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 מסמך א'

  מועצה מקומית גני תקווה
 10/2022מכרז פומבי 

  להפעלת תכנית שיעורי חינוך מוזיקלי בגני הילדים בגני תקווה

  הזמנה להציע הצעות

להפעלת תכנית שיעורי  בזאת הצעות נה) מזמי"המועצה"(להלן: המועצה המקומית גני תקווה 

  ., הכל בהתאם למסמכי המכרז")פעילותה(להלן: "תקווה  בגני ילדים בגניחינוך מוזיקלי 

מסמכי " :דרש לחתום עליו (להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

דרך עמודת "מכרזים" באתר האינטרנט  יוחזרו,שלא  ₪ 500 "), ניתן לרכוש בעבור סך שלהמכרז

  . michrazim@gantik.org.il של המועצה המקומית גני תקווה. לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל

מאת בנק מסחרי ידוע  ,ש"ח 5,000בסך ערבות בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו

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

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

  .24.11.2022עד ליום , בתוקף המועצהתנאי עפ"י פניית 

שיק פיקדון על סכום הערבות  ,השתתפותבמקום ערבות לצרף להצעתו , אך לא חייב, רשאיהמציע 

  השיק יהיה מחשבונו של הזוכה, ללא תאריך ורשום לפקודת המועצה.₪).  5,000(

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה (בשני העתקים) רוף כל מסמכי המכרזיההצעה בצאת 

גני תקווה,  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח " 10/2022כרז מס' מ"ן סגורה, עליה מצוי

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

  (בצהרים).

  הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

  . אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית

   המכרז במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

  

  ליזי דלריצ'ה
 ראש המועצה
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מ

 סמך ב'

  מועצה מקומית גני תקווה
 10/2022מכרז פומבי 

  להפעלת תכנית שיעורי חינוך מוזיקלי בגני הילדים בגני תקווה

  

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז . 1

 להפעלת) מזמינה בזאת הצעות "המועצה(להלן: " המועצה המקומית גני תקווה  .א

, הכל כמפורט במסמכי בגני תקווה ילדים גני עבור חינוך מוזיקלישיעורי  תכנית

 ").השירות" ו"התכניתהמכרז (להלן: "

 הנדרשים עפ"י מכרז זה מפורט במפרט השירות הנדרש שירותתיאור מפורט של ה  .ב

 וביתר מסמכי המכרז. (מסמך י"א)

גני ילדים חובה, טרום  45 -יובהר, כי בגני תקווה קיימים נכון ליום פרסום המכרז כ  .ג

 ילדים סה"כ.   1300-מונטסורי וחינוך מיוחד. כטרום טרום חובה, חובה, 

יודגש כי נתונים אלו ניתנים לצורך הערכה בלבד ולשם הבהרת היקף השירות הנדרש, 

צה או שעל בסיסם יידרש השירות ואינם מהווים נתונים אשר מחייבים את המוע

בפועל. כן יובהר, כי יתכן שהיקף השירות יגדל ככל שיוקמו גני ילדים חדשים בתחום 

 המועצה. 

 הנדרשים: שירותמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, להלן פירוט תמציתי של ה  .ד

, עבור גני ילדים לחינוך מוסיקלי באמצעות שיעורי חינוך מוזיקליהפעלת תכנית  )1

אשר מטרותיה הן, בין היתר, חשיפת ילדי הגן לרפרטואר מוסיקלי רחב, התנסות 

ופיתוח היכולות המוסיקליות באמצעות לימוד מושגים ויצירות מוסיקליות שונות 

 . ופיתוח זיקה לתחום המוסיקה בקרב ילדי הגן

במסגרת התכנית יתקיימו סדנאות ייחודיות המותאמות לפעילות משותפת של  )2

הפעלות חד פעמיות ייחודיות המותאמות לאירועים וכן ייערכו  וילדי הגןהורי 

  , הכל כמפורט במפרט השירות.ומועדים שונים

, ותכלול מפגשים בתחום המועצה המקומית גני תקווההתכנית תופעל בגני ילדים  )3

 עם הילדים, הורי הילדים והצוות החינוכי, כמפורט להלן:  

בכל גן ילדים. אורך כל  חינוך מוזיקלי פעמיים בשבוע יועברו שיעורי  .א

דקות. השיעורים יתקיימו במסגרת שעות הלימודים בגני  30שיעור 

). שני השיעורים השבועיים בכל גן 13:00-ל 8:30הילדים (בין השעות 

 בהפרש של יום אחד. יתקיימו לפחות 

לחלופין, בהתאם להחלטת אגף החינוך בנוגע לכלל הגנים או לגן ספציפי, 

 דק'. 60השיעורים יועבר פעם אחת בשבוע כאשר אורך השיעור יהיה 
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פעילות הורים וילדים תתקיים עד שלוש פעמים בשנה בגני הילדים,   .ב

דקות.  45-שעה ולא פחות מהגננת. אורך כל פעילות יהיה עד  בתיאום עם

יובהר כי פעילות הורים וילדים הינה בנוסף לשיעורי החינוך מוזיקלי ולא 

 ן השיעורים.  על חשבו

בניית התכנית עם הגננת ובהתאם לצרכיה,  –מפגשים עם הצוות החינוכי   .ג

בניית תכני הפעילויות בשיתוף הצוות החינוכי וקביעת זמני השיעור 

 והפעילויות בתיאום עם צוות הגן.

תעודת הוראה או תעודת הסמכה בעל מקצועי ומיומן להיות מורה על הזוכה  )4

 אם למפורט במפרט השירות  וביתר מסמכי המכרזלמורה למוסיקה, הכל בהת

 העונים על דרישות אלו. להעסיק צוות מוריםו/או 

על הזוכה לקיים שיעורים בגנים בכל ימי הפעילות בגנים. אין מניעה לקיים  )5

 שיעורים גם בימי שישי, בכפוף לאישור ותיאום עם הגננת בגן הרלוונטי. 

מציעים שימצאו  3 עד השירות בין יובהר, כי בכוונת המועצה לחלק את מתן )6

 כשירים בהתאם לדירוג הצעתם. 

הנדרשים מהזוכה,  שירותבמהלך תקופת ההתקשרות, המועצה תזמין את ה )7

בהתאם לצרכיה ותקציבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור תקציבי 

ובהתאם להזמנות תקציביות מאושרות כדין. למען הסר ספק, המועצה תהא 

 אינהאו חלקם באמצעות עובדיה או מי מטעמה והיא  שירותלבצע את הרשאית 

בכל גני הילדים והיא אף תהא רשאית שלא  שירותמהזוכה את ה להזמין מתחייבת

   כלל. שירותלהזמין מהזוכה את ה

וסיומה  1.9.2022ת לימודים אחת שתחילתה ביום תוקפו של החוזה הינו לשנ )8

 .30.06.2023ליום  במועד סיום שנת הלימודים, קרי עד

) החודשים הראשונים לאחר 3על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי שלושת ( )9

חתימת ההסכם עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון, ובמהלכם תהא המועצה רשאית 

אחד או יום מראש ולהתקשר עם  14לסיים את ההסכם עם הזוכה בהודעה בת 

חרת בכפוף לכל דין לרבות או לפעול בכל דרך איותר מהזוכים הנוספים במכרז 

 פרסום מכרז/ים נוסף/פים.

) שנות 4ארבע ( אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשךלמועצה  ) 10

 כל פעם, הכל כמפורט בהוראות החוזהכולן או כל חלק מהן בנוספות,  לימודים

 . ותקציבה מועצהובהתאם לצרכי ה

לבטל את ההתקשרות בכל עת  המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  ) 11

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

 הכל כמפורט בחוזה. 

  מסמכי המכרז . 2

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

  מסמכי המכרז:

  .הציע הצעותהזמנה ל   -    מסמך א'
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  תנאי המכרז והוראות למשתתפים.   -    מסמך ב'

  צעת המציע.ה  -    מסמך ג'

 חוזה.  -     מסמך ד'

 נוסח הערבות להשתתפות במכרז.) 1(  -    מסמך ה'

  נוסח הערבות להבטחת ביצוע החוזה.) 2(

   אישור קיום ביטוחים  -     'ומסמך 

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

  .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג           -    ' חמסמך 

 מפרט השירות הנדרש.        -    ' טמסמך 

   .הוכחת עמידת המציע בתנאי סף יפסט       -    מסמך י'

  תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה.   -    מסמך יא'

  תצהיר בדבר אי תיאום.   -    ב'מסמך י

  

  תנאי סף – השתתפות במכרז . 3

  רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד בכל התנאים המפורטים להלן:  .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי  ) 1

 . קיד השומהפמס במקור מטעם 

 –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב ) 2

) למסמכי 2ו(-) ו1אישור המצורפים כמסמכים ו(ה, כמפורט בתצהיר ו1976

 המכרז. 

מציע אשר רכש את מסמכי המכרז וצירף ערבות להשתתפות במכרז בנוסח  ) 3

 ).1מסמך ה(

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך הוא ו/או מורים המועסקים על ידו,  ) 4

תשפ"ב) במתן שיעורי מוסיקה בגני -חמש שנות הלימוד האחרונות (תשע"ח 

גנים לפחות בממוצע  15ים, במהלכן סיפק שיעורי מוסיקה בהיקף של ילד

 בשנה. 

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

 ע"י מס' מציעים במשותף.ואין אפשרות להגשתה 

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי   .ג

תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת 

 החוזה/ ההארכה, לפי העניין. 
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  מסמכים . 4

  כל מציע יצרף להצעתו (בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז):

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

(מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק

  .עו"ד/רו"ח)

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

 . ע"י עו"ד/רו"ח)

, בנוסח 1976 –התשל"ו , ציבורייםכל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים   .ג

 התצהיר והאישור המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז. 

לעיל על גבי מסמך י"א,  ) 4א(.3פירוט בדבר הניסיון הקודם הנדרש בתנאי סף שבסעיף   .ד

ברשויות המקומיות בהן העביר  ילדים גני מחלקת או/ו החינוך בצירוף אישור מחלקת

 . מוזיקליהמציע שיעורי חינוך 

שיק פיקדון  או, ) למסמכי המכרז1לצורך השתתפות במכרז בנוסח מסמך ה'(רבות ע  .ה

או הצעה שלא תצורף לה ערבות  ₪.בסכום הערבות(ללא תאריך) מחשבונו של המציע 

 .לא תידון כללשיק פיקדון כאמור, 

יב' למסמכי המכרז, כשהם מלאים וחתומים -התצהירים המצורפים כמסמך יא' ו  .ו

 כנדרש.

 בדבר רכישת מסמכי המכרז.קבלה   .ז

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

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, אם המציע הוא   .ט

 המסמכים הבאים: 

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

השירות מושא המכרז הינה  מתןעל כך כי  התאגיד מעו"ד או רו"ח אישור ) 2

חתומה ע"י האנשים המוסמכים ת התאגיד הצעבמסגרת סמכויות התאגיד, כי 

וכי  בחתימתם על מסמכי המכרז התאגידולחייב את  התאגידלחתום בשם 

השירות מושא המכרז הינם בהתאם למסמכי  מתןההשתתפות במכרז וכן 

 .ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. ) 3

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את  ) 4

 התאגיד.

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. ) 5

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף   .י

כי ההשתתפות במכרז את תעודת רישום השותפות וכן אישור עו"ד/ רו"ח השותפות 

בדבר זכויות מכרז הינם בהתאם למטרות השותפות וכן אישור ומתן השירות מושא ה

  .החתימה בשם השותפות
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פסל ע"י ועדת יהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה לה . 5

  המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים . 6

יכולת המימון שלו  מומחיותו, סיונו,יידרש להוכחת כשירותו, נימסמך נוסף שמידע ו/או כל 

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

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

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול וועדרשאית ה ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור

  את ההצעה.

  הצהרות המציע . 7

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא  .א

בחן קיבל את מלוא המידע הנדרש, ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

ביקר ובדק את , שירותהמהות  –כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה את 

 שירותאספקת המבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לשירות, מתן המקומות 

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע 

את כל , שירותהצוות אשר יועסק בפועל במתן ההמורים וו/או למי מטעמו, לרבות 

אספקת מכלול המקצועיות והאחרות הדרושים להידיעות, הכישורים והסגולות 

עומדים בכל התנאים לצורך מתן  הצוות שיעסיקכי הוא ונשוא המכרז,  שירותה

הכל  - נשוא המכרז שירותלספק את הוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא , שירותה

 .ותוך עמידה בתנאיו כמפורט במסמכי המכרז

ל תנאי המכרז, על מסמכיו, הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכ  .ב

 לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים   .ג

במסמכי כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 , לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.המכרז

הסכם זה עפ"י כל דין. מובא לידיעת הזוכה נשוא  שירותיב לספק את המתחי הזוכה  .ד

חל החוק למניעת העסקה של עברייני מין  כי על אספקת השירות בגני הילדים

לוודא  נותן השירות"), וכי חובה על החוק(להלן: " 2001במוסדות מסוימים תשס"א 

כי עובדיו במסגרת הפרויקט במוסדות בהם שוהים קטינים אינם עברייני מין 

אישורי משטרה בגין כל עובד או מי  למועצהיעביר  נותן השירותכהגדרתם בחוק. 

בהתאם  לגני הילדיםמטעמו לפני שייכנס למוסדות חינוך בדבר העדר מניעה להיכנס 

לכל מוסד בו שוהים  נותן השירותשל לחוק זה. כמו כן לא ייכנס אף אדם מטעמו 

 .מועצהטחון ביקטינים אלא לאחר שהתקבל עבורו אישור אגף הב

  גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי . 8

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.   .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות  מועצהה  .ב

 המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

  הבהרות . 9

 .הזוכה לבצעשעל  שירותהמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז  .א

הנ"ל גם בהתאם  שירותמובהר בזאת כי מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע את ה
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") המנהלהמועצה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן: "מי שימונה על ידי להנחיות 

 ו/או מי מטעמו.

סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות במסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י   .ב

בצהרים,  12:00שעה:  26.7.2022לא יאוחר מיום המציע לתשומת לב המנהל בכתב, 

 .michrazim@gantik.org.ilבדואר אלקטרוני: 

תשלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז בכתב, ותהא ו/או מי מטעמו מנהל התשובת   .א

ו/או ע"י גורם אחר מלבד סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ 

 .מועצהלא יחייבו את ההמנהל ו/או מי מטעמו 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה   .ב

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

 ועניין. הצעה אחרת לכל דבר

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   .ג

  נתן על ידו לכל מי שרכש את המכרז.ילתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.   .ד

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  מועצהלכמו כן,   .ה

'), בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של וביטוחים (מסמך  על עריכת

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח  מועצה. מובהר, כי למועצהה

' למסמכי והאישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך 

חוזה, יהווה הפרה יסודית כנדרש בתנאי ה מועצההמכרז, ואי המצאתו חתום לידי ה

 .מועצהשל התחייבויות הזוכה כלפי ה

  במכרז והבטחת הצעת המציע להשתתפות ערבות .10

שקלים חדשים), חמשת אלפים (במילים:  ₪ 5,000ך צרף להצעתו ערבות בסימציע ה  .א

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

צמודה  ,1981-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א לעסוק בישראל בביטוח על 

שתעמוד , המועצהבלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית למדד, 

 ) למסמכי המכרז. 1נוסח הערבות יהיה כנוסח מסמך ה( .24.11.2022ליום עד בתוקפה 

שיק פיקדןו (ללא , השתתפותבמקום ערבות לצרף להצעתו , אך לא חייב, רשאיהמציע 

 לפקודת המועצה.ש"ח  5,000בסך תאריך) 

והמציע יהיה חייב לעשות  נוספתרשאית לבקש את הארכת הערבות לתקופה  מועצהה  .ב

 חשבונו. כן, על

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

ד הראשון להגשת במועהידוע האחרון לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד קבלת דרישת החילוט  ההצעות למכרז

 .לפי ערבות זו

 . (ככל שנדרש ביול על פי דין)על הערבות להיות חתומה ומבוילת   .ד

-הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  .ה

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.  מועצהצדדית של ראש ה
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מי עם הסכם ה, לאחר שיחתם מציעים שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו  .ו

 כזוכה. מועצהקבע התש

 מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, ע"פ דרישתה של ה  .ז

 עד שיבחר סופית הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

  מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  םפיצוי קבוע ומוסככסכום הערבות ישמש   .ח

יסרב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע   .ט

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

ו/או כדי לפגוע  מועצהל הבחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה ש

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב  מועצהבזכות ה

 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןאי קיום ההצעה

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל  מועצהה -מבלי לגרוע מהאמור לעיל   .י

 אחד מהמקרים הבאים:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;אם    )1(

  אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   )2(

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת    )3(

  ההצעות במכרז;

ר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזי   )4(

  במועד הנקוב לכך המכרז.

כנגד הזוכה עקב  מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה  .יא

 הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

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

) למסמכי 2ה(בנוסח מסמך ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  שירותהלהבטחת ביצוע 

 המכרז.

  מועד הגשת ההצעותואופן  .11

המוצע על ידו למחיר המועצה  שיעור ההפחתהבבהצעתו (מסמך ג') המציע ינקוב   .א

 כל גן ילדים בו סופקו השירותים. בגין , כמפורט במסמך ג',החודשיהמקסימלי 

(כולל מע"מ) ₪  1,110יובהר כי המחיר המקסימאלי אותו קבעה המועצה, הוא 

  לחודש לכל גן. 

צעה ההפחתה. לא ניתן להציע תוספת למחיר המועצה המקסימלי.  0%ניתן להציע 

   תיפסל על הסף, מבלי שתידון. אשר תנקוב בשיעור תוספת

יובהר כי על המציע להעסיק את מספר המורים הדרוש כך שבכל יום יקיים שיעורים   .ב

 בגני הילדים. 

עוד יובהר כי התמורה החודשית הינה קבועה ותשולם גם בחגים ובמועדים בהם הגנים   .ג

 בחופשה.
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גן להמקסימלי החודשי המחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה (קרי, המחיר   .ד

מחיר יכוי אחוז ההפחתה המוצע ע"י המציע) (להלן: "נקבה המועצה בנשאותו 

") הינו מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל התמורה

במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות. למען הסר ספק  מין וסוג שהוא הכרוכות

למדד לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה 

 .ולרבות מע"מ כלשהו

לעיל, כלולות במחיר  1למען הסר ספק יובהר כי כל פעילויות התכנית, כמפורט בסעיף   .ה

 התמורה לרבות פעילויות הורים וילדים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה   .ו

  וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחיר התמורה.

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

(מסמך ג') וכל מקום  פס ההצעהכמפורט דלעיל ולחתום על גבי ההסכם  (מסמך ד') טו

 סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרזנוסף בו הדבר נדרש. כן עליו ל

בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול  םשתירש. הערה והכל בשני עותקים –

 ההצעה. 

 כמפורטחתומים  הנדרשים תקים), בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשנית ההצעה (א  .ח

ולמסור במסירה ידנית למועצה, על פי  מעטפה סגורההכניס ליש לבמסמכי המכרז, 

  ההוראות במסמך א'. 

ה וצרופותיה למשך כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחי  .ט

תהיה רשאית לדרוש מהמציע  מועצהיום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה 90

  מועצה.לתקופה נוספת כפי שתורה הלהאריכה 

  אופן החתימה על ההצעה .12

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו   .א

  ויצרף את חתימתו.

, יחתמו על (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) שותפותאם ההצעה תוגש על ידי   .ב

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

. כן תצורף הוכחה עמותה/המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות

  .עמותה/ותעודת רישום השותפות עמותה/על זכות החתימה בשם השותפות

יחתמו על תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), ש ע"י אם ההצעה תוג  .ג

ההצעה המנהלים 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 .13

ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף ותדרג את ההצעות הכשרות   .א

כאשר ככל שאחוז ההפחתה שעמדו בתנאי הסף על פי אחוז ההפחתה המוצע בהן, 

 גבוה יותר (קרי מחיר נמוך יותר עבור המועצה), כך תדורג ההצעה במקום טוב יותר.

 .כלשהיהצעה בביותר או ועדת המכרזים איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה   .ב
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, וסיוניהכלכלי, בנ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתועדת המכרזים   .ג

 , ובמחירי הצעתוהשירות באיכות גבוההאת  ספקשל המציע ל ושורייובכ באמינותו

, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז של המציע

תהיה רשאית לבחון את כושרו  מועצהכי ה יצויןוהוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

  הקודם עמו. הניסיונמכרז זה גם על סמך  השירות מושאשל המציע לבצע את 

ה הגבוה ביותר, ועדת המכרזים תכריז על שלושה מציעים שהציעו את אחוז ההפחת  .ד

 ושהצעתם כשרה, כזוכים במכרז. 

  חלוקת השירות בין שלושת הזוכים במכרז תעשה באופן הבא:

יתן השירות  –המציע שדורג במקום הראשון (קרי, הציע את אחוז ההפחתה הכי גבוה) 

  גנים. 20-ב

  גנים. 15 -יתן השירות ב –המציע שדורג במקום השני 

 גנים. 10-יתן השירות ב –המציע שדורג במקום השלישי 

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

תחולק העבודה בין המציעים שדורגו במקום הראשון באופן שווה,  במקום הראשון,

 ככל שניתן.

בגין כל הגנים שיועדו לו  שמי מהזוכים לא יוכל לתת השירותכן יובהר, כי במקרה   .ו

 כמפורט לעיל, המועצה תציע את מתן השירות ליתר הזוכים על פי סדר דירוגם. 

, תציע המועצה למציע שדורג במקום בתחום המועצה שיתווספו גניםכמו כן, ככל 

הראשון לתת את השירות בגנים אלו, וככל שלא יתאפשר בידו, תפנה למציע שדורג 

  במקום השני וכן הלאה.

 או/ו בלבד השירות מן חלק הזמנת על להחליט או/ו המכרז את לבטל רשאית המועצה  .ז

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

 ים/מכרז לפרסם זכותה על שומרת המועצה. המועצה לרשות שיעמוד בתקציב

  .דלעיל כאמור המכרז ביטול על החליטה בו במקרה ים/חדש

, הצעתו בסיס על חוזה הזוכה עם ייחתם השירות מן חלק להזמין המועצה החליטה  .ח

 ים/מכרז לפרסם זכותה על שומרת המועצה. העניין בנסיבות הנדרשים בשינויים

  .לעיל כמפורט נדחתה/  בוטלה שהזמנתו מהשירות חלק לביצוע ונוספים נפרדים

 או, ממנו חלק או/ו ביצועו נדחה או היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או המכרז בוטל  .ט

 תהא לא, שהיא סיבה מכל, מכוחו הזכייה פוצלה לא או מכוחו הזכייה פוצלה

 נזק להם יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה כל לזוכה או/ו למציעים

 שינוי כל ייערך ולא וסוג מין מכל לפיצוי זכאים יהיו לא הזוכה או/ו והמציעים, כאמור

 את לזכות המועצה תשקול המכרז של מוחלט ביטול בנסיבות. להם שתשולם בתמורה

 מסמכי רכישת עבור למועצה ידם על ששולם המחיר בהחזר הזוכה או/ו המציעים

  .המכרז

 המקצועי הצוות כשירות אודות אישור לקבל מהמציע לדרוש רשאית תהא המועצה  .י

 את המספק המציע מטעם עובד כל החלפת לדרוש וכן השירות במתן ידו-על שיועסק

 . המלא דעתה לשיקול בהתאם, אחר בעובד המועצה עבור השירות
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  עפ"י המכרז חובת הזוכה .14

כשהוא  מועצהולהחזירו ל זדרש לחתום על החוזה המצורף למכרייבמכרז,  זוכהכל   .א

לזוכה  מועצהמתאריך הודעת ה ימים 7תוך דין, ככל שנדרש ביול עפ"י  ,חתום ומבויל

 בדבר זכייתו במכרז.

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

: במילים( ח"ש 00010, בסך המכרז נשוא השירות מתן להבטחת חתומה ערבות ) 1

חברת מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  שקלים חדשים)עשרת אלפים 

בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה צמודה למדד,  ,11-על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 עם. המכרז למסמכי 2'ה מסמך בנוסח, המועצהללא כל תנאי עפ"י פניית 

 ערבות לזוכה תוחזר, מועצהה של דעתה להנחת, ל"הנ בנוסח הערבות מסירת

 .מועצהל שהומצאה ההשתתפות

אישור הביטוח מטעמו על פי נוסח קיום ביטוחים חתום על ידי חברת אישור  ) 2

 המצורף בנספח ו' למסמכי המכרז.

(ככל שנדרש  יל כחוקסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוזוכה שנדרש לחתום על הה  .ג

המסמכים הנדרשים בצרוף ימים מיום בו הודע לו על זכייתו כאמור,  7בתוך  ביול)

מבלי לתת כל הודעה תהיה רשאית לבטל זכייתו  מועצהה המצורפים בס"ק ב לעיל,

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה ואו התראה 

עם  מועצהלא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה

 מציע אחר במקומו. 

את ההפרש בין  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  מועצההתקשרה ה

  .לבין הצעתו הוא מועצהההצעה שנבחרה על ידי ה

הזוכה לבין הצעת המציע  בין הצעת לחודשהמחירים ההפרש, לעניין זה, הינו הפרשי 

  תקופת החוזה המקורית.מספר הגנים בהאחר במקומו, במכפלת 

כנגד הזוכה עקב  מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה  .ד

 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ההתחייבויותהפרת 

לזוכה בדבר  מועצהיום מיום הודעת ה 30, תוך מועצהכמו כן, יהא על כל זוכה להציג ל  .ה

או למוסד אחר בו שוהים קטינים, אישור  לגני הילדיםזכייתו במכרז ובטרם כניסתו 

עמו במסגרת השירות נשוא מכרז זה, הינם משטרה על כך שהוא וכל המועסקים מט

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

. המצאת האישור האמור תהווה תנאי לתשלום 2001-מסוימים", תשס"א

 החשבונות, כמפורט בחוזה.

ורק לאחר קבלת  המנהלמתן השירות בהתאם להנחיות להתחיל ב במכרז יחויבזוכה ה  .ו

לא יזכו  –שיבוצעו ללא קבלת הזמנה תקציבית  שירות .תקציבית חתומה כדיןהזמנה 

 את הזוכה בתשלום.

, כהגדרתם במסמכי המכרז, בהתאם שירותלבצע ולספק את ה יידרשכל זוכה   .ז

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.מועצהלהנחיות המנהל ולשביעות רצונו ורצון ה
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ולהחזיק, על חשבונו, את כלי הנגינה ומכלול עזרי הלימוד מתחייב להכין  הזוכה  .ח

, בכמות אשר תיתן שירותהמהווים חלק מהתוכן הלימודי הנדרש לצורך אספקת ה

מענה לכל אחד מילדי הגן המשתתפים וכן לבצע, על חשבונו, את פעולות ההכנה 

 , ללא כל תשלום נוסף. שירותוההיערכות הנדרשות לצורך מתן ה

מתחייב הזוכה למסור את הדיווחים הנדרשים בנוגע לאספקת השירות, כמו כן   .ט

 כמפורט בחוזה.

להעסיק  הזוכה, לצורך ביצוע השירות, מתחייבמבלי לגרוע מהתחייבויות הזוכה,   .י

איכותיים, מיומנים ומקצועיים, בעלי כל האישורים  מעסיק) מורים-(ביחסי עובד

 ה וההכשרה המתאימה.וההיתרים הנדרשים עפ"י דין וכן בעלי ההשכל

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

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

להעסיק קבלני משנה לצורך אספקת השירות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש 

אמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע ובכתב. מבלי לגרוע מן ה

, הכל כאמור מועצהמהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי ה

 במסמכי המכרז.

זה  חוזהלפי  מועצהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מההזוכה   .יב

תהא  מועצהה .מועצההסכמה לכך בכתב של גזבר המראש לאחר, אלא אם קיבל 

רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית 

ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  קביעת בטחונות 

 נוספים להבטחת ביצועו של החוזה. 

     .התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז יתר  .יג

 הליכי המכרז .15

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי   .א

, זמנית או קבועה, אשר שירותהפסקת בהזמנת השירות ו/או , בגין כל עיכוב מועצהה

יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים 

 שלישיים כלשהם.

ל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת כ  .ב

דרישה או  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,שירות זחוזה ו/או הפסקת ה

 עקב כך. מועצהתביעה כלפי ה

בתוקפה עד  שפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעת המציעבמידה וינקטו הליכים מ  .ג

 יום. 30לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

  מועצהרכוש ה –מסמכי המכרז  .16

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה

, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא מועצההצעת הצעות ל

  .מטרת הגשת הצעתויעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא ל

 מועדים .17
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, חתומים ע"י המציע, יש להגיש (בשני העתקים) רוף כל מסמכי המכרזיאת ההצעה בצ

ברח'  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח " 10/2022כרז מס' ן "מבמעטפה סגורה, עליה מצוי

 2.8.2022לא יאוחר מיום גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,  48הגליל 

אין לשלוח  הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. (בצהרים). 12:00השעה עד 

  הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

  

  

  דלריצ'הליזי 

 מועצהראש ה 


