המועצה האזורית אשכול

הפעלת מעונות יום ביישובי המועצה
האזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 217102/
יוני 102/

2

רשימת נספחים:
נספח א' – מפרט המכרז
נספח א' – '1רשימת ציוד במבנים של המועצה/יישובים
נספח ב' – כתב הצעה
נספח ב' – 1הצהרת המציע על קליטת עובדים קיימים של המועצה במעונות היום
נספח ג' – הסכם התקשרות
נספח ד' – תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
נספח ה' – תצהיר לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א –
1001
נספח ו' – 1נוסח ערבות מכרז
נספח ו' – '1נוסח ערבות ביצוע
נספח ז' – רשימה של הגופים להם סיפק המציע שירותי הפעלת מעונות יום
נספח ח' – אישור קיום ביטוחים
נספח ט' – הוראות בטיחות

כל הנספחים למכרז הנם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
כל הנספחים ייחתמו ע"י המציע בשוליים חלק תחתון ובכל מקום אחר נדרש במכרז
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המועצה האיזורית אשכול
מכרז פומבי מס' 217102/
הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מעונות יום
ביישובי המועצה
הודעה ותנאי המכרז
כללי
 .1המועצה האזורית אשכול (להלן – "המועצה") מעוניינת לקבל הצעות להפעלת מעונות יום
ביישובי המועצה (להלן – "השירותים") – הכול עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,לתקופה של שלוש שנות לימודים קלנדריות שתחל בשנת הלימודים תשע"ח(להלן –
"תקופת ההתקשרות") ,וכן שתי תקופות הארכה בנות שנת לימודים קלנדרית כל אחת,
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .1מובהר כי תחילת הפעלת מעונות היום ביישובי המועצה היא מיום  – 1/7/7102/והמציע
שהצעתו תזכה מתחייב להיערך בהתאם.
 .3תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות.
 .4על המציע לעיין בכל מסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו ולבדוק כל פרט נחוץ לשם הגשת
ההצעה.
 .5בחותמו על מסמכי המכרז ,מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות את
נספחיו ,וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז.
 .6את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  ,₪ 1,500אשר לא יוחזרו בכל מקרה,
במשרדי ס .ראש המועצה האזורית אשכול ,בימים א' – ה' ,בין השעות  15:30 – 00:00וזאת
מיום ד' 21.1.2/
 .7אופן ביצוע העבודות ,מתן השירותים ,התמורה ותנאי התשלום ,ויתר תנאי ההתקשרות בין
המועצה לבין הזוכה במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז.
 .0בחירת הזוכה תיעשה עפ"י הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז ,אולם בכל מקרה ,אין
המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא והדבר נתון לשיקול
הדעת הבלעדי של המועצה ,ובכפוף להוראות הדין.
 .9מובהר ,כי אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא
המכרז.
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 .20את ההצעות בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,יש להגיש
במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר!) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בצירוף כל
המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,וזאת עד ליום חמישי  11.1.2/בשעה
.21:30
 .11יובהר ,כי הצעה אשר תוגש לאחר מועד זה ו/או שתוגש שלא לתיבת המכרזים של המזמין
ו/או תישלח בדואר ,תיפסל ולא תובא לדיון.
 .21כנס מציעים יתקיים ביום ד'  21.1.2/בשעה  22:00בחדר הישיבות של המועצה.
 .23השתתפות המציע בכנס מציעים הנה חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
 .21על כל מציע לדאוג לקבלת עותק מפרוטוקול כנס המציעים מאת המועצה .המציעים יצרפו
את פרוטוקול כנס המציעים להצעתם כשהוא חתום על ידם וכחלק ממסמכי המכרז.
 .15ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום  19.6.17באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה
אצל הגב' יעל אדר מנהלת אגף חינוך במועצה .adary@erc.org.il :לא ייענו תשובות
לשאלות שישאלו בטלפון ו/או בכל דרך אחרת .על המציעים המעבירים שאלות הבהרה לוודא
את קבלתם בטל ,0/-1111201 :רק שאלות שהמציע וידא את קבלתם במועצה ייענו .כל
השאלות והתשובות יופצו ,באופן מרוכז ,בדוא"ל או בכל דרך אחרת ,לכל רוכשי מסמכי
המכרז ,שהשתתפו במפגש מציעים ולהם בלבד.
 .16מובהר בזאת כי התשובות לשאלות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציעים
לחתום על השאלות והתשובות לשאלות ההבהרה ולצרף את הנוסח החתום להצעתם.

מהות ההתקשרות
 .17השירותים הנדרשים במכרז הם הפעלת מעונות יום (תינוקייה ופעוטון) ,במבנים קיימים
ביישובי המועצה הבאים ,וכמפורט בתנאים הקבועים במפרט המכרז המצורף כנספח א'
למכרז:
17.1

מושב עין הבשור – הפעלת מעונות יום ב –  3כיתות ב 1-מבנים.

17.1

מושב מבטחים – הפעלת מעונות יום ב –  3כיתות במבנה אחד.

17.3

ביישוב אבשלום – הפעלת מעונות יום ב –  3כיתות במבנה אחד.

 .10מובהר ,כי הצעת המציע תהיה תקפה ובאותם תנאים ,גם לגבי הפעלת מעונות יום נוספים
בתחומי המועצה לפי דרישת המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביישובים קיימים ו/או
ביישובים נוספים.
 .19יש להדגיש ,כי כל ילד תושב המועצה זכאי להירשם למעונות ואין למציע כל שיקול דעת
בעניין זה.
 .10מובהר ומודגש עוד ,כי המציעים נדרשים להגיש הצעה מפורטת הכוללת את מתן כלל
השירותים הנדרשים המפורטים במפרט המכרז המצורף כנספח א' למכרז ולפרט את
התמורה המבוקשת בגין כל ילד השוהה במעון וכן ההנחה בגין אחים נוספים והכל כמפורט
במסמכי המכרז .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שלא תכלול את
כל השירותים המפורטים הנדרשים.
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השירותים הנדרשים ,תשתיות וציוד
 .11השירותים שיסופקו יהיו כמפורט במפרט המכרז המצורף כנספח א' למכרז ובהתאם לנדרש.
 .11בנוסף לאמור בכל מקום אחר ,על המציע יהיה לספק לילדים/פעוטות השוהים במעונות היום
תזונה מלאה בהתאם לשהותם במעון (הכוללת לפחות :ארוחת בוקר חלבית ,ארוחה צהריים
חמה בשרית ,ארוחת ביניים) .הארוחות כפי שיסופקו יהיו מאיכות טובה ,יסופקו על ידי יצרן
בעל הרישיון הנדרש ויעמדו בדרישות והוראות האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד
הכלכלה והתעשיה (להלן" -האגף למעונות יום") ,ובפיקוח על ידי תזונאית.
 .13מובהר ,כי אין אפשרות לבשל במעונות ,וכי על המציע שהצעתו תזכה ,יהיה לספק הארוחות
ממטבח חיצוני או מהמעון (במידת האפשר וככל שהמציע יכשיר מטבח בהתאם לדרישות
והכללים הנדרשים לרבות אישור המועצה מראש ובכתב) .ככל שהמציע יידרש לשינוע ו/או
הובלת המזון למעונות -הוא ו/או מי מטעמו יעשה כך לפי כל הכללים הנהוגים והנדרשים
להובלת מזון.
 .14מעונות היום יופעלו (לכל הפחות) ,בהתאם לדרישות המועצה כמפורט להלן ,ועפ"י הנחיות
אחראי שימונה מטעם המועצה.
 .15הזוכה מתחייב להישמע להוראות המועצה ו/או פיקוד העורף בזמן חירום ,ולהיערך להפעלת
מעונות היום בהתאם לנוהל היערכות והפעלת מעונות יום בחירום שהנפיק משרד
התמ"ת/הרווחה ופיקוד העורף.
 .16שעות וימי הפעילות במעונות היום יהיו לכל הפחות בהתאם ללוח הפעילות של המועצה ,נכון
להיום ,המתעדכן מעת לעת ,ובאופן הבא:
16.1

ימי הפעילות במעונות היא לכל אורך שנת הלימודים ,למעט בחול המועד פסח
ולמעט שבועיים בחופשת הקיץ (עד  21יום בלבד מתוך חופשת הקיץ).

16.1

שעות הפעילות יהיו ,כדלקמן (קיימת אפשרות להאריך את שעות הפעילות
בהסדר ישיר בין המציע להורים בלבד):
 11.1.2ימים א' – ה' :מהשעה  0/:00בבוקר עד השעה  21:00אחה"צ.
 11.1.1בימי ו' וערבי חג :מהשעה  0/:00בבוקר עד השעה  23:00בצהריים
(בהתאם להחלטת האגף למעונות יום).
 11.1.3בימי חול המועד ו – "איסרו חג" :מהשעה  0/:00בבוקר עד השעה
 21:00אחה"צ.
 11.1.1בחול המועד פסח ובמשך תקופה של עד  21יום בקיץ ,אין חובה לקיים
פעילות.
 11.1.2המציע הזוכה יוכל לקבוע עד ולא יותר מ 3 -ימי גשר במהלך השנה,
בהתאם ללוח השנה העברי ,ובכפוף לכך שמועדי ימי הגשר ייקבעו
מראש ויודעו להורים עוד טרם פתיחת שנת הלימודים

 .17הפעלת מעונות היום תהיה במבנים קיימים ומתאימים של המועצה/היישוב ,ותחת סמלי
מעון של המועצה או סמלי היישוב.
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 .10מובהר ,כי המעונות יופעלו תוך פיקוח צמוד של המועצה ,ועל המציע שהצעתו תזכה לפעול
בכל עת בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה.
 .19המציע מחויב להפעיל תוכנית פדגוגית ע"פ דרישת האגף למעונות יום ובאמצעות תוכנית
מעג"ן המופעלת ע"י המועצה.
 .30המציע מחויב להצטרף לתוכנית מעג"ן מורחבת הכוללת שילוב מדריכות התפתחותיות
(פזיוטרפיסתית ,מרפא בעיסוק ,קלינאית תקשורת) בהתאם להסכמת מנהלת מעג"ן במועצה.

ציוד ושימוש במעונות היום והחזקת והפעלת המבנים
 .31במעונות היום קיים ציוד של המועצה/היישוב ,בהתאם לרשימת הציוד המפורטת ומצורפת
כנספח א' 2למכרז.
 .31עם תחילת ההתקשרות תיערך בדיקה של הציוד בהתאם לרשימת הציוד לעיל ,והמציע
שהצעתו תזכה יידרש לחתום על רשימת הציוד הנ"ל.
 .33על המציע להשיב את הציוד בסיום ההתקשרות כשהוא במצב ראוי לשימוש.
 .34במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות ההארכה אם תהיינה ,יהיה על המציע להצטייד
בציוד נוסף כפי שיידרש ע"י המועצה ,על חשבונו ,לרבות בהתאם לדרישות התמ"ת ,כפי
שיפורסמו מעת לעת.
 .35המציע ישא בכל התשלומים השוטפים בגין הפעלת מעונות היום ,לרבות תשלומי חשמל ,מים,
גז וטלפון.
 .36מובהר כי המציע מפעיל את המבנים כבר – רשות בלבד ואין ולא יהיו לו כל זכויות כלשהן
במבנים בהם מופעלים המעונות.
 .37המציע נדרש לתחזק את המבנים תחזוקה שוטפת ,בכפוף לבלאי רגיל וסביר.
 .30מובהר עוד ,כי הזוכה מתחייב לפנות את המבנים ולהחזיר את החזקה בהם למועצה בתום
תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה ,באם יינתנו ,או ככל שהמועצה תודיע לזוכה
בכתב על סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,כשהמבנים פנויים מכל אדם וחפץ שאינם
שייכים למועצה ,ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל טענת הגנה
כלשהי כנגד המועצה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד היישובים.
 .39יש לראות בהגשת הצעה זו הסכמה מצד המציע להתפנות מהמבנים ,באופן מיידי ,מבלי
לעורר כל טענה ,ו/או להתגונן באיזו טענת הגנה כלשהי.
 .40המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחתים את המציע שיזכה במכרז על הסכם החזקת
המבנים ושימוש במבנים ,באופן נפרד ,מתנאי מכרז זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצעת מחיר עבור הפעלת המעונות
 .41מובהר למען הסר ספק ,כי המציע שהצעתו תזכה יגבה שכר חודשי (להלן – "השכר
החודשי") רק מהורי הילדים במעונות היום בלבד ולא מהמועצה.
 .41מחיר המקסימום במעונות יהיה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים
במעונות יום וצהרונים) ,כפי שיקבע בכל שנה קלנדרית ,והוא כולל מע"מ.
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 .43מובהר ,כי המחיר החודשי שיגבה מההורים יהיה צמוד אחת לשנה (אך ורק) לצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים) (להלן – "צו הפיקוח") ,כפי
שיהיה בתוקף בכל שנת לימודים.
 .44מובהר ,כי הצעת המציע צריכה לכלול הנחה לאח/אחים נוספים במעונות .על המציע לפרט
את אחוז ההנחה לאח/אחים נוספים מהמחיר החודשי המוצע ע"י המציע ,בהתאם לנספח ב'
– כתב ההצעה .אחוז ההנחה המוצע לא יפחת מ( 5% -הנחת מינימום).
 .45השכר החודשי הנ"ל יהווה תמורה סופית ומוחלטת לביצוע מלוא השירותים הנדרשים
בהתאם למכרז זה המבוסס על סטנדרט מועצה.
 .46גביית התשלום בגין השירותים תתבצע ישירות אך רק מההורים ,בהסדר שנתי בפריסה
חודשית ע"י המציע שהצעתו תזכה.
 .47המועצה לא תהיה אחראית לתשלומי ההורים ,בשום אופן ,ואין ולא תקום כל חבות לתשלום
ע"י המועצה ,מכל מין וסוג שהוא.
 .40החזרי תמיכות תמ"ת יתבצעו ישירות ע"י המציע שהצעתו תזכה בהתאם לאמור בנספח א'
ובחוזה.

ביטוח
 .49על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת החוזה ותקופת
האופציה ,ככל שתהיה ,ביטוח כמפורט בחוזה ונספחים לחוזה.
 .50הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת
ישראל לעסוק בביטוח בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים הנדרשים על פי החוזה .
 14 .51ימים לפני חתימת החוזה ,ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח
המצוין בנספח אישור עריכת הביטוח (נספח ה').
 .51מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
עריכת ביטוחים (נספח ה') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר,
כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה
כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה
וחילוט ערבות הצעה  /ערבות ביצוע .

הנחיות למילוי מסמכי המכרז
 .53על המציע למלא בכתב את הטעון השלמה בנספח ב' – כתב ההצעה (בכלל זה את המחיר
החודשי המוצע לתינוקייה ופעוטון ,אחוז הנחה לאח/אחים נוספים ממחיר חודשי מוצע,
תוכנית חינוכית שנתית מוצעת ,תפריט שבועי מוצע לדוגמא ,יחס מספרי בין מטפלות לילדים
שהוא לכל הפחות לפי סטנדרט המועצה ושנכלל במחיר החודשי המוצע ,קליטת עובדי
מועצה במעונות).
 .54בנוסף לאמור לעיל על המציע למלא את שאר נספחי המכרז הטעונים השלמה.
 .55על המציע לחתום (בתחתית כל עמוד) על כתב ההצעה והסכם ההתקשרות ,ולהגיש למועצה
את כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפה חתומה ללא סימן זיהוי של המציע
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ולסוגרה .על החתימה להיות תקפה ומחייבת עפ"י כל דין .בנוסף ,יהיה על המציע לחתום
חתימה מלאה על הסכם ההתקשרות.
 .56פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל ,לא ישנה ,יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים.
 .57כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה
בצרוף מס' המכרז.
 .50המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהיה עליה חובת הנמקה ,לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות על דרך של מסירת הודעה בכתב למי שרכש את מסמכי
המכרז והשתתף במפגש מציעים ,ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר
עם דחיית המועד כאמור.

ערבויות בנקאיות
 .59להצעתו יצרף המציע (בעצמו בלבד!) ,שיק בנקאי ע"ס  ₪ 10,000לפקודת המועצה האזורית
אשכול או לחילופין ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לפקודת המועצה בנוסח
המצורף כנספח ו' 2למכרז או בנוסח דומה לו שיהיה מקובל על המועצה ,בסך של .₪ 10,000
על הערבות הבנקאית להיות בתוקף עד ליום  .32.21.102/ערבות בנקאית זו תוחזר למציע אם
הצעתו תידחה ,והיא תחולט ו/או תיפרע ע"י המועצה ,באם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או
בהתחייבויותיו.
 .60במידה ויזכה במכרז ,על המציע למסור (בעצמו בלבד!) למועצה ערבות בנקאית אוטונומית,
בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה בנוסח המצורף כנספח ו' 1למכרז לשם הבטחת ביצוע
כלל התחייבויותיו לפי המכרז והסכם ההתקשרות ,בסכום של ( ₪ 50,000להלן – "ערבות
הביצוע") שתעמוד בתוקף עד תום  60ימים מתום תקופת ההתקשרות ,וככל שתקופת
ההתקשרות תוארך ,יוארך בהתאם תוקף ערבות הביצוע כך שתהיה בתוקף עד תום  60יום
מסיום ההתקשרות המוארכת.

תנאי סף והצהרות המציע
 .12רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע (יחיד או תאגיד) העונה (בעצמו בלבד!) על כל הדרישות
והתנאים המצטברים הבאים:
61.1

המציע הוא יחיד או תאגיד הרשום בישראל עפ"י כל דין וברשותו כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

61.1

ברשות המציע אישור מפקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה בחוק.

61.3

המציע הוא בעל רישיון בר תוקף ,על שמו ,או נמצא בהליכים לקבלת רישיון
להפעלת מעונות יום בהתאם לכל דין ,והוא לכל הפחות בהליכי הכרה או יש לו
הכרה מטעם משרד התמ"ת להפעלת מעונות יום.

 .11ניסיון קודם:
61.1

המציע הוא בעל ניסיון מוכח של  2שנים בניהול מקצועי – חינוכי של מעונות
יום .לתמיכה בדרישה זו על המציע לספק רשימה של כל הגופים להם סיפק
שירותי הפעלת מעונות יום וצהרונים בין השנים  1011-1017בהתאם לנוסח
המצורף כנספח ז' למכרז.
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 .13דרישות כוח – אדם:
63.1

המציע יעמיד מנהל/ת מטעמו למעונות היום שהוא בעל/ת ניסיון ניהולי קודם
תוך העדפת מנהל/ת שלו/לה ניסיון קודם בניהול מעון יום או בניהול מסגרת
חינוכית הדומה במאפייניה העיקריים למעון יום .המציע מתחייב כי המנהל/ת
יועסק/תועסק על ידו בניהול מעונות היום של המועצה בהיקף משרה שלא יפחת
מ 50% -משרה.

63.1

המציע יעמיד מצבת כוח אדם אשר תעמוד לכל הפחות ביחס מטפלות-ילדים
המפורסם בסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות( ,להלן" :סטנדרט
משרד הכלכלה ").

63.3

כוח האדם מטעם המציע יעמוד כולו לכל הפחות בדרישות ההכשרה והניסיון
שמפורסמות בסטנדרט משרד האגף למעונות יום .

 .11יחס מספרי בין מטפלות לילדים:
64.1

המציע יעמיד מצבת כוח אדם אשר תעמוד לכל הפחות ביחס מספרי בין ילדים
למטפלת לפי סטנדרט המועצה ,ובאופן הבא:
11.2.2

תינוקייה – יחס מספרי של  2:2בין ילדים למטפלת.

11.2.1

פעוטון – יחס מספרי של  2:/בין ילדים למטפלת.

11.2.3

גנון – יחס מספרי של  2:/בין ילדים למטפלת.

11.2.1

יובהר ,כי במקרה של איחוד שנתונים יחס הילדים -מטפלת
יהווה את הממוצע בין הגילים הרלוונטים.

64.1

המציע יפרט יחס מספרי בין מטפלות – ילדים ,בהתאם לנספח ב' למכרז.

 .12מס' ילדים מינימאלי7מקסימאלי לפתיחת המעונות:
65.1

מס' הילדים המקסימאלי לפתיחת מעון (תקרה) לא תעלה על המפורט
בפרוגרמה לתכנון מעונות יום לילדים בגיל הרך של האגף למעונות יום .

65.1

המציע מצהיר ומאשר ,כי הוא מתחייב להפעיל את מעונות היום ,כאשר בכל

מעון יהיה מס' ילדים מינימאלי .המציע יצרף להצעתו הצעה7אישור
בדבר מס' הילדים המינימאלי לפתיחת מעון יום.
 .66המציע יגיש תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בהתאם לנוסח
המצורף כנספח ד' למכרז.
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 .67המציע יגיש תצהיר ,כי העובדים מטעמו לא הורשעו בעבירות לפי חוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א –  ,1001בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה'
למכרז.
 .60המציע השתתף בסיור מציעים שיערך ע"י המועצה.
 .69המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  21לעיל.

מסמכים ונתונים שיש לצרף בנוסף להצעה
 .70כל מציע יצרף להצעתו ,כשהיא כוללת בנוסף את המסמכים הבאים והמידע הבאים ,כשהם
תקפים ומאומתים למועד הגשת ההצעה ,וחתומים כנדרש:
 70.1כל מסמך ממסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ,ובתוספת חותמת החברה
היה והמציע תאגיד.
 70.1המציע יצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות (נספח ג' למכרז) ,ישלים בהסכם את
פרטי המציע ,ויחתום על ההסכם חתימה מלאה וכן חתימה בראשי תיבות בתחתית
כל עמוד .למציע אסור להכניס תיקונים להסכם ,ועל אף חתימת המציע על ההסכם,
ההסכם לא יכנס לתוקף ,כל עוד לא קיבלה המועצה את הצעת המציע וחתמה על
ההסכם ע"י המוסמכים מטעמה .מובהר ,כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על
ההסכם מהווה הצעה בלתי הדירה ,שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה.
 70.3אישור עוסק מורשה מטעם המציע.
 70.4היה המציע תאגיד ,תעודת רישום של התאגיד המציע.
 70.5היה המציע תאגיד ,אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה
מטעם התאגיד .על ההצעה יחתמו אלה ממנהלי התאגיד המורשים לחתום בשמו
ולחייבו בצרוף חותמת התאגיד.
 70.6אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות עם גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 70.7אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.
 70.0על המציע לצרף להצעתו תוכנית חינוכית שנתית המוצעת על ידו ,למעונות היום.
בין השאר ,על המציע לפרט את התכנים שיועברו ע"י הצוות המקצועי מטעמו,
הפעילויות והחוגים שבכוונתו להעביר לילדים במהלך מתן השירות ,היקף/תדירות
פעילויות החוגים ,תוך שיציין ע"י מי יועברו התכנים ומהי הכשרתו או ניסיונו
בתחום ובהעברת פעילויות/חוגים לילדים ואת גילם.
70.9

לתוכנית החינוכית המוצעת יהיה משקל בבחירת הזוכה במכרז ,במסגרת בחינת
האיכות.

 70.10את התוכנית יש לצרף כחלק מנספח ב' – כתב ההצעה.
 70.11על המציע לצרף להצעתו תפריט שבועי לדוגמא לתזונת הילדים במעונות היום:
70.11.1

המציע נדרש להציע תפריט הכולל ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים
חמה בשרית וארוחת ביניים (פרי או כריך).
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על המציע להמציא אישור משרד הבריאות לטיב המזון ועמידתנו

70.11.1

בתקנים.
לצורך אספקת הארוחות ,ניתן להציע תפריט שבועי שיסופק ע"י צד

70.11.3

ג' עימו יתקשר המציע רק באישור מוקדם של המועצה .במידה
ויבחר המציע להתקשר עם ספק חיצוני ,על המציע להראות חוזה בר
תוקף או התחייבות להתקשרות ,וכי האישורים הנדרשים מטעם
משרד הבריאות מתקיימים בספק.
לתפריט המוצע יהיה משקל בבחירת הזוכה במכרז ,במסגרת בחינת

70.11.4

האיכות.
את התפריט יש לצרף כחלק מנספח ב' – כתב ההצעה.

70.11.5

 .71כן יש לצרף את נספח ט' למכרז הוראות ממונה בטיחות מטעם המועצה.
 .71מובהר ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ולקבל לעיונה דו"חות כספיים או
דו"חות הכנסה של המציע.
 .73מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מובהר ,כי כחלק מהתחייבויות הקבלן הזוכה במכרז ובחוזה
ההתקשרות ,תהיה זכאית המועצה לקבל מהקבלן הזוכה סך של  ₪ 70,000לשנה במהלך כל
תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופה מוארכת .תשלום הסכום האמור ייעשה לידי המועצה
טרם תחילת שנה וכתנאי להמשך ההתקשרות שבין הצדדים לשנה שלאחר מכן.

.74

אופן הערכת ההצעות
ההצעה תישקל בהתאם לטבלת שקלול שתכלול עלות ומרכיבי איכות ,לפי
הקריטריונים הבאים:
קריטריון
.1

אחוזי הנחה לאח7אחים נוספים ממחיר במעונות היום

משקל איכות
10%

ההצעה שתינתן אחוזי הנחה הגדולים ביותר ברכיב זה תקבל את
מלוא הנקודות בגין הרכיב כאשר שאר ההצעות יקבלו ניקוד
יחסי.
ההנחה המינימלית תעמוד על .5%
.1

איכות והתרשמות – עפ"י בדיקת צוות מקצועי של המועצה,
בהתאם להצעת המציע .הצוות יבדוק ,בין השאר ,את הפרמטרים
הבאים :התאמה לצורכי המועצה ,התוכנית החינוכית המוצעת,
התפריט התזונתי ,עלות תוספות ,איכות הצוות המקצועי ,מידת
שביעות הרצון של לקוחות קודמים וקיימים מבין אילו
המפורטים בנספח ז' למכרז ,ליווי פדגוגי והכשרת צוותים ,נכונות
לקליטת עובדים קיימים של המועצה בעבודה במעונות כמפורט
בנספח ב' 1למכרז ,והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הצוות
המקצועי.

70%%
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.3

יחס מספרי בין ילדים למטפלות ,מעבר לסטנדרט המועצה
ושנכלל במחיר החודשי.
ניקוד ברכיב זה יינתן אך ורק למציעים שיציעו יחס מספרי בין
ילדים למטפלות שמעבר לסטנדרט המועצה .ההצעה הטובה
ביותר תקבל את מלוא הניקוד וההצעות שאחריה יקבלו ניקוד
יחסי.

בחירת ההצעה הזוכה

 .75תהליך בחינת ההצעות תיעשה באופן הבא:
75.1

בדיקת העמידה בתנאי הסף.

75.1

בדיקת האיכות.

75.3

פתיחת הצעות המחיר ודירוג ההצעות.

75.4

בדיקת כל מסמכי ההצעה ונספחיה וצרופותיה ,בהתאם לתנאי המכרז.

75.5

שקלול ההצעות לפי הפרמטרים ,המשקולות ,והמרכיבים השונים למסמכי
המכרז (איכות  +מחיר).

75.6

מובהר ,כי שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה עפ"י רשימת
הקריטריונים בטבלה כאמור – מסור באופן בלעדי למועצה.

 .76המועצה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא עפ"י הוראות המכרז ו/או חלקן ו/או שתהיה
חסרה ,מוטעית ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות – אלא אם החליטה הוועדה אחרת.
 .77המועצה תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות ,לשם בחינת ההצעות לרבות פניה
ישירה לממליצים ,הכל על פי שיקול דעת המועצה ,ולדון עם מציע בפרטי הצעתו ,לקבל
הבהרות ,להשלים מסמכים חסרים ,ו/או להסיר אי בהירויות ,שעלולות להתעורר בבדיקת
ההצעות ,ו/או לבדוק מידת התאמתן ,בין בעל פה ,ובין בכתב ,בין בשלב אחד ובין במס'
שלבים ,הכל עפ"י שיקול דעתה המוחלט של המועצה.
 .70למען הסר ספק מובהר במפורש ,כי אין באמור בסמכות זו של המועצה לפנות למציעים כדי
לחייב את המועצה לבוא בדברים עם מי מהמציעים.

הודעת זכייה
 .79המועצה תמסור לזוכה הודעת זכייה בכתב בדבר החלטתה בדבר זכייתו במכרז.
 .00ביצוע ההתקשרות עם הזוכה מותנה בחתימת חוזה ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה,
והגשת ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה.
 .01הזוכה ימסור תוך  5ימים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה ערבות ביצוע.

10%
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 .01עד  14ימים לפני החתימה על החוזה ,ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י חב'
ביטוח.
 ./3מובהר ,כי המועד להתחלת הפעלת המעונות היא ביום  1/7/7102/והמציע יהיה חייב
להיערך בהתאם.
 .04המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא,
ושמורה לה הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי
ועל פי כל דין.

 .05המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,ובמקרה שבו בוטל
המכרז כאמור ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ,לרבות המציע שהצעתו נתקבלה ,זכות
לתביעה ,דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות,
פיצויים ,וכיו"ב.
 .06המציע בהגשת הצעתו למכרז מאשר שידוע לו ,שאם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ,אזי שאר
המציעים במכרז יהיו זכאים לעיין בהצעתו.

בברכה,
גדי ירקוני
ראש המועצה האזורית אשכול
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נספח א' – מפרט הדרישות
מפרט הפעלת מעונות:
תקנים וכ"א:
 הפעלת המעון תעשה לכל הפחות לפי תקני כ"א המפורסמים ע"י המועצה. תינתן עדיפות לקליטת מטפלות מתאימות אשר סיימו את עבודתן במעון בעקבות מעברלהפעלת המעונות למפעיל במכרז זה.
 על הגוף המפעיל לתת עדיפות להעסקתן של מטפלות תושבות הישוב/המועצה.הכשרה ופיקוח:
 על הגוף המפעיל לוודא כי כלל המטפלות בעלות הכשרה מתאימה לעבודה במעון יוםומחזיקות לפחות בהכשרה לסיווג  1או  1של משרד התמ"ת.
 על הגוף המפעיל לדאוג להעשרה של הצוות .בנושא זה ניתן להיעזר בהשתלמויותהמתקיימות במסגרת המועצה.
 על הגוף המפעיל להעסיק מדריכה פדגוגית שתלווה את כלל הצוות החינוכי ואת מנהלתהמעון .יובהר ,כי המועצה מפעילה בכלל המעונות תוכנית "מעגן" וכי המועצה שומרת
לעצמה את הזכות להמשיך ולהפעיל את התוכנית במסגרת המעונות.
 בנוסף לפיקוח שיעמיד הגוף המפעיל ,תעמיד המועצה את מנהל מדור גנים כמפקחמטעמה על קיום התנאים וההסכמות שבחוזה ההתקשרות.
שעות פעילות במעונות:
 שעות הפעילות במעונות היום יהיו בהתאם ללוח פעילות של המועצה האגף למעונות יוםאו לפי הצורך בהתאם לסיכום מוקדם ישיר עם ההורים.
ימי פעילות:
 המעון יופעל בהתאם ללוח חופשות במעונות יום כמצוין.תזונה:
-

המעון יספק לילדים השוהים בו  3ארוחות ביום (בוקר ,צהריים וביניים) בהתאם לתזונה
המומלצת ע"י התמ"ת והמועצה ובפיקוח תזונאית כל הארוחות יהיו כשרות.

תחזוקה שוטפת:
 מעונות היום ימסרו לגוף המפעיל והגוף המפעיל יישא בעלויות השוטפות ,לרבות מים,חשמל ,גז ,אגרת ביוב ואחזקת החצר .על הגוף המפעיל לדאוג לתחזוקה שוטפת של מבנה
המעון וכן לדאוג לחידוש הציוד מעת לעת בהתאם לצורך.
 המועצה תהיה רשאית לבדוק באמצעות נציג מטעמה את מצב התחזוקה של מעונות היוםוככל שנציג המועצה יקבע כי קיימים ליקויים שיש לתקנם ,תועבר פניה בעניין לגוף
המפעיל שיפעל לתיקון הליקויים
הישובים:
 במועצה האזורית  31ישובים השונים באופיים ובמהותם אחד מהשני.כל גוף אשר יבחר להפעלת המעונות יצטרך להוכיח את מסוגלותו להתאמה לטיפוסי
ישובים שונים (דתי ,חילוני ,מסורתי ,קיבוצי)
 בשלב הראשון של ההתקשרות ובאופן ניסיוני יתבקש הגוף להפעיל  7מעונות יום ביישובים:  3בעין הבשור  1במבטחים  1באבשלום כל ישובי המועצה נמצאים בהליך של גידול והרחבה כך שקיים צפי אמיתי לגידולמשמעותי במספר הילדים המבקרים במעון.
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תוספות:
כל תוספת אחרת (מעבר לסטנדרט מועצה הנקוב במכרז) נתונה להסכם ישיר בין המציע
להורים בלבד( .דוגמא לתוספת -חוג העשרה ,מדריכות התפתחותיות ,ימים מעבר לנדרש
ע"י האגף למעונות יום וכו.)..
הדגשות:
 האחריות על עמידה בתנאי ותקני התמ"ת מבחינה חינוכית ,תקנים ,שעות פעילות ,תזונה,אחזקה שוטפת ותוכני הפעילות חלה על המפעיל שיבחר.
 האחריות המבנית בהקשר של התאמות המבנה לדרישות הפרוגרמה של משרד הכלכלהובניית תוכנית שיפוץ והתאמה לדרישות משרד הכלכלה (במידה שתידרש על ידי משרד
הכלכלה ובחלוקה לפי תוכנית רב שנתית) תחול על המועצה /הישוב המתקשר.
 למען הסר ספק כל עוד סמל המעון נשאר בידי המועצה יודגש ,כי אין בדבר כדי לגרועמאחריות הגוף המפעיל.
 בכל הקשור להעברת כספי התמיכה להורים תזכה המועצה את הגוף המפעיל בהקדםהאפשרי בגין כספי משרד הכלכלה ככל שיתקבלו אצלה והגוף יחלק כספים אלה להורים
בהתאם להוראות משרד הכלכלה .אם דרגת הזכאות שתיקבע על ידי משרד הכלכלה
תינתן טרם תשלום ההורים בגין העלות החודשית ,תתומחר העלות החודשית בקיזוז
מראש של עלות ההחזר ממשרד הכלכלה .במידה שההוראה על ההחזר תינתן על ידי
משרד הכלכלה בדיעבד יחושב ההחזר בקיזוז ליתרת התשלומים שעל ההורה לשלם .בכל
מקרה לא יעלה מועד עריכת החישוב והקיזוז על חודש מיום קבלת ההודעה על ידי משרד
הכלכלה.
 -הנחת ילד נוסף תהווה יתרון בהצעה וניתן לה ניקוד למציעים כפי שמפורט במכרז זה.
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נספח ב' – כתב הצעה
מכרז מס'

להפעלת מעונות יום

 .2הצעת מחיר:
1.1

מחיר המקסימום במעונות יהיה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(מחירים מרביים במעונות יום וצהרונים) ,כפי שיקבע בכל שנה קלנדרית ,והוא
כולל מע"מ.
מחיר חודשי מוצע שייגבה לילד _____________  ₪כולל מע"מ

1.1

אחוז הנחה לאח/אחים ממחיר חודשי מוצע_________ % :

 .1יחס מספרי בין ילדים למטפלות במעונות:
3.1

תינוקייה_____________ :

3.1

מעון_________________ :

3.3

גנון_________________ :

 .3תוכנית חינוכית7לימודית שנתית (לרבות שעות הפעלת הצהרונים ופעילות בחופשות או
שביתות) (יש לצרף בנפרד).
 .1תפריט מוצע (יש לצרף בנפרד).
 .2מצבת כוח אדם (יש לצרף בנפרד).
מובהר כי כל המחירים המוצעים לעיל כוללים מע"מ.

חתימת המציע __________________________
תאריך _________________
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נספח ג' – חוזה
חוזה
שנערך ונחתם במועצה האזורית אשכול ביום _______
בין
המועצה האזורית אשכול
(להלן – "המועצה")
מצד אחד
לבין
_________________
_________________
(להלן – "הקבלן")
מצד שני
והמועצה מפעילה מעונות יום אותם היא מעוניינת להפעיל החל משנת הלימודים
תשע"ג באמצעות קבלן (להלן – "השירותים");
והמועצה פרסמה מכרז מס'  16/1017לקבלת השירותים;
והצעת הקבלן זכתה במכרז;
והקבלן מקבל על עצמו לספק את השירותים עפ"י התנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,במפרט ,ובחוזה זה ,והוא מצהיר כי יש בידיו כוח – האדם ,הידע ,הכלים,
והניסיון והאמצעים הדרושים לביצוע ההסכם בדייקנות ובמועד ,וכי הוא מתחייב
להיערך להפעיל את המעונות החל מיום ;1/7/7102/

הואיל:
והואיל:
והואיל:
והואיל:

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:
 .2דין המבוא והנספחים
1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.1

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה שבאחד
מהנספחים האחרים ,תגבר ההוראה שבחוזה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 .1הגדרות
לצורך חוזה זה יעשה שימוש בהגדרות הבאות:
"המכרז" – מכרז מס' 16/1017להפעלת מעונות יום ,לרבות נספחיו כולל מפרט;
"החוזה" – חוזה זה על כל נספחיו ונספחי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
השירותים – שירותי הפעלת מעונות יום כמפורט בנספח א' למכרז;
"הקבלן" – הקבלן שפרטיו במבוא ,לרבות מנהליו/שלוחיו/עובדיו וכן כל גורם מוסמך
מטעמו;
"הממונה" – הממונה מטעם המועצה על מילוי הוראות חוזה זה ,כפי שיוגדר על ידי
המועצה.
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 .3מטרת ההתקשרות ותקופתה:
3.1

במסגרת התקשרות זו יפעיל הקבלן מעונות יום ביישובי המועצה בהתאם
למסמכי המכרז (בשלב זה ביישובים הבאים :עין הבשור ,מבטחים ,אבשלום
עפ"י תנאי המכרז והחוזה ועל פי הוראות כל דין החל משנת הלימודים תשע"ח.
הקבלן יספק את השירותים בהתאם לאמור במפרט המצורף כנספח א' למכרז,
בהתאם למחירים המפורטים בהצעתו ובמסמכי המכרז.
לקבלן ידוע כי ייתכנו שינוים במצבת מעונות היום שביישובי המועצה וכי
למועצה שיקול דעת בלעדי להגדיל ו/או לשנות את מיקום מעונות היום וזאת
מבלי שהדבר יקים כל זכות טענה לקבלן כנגד המועצה

3.1

הקבלן מתחייב לספק את השירותים ביישובים נוספים במועצה במחירי המכרז
ובתנאי חוזה זה ,ולהיות ערוך לספק בדחיפות את השירותים ולתפעל את
המעונות לא יאוחר מיום  .17/0/1017מובהר כי למועד תחילת הפעלת המעונות
חשיבות רבה ואי הפעלת המעונות ביום  1/7/7102/תיחשב להפרה יסודית של
ההסכם ,ותזכה את המועצה ,בין השאר ,בביטול ההסכם.

3.3

הקבלן מתחייב לקבל כל ילד תושב המועצה למעונות היום וחל איסור מוחלט על
הקבלן לדחות ,מכל סיבה שהיא ,קבלת ילדים תושבי המועצה כאמור.

3.4

קבלת ילדים שאינם תושבי המועצה תיעשה בכפוף לתיאום עם מנהלת הגיל הרך
במועצה.

3.5

תקופת ההתקשרות:
3.5.1

תקופת ההתקשרות היא לשלוש שנות לימודים קלנדריות ,החל משנת
הלימודים התשע"ח (להלן" :תקופת ההתקשרות").

3.5.1

למועצה ניתנת האופציה להאריך התקשרות זה ,אם תרצה בכך ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,למשך שתי שנות לימודים קלנדריות נוספות ,אחת בכל
הארכה( ,להלן – "תקופות ההארכה") ,בתנאים זהים לתנאי חוזה זה:

 3.5.1.1המועצה תודיע לקבלן בכתב 90 ,יום לפני תום תקופת החוזה
ההתקשרות על הארכת החוזה לפי סעיף זה.
 3.5.1.1בתקופת ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות חוזה זה ,בכפוף
לשינויים המחייבים .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה ידאג
הקבלן להארכת ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,פוליסות הביטוח וכל
מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.
3.6

ציוד ,הצטיידות ותחזוקה שוטפת:
3.6.1

הקבלן יהא אחראי לתחזוקה השוטפת של מעונות היום ,לרבות אחריות על
הציוד ,התארגנות לקראת שנת לימודים חדשה ותיקונים שוטפים אחרים
אשר ידרשו במבנה ו/או בציוד שבו.

3.6.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי כי במעונות היום ,יהיה כל
הציוד הנדרש לצורך הפעלה תקינה ,לרבות לצורך עמידה בתנאי התמ"ת
לעניין הצטיידות מעונות יום.

3.6.3

עם תחילת ההתקשרות יימסר לקבלן ציוד הקיים במעונות היום ושייך
למועצה/היישוב ,אשר יעמוד לטובת הפעלתם ,בהתאם למפרט בנספח א'1
למכרז (להלן – "המפרט" או "רשימת הציוד") .המפרט ייחתם על ידי
הקבלן עם תחילת ההתקשרות .הקבלן מתחייב לדאוג לשלמות הציוד
ותחזוקתו השוטפת ,ולא תהיה לו כל טענה בדבר ציוד זה .בסיום תקופת
ההתקשרות או תקופות ההארכה אם תינתנה ,ישיב הקבלן את הציוד במצב
תקין וראוי לשימוש .הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לציוד במעונות
במהלך הפעלתם ,לרבות החלפתם בציוד חדש במידת הצורך.
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3.6.4

הקבלן מתחייב לצייד את מעונות היום בכל הציוד שיידרש כך שיעמוד
בדרישות התמ"ת בכל עת ,ויפעל בהתאם להנחיות הממונה בכל הנוגע לציוד
במעונות היום.

3.6.5

מובהר כי המציע מפעיל את המבנים כבר – רשות בלבד ואין ולא יהיו לו כל
זכויות כלשהן במבנים בהם מופעלים המעונות.

3.6.6

המציע נדרש לתחזק את המבנים תחזוקה שוטפת בכפוף לבלאי רגיל וסביר.

3.6.7

המציע יידרש להתפנות מהמבנים מייד לפי דרישה מצד המועצה ו/או מי
מטעמה ,ויש לראות בהגשת הצעה זו הסכמה מצד המציע להתפנות
מהמבנים ,באופן מיידי ,מייד לפי דרישה ראשונה של המועצה ,ומבלי לעורר
כל טענה ו/או להתגונן באיזו טענת הגנה כלשהי.

 3.1./המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחתים את המציע שיזכה במכרז על
הסכם החזקת המבנים ושימוש במבנים ,באופן נפרד ,מתנאי מכרז זה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מובהר ,כי כחלק מהתחייבויות הקבלן הזוכה
3.7
במכרז ובחוזה ההתקשרות ,תהיה זכאית המועצה לקבל מהקבלן הזוכה סך של
 ₪ 70,000לשנה במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופה מוארכת .תשלום
הסכום האמור ייעשה לידי המועצה טרם תחילת שנה וכתנאי להמשך
ההתקשרות שבין הצדדים לשנה שלאחר מכן.
3./

הפרת סעיף  3על כל סעיפי המשנה ייחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 .1הצהרות הקבלן:
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:
4.1

כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה
ותחייבנה אותו.

4.1

כי יש לו הידע והניסיון הנדרשים בהפעלת מעונות יום ,וכי יעניק את השירותים
למועצה בצורה המקצועית ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה.

4.3

כי יפעיל את המעונות כאשר בכל מעון יהיו מס' ילדים מינימאלי ,בהתאם
לאישור מטעם הקבלן המצורף למסמכי המכרז.

4.4

כי בידיו את האישורים ,ההיתרים והרישיונות (או הנמצא בהליך לקבלת רישיון
או הכרה מטעם התמ"ת) הדרושים לשם אספקת השירותים ,לרבות מכוח חוק
הפיקוח על מעונות יום ,התשכ"ה – .1965

4.5

כי יש לו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
תשל"ו – ( 1976להלן – "החוק") ,וכי הוא עומד בדרישת החוק לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים בהתאם לנוסח בנספח ד' למכרז.

4.6

כי ידועים ומוכרים לו צרכי המועצה ,וכי לאחר בדיקה מקיפה שערך הובהרו לו
כל הפרטים הדרושים לצורך מתן השירותים.

4.7

כי המועצה מסרה לו את כל הפרטים הדרושים בקשר עם התחייבויותיו על פי
המכרז והחוזה ולאחר שבדק את כל הפרטים הנדרשים ,הוא מסכים להתקשר
עם המועצה בחוזה זה לאחר שמצא כי הוא מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבות
לפיו ,וכי התמורה הקבועה למילוי התחייבויותיו במכרז הולמת ונאותה.

1./

כי ידווח למועצה מיד על כל שינוי שחל בנכונות הצהרותיו אלה.

 .5התחייבויות הקבלן:
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הקבלן מתחייב בזאת ,כדלקמן:
5.1

למלא באופן מדוקדק אחר התחייבויותיו במכרז ובחוזה ,לרבות אלו הכלולות
בנספחי המכרז ובפרט בנספח א' למכרז ,בכלל זה ביחס המספרי של ילדים
ומטפלות ,מס' מינימאלי של ילדים לפתיחת המעונות ,וכיו"ב.

5.1

לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע השירותים ,כל זאת בהתאם להוראות
המכרז ולהוראות המועצה ,כפי שיימסרו מעת לעת.

5.3

לפעול בהתאם להנחיות משרד התעשייה והמסחר ו/או האגף למעונות יום
שיופרסמו מפעם לפעם (להלן – "התמ"ת").

5.4

להפעיל תוכנית פדגוגית ע"פ דרישת האגף למעונות יום אמצעות תוכנית מעג"ן
המופעלת ע"י המועצה.

5.5

לפעול בהתאם להנחיות הממונה ובשיתוף פעולה מלא עמו.

 .1פיקוח:
6.1

פעולות הקבלן וביצוע כל התחייבויותיו שבחוזה זה יהיו נתונים לפיקוחו של
הממונה .הקבלן מתחייב בזאת למלא במלואן ובאופן מיידי אחר כל הוראה שיתן
לו הממונה ,בין אם הייתה כלולה בחוזה זה על נספחיו ובין שאינה כלולה בו
מראש.

6.1

הממונה רשאי לבדוק את אופן הפעלת מעונות היום בכל עת.

6.3

האמור בסעיף זה או בכל הוראה אחרת בחוזה ,ושום מחדל מצד הממונה
בהוראה כלשהי מהוראות חוזה זה ,לא יפטרו את הקבלן מאחריותו לקיום תנאי
חוזה זה ולהפעלת מעונות היום בהתאם להוראותיו.

6.4

המועצה רשאית לשלוח מטעמה אדם אחר ו/או נוסף על מנת לבדוק את
התנהלות הקבלן ומעונות היום ,ומילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה,
והקבלן לא ימנע ממנו לעשות כן.

6.5

מבלי לפגוע באמור לעיל ,פעולות הקבלן יהיו נתונות לפיקוח מפקחי משרד
התמ"ת.

6.6

הקבלן מתחייב להודיע מראש על כל ביקור מטעם משרד התמ"ת ובמידה
ומדובר על ביקור שלא תואם מראש לדווח למועצה בהקדם ,וכמו כן לדווח על כל
דו"ח שיוצא בעניין מעונות היום אשר בתפעולו.

6.7

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות התמ"ת ו/או הממונה באופן מיידי.
במידה ולא יעשה כן תוך  30יום ממועד קבלת ההנחיה מהתמ"ת ו/או מהממונה,
המועצה תהא רשאית לבצע את הפעולה בעצמה ולגבות את הוצאותיה ,בצירוף
תקורה בשיעור  ,10%מהקבלן ,לרבות השימוש בערבות הביצוע.
אין באמור לעיל כדי לפגוע באחריות הקבלן לביצוע העבודות ו/או להעביר
האחריות בעניין למועצה.

 .7התמורה:
7.1

תמורת ביצוע כל השירותים לפי הסכם ותנאי המפרט ותנאי המכרז ,יגבה הקבלן
מההורים סכום חודשי בהתאם להצעתו ובכל מקרה שלא יעלה על הסכום הנקוב
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום וצהרונים)
כולל מע"מ
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7.1

תשלומי הורים:
7.1.1

גבית התשלומים תתבצע באופן ישיר מול ההורים שילדיהם רשומים
במעונות היום בהסדר שנתי בפריסה חודשית.

7.1.1

מובהר בזאת ,כי אין המועצה אחראית בכל אופן או צורה בגביית
התשלומים מההורים.

7.1.3

בכל הקשור להעברת כספי התמיכה להורים תזכה המועצה את הגוף המפעיל
בהקדם האפשרי בגין כספי התמ"ת ככל שיתקבלו אצלה והגוף יחלק כספים
אלה להורים בהתאם להוראות התמ"ת.

7.3

הקבלן מצהיר כי התמורה החודשית כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת
כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים בגין המכרז (סטנדרט מועצה),
לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה
ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן ההורים ו/או מן המועצה ולא יהיה זכאי
לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה ,אלא אם סוכם הדבר בכתב בין
הצדדים.

7.4

הקבלן ישא בכל התשלומים השוטפים בגין הפעלת מעונות היום ,לרבות תשלומי
חשמל ,מים ,גז ,אגרת ביוב ,טלפון ,בהתאם לקבלת דרישה מהמועצה.

 .0אי תחולת חוקי הגנת הדייר ופינוי הקבלן מהמבנים:
0.1

לצורך הפעלת מעונות היום ,הקבלן ישתמש במבנים מתאימים של המועצה.
השימוש במבנים יהיה לצורך הפעלת מעונות יום ,ולא למטרה אחרת כלשהי
כאמור והקבלן ישתמש במבנה כבר – רשות בלבד.

0.1

מוסכם בזאת במפורש ,שהקבלן יחזיק במבנים כבר – רשות בלבד ,ובשום מקרה
לא יהיה דייר מוגן לפי כל דין ,וכי על חוזה זה לא יחול חוק הגנת הדייר (נוסח
משולב) התשל"ב – .1971

0.3

הקבלן מאשר בחתימתו על חוזה זה שלא שילם ו/או נתן ו/או חייב לשלם
למועצה ,במישרין או בעקיפין ,דמי מפתח ו/או הטבה ו/או תמורה אחרת ו/או
תשלום אחר כלשהו היכול להיחשב כדמי מפתח בהתאם להגדרתם בחוק הגנת
הדייר (נוסח משולב) התשל"ב –  ,1971בהתחשב במהות החוזה ואי תחולת דיני
הגנת הדייר עליו.

0.4

אין בכוונת הצדדים ליצור שכירות מוגנת והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה של
עובדה ו/או חוק נגד האמור בסעיף זה ובמיוחד נגד היותו בר רשות שהגנת הדייר
אינה חלה עליו.

0.5

כן מתחייב הקבלן לפנות את המבנים ולהחזיר את החזקה בהם למועצה בתום
תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה ,באם יינתנו ,או ככל שהמועצה תודיע
לקבלן בכתב על סיום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,כשהם פנויים מכל אדם
וחפץ שאינם שייכים למועצה ובמצב המפורט בחוזה זה ,ולקבלן לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל טענת הגנה כלשהי כנגד המועצה ו/או מי
מטעמה ו/או כנגד היישובים.

 .1העסקת עובדים:
הקבלן מצהיר ו/או מתחייב ,כדלקמן:
9.1

כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את השירותים וכי אין בחוזה כדי ליצור
בין הקבלן למועצה או מי מטעמה יחסי עובד מעביד וכי הוא וכל מי מטעמו
ייחשבו כעובדי הקבלן ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם.
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9.1

כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הקבלן אינו מורשה
או זכאי להתחייב או לחייב את המועצה כלפי צד ג'.

9.3

כי כל התשלומים לעובדי הקבלן ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים,
תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה ,תשלומי חובה או
תשלומים אחרים ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם
יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו במלואם ובמועדם – והמועצה לא תהא
אחראית לכך ,בכל אופן או צורה.

9.4

כן מצהיר הקבלן כי הוא מקיים ו/או משלם לעובדיו את זכויותיהם כדין לרבות
בגין שכר מינימום ,וכיו"ב ,ו/או לפי הקבוע בחוק להגברת האכיפה של דיני
עבודה ,התשע"ב –  1011ומקיים אחר חיקוקים בדיני עבודה ו/או צווי ההרחבה
ו/או הסכמים קיבוציים החלים על העובדים .המועצה שומרת לעצמה את
הזכות ,ככל שהחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה חל על הקבלן ו/או המועצה,
להחתים את הקבלן על הסכם/תוספת להסכם להסדיר את דרישות החוק בין
המועצה לקבלן.

9.5

כי כל העובדים שיועסקו על ידו יהיו בעלי תעודת יושר ממשטרת ישראל והוא
מצהיר כי איש מהם לא הורשע לפי חוק למניעת העסקה עברייני מין במוסדות
מסויימים ,התשס"א – ( 1011להלן – "החוק למניעת העסקת עברייני מין") ,וכי
בידי הקבלן אישורים ממשטרת ישראל לגבי כל העובדים לפי החוק למניעת
עברייני מין ,בהתאם לנוסח בנספח ה' למכרז.

9.6

כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כוח אדם ,כי הוא אינו ספק כוח אדם וכי
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם לא חל עליו.

9.7

כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה,
שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למועצה ,או בגין תובענה שעילתה
בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם ,או בגין עילה חוזית או אחת
הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הקבלן בקשר עם התקשרות זו.

9.0

כי מוסכם עליו שהתמורה בחוזה ניתנת לו ,בין השאר ,על בסיס הצהרותיו בחוזה
והמצג שיצר כלפי המועצה כאמור.

9.9

כי המועצה ו/או הממונה רשאים לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודת מי
מעובדיו ,אם לדעתם אותו עובד אינו מתאים לביצוע השירותים .משדרשו זאת
המועצה ו/או הממונה ,חייב הקבלן להפסיק ,באופן מיידי ,את עבודתו ולהחליפו
בעובד מתאים יותר ,להנחת דעתם של המועצה ו/או הממונה.

9.10

כי האמור בפרק זה יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי הקבלן ובין
אם תעלה על ידי עובד של הקבלן ו/או על ידי חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשם
ו/או צד ג' אחר.

 .20איסור העברת ההסכם וקבלני משנה:
10.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו
וחובותיו בהתאם לחוזה ,כולם או מקצתם ,לאחר/ים ,אלא אם הדבר אושר
בכתב ומראש על ידי המועצה .העברת  40%מהשליטה בקבלן לאחר ,בין אם בבת
אחת ובין אם לשיעורין ,תחשב כהעברה אסורה ,אלא אם הדבר הוסכם עם
המועצה ,מראש ובכתב.

10.1

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע השירותים אלא אם
הדבר אושר מראש ובכתב על ידי המועצה וביצוע של פעולה כאמור ,ללא אישור
המועצה ,יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

10.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,העסיק הקבלן ספק משנה לצורך ביצוע עבודה ו/או
שירות כלשהו ,ייוותר הקבלן האחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ביחס לפעולה,
תקינות העבודה ,האחריות בגינה וכן הלאה ,וכלל התחייבויות הקבלן במכרז
יחולו בהתאמה גם ביחס לשירותים אלה.
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10.4

למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותים אשר
יסופקו ע"י קבלני משנה הפועלים מטעמו.

 .11הגבלת הוצאות:
11.1

הקבלן אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום ,בשם המועצה או עבורה ,בקשר
לביצוע השירותים ,אלא אם קיבל את הסכמת גזברית המועצה לכך ,מראש
ובכתב.

11.1

התחייב הקבלן בשם המועצה ,ללא קבלת אישור כאמור ,יהיה הוא לבדו אחראי
לכל הוצאה ,תשלום או חיוב בגין כך.

 .21בטחונות:
11.1

להבטחת ביצוע כלל התחייבויות הקבלן בחוזה ,ימסור הקבלן (בעצמו בלבד!)
למועצה ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המועצה,
בסכום של  ,₪ 50,000ובנוסח נספח ו' 1למכרז (או בנוסח דומה לו) שיאושר
מראש על ידי המועצה ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן .המדד הבסיסי
לעניין זה יהיה מדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן:
"ערבות הביצוע").

11.1

מסירת ערבות הביצוע ,כאמור ,הינה תנאי הכרחי לחתימת ותקפות החוזה.

11.3

תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההתקשרות ותחילתה במועד
החתימה על חוזה זה ,וסיומה עם תום  60ימים מתום תקופת ההתקשרות
המקורית ,וככל שתקופת ההתקשרות המקורית תוארך יוארך בהתאם תוקף
הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום  60ימים מסיום ההתקשרות.

 .23אחריות:
13.1

הקבלן בלבד אחראי במשך כל תקופת ההתקשרות לכל נזק שיגרם לילדים
שבמעונות היום ,מכל מין וסוג שהוא ,על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או ע"י אחד מילדי
מעון היום ,או על ידי איזה צד ג' במשך כל שעות הפעילות וזמן שהותו של הילד
במעון היום ו/או בקשר לפעילות במעון היום.

13.1

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכוש ,המתקנים והציוד הקיימים
במעונות היום ,אשר נפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל במהלך פעילות מעונות היום
ו/או בקשר אליה.

13.3

הקבלן מצהיר בזאת כי המועצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או
פגם ו/או מפגע ו/או עבירה שיגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל אחד מהילדים
ו/או לכל אדם ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושם בגין השימוש והפעילות בגן
במהלך הפעלת מעון היום ו/או בקשר לכך וניהול והפעלת מעון היום ,וכי כל
הכרוך בכך יהיה על אחריותו של הקבלן ו/או מי מטעמו.

13.4

מבלי לגרוע באמור לעיל ,הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק
לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם לכל אדם בקשר למתן השירותים ,לרבות נזקים
הנגרמים עקב הרעלה מכל סוג שהוא או קיום חומר זר או מזיק במאכל ו/או
במשקה ,ו/או מוצרים אחרים המסופקים על ידו ולרבות מוצרים שיצאו
משליטתו הישירה והבלעדית .הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או
לרכוש של עובדיו וכל הפועל מטעמו.

13.5

הקבלן יהיה אחראי לשמור על המבנים בהם יתקיימו מעונות היום במצבם כפי
שקיבל אותם לתפעולו ,לרבות האחריות לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד בהתאם
לרשימת הציוד שתיערך עם תחילת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף  3.6על כל
תתי סעיפיו.

13.6

היה והמועצה תידרש לשלם סכום כלשהו בגין נזק ו/או מפגע ו/או פגם ו/או
עבירה כאמור לעיל ,מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המועצה תוך  7ימים מיום
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שיידרש לכך .חשבון מאושר על ידי נציג המועצה יהווה ראיה מכרעת וסופית
לעניין הסכום שעל הקבלן לשלם למועצה .מוסכם בין הצדדים כי חיוב זה יהווה
חוב פסוק לכל דבר ועניין.
13.7

הקבלן מתחייב לגרום לסילוקה של כל דרישה או תביעה לתשלום פיצוי הנוגעת
לנזקים כאמור לעיל ,במידה שתופנה כנגד המועצה .כן מתחייב הקבלן לשפות
את המועצה עבור כל סכום שהמועצה תחויב בו עקב כל תביעה שתוגש נגדה
בקשר או כתוצאה מהנ"ל והקבלן ישלם סכום זה למועצה בצרוף הוצאות משפט,
שכ"ט עו"ד ריבית והצמדה תוך  14יום מיום קבלת דרישת המועצה לכך .בכל
מקרה כאמור תודיע המועצה על כך לקבלן ותאפשר לו להגן על האינטרסים שלו
בפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

13.0

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המועצה לקבל מאת הקבלן פיצוי עבור
ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו ו/או יגרמו למועצה בעניין זה.

 .21ביטוח:
 14.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
יהיה אחראי על-פי דין ,הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט להלן ובנספח
אישור עריכת ביטוחים המצ"ב לחוזה זה ומסומן "נספח ח'" ,ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוחים וההשתתפויות
העצמיות יחולו על הקבלן בלבד.
 14.1הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים בחוזה זה הנם
מזעריים .על הקבלן יהיה להסדיר ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו
ולמועצה.
 14.3בכל ביטוח שיערוך הקבלן ואשר קשור לנשוא חוזה זה ,ירשם סעיף בדבר וויתור
על תחלוף כלפי המועצה  ,הישובים בתחום המועצה והבאים מטעמם.
 14.4בכל ביטוח שיערוך הקבלן ואשר קשור לנשוא חוזה זה ,יירשם סעיף לפיו כל
סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המועצה  ,כלפי הישובים בתחום המועצה וכלפי
מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הביטוח של הקבלן הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיהם ,מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1901-
 14 14.5ימים לפני כניסת חוזה זה לתוקף ,ימסור הקבלן למועצה את האישור על
קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל
לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו.
 14 14.6ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים,
ימציא הקבלן למועצה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי
מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך
לתקופה ,כדלקמן.":
 14.7הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח)  ,תהווה הפרה של תנאי מהותי בחוזה.
 14.0האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של
הקבלן על פי חוזה זה .המועצה תהיה זכאית למנוע מן הקבלן את פעילותו
במקרה שהאישור על קיום ביטוחים כאמור לא הומצא לה לפי המועד שצוין
לעיל ללא כל שינוי בתוכנו.
 14.9מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור לעיל,
אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה או על פי דין ,בין
אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים או הפסדים כאמור ובין אם לאו,
והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל ,אין בו כדי להטיל על המועצה
אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 14.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על
קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
 14.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם
עקב כך .
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14.11
14.13
14.14
14.15

14.16

14.17

14.10

14.19
14.10

14.11
14.11
14.13
14.14
14.15

14.16

14.17

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות .
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בפוליסות.
הקבלן יערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות חוקית.
הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה
והישובים בתחום המועצה או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו
על פי הביטוחים הנ"ל או ביטוחים אחרים  ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק
בזדון.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו או זכויות
המועצה או זכויות הישובים בתחום המועצה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים
שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות או טענות ,כספיות או
אחרות ,כלפיהם ,והוא יהא מנועה מלהעלות כל טענה כאמור כלפיהם.
לא עמד הקבלן בהתחייבויות לפי המפורט לעיל במלואם או בחלקם ,תהיה
המועצה זכאית ,אך לא חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם וככל שתוכל
לעשות זאת  ,במקומו של הקבלן ועל חשבונו ולשלם במקומו כל סכום שהוא,
וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהסדרת הביטוח כאמור ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותה של המועצה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן
תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה .
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום
מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי תנאי מכרז זה ,ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור
ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי
לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על
קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או
לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי
המכרז או התחייבות אחרת .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות
האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.
מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא
המכרז עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש ,יישא הקבלן בכל הוצאה או
נזק שיגרם עקב כך למועצה ו/או לצד ג' כלשהו.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בפוליסות.
למרות הרשום באישור עריכת ביטוחים ,הקבלן רשאי שלא לעשות ביטוח נזק
תוצאתי והרשום בסעיף הפטור להלן יחול כאילו נערך ביטוח זה.
הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה
ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או נבחריהם ו/או כל הבאים מטעמם בגין נזק
שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות
לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק
בזדון.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
המועצה והבאים מטעמה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא
ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה
והבאים מטעמה ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה
והבאים מטעמה.
לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה
זכאית ,אך לא חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל
חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
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המועצה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה
של ביטול הביטוח.
 14.10בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,התקנות הכללים ,ההנחיות וההוראות ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו שליחיו והבאים
מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,באופן מקרי או זמני או קבוע,
יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות על פי
החוקים הנ"ל.
 .22הפרות ופיצויים מוסכמים
15.1

הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית ,אשר תאפשר למועצה להביא את
ההתקשרות לביטול מיידי:

 15.1.1הקבלן הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים ,11 ,10.1 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
 14 ,13לחוזה והוא לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה –
להנחת דעתה של המועצה;
 15.1.1הקבלן הפר את האחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה ולאחר שהוזהר על ידי
המועצה בכתב לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה;
 15.1.3פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות החוזה;
 15.1.4הקבלן מסרב לחתום על הסכם להפעלת המבנים ו/או לפי חוק להגברת
האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,1011או הקבלן הפר איזה מהוראות
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
 15.1.5הקבלן נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח;
 15.1.6הקבלן פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או ניתן
צו להקפאת הליכים ,או הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה
תוך  30ימים;
 15.1.7ניתן כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו צו עיקול והצו לא הוסר תוך  7ימים.
 15.1.0הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם;
 15.1.9הקבלן ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.
15.1

אין בביטול או בהפסקת החוזה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו
לפי החוזה אשר תוקפן חל גם לאחר סיומו – לפי העניין.

15.3

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מוסכם כי בגין ההפרות הבאות ישלם הקבלן
למועצה פיצוי מוסכם מראש יומי – וזאת בהתאם לאמור להלן:

 15.3.1שעת פתיחת וסיום המעונות בהתאם להתחייבות הקבלן ,עמידה בדרישות
כוח – האדם שסוכמו בחוזה זה ובמכרז ,תפריט הארוחה ,מתקני כוח –
האדם ,יחס מספרי בין ילדים למטפלת במוענות ,מס' ילדים מינימאלי
לפתיחת מעון.
 15.3.1ביצוע הפרה יסודית ,שלא תוקנה תוך הזמן שנקבע לכך על ידי המועצה –
 ₪ 1,000לכל יום הפרה שלא תוקנה.
 15.3.3תשלום סכום הפיצויים המוסכמים ,אין בו כשלעצמו כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבותו למלא את התחייבויותיו בהתאם להסכם ,ואין בו כדי לגרוע
מכל זכות אחרת של המועצה כלפי הקבלן ,לפי ההסכם ולפי הדין לרבות
לתבוע פיצויים בגין הפרת הסכם זה.
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 .21קיזוז ,ויתור ,שינויים בכתב
16.1

כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב בלבד וייחתמו כדין ,לא יהיה להם כל
תוקף מחייב.

16.1

המועצה בלבד רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבלן מכל סכום המגיע או
שיגיע לקבלן .לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון כנגד המועצה,
והקבלן מתחייב לספק את השירותים לפי הסכם זה אפילו תתגלע מחלוקת
כספית כשלהי בין הצדדים מבלי לפגוע בפעילות התקינה של המעונות.

16.3

לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין ,או נתנה אורכה
לספק לביצוע איזו מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כויתור מצד המועצה על
זכות זו.

 .2/שונות
17.1

על חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,התשל"א-
.1970

17.1

אין באמור בחוזה ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה  /זכות שלטונית  /ציבורית של
המועצה.

17.3

במקרה של חילוקי דיעות בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו ינסו
הצדדים להגיע להבנה באמצעות בורר מוסכם .לא הגיעו הצדדים להבנה יפעל
הקבלן על פי הנחיות ראש המועצה באופן מלא .למען הסר ספק מודגש ,כי
הקבלן לא היה זכאי בשום מקרה לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או צווי עשה
כנגד המועצה ו/או כנגד מי מהיישובים ו/או מי מטעמם ,ואסור יהיה לו לעכב
את הפעלת המעונות מכל סיבה שהיא.

17.4

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל מחלוקת ו/או דבר ועניין הנובע מהסכם זה
ו/או קשור אליו יהיה נתון לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

17.5

בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ,ישמשו ספרי החשבונות של
המועצה ופנקסיה כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

17.6

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצוין בכותרת
החוזה וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי
הכתובות הנ"ל ,תיחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  71שעות מזמן
המשלוח או בתוך  14שעות מעת מסירתה על ידי שליח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
המועצה

_______________________
הקבלן
(באמצעות מורשי החתימה מטעמו)
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נספח ד' – הצהרה בדבר העסקת עובדים
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 21/1 -
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני משמש/ת כ ________________ -אצל ______________________ (להלן  -הקבלן)
ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס' להפעלת מעונות
יום.
בתצהיר זה:
" בעל זיקה"  -מי שנשלט על-ידי הקבלן .אם הקבלן הוא חבר בני אדם  -גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן ,או מי מהאחראים
מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
" שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1901-
 .1הנני מצהיר בזאת ,כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי ,הקבלן וכל בעל זיקה
לספק:
לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
__
  31באוקטובר  ,1001לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1907-
__

הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,1001לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1907-

[נא לסמן  Xבמקום המתאים]
 .3הנני מצהיר ,כי התקיים בספק אחד מאלה:
(א) הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;
(ב) הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;
(ג) הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך
במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א.1901 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
()1
()1

חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן.
אם הקבלן הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
(ב)
במהותו להרכב כאמור של הקבלן ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;
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(ג)

מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;

אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר,
()3
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום
כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.01
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1907 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  75%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה
עליו בפניי.

____________
חתימה וחותמת
עו"ד
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נספח ה'
תצהיר לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס"א – 1002
________________ אצל
 .1אני הח"מ _______________ ,המשמש/ת כ –
______________________ (להלן – " הקבלן") ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו
ובעבורו ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מס'  0/1011להפעלת מעונות יום ,מצהיר בזאת
כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – 1001
והתקנות לפיו (להלן – "החוק") ,חל על הקבלן כנותן השירותים במסגרת מכרז מס'
______________.
 .1הנני מתחייב שהקבלן לא יעסיק בבית הספר עובד שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע
בהיותו בגיר.
 .1הנני מצהיר כי יש בידי אישורים של כל העובדים המועסקים אצל הקבלן ממשטרת
ישראל ,כי אין מניעה להעסקתם עפ"י החוק.
 .3זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהיר אמת

_________________________
חתימה
אישור
הריני לאשר כי ביום ________________ הופיע/ה בפניי עו"ד _____________ ה"ה
__________________ ת.ז ___________________ .ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/יה
להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תיעשה כן
אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_________________________
חתימה  +חותמת עו"ד
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נספח ו' – 2ערבות להצעה
ערבות בנקאית להצעה
בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף_____________ :
תאריך__________ :
לכבוד
המועצה האיזורית אשכול
ד.נ .הנגב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
מכרז מס'  – _____217102/הפעלת מעונות יום
.1

על פי בקשת __________ (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסכום כולל של ( ₪ 10,000ובמילים :עשרים אלף ש"ח) (להלן" :סכום הערבות").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש מאי שנת  ,102/שהתפרסם ב – 15
לחודש יוני ( 102/או בסמוך למועד זה) ,בשיעור _______ נקודות.

1.

.3

.4

"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 3 -ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו
לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/11/1017בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
___________
בנק _____בע"מ
סניף ________
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נספח ו' – 1ערבות ביצוע
בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף_____________ :
תאריך__________ :
לכבוד
המועצה האיזורית אשכול
ד.נ .הנגב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
מכרז מס' – 217102/הפעלת מעונות יום
.1

על פי בקשת __________ (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסכום כולל של ( ₪ 50,000ובמילים :חמישים אלף ש"ח) (להלן" :סכום הערבות").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _____ שנת  ,1017שהתפרסם ב – 15
לחודש _____ 1017שלאחריו (או בסמוך למועד זה) ,בשיעור _______ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.

1.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 3 -ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו
לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ (כולל) בלבד
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

.4

בכבוד רב,
___________
בנק _____בע"מ
סניף ________
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נספח ז' – ממליצים
רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצע ו/או מבצע המציע עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן
לעבודות נשוא מכרז זה

בדבר מועד מתן השירות
שם המסגרת7מזמין פרטים
ומהות
המסגרת
השירות
השירות שניתן על ידי
המציע

שם המציע _______________________________
חותמת_____________

חתימה________________

פרטים בדבר איש
הקשר (שם ,כתובת,
ומס' טלפון)
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נספח ח' – אישור קיום ביטוחים
תאריך_____________:

לכבוד
המועצה האזורית אשכול והישובים עין הבשור ,מבטחים ואבשלום.
ד.נ .נגב
(להלן ,לשם הקיצור – "המועצה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_______________
ח.פ7עוסק מורשה ____________ (להלן "הקבלן")
בקשר לחוזה להפעלת מעונות יום ביישובים בתחומי המועצה האזורית אשכול
(להלן – "החוזה").
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת
כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים להלן:
פוליסה לביטוח רכוש .הפוליסה מבטחת את רכושו של הקבלן ורכוש של המועצה
אשר ברשותו או בשימושו של הקבלן .הביטוח כולל בין שאר הכיסויים ,כיסוי
למקרה של אש  ,עשן ,התפוצצות ,נזקי נוזלים ,נזק בזדון ,מהומות  ,פרעות
ושביתות ,פריצה  ,נזקי טבע כולל רעידת אדמה .במקרה של נזק לרכוש המועצה
יינתן השיפוי למועצה .השיפוי למועצה יכלול מע"מ.
פוליסה לביטוח נזק תוצאתי  .הפוליסה מבטחת את הספק בגין נזק תוצאתי עקב
מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה לביטוח רכוש של הקבלן ו/או נזק למבנה בו
מתבצעת הפעילות של הקבלן.
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת את אחריותו המקצועית של
הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל שלו בגבולות אחריות של ₪ 1,000,000
למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח בהיותו נותן שירות של מעון יום.
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין  :אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום
לב .אחריות שילוחית בגין נותני שירותים .אובדן מידע ומסמכים ומידע .הפרת חוק
הגנת הפרטיות ותקנותיו.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בגין אחריותם למעשה
או מחדל של הקבלן ולצורך כיסוי זה יראו את המועצה ונציגה כאחד מיחידי
המבוטח.
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה
הפוליסה על שמו בלבד.
הפוליסה אינה מכסה תביעות הקבלן כנגד המועצה.
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אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים ללא
תשלום פרמיה נוספת כלשהי.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום ההתקשרות בין
המועצה לקבלן.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך .₪ 60,000
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו .הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותיחשב כמעביד
של מי מהמועסקים על ידי הקבלן .הגבול הטריטוריאלי על פי פוליסה זו הנו
בכל מקום בו מתבצעת עבודה על ידי המועסקים על ידי הקבלן .גבולות
האחריות בפוליסה זו הנם  ₪ 10,000,000לתובע  ,למקרה ולתקופת הביטוח.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הקבלן כלפי צד
שלישי כלשהו ,לרבות המועצה ,בגבולות אחריות של  ₪ 10,000,000למקרה
אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו.
הביטוח מורחב לכלול את המועצה וכל הבאים מכוחה או מטעמה כמבוטחים
נוספים בכל הקשור בחוזה בלבד .הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות
מתנדבים והורים מלווים בגין פעילותם במעון או בכל מקום אחר ובלבד שקשור
בפעילות עבור המעון .
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מהמבוטחים על פי פוליסה זו.
הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:
א .נוסח הפוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הנו ביט או נוסח זהה לו
בכיסוי הביטוחי.
ב .הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל מורחב לשפות את משרדי
הממשלה ומדינת ישראל בגין אחריותם למעשי או מחדלי
המבוטחים.
ג .כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המועצה  ,משרדי
הממשלה וכלפי מבטחי הנ"ל ,ולגביהם הביטוח על-פי הפוליסות
הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע
לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם של הנ"ל המועצה,
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי הנ"ל להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1901-
ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל
וכלפי מבטחיהם .
ד .הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה
לפחות  60יום מראש.
ה .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.
ו .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה ,הישובים בתחום
המועצה  ,המועסקים עלי ידי המועצה ,משרדי הממשלה והבאים
מטעמם ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
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ז .הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח,
הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות
לפי בחירתה  ,על שם המועצה .כל זכויות וחובות הפוליסה או
הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות
הועברו על שם המועצה .מיום ההעברה כל זכויות הקבלן
בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי
הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן
העולה על שלושים ימים קלנדריים ( ימי יומן ) או שהקבלן הפך
לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות
או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל
את הפוליסה מסיבות המותרות לה.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו
במפורש ע"י האמור לעיל.
ולראייה באנו על החתום:
_______________
שם המבטח
רשימת הפוליסות:
פוליסה לביטוח רכוש
פוליסה לביטוח נזק
תוצאתי
פוליסה לביטוח צד
שלישי
לביטוח
פוליסה
אחריות מעביד
לביטוח
פוליסה
אחריות מקצועית

_______________
שם החותם

מתאריך

_________
תאריך

עד תאריך

_______________
חתימה וחותמת
פוליסה מס'

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות:
פוליסה לביטוח רכוש
פוליסה לביטוח נזק
תוצאתי
צד שלישי
לביטוח
פוליסה
אחריות מעביד
לביטוח
פוליסה
אחריות מקצועית

מתאריך

עד תאריך

ולראייה באנו על החתום:
_______________ _______________
שם החותם
שם המבטח

_________
תאריך

פוליסה מס'

_______________
חתימה וחותמת
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נספח ט' – הוראות ממונה הבטיחות
תאריך__/__/__ :
הוראות ממונה בטיחות
.1

מחובת הקבלן לברר את זהותו של ממונה הבטיחות במועצה וליצור עמו קשר בכדי לענות
על דרישות המועצה בנושא הבטיחות בעבודה ,כאמור בהסכם זה ובכל דין ,בטרם יחל
בביצוע העבודות על פי הסכם זה או ההכנות להן ,בתחומי המועצה.
מחובת הקבלן לספק לעובדיו או לעובדי ספק המשנה מטעמו את הכלים המתאימים
לביצוע העבודה הנדרשת ואבזרי ציוד המגן האישי לפי הצורך .מחובתו להקפיד ,לפקח
ולוודא תקינות ציוד הבטיחות ושימוש הנכון בו .לרבות דגמי הכלים ,ציוד המגן האישי,
אביזרי הלבוש ,נעלי העבודה אשר יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק ולמקצוע.
הקבלן יבטיח אחזקת מלאי מתאים וזמין של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש.
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הקבלן יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות במועצה ,בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה
מסוכן וחמור ("כמעט תאונה") שאירעו בשטחי עבודות במועצה ובמתקניה ,בהם מעורבים
הקבלן ו/או עובדיו .אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן מחובת הדיווח לפי כל דין.
הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה או הכנות לה ,בטרם קיבל תדרוך בטיחותי מן הממונה
על הבטיחות במועצה .הקבלן יציג לממונה הבטיחות מסמכים לפי דרישתו לרבות רישוי,
ביטוח ובדיקות (בודק מוסמך) לכלי רכב וציוד שיופעל על ידו או על ידי מי מטעמו לצורכי
העבודות .מחובת הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על
ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של המועצה .אין בהוראה זו בכדי להטיל על המועצה ו/או
על מי מטעמה כל חובה ו/או אחריות אשר אינם מוטלים עליהם לפי דין ובהתאם לשאר
הוראות הסכם זה.
הקבלן יידרש לקבל הרשאת עבודה לעבודות אשר יוגדרו על ידי ממונה הבטיחות במועצה
כבעלות רמות סיכון מיוחדות .משנתנה הרשאת עבודה ,ימלאו הקבלן ומי מטעמו בקפדנות
אחר הרשאת העבודה .ממונה הבטיחות מוסמך לבדוק מפעם לפעם את עמידת הקבלן
בתנאי הרשאת העבודה ,מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל על המועצה או מי מטעמה כל חובה
ו/או אחריות אשר אינם מוטלים עליהם לפי דין ובהתאם לשאר הוראות הסכם זה
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היה נושא ההסכם "עבודות בניה" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
תשמ"ח –  ,1900מקבל הקבלן על עצמו להיות ספק ראשי וידאג למינוי מנהל עבודה
מטעמו ,גם אם עובדים באתר קבלנים נוספים .מוסכם כי המועצה אינה מהווה "מבצע
בניה" כהגדרתו בתקנות לעיל ,וכל חובות מבצע בניה יחולו על הקבלן בלבד.
הכניסה לספק ולעובדיו לחדרי פיקוד ,חדרי חשמל ,ואזורי אחסון חומרים כימיים ,הנה
אסורה בהחלט ,אלא אם נקבע בכתב אחרת.
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הצהרה

אני הח"מ _______________,ת.ז ______________ .מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את
הוראות ממונה הבטיחות ואני מתחייב לפעול בהתאם להן.
תאריך:

חתימה

