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   טפסים נספחים להזמנה להציע הצעות

 46 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה 1מס' טופס 
 48 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 49 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 50 יםריתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבו 4טופס מס' 
 51 אישור רואה חשבון 5טופס מס' 
 52 תצהיר בדבר ניסיון עבר 6טופס מס' 

 54 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7מס' טופס 
 55 הצהרה בדבר הבנת תנאים כספיים 8טופס מס' 
 56 אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 58 ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 59 שלוםבנק לת חשבוןפרטי  11טופס מס' 
 60 לשמירה על דיני העבודה ספקהה בדבר התחייבות הרהצ 12טופס מס' 
 62 טופס הצהרה כתנאי לחתימה על ההסכם עם העירייה 13טופס מס' 
 63 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס מס' 
 67 פחההצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת מש 15טופס מס' 
 74 לאנשים עם מוגבלותוויון זכויות הצהרה לפי חוק ש 16טופס מס' 
 76 םטופס רישום מוקד 17טופס מס' 

   
 77 לזוכההסכם בין העירייה   סמך ב' מ

   
 91 ]מצורף בנפרד[  4.71הוראות תע"ס  ג' מךמס

   
 92 פרמטרים לבחירת הצעה זכוה  מסמך ד' 

 
 
 

 ההסכם עם הזוכה תנאים מוקדמים לחתימה על
 

 מועד להשלמה אסמכתא  זמנהסעיף בה הדרישה מסד
 ור מנהל הפרויקטאיש  .1

 .מטעם הזוכה 
 בתוקףעו"ס רישיון  5.1

 לצותוהמ קורות חיים
 ימים 7

ערבו להבטחת התחייבות   .2
 ת ביצוע"( הזוכה )"ערבו

 ימים 7 10טופס מס'  5.2

ת עבודה סופית תכני  .3
התואמת את הוראת 

 התע"ס 

ידי  -תכנית מאושרת על 5.3
 מנהל הרווחה

 מיםי 7

 ימים 7 11טופס מס'  5.4 חשבון בנק לתשלום פרטי   .4

 9טופס מס'  5.5 אישורי ביטוח  .5
די חברת י-ושר עלחתום ומא
 11טופס מס'  ביטוח

 ימים 7

 ימים 7 13טופס מס'  5.6 חתימההצהרת זוכה טרם   .6

ש העירייה  "אישור יועמ  .7
יינים  היעדר ניגוד ענין לעני

 ה משפחת /ו/או קרב

 ימים 7 15 טופס מס'  5.7

 
 מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד צו התחלת עבודה או חתימת העירייה על ההסכם.  
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 ים אחרי הגשת מסמכ טבלת תיוג ומעקב - 7/2019מכרז 
 

 יךלניהול ההל לוחות זמנים
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 9.9.2019 כי המכרזהתחלת מכירת מסמ 1
 6.2.1 13:00 26.9.2019 רישום מוקדם וםסי 2
 6.3.1 13:00 26.9.2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 3.10.2019 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 7.10.2019 המכרזיםתיבת הגשת הצעות ל 5

 
 במהלך הליך המכרז.  יבוצעוקובים לעיל, כפופים לשינויים שמובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנ

 
בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור 

 בטבלה המפורטת לעיל.
 

 םטבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכי
פים לעקוב שתתמנת לסייע בידי המועל  המצורפת היא לצרכי נוחות בלבד הלהדגשה: הטב]

התמצאות בלבד, ובכל  תיאור הדרישה במסמכי המכרז היא לצורךז. אחרי עמיתדם בתנאי המכר
 תיגבר הדרישה המפורטות במסמכי המכרז ולא בטבלה זו[סתירה מקרה של 

 
 סימון  רוףאסמכתאות לצי סעיף  הדרישה 

מסמכי מכרז בסכום של  רכישתוכחת ה  .1
1,000   .₪ 

6.1.3 
9.8.8 

מסמכי המכרז רכישת  קבלה על
 מציע ם הש על

 

 17טופס מס'  6.2.2 6.9.20192צוע רישום מוקדם עד ליום יב  .2
או משלוח הגשה אישור 

 למזכיר העירייה 

 

מענה לשאלות הבהרה )ככל צירוף   .3
   .שנשאלו וככל שניתן מענה(

אופן הגשת בדבר  הוראותהלב לשומת ת
 ות ופרסום המענה באתר העירייה השאל

  מענה לשאלותק ההעת 6.3.6
ידי -ל ר עומאושההבהרה חתום 

 . המציע

 

  1טופס מס'  7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז  .4

או נאי המכרז ת ויאישור קבלת שינ  .5
 לוחות זמנים )ככל שהיו שינויים(

פרסום בדבר  שומת הלב להוראותת
 באתר העירייה  וישינה

הודעה בכתב מטעם העירייה על  7.3.4
ות שינוי התנאים או לוח

-הזמנים חתומה ומאושרת על
 ע ידי המצי

 

 7מס'  טופס 8.2.2 וךהצהרה על אי קבלת דמי תיו  .6
 ידי המציע -חתום ומאושר על

 

י ההצעה  מכמסל הגשת כ 8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה   .7
ידי המציע במקום -חתומים על

 המיועד לכך

 

  אישור מורשי החתימה מטעם המציע   .8
 וזהות החותמים על ההצעה 

 2טופס מס'  8.3.2
 רו"ח  ידי עו"ד או-חתום על

 

.9.1.2.1 תעודת התאגדות/שינוי שם )לתאגיד(  .9
1 

ל תעודת קור שמן למצילום נא
 התאגדות וכל תעודת שינוי שם

 

.9.1.2.1 (תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד  .10
2 

מעודכן מרשם יס תדפ
 תאגידים ה

 

.9.1.2.2 תעודת זהות )למציע יחיד בלבד(  .11
1 

ל תעודת ם נאמן למקור שלוצי
 תעודה ף הספח להזהות בצירו

 

.9.1.2.2 (הסכם שותפים )שותפות לא רשומה  .12
2 

 +תק הסכם השותפות הע
ל תעודת צילום נאמן למקור ש

  תעודהף הספח להזהות בצירו
 ים ותפל הששל כ

 

 פעילות/ותק:שנות  –סיון הוכחת ני  .13
לטיפול ות הפעלת מסגרב ניסיון מוכח
, וקהאו צעירים במצבי מצ/בבני נוער ו 

לכל הפחות מלפני , ציבוריים גופים בורע
 ( ן סיו ינשנות  5 -מ )יותר 4201 יולי 1 -ה

 6טופס מס'  9.2.3.1
 תצהיר מלא חתום ומאומת

היר צתנוסח התשומת הלב כי ]
ה משמש להוכחת העמיד

אי סף זה וגם להוכחת בתנ
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ידה בתנאי הסף שבסעיף  עמ
 [להלן  9.3

 מסגרות פעילות –ן הוכחת ניסיו  .14
לבין   2014 יולי 1 ןשבי ופההתק במהלך

 ףגול עבור ציע הפעי המ 2019יוני  30
 (1)ת אחת טיפולימסגרת  פחותל , ציבורי

או צעירים במצבי ול בבני נוער ו/לטיפ
עשרים  ) 24משך זאת לסיכון או מצוקה, 

 ,לפחות ברציפות ים(דשחו וארבעה

 6טופס מס'  9.3.3.1
 ומאומת תצהיר מלא חתום

היר צתנוסח ה תשומת הלב כי
כחת העמידה מש להו מש
אי סף זה וגם להוכחת בתנ

ידה בתנאי הסף שבסעיף העמ
 עיל ל 9.2

 

 חזור כספי מינימאלימ  .15
 ₪ 000,0001, לפחות של ,כספי מחזור

 אחתבכל  (,"ממע כולל לא( )₪ מיליון )
זאת  8120 ,7201, 6201 הכספים משנות

 בוקריםמהם "ת הכספייהדוחו פי -על

 5טופס מס'  9.4
 "ח ידי רו-לבמקור ע וםחת

 ונוסחלהוראות תשומת הלב 
לגבי מציעים שאין  הטופס 

 2018להם דו"ח מבוקר לשנת 

 

 היעדר הערת "עסק חי"   .16
   2018נת וקר לשלפי דו"ח כספי מב

 5טופס מס'  9.5
 ידי רו"ח -חתום במקור על

 ראה הערה לעיל

 

עד  ₪ בתוקף 000,30ערבות הצעה ע"ס   .17
 . .020215.1 ליום

  3טופס מס'  9.6

  גופים ציבוריים  עמידה בתנאי חוק עסקאות 
אישור קור של מן למהעתק נא 9.7.1 2019ת לשנאישור ניהול תקין   .18

 2019ניהול תקין לשנת 
 

 4טופס מס'  9.7.2 ציבורייםתצהיר לפי חוק עסקאות גופים   .19
 תצהיר חתום ומאומת

 

 ן ם כדיספרי ניהולר אישו 9.7.3 אישור ניהול ספרים   .20
 הצעה הגשת ה ף למועדתק

 

 קורמס במיכוי נאישור  9.7.4 אישור ניכוי מס במקור  .21
 עד הגשת ההצעה ותקף למ

 

  "רמלכ/תעודת עוסק מורשה 9.7.5 "רמלכאישור עוסק מורשה או   .22

ו/או   היעדר ניגוד ענייניםהצהרה בדבר   .23
ד עירייה או נבחר קרבת משפחה לעוב

 ציבור

 15טופס מס  9.8.1
 רמלא, חתום במקותצהיר 

 עו"ד מאומת בפניו

 

 12טופס מס'  9.8.2 ת עובדים. דבר שמירה על זכויוהרה בהצ  .24
 מלא, חתום במקורתצהיר 

 עו"ד מאומת בפניו

 

לים פליה בדר הרשע דבר היעהרה בהצ  .25
 לעיון במרשם הפלילי וי כוחוייפ

 14ס מס' טופ 9.8.3
 מלא, חתום במקורתצהיר 

 עו"ד ומת בפניאמו

 

זכויות לאנשים  יוןשווהצהרה לפי חוק   .26
 עם מוגבלות 

 14ס מס' טופ 9.8.4
 מלא, חתום במקורתצהיר 

 עו"ד מאומת בפניו

 

  פרופיל של המציע  9.8.5 פרופיל   .27

  מסמך ב' 9.8.6 הסכם חתום  .28

  8טופס מס'  12.2.2 אישור הבנת תנאים כספיים  .29
  צירוף פרטי צוות עובדים מוצע 
  משטרה אישור   לכל העובדים  .30

 תק רישיון עו"ס עה 9.7.1 קט עובד סוציאלי/מנהל פרוי  .31
 ה לכשה תודועת

 קורות חיים
 המלצות 

 

 זכאות לתעודת בגרותאישור  9.7.2 אם בית  .32
 ( )ואישורי השכלה נוספים

 קורות חיים
 המלצות 

 

 בסיכוןנוער/נוער ך אישור מדרי 9.7.3 הדריכמ  .33
 בגרות זכאות לתעודתאישור 

 ( )ואישורי השכלה נוספים
 קורות חיים

 המלצות 
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 הציע הצעותה לזמנסמך א': המ
 
 ותכלליהוראות  .1

 
להשתתף  ומדים בתנאי הסףנה בזאת מציעים העמימז"( העירייה)להלן: " רהטעיריית 
סיכון מצבי ירות ב"בית חם לנערות וצעפרויקט  לתלהפע להציע הצעותה, וזבהליך 

הנמצאות  ,18-31גלאי ב עירותאו צ לנערותהמיועדת מסגרת שהינה , וקה בעיר רהט"ובמצ
גרת צוקה והמתקשות בהתמודדות בחיי היום יום וזקוקות למסשל סיכון ומ במצב

 ."(הפרויקט)להלן: " מעצימה ומעשירה תומכת, טיפולית,
 

 ת הנדרשות השירומה .1.1
 

 -ות לכמתן שיר) 17.4הוראת תע"ס ודל ג' אשר במל אםפעל בהתיקט יפרוה .1.1.1
יהיה ו מציע(, זאת במבנה שיוצע על ידי הים בשבועבמשך חמישה ימ ערותנ 30

 והוראות הליך זה להלן.  17.4ם את הוראות תע"ס תוא
 

הליך  אחרת, יחולו הוראות ידי הוראה-תוחלף על 17.4ככל שהוראת תע"ס 
ת על הפעלת לוח וראה אחרת או נוספת להוראה הנ"ל אשרגם כל ה זה

 .הפרויקט
 

ת תלווה על ידי ועדת היגוי מקומילות הפעי, 17.4בהתאם להוראת תע"ס  .1.1.2
וועדת להוראות התע"ס )לרבות, הרכב חברי  9ורט בסעיף מפתאם לבה

 ההיגוי(. 
 

ייה ואשר ידי העיר-בודה שתאושר עלתכנית עזאת בהתאם ל ,עוצהפרויקט יב .1.1.3
 (ג'מסמך ) 17.4להוראת תע"ס המצורף פרופיל התוכנית תוכן בהתאם ל

ף ידי אג-ייקבעו עלובשעות ש , בהיקפיםהוהוראות אגף הרווחה בעיריי
  ."(וכניתתה" )להלן: והוראות התע"ס ית רהטהרווחה של עירי

 
 ,מ"ר לפחות 100בגודל  ,ידי המציעים-מד עליוע, שבמבנהפרויקט יופעל ה .1.1.4

 הכולל את הפונקציות הבאותמגורים, מרוהט על פי מתכונת של בית וי והבנ
ון/חדר לס ;ותנער 15 -לכהמותאם  חדר לפעילות קבוצתית חות(:ל הפ)לכ

חדר טיפולים  ;חדרי שירותים 2; מטבח ;נערות 15 -לכהמותאם  אוכל
לבעלי מוגבלות,  להיות מונגשהמבנה על  חום(.)קור/ מיזוגמערכת  ;לעו"ס
 .תחבורה ציבוריתיכות פיזית לובסמ

 
חה של עיריית ידי אגף הרוו-לע בפרויקט תעשהפו צעירות אשר ישתתהבחירת  .1.1.5

  . ףאגהמקצועי של הפי שיקול דעתו -, ועלרהט
 

שעות  25חמישה ימים בשבוע,ך כל השנה, רכנית הינם לאוימי פעילות התו .1.1.6
תאם בהו ווחהמקצועי באגף הרהנחיות הדרג התוך גמישות ו שבועיות,

 . להוראות תע"ס
 

עירות נערות ו/או לצבמהלך שעות אלה, יידרש הזוכה לספק למובהר, כי 
 .הרווחה ואמת את הנחיות משרדגרת ארוחה חמה התהשוהות במס

 

: )להלן הודעת הזכייהיום ממועד  30תוך , ל המאוחרלכופעל התוכנית ת .1.1.7
לתחילת  תרחר יומאומועד עירייה אלא אם קבעה ה, "(תנוההתארגתקופת "

המפעיל ההחלפה בין  התאמתם תקציביים, קולי: שיבמקרים כגון) ההפעלה
ת פה לתקופההחלה , התאמוכה בהליך זההז לביןהפרויקט י של הנוכח

 עונות השנהכוח האדם הנדרש, שינויים בך ברהט, עילות במערכת החינוהפ
 (. ב"וכיו
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המסמכים השלים את כל הזוכה ל יהיה על ההתארגנות תקופת לךמהב
ורשי החתימה מטעם העירייה, ידי מ-לההסכם עשים לשם חתימת הנדר

, וכן, קבלת נדרשים לתחילת הפעילותעביר ולקבל את כל האישורים הלה
והציוד הנדרשים לכוח האדם  ווחה בעיריית רהטשור של מנהל הראי

 . לתחילת הפעילות
 

 יהיב העומד לרשות העיריהתקצלזוכה  התמורה .1.2
 

התאם לסמל ב ,רווחה והשירותים החברתייםידי משרד ההתמורה תשולם על  .1.2.1
מבנה התעריף מופיע ביחד ' )למודל ג ןעל פי התעריף המעודכ 2554מס'  תעריף

 באתר של משרד הרווחה(.  17.4ס "עם הוראת תע
 

 (₪ה ישות וחממא תשע) ₪ 905נו יההידוע לעירייה תעריף המעודכן האחרון ה .1.2.2
את מלוא התקצוב למתן והמהווה  ,המועד פרסום מכרז זלן נכו כהילחנ

, החל (םיירים קלנדחודש 12) אחתילות שנת פע/חודש פעילות אחדהשירות ל
 ממועד תחילת מתן השירותים. 

 
חתה( תוספת/הפ ד הרווחה)שרמ בזאת, כי ככל ויהיו שינויים בתעריף מובהר .1.2.3

בתעריפים של  ם כאמורעדכוניבר ל, ומעיקט יעודכן בהתאםולפר התקצוב
 . וכה. משרד הרווחה, לא יחול כל שינוי בתמורה שתשולם לז

 
ובכל מקרה, העירייה תהיה רשאית , קצוב נוסף לתוכניתלא יינתן תיובהר, כי  .1.2.4

ציב כנית או לצמצם את היקפה, בשל ביטול התקועלת התהפלהפסיק את 
 .טנתוקהו שניתן ממשרד הרווחה א

 
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ומבלי שתהיה חייבת  .1.2.5

ך קבלת לצורכוח מתאים,  שאה או ייפויכן, למסור בידי הזוכה הר לעשות
משרד הרווחה כפי  , והכל בהתאם להנחיותהרווחה ישירות ממשרד התמורה

 יו מעת לעת בעניין זה. שיה
 

 מסמכי ההליך .1.3

 
 לקמן: נם כד"(, המסמכי המכרז: "המהווים את מסמכי המכרז )להלןכים המסמ

 
הטפסים  , לרבות כלהזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן :מסמך א' .1.3.1

שינוי ו/או תוספת ו/או  ה ו/או נספחיה, ולרבות כלל פיםצורהמ
 ;זה יךסגרת הלה בה במשיעשכון עי

 

לרבות  עתו תזכה במכרז,לבין המציע שהצ הרייהעיבין הסכם  :מסמך ב' .1.3.2
לרבות כל תוספת ו/או עדכון ו/או שינוי ו, וצרופותיו ונספחי

  .שיעשה בו במסגרת הליך זה;
 

שות את דרי תהכולל 17.4ע"ס תהוראת  - התוכנית ליפפרו :מסמך ג' .1.3.3
ה, צוות כנית עבודפעילות, תו ימי פעילות, שעותכנית: התו

על התכנית תופעל  .ציוד, תשלום תמורה ,ותהיקף משר ובדים,ע
 .פי מודל ג' להוראת התע"ס

 
 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה.  :מסמך ד' .1.3.4

 
הגשת  הצעה, את אופןתנאים להגשת המסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, ה

ים כל המסמכ ציע לצרף אתפן בחירת ההצעה הזוכה. על המאועה ואת ההצ
ל ידי ייה כשהם חתומים עמכרז ולהשיבם לעירי המכם והמפורטים במסהדרושי

מורשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמפורט 
 להלן.
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 טת בחירת ההצעה הזוכהשי .1.4

 

)ללא  מדדי איכות בלבדפי -ליך זה, תעשה עלה הזוכה בהבחירה בהצעה .1.4.1
 הליך זה. ל 'במסמך דהמידה המפורטות  תתאם לאמו, זאת בהפיסכמרכיב( 

 

המצורפים  שתתפים כי חלק מן המסמכיםלב המשומת ר לעיל, תלאור האמו .1.4.2
ה, משמשים להליך זה ואשר על המציעים למלא אותם כחלק מהגשת ההצע

קוד מתן הניך רצול גםו סף של ההליךדה בתנאי ההוכחת העמירך לצו גם
 .ותלהצעות השונ

 
יפים הרלבנטיים הסע ותאת הוראגם  ובקפידהבעיון לקרוא לץ מומכן, על 

הנוגעות להליך  מסמך ד'הוראות בתנאי הסף וגם את  ניין הוכחת העמידהעל
 – 5פס מס' וטוי )תשומת הלב בעיקר להוראות הנוגעות למילההצעה לניקוד 

  (.ציעהמ בדבר הוכחת ניסיוןצהירי ת – 6ס מס' וטופ רואה החשבוןור ישא
 

אית ה רשותהיכלשהי,  ההצעב מתחייבת לבחור אינהייה ירהעכי  הר,מוב .1.4.3
וכן, בכל  ,או שזכייתו בוטלה זוכה לבטל את ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז

 )מסמך ת התע"סים הקבועים בהוראמקרה בו הצוות המוצע לא עמד בתנא
 ג'(.

 
 מכרז, בהתאםלנהל מו"מ עם המציעים בהרשות  שומרת לעצמה אתהעירייה  .1.4.4

 לכל דין.וף ובכפ פורטות בגוף המכרזהמלהוראות 
 

 שישירות אי הסכם למתן .1.5
 

הנה בגדר שירות  הסר כל ספק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים למען .1.5.1
ת חוזה(, הפר בשל ם )תרופות( לחוק החוזי2)3אישי כהגדרת מונח זה בסעיף 

 .ליךדי הזוכה בהי-היא איננה ניתנת לאכיפה על, ולכן 1970-התשל"א

 

ו ו תלונה ו/אטענה ו/או דרישה ו/אעל ים מוותרים בזאת מראש תתפהמש .1.5.2
ם שייחתם עם זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד שעניינו אכיפת ההסכ

 הזוכה בהליך זה, על עיריית רהט.

 

חר הוראות א אלמליהיה זוכה על הכי הליך זה, כל האמור במסמרוע מגמבלי ל .1.6
 התוכנית. המתקצב את החברתיים ותים והשירוחה ות משרד הרוהעירייה וכן הורא

 
 הגדרות .2

 

ה , יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולמנה זוים בהזם ולמושגנחילמו .2.1
באים תהיה שלמונחים המשאר מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי 

 ת הבאה:מעוהמש
 

בתקנון העבודה  17לפרק  4)סעיף  17.4ה ראהו: "תע"סה אתורה" .2.1.1
בהו/או  ם הקבועים"(, לרבות, התעריפי)"תע"ססוציאלית ה

תיקון ו/או תוספת  שינוי ו/או לרבות, כלו, וחסים להוראה זהמתיי
 ;א במקומהולרבות כל הוראת תע"ס שתבו שייערך בו

 
למסמכי  מסמך ב'וכה )הז ציעהעירייה למהסכם בין  ":ההסכם" .2.1.2

כל שינוי כל המסמכים המצורפים להסכם ו/או  רבות,, לרז(המכ
 ;שבועיתההעבודה  כניתת ותלרב, שיבוצע בו מעת לעת
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 ": המגיש הצעה זו;המציע" .2.1.3

 

": מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של העירייה הזוכה" .2.1.4
על  ימהחת ית רהט לשםלראש עירי ידה-כהצעה הזוכה, ויומלץ על

 ההסכם; 
 

 ת רהט;רייעי ":העירייה" .2.1.5

 

ערות וצעירות נבית חם לפרויקט  תהפעלב: "יתהתוכנאו " "הפרויקט" .2.1.6
, וכל הפעולות סת התע"בהתאם להורא ,הטברומצוקה בי סיכון צמב

  ;ת בכךהכרוכו
 

ידי הזוכה בהליך זה להפעלת הפרויקט, -צע עלמבנה אשר יו": מבנהה" .2.1.7
ין )לרבות, התאמות לעני הליך זה תום את הוראתואואשר יהיה 

ספח א' פורט בנלמ בהתאם ביזורו, ולרבות, אלבעלי מוגבלות הנגשתו
 הליך; במסגרת העירייהאושר על וי, ("סלהוראת התע

 

ה זוכה(:  עםמט" )איש הקשר" או "נציג הזוכה"" או יקטמנהל הפרו" .2.1.8
אשר נהל בפועל את המסגרת מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, אשר י

 ,ע ההסכםיצובכל הנוגע לב הזוכהנציג יהיה הפרויקט ורת על במסגתופ
  ז.כרירייה כאמור במסמכי המעהידי -על ואשר יאושר

 
ישמש כאיש המקצוע הבכיר מטעם הזוכה, אשר  הוכהז נציגמובהר, כי 
אשר ישמש כגורם האחראי מטעם ופן ישיר והוא ידו בא-יועסק על

בתחום נשוא מכרז זה, וכן,  ליוניהו לצורך מתן מענה מקצועי זוכהה
 יין;לכל דבר וענזוכה ה של כאיש הקשר מטעמומש שי
 

הפרויקט  רייה לבין הזוכה, מנהליעוסכם אחרת בין הלא י עודכל 
 ;היגויכה בוועדת הג הזוישמש גם כנצי

  
ירייה. כל עוד לא נאמר ידי הע-בע על": כל מי שיקנציג העירייה" .2.1.9

הרווחה סעיד אלעוברה, מנהל  רמאחרת, ישמש כנציג העירייה, 
  .הטעיריית רב
 

, גזבר תמו ראש העירייהיח עד שבו": המומועד תחילת ההתקשרות" .2.1.10
 ההסכם;ירייה והחשב המלווה על הע

 
 ; פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(-לנדרי עלש ק": חודחודש" .2.1.11

 
לרבות ערבי חג, וכן,  –כולל: שבת, חגי ישראל  לאיום עסקים ) ":יום" .2.1.12

 ;מוסלמית(פי הדת ה-ם ומועדים המוכרים עלחגי
 

שר הצעתו ציע אלח למר תשכתב אש": הודעה בהודעת הזכייה" .2.1.13
ר המכרזים בדב טת ועדתה הזוכה, ובה תפורט החלנמצאה כהצע

 כייתו במכרז;ז

 

 יית רהט;המכרזים של עיר": ועדת ועדת המכרזים" .2.1.14

 
ם לצורך ידי ועדת המכרזי-": צוות מקצועי שימונה עלצוות בדיקה" .2.1.15

עדת וצאים והגשת המלצות לויכוז הממלמכרז, רבדיקת ההצעות 
 ;םמכרזיה
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ולרבות  ,1987-)מכרזים(, תשמ"ח ": תקנות העיריותזיםהמכר תקנות" .2.1.16
 ; שינוי שיהיה בהן מעת לעתאו כל תיקון ו/

 

 צו יינתן שלא ככל . מובהר כי בהסכם רתוכהגד": עבודה התחלת צו" .2.1.17
 מועדעבודה, המתן צו התחלת  מועד שבייח, פורמלי עבודה התחלת

 ; הסכםל הה ערייהעישל ורשי החתימה משבו יחתמו 

 

שרד הרווחה מ מטעםלרבות, כל מפקח , ו": כהגדרתו בהסכםהמפקח" .2.1.18
 ; על הפעילות בפרויקט ובמבנהמטעם המשרד  פקחאשר יי

 
 שמפורסם  כפי)כולל פירות וירקות(,  רים לצרכןהמחימדד  –" המדד" .2.1.19

 רשמי מדד כל או, הטטיסטיקסל המרכזית הלשכהידי -לעמעת לעת 
  ;אותו שיחליף אחר

 

שון יחיד, האמור בללהפך, ו לשון נקבה, וכןיש לראותו גם ב –-ון זכר ור בלשהאמכל  .2.2
 .פי הקשרם והדבקם של דברים-לשון רבים ולהפך, והכל עלם בג

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

ות קבלת אישורים מהרשוי :הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
ההכנות וכן את  ין,י כל דם על פאחרים הנדרשיהאישורים ו/או כל הכות המוסמ

הציוד, ו ליםדם, כאח כויקט )כגון: ע הפרולביצו הדרושיםים סידורההדרושות ו
  .(ע הפרויקטבין ארעי, הנחוץ לשם ביצווכל משאב אחר, בין קבוע ומשרדים, 

 
ית העירייה, דנא, רשאת למכרז כל עוד לא הוגשו ההצעולמען הסר ספק, מובהר כי  .3.2

יף עליו או לגרוע רויקט, להוסת את תחולת הפלשנו עדי,הבל תהפי שיקול דע-על
 מי שרכש את מסמכי המכרז. תימסר בכתב לכל ור כאמ הודעה על שינוי ממנו.

 
 תקשרותתקופת הה .4

 

לתחילת ומתן צו  ה החל ממועד חתימת ההסכם בין הצדדיםות הינההתקשרתקופת  .4.1
 .לאחר מכן םרייקלנד חודשים 12ולמשך  הפרויקט,ביצוע 

 
בסעיף כהגדרתה תארגנות ופת ההאת תק כוללתקשרות פת ההתוקכי ת הר,מוב

 ידי העירייה. -אחרת על יקבע לא אם ילעיל, א 1.1.9
 

כותה לדחות את תחילת ההפעלה בהתאם לאמור החליטה העירייה לממש את ז .4.2
זוכה בהפעלת ל השבו יחבמועד חל תקופת ההתקשרות , תיללע .91.1בסעיף 

  . נהל הרווחהישרו של מבא שיפורט, כפי קט בפועלרויהפ
 

תקופת ההתקשרות את מעת לעת  להאריךאת הזכות,  בדבלשומרת לעצמה  העירייה .4.3
התקופה " חודשים נוספים )להלן: 12כל פעם לתקופה שלא תעלה על בין הצדדים ב

קשרות בין הצדדים לא כל התקופה המצטברת של ההתשסך  ובלבד"(, המוארכת
כאשר  ד,תה בלבוזאת על פי שיקול דע דשים( חוהשמונים ובעאר) 48ה על תעל

 . לת תקצוב משרד הרווחהומה הינו תלוי בקבהארכת התוכנית וקיי מובהר, כ
 

 המוארכת.תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על התקופה  .4.4
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 :הזוכההמציע לבין  העירייההסכם בין ת החתימים לתנאים מוקדמ .5
 

 ם: ותנית בתנאים הבאימכרז, מזכתה ב תוע שהצען המציכם ביחתימת ההס

 
 התימה על החוזהזוכה טרם החט מטעם מנהל הפרויקאישור  .5.1

 

אישורה של העירייה את הזכייה, הזוכה יגיש לימים ממועד הודעת  7 בתוך .5.1.1
מטעמו וכאיש קשר מטעמו של ט ישמש כמנהל הפרויקעמו אשר הנציג מט

 "(כהזומטעם ה פרויקטמנהל האו " "נציג הזוכה" )להלן: וכההז

 

כרת ישי ההסכםבהליך זה ו ועיםל תנאי הכשירות הקבנציג הזוכה יהיה בע .5.1.2
 מכוחו.

 

 .יהווה תנאי מוקדם לחתימת הסכם עם הזוכה נציג הזוכה,ל העירייהאישור  .5.1.3
כה החלפתו של נציג הזולדרוש את ב בכל שלתהא רשאית  העירייה ובהר, כימ
ו/או  ודות השכלתובהרות אה אוט ו/פירוש לדרו או, וממילהוצע על ידש

י בכל הנוגע לאישורו של עדי ויחידקול דעת בללעירייה שיובהר, כי מ .ניסיונו
 זוכה.נציג ה

 

 נציג הזוכה כחלק מהליכי המכרזור איש .5.1.4
 

וכפי הליך זה, י במסגרת , מובהר ומודגש כעל אף האמור לעיל .5.1.4.1
רטיו פאת  תיהםהמציעים לצרף להצעו שיפורט להלן, על

 .י כל אחד מהםיד-המוצע על הנציג של ייםאישה

 

יה חלק מהליך התמציע,  ידי כל-ע עלהנציג המוצ זהותו של .5.1.4.2
וכה בכל הנוגע יחייב את הזוכה, והדבר בחירת ההצעה הז

ין פרויקט לאחר חתימת ההסכם בלהעסקתו של הנציג מטעמו ה
 .הצדדים

 
יה , תהכםהסל ההחתימה ע לאחרכה ציג הזוהחלפת נר, כי מובה .5.1.4.3

לא יוסכם  , ובכל מקרה,םלתנאי ההסכ ק בהתאםורך א
עלת דשים הראשונים להפוכה במהלך ששת החוהזציג חלפת נלה

. הפרת נציג הזוכה יוחדותומות ות חריגא בנסיב, אלהפרויקט
ווה הפרה יסודית ליך זה ו/או ההסכם, תהאי השלא בהתאם לתנ

 ההסכם לפי העניין.  ליך ו/אושל הה
 

 פי ההסכם-ה עלזוכויות ההתחייבהבטחת ות לברע .5.2

 

 ערבות, ייהת העירלגזברוימסור הזוכה  ממועד הודעת הזכייה, יםימ 7בתוך  .5.2.1
מסירת  "(.ביצועערבות )"פי ההסכם ותיו שלת התחייבוילהבטחבנקאית 

בטחת הערבות להלהשבת מוקדם י תהיה תנאהעירייה, ור לידי רבות כאמהע
 להלן(.  9.6ראה: סעיף ) הצעהה

 
 המצורף לנוסח םתאבהתהיה ערוכה  הזוכהויות תחייבחת הלהבטת ערבוה .5.2.2

הודעת למדד הידוע במועד  צמודה היא תהיה(. 10' מס טופס) המכרז ילמסמכ
  .(₪לף תשעים א :במילים) ₪ 00090, יה לזוכה, וסכומה יהיה יכהז
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תהיה בתוקפה למשך כל ה התחייבויות הזוכלהבטחת ערבות המובהר, כי  .5.2.3
סיום  מועדולמשך שלושה חודשים לאחר , דדיםהצ ת ביןורתקשהה תקופת

נאי תהווה תהאמורה הערבות  צדדים. הארכת תוקףה ההתקשרות בין
 ירייה לבין הזוכה. ת בין העקדם להארכת ההתקשרומו

 

 פיתשבועית סותכנית עבודה  .5.3

 

בעירייה, נהל הרווחה מלה ודעת הזכייה, ימסור הזוכמועד הימים מ 7בתוך  .5.3.1
שהוגשה כחלק  ניתתובוססת על התהיה משר , אתהסופיבודה עית האת תכנ
 ך זה. לילה מהצעתו

 

 הסופית,שבועית עבודה הה וכניתשל מנהל הרווחה לת בכתבו רקבלת אישו .5.3.2
יצוע וכה ולתחילת בזעם הנאי מוקדם לחתימת העירייה על ההסכם תהווה ת

  הפרויקט.
 

 םק לביצוע תשלופרטי חשבון בנ .5.4

 

טי רפיה את גזברות העירילור הזוכה מסי ה,הזכייודעת הועד ימים ממ 7בתוך  .5.4.1
 (.11 סטופ) העברה התשלומיםחשבון בנק ל

 

יחד עם יתר מסמכי שלום בחשבון הבנק לתהגיש את פרטי רשאי להזוכה  .5.4.2
 . יצורף להצעהבוצעו לחשבון שים יתשלומובמקרה כאמור ההצעתו, 

 

ן ייפוי גע למתהנוכל ל ילע1.2.5האמור בסעיף  ף כדי לגרוע מןאין באמור בסעי .5.4.3
ה חממשרד הרוום ישירות קבלת כספילצורך  לזוכה מטעם העירייהכוח 

 ידי המשרד. -שייקבעו עלבהתאם לתנאים 

 

 וחים חתוםביטאישור  .5.5

 

 אישורעירייה גזברות הלור הזוכה ימים ממועד הודעת הזכייה, ימס 7בתוך  .5.5.1
אל, שרין בידכ יתרשידי חברת ביטוח מו-חתום על ואכשה ביטוחים קיום

 .9' מסטופס כיך זה אם לנוסח המצורף להלל בהתוהכ

 

וש העירייה תהיה רשאית לדרהביטוח של העירייה,  ם להנחיות של יועץתאבה .5.5.2
הנחיות ל בהתאם לשינויים בתנאי הביטוח של הזוכה, והזוכה יפעעת, עת למ

 ה ובמועדים שייקבעואל

 

 קף הצעתוה בדבר תוהצהרת זוכ .5.6
 

נוסח המצורף יחתום הזוכה על הצהרה ב, כייהעת הזד הודעממו ימים 7בתוך 
חתימתו של הזוכה על  ות מנהליו. יובהר, כימצעלמכרז זה, זאת בא 13כטופס מס' 

ייב, ומהווה חמהותי להתקשרות הצדדים בהסכם ממהווה תנאי  13ס' ס מטופ
 עם הזוכה.  לחתימת העירייה על הסכם  םמוקדתנאי 

 

 םד ענייניניגויעדר דבר הבייה אישור יועמ"ש העיר .5.7

 

 מותנית, וכהזה עם ההסכם על ייהירהע חתימת ל האמור לעיל,מבלי לגרוע מכ .5.7.1
ו/או  עניינים ניגוד היעדר לעניין, יההעירי של המשפטי היועץ אישור בקבלת

 הציבור. חרי בובדי עירייה ו/או נקרבת משפחה לע
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 כחלק ,תיהםולהצע לצרף המציעים על, ת להליך זהעוכחלק מהגשת ההצ .5.7.2
 משפחה קרבתאו /ו םענייני ניגוד היעדר ברדב הצהרה, זה רזממכ נפרד יבלת

 זה.  ךלהלי 15ס מס' ופכט, זאת בנוסח המצורף ציבור נבחר או עירייה ובדעל
 

ובעלי ת המציע )הרסיס הצין היתר על ביינים תעשה בניגוד ענבדיקה  .5.7.3
ע תבצלה לה א יכוי, וה51' מס ופסכטמצורף וסח תאם לנב התפקידים בו,

 המציעים השונים. חלק מבדיקת ההצעות של כ

 

ים י סעיף זה לעניין קיום התנאים המוקדמיעמוד בתנא ל שהזוכה לאככי ש, כיודג .5.8
יך להל 13כטופס צורפת חתימת ההצהרה מלחתימה על ההסכם עם הספק )לרבות, 

את מסור ל איתרש העירייהתהא , ח הודעת הזכייהימים מיום משלו 14בתוך ה( ז
 עה בשל כך.או תבי/זוכה כל טענה וא תהיה לאחר, ול מציעלכל פרויקט הביצוע 

 

 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה לוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 

, היא 10:00: בשעה 9201 ספטמבר 9יום ב תחל המכרז מסמכי רתמכי .6.1.1
 3 יום בים ותסתי 00:31 -ל עד 009:0ה', בין השעות  –' א בימים תתקיים

 .13:00: בשעה 9201אוקטובר 
 

רטים לעיל הנם מועדים שעות ם המפוהמועדיפים כי המשתת תשומת לב
חת בחשבון כי די העירייה. עם זאת, על המשתתפים לקקבלת הקהל במשר

ל אורך התקופה באופן רציף ולכ לא יהיו פתוחיםמשרדי העירייה כן וית
 .הנקובה לעיל

 
צעי ועצמאי לחלוטין וק באופן בלתי אמתפים לבדשל המשת םמחובת ,ןכ על

הקהל במשרדי העירייה בכלל ובמשרדו של  לתקבאו הפתיחה ו/שעות את 
יין שהו בענעירייה בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלמזכיר ה

 .  מורת הפתיחה כאשעו

 

 לאחר ת, זארהט עיריית מזכיר אצלהיה לרכוש מסמכי המכרז ניתן י את .6.1.2
  .ל עיריית רהטקת הגבייה שי הרכישה במחלום דמתשל

 
 ( ₪ )כולל מע"מ(, אשרףאל) 1,000 הינה רזמכי המסמכ של רכישתםעלותם  .6.1.3

כרז מהבמועד קבלת מסמכי ( הגבייה מחלקת)באמצעות  עירייהלישולמו 
המכרז לא תוחזר בשום . מובהר, כי עלות רכישת מסמכי וכתנאי לקבלתם

 מקרה. 
 

תיחה של לשעות הפ לעיל ביחס 6.1.1בסעיף ור פים לאמתתב המשלת ומתש
ביחס לשעות הפתיחה של מחלקת נכונים גם  . דברים אלההעירייה משרדי

את שעות מצעי ועצמאי לחלוטין על המשתתפים לברר באופן בלתי אהגבייה ו
ה מצד כל משתתף בעניין מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענהפתיחה של 

 . זה
 

הגשת ההצעות למכרז על ידי המציע טרם המכרז  ת מסמכיישכי רכ ש,דגמו .6.1.4
כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר . המציעלהגשת הצעת סף נאי תהיא 

 .מכי המכרז כאמוררכישת מס
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 רישום מוקדםביצוע  .6.2

 
רשם להי על המציעים חובה ,זאת. עם מפגש מציעים בהליך זה לא יתקיים .6.2.1

בנוסח ם מוקדם ופס רישוטלוח אצל מזכיר עיריית רהט, באמצעות מש
השתמש ך הרישום המוקדם, ניתן לורלצ) להליך זה 71מס' פס כטוהמצורף 

  .(ורסם באתר העירייהבטופס המצוי בקובץ שמפ
 

רז זה את מסמכי מכ ו ניתן לרכושהליך הרישום יתקיים החל מן המועד שב .6.2.2
 . 13:00בשעה  2019 מברספט 26יסתיים ביום  והוא

 
, אולם הגשת אינו כרוך בתשלוםעצמו דם שום המוקירך ההלימובהר, כי  .6.2.3

מכרז, בהתאם למפורט ת מסמכי העבור רכישרז כרוכה בתשלום ההצעות למכ
  . לעיל 6.1סעיף ב
 

פס וטום המוקדם )ת טופס הרישמציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח א .6.2.4
כיר בוע לעיל, זאת למז, עד למועד הסופי הקידו-( כשהוא חתום על71מס' 

 .mazker@iula.org.ilבת דוא"ל:י אבו אלחסן, לתיט, מר עליריית רהע
 

 )או לחילופין, 9914860-08 ' פקסימיליה:לשלוח למסהטופס יש  העתקאת 
ין ינת הכניסה לבהמצוי בקומ במסירה ידנית, למשרדו של מזכיר העירייה

 . להצעה ביחד עם אישור המסירהולצרף אותו , (.עיריית רהט
 

ם וז, לברר בעצמו ובאופן יעדית של משתתף מעונייןהבלאחריותו  ועל מחובתו .6.2.5
הט, ולא אצל מזכיר עיריית ר)המלא(, וקדם את קבלת טופס הרישום המ

ידה ריות היחנה בדבר אי קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחטע תשמע כל
 . המשתתפים מור מוטלת עלשום המקודם כאלרי עדיתוהבל

 
, ועל כל ת במכרזלהשתתפו אי מוקדםנוה תביצוע הרישום המוקדם מהו .6.2.6

אסמכתא  ם המוקדם, עםתק טופס הרישולהצעתו את הע מציע לצרף
לוח דוא"ל, אישור משהעירייה )הודעת המעידה על הגשתו למזכיר 

 . "נתקבל"(בפקסימיליה, חותמת 
 

ז, במכר עות למשתתפיםמשלוח של הודאפשר המוקדם היא למטרת הרישום  .6.2.7
יה של העירית המענה להפיץ א רז, וכן,תנאי המכ ו אתלשנות מועדים ו/א

 במסמכי המכרז.עקבות עיון פים שיתעוררו בלשאלות משתת
 

נאי לביצוע הרישום ה מהווה תהמכרז אינמסמכי רכישת כי מובהר,  .6.2.8
 רכישת מסמכי המכרז. טרם גם ם מוקדהום רישהאת , וניתן לבצע המוקדם

 
, ם כאמורום מוקדצוע רישיבווה אינה מהרכישת מסמכי המכרז כי יודגש,  .6.2.9

 וקדם. הרישום המ ע אתה יש לבצובכל מקר
 

 שאלות הבהרה .6.3

 

לפנות  המציעיםאחד מן  כל רשאי ,13:00 בשעה 9201 ספטמבר 26 וםיל עד .6.3.1
 .םז או לחלק מהלמסמכי המכר יה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגעאל העירי

 
 מוקדם  םרישו מהווה אינו, כאמור הבהרה תשאלו משלוח גםיובהר, כי 

 םהמוקד הרישום יךהל את לבצע משתתף כל על יהא, מקרה ובכל, זה ליךהל
 . יללע כאמור
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 המשמש, אלחסן אבו ילע מרל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את .6.3.2
 העתקאת בלבד.  rg.ilazker@iula.omהדוא"ל לתיבת  העירייה כמזכיר
ת לכתוב רהבאלעומנהל הרווחה, מר סעיד ליש להעביר  הרהההב שאלות

עירייה של הית טפוללשכה המש saeedalubra@rahat.muni.il: "לדוא
 . Legal@rahat.muni.ilדוא"ל:  לכתובת

 

לשמור על ועל מנת  שאלות ההבהרהעל מנת לייעל את הליך המענה ל .6.3.3
רה שלהם שלוח את שאלות ההבהשתתפים להמ , עלפונההדיסקרטיות של ה
מ' עפנייה להאשר תכלול  ,בלבדה בלבט, וזאת בלבד (ordW)ורמט וורד פב

עיף מבין מסמכי המכרז, הסנטי רלבמסמך המכרז, החוברת הלבנטי בהר
, ואשר תהיה ענהמ תןעמודה למה וכן, אלת ההבהרהרלבנטי במסמך, ש

 ערוכה כדלקמן:

 
 מענה שאלה יףעס מךמס מ' בחוברתע מסד

1.      
2.      
 

 תקבל שאלות הבהרה ה לאיריי, כי העומודגש ספק מובהרכל ר הס ןלמע .6.3.4
גון:  (, כordWשאינו פורמט וורד )ט או בפורמ השונ אופןוגשו בר יאש

וגשו שלא יהבהרה ות שאלוהעירייה לא תשיב ל, ליהיקסימפת דוא"ל, הודעו
  . לעיל 6.3.3בהתאם לאמור בסעיף 

 

 דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא ירייה תהא רשאית, על פי שיקולעה .6.3.5
 . הרההבהת לושאלהתייחס ל

 
ה בהתאם להוראות שו לגהרה שיוההב לותלשאתשובת העירייה מובהר, כי 

, המכרז תנאי מתנאיוי של ת, מענה אשר יהווה שינעיל, לרבול 6.3.3ף סעי
ב פים לעקותתהמש ומחובתיועלה לאתר העירייה כהודעה למשתתפים 

י מסמכהמענה לשאלות ההבהרה ו/או לשינויים באחרי שוטף ף ובאופן רצי
ועלו לאתר ישמטעם העירייה גם על הודעות ה הוראה זו חל. ך זהיהל

 העירייה, 
 

למסור  (!! לא חייבת)אך  רשאיתר לעיל, העיריה תהיה מן האמו לי לגרועמב 
ישום עו רר ביצם אשתתפישאלות ההבהרה שנמסרו, לכל המשל את המענה

 בד. , וזאת באמצעות הודעות דוא"ל בלתשובהועד העד לממוקדם 
  

העירייה ענה של מהעתו למכרז את על כל אחד מן המציעים לצרף להצ בהוח .6.3.6
מקרים שבהם המענה פורסם באתר העירייה, ב ללכולשאלות ההבהרה, 

 . ידו-חתומות עלמאושרות וכשהן 

 

ייה אלא לכל התייחסות של העיר היה תוקףכי לא י הר,ען הסר ספק מובלמ .6.3.7
 בלבד.דעה בכתב אם ניתנה בהו

 
 כרזמלהצעות ה שתגה .6.4

 

 אוקטובר 7לא יאוחר מיום , בדלב ידנית הבמסירמכרז תוגשנה, ל ההצעות .6.4.1
, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת 13:00ה עשה עד 9201

  "(.ת ההצעותהגש מועדן: "להלמזכיר העירייה בבניין עיריית רהט )
 

אים נתניין הבעה רהות הליך זה, לפיהן, את ההצציעים להוראתשומת לב המ
  .ר מסמכי ההצעהיש לצרף ביחד עם ית ים,הכספי
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לא מו. ע בנפרד או באמצעות שליח מטעידי כל מצי-הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
או תתאפשר הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה 

 . בורנבחרי צי
 

 יםציערישום של שמות המ עמו( יהיה רשאי לבצעטממזכיר העירייה )או מי  .6.4.3
 או עיםתים את המצייבת המכרזים, ולהחצעותיהם לתאת ה ושהגיש

 שליחיהם על מסמך כאמור. 

 

הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת תקבלנה לאחר מועד ת שתהצעו .6.4.4
על המציעים להיערך  .ןכמות שה ציעלא תיבדקנה ותוחזרנה למההצעות(, 
 . ליעובים לנקה העד למועד והשערך הגשת ההצעות בשלמותן וצבהתאם ל

 
הצעות בהתאם לשיקול ת ההגשעת את מועד העירייה רשאית להאריך מעת ל .6.4.5

אחד מן המציעים -לכל בכתבכך הודעה -ובלבד ששלחה על ,דעתה הבלעדי
 .מכרז זה מכיאשר השתתפו במפגש המציעים או רכשו את מס

 
ועד להגשת קף להודעה בדבר שינוי המותמובהר בזאת כי לא יהיה כל 

ך ה או בכל דרפ-שעת ההגשה( אשר תימסר בעל שינוי לרבות,) עותההצ
 . חרתא

 

צעות, יראו וד בטרם חלף המועד להגשת הההוארך המועד להגשת ההצעות ע .6.4.6
 את כל המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.

 
 ות זמניםלוחשינוי  .6.5

 

 מך זה. לוחות הזמנים המפורטים במס מובהר, כי העירייה תקפיד על .6.5.1

 

 תהדע קולעל פי שי, תהעירייה רשאית, בכל עודגש כי כל מומובהר , זאתעם  .6.5.2
הנוגעים לשנות את לוחות הזמנים חלטתה, ומבלי שתידרש לנמק ההבלעדי, 

 .סמך זהת מהוראושתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה להליך זה, זאת 
 

 סמויפור(, )ככל שיהיו של הליך זה י מועדיםבעניין שינוהר, כי הודעות מוב .6.5.3
ת חרי הודעוף ורציף אן שוטומחובת המשתתפים לעקוב באופ, ייהריתר העאב

 בות, הודעות לגבי שינוי לוחותלר, אתר העירייההעירייה כפי שיפורסמו ב
 הזמנים. 

 
 תהוראות כלליו   .7

 

 מכרזמסמכי ה .7.1

 

 ך זה. תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמ זרכסמכי המת מרכיש .7.1.1

 

המכרז )ללא זכות צילום וללא  מסמכיבן עייניתן לעד למועד מפגש המציעים,  .7.1.2
 ני מראש. פי תאום טלפו-עלורק יריית רהט, אך (, אצל מזכיר עתשלום

 
 העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

כי המכרז . יובהר, כי העתק מסמבלבד טרנטהאינ תראב זהמכר סמכימב
לשם  ולא בלבד עיון ורךצל הנו ה,רייר האינטרנט של העישיפורסם באת

 ת המכרזים.    הגשתו לתיב
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ה של העירייה והם נמסרים למציע רכושהם  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.3
אלא וש כל שימכרז במסמכי המאין לעשות  .בלבדבמכרז לשם השתתפותו 

   זו.  הלמטר

 

ייה ירהע הם רכושה שלהליך זה במלואם,  כי מסמכי למען הסר ספק מובהר, .7.1.4
ובנתונים  ות בהםירייה תוכל לעשאו על ידי המציע, וכי העשמוללאחר  גם

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין יעים שמולאו בהצעות המצ
כל  האמציע תמבלי של או,ט ובין אם לאם המציע נבחר לבצע את הפרויק

 .ר לכךטענה או תביעה בקש

 

וש מכל סוג ומין שהוא שימ לעאוסרת ה ריילמען הסר כל ספק, מובהר כי העי .7.1.5
צורך אלא ל ין בשלמות ובין לשיעורין,ו כולם, בז, חלקם אהמכר מסמכיב

 השתתפות במכרז זה.

 

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

ים ת העשויוהנסיבו איםכרז וכל התנכל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המ .7.2.1
 .ביצוע הפרויקט להשפיע על הצעתו ועל

 

 ם והבינם, וכי הואהמכרז, קראמכי סמיו את ידל למציע יאשר, כי קיבכל  .7.2.2
נוסח ם. רות בהתנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמואת מקבל על עצמו 

 .(1' טופס מסלהזמנה זו ) האישור מצורף
 

ציע לא כרז והמתנאי המ בנתבאשר לאי ה לא תישמע כל טענה של המציע .7.2.3
 חזר  מך זה.מספי  בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על יהיה רשאי לחזור

 

רהט כל ה של עיריית יעמדו לזכות - המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא .7.2.4
חילוט ערבות , , לרבות ומבלי לפגוע באמורזה פי מכרז ין ועלל פי דהסעדים ע
 להלן(.ראה הבנקאית )

 

 רזהמכי תנאי נושי .7.3

 

רייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת א נפתחה תיבת המכרזים, העיוד לכל ע .7.3.1
ה, במידה שהיא או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנ ן,כד, לעותשנ, ללעדיהב

 ים לצרכי העירייה.ור נדרשייג כאמעדכון או ס ,סבורה כי שינוי

 

פץ שתובלבד,  תבבכייעשה בהודעה  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
חלק הווה י, . פרסום כאמורהצעות פרסום באתר העירייבאמ פיםשתתלמ

 . מכרזי הבלתי נפרד מתנא
 

י ו/או שינוודעות בדבר לשלוח את ההך לא חייבת( העירייה תהיה רשאית )א
בהתאם , זאת עו רישום מוקדםלמשתתפים אשר ביצעדכון לתנאי המכרז, 

  קדם. כתובת הדוא"ל שיימסרו במסגרת טופס הרישום המולפרטי 
 

ך כ עלאלא אם ניתנה וי לשינתוקף כל  י לא יהיהמובהר, כ קפסר סה למען .7.3.3
והמשתתפים  ,באמצעות מזכיר עיריית רהט מטעם העירייה, בהודעה בכתב

 זה. מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין 
 

)בין הודעה כאמור כל בחתימת מרשי החתימה שלו על יחתום יע המצ .7.3.4
ויצרף אותה כחלק (, ה באתר העירייהמא"ל ובין שפורסשנשלחה אליו בדו
 .צעתוה תרבמסגם מוגשיממסמכי המכרז ה
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. משתתף קבלתה ממועדשעות  24ודעה בתוך יאשרו קבלת ההשתתפים המ .7.3.5
העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית ידי -בלת ההודעה עלשלא אישר ק

והוא יהיה אות סעיף זה הורה בהתאם ללראותו כמי שקיבל הודעה שניתנ
 מסירת ההודעה לידיו. ה בענייןמנוע מלהעלות כל טענ

 

 שתתפיםמל קפומסע המיד .7.4
 

במסגרת  ייה,י העירעל יד שתתפיםפק למהמידע, לרבות המקצועי, המסו .7.4.1
, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד מסמכי מכרז זה

מסרו נתונים ו נכי מקום ב בהרעם זאת, מויחד  עריכת מכרז זה ופרסומו.
א ולבת למימתחי ן העירייההוא בגדר אומדנא בלבד, ואי כמותיים, המידע

תקופת מכרז ולא ב, לא בעת עריכת הף הנתונים הכמותיים האמוריםיקה
 ההתקשרות.

 

, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ שתתפיםמעל ה .7.4.2
מהם, לשם הגשת  ל אחדים לכונטיורלה יםעסקיה או יםמקצועיוה, יםטכניה

ז המכר על פי זבמכרמכלול התחייבויות הזוכה או לשם מילוי הצעותיהם 
 .חוזהוה
 

ייחשבו  שתתפיםמות כל דין, והראוגשנה בהתאם להוההצעות תיערכנה ות .7.4.3
השתתפות במכרז והגשת המתאים לצורך  ומקצועי וץ משפטישקיבלו ייע כמי

כרז זה, יראו כל אחד מן י מסמכבי מל גל מציע עכ שלההצעות. בחתימתו 
ביצע את ם, נים והבתוא ראקיבל לידיו את מסמכי המכרז, קיעים כמי שהמצ

י הוא מקבל על עצמו את תנאיהם כושחפץ לברר,  כל הבדיקות והבירורים
 כל ההתחייבויות הכלולות בהם.ואת 

  

 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס כרז. י המתנא לפיות וכות ומוגשההצעות תהיינה ער .8.1.1
כים המסמ את כל הל רףולצ מכרזים בתנאי העתו לכל הפרטים הנדרשבהצ

ו/או הפרטים המופיעים  יפיםמלא את כל הסע. חובה על המציע להנדרשים
 שלמותם ואין להותיר סעיפים ללא מילוי.בהצעתו ב

 

 עיםמצימקוריים. העתקים של מסמכים המציע רשאי לצרף להצעתו ה .8.1.2
מכים מקוריים, ובלבד שכל העתק צרף העתקים צילומיים של מסים לרשא

רייה תהיה קור על ידי עו"ד או רו"ח. העילמ ןמר כנאשומאה ר יהיכאמו
ור מעו"ד/רו"ח על לצרף אישר למציע דעתה, לאפש ולית, על פי שיקרשא

 ר פתיחת הצעתו.תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאח
 

ת ו/או טעויות ו בהצעתו טעויות חשבוניוה שנפלכי במידם, המציע מסכי .8.1.3
א ההשלכה הכספית לתיקון תה ,תטעויוה קןלתהעירייה רשאית  סופר, תהא

דת ל ידי ועעויות לאחר שבוצעו עהטלול את תיקון הא, וההצעה תכאשר ת
 המכרזים.

 
תהא  ירייהוראות כל דין. העלא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם ה .8.1.4

ל הצעה שיש בה התניה, י שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כפית, על רשא
ההחלטה בכל . מכרזיחס לתנאי הה בטמאו הש תספתות, שינוי, הסתייגו

 עירייה."ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ההנם מקרה מהמקרי
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 , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  .8.1.5
 . הליך זהכי מסמ נות אתאו לש

 
, רשאית לראות בכל שינוי, מחיקהכרזים במקרים כאלה, תהיה ועדת המ

או זה תנאי הליך של המציע מאמור, משום הסתייגות כ ןיקות ואת ספתו
 . ה מטעם זהל את ההצעההסכם שאמור להיכרת מכוחו, ולפסו

 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2

 

רשאי לגלות את פרטי  וינציע אמה כידגש , מולעילמהאמור מבלי לגרוע  .8.2.1
 כל עלבצ או/ו רטולמשתתפים אחרים במכרז זה בפ ,חרים בכללהצעתו לא

יאום הצעות ו/או תה או הטיו תכסיסנות ו/פעולה שיש בה משום קנוניה ו/א
 מכרז ציבורי.כללי השוויון החלים בפוגעת בה בלתי הוגנת ההצע הגשתו/או 

 

להזמנה  (7טופס מס' ) י תיווךקבלת דמאי ציע יחתום על הצהרת כל מ בנוסף .8.2.2
 כחלק ממסמכי ההצעה. ו ויגישהז

 

ות של בית וע מהוראות כל דין ו/או החלטלגר ידף זה כיסעב ן באמוריא .8.2.3
ציע המשתתפות במכרז וכל מ הגילוי של פרטי ההצעותפט בדבר חובת המש

מכי מס עירייה בעניין גילוי תוכןמוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד ה
 עה שלו.ההצ

 

 הצעה חתומה .8.3

 

מורשי  לאו ש עציהממלאה של תהיה חתומה בחתימה ל נספחיה, כ עלההצעה  .8.3.1
תוגש בהתאם לתנאי יא וה ע הנו תאגיד(,המציע )כאשר המציהחתימה של 

 ל(.ציע הצעות )בעט בלבד בצבע כחוהזמנה זו לה

 

טעמו ה מבר זהות מורשי החתימ"ח בדאו רועו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
 רשי החתימה כאמורידי מו-חתמו עלמסמכי המכרז נ וכל יתר י ההצעהוכ

 .  (2 ס'טופס מ)

 

  הגשת מסמכי ההצעה ןפאו .8.4

 

 הגשה את הבאים: ה עתרף להצעתו בעל המציע לצ .8.4.1

 

ם וקדטופס הרישום מבות, ופות להצעתו, לרכל הנספחים והצר .8.4.1.1
 כל שינויתשובות לשאלות הבהרה ובצירוף אישור מסירתו, 

ר במסמך זה, ידי העירייה כאמו-המכרז עלמכי וצע במסשב
 גש כשהיאתו צמהה עעהצה מלאים;תומים ווהכל, כשאלו ח

רז זה מספרו של מכלמעט כתיבת , לא מזוההבמעטפה  סגורה
 .לצרכי זיהוי בלבד

 
תקיפה בהתאם להוראות להבטחת ההצעה ערבות בנקאית  .8.4.1.2

 ז.    מכרר מסמכי המסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל ית
 

ם להוכחת עמידה בתנאי כל המסמכים והאסמכתאות הדרושי .8.4.1.3
 הסף.
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רייה )עותק ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העי ךוגשו אי הצעהה סמכיכל מ .8.4.2
מדיה מגנטית, יצורפו ם על גבי נים גת נתובמידה ויש צורך בהגשור בלבד(. מק

כגון:  חר,תקליטורים בהתאם למסמכי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי א
 ן קי(.   דיסק או

 

 םיהעמוד לכ שר, כאצעתועמודי האחד מעל כל באופן אישי  המציע יחתום .8.4.3
צעות באמ ו תאגיד יחתוםהוי; מציע שהניהיו ממוספרים וחתומים לצורך זי

וף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד ובציר התאגידחותמת 
 התאם למסמך זה. בו, זאת טעמימה מיצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החת

 
 יוגשו ףהסי תנא וכחתם, לרבות המסמכים להכרז המצורפיכל מסמכי המ .8.4.4

של כל  מספור רץמפורט ו ייניםמפתח ענלסר/תיקיה מסודרת, כולל בק
הנושא את מספר  וכחת תנאי סף יופרד בחוצץוגש להסמך המהעמודים. כל מ

זה, במסמך  ת כאמורקאיכקבוע במסמכי הזמנה זו. הערבות הבנ תנאי הסף,
 ר מסמכי המכרז. תצורף בנפרד מכל ית

 

אך לא  –לעדי, תהיה רשאית בהה דעת ולקישם לבהתאועדת המכרזים,  .8.4.5
   . לעיל צורפו אליה המסמכים כמפורטי אשר לאפסול הצעה ל -חייבת 

 

 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .תת ההצעוון להגשאחרה

 

ד ועמ, תההצעות כאמור לעילהארכת המועד להגשת החליטה העירייה על  .8.5.2
 ע להגשתחה שנקבועד נד( ימים מכל מ90וקפה למשך תשעים )תבההצעה 

 ההצעות. 
 

ל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד ריך תוקף של כאההעירייה רשאית ל .8.5.3
 כרז. זוכה במה הלאחר חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצע

 

 בדיקת ההצעות .8.6

 

 תהא ועדת ,ותהצע. לצורך בדיקת העל ידי העירייה תיבדקהצעה כל  .8.6.1
בר את גז )לכל הפחות(, מקצועי שיכלולהמכרזים רשאית למנות צוות בדיקה 

 ץ המשפטי של העירייה, מזכיר העירייה ונציג אגף ההנדסה. עוהעירייה, הי

 

של ההצעות נדסיים בטים ההההיהעירייה רשאית לבצע את הבדיקה של  .8.6.2
  .הבלעדיו יידהיחפי שיקול דעתה -מקצוע מטעמה שיבחר על באמצעות איש

 
ה דעתפי שיקול -על יה תהא רשאית,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירי .8.6.3

, ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות  ורךצליעזר הבלעדי, לה
 ם. בדיידה כעו-לרבות, אנשי מקצוע המועסקים על

 
 ומתן עם המשתתפים במכרזא מש .8.7

 

ז, רכדים במודממתם הזכותה לנהל משא ומתן עה שומרת על רייהעי .8.7.1
פט בעניין פסיקת בית המשוף לכל דין ולצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפשה
 זה.
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ה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן ריייעראש ה .8.7.2
 כאמור. 

 

דת מובהר, כי ועהמכרזים.  די ועדתי-בע עלייקאופן ניהול המשא ומתן  .8.7.3
עם המתמודדים  ןתמהמשא ו וליהה לנהיה רשאית לקבוע כל צורהמכרזים ת

 : לקמןשאית לקבוע כדה, היא תהיה רבמכרז, ולעניין ז

 

כל המציעים שהצעותיהם נמצאו  קיים עםיתן כי המשא ומת .8.7.3.1
 לפישרות והנמוכות ביותר )כשרות, או רק עם בעלי ההצעות הכ

בעל  עם מציע שהנו, לרבות, גם אמור לעיל(הועדה כקביעת 
 יחידה למכרז;

 

 עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל םיתקיי תןמו אהמשכי  .8.7.3.2
ת עדו ומתן כאמור; יך המשאאו ראויים להלהמציעים שנמצ

המכרזים תהיה רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן 
שות עם רת הפגימסג, את הסמכות לקבוע את מטעם העירייה

 שונים;המשתתפים ה

 

 םיילקכות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמ צוותכי ל .8.7.3.3
ת טבית וסופין ההצעה מימשא ומתן, הליך של מתה תבמסגר

(Best & finalבין שההצעה הסופית ,) ך כדי תן לצוות עצמו תוינת
קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית תוגש באופן נפרד לתיבת 

ידי הצוות -שייקבעו על למועדיםבהתאם  זאתהמכרזים, ו
 המנהל את המשא ומתן. 

 

גי העירייה לבין המשתתפים יצנין ן בתומא המש כי טרם תחילת .8.7.3.4
 ים להגיש לצוות הפועלם השונים רשא, יהיו המציעישונים

 ם שונים אודות המכרז.  ם העירייה, מסמכיטעמ

 

במכרז, שתתפים המ בתום כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין .8.7.4
 ולוטוקא ומתן בין הצדדים. פראופן ניהול השייערך פרוטוקול המתעתד 

 הווה חלק ממסמכי המכרז.  י ןשא ומתמה

 

והיא לא תהיה , ורחייבת לנהל משא ומתן כאמאיננה מת י העירייהר, כמובה .8.7.5
 . הל משא ומתן עם המשתתפים במכרזחייבת לנמק את החלטתה שלא לנ

 
 ואסמכתאות ת במכרזתפונאי הסף להשתת .9

 
ד חאמידה בעי )א ם העונים על כל התנאים הבאיםז רק מציעיהשתתף במכררשאים ל

 :כדלקמןאת כל ז, (על הסף עהלגרום לפסילת ההצ ההתנאים עלול
 

  לישראח תושב או אזרהנו  המציע .9.1
 

רשומים ו וגדים מאה ,יבורצה לתחברה לתוע, חברה, עמותה: הינומציע ה .9.1.1
ים או שותפות של תושב (ורשהעוסק מראל )ישרח ואזתושב יחיד או בישראל 

 .. ואזרחים כאמור
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הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף  לצורך .9.1.2
 ים הבאים:  המסמכהעתק להצעותיהם את 

 

 אגיד רשום מציע שהוא ת .9.1.2.1

 
, יצרף להצעתו את לאבישר דיןפי -מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק  ת של התאגידתאגדות ההתעוד העתק של .9.1.2.1.1
רו"ח(, וכל העתק של כל ידי עו"ד או -למאומת ע

 תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(.

 

צל הרשם הרלבנטי אאגיד של הת מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
יד ה לצרף להצעתה, תדפיס של התאג)קרי, על חבר
 .  ות(מרשם החבר

 
   יע שהוא יחידצמ .9.1.2.2

 

ילום צעתו צלה לצרף ד, יידרשמציע שאיננו תאגי .9.1.2.2.1
וברור, פן שיהיה קריא הזהות שלו, באותעודת 

תעודת הזהות כאמור, בין של לרבות, צילום הספח 
 גוריו.היתר לצורך הוכחת מקום מ

 

יצרף  שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יעמצ .9.1.2.2.2
הוא שכ יםן השותפלהצעתו את הסכם השותפות בי

עודות ידי עו"ד, וכן, את צילומי ת-ת עלמומא
 שותפים. ל ההות שהז

 

 ילותשנות פע –ניסיון מוכח  .9.2

 

או /לטיפול בבני נוער וות הפעלת מסגרב המציע להיות בעל ניסיון מוכח על .9.2.1
לכל הפחות , (כהגדרתם להלן) ציבוריים גופים בורע, וקהצעירים במצבי מצ

 .ן(סיוינשנות  5 -מ )יותר 4201 יולי 1 -מלפני ה
 

  זה: סעיףלעניין  .9.2.2
 
משלתית, רשות משרד ממשלתי, יחידת סמך משראל, נת ימדי –" ציבורי גוף"

בתחום הרווחה או פועלת ה ממשלתיתהפועלת לפי חוק, חברה רית ציבו
בתחום  ועלפהתאגיד עירוני רשות מקומית,  ,לשטרת ישרא, צה"ל, מהחינוך

 ; רווחהה
 
 תנפרדמסגרת  –" מצבי מצוקהם בצעירי ר ו/אוענוי גרת לטיפול בבנמס"
 15 -שירותים לקת ומספ בסיס יומי הפועלת עלפרד(, וסד נסמל מבעלת )

צויים פול בבני נוער ו/או צעירים המעוסקת בטי, אשר מטופלים לפחות
 יםדרמגהבחנה בין א לל(, , פשיעהרות, התמכנחהת, הז)אלימו במצבי מצוקה

 ; םגיהסול בבעלי מוגבלותול סקת בטיפעוה גרתמס ולמעט, םשוניה
 
 -שנים )חטיבת ביניים( ועד ל 12ן ביקבוצת הגיל ש –" יםירצעאו בני נוער ו/"

 ;גיל השירות הצבאי(שנים )לאחר  21
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 :ף זהון לעניין תנאי סאופן הוכחת הניסי .9.2.3
 

עתו ף להצסף אלה, על המציע לצרת עמידתו של המציע בתנאי הוכח לצורך
 : הבאיםמכים את המס

 
 שרההיר נושא מצת .9.2.3.1

 
זה, מן המציעים בתנאי סף אחד  ך הוכחת עמידתו של כלורלצ

שרה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו תצהיר נושא מ
, 6כטופס מס' הלן זה שיהיה ערוך בהתאם לנוסח המצורף ל

התקופה הנקובה ך פירוט של עבודות שבוצעו במהלל אשר יכלו
 .למכרז זה גשת ההצעההלדמה לעיל שק 9.2.1ף בסעי

 
 עבודה או פרויקט עליהלכל  למלא תצהיר נפרדש יכי  מובהר,

 לעיל( 1.4.3ז )ראה סעיף מסתמך המציע במסגרת הצעתו למכר
  ולכלול בו את הפרטים הבאים:

 
 ;לקוח שהזמין את העבודהשם ה .9.2.3.1.1

 

ודה העבאו מהות הפרויקט או המסגרת ג וס .9.2.3.1.2
 ;העבודלקוח שהזמין את העבור ה השבוצע

 
 ;סגרתשמטופלים במפלים מטומספר ה .9.2.3.1.3

 

 ופלים;ל המטילאים שגח הטוו .9.2.3.1.4
 

 הפרויקט; יצוע של התחלת הבמועד  .9.2.3.1.5
 

 ;מועד סיום הפרויקט .9.2.3.1.6
 

השירותים של הפרויקט או של  תישנ היקף כספי .9.2.3.1.7
 (; ר בחברה, ככל שמדובל מע"מלכו לא)שסופקו 

 
לאמת את שר וניתן ליצור קאיש קשר עמו פרטי  .9.2.3.1.8

 יע.די המצי-ו עלנמסרהפרטים הכספיים ש

 

 העבודהבוצעה בורם של הגופים עאו המלצות אישורים  .9.2.3.2
 

המלצות ו/או , הנ"ל 6טופס  תצהירלף, על המציעים לצרף וסבנ
אצל כל אחד מן המזמינים חראי אישורים בכתב של הגורם הא

בטופס  שר פורטו ידי המציע וא-על שבוצעודות עבולגבי מהות ה
הכספי של כל עבודה  צעו, ההיקףה שבהן הן בוהתקופ הנ"ל, 6

    צעה.ון העבודה שבצון מעות הרבנפרד ומידת שבי

 

של  חס להוכחת הוותקתנאי סף זה מתיי ,לב המציעיםלתשומת  .9.2.3.3
תצהיר כאמור  יש, ועליהם להגבלבד עילותהמציע בתחום הפ

בעניין  הניסיוןלהוכחת הנדרשים לתצהירים  ףוסנב, לעיל
  . להלן 9.3ף בסעי כאמור מספר הפרויקטים
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 :יעיםהמצ ערה לתשומת לבה .9.2.4
 

גם נדרשת  6התצהירים בנוסח המצורף כטופס מס'  שתהגכי תשומת הלב 
 9.3 -ו 9.2ורטים בסעיפים המפעמידתו של המציע בתנאי הסף חת ך הוכלצור

ורט תאם למפניקוד ההצעות בהרך ת גם לצודרשהיא נאולם ליך זה, לה
פי -עלעשה גם יימור, ון כאהניסיד של , כאשר הניקויך זהבמסמך ד' להל

ו/או  כון בי סיצעירים במצנוער ו/או בני לטיפול בת גרומס שאינןות סגרמ
 ם לעיל(. גדרת)כה מצוקה

 

לאמת את  ה הבלעדי,שיקול דעתפי -מובהר כי העירייה תהיה רשאית, על .9.2.5
בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, אמור )ידי המציע כ-שהוצגו על וניםהנת

אשר לא פורטו יע, וידי המצ-ים שבוצעו עלטקמיוזמתה ביצוע פרויכן, לבחון ו
 ידו.-על

 
 פעילותסגרות מ –ניסיון מוכח  .9.3

 
 ףגול עבור ציע הפעיהמ 9201יוני  30לבין  4102 יולי 1ן שבי ופההתק במהלך .9.3.1

או צעירים בבני נוער ו/ לולטיפ (1)ת אחת טיפולימסגרת  תפחול, ציבורי
 ברציפות ים(דשחו וארבעהעשרים ) 24משך זאת לצוקה, במצבי סיכון או מ

 , תחולפ

 

 :זה 9.3סעיף  ןלעניי .9.3.2
 
בי סיכון או צעירים במצו/או  נוערלטיפול בבני רת מסג, ""ציבורי גוף"

 ;לעיל 9.2.2יף כהגדרתם בסע – "ר ו/או צעיריםני נועב, ""מצוקה
 

 :תנאי סף זהיסיון לעניין אופן הוכחת הנ .9.3.3
 

זה,  מן המציעים בתנאי סףל אחד ידתו של כהוכחת עמ לצורך .9.3.3.1
נושא משרה  ריעים לצרף להצעתו תצהין המצעל כל אחד מ

, 6כטופס מס' רף להלן זה וך בהתאם לנוסח המצושיהיה ער
 . יללע 9.2.3.1עיף טים בסאת כל הפרטים המפוראשר יכלול 

 
ו פרויקט יר נפרד לכל עבודה אר לעיל, יש למלא תצהמוכא
 העמידה בתנאי הסף.  הוכחת ציע לצורךה נסמך המעלי

 

 ניסיוןהס להוכחת תנאי סף זה מתייח ,עיםלב המצילתשומת  .9.3.3.2
 רלמספזאת בנוגע , ועילות בלבדבתחום הפיע המצשל 

זה. הגשת תצהיר  המינימאלי הנדרש להשתתף בהליךמסגרות ה
 הנדרשים יםלתצהיר ףבנוסא לפי סעיף זה, הייסיון הוכחת הנל

 9.2בסעיף  כאמור ,ילותעם הפוחמציע בתה וותק שללהוכחת ה
  . עילל

 
ת את שיקול דעתה הבלעדי, לאמפי -עלתהיה רשאית,  העירייה כיהר מוב .9.3.4

באופן מלא ובין באופן מדגמי(, ידי המציע כאמור )בין -ם שהוצגו עלהנתוני
רטו לא פוידי המציע, ואשר -ו עלביצוע פרויקטים שבוצע מיוזמתה וכן, לבחון

 ידו.-על
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 :יעיםמצלתשומת לב הה ערה .9.3.5
 

גם נדרשת  6 ח המצורף כטופס מס'בנוס הגשת התצהיריםכי תשומת הלב 
 9.3 -ו 9.2ורטים בסעיפים המפנאי הסף עמידתו של המציע בתך הוכחת לצור

ורט תאם למפות בהד ההצעקוניהיא נדרשת גם לצורך אולם ליך זה, לה
פי -עשה גם עלייור, הניסיון כאמ, כאשר הניקוד של יך זהד' להל במסמך

ו/או  כון בי סיצעירים במצו ו/א נוער בבני גרות לטיפולות שאינן מסמסגר
 )כהגדרתם לעיל(.  מצוקה

 

 ינימאליכספי ממחזור  .9.4

 

 לא( )₪ וןמילי) ₪ 000,0001, לפחות של ,כספי מחזור בעל להיות המציע על .9.4.1
 פי-זאת על 8120 ,7201, 6201 הכספים משנות אחתבכל  (,"ממע כולל

 .  אלהע לשנים של המצי המבוקריםם "ת הכספייהדוחו
 

ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון  סרה עןמל .9.4.2
בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או  המציע תת הכנסוא

ע שאינן בתחום א מבצאו מפעילויות אחרות שהו עמוים תאגידים הקשור
 .  (ביו"וכ , ספורטתרבות, חינוך רווחה )כגון:ה
 

להסתמך על  , יהיה רשאי2018וקר לשנת פי מבדו"ח כס דיובי איןמציע אשר  .9.4.3
, ובנוסף לכך, על הדו"ח 2017, 2016, 2015ם נידוחו"ת כספיים מבוקרים לש

 . 2018לשנת  הסקורהכספי 
 

בגין רכיב  הניקוד של המציע חת מן, יופכאמורבמקרה י ר, כמובה, תם זאע
 מך ד'ורט במסהמפ הנקודות, מספר הפיננסיתהאיתנות 

 
 :בתנאי סף זהתו של המציע עמיד ן הוכחתאופ .9.4.4

 
לצרף להצעתו  המציע על, אלהסף  מציע בתנאיהוכחת עמידתו של ה לצורך

 : את המסמכים הבאים

 

 אישור רואה חשבון .9.4.4.1

 
ה החשבון של רוא עותיהם אישור שלצרף להציעים לצעל המ

מפורטים י הל המציע בתנאאת עמידתו ש המציע, המאשר
 (.5טופס מס' י המכרז )למסמכבנוסח המצורף זאת בסעיף זה, 

 
נייר פירמה של משרד  רוך על גבייש לע 5מובהר, כי טופס מס' 

 .רואי החשבון של המציע
 

 כספייםהעתק דוחו"ת לקבלת שה דרי .9.4.4.2

 
כתבו של רואה החשבון, במ מוראת נכונים האת ת לאמעל מנ
לצרף ם ן המציעילדרוש מ רשאיתה המכרזים תהי ועדת
קרים לשנים ת הכספיים המבודוחו"את העתק העותיהם, להצ

דיו את הדו"ח המבוקר בין מציע שאי)ולגבי  2018, 2017, 2016
, 2016, 2015 מבוקרים לשניםאת הדוחו"ת ה – 2018לשנת 

  .(2018 דו"ח הסקור לשנתההעתק  ואת 2017
 

 השנתונים אלים, הרי מים כספיים לסכוהסף מתייחס ישתנא, כי ככל מובהר .9.4.5
 מ.כוללים מע" אינם
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 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום עדריה .9.5

 

, לא רשומה הערת עסק חי או 8201של המציע לשנת  המבוקרפי "ח הכסבדו .9.5.1
על מצבו בה כדי להתריע  שרת, שיאית אחנה חשבוהרת עסק חי, או כל העראז

  ו.בהתחייבויותי יכולתו לעמוד ל המציע ו/אוהכספי ש

 

, יהיה רשאי להסתמך על 2018נת לש קרבודיו דו"ח כספי ממציע אשר אין בי .9.5.2
ובנוסף לכך, רואה החשבון מטעמו, , 2017ת שנל המבוקרהדו"ח הכספי 

פויה , לא צ8201נת של קורסהעל בסיס הדו"ח הכספי יתבקש לציין כי 
 קר.  ה כאמור בדו"ח המבורה או הערהירשם אזהל
 

ו את לצרף להצעתו , עליסף זההמציע בתנאי  עמידתו שלהוכחת לצורך  .9.5.3
 .יך זההלל 5' מס כטופסרואה החשבון שלו, בנוסח המצורף  אישור

 
 הצעההערבות  .9.6

 

 מסחרי מאת בנק אוטונומית בלתי מותניתהמציע ימציא ערבות בנקאית  .9.6.1
 אלף שלושים₪ ) 30,000 סכוםב"(, הבנקאית הערבות: "ולהלן)לעיל  ישראלי

רבות עה רז;המכבתנאי  מידהלע להבטחת התחייבותו ת, וזאכולל מע"מ (₪
 (. 3 טופס מס'רז )מסמכי המכהמצורף ל תהא ערוכה בנוסחהבנקאית 

 

שהעירייה  ככל. 2020 ינואר 15 םליו עדתעמוד בתוקפה  הבנקאיתות בהער .9.6.2
וש היה רשאית לדררז זה, היא תגעים למכמנים הנושינוי לוחות הזליט על תח

דעתה ת בהתאם לשקול זא קף הערבות הבנקאית,הארכת תולעת את מעת 
 הבלעדי. 

 
נה ית בנוסח שוערבות בנקא הר כי הצעה שתוגש עםלמען הסר כל ספק מוב .9.6.3

, ייה מהוראות סעיף זה )לרבותמהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסט
 עמה את פסילת תיפסל ותגרורתוקפה(, או מועד ן סכום הערבות לעניי

 .ההצעה

 

הבלעדי,  דעתה פי שיקול ת, עלשאי, העירייה תהא רלעיל על אף האמור .9.6.4
( 3שלושה )עד ל לתקופה נוספת שבכל פעם הערבות  מציע הארכתכל ש מלדרו

  .כל המציעים, ובלבד שדרישה זו הופנתה לחודשים

 

של ת בסמוך לאחר דחייתה ת הבנקאיאת הערבוהמציע ידי ר לחזיהעירייה ת .9.6.5
הפרויקט  את המציע שנבחר לבצעם נחתם חוזה עחר שוך לאסמב אוהצעה, 
 .ת ביצועערבו המציא

 

לחלט את ו בנקאית לפירעוןציג את הערבות ההלהעירייה תהא רשאית  .9.6.6
ם שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקוהסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי 

כרז בדייקנות ם את תנאי המו לא קייצעתו ו/אחזר בו מה מציעשבו ה
רז, בות זכייתו במכבעקאחר הדרישות ממנו  ירב למלאו/או ס ובשלמות

יו לוא התחייבויותו/או שלא עמד במ תימת ההסכםרבות ההוראות בדבר חל
כל דרך אחרת ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה ב בהתאם להצעה

המציע כי מכרזים ת הועדורר לבו התבל מקרה שו/או בכ מהוראות המכרז
ויוני השו או/ורת ההליך ההוגן הפך או תו/ום לב ובחוסר תהצעתו גיש את ה

ניסיון חשש לקיומה של ש שי)לרבות, בכל מקרה  פים במכרזתהמשתבין 
 . וכיו"ב(יה ו/או הצעה פיקטיבית או הטעיהטיה ו/
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סעד רוע מכל יף זה, בכדי לגורט בסעבזכויות העירייה כמפכי אין מובהר,  .9.6.7
 י כל דין.רז ועל פמכי המכתאם למסות העירייה בהאשר עומד לרשאחר 

 

יומו להוכיח ק, מבלי שתצטרך הבנקאית רבותאת הע שאית לחלטר העירייה .9.6.8
או ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה סו ו/או נזק כלשהו שנגרם או לבסשל 

  .י הבנקערבות בפנכתב ההצגת ב אלא שדיאל המציע, קודם לכן לפנות 

 

, אלא אחר במכרזכייה של ער על זוכל לערחזרה לו, לא ימציע אשר ערבותו הו .9.6.9
כי תום  ות המעידהרף לבקשתו לערער, ערבבמצו המציא לעירייה, כןאם 

רתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור", ום החזשים מיחוד 3תוקפה הינו 
 פט. בית מש ות, נקיטה בהליך משפטי בפנילרב

 

 פי דין-על הדרושות אסמכתאות .9.7

 
ת גשכשהם תקפים למועד ה הבאים, אישוריםאת כל הצעתו לצרף לה על המציע

 ההצעה:
 

, ככל שהמציע הוא עמותה (יםשות התאגידר) 9201ת ל תקין לשנניהו אישור .9.7.1
 ברה לתועלת הציבור. או ח

 

ת ק עסקאוכל האישורים הדרושים לפי חו הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.7.2
 ו תצהיריע יצרף להצעת. לשם כך, המצ1976-"וים, התשלגופים ציבורי

 (. 4 טופס מס'המכרז )י בנוסח המצורף למסמכלחוק זה בהתאם 

 

להוראות ספרים כדין בהתאם ח בדבר ניהול אישור תקף מפקיד שומה או רו" .9.7.3
 .1975-התשל"ו ,וסףוחוק מס ערך מ [נוסח חדש]הכנסה פקודת מס 

 
]נוסח  ודת מס הכנסהוראות פקבהתאם להיכוי מס במקור קף על נאישור ת .9.7.4

 חדש[.

 
ך מס ערם להוראות חוק התא, בודת עוסק מורשהעתשור מלכ"ר או יאהעתק  .9.7.5

 .1976-ף, התשל"ןמוס

 

 להצעתונוספים שעל המציע לצרף  ונתוניםמסמכים  .9.8

 
 ו האישורים המפורטיםכים ו/אאת המסמל המציע לצרף מבלי לגרוע מחובתו ש

 מסמכים הבאים:ה כלאת ם זה, עליו לצרף להצעתו גבמסמך 

 

 נייניםע דניגו היעדרתצהיר בדבר  .9.8.1
 

 ו, כימטעמ ות נושא משרה בכירהמציע יצהיר באמצע .9.8.1.1
ת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך השתתפותו בהליך זה וחתימ

המציע ו/או  נים, וכי אין בינוכדי הימצאות במצב של ניגוד עניי
חה, שרי משפנושאי משרה בכירים בו קו ו/או בעלי המניות של

 ה. להליך ז 15מס'  כטופסוזאת בהתאם לנוסח המצורף 
 

עץ המשפטי של ר היואישו קבלת, בין היתר, לתצהיר זה ישמש .9.8.1.2
 ימה על ההסכם עם הזוכה. החת טרם העירייה
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 היר בדבר שמירת זכויות עובדיםצת .9.8.2

 

בו, השליטה ושל בעלי  ו תצהיר בכתב שלוהמציע יצרף להצעת .9.8.2.1
למסמכי המכרז, בדבר  12ס' טופס מ כמסמךבנוסח המצורף 

חוקי העבודה ועל  פי-העובדים, עליות זכו יןניבע ותיוחוב קיום
 . הרלבנטיים רחבה וההסכמים הקיבוצייםוי ההפי צו

 

 עות בדין פלילי של המציע, בעליההרשכל  יצורפולתצהיר  .9.8.2.2
במידה טה, שליי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעל

הל ידי מנ-שהושתו על מי מאלה על ל הקנסותכאלה, וכן כ והיו
ה פרה של חוקי העבודהכלכלה בגין ה משרדפה בכיהאה והסדרה

 ההצעה. שת ות מהמועד האחרון להגנים האחרונוש השבשל
 

מעודכן אישור להצעתו מציע יצרף , ההעירייהפי דרישת -על .9.8.2.3
ההרשעות  לה בדברשל מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכ

 . או העדרם והקנסות כאמור
 

שנים ש הורשעו בשלובו ה או מי מבעלי השליטה מציעאם ה .9.8.2.4
המנויות  בין העבירותתר מיו אות עבירה פלילית אחהאחרונות ב

 . תיפסל על הסףעה ההצ, 12וקי העבודה והמפורטים בטופס בח
 

 ידי מינהל-בו נקנסו עלמבעלי השליטה  אם המציע או מי .9.8.2.5
, ת או יותר( קנסו2) לכלה בשנייפה במשרד הכוהאכדרה ההס

 ,4בטופס מס' טים פורהעבודה המ בחוקי בגין העבירות המנויות
. מובהר ל הסףה תיפסל עצעההת, חרונובשלוש השנים הא

בירה ייספרו כקנסות בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה ע
 שונים. 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית .9.8.3

 

כי המציע שא משרה בכיר מטעמו, ונת עואמצהיר בהמציע יצ .9.8.3.1
משרה י הושאלו וכל אחד מנל אחד מבעלי המניות שעצמו וכן, כ
נכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, ון, מן: חברי דירקטוריבמציע )כגו

אנוש  אדם או משאבי תפעול, מנהל כוחספים, מנהלי מנהל כ
שת )שבע( השנים שקדמו להג 7במהלך  הורשעו, לא וכיו"ב(

ת בהתאם לנוסח , זאקלוןה שיש עמה עבירז במכרצעה להה
 . 14כטופס מס' המצורף 

 
" ןה קלועבירה שיש עמ, "14ופס מס' ניין טולעזה לעניין סעיף  .9.8.3.2

ן, על עבירה הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכ
 וון";ג "פשע" או "עמסו

 

, הפליליר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם תצהייצרף להמציע  .9.8.3.3
מו כל אחד מבעלי המניות ם יחתעליה ,14טופס ורף להמצסח בנו

  שרה אצל המציע. המ שאין, כל אחד מנושל המציע, וכ
 

 זכויות לאנשים עם מוגבלותון שווי לפי חוק הצהרה .9.8.4

 
מו, בהתאם בכיר מטע משרהושא , באמצעות ניגיש הצהרה המציע

, לותוגבעם מ לאנשיםלחוק שוויון זכויות  9רש לפי הוראות סעיף לנד
 .61' מס כטופסמצורף בהתאם לנוסח ה, זאת 1998-"חתשנ
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 המציע של פרופיל .9.8.5
 

 :הבאים הפרטים טווריפ ובו, המציע של ילופפר להצעתו לצרף עציהמ על
 

ע. ככל ל המציתחילת הפעילות שההתאגדות של המציע וב צורת .9.8.5.1
ל אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית את שהמציע נמנה ע

בינם לבין  החברות, הקשר אשכולם בבריים החם האחרהגופי
 ו. הללים ל אחד מן הגופציע, וכן, תחום הפעילות של כהמ

 

בות, , לרשירותי רווחה ןתמום בתח המציע של ותופעיל תיאור .9.8.5.2
ל )ככ אחרים בתחומים ,וכן, לגופים ציבוריים שירותים הניתנים

 (.שקיימים
 

 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .9.8.5.3

 

 .המציע רה שלירקטוריון ונושאי המשדה חברי טפירו .9.8.5.4

 

מנכ"ל,  אצל המציע )נשיא,נושאי המשרה הבכירים  פירוט .9.8.5.5
 כוח איש, הבכיר הכספים איש, הבכיר התפעול אישם, "סמנכלי

 הנהלה פועלת ילהמפע שאצל)ככל  הנהלה יחבר, הבכיר דםהא
 (;מנהל ועד או יוןלדירקטור סףבנו

 
 תוךה, תים בתחום הרווחוציע שירסיפק המם להלקוחות  פירוט .9.8.5.6

ככל לעיל(.  9.2כהגדרתם בסעיף  ציבוריים גופיםן דגש למת
ין גם לצי עליורהט, העיר  חוםעלים בתש לקוחות הפומציע ישל

 חות הפרטיים הללו.   את הלקו

 

אוי ולנכון בנסיבות אה לרף שהמציע ירסנתון אחר או נו כל .9.8.5.7
 העניין. 

 

 הסכם חתום .9.8.6
 

(, מסמך ב'ה זו )המצורף להזמנאת ההסכם להצעתם  על המציעים לצרף
תת ממטעמו, והחתימה מאואו מורשי החתימה ידי המציע -כשהוא חתום על

  ידי עו"ד.-על
 

 יםם חתומסיטפ .9.8.7

 
 דע 1' מס יםפסכטצעתם, את כל הטפסים המסומנים ם לצרף להעל המציעי

 .םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים  71

 

 ת מסמכיםאסמכתא על רכיש .9.8.8

 
 אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז.עתם ף להצעים לצרעל המצי

 

 הסף מידה בתנאיספת של עבחינה נוסמכות ל .9.9
 

פיו באישור של ועדת המכרזים ל איןדגש, כי , מובהר ומול ספקהסר כ למען .9.9.1
חלט שור סופי ומויים עומד בתנאי הסף של המכרז כדי להוות אמשתתף מסו

 .בתנאי הסף של המכרזתו משתתף דתו של אולגבי עמי
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שוב להמכרזים רשאית  תועדטה סופית, החל תה שללקבל עדמקרה,  בכל .9.9.2
אף , , ובמידת הצורךהסף יבתנא המשתתפים עמידת תא מחדש בחוןול

לפני כן ואושר כי הן עומדות   צעותיהם נבדקולפסול מטעם זה מציעים שה
 .בתנאי הסף

 

 :בין ההצעות ירההבחשיש לצרף לצורך  פיםנוסנתונים  .10

 

 ודרישות כשירות צעצוות המוף פרטי הוציר .10.1
 

 עסקשיו עובדיםצוות הפירוט של תו, במסגרת הצע שלהגייע המצ על .10.1.1
 לשם הפעלת הפרויקט, והוא יכלול:ו לדי-על לבפוע

 

 .משרה 50%יועסק בהיקף של , אשר ובד סוציאליע .10.1.1.1

 
מש כמנהל הפרויקט מטעם המוצע יש העובד הסוציאלי

נציג הזוכה כ שמוכל עוד לא יוסכם אחרת הוא ישהזוכה, 
 בוועדת ההיגוי. 

 
 ה שעות עבוד 42בן א לא הוע עבודה ממאחר ושבו

 25ויקט היא בהיקף של פרת בעילופהמאחר ו, ועיותשבו
בשבוע, העובד הסוציאלי יהיה נוכח במקום  שעות עבודה

 עילות במקום. מן הפזמ 60%לפחות 
  

 . משרה 75%של בהיקף עסק אשר תו, אם בית .10.1.1.2
 

שעות בשבוע, אם  25ועלת בהיקף של מאחר והמסגרת פ
 לות(. וכחת במקום במשך כל שעות הפעיה נתהיהבית 

 
 משרה.  50%בהיקף של ק עסתו ר, אשמדריכה .10.1.1.3

 
לי במקום, בד הסוציאנוכחות העו בעניין ר לעילהאמו

 יכה. נכונה גם לגבי נוכחות המדר
 

  תפקידים הנו כדלקמן:תנאי הכשירות של כל אחד מבעלי ה .10.1.2

 

 סוציאלי:לעובד הירות תנאי כש .10.1.2.1
 

 .ובדים הסוציאליים"ס רשום בפנקס העוע .10.1.2.1.1
 

ד כעובלפחות  (2יים )תנשל ון שניסי .10.1.2.1.2
 . יאליצסו

 
 ניהולב של שנה לפחות ניסיון ניהולי .10.1.2.1.3

  .ם בתחום הרווחהטיפרויק

 

 תנאי כשירות לאם בית .10.1.2.2
 

 בת העיר רהט.תוש .10.1.2.2.1

 

 . מלאה בעלת תעודת בגרות .10.1.2.2.2
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עלת ד נוסף יינתן לאם בית שהיא בקוני
באחד  רישיוןבעלת או  ת הוראהתעוד
הסדרת העיסוק  ים בחוקמים המוסדרהתחו

או  2008-תשס"חות, האבמקצועות הברי
רלבנטי להליך בתחום  תואר אקדמיבעלת 

אחד מתחומי חינוך, חינוך מיוחד,  זה )כגון:
 . שהיא בעלת , או (סוציולוגיה, מדעי החברה

 
 עם בני נוער.ן בעבודה ניסיובעלת  .10.1.2.2.3

 
 ריכת נוערדמ .10.1.2.3
 

 בת העיר רהט.תוש .10.1.2.3.1

 

 נוער בסיכון. או הדרכת נוער בוגרת קורס  .10.1.2.3.2
 

יא בעלת הש יכהמדרל ד נוסף יינתןקוני
באחד  רישיוןבעלת או  ת הוראהתעוד

הסדרת העיסוק  התחומים המוסדרים בחוק
או  2008-במקצועות הבריאות, התשס"ח

בנטי להליך לרבתחום  תואר אקדמיבעלת 
אחד מתחומי יוחד, חינוך מחינוך,  זה )כגון:

  (יהולוגסוצי, מדעי החברה
 

עם בודה עבלפחות ים של שנתין ניסיובעלת  .10.1.2.3.3
 ר.י נועבנ

 

 בת העסקה ישירהחו .10.1.3

 

הזוכה יהיה חייב להעסיק בפרויקט את העובדים שהוצעו  .10.1.3.1
 .ר לעיל(,ידו במסגרת הצעתו )כאמו-על
 

בות, לאחר רל הנ"ל,וות הצי מחבר כל שינוי בזהות אחד .10.1.3.2
פי בקשה -ורק על תהיה אךההסכם עם הזוכה, חתימת 

 ראש של מוור בכתב שת איקבלק לאחר מנומקת בכתב, ור
 ף הרווחה של העירייה. ל אגמנה

 
החלפת עובד הנמנה על הרשימה הנ"ל, ללא אישור 

ן הצדדים, ובכל ה הפרה של ההתקשרות ביהעירייה, תהוו
לופי עובדים מחירייה למות העיבהתע לא יראומקרה, 

 לאישור בכתב. תחליףדה וכאישורה כהסכמה מצללא 
 

 נית מותזית וחהתקשרות  יע רשאי לערוךצכי מ מובהר, .10.1.3.3
ובתנאי  לצורך התמודדותו במכרז,, המוצעת וועם הצ
של ית המותנ ותתשתכלל ההתקשר יזכההמציע שככל ו

 ותהיה מחייבת. המציע עם הצוות המוצע 
 

לרבות,  יית רהט,ובדי עירע יותלה םינם יכוליהעובדים א .10.1.3.4
 ת.יים בחל"דים המצועוב
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 יקהיה להעסהזוכה י כי על מובהר,ר ספק למען הס .10.1.3.5
. הנדרש להפעלת הפרויקטובהיקף משרה ות ם בכמובדיע

הגשת שמות העובדים המפורטים לעיל היא כן, -על
ה, ובכל מקרנדרש בהתאם להוראת התע"ס, המינימום ה

ל כדי למצות פורטים לעיהמ דיםתפקיבעלי השלושת ן באי
עלת להפוות העובדים הנדרש את הדרישה לכל צ

את ם לייהיה להש על הזוכה ךבמידת הצור, וטפרויקה
, לרבות, ממלאי כוח האדם הנדרש להפעלת הפרויקט

  מקום לבעלי התפקידים הנ"ל. 

 

 כים שעל המציע לצרףמסמ .10.1.4

 
 אים:את המסמכים הב וצרף להצעתעל כל מציע ל

 
 אחד מן העובדים המוצעים;כל יים של קורות ח .10.1.4.1

 

 קצועיות;מעל השכלה ו/או הכשרות המעידות ת תעודו .10.1.4.2
 

מקצועיים, כשהם  מיםמרשום ברישת ו/או ונושייר .10.1.4.3
 בתוקף נכון להיום;

 
אישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני  .10.1.4.4

 .2001-מים, תשס"אמין במוסדות מסוי
 

 ר;ת של מעסיקים בעבהמלצו .10.1.4.5
 

תלוש שכר  אסמכתא על העסקה ישירה של העובד )כגון: .10.1.4.6
רואה  , אישור בכתב שלטוח הלאומיכני, דיווח לביעד

 המציע(. החשבון של
 

ד או להעסקת העוב תניתתקשרות מוומדובר בהה קרבמ .10.1.4.7
 ה כאמור. ה מותנסכם העסקוסח של הנ , יש לצרףעובדתה

 
 ת ושבועיתנתיצירוף תכנית עבודה ש .10.2

 
ויקט, פרהת עבודה מוצעת להפעלת כנילהצעתו תלצרף כל מציע על  .10.2.1

 ."סזאת בהתאם למודל ג' המפורט בהוראת התע
 

ודה ת העבתוכני. התע"ס תוכן בהתאם להוראותדה בות העוכנית .10.2.2
התע"ס, והיא להוראת  5ורטים בסעיף פהמוליעדים תתייחס למטרות 

על להוראת התע"ס ) 8 -ו 7פים מפורטות בסעיאת הפעילויות התכלול 
ירותים הקנויים שבדעתם לספק פעילויות והשהמציעים לפרט את ה

 פרויקט(. במסגרת ה
 

כנית מסגרת לתו כן,, ולתוכנית עבודה שנתיתגרת סמכל מציע יכין  .10.2.3
ת ל הוראמודל ג' שעילות לפי ף פקיה)המבוססת על שבועית עבודה 

 התע"ס(. 
 

גורמי ון לעיגש תוידי כל מציע, -על תוכנית העבודה שתוכןמובהר, כי  .10.2.4
ידי גורמי -ותנוקד עליבדק ת היאשל עיריית רהט,  רווחהקצוע בהמ

צעה הזוכה ווה חלק מבחירת ההד כאמור יההרווחה בעירייה, וניקו
 להליך זה(.  מסמך ד' ה:)רא
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לתכנית העבודה יקונים תאו ות לבקש הבהר היה רשאיתת העירייה .10.2.5
או ות ד שהבהרה, ובלבירה בהצעה הזוכוד בטרם בחהמוצעת, זאת ע

כנית לדרישות ולהתאים את התתיקונים כאמור נדרשים על מנת 
 נ"ל.ות התע"ס ההורא

 
די הזוכה י-תוגש עלשדה ית העבופק מובהר כי תכנהסר סלמען  .10.2.6

וכה ייב את הזחתבהצעה הזוכה, הבחירה  מןנפרד  כחלק בלתיר ותאוש
 ידו. -העבודה שהוצעה עללתוכנית עול בהתאם ב לפכאמור, והיא מחוי

 
 מן דה שאושרה כחלקכנית העבוונאי תת הזוכה בתאי עמידמובהר, כי 

 .עמוסודית של ההסכם שייחתם פרה יההחלטה על בחירתו, תהווה ה
 

 צענה מוטי מברפ .10.3
 

במתכונת של  מבנהלהעמדת  ראשונית עההצ ,הצעתולצרף לעל המציע  .10.3.1
 , ואשרלותבו תיערך הפעי, שאינו במרכז העיר רהטמבנה מגורים, 

, "סלהוראות התע 7.1את דרישות סעיף  )לכל הפחות(תואם יהיה 
 זה. לרבות, כל הפונקציות המתוארות בסעיף 

 

)לכל הפחות(, "ס ויכלול תעהוראת האם להתב רזברוהט ויאובנה יהמ .10.3.2
 להוראת התע"ס. 'בנספח אים המפורטים אביזרים והיטהרהאת 

 
תינתן עדיפות . צמודה ומתוחמתקרקע, עם חצר בנה יהיה בקומת המ .10.3.3

 למבנים שיהיו בבתים מבודדים. 
 

 שה. ישות מורישור של ממונה נגפי א-ונגש )עלמבנה יהיה מה .10.3.4
 

 . רה ציבוריתבולאמצעי תחכות ובסמי המבנה יהיה נגיש .10.3.5
 

עים לצרף העתק של מציעל ה התאם להיתר בנייה.ב המבנה יהיה בנוי .10.3.6
)ניתן יות ונקצהיתר הבנייה, וכן, סקיצה של המבנה עם החלוקה לפ

  בנייה(.ך היתר הסקיצה מתואת הלצרף 
 

יע הזוכה, הינו ימת הסכם עם המצתחירה בזוכה וחבמובהר, כי תנאי ל .10.3.7
חר קצועי א)או גורם מ ומהנדס העירה אגף הרווח הלנמ אישורקבלת 

, רז כזוכה במכרזעל ידי מי שיוכצע בנה המו, כי המידם(-בע עלשייק
אים מתו יו"ב(ום, מצבו הפיזי וכמיק ודל,עונה על דרישות הליך זה )ג

 .שירותמתן הל

 

תאמה דות להלבצע עבויהיה כה על הזוהצורך, מודגש כי במידת  .10.3.8
ד מועד ל זאת עהשירות בפועל, כן נת שיתאים למתמ עלמבנה המוצע ה

לכל  כייהמועד ההודעה על הזיום מ 30שהנו  ,תן השירותתחילת מ
 ,יםדי העירייה והמעידעל ירשו ולרבות הצגת אישורים שייד ,המאוחר

  בנה.יים את הפעילות במעה חוקית לקאין מניי כ
 

ני ממנהל רועקלא התקבל אישור ייה, ת הזכמהודעעיים וך שבוככל ות .10.3.9
למתן השירותים על ידי  ענה המוצווחה בקשר להתאמת המבהרף אג
שנשלחה הודעת הזכייה את בטל ל רשאיתהעירייה תהיה  ,מציעה

תהיה ע שהצעתו תהיה רשאית להתקשר עם המצי יאוהלאותו זוכה, 
  השנייה בטיבה וכך הלאה.
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ו מתסכנותן הים בהליך זה כמי שתפשתמה אחד ואחד מןיראו את כל  .10.3.10
יהיה מושתק ם המשתתפיכל אחד מן ולתנאי זה,  רתהבלתי חוז

במקרה ולא עמד  זכייתוטול ובי ענה בדבר פסילת הצעתומלטעון כל ט
  בדרישות סעיף זה.

 
ומתן  פעילותביצוע הלכל הנדרש נותן השירות יהיה לדאוג ל לע .10.3.11

 ציוד משרדי, טלפון, א רק: ובין היתר ול ,ג'כאמור במסמך  השירותים
 .יוד הפעלה לטיפוליםצ, וד, תיקוניםיבכ

 
 תם לפעילותבנה מבנה המתאי במקרה בו העירייה זאת, כימובהר ב .10.3.12

ע הפרויקט ביצואת  , תהיה רשאית העירייה להעבירנשוא הליך זה
 רשות. מפעיל ייחתם הסכם בר ואל מול המבנה הרשות ל

 

  : םשלמת מסמכיהצעה ומתן הבהרות לה .11

 

 הבלעדי לדרוש מכל אחד מן דעתה ולשיקפי -עלה, וזכותהעירייה שומרת על  .11.1
או אסמכתאות מכים ת מסהשלמהצעתו, וכן, לאמור ב רות בכתבהמציעים מתן הבה

ך )ויראו הליך זה כהלי יקת ההצעה ו/או הבהרתהדרך בלצו נוספים הדרושים לדעתה
פים בתנאי הסף של המשתת עמידת הוכחתצורך למתן הבהרות להצעה(, לרבות, ל

 הגשת ההצעה למכרז(.  עדזה )נכון למו הליך

 

רים ים חסמסמכלמת או השהרות ו/בהליך הבת שימוש ייבת לעשואינה ח העירייה .11.2
לבדיקת  של צוות הבדיקה שימונה דעתוקול בהצעה מסוימת, והדבר נתון לשי

 .  יקול דעתה של ועדת המכרזים עצמהההצעות או לש
 

ם להחליט על פסילת זישל ועדת המכר כדי לגרוע מזכותהאמור לעיל, משכך, אין ב .11.3
 זאת, ; עםז זהיל בתנאי מכרלאמור לעובהתאם  ר לא צורף במלואוהצעות שהחומ

שונים רשאית לפנות למציעים ה תהא רזיםבטרם פסילת הצעה כאמור, ועדת המכ
לחומר ם נוספים, בנוסף למות לחומר שלא נמסר ו/או מסמכיבבקשה לקבלת הש

 דיה.שנמסר לי

 

 ים בדיעבדהמוכיח מסמכים עיף זה כדי לאפשר השלמתבסבאמור כי אין מודגש,  .11.4
)כאשר הללו לא התקיימו לעיל  שפורטוסף אי היע מסוים בתנתו של מצאת עמיד

ית, הבנקאגשה באיחור של הערבות גשת הצעתו למכרז( או ההועד ע במבמצי
 .  הליך זה לפי תנאיות בנקאית פגומה לרבות, תיקונה של ערב

 

כל  עמדתו שלדים לשם קצבו מועמכרזים )לפי העניין( יה או ועדתבדיקה צוות ה .11.5
 ים. סמכת המדרישתה להשלמכאמור ב מציע

 

 :מכרזשהוגש לבדיקת ההצעות  .12

 

 כללי .12.1

 

מבין ההצעות תבחר  העירייהת, צעונה זו להציע הלאמור בהזמוף בכפ .12.1.1
 על פי מדדי איכות ובאופן אתוז ה הזוכה,ההצעאת  ,שעמדו בתנאי הסף

יומלץ על ותר, ה ביהגבוהסף ויקבל את הניקוד  בתנאי בו המציע שעמד
ה מחייבת היעירייה לא תמובהר, כי ה ה.ים כזוכת המכרזדידי וע

ון כלה והניסידרישות ההשד בעמ המוצע לאות הצובחור בהצעה בה ל
 שבהוראת התע"ס.

 

 א. קבל כל הצעה שהיאין העירייה מתחייבת ל .12.1.2
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או  סבירה לתיב שהיא, בהצעה כלל בשלהתח לא רשאית העירייה .12.1.3
 התייחסות חוסר לשב או המכרז לדרישות התאמה שהינה בחוסר

 צעההה תהערכ מונע הרייהעי שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת
 .כדבעי

 

נות יועץ מטעמה. יועץ כאמור יכול היה רשאית למדת המכרזים תעו .12.1.4
הסברים  תלי לפנות לקבהיועץ יהיה רשא ראש אגף הרווחה.להיות 

ש חוות דעתו בדבר עמידת טים מן המציעים לצורך גיבומות פרוהשל
 ף. תנאי הסציעים במה

 
 לזוכהציע התמורה למ .12.2

 

יים, בסיס מרכיבים איכות תהיה עלהבחירה בהצעה הזוכה , כי מובהר .12.2.1
ידי -שהועמד לביצוע הפרויקט על לתקציברכיב הכספי יהיה בהתאם וה
 פר המטופלות(במספל טופלת מוכמלהחודשי תעריף )ה שרד הרווחהמ

  קט. הפעלת הפרויהזוכה בגין מורה למציע ת מלוא התומהווה א

 

ר, בחל שייכי ככו ידוע ל כי 8 מס' פסטוהמציע יצהיר במסגרת  .12.2.2
כפי שיהיה התאם לתעריף משרד הרווחה ובה תהיה בקהתמורה הנ

 ₪ 905לת הנו ריף למטופתע, המכרזד פרסום . נכון למועת לעתמע
 דש. לחו

 
את התעריף בהתאם לסיווג  תרייה רשאית לשנוהעי , כייםציעידוע למ .12.2.3

 ן בהתאמה.)מודל א' או מודל ב'(, כאשר התמורה תעודכ תכניותה
 

חיד של התמורה יהיה רק אם וככל שמשרד כון היך, העדמעבר לכ
 ה(.תחהפו א תוספתהחודשי למטופלת )תעריף ההפנים יעדכן את 

 

חודש(, זאת  בכל 1/12ודשי )על בסיס ח וכהלמציע הזשולם ת התמורה .12.2.4
ובכפוף  ייה ממשרד הרווחהמקבלתה בקופת העירימים  14 -וך כבת

זה, והכל, סמכי הליך יו על פי מתע הזוכה  בהתחייבויולעמידת המצי
 ירייה. ידי הע-אלא אם ייקבע אחרת על

 
העירייה מידי משרד  ספים לקופתכם כי העברת הפילמשתתידוע  .12.2.5

:  כגון כה )ידי הזו-ונות עלת שסמכתאוהכנת אית בותנהרווחה, מ
הרווחה יו"ב(, והגשתן  לאישור משרד דוחו"ת ביצוע, חשבוניות וכ

ם בזאת מראש על פים מוותריייה. המשתתרם העברת הכספים לעירט
בגין כל ד עיריית רהט יעה כנגו/או תבו זכות ישה ו/אכל טענה ו/או דר

חדלים ים ו/או משנובע מכשליה ב בהעברת כספים לקופת העיריוכעי
כה והאחריות וידי הז-ות בהכנת החומר עלאו טעויקלות ו/ו/או ת

ידי -יידרשו עלגע להכנת האסמכתאות שהמלאה והבלעדית בכל הנו
 אך ורק ה מוטלתהעיריי רווחה לצורך העברת הכספים לקופתמשרד ה

 .כהעל הזו
 

פי -, עלתוםה רשאית לחפים, תהיה העירייסכה הקל קבלתעל מנת ל .12.2.6
הרווחה, שיאפשר את ח לטובת משרד , על ייפוי כוהבלעדידעתה  קולשי

 רד. כל בהתאם להנחיות המשת לידי המפעיל, וההעברת התמורה ישירו
 

א זוכה, ללמציע הי עיכוב סביר בהעברת התמורה מהעירייה ר, כיובה .12.2.7
 ו/או לביטולו. היידי העירי הפרת ההסכם עלעילה ל תהווה
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ינו מסגרת ההצעה המורה בכום התי ספק מובהר כל סלמען הסר כ .12.2.8
המרכיבים לצורך מתן  ל את כל, ותכלולאה והסופיתהתמורה המ

  חמה. רוחהציוד ואליות, , הפרשות סוציא, לרבות, שכר עבודההשירות

 

סכם שייחתם עם הזוכה בהליך זה, ויהווה את יצורף לה 8 מס' טופס .12.2.9
 .שייחתם עמו ה להסכםורנספח התמ

 

 תןכצעות והערת ההבדיק .12.3
 

 הסףבתנאי  םיהמשתתפ ת עמידתדיקבשלב א׳:  .12.3.1
 

-קו לגבי מידת המענה על כל תנאיבדהצעות ייבשלב זה, ה .12.3.1.1
  הסף, ייפסלו.-איהסף. הצעות, שאינן עונות על תנ

 

ועדת וע מן באמור בסעיף זה כדי למנוכי אי מובהר, .12.3.1.2
נאי תבתן ת את עמידהמכרזים לשוב ולבדוק פעם נוספ

שלב בחירת ל, זאת עד זה בת שעברו שלצעוהה לשהסף 
ות הצע, לפסול במידת הצורךז, ווכה במכרההצעה הז

 כאמור גם לאחר סיום שלב זה. 
  
 כותהאימדדי של שלב ב': הערכה  .12.3.2

 
 ף הנדרשים, יעברו לשלב זה הס-הצעות, שעמדו בכל תנאי .12.3.2.1

 האיכות. נתבחישל 
 

כל על  ן ההצעה, תתבססהערכת האיכות שתופק מ .12.3.2.2
חשב , ובהתבהצעתו להגיש אשר על המציע ידע,המ

הם, של חסיריטריונים הבאים ובמשקל היובקות בעקרונ
 כמפורט להלן.

 

לן ומשקלצורך בחירת ההצעה הזוכה, המידה -אמות .12.3.2.3
 : ך זהף להלהמצור ד' ךבמסמורט ן כמפהניחסי, ה

 

ית הבלעדי, רשא התבהתאם לשיקול דעי, את כר בזבהמו .12.3.2.4
יות לילדעת שחוות , בשל ותנקודלהפחית ה ייהעירועדת 

ציע ביצע ון מהאופן בו המהיעדר שביעות רצבדבר 
להוריד ת קודמות עם העירייה או רשויות והתקשרוי

 10ס למינוו ניקוד שלילי עד נקודות למציע ואף ליתן ל
ם גופים ע נה או. המדימשרד הרווחהאחרות או עם 

 .ציבוריים

 

שלא ע צוות ציע אשר הציבמר חואית שלא לבהעירייה רש .12.3.2.5
הניסיון הקבועים לעניין ההשכלה ו יםד בתנאעמ

 ג'(.מודל הפעלה  ) ג'ך מתע"ס מסהקבועים בהוראת ה
 

הגבוה ועם  מקרה ובו יהיו שתי הצעות בעלות הניקוד .12.3.2.6
רך לראיון שייעכה בהתאם הזו יקבעהה, ימשקל ז

 החלטתיה, וני ועדת המכרזים של העיריבפיעים למצ
תר על ציע מוומה .ית ומוחלטתים תהיה סופרזמכועדת ה

 עניין זה.  ועדת המכרזים ב טענה כנגד החלטתכל 
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 ראיון אישי': ג שלב .12.3.3
 

ו, יגיעו יד-מציע, וכן, צוות העובדים שהוצע עלנציג של ה .12.3.3.1
 מנהל הרווחה בעיריית רהט לראיון אישי שייערך עם 

 .ויקטהפרהאחראי על העובד הסוציאלי ו

 

אמצעי ם באופן בלתי איון האישי היא להתרשירת הרטמ .12.3.3.2
ידו, -ים עלשי הצוות המוצעו, ובעיקר, מאנמן המציע עצמ

המבוצעת במסגרת ם לפעילות אמה שלההתמידת ה
דה ת העבוותוכני עילותוהיכרותם עם תחום הפ הפרויקט
והעובדים  כללית מן המציע, וכן, התרשמות המוצעת

 ידו. -המוצעים על
 

 בהתאםשר יגיע שרד הרווחה, אנציג מוזמן גם לראיון י .12.3.3.3
של נציג משרד מובהר, כי היעדרות  .ול דעתולשיק

ו/או  יאיון האישיילה לפסילת הרה, לא תהווה עהרווח
פי -ע עללכל מצינגד הניקוד שיינתן כבסיס לטענה כ

 .איון כאמוריהר
 

ובדים העשל המציע, וכן, נציג  ותייצביאישי הלראיון  .12.3.3.4
הרווחה מן המציעים. מנהל ד די כל אחי-עים עלהמוצ

צעת או מוה את אם הבית מהתייצבותשאי לפטור יהיה ר
ם לא יוכל לפטור מהתייצבות את המדריכה המוצעת, אול

 .המוצע העובד הסוציאליאת 
 

מן ל הרווחה לפטור מהתייצבות את אחת יט מנההחל .12.3.3.5
ור מחובת התייצבות כאמור , הוא יפטהעובדות המוצעות

של יתר וצעות באותם תחומים, גם ת המאת העובדו
 ם שהוזמנו לראיון.יהמשתתפ

 
עות ש 72 -בהתראה מראש, שלא תפחת מם יאיון יתואהר .12.3.3.6

ציגי המשתתפים )אלא אם נאיון המוצע ילפני קיום הר
 התראה קצרה יותר(. ל בסכמתם בכתהביעו את ה

 
ציאלי )מנהל הסו העובד אונציג המציע ל שככמובהר,  .12.3.3.7

יקבל בגין ריאיון האישי, המציע מן הרו יעדהפרויקט(, 
 ."0ב את הניקוד "רכי

 
 ישי תעדר אם הבית או המדריכה ן האיאיורככל שמן ה

דרות כאמור(, יופחתו מן הניקוד )מבלי שניתן אישור להיע
נק'  6ד )כלומר, ע נק' בגין כל היעדרות 3ציע של אתו מ
 בסך הכל(. 

 
ת ל הניתן אככבכוונת העירייה לקיים לתשומת הלב, כי  .12.3.3.8

וכים יעים להיות ערמועד, ועל המצאותו ת בהראיונו
ימים  3טווח של ר בון האישי כאמוקיים את הריאיל

 יאיון כאמור. מועד על קיום הרממועד קבלת ה
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 ההצעות ה ביןהבחיר .13

 

 הדעת של ועדת המרזיםשיקול  .13.1

 

 ך זה. ת הליהוראותהיה בהתאם ל חירה בהצעה הזוכהבה .13.1.1

 

ר יותה והזולה בהמחיר הכשר מליץ על הצעתים תככלל, ועדת המכרז .13.1.2
 . ת בכפוף לכל דיןפניה, זאהעומדת ב

 

ת רהט יכדי להוות התחייבות מצד עיריעם זאת, אין באמור בסעיף זה  .13.1.3
ית הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאלהתקשר עם המציע בעל ההצעה 

 מירב היתרונות. לעירייה אתההצעה שתעניק להמליץ על בעל 
 

ל שיקול עים ירייה שומראו ראש הע/ו עדת המכרזיםה, ובכל מקר .13.1.4
על לה ביותר או עם בם בעל ההצעה הזודי שלא להתקשר עדעתם הבלע

 הצעה כלשהו. 

 

 תרשאיזוכה, ובבחירת ההצעה ההמכרז  ליה בהליכימסגרת שיקוב .13.1.5
, פורטו להלןת השיקולים שיהיתר, א שבון, ביןלהביא בח העירייה

, גם לאחר כחתם, וזאתועות רצונה להלשביהמציע ראיות ן ולדרוש מ
 עות:חת ההצפתי

 

כישוריו, דומות בעבר, אמינותו,  וע עבודותמציע בביצו של הניסיונ .13.1.6
ו/או צוות י חיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולמי מוממומחיותו ותחו

 ה.והן לשליל , הן לחיובציעהמלצות אודות המ, וכן םמימתאיטכני 

 

ם שלהם, חדינתונים מיו המוצעים, או יםותאיכות העבודה או השיר .13.1.7
, ניסיון עבר בעבודה עם בותלר מות בעירייה,למערכות הקייתאמתם וה

ן העבר לשלילה )הן של ה, ניסיולעניין ז. )לחיוב או לשלילה( המציע
 (3במהלך שלוש )ייבחן וייבדק ם(, אחרירייה והן גופים ציבוריים העי

 . ת ההצעה למכרזדמו להגשהשנים שק

 

, ע את העבודהותר לבצזולה ביהצעה הו של בעל התמידת יכולנת בחי .13.1.8
בחינת יו ולרבות, ו העומס המוטל עלצבר העבודות ו/אלרבות, בדיקת 
ם שנקבעו אם ללוחות הזמניים את העבודות בהתיכולתו להשל

 הפרויקט.  להשלמת
 

לתקנות חובת  22קנה ים בתת מידה המפורטשיקול אחר או אמ לכ .13.1.9
וע ים בביצציע מסור של מניסיון עב ,, לרבות1993-נ"גשהמכרזים, ת

 .)לחיוב או לשלילה( ייהודמות עבור העירעבודות ק

 

 וכה על דרך של הגרלההצעה הזבחירת ה .13.2

 

במקרה של , ובכפוף לאמור שם ,9.4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .13.2.1
בין הצעות לאחר ניהול וויון ל שה ש)לרבות במקרבין הצעות  וויוןש

לערוך הגרלה  שאיתיה רהיה העיריהשונים(, ת מציעיםן בין הומתמשא 
 ת ביותר.עותיהם הן הנמוכובין המשתתפים שהצ
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)נציג מורשה בלבד(, בנוכחות  צע בפני נציגי המשתתפיםה תתבההגרל .13.2.2
שתתף יהיה במיוחד לשם כך. מועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס  חברי
גרלה, תתף בהותו להשזכ ר עלכתב בלבד, כי הוא מוותלהודיע ב רשאי
 נציג מטעמו.  צעותבאמ עצמו וביןבין ב

 

תי מזוהות, מעטפות אטומות ובלדרך של נטילת  ההגרלה תהיה על .13.2.3
המעטפות חן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך נחו על שולאשר יו

ה קדו במעטפ, והן יופזוכה""לא  ב "זוכה" אויהיה פתקים, בהם ייכת
ם ים בה תתקייהמכרז בת ועדתישיטרם אחת, בתיבת המכרזים 

  ההגרלה.

 

ציעים המשתתפים המעטפות יוסכם בין יעת סדר בחירת המבק .13.2.4
 בע.הטלת מטבייקבע הסדר  ,הסכמה בהיעדר בהגרלה.

 

 תיקון טעויות .13.3

 

ויות חשבונאיות יות סופר או טערשאית לתקן טעוועדת המכרזים,  .13.3.1
  גשו לה.הוש נתגלו בהצעותש

 

ו מי די הועדה )איקת ההצעות ביבד תיקון הטעות יעשה במהלך .13.3.2
 . ירשם בפרוטוקולו מטעמה(

 
 ן תימסר למציע. ההודעה על התיקו .13.3.3

 
 פסילת הצעות .13.4

 

ית נן עומדות בתנאי הסף והיא רשאדת המכרזים תפסול הצעות שאיעו .13.4.1
י סניות ו/או בלתלב ו/או שהן תכסיהצעות שהוגשו בחוסר תום סול  לפ

סרות, הצעות שהן חבמכרז, וכן,  יוןו/או פוגעות בעקרונות השווהוגנות 
ת של או על הבנה מוטעיחות בלתי נכונות או מבוססות על הנ ת,מוטעו

 . זולת אם החליטה הועדה אחרת ,זנושא המכר

 

ים למחול על פגמים טכני העירייה אין באמור כדי לגרוע מזכותה של .13.4.2
 תום לב.שיפלו בהצעה ב

 
פי -ה עללטובת העיריי ומדמכל סעד הע ף זה כדי לגרועבסעיאמור אין ב .13.4.3

 דין.כל 
 

 מכרזהזוכה ב .13.5

 
הזוכה בהתאם להוראות מכרז ר את ה תבחם של העירייועדת המכרזי .13.5.1

 עירייה תתקשר עמו בהסכם. הה, ותמליץ לראש העירייה כי ז
 

עם  אחר שניהלה מו"מלשקול את ההצעות ו/או כרזים תועדת המ .13.5.2
מכן תקבל חר אלול ו/או קיבלה מהם הבהרות, פורט לעיהמציעים, כמ

 החלטתה.  תא

 

מה ביותר, בחירת ההצעה המתאיעל רשאית להחליט ועדת המכרזים  .13.5.3
בטיח את מטרה לההצעה שהיא, והכול ב להחליט לא לבחור כל או

 מירב היתרונות לעירייה. 
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דה ל( והוא חל כיחיקט )כהגדרתו לעיכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרוימה .13.5.4
 ט.קיקים מתוך הפרוחללא תתקבלנה הצעות רק ביחס לאחת. 

 
 חידהצעה יה .13.6

 
תנאי הסף  בדיקת ידה, או ככל שלאחרז הצעה יחגש למכרככל שתו .13.6.1

נותרה בפניה הצעה  ף, יתברר לועדת המכרזים כיו/או ההצעות לגו
( לתקנות )ו22ה סעיף בהתאם להוראות תקניחידה, היא תחליט 

 . 1987-מ"חתש –ת )מכרזים( יריוהע

 

  עה יחידה. צהטותיה לעניין חלועדת המכרזים תנמק את ה .13.6.2
 

נימוקים פסילת המכרז מן ה המכרזים תחליט על ככל שועדת .13.6.3
הנוגע לפרסום ו הוראות סעיף זה להלן בכל המפורטים בסעיף זה, יחול

 מכרז חדש. 

 

 רסום למכרז חדשופ שני במדרג ההצעותם המציע ההתקשרות ע .13.7

 

מרת לעצמה את שוייה רייה עפ"י כל דין, העירויות העימבלי לגרוע מזכ .13.7.1
ע וגשו, על מנת שיבצעות שהבמדרג ההצ המציע השניאל כות לפנות זה

חר לאחר שהוכרז על זוכה א יקט עפ"י הצעתו וזאת גםאת הפרו
תיו עפ"י ומד בהתחייבויומכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עב

 או מכל טעם אחר.ו ההסכם טים הטכניים ו/ארהמכרז ו/או המפתנאי 

 

ה על קבלת דיע לעיריילהוימים  7של  תהוג שני תהא שורלמציע שיד .13.7.2
א י, או שהשיב בשלילה, תההמדורג שנלא עשה כן המציע  הצעתה.

וכך יע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי ולהצרשאית העירייה לחזור 
 הלאה.

 
ה רשאית זה, תהיה העיריים להוראות סעיף לא נמצא מציע בהתא .13.7.3

 לפרסם מכרז חדש.  

 

ת בכך ף זה מותניסעים להוראות אתה בהשל העירייה התקשרות .13.7.4
ה זו במועדים הקבועים בהזמנ לעירייה, פי סעיף זה, ימציא-כה עלשהזו

ביצוע והן את אישור עריכת הביטוח ות הובהסכם, הן את ערב
 הגדרתם בהסכם(.)כ

 
 סייגים .13.8

 

ועדת ל פי כל דין, ויותיה עבלי לגרוע מסמכמו, לעילהאמור  ףעל א .13.8.1
 רז.ו כזוכה במכשהכלעל מציע  זאית שלא להכרירשהמכרזים 

 

לכל פיצוי או שיפוי מאת  םיכאז ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .13.8.2
 מכי המכרז. ה, לרבות, בגין רכישת מסרייהעי

 

 רים מיוחדיםסמכות ראש העירייה במק .13.9
 

ו/או של מועצת העיר  העירייה מסמכותו של ראש עך זה, כדי לגרואין באמור בהלי
 וסח חדש[.]נדת העיריות )ג( לפקו148 ףם להוראות סעיארהט בהת
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 םההסכ .13.10
 

לא יהא צו התחלת עבודה  תימת ההסכם וקבלתבהר, כי עובר לחלמען הסר ספק מו
 תוקף בין הצדדים. -ים הסכם ברקי
 

 בהצעה הזוכהעיון זכות  .13.11

 
לטה יין בהחרשאי לע יהאשתתף במכרז מכל  המכרזים, ליכלבהתאם ל .13.11.1

 זאתכרז, כה במת הזוובהצע הי, בנימוקםכרזימת ההסופית של ועד
 .מכרזות התוצאבלת ההודעה על יום מק 30בתוך 

 

ועדת  תאי לעיין בחלקים של החלטשרלא יהא שתתף במכרז מ .13.11.2
עת שר העיון בהם עלול לדזוכה, אההצעה הבחלקים של , או המכרזים

, או לפגוע בביטחון ד מקצועיי, או סולחשוף סוד מסחר ועדת המכרזים
 ון הציבור. או בביטחכלתה , בכלוץ שלהחה, ביחסי מדינהה

 
ה ותבקש , תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכןמימוש הזכות לעיום טר .13.11.3

ון על ר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיאת עמדתו )לא יאוח
או )מדה זו קבע לאחר קבלת עהעיון ייוהיקף  הזוכה, חלקים מן ההצעה

 שנקבע(.   דעה לא הגיב במוכבהיעדרה אם בעל ההצעה הזו

 

לבד, בכפוף בור במשרדי העירייה כאמיין במסמכים ניתן יהיה לע .13.11.4
העיון עם נציג  יון, ולתיאום מראש של מועדלמשלוח בקשה בכתב לע
₪  100ל ( בסך שום קבוע )בגין הוצאותהעירייה, ובכפוף לתשל

 , עבור כל פגישת עיון,מע"מ( . כולליםמאה שקלים חדש: )במילים
 כחוק.  ם זה יצורף מע"מכות בעיון; לסויות הכרוכולעוזאת לכיסוי ה

 
הפתוחים לעיון ש לקבל העתק צילומי של המסמכים קמשתתף שיב .13.11.5

צלום של כל עמוד ₪ )חצי  ₪( נוסף, עבור ת 0.5ה סך של ישלם לעיריי
 (.A4ודל רטי )בגסטנד

 

מכים, תהיה כנגד תשלום סכום שאינם מסשל חומרים העתק קבלת  .13.11.6
 בות העניין.ילעת ולפי נס העירייה, מעת יקבע ע"י גזברש
 

כל אחד  עיין במסמכים שלזוכה יהיה זכאי לר כי בעל ההצעה הבהמו .13.11.7
עיון  את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. תפים שמימשמן המשת

 . ות סעיף זהלהוראהתאם וכה יהיה בכאמור של בעל ההצעה הז
 

 לייםם כלתנאי .14

 

 חלהדין ה .14.1

 

בנוסחם מעת מדינת ישראל, החלים ב יםזרכהמ ניכפוף לדי הליך זה .14.1.1
  .לעת

 

 .התאם לכל דיןתוגשנה בתערכנה ו ההצעות .14.1.2
 

משפטי מתאים לצורך השתתפות  כמי שקיבלו ייעוץייחשבו  והמציעים .14.1.3
 קצועי אחר. , וכן, כל ייעוץ מהצעותשת הוהג בהליך
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 ייחודית תניית שיפוט .14.2

 
 המשפטית רק בביידון אך ו, ם הנכרת מכוחוסכלהה ו/או למכרז זכל עניין הנוגע 

 בע.  באר שעיר מצוי באשר מקום מושבו ך מבחינה עניינית לדון בתובענה ומהמוס
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .14.3

 

לרבות, רכישת בהליך,  תתפותושצאות הוהשא לבדו ביע ימציכל  .14.3.1
 נשוא המכרז.  תוהמכרז וביצוע בדיק מסמכי

 

  .אלה בגין הוצאות פוי מאת העירייהאי לכל שילא יהא זכהמציע  .14.3.2

 

 הפרויקטדי העירייה או דחיית תחילת ביצוע על י ביטול .14.4

 

שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ועל פי  ית, בכל עתה רשאעירייה .14.4.1
 . דנא הליךה

 

הפרויקט בצע את רשאית לי העירייה, היא תהא יד-ך עלטל ההליוב .14.4.2
ענה טציעים כל י שתהא למצדדים שלישיים, מבל ה או באמצעותבעצמ

  לכך. ו תביעה בקשרא

 

 ציבייםים תקשיקול .14.5

 

זה,  רויקט נשוא מכרזזאת כי ביצוע הפלמען הסר כל ספק, מובהר ב .14.5.1
ל יומו שי או קביבלת אישור תקצות ביצוע באופן מלא, מותנה בקלרב

 תקציב. 

 

טל את המכרז ו/או לב לאהומרת על זכותה המלפיכך, העירייה ש .14.5.2
או להקטין (, כולן או חלקןודות )ביצוע העבעד תחילת לדחות את מו
 האישור התקציבי כתוצאה מאי קבלת העבודות צועאת היקף בי

מכים ת הקשורה באישור הגורמים המוססיבה אחרהאמור )או מכל 
 ה(. נימטעם המד

 

להיקפו מציעים יוגשו בהתאם מובהר בצורה מפורשת כי ההצעות של ה .14.5.3
ת המציעים יראו א ת למכרז,גשת ההצעוהפרויקט, ובעצם ה המלא של

נה, ר לעיל, מוותרים על כל טעאשרים את האמומי שמסכימים וכמ
ין זה ומתחייבים שלא להעלות ייה בעניתביעה כנגד העירדרישה ו/או 

מכרז ד העירייה, בקשר עם ביטול היעה כנגו/או תב ל טענה, דרישהכ
 .ות לפי המכרזד תחילת ביצוע העבודו/או דחיית מוע

 

 מכרז בשלצוע של הף הביובו יוקטן היק י במקרהבהר, כעוד מו .14.5.4
 כהקטנה של החוזהלא ייחשב הדבר  סיבות המפורטות בסעיף זה,הנ

, ככל עוטנת היקף הביצבין הצדדים. העירייה תפעל להקשייחתם 
 . שירותיםפן יחסי לכלל היתן, באוהנ

 
לו , כאיתו למכרזע המגיש את הצעמצי או כלכי ירמובהר ומודגש,  .14.5.5

כל טענה ו/או על את ה מוותר בזמראש לאמור לעיל, והזוכ סכיםה
ף נת היקאו זכות כלפי העירייה, בגין הקטדרישה ו/או תביעה ו/

 . יב כאמורהביצוע בשל היעדר תקצ
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אי קבלת אישור של ביטול המכרז כתוצאה מ כי במקרה עוד מובהר, .14.5.6
חזר ז לההמכר שי מסמכיבד, יהיו זכאים רוכזה בלמטעם תקציבי, ו

אים לפיצוי נוסף כלשהו, זכ היואולם לא י מחיר מסמכי המכרז שרכשו,
ו בקשר עם שהוציאאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת לרבות הוצ

  המכרז. 

 

י מכרז, מתחייב כל מציע, כלגשת הצעה יל, בעצם הבנוסף לאמור לע .14.5.7
ינה במכרז, אך מסיבה שאזוכה צעה הבמקרה שתיבחר הצעתו כה

ך את אריא יפרויקט, הוייה במועד תחילת ביצוע הם דחתיגרה בו תלוי
מסגרת הצעתו, ללא כל תמורה תוקף הערבות הבנקאית שהגיש ב

א ת כאמור, לדרישת העירייה, ובלבד שהארכת הערבו ת, לפינוספ
ות האחרון לפקיעת תוקף ערב ( חודשים מן המועד6ששה ) תעלה על

 רז. הגיש אותו מציע למכצעה שהה
 

שלא יב תחיו תביעה ומאש על כל טענה, דרישה ו/אמר וותרה מוכהז
ת העירייה בקשר עם הארכביעה כלפי להעלות כל טענה, דרישה ו/או ת

אחר חלוף ל המכרז, לשל ביטו הערבות כאמור ולרבות במקרה תוקף
 .קופת הארכת הערבות כאמורת

  
ז מכי המכרם אחר במסובכל מקו לעיל האמורמבלי לגרוע מכלליות  .14.5.8

יש שהגעה ערבות ההצ רייה תהיה רשאית לחלט אתהעי סכם,והה
ז, כולה או חלקה, בין היתר המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכר

 תוקפה של ערבותאת המציע את התחייבותו להאריך  ה שיפרבמקר
 סעיף זה.מור בההצעה כא

 

 צעה בודדתה -ההצעה  .14.6

 

  ד למכרז.הצעה אחת בלביש להגי כל משתתף רשא .14.6.1

 

נשלט ו ה, אידושלט על , או הנבמציעמי ששולט ל גם עחל  לעיל האמור .14.6.2
" השליטונח "בו. לצורך כך מוגדר המגורם שלישי השולט גם  על ידי

או ו/ית מזכויות הצבעה באסיפה הכלל 20%-ל למעלה מזקה שכאח
 אגיד.חברים בגוף המנהל את התהמ 25% -למנות יותר מ זכותה
 

ניגוד להוראות סעיף שו בהוג רר כיעות שיתבהמכרזים תפסול הצ ועדת .14.6.3
  זה.

 

 םרזיהמכמוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  שפטית מקביעת ב .14.7

 

, ("הזוכה המקורי" :להלן)זוכה  מכרזיםהיה וייקבע על ידי ועדת ה .14.7.1
די בית משפט משפטי ייקבע על י ת הליךתו, ובעקבווהוא יחל בעבוד

אחר  זוכה וכרזי תחתיו מה המקורי בטלה וכל הזוכייתו שמוסמך כי זכ
עה להמשך ביצוע מני ן צויינתככל ש או/( ו"הזוכה האחר" :להלן)

בודות צוע העפסיק את בייב הזוכה המקורי להחימת, העבודות
עדכני באשר  "חדובצירוף  ירייה את כל המידע המצוי אצלוולהעביר לע

ה האחר לעבודה ת הזוכר כניסו על ידו, ולאפשכבר בוצעפעולות של
לו שיינתנו  זה לקיים את כל ההנחיותבכלל דר, וומסוופן בטוח בא

 יקט. רוהפמועד העברת האחריות על ביצוע דבר ב

 

צוי בגין י, הוא לא יהיה זכאי לשום פיהמקור בוטלה זכייתו של הזוכה .14.7.2
ידיו -ה שבוצעה עלתשלום עבור העבוד, אלא לייתו כאמורביטול זכ

 סקתה בפועל. ועד הפעד למ בפועל,
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 ותהודע משלוחאופן ים וות הצדדובכת .14.8

 

הודעות מטעם  הזה, מובהר כי הליךאות ל יתר הורמבלי לגרוע מכ .14.8.1
ירייה, יישלחו בכתב אל הע יה ו/או הודעות מטעם המשתתפיםריעיה

בכל  פה או-צג שניתנו בעלאו מה ו/ל הודעוקף לכבלבד, ולא יהיה כל ת
 דרך אחרת.

 

 , אצללעיל רטפוכמעירייה במשרדי ההמכרזים היא  תשל ועדכתובתה  .14.8.2
 .מזכיר העירייה

 

פו שצור שנקבעה במסמכיהםובת אה ככתתיר תפיםהמשתם של כתובת .14.8.3
 . צעהלה

 
כתובתו תיחשב פר כתובות, בו הוצגו מס במקרהו/או בהיעדר כתובת 

תובת המחייבת פגש המציעים ככסרה בעת מכתובת שנמכשל המציע 
 . אחרתסר כתובת יע הודיע בכתב ומאם המצ, אלא מטעם המציע

 
, יראו מכרזיםדת הו ועו/א ירייהדי העהודעה אשר תישלח על י לכ .14.8.4

בהתאם ניין( לפי העאצל המשתתפים )או הזוכה  אותה כאילו התקבלה
 לתנאים הבאים:

 
ואז יראו את  –רשום צעות דואר ידי משלוח ההודעה באמ-על .14.8.4.1

ימי ( 3)תוך שלושה ב יםתתפהמשהתקבלה אצל עה כאילו ההוד
 ח; לומשה ים מיוםעסק

 

ואז יראו  – לדוא"או ב יליהבפקסימידי משלוח באמצעות -על .14.8.4.2
 ; ליעדה כעבור יום עסקים אחד את ההודעה כאילו הגיעה

 

 בעת מסירתה. –ביד  ה אישית או מסירהת מסירבאמצעו .14.8.4.3
 
 

 ,כהברוב רב דבובכ
 
 
 

 פאיז אבו סהיבאן
 רהט  עיריית  ראש
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 1מס'  פסטו
 

 עה צטופס האישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 

 דלכבו
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 
  /20197 מס' מכרז: הנדון

 ון ומצוקה ברהט כיהפעלת בית חם לנערות וצעירות בס
 

בית  הפעלת: בנושא 7/2019מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי יםמאשר"מ הח אנו .1
ו בקפידה האמור בהם, ובדקנ ו אתוהבננו למד חם לנערות וצעירות בסיכון ומצוקה ברהט

יים להשפיע על הצעתנו העשו טיים,ים והמשפתנאים והנסיבות, הפיזישות, הל הדרית כא
ידיעה או -ענה שעילתה באיראש על כל טמ הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת או על ביצוע

ע על ם להשפיטיים, העשוייפיזיים ומשפלשהם, נסיבות כ נאים אוישות, תהבנה של דר-אי
 .וע הפרויקטהצעתנו או על ביצ

 

וכן במסמכים המצורפים ת, הצעו להציעבהזמנה  כימים לתנאים המפורטים"מ, מסאנו הח .2
 ם.ם וצרופותיהעל כל נספחיההפניה ועל דרך ה

 

 ספחיה,, על כל נרטים בהים המפוקבלת הצעתנו, יהוו התנא עם קבלת אישורכם בכתב על .3
 מבחינתנו. הסכם מחייב

 

נשוא  בהסכם לביצוע העבודות עירייהת עם השרותוקף להתק נאי בלעדיו איןו, כי תידוע לנ .4
ה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודקבלת אישורי העירייה לנציג הזוכה הינו זמנה הה

וצוות העובדים  הניסיוןדרישות במסמכי המכרז(, אישור העירייה על עמידה ב )כהגדרתם
מור סכם כאהה לחתימה על הדרושים כתנאי המסמכיםגשת כל ינו, לרבות היד-שיוצע על

ימים ממועד קבלת הודעת העירייה  7חלוף וחר מלא יאז, זמנה להציע הצעות למכרבה
ל אישור העירייה למי מהמפורטים שבו לא יתקבה . בכל מקרלמציע על הזכייה במכרז

ה לפי העיריי ה רשאיתזמן זה, תהי ים בתוך פרקל המסמכים הנדרשיוגשו כאו לא /לעיל, ו
אחר ספק /לןקביצוע העבודות נשוא המכרז עם קשר בהסכם לבלהתתה המוחלט שיקול דע

תביעה כלפי  אוו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנ
 .   זכייתנו במכרז העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף

 

טת המפור תרבוולהפקיד בידיכם את הע דרישתכםעל פי שרדכם למבים לבוא אנו מתחיי .5
והראיות  ות בו ואת כל המסמכיםורט, את פוליסות הביטוח המפלמכרז ורףבהסכם המצ
 עונים המצאה.הנוספים הט

 

)כולל הצעות  למועד הקבוע בהזמנה להציעה, עד וקפה, ללא זכות חזרבתהצעתנו זו תעמוד  .6
 הארכה(.

 

תתפים ים בכלל, ולמשלא לגלותם לאחרו ו/או י הצעתנאת גלוי פרט מנועייבים לאנו מתח .7
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.אחרים 

 

 צורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכהון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מטחבכ .8
 .הזמנה להציע הצעותבהתאם לתנאים המפורטים בפקודתכם ל
 

ת פוליסות ידיכם אנפקיד בידינו לאחר של זה יוחזר כתב ערבותככל שנזכה במכרז,  .9
 זו.נו רים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתוהמסמכים האחוח, הערבויות הביט
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ם האחרים כיאת פוליסות הביטוח ו/או את המסמבמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או  .10
החוזים יסודית, כמוגדר בחוק בר כהפרה , יראה הדימים 7תוך  הנזכרים בהסכם הנכלל

 א העירייההת העירייה, תוע ביתר זכויו, ומבלי לפג1970-תשל"א( חוזה פות בשל הפרת)תרו
הנזקים שנגרמו  ית כפיצוי קבוע ומוערך מראש עלרבות הבנקאהע לחלט את סכום יתזכא

 "מ.ו/או במהלך המו כםבשל הפרת ההס הל
 

בחתימת מכך, מותנה  תחילת ההתקשרות, על כל המשתמעאנו מצהירים כי הבנו כי מועד  .11
 לת עבודה.ה וקבלת צו התחהעיריי על ידי ההסכם

 
 

 כבוד רב,ב
 
 
   

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט

 
 יד מטעם תאגאישור זכויות חתימה 

 
 2019: ___ ____ תאריך

 
 

 : ודלכב
 עיריית רהט 

 
 א.ג.נ. 

 
 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

ת, כי  ___ מאשר בזא _________________הנני, עו"ד 
על ידי  הצעה שהוגשה החתום/ים על ה______________, ______

"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות  המציען: "להל____________________ )
  רהט ה בוצעירות בסיכון ומצוקרות ת חם לנע הפעלת בי בנושא 7/2019מס' כרז מל

את  , והיא מחייבת ע בחתימתו/םמוסמך/ים לחייב את המצי "( רזהמכ)להלן: "
 . ע למכרזהמציע לכל דבר ועניין בנוג

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
  _______________ 

 _____ מ.ר. _______
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 3טופס מס' 
 
 הצעה(   )ערבותערבות בנקאית  

 
 _____/_____/2019תאריך 

 
 לכבוד 

 עיריית רהט 
 
 ג.נ. .א
 

 : __________'ערבות בנקאית מס :הנדון
 
 

 מרחובאנו _______________________ "(, המבקש)להלן: "________  על פי בקשת
זאת כלפיכם לשלם לכם כל "( ערבים בהערבים_______ )להלן: "___________________

 "(, הערבות וםסכ" ( )להלן:₪ אלףלושים שים: מיל)ב ₪ 30,000, עד לסכום סכום לפי דרישתכם
 עך הזמנה להציות בהצעה שהגיש במסגרת הליבויותיו הכלולל המבקש בהתחייבקשר לעמידתו ש

 .ה ברהטצוקת חם לנערות וצעירות בסיכון ומהפעלת בישא: בנו  7/2019' מס למכרז הצעות
 

יצוין באותה  סכום אשרנה בכתב, כל שתכם הראשואנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרי .1
בלת דרישתכם ( ימים ממועד ק7מתום שבעה ) פן מיידי ובכל מקרה לא יאוחרבאודרישה, 

 בות זה. ית כתב ערהכתובת המופיעה בראששרדנו, לפי במ
 

יכול שתהיה  הכתב ערבות ז וחתכם לתשלום מכבהר בזאת, כי דרישספק מו הסר ןלמע .2
מים ל התשלומור, ובלבד שסך כישתכם כאצע בהתאם לדרהתשלום יתבלשיעורין, וכי 

 לה על סכום הערבות.מכוח כתב ערבות זה לא יע
 
יר, ו חייבים להסבזה לא תהיבלתי מותנית, ובכלל בות זה היא התחייבותנו לפי כתב ער .3

 לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. אוח את דרישתכם להוכירט, לבסס או לנמק, לפ
 
 . בהינו ניתן להסת זה אערבוכתב  .4
 

  .2020 ינואר 15 עד ליום ב ערבות זה יעמוד בתוקפוכת .5
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 

 
 ציבוריים יםפ"י חוק עסקאות גופתצהיר ע

 
 

יי עלשהוזהרתי כי  ___________, לאחר.ז. שמספרה ________ בעל תמ, ______הח"אני 
מצהיר בכתב ם בחוק, ונשים הקבועייה צפוי לעלהצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אה

 : הלןכדל
 

 "(.המציע" ת ___________________ בע"מ )להלןי משמש כמנהל/בעל מניות בחבראנ .1
 

 -וריים, התשל"ו ות גופים ציבל פי חוק עסקאהאישית, עתצהירי זה מידיעתי  אני עושה .2
למכרז  יעהמצת הצעת "(, זאת כחלק מהגשעסקאות גופים ציבוריים קוח)להלן: " 1976
 "(. המכרז" ט )להלן:עיריית רה ידי-עלשפורסם  7/2019 מס'
 

פקודת לנהלם על פי והרשומות שעליו החשבונות סי הל את פנקנלאשר כי המציע מהריני  .3
 ;1975-ף, התשל"וערך מוס ק מסנוסח חדש[ וחומס הכנסה ]

 

 וסףמ ערך מס נהלמל ולדווח וינסותכה על השומה לפקיד לדווח הגנו מציעי הלאשר כהריני  .4
 .מוסף ערך מס חוק ילפ מס עליהן מוטלש סקאותע על

 

ה /ת זיקה אליו/ולא הורשע/ה בעלע/ה המציע/ה ד עריכת תצהירי זה לא הורשעד למוע .5
עובדים לפי חוק  ריים( ביותר משתי עבירותת גופים ציבוזה בחוק עסקאו)כהגדרת מונח 

וק שכר ולפי ח 1991 -א וגנים(, התשנ"ה ת תנאיםן והבטחזרים )איסור העסקה שלא כדי
 .1987 -התשמ"ז מינימום, 

 

צהרה מטעם היא תיראה אף כהי לגרוע מכך ינה אישית ובאחריותי, ומבלתי זו ההצהר .6
 רה זו.ותי למסור הצהציע, אשר הסמיך אהמ

 

 אמת. -ן תצהירי ימתי ותוכמצהיר כי זהו שמי, זו חתאני  .7

 
_____________ 

 צהיר/הימת המתח
 

 שוריא
 

_____, מאשר/ת בזה כי ביום . __________ מ.ר_______מ, עו"ד אני הח"
ה עצמו/ה _ אשר זיהה/ת_______________פניי מר/גב' ______________ התייצב/ה ב_

ה כי עליו/ה שהזהרתיו/ת לי באופן אישי, ולאחר _____/המוכר/מספרה _______בת.ז. ש
 ועים בחוק,שים הקבי/ה לעונן יהא/תהא צפוכ שה/תעשהם לא יעלהצהיר את האמת וכי א

 עליו בפניי. ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/האישר/
 
 

________________ 
 )חתימה +חותמת(עו"ד 
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 טופס מס' 5
 _/____ ____ /2019  תאריך:

 {"חרוהד לוגו של משרור על גבי נייר פירמה/עלות את האיש}יש לה
  לכבוד
 המכרזים ועדת

 טהר רייתיע
 
 ,.א.נג

 ______"מ/ח.פ._______בע_ _____________ ברתח:  הנדון
 

צעת (, ובמסגרת הגשת ה"המציעהלן: "שותפות ____________ )ל/חברת של חשבון כרואי
ירות הפעלת בית חם לנערות וצע: שעניינועיריית רהט )ידי -פורסם עלש 7/2019מס' למכרז המציע 

 :מןכדלק לדווח םמתכבדי אנו, יכון ומצוקה ברהטבס
 
שמה יחיד שנר/רשומה לא שותפות/מהרשושותפות /חברה נוה, יעהמצ כי רלאש הריני .1

אין צורך  –או יחיד א רשומה _________ ]לגבי שותפות לות ביום  רשם החבר פנקסיב
 הרישום[. ציין את מועד ל

 

 ____________ . וםיב רכ"מל/מורשה כעוסק נרשם מציעה .2

 

 כולל לא₪( ויותר,  מיליון) ₪ 000,0001,של  מחזור כספי בעללאשר כי המציע הינו  הריני .3
הכספיים  "תהדוחופי -, זאת על8201, 7201, 6201ים כספה משנותאחת בכל , מע"מ

 של המציע לשנים אלה. קריםבוהמ
 
 :2018כספי מבוקר לשנת אין לו דו"ח לופה למציע שח

 ללא כול, ₪( ויותר מיליון) ₪ 000,000,1ור כספי של מחז בעלע הינו כי המצי לאשר הריני
"ת הכספיים הדוחופי -על , זאת7201, 6201, 5201כספים משנות ה אחתבכל , מע"מ

 .2018לשנת  הסקור פי הדו"ח הכספי-וכן, על, אלהל המציע לשנים ש המבוקרים

 

פי הדו"ח הכספי המבוקר לשנה -על 8201לשנת מחזור הכספי של המציע הי הריני לאשר כ .4
 .₪ -_______________ )לא כולל מע"מ(: זו

 
 :2018דו"ח כספי מבוקר לשנת לופה למציע שאין לו ח

הדו"ח הכספי המבוקר לשנה פי -על 7201לשנת מחזור הכספי של המציע השר כי הריני לא
 .-_______________ :לא כולל מע"מ() זו

 

ו של המציע בלבד, ותמציע המפורט לעיל, הן מפעילה של ספיהכ המחזור כי לאשר הריני .5
 .עמושורים תאגידים הקות מפעילות של גופים או הנובע ותללא הכנס

 

י" שומה "הערת עסק ח, לא ר8201של המציע לשנת  המבוקר"ח הכספי לאשר כי בדו הריני .6
י צבו הכספחרת, שיש בה כדי להתריע על מאית אהערה חשבונל עסק חי" או כ או "אזהרת

 תיו. ייבויותחעסקיו ו/או יכולתו לעמוד בה של המציע להמשיך לקיים את
 

 :1820ספי מבוקר לשנת לו דו"ח כ חלופה למציע שאין
ערת עסק חי" , לא רשומה "ה0172של המציע לשנת  המבוקרו"ח הכספי שר כי בדהריני לא

מצבו הכספי תריע על שבונאית אחרת, שיש בה כדי להערה חי" או כל הח או "אזהרת עסק
 התחייבויותיו, וכי בהתאםעמוד בל לקיים את עסקיו ו/או יכולתו של המציע להמשיך

לא צפויה להירשם הערה כאמור בדו"ח , 2018לשנת  של המציע הסקורפי לדו"ח הכס
  .2018מבוקר לשנת הכספי ה

 ,רב בכבוד
 

 "חרו___, _____________
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 רותים יון במתן השי המציע בדבר ניסתצהיר 
 צעתו למכרז[ ע בההמציפרויקט עליו מסתמך  לכל  נפרד]יש למלא תצהיר 

להגיש גם לעניין הוכחת העמידה בתנאי הסף יש  תצהירים כאמורציעים לכך ששומת לב המת
נאי הסף שבסעיף העמידה בת חתהוכן גם לעניי, תן שירותים()וותק במ סמך א'למ 9.2שבסעיף 

  סגרות(, וגם לעניין הניקוד כאמור במסמך ד'יון בהפעלת מלמסמך א' )ניס 9.3
 
 

תי כי עליי לאחר שהוזהר_______________, ת ת.ז. על/___________ בהח"מ, __אני 
 היר/ה בזהי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצצפו האמת וכי אם לא אעשה כן אהיהלהצהיר את 

 הלן:ב כדלבכת
 
חברת _______/_________של  ותףש/ני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעולא .1

סמך מטעמה "( ומועמציה___ )להלן: "_________________________ בע"מ ח.פ. ___
י יד-פורסם עלש 7/2019מס'  רת מכרזמהצעתו של המציע במסג ליתן תצהיר זה כחלק

 ."(המכרזעיריית רהט )להלן: "

 

 ן:   יפק את השירותים הבאים כמפורט להל, כי המציע סירהנני מצה .2
 

 _____.______________________ מזמין  עבורו בוצעה העבודה:ה שם 2.1

 

 ___________________________.     סמל מוסד: 2.2
 
 ______________________________   שהופעלה: סגרתסוג המ 2.3

 
 __________________________________________________________ 

 
 __.____________________________ שבוצעה בפרויקט: פעילותת המהו 2.4
 

 __________________________________________________________ 
 

 _..___________________  1: לות שבוצעהעיהפל ש (שנתי)היקף כספי  2.5
 

 ____._________________  צוע העבודה או הפרויקט:תחילת בי מועד 2.6
. 

 _____________________.  ט:העבודה או הפרויקסיום הביצוע של  עדמו 2.7

 

 _____________________.   :ותפקידו ר מטעם המזמיןשקאיש  שם 2.8
 

 ___________________________________________________________ 
 
 _____________________  )נייד, דוא"ל(: רהקש איש עם תקשרותה דרכי 2.9

 
 __________________________________________________________. 

 
ידי המזמין -עו עלעל שבוצתשלומים בפו רק עליבוסס אך ו -" הפרויקטדה או היקף פעילות כספי של העבו"   1

גם על ניתן להסתמך ואה, במל ולמהבי עבודות שהעבודה הסתיימה, אך טרם שם. לגנות מאושרילפי חשבו
 מע"מ.אינו כולל ם ידי המזמין.   הסכו-חשבונות המאושרים על
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בגין  המלצות שונות שניתנו לבקשת המציעהבאות ו/או סמכתאות אהכמו כן, מצורפות  .3
 לקמן: כל זאת כד, 2הבנייהתחום קודמים במתן פרויקטים 

 
 __________________________ ._________________________ 

 
_________________________ .__________________________ 

 

 תצהירי אמת.מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  אני .4
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
מר/גב' ב/ה בפניי יום _______ התייצ_, מאשר/ת בזה כי ב. _______ מ.רח"מ, עו"ד ___אני ה

ת לי באופן אישי, ולאחר /כרהמו______/בת.ז. מס' ___________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 
יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא/שהזהרתיו

 ה עליו בפניי.וחתם/צהירו/ה ה את נכונות תאישר/ הקבועים בחוק,
 
 
 

___________________ 
 תמת(ימה +חועו"ד )חת
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 97/201 מכרז
 י תיווך" תשלום "דמאי הצהרה בדבר 

 
, 1977-"זהתשל, שיןונהע חוקהחלים עלינו מכוח הדין, לרבות  לחובות ולאיסורים בנוסף .1

 זאתב ריםומצהי םימתחייב_____________ ______"מ _______________הח אנו
 :כדלקמן

 

ו כסף או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/אבל, במישרין ו/תת ו/או לקציע ו/או ללה לא .1.1
ין על החלטה ו/או מעשה במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפ ר בעל ערךדב ו/או כל

 עובדאו /ו רייהבעי תפקיד בעל או"( העירייה)להלן: " רהטיריית ו/או מחדל של ע
 כלו א/ו תקשרותה להליך שרבק ,אחר גורם כלאו /ו מהמטע מי וא/ו העירייה

 .ממנו הנובעיםה הזמנ/הסכם

 

או /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןו א/ו ישריןבמ ,פעולה לשתףו א/ו לשדל לא .1.2
סודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מיאו /ו העירייה עובד

 .ממנו בעיםהנוה הזמנ/כםסה לכלאו /ו התקשרות ךלהלי רהקשו

 

או /ו בעירייה תפקיד בעל עם, קיפיןבעאו /ו מישריןב, פעולה ףלשתאו /ו ללשד לא .1.3
 בצורה מחירים בועלק במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו הרייהעי עובד

 .תיתרותח לאאו /ו מלאכותית

 

ת של ובמסגרת הליכי ההתקשר לעיל 1.3עד  1.1 "קבספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 מהם.ה שנובעים ו/או כל הסכם/הזמנ ירייההע

 

 העירייה כי לנו עידו, לעיל 1 סעיףב לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר הבמיד .2
 ההתקשרות ךבהלי לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה שומרת

 הליך": זהיף ע)בס אחר הליך בכלאו /ו, מורכא הפעולה נעשתה כי חשד קיים לגביו
 את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות יךבהל הצעתנו את לקבל אלאו /ו"( ההתקשרות

 מהליך הנובעים ההזמנה/ההסכם את שהוא זמן בכל בטללאו /ו ותקשרההת בהליך תנוזכיי
 .ההתקשרות

 

 ונמטעמ ומי סוכנינו, נונציגי ,שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף כןות נביא אנו .3
 הנובעים הזמנה/הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך כלב ביםהמעור

 .ממנו
 

 רהטידי עיריית -שפורסם על 7/2019מס' עה למכרז הצ נת כחלק מהגשתהצהרה זו נית .4
 .ת בסיכון ומצוקה ברהטבית חם לנערות וצעירו הפעלתושעניינו: 

 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 ____________שם: _________
 

 ________חתימה: ___________
 
 ____ותמת )חברה(: __________ח



 

 

 
 

 

    
 : תוצעירו בית חם לנערות הפעלת :7/2019מכרז 

 עירוני[ בנהמרווחה ללא ]

_____________________חתימת המציע:   

 
 

 94מתוך  55עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 8טופס מס' 

 
 לכבוד 

  ת המכרזיםועד
 ריית רהטעי
 
 א.נ, ג.

 
 "בית חם לנערות פעלת "ה  7/2019מס'  מכרז :  נדוןה

 הכספיים אישור הבנת התנאים – טופס הצעה למכרז
 
 

 : מציעה מטעםאי המכרז שבנדון, בהתאם לתנאישור מוגש 
 

 ____________. המציע: ___שם 
 

 ___. __מספר זיהוי: __________
 
מטופל ₪ ל 905 ךס ההינ מכי ההליךבמסים כאמור מתן השירותין התמורה בג ע לי כיידו .1

 .מועד הגשת ההצעה למכרז()נכון ל חודשל
 
 בפועל, לביצוע השירותים  בר אליי מהעירייה, בכפוףמורה תועידוע לי ומוסכם עליי כי הת .2

קופת ם מקבלתו ביו 14 -, זאת על בסיס חודשי, תוך כבפועל םפר המטופליהתאם למסוב
רווחה ורה ממשרד ההתמ, כי עד מועד קבלת . מוסכם עלייממשרד הרווחה ירייההע

ן הפרויקט על יות מימואהיה אחראי בלעדית למימון הביניים ויהיה עליי לספוג את עלו
החליטה העירייה  זאת אלא אםית רהט, עירטענה למכך ולא אבוא בכל כל המשתמע 

 ירות אליי. ום ישרת התשלרווחה להעבה למסור המחאת זכות למשרד
 
ין היתר, את כל עלויות ההפעלה של טת וכוללת בוחלהינה מלאה סופית ומהתמורה הנ"ל  .3

שכ"ע, , תקשורת( טלפון,, וביוב חשמל, מיםלרבות, ) התוכנית ולרבות ולא רק: הוצאות
עלויות הכרוכות לים, תקורה, וכן, את הטיפו, הפעלות, ארוחות, עלות ד, הסעותביטוח, ציו
קדתן שתהיה השתתפות עצמית( והפף )ככל תת מכל משתמיצי ההשתתפות העבגביית דמ

 בקופת העירייה.

 

ים איכות של המציעים העומד ינת מדדיי בחינת ההצעה הזוכה תהיה על בסיס בחע לידו .4
 בתנאי הסף.

 
המסגרת ע"ס החלות על הפעלת ראות תהצעתי לפעול בהתאם להובמסגרת  הנני מתחייב .5

 ו כל הוראהדכון שיהיה בה או או ע/ו כל שינוי וא (17.4תע"ס  אתהכלולה בהליך )הור
, היקף המשרות, פרויקטבהתייחס לצוות שיפעיל את ה ולא רק,ה( לרבות, ותשתחליף א

כל שנדרש(, )כאספקת ארוחות  ילות,נדרשות לפעתוספת הפעלה, ת השעותו, המבנה ואחזק
 .יהיגות פעולה עם הפיקוח מטעם העירייה ו/או ועדוכן, שיתוף 

 
 
 

 כה,כבוד רב ובברב
 
 

____.______________ 
 ציע[]שם המ
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 9ס' טופס מ
 

 ת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זהם מבטח המציע בשלב הגשמך מטעאין להגיש מס
 
 ודכבל

 רהטעיריית 
 "( המזמין לן: ")לה

 
 א.ג.נ., 

 
 :להלןכד תבזא מצהירים מ"בע לביטוח חברה_____ ___________________מ"הח אנו

 
 ט להלן:פעילות כמפורליסות לביטוח בקשר עם הפוהחברה ת ו ערכנו לבקשנא .1

 
 י דין(, פוליסה מס' ________________קית כלפי הציבור )על פיות חוביטוח אחר .1.1

או מי מטעמו ואת אחריותה של העירייה בגין /ו פקסתו של הה את אחריוכסהמ
 ך:לות המתבצעת בנכס, בגבולות אחריות בספעיה
 

  .₪ 6,000,000   :(חודשים 12) ותקופה רהקמ, לתובע
 

    לביטוח לאומי.סד י בגין תביעות המווח כולל כיסוהביט
 

ור כל _______ עב__חבות מעבידים, פוליסה מס'______________ביטוח  .1.2
 בגבולות אחריות בסך: ספקהידי   , קבלני משנה ועובדיהם המועסקים עלעובדיםה
 

  .₪ 6,000,000     :תובע
 ₪  20,000,000 :וח שנתיתה ותקופת ביטרמק

 
 . קספהתיחשב כמעבידה של מי מעובדי את העירייה היה ומורחב לכלול הביטוח 

 

חב", על בסיס ערך "אש מור סיכוני לנכס כנגד יםביטוח ציוד, תכולה ומלאי המובא .1.3
 __________________.___כינון מלא, פוליסה מס'__

 

 __)כולל(._________________ועד ______ -מ החל תקופת הביטוח היא .2

 

 יפים הבאים:ת נכללים הסעכל הפוליסוב .3
 
 ;ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או העירייה ספקה -בוטח" בפוליסות יהיה המ .3.1

 
 ;רות בת ו/או עובדים של כל הנ"לו/או חבט רהירית ע -עירייה"ה" .3.2
 
 ;ק בזדוןלנז התחלוף כלפי העירייה למעט כלפי מי שגרם כותביטול ז .3.3

 

 ;טוחי החבותצולבת בבי סעיף אחריות .3.4
 

 לפחות  יום 60מכתב רשום גם לעירייה מסר בוקדמת שתיטוח בהודעה מביטול הבי .3.5
 לפני מועד הביטול המבוקש.

 
עבור הביטוחים ולתשלום השתתפות עצמית  ם הפרמיותלתשלו תאחראי הלבד ההחבר .4

 נזק. קרהבמ



 

 

 
 

 

    
 : תוצעירו בית חם לנערות הפעלת :7/2019מכרז 

 עירוני[ בנהמרווחה ללא ]

_____________________חתימת המציע:   

 
 

 94מתוך  57עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

ת אחריותנו רך כלשהי אאו מגביל בד ןאו מקטי פקיעכל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המ .5
על פי הפוליסות רייה, ולגבי העירייה הביטוח י העייופעל כלפיטוח אחר לא כאשר קיים ב

פוי המגיע לפי תנאיו ללא במלוא השיעירייה המזכה את ה, הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני"
 בוהחי בנטל שאתל העירייהירייה וללא זכות תביעה ממבטחי הע השתתפות בביטוחי

 על יםמוותר אנו, ספק הסק למעט. 1981 - א"תשמ ביטוח חוזה לחוק 59 ףבסעי כאמור
 .מבטחיה וכלפי העירייה לפיכ" כפל ביטוח" של טענה

 

ימים( המפקיעים או המגבילים הכיסוי, אה )אם קיאו הור ם: כל חריגליבטלים ומבוט .6
ך לי רכב )עד סכי הרמה, , כלביעה מתייחסת לאש, התפוצצות, אדים, בהלההת כאשר

האחריות על פי חוק  למעט סטנדרטי( ים בבטוח רכבדולר מעל לסכומים המכוס 150,000
ומשקה, לה ממזון וק, הרעות נוער כחודלנפגעי תאונות דרכים, זיהום תאונתי, עב הפיצויים

 .ספקההעירייה שבו פועל של מתקנים סניטריים לקויים וכן רכוש 
 

תפי חוג ים לגוף אשר יגרמו למשתת ו/או נזקר ספק, פגיעוסלמען ה[ יביתלפעילות ספורט] .7
ם תחת פוליסת צד ג' הנ"ל, ואנו מאשרים או לצד ג' כלשהו יהיו מכוסי/ת וכד' ותחרו ו/או

 אינו חל על פגיעות ונזקי גוף כאמור. ית בפוליסהת מקצועחריג אחריוי כ
 

בקשר  ספקהח בהם מחויב ונאי הביטום תלנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקי דועי .8
לאחר מתן בפוליסות שינויים לרעה אלא  יחולו בו או ה, ולפיכך לאעם פעילותו בנכס העיריי

 )ה( לעיל. 3הודעה כאמור בסעיף 
 
 
 

_________________      _____________________ 
 המבטחים ימתחת         תאריך

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 :_________________קספ________ ___________ :טלפון__ ______________שם
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 01טופס מס' 

 ביצוע כתב ערבות

 
 לכבוד:

 עיריית רהט
 
 

 שם הבנק:  _________________.
  _____.__________: סניף הבנק
 .___________ :  סניףהשל מס' טלפון 

 ._________: ___יףסנהמס' הפקס של 
 

    מספרערבות בנקאית הנדון: 
 
ב ו________ מרח]הספק[ מס' זיהוי ____ __________בקשת _______ לפי .1

( אנו ערבים "הנערב"לל מיקוד[ )להלן: ____________ ]כתובת מלאה כו_________
: םמילי)ב  ₪ _______ שלק כל סכום עד לסך פן בלתי חוזר לסילובאו כלפיכםה בז

כרז מס' בקשר למ נערבהרשו מאת שתד ("הערבות"סכום ( )להלן: ₪ אלף ___________
 וחו. שנכרת מכ להסכם או /19207

 תפרסם מפעם לפעם על ידיירים לצרכן, כפי שהוא מערבות יהיה צמוד למדד המחם הסכו .2
 הצמדה שלהלן: ( בתנאי"המדד")להלן:  ההמרכזית לסטטיסטיק הלשכה

 ם בתאריךתפרסשה ____________לעניין ערבות זו יהא מדד חודש "המדד היסודי"  
 .__ נקודותכך(, בשיעור ________ל )או בסמוך ____________

פי לם ורסם קודם לקבלת דרישתכזו יהא המדד האחרון שפ לעניין ערבות"המדד החדש"  
 ערבות זו.

 שב כדלקמן:ת זו יחהפרשי הצמדה לעניין ערבו .3
ם השווה בסכוהמדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה יתברר כי אם  

 במדד היסודי. ולקהחילוט מחש למדד היסודי בסכום חדבין המדד המכפלת ההפרש ל
בדרישתכם עד  הנקוב סודי נשלם לכם את הסכוםחדש יהיה נמוך מהמדד היאם המדד ה 

 צמדה.הפרשי הלסכום הערבות ללא כל 
כם ( ימים ממועד קבלת דרישת5ה בכתב, לא יאוחר מחמישה )כם הראשונלפי דרישת .4

ב בדרישה, נקול הסכום הל, אנו נשלם לכם את כעיהמפורטת ל או בכתובתנו הפקסימיליב
בים לנמק את יו חייהפרשי הצמדה, מבלי שתה על סכום הערבות בתוספת ובלבד שלא יעלה

מוד לנערב בקשר לחיוב שיכולה לעענת הגנה כלשהי לפיכם טדרישתכם ומבלי לטעון כ
  ר מאת הנערב.וסכום האמוק הכלפיכם או לדרוש תחילה את סיל

ן, וכי יכול שתהיה לשיעורי הות זערבמכוח כתב , כי דרישתכם לתשלום אתמובהר בז .5
ך כל התשלומים מכוח כתב ערבות לבד שסתאם לדרישתכם כאמור, ובהתשלום יתבצע בה

 .על סכום הערבותא יעלה זה ל

ם על פי כת לחשבוננקאילעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה ב 3אמור בסעיף התשלום כ .6
על עשויה על ידנו לפקודתכם  חאהאמצעות המל ידכם בדרישתכם או בע ים שיימסרוהפרט

 די.פי שיקול דעתכם הבלע

תהיה  זה יךתאר אחרול בלבד)כולל(  ____________ליום  קפה עדזו תישאר בתו ערבות .7
יאוחר ולא ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב  בטלה

 אריך הנ"ל.תמה

 בה.ניתנת להעברה או להס נהרבות זו איע .8
              
 בכבוד רב, 

 
  בע"מ _______________בנק  

 
וחותמת ______ אישית של ה"ה ___________________ חותמת טופס זה חייב בחתימה +

 הסניף.
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 11טופס מס' 

 
 טופס פרטי חשבון בנק

 _תאריך:__________       
 בודלכ

 ת(ת רהט )גזברויעירי
 

  ג.א.נ,
 קפרטי חשבון בנהנדון: 

 
 "(הספק__  )"______________________________ שותפות / עסק: /רה שם החב

ודעה על ביצוע שלוח הכתובת למ
 תשלום:

 __מס' _____ עיר_______________רח' 
___________ מיקוד __________ טלפון __________ 

 __פקס _______
 _______________________________ מורשה:  קמספר עוס

___________ ________ מס' סניף ____שם הבנק ____ רת תשלומים:העבטי הבנק לפר
____________ מס' חשבון _____ כתובת הבנק

________ 
ידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, חייבים בזה, שבמהננו מת

 ללא שהות.עיריית רהט  תם לגזברוחזירנ
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 ישור עו"ד / רו"חא

 
__ _______. ____________ מרח' _______________ מ.רעו"ד / רו"ח __________אני 

"(, ספקחתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"המאשר/ת, כי ה
 .קספחייבת את המוחתימתם 

 
_______________________ _____________ 
 תאריך תימה + חותמתח

 
 

 אישור הבנק
 הבנק של הלקוח הנ"ל.חשבון את הפרטים לעיל כפרטי  שריםהננו מא

 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 12טופס מס' 

 
 בתחום העסקת עובדים  ום החקיקהיייבות בדבר קחתצהיר הת

 
כי כי עלי לומר את האמת ו ________ לאחר שהוזהרתי_____________ ת.ז. ח"מ ____ני הא

 ה כדלקמן:כן, מצהיר/ה בז שהה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעאהי
 
מכרז מס'  ת(, במסגרציע"הנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: "המ .1

 .ות וצעירות בסיכון ומצוקה ברהטערלת בית חם לנהפע שעניינו"( המכרז: ")להלן 7/2019

 

 אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  .2
 

שמירת זכויות  החובות המוטלות עליו בעניין הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל .3
ם על המציע ההסכמים הקיבוציים החליבה וי ההרחהעבודה, צוו יפי חוק-לעם, עובדי

", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, חוקי העבודהירי זה, "עניין תצהסיק. למעכ
 ה:לוכן, תקנות שהותקנו מכוח חוקים א

 

 ;1945הודעה(, פקודת תאונות ומחלות משלוח יד ) .3.1
 ;1946בעבודה,  פקודת הבטיחות .3.2
 ;1949 -החזרה לעבודה(, תש"טשוחררים )לים המייחוק הח .3.3
 ;1951-תשי"אחוק שעות עבודה ומנוחה,  .3.4
 ;1951-תשי"א שנתית,ה חוק חופש .3.5
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 ;1953-"גשיודת הנוער, תחוק עב .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 ;1954-בודה, תשי"דל העיקוח עחוק ארגון הפ .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ;1959-שי"טתה, סוקחוק שירות התע .3.11
 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ;1995-ח משולב[, תשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוס .3.13
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ;1987-שכר מינימום, תשמ"ז חוק .3.15
 ;1988-מנויות בעבודה, תשמ"חויון ההזדחוק שו .3.16
 ;1991-, תשנ"א(דיןם זרים )העסקה שלא כחוק עובדי .3.17
 ;1996-י כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים על ידי קבלנ .3.18
 ;1998-ות, תשנ"חלעם מוגב םנשיוק שוויון זכויות לאפרק ד' לח .3.19
 ;1998-ת הטרדה מינית, תשנ"חלחוק למניע 8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-ולהתפטרות, תשס"א וריםת לפיטהודעה מוקדמ קחו .3.22
 ;2000-דע גנטי, תשס"אילחוק מ 29סעיף  .3.23
  ;2002-דה(, תשס"בהודעה לעובד )תנאי עבו חוק .3.24
 ;2006-ס"וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תש .3.25
ות או במינהל שיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידעובדים )חנה על הגא לחוק 5עיף ס .3.26

 ;1997-תשנ"ז התקין(, 
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זה בחוק עסקאות גופים כן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח והריני להצהיר כי המציע,  .4
השנים  3-י עבירות במשת ביותר "( לא הורשעוהזיק בעל" לן:)לה 1976-ים, התשל"וציבורי

הצעות למכרז זה, ד למועד האחרון להגשת אחרונה וערשעה הההרונות ממועד האח
 בעבירה שעניינה הפרת חוקי העבודה.

 

 יקה אליו עיצומים כספיים בשל ר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיכמו כן, הריני להצה .5
ות שלפני המועד האחרון חרוננים האמהלך שלוש השבהעבודה  יחוקיותר משש הפרות של 

 כרז. למלהגשת הצעות 
 

ה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור לעניין ז
ד אחד בתקופה שרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובמל ההסדרה והאכיפה בממינה

 משתלם לו שכר. אחת שעל בסיסה 
 
ת לוהעבודות הכלור במסגרת המכרז לביצוע תיבחהמציע ל שהצעתו של כאשר כי כלני הרי .6

 בכל תקופת החוזהחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו הריני להתבו, 
ע העבודות לפי החוזה ו לצורך ביצוהעובדים שיועסקו על יד ילגבתם מכוח המכרז, שייח

לעיל(, וכן, בכל רתם )כהגד חוקי העבודהמ בכל אחד תרטודרישות החוק המפואת כאמור, 
רבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל )ל בתוקף שיהיו יםעבודה העתידיחוקי ה

בכל ההסכמים העתידיים, ככל ום על המציע כמעסיק החליהוראות ההסכמים הקיבוציים 
 אלה. םכמיחבה שהוצאו על פי הסלרבות צווי ההרו/או יתוקנו  ,שייחתמו

 
 ה הפרה של, תהווזהורט בתצהירי תחייבויות של המציע כמפת ההכי הפרבהר לי היטב וה

 זה. החוזה שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל הסכם 
 

 ימתי, ותוכן תצהירי אמת. תזה שמי וזו ח .7
 
 
  ___________________ 
   
 

 חתימהמות אי

 
__ עו"ד, מר/גב' ____ני ______ הופיע בפ_ם ______ובי הנני מאשר כי

, ולאחר _______________ _________ 'סת.ז. מ ת/נושא _____________________
יו/ה כי עליו/ה לומר את האמת תזהרחתימתו/ה על התצהיר לעיל, והסברתי לו/ה את משמעות שה

תו/ה נכונות הצהר תאישר/ה א כן,בחוק אם לא ת/יעשה  יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועיםוכי ת/
 י.  וחתמ/ה עליה בפנ לעילד
 
 
 
 
 , עו"ד_______________  
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 טופס מס' 13
 (7/2019' מס)מכרז  רהט עיריית ההסכם על חתימה טרם הזוכה הצהרת

 
____ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. _____אנו הח"מ ____

________ של _______חתימה מטעמה הוכמורשי ליה ____ המשמש/ים כמנה____________
 "(, מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:  הזוכההלן: "_________ )לבע"מ ח.פ. ___

 
" ההצעהלן: ")לה 7/2019ז מס' ידי הזוכה הצעה למכר-הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

ה וכי בהתאם להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכ  "(המכרזו"
 המכרז.עבודות נשוא יית רהט כזוכה לביצוע הזים של עירדי ועדת המכרי-מלצה עלהו

 
ידי -הריני/ו להצהיר ולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שהוגשה על .2

ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת י אין בזמן שחלף הזוכה וכ
 בר ועניין.דוכה לכל ת הזהזוכה למכרז הנ"ל, והיא מחייבת א

 

ידי -רות, המצגים והנתונים שנמסרו עלנוי בכל ההצהצהיר ולאשר כי לא חל שיהריני/ו לה .3
ו מתחייב לעמוד בתנאי הצעתהזוכה במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך המכרז, והזוכה 

 למכרז, שהוגשה למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
אי לחתימת ההסכם שמהווה תנ על הצהרה זו וחתימתי/נועד הריני/ו להצהיר ולאשר כי במ .4

זוכה, הזוכה ו/או מי מבין מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי ירייה לבין הבין הע
מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם מבין מבעלי המניות שלו, איננו המשרה בו ו/או מי 

בין זוכה ו/או ל קשר בינן הכה, ואין ירייעיריית רהט ו/או עם נבחר ציבור ו/או עם עובד ע
ושאי המשרה אצל הזוכה ו/או מי מבעלי המניות שלו, או מי מבין נמי ממנהלי הזוכה ו/

ף ו/או כל תיאום רז, בין קשר ישיר ובין קשר עקילבין המציעים האחרים שהשתתפו במכ
 ביני לבין המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.

 

יבוצעו ם שאמור להיחתם מכוחו, מכרז וההסכבודות נשוא העהיר כי הולהצהריני/ו לאשר  .5
ידי, שלא באמצעות קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינו -ישיר על באופן
בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או  שכיר שלי. ידוע לי כי כל שינויעובד 

י(, יעשו אך באופן חלק ופן מלא וביןאה )בין במשנ העברת עבודות לקבלני משנה או ספקי
ת פקודת שינויים להסכם שייחתם עם הזוכה, אשר תאושר מראש, באמצעוורק בכתב ו

 המוסמכים בעירייה. בהתאם להוראות ההסכם והגורמים 

 

הצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי הריני/ו ל .6
של ההסכם הווה הדבר הפרה יסודית ו מדויק, ינכון או איננ זו איננוהרה האמור בהצ

  ריית רהט תהיה רשאית לבטל את ההסכם שייחתם עם הזוכה. ועי

 
 ביום ____________ולראיה באתי/נו על החתום 

 
   

אשר כי ביום __________ הופיע בפני הנני מ
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'מס.ז. ת ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות ולאחר שה

זהרתיו/ה כי תצהיר לעיל, והתימתו/ה על הח
עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה אישר/
 י.  עליה בפנ

פני יע בהנני מאשר כי ביום __________ הופ 
 __________ר/גב' ________ עו"ד, מ_____
, _________________ 'מס ת.ז. ת/נושא

סברתי לו/ה את משמעות אחר שהול
זהרתיו/ה כי חתימתו/ה על התצהיר לעיל, וה

היה צפוי/ה עליו/ה לומר את האמת וכי ת/י
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

מ/ה וחת אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל
 יבפנ עליה

   
 ____, עו"ד___________  ד___, עו"____________
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 טופס מס' 14

 
 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

 אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:)תמולא על ידי נושא משרה 
 

לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי  .ז. _________________,הח"מ _______________ ת אני
מצהיר בזאת  ם בחוק,ועילעונשים הקב פויאהיה צ לא אעשה כן, םמת וכי את האלהצהיר א
 כדלקמן: 

 
)להלן:  _______________ בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"
 
ת הפעל עניינוש 7/2019 מציע למכרז פומבי מס'במסגרת הגשת הצעתו של הזה ניתן  תצהיר .2

  "(.כרזהמ)להלן: " ומצוקה ברהטות בסיכון לנערות וצעיר בית חם

 
ם ים או האנשים הבאים )יש להשלייות של המציע הם התאגידלהצהיר כי בעלי המנ ניהרי .3

 (: את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות

 
 .ז./ח.פ. _______________ת'(: ____________ )חברה/מר/גב שם .3.1

 

 ______________.ז./ח.פ. _ת ____________ גב'(:/)חברה/מר שם .3.2

 

 _______.ז./ח.פ. ________ת__ ______: ____)חברה/מר/גב'( שם .3.3
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים אנשיםה הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "רההמש מנושאי אחד לכל ביחס

 "ב(:אדם או משאבי אנוש וכיוהל כוח מנ ,מנהלי תפעול ,כספים למנה "ל,מנכס

 
 ______________.ה: ___/תפקידו________ .ז. __ת____________  גב'/מר .4.1

 

 ____________.____ה: _/תפקידו.ז. __________ ת________ גב' ____/מר .4.2

 

 __.______ה: _________/תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.3

 
עה למכרז שת ההצמו להג)שבע( השנים שקד 7מהלך הורשע בלא  המציעיר כי המצ הנני .5

 כי המכרז(.  מסמל 9.8.1.3סעיף )כהגדרתה ב רה פלילית שיש עמה קלוןהורשעתי בעבי
 

לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל , נא קלון עמה ששי הבעביר הורשע שהמציע ככל
 עבירה(: 

 
 ____.___(: ______תיק מספראה, )ערכ המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 ________________.: _ירההעב פיסעי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 _________.: ______דין גזר מתן עדמו .5.3
 

 ________.: ______הדין גזר .5.4
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( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז )שבע 7תי במהלך ורשעלא ה אנוכימצהיר כי  הנני .6

 המכרז(.   יתה במסמכהגדרלון )כבעבירה פלילית שיש עמה ק
 

ביחס לכל יין את הפרטים הבאים )נא לצ קלון, הורשע בעבירה שיש עמה רשהמצהי ככל
 עבירה(: 

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק יפרט .6.1

 
 _________________. :העבירה סעיפי רתיאוו ירההעב מהות .6.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .6.3
 
 _______._: ______הדין גזר .6.4
 

ורטו בסעיף המניות של המציע  )שפ בעליל עתי מולאחר בדיקה וחקירה שביצמצהיר,  ניהנ .7
 תהמניו מבעלי אחד אףלעיל(,  4טו בסעיף ל נושאי המשרה של המציע )שפורלעיל( ומו 3
ה )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצע 7אצל המציע לא הורשע במהלך  המשרה נושאיאו ו/

  תה במסמכי המכרז(. )כהגדר לוןית שיש עמה קלבירה פליז בעלמכר
 
עמה קלון, נא לציין  הורשע בעבירה שיש המשרה מנושאיאו /ו המניות ימבעל דשאח כלכ

 (: נפרדב דםא לכל וביחסם הבאים )ביחס לכל עבירה, את הפרטי

 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 

 .___: __________(תיק מספראה, )ערכ טהמשפ בית תיק פרטי .7.2

 

 ____________._____ :עבירהה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3
 

 _____.: __________דין גזר תןמ מועד .7.4
 

 ____.: __________הדין גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות  גדנ ועומד תלוי לאתי, בדיקה שביצע לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה  שישירה בגין עבום איש כתבציע, משרה של הי המן נושאאו כנגד מי מבי/ושל המציע 
 כרז(. רתה במקלון )כהגד

 
ו/או כנגד ד אחד מבעלי המניות של המציע ו כנגד המצהיר ו/או כנגשכנגד המציע ו/א ככל

מה קלון, נא לציין את הפרטים ום בעבירה שיש עאיש אחד מנושאי המשרה הורגש כתב
 בנפרד(: אדם ס לכל הבאים )ביחס לכל עבירה, וביח

 
 : _______________.שרההמנושא /ותהמני בעל שם .8.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  פטהמש תבי תיק פרטי .8.2

 

 : _________________.ירההעב סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.3
 

 ____________.: ___הפלילי ליךהה ימצו בו השלב .8.4
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 .אמת עילדל יתצהיר ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 
 
 
 רצהיהמ חתימת 
 
 

 :שוראי
 

הופיע/ה בפני מר/גב'  ר/ת כי ביום _________ד, מאש__ עו"הח"מ _______ אני
______( ____' _______מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיוית )_____________ המוכר/ת לי איש_

בועים ם הקלעונשיהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה ולאחר ש
 ה עליה בפניי.וחתם/ ה הנ"לנכונות ההצהר אישר/ה אתשה כן, תע/ק אם לא יעשהובח

 
 
 "דעו_________, ____ 
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 לילית פח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פסנ

 משרה על נספח זה(ואת כל נושאי ה  יות)יש להחתים בנפרד את כל בעלי המנ 
 
 

 ח והרשאהכ תן בזה ייפויו_____, נ____.פ. ___אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח
ריית רהט ן שטיין( ו/או למבקר עיעיריית רהט )עו"ד שרופטי של ץ המשלעיריית רהט ו/או ליוע

ידי המטה לילי המתנהל על הפ לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם )מר עאמר אבו האני(,
 הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.

 
ם, השבי ק המרשם הפלילי ותקנותולח 12יף סעיתנים על פי נרשאה זו ח והייפוי כלמען הסר ספק, 

 צאו מכח חוק זה., והתקנות שהו1981-"אהתשמ
 
 
 
 

 חתימה  ריך: ________________תא
 
 
 
 
 

     _____________________ 
 תמת התאגיד חו     

 
 

לעיל,   להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב יש
 ז. ם ההצעה למכרעישם יחד ולהג
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 טופס מס' 15
 

 ו קרבת משפחהניינים אוד עהצהרה בדבר ניג 
, חברי ועד נושאי המשרה, מבעלי המניות, הדירקטוריםחתים על ההצהרה כל אחד ]יש לה

 המציע[ של למנהל, מנהל פעי
 

 _____________, שכתובתי היא _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז..
 קמן: ת כדלת בזא/רשיר/ה ומאמצה

 
ת.ז. _____ ח.פ./מציע _________ת הצעתו של הרה זו ניתנת במסגרת הגשהצה .1

הפעלת בית חם לנערות שעניינו  7/2019"( למכרז המציע_____ )להלן: "___________
 . "(המכרז)להלן: " ירות בסיכון ומצוקה ברהטוצע

 

האמור  אי נכונות עניינים, אזי ע לניגודגבנוין לי לגרוע מכל הוראות דידוע לי כי מב .2
כל שהמציע ת של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וכסודיה הפרה יתהוובהצהרה זו, 

ל ההסכם שייכרת עם סודית שרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה ייזכה במכ
 ות תביעהכל זע כמציע, מבלי שתהיה למציידי שייכרת עם ה-להמציע ולביטול ההסכם ע

 י מטעמה. רהט ו/או מכלפי עיריית 
 
 עירוניעובד תאגיד  נים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט אועניין ניגוד ענייהצהרה ב .3

 
פקודת העיריות ]נוסח חדש[, )א( ל174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 מן: אשר קובע כדלק
 

מעונין,  נוגע או היהילא עובד של עיריה  קיד אופ )א( .174
ו או זוג-ל ידי בןאו עיפין, על ידי עצמו רין או בעקבמיש

העיריה ובשום  שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם
 עבודה המבוצעת למענה.

 
 [:את הסעיף הרלבנטי ולהשליםנא לסמן הריני להצהיר כי ] .3.2
  

ייך שי הרונהט או בתאגיד עיריית ראיננו עובדים בעי אנוכי ובן/בת זוגי .3.2.1
 .ית רהטילעיר

 
  :או

 

בתאגיד עירוני השייך לעיריית  ט אויריית רהם בעעובדיו בן/בת זוגי אנוכי א .3.2.2
 .רהט

 
____.___________________________________________ 

 
______________________._________________________ 

 
 [:שלים את הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהר כי ]הריני להצהי .3.3

 

ט או ת רהדם שהוא עובד עיריית משפחה לא, אין לי קרביטב ידיעתילמ .3.3.1
 מקומית לתכנון ובנייה רהט.דה ההוע

 
 זו: לעניין הצהרה

 
 ח אוו בת, א)סב או סבתא(, בן א, הורה, הורה של הורה בן זוג –" קרוב" 

, אחיינית, בן זוג של דוד, דודה, אחיין , הורה של בן הזוג )חם או חמה(,תחוא
 ה;בת דוד/ ד/ה,זוג )גיס/ה(, בן דוות של בן הה(, אח או אח/חות )גיסאאו אח 
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י למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כ .3.4
ו , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/אריית רהטזכה במכרז( לבין עיהמציע )אם י

ין ע או מעוניריית רהט נגויי עובד עכ לידוע עובד עיריית רהט ולא יבין המציע לבין 
 . קיפיןובין בעשרין בהסכם, בין במי

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
חדש[,  ות ]נוסחא)א( לפקודת העירי122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

 ישיד שו תאגפו, אאו שות ו נכוס , וצה, קרובר מועחב )א( א.122
אחוזים בהונו או ה על עשרה חלק העולרים ואחד מהאמל
ם מנהל או עובד אחראי בו, לא חד מהו או שארווחיב

, לענין זהוזה או לעסקה עם העיריה; יהיה צד לח
 תחוא או ו בת, אח, הורה, בן א בן זוג –"קרוב" 

 
 [:בנטישלים את הסעיף הרלנא לסמן ולההריני להצהיר כי ] .4.2

 

במועצת  נבחר ציבורה לאדם שהוא חקרבת משפי ל אין למיטב ידיעתי, .4.2.1
 ט.עיריית רה

 
 וא
 

 דלקמן:  ת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כי קרביש ל .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 
_______________________________________________. 

 
 בסעיף זה:לעניין ההצהרה 

 
 בן או בת, אח או או סבתא(, )סבשל הורה  הורה, הורה ,גן זוב –" קרוב"
יינית, בן זוג של הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחל בן הורה ש ,תחוא

 ן דוד/ה, בת דוד/ה;יס/ה(, באח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )ג
 

אם יזכה ) יעהמצ ר כי ההסכם שייכרת ביןר לעיל, הריני לאשמבלי לגרוע מן האמו .4.3
ין המציע ו/או ביני לבין שהו בינים כלד ענירהט, לא יוצר ניגוין עיריית ין המכרז( לבב

ריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי נבחר ציבור בעי
 ישרין ובין בעקיפין. , בין במלהסכם

 
 ניגוד עניינים הצהרה בדבר היעדר .5

 

כיהנתי רה זו, לא תימתי על הצהחשקדמו ל יםשנוש הריני לאשר כי במהלך שלה .5.1
מן מועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד חבר בו/או כ ת רהטכראש עיריי

 התאגידים העירוניים של עיריית רהט. 
 

 לעניין סעיף זה:
 
בעל שם אחר(, גוף מנהל של תאגיד יו"ר דירקטוריון )או  ":משרה נושא"

"ל, משנה כגיד(, מנתאה ל שלטור )או חבר בגוף המנהדירק
תפעול או מנהל סגניו, אחד מל, מנהל כספים או כ"ל, סמנכ"למנ

ר )פנימי או חיצוני(, ראש אחד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבק
 ועדת ביקורת;
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מת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית למועד חתינכון  ":תאגיד עירוני" .5.2
הלת " )החברה המנבעידן הנג; ""י רהטתאגיד המים והביוב "מ תכנון ובנייה רהט,ל

מערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט הנגב האשכול נגב(, ר התעשייה עידן האת אזו
 ה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  )בהקמ

 
על הצהרה זו, לא כיהנתי  ו לחתימתישקדמ הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים .5.3

באחד מן רה שושא מצת עיריית רהט ו/או כנהט ו/או כחבר במועכראש עיריית ר
מו לחתימתי על ים שקדמש השנמהלך חיריית רהט, וכי בוניים של עתאגידים העירה

 לאחד התפקידים שפורטו לעיל.  הצהרה זו לא הייתי מועמד
 

 לעניין סעיף זה:
 
ר(, וריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחו"ר דירקטי ":הנושא משר"

ל, משנה נכ"מיד(, בר בגוף המנהל של התאגדירקטור )או ח
ל או ל תפעוו, מנהפים או אחד מסגניל, מנהל כסמנכ"ל, סמנכ"ל
או חיצוני(, ראש חד מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי א

 ועדת ביקורת;
 
, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב ת הסכם זהחתימ נכון למועד ":תאגיד עירוני"

 התעשייחברה המנהלת את אזור ה"; "עידן הנגב" )ה"מי רהט
 ת לרהטקמה(, חברה כלכליהמערבי )בהאשכול הנגב  ,דן הנגב(עי

 ותת המתנ"ס ברהט.  ה(, עמ)בהקמ
 

שנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד ככל שבמהלך שלוש ה
עמד לאחד ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מו טים לעיל,המפורהתפקידים 
לו, היה מועמד הן היועץ או יקיד בו כהתפ)ברים נא לפרט את הד –הללו  התפקידים

 מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(:  או היההיועץ כיהן  הגוף שבו היה
 
_.____________________________________________________ 
 
____________________________________________________._ 
 

____________________________________________________._ 
 

ה זו, לא כיהנתי ל הצהרימתי עמו לחתך שלוש השנים שקדשר כי במהלהריני לא .5.4
קיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים כנושא משרה או כבעל תפ

שירותים עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה,  קבלניות, כלשהם )עבודות
לרבות, ה, עמותה )סק(, חבר)עו יחיד עצמאק יפין כסנוך, ייעוץ פיננסי(, בבתחום החי
  בור(: לת הציחברה לתוע

 
 יין סעיף זה:לענ

 
 יל; כהגדרתו לע ":נושא משרה"
 
 ובין כספקבעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר  ":בעל תפקיד"

י בתחומי תפעול, עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצונ
  אדם; יננסיים, תקציב או כוחפ

 
ם תפקידיבאחד הנושא המשרה כיהן האחרונות, ש השנים שלו ךכל שבמהלכ

ק, התפקיד בו שימש, התקופה בה נא לפרט את הדברים )שם הספ –רטים לעיל המפו
 כיהן(: 

 
________________________________._____________________ 

 
___________________________________________________._ 
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הנתי לא כירה זו, לחתימתי על הצה שנים שקדמובמהלך שלוש ה לאשר כי ריניה .5.5
ז הדרום או תאגיד עירוני של רשות ושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוכנ

לא הייתי  תכנוני במחוז הדרום ו/אוו של מוסד מקומית המצויה במחוז הדרום ו/א
 ים הנ"ל:  תפקיד לאחד הגורמ בעל

 
 יף זה:לעניין סע

 
 ת;ית, מועצה אזורימועצה מקומעירייה,  ":תישות מקומר"
 
שלה, ועדה מחוזית  רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה ":נוניסד תכמו"

 או ועדת משנה שלה;
 
 ל; כהגדרתו לעי ":נושא משרה"
 
 לעיל;כהגדרתו  ":תפקידבעל "
 
 שר לרשות(, אהציבור, עמותה, חברה לתועלת כל תאגיד )חברה ":תאגיד עירוני"

ות ת למנ, הזכו20%עור העולה על מניות בשי מקומית יש בו
ים, יהיה תחום טורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחדירק

 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;
 

ת, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד ים האחרונוככל שבמהלך שלוש השנ
ית ו/או שם משות המקום הררים )שנא לפרט את הדב –לעיל תפקידים המפורטים ה
 תקופה בה כיהן(: משרה, הושא הכיהן נ וני, התפקיד שבותאגיד העירה
 

__________________.___________________________________ 
 

_________________________________.____________________ 
 

סיפקתי לא  רה זו,שקדמו לחתימתי על הצה במהלך שלוש השנים הריני לאשר כי .5.6
רית רהט או עובד כיר בעיובד בו/או לעור בעיריית רהט לנבחר ציב רותים אישייםיש

לרבות, עבור  תכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני,בכיר בועדה המקומית ל
 י.מנהל בתאגיד עירונר ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או הקשור לנבחתאגיד 

 
 לעניין סעיף זה:

 
מהלך ת רהט בחבר מועצת עירייאו כיהן כ ם שהיה מועמדדכל א ":רציבונבחר "

נבחרי נים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, שלוש הש
שהיא )בחירות, ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה 

 אינם מכהנים יותר במועצת עיריית רהט;פטירה(, ו התפטרות,
 
 ירייה, מהנדס עמזכיר ה כ"ל,גן המנמנכ"ל העירייה, ס ":יהעובד בכיר בעירי"

גן גזברות רייה, סר העייה, גזבסגן מהנדס העיריהעירייה, 
יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר העירייה, מבקר עיריית רהט, 

, מנהל ל כוח האדםמנהל אגף בעירייה; מנה העירייה,
 התשלומים, חברי ועד העובדים; 

 
יר בעירייה, כת עובד בהגדרלעיל בכל אחד מן המנויים  ":עובד בכיר בועדה"

ה יד בועדל תפקגם כבע תפקידו הוא משמשאשר מתוקף 
תובע עירוני העוסק המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, 

 נו עובד שללרבות, תובע חיצוני שאיבתחום התכנון ובנייה )
 יקוח על הבנייה; העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפ
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 ;לעיל 4.2עיף סדרתו ב": כהגתאגיד עירוני"
 
תפעול, מנהל כוח ם, מנהל כספיל, מנהל מנכ"ל, סמנכ" :"יד עירונימנהל בתאג"

     אדם או מבקר בתאגיד;

 
ים לאחד הגורמ ושא המשרה סיפק שירותיםככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נ

או העובד שסופקו לו  ם )שם נבחר הציבורנא לפרט את הדברי –המפורטים לעיל 
ן תקופת מתרותים שסופקו, , מהות השיאת השירותים קורם שסיפ, הגםשירותיה

  ירותים(:הש
 

________________________________._____________________ 
 

________________________________________________._____ 
 

____________________________________________._________ 
 

תי רה זו, לא כיהנמתי על הצהם שקדמו לחתיישלוש השנהלך מר כי בהריני לאש .5.7
ריית רהט שירותים ל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיה או כבעמשר כנושא

חה, שירותים בתחום הרוו כלשהם )עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים
בות, )לר ה, עמותסק(, חברהיד עצמאי )עונסי(, בין כספק יחבתחום החינוך, ייעוץ פינ

 ור(:  לתועלת הציב החבר
 

 ניין סעיף זה:לע
 
 ו לעיל; כהגדרת :"שרהנושא מ"
 
יר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק בעל תפקיד בכ ":בעל תפקיד"

יצוני בתחומי תפעול, רבות יועץ חעצמאי החיצוני לספק, ל
 או כוח אדם;  פיננסיים, תקציב

 
פקידים כיהן באחד הת שא המשרה, נותאחרונוש השנים הל שבמהלך שלוככ

הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה  ברים )שםת הדא לפרט אנ –ורטים לעיל המפ
 הן(: כי
 

._____________________________________________________ 
 

____________________________________________._________ 
 

______________________________________________.______ 
 

הצהרה זו, לא כיהנתי  תימתי עלו לחנים שקדמבמהלך שלוש הש ני לאשר כיהרי .5.8
רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות  כנושא משרה אצל

יתי הדרום ו/או לא הי חוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוזהמצויה במת מקומי
   נ"ל:הורמים בעל תפקיד לאחד הג

 
 ן סעיף זה:ילעני

 
 זורית;מועצה א מית,ועצה מקועירייה, מ ":יתרשות מקומ"
 
ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית רשות רישוי,  ":מוסד תכנוני"

 או ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  :"נושא משרה"
 
 רתו לעיל;כהגד ":בעל תפקיד"
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ת , אשר לרשוועלת הציבור(ת, חברה למותהעחברה, כל תאגיד ) ":ד עירוניתאגי"

, הזכות למנות 20%על ר העולה שיעומניות ב מקומית יש בו
הלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום דירקטורים או מנ

 היה;יהעיסוק של התאגיד אשר 
 

ן באחד רה מטעם המציע כיהבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשככל ש
ומית ו/או שם הרשות המק ת הדברים )שםאנא לפרט  –ל יטים לעהתפקידים המפור

 הן(: ד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיי, התפקיירונתאגיד העה
 

_____________________________________________________. 
 

____________________________________________._________ 
 

______________________________________________._______ 
 

האחרונה לרשויות בחירות לדמו ודשים שקששת החבמהלך י יני לאשר כהר .5.9
(, לא שימשתי בתפקיד רשמי )בהתאם 2013דש אוקטובר נערכו בחו) המקומיות

שות עבור מועמד כלשהו שהתמודד לרא ומיות(לרשויות המקהבחירות לחוקי 
קתי מו כן, לא עסכיר רהט; ת העצה למועאו עבור רשימה שהתמודדעיריית רהט ו/

ודד לראשות עיריית רהט ו/או עמד שהתמלמו ס תרומותכספים ו/או גיובגיוס 
י אני בעצמלשהי שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן הריני לאשר, כי לרשימה כ

לא תמורה, למועמד כספים ו/או לא ספקתי שירותים כלשהם ללא תרמתי 
ועצת בבחירות למהי שהתמודדה שרשימה כלאו ל/רהט ו שהתמודד לראשות עיריית

  העיר רהט.

 
ות, המציע ו/או חודשים שקדמו לבחירות לרשויות המקומיששת הך שבמהלככל ש

לראשות עיריית עבור מועמד ת לעיל, בו עסק באחת הפעולות המפורטוושא המשרה נ
)שם  הדבריםיר רהט, עליו לפרט את התמודדה למועצת הערהט ו/או עבור רשימה ש

בוצעה פעילות שאו התפקיד ו/פעולות, מהות הרם בוצעו ההרשימה שעבו והמועמד א
   (:ידי המציע או נושא המשרה בו-על
 

._____________________________________________________ 
 

_____________________________________________.________ 
 

_______________________________________________.______ 
 
כנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט קומית לתה המכי הועד הובהר לי היטב ני לאשר כיהרי .6

רת מכוחו רות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכשומ
רת ההסכם אם יתברר אחרת שנעשתה במסג ן המציע לעיריית רהט ו/או כל התקשרותבי

התקשרות את  ה המונעתאו שקיימת מניעת קון מדויכונות או אינניל אינן י לעיהצהרותכי 
לרבות בגין ל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, בש העירייה ו/או הועדה המקומית בהסכם

, של הסכם זהים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו ניגוד עניינמצבים שבהם יווצר 
ריית רהט ו/או עה כנגד עיכות ו/או תביזשה ו/או דרי ונה ו/אמוותר בזאת מראש על טעואני 

 לה. ת אטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות ו/או מקומיהועדה המ

 

הצהרתי זו, ות הנובעת מהריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמע .7
 . צהר לעיל הנו נכוןוהריני לאשר כי כל אשר הו
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יד שר עשויות להעמי דלעיל, אבתוכן הצהרת םו שינויייחול קרה בואני מתחייב כי במ .8

למחלקה המשפטית של  צב של ניגוד עניינים, אעביר את המידעבמ מציעהאת  אותי/
 העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.

 
 
 
 מצהיר/החתימת ה 

 
 

 אישור
 

 בפני מר/גב' ע... הופי.............. ו"ד, מאשר כי ביום............... עאני, .......................
כי  ה/......... ולאחר שהזהרתיוי אישית /נושא ת.ז. ................ ל ת/מוכר.. ה...............................

עשה ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תתהיה צפוי//עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה
 פני.יה בלתם/ה עונות הצהרתו/ה לעיל וחכן, אישר/ה נכ

 
 

 
 ת עוה"דחותמחתימה +  
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 טופס מס' 16
 

 ון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק שווי  פי-לע תצהיר
 
 

 עליי כי תישהוזהר לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל"מ, _____________ הח אני
 כתבב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי היהא כן אעשה לא אם וכי, האמת את הצהירל

 .לןלהכד
 

 "(.מציעה)להלן " "מעב_______ ____________ב מניותבעל /מנהל/כשותף שמשמ אני .1
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ל 9להוראות סעיף בהתאם עושה תצהירי זה  אני .2

 הצעת גשתמה כחלק זאת(, "ותשוויון זכויות לאנשים עם מוגבל חוק")להלן: , 1998-תשנ"ח
 בסיכון ומצוקה ברהט תות וצעירובית חם לנער תהפעלננו ענייש 7/2019כרז למ המציע

 (. "מכרזההלן: ")ל
 

-"חשנהת, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם הצהרה .3
1998: 

 
 :להלן יםהאמור מבין הרלוונטי ףהסעי אתהמציעים לסמן  על .3.1

 
, גבלותמו עם לאנשים זכויות ןוויוש וקלח 9 סעיף הוראות :'א חלופה  .3.1.1

 . מציעחלות על ה ןאינ
 :או
 

 לאנשים עם מוגבלות,לחוק שוויון זכויות  9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .3.1.2
 .  אותן מקיים ואוה מציעהעל  ותחל

 
להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  יש -עיל ל 3.1בסעיף  שסימן את החלופה ב' יעלמצ .3.2

 : להלןיות הרלוונט
 

 .עובדים 001-מ פחות מעסיק מציעה :'א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

פנות חייב לעובדים לפחות, והוא מת 100מעסיק  מציעה : ב' חלופה  .3.2.2
ה והשירותים החברתיים כ"ל משרד העבודה הרווחלמנ

לחוק שווין  9שום חובותיו לפי סעיף לשם בחינת יי
בקשר  קבלת הנחיות םלש –ורך ת הצבמידזכויות, ו

 ומן. ישלי
 

 4.2 יףסע למילוי דגשים .3.3
 

 ההרווח העבודה משרד"ל למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע הבמקר .3.3.1
לעיל(,  4.2.2ף ( לעיל )ראה: סעי2) פהחלו ראותהו לפי החברתיים והשירותים

 הוא, חלופה באותה כאמור התחייב  הוא שלגביה שרותהתק עמו עשתהנוכבר 
 9פי סעיף נחיות ליישום חובותיו לואם קיבל הכנדרש ממנו,  ר כי פנהמצהי

 פעל  גם הוא,1998-וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלח
 . ליישומן

 
 מתחייב אהו(, לעיל 4.2.2 סעיף )ראה: לעיל (2החלופה )סימן את ש  ציעלמ .3.3.2

ותים השירחה וביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרוולהע
שתהיה  לככ) העירייהד התקשרותו ימים ממוע 30תיים בתוך רהחב

 רות כאמור(. התקש
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 םמטע צהרהכה אף תיראה היא מכך לגרוע יומבל, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .4

 .זו הצהרה למסור תיאו הסמיך אשר, המציע
 

 .אמת - תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר ניא .8
 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר תמחתי
 

 אישור
 

מאשר/ת בזה כי ביום ____________ התייצב/ה . _____, .רמהח"מ, עו"ד _________  אני
 שמספרה.ז. בתו/ה ה/תה עצמשר זיהב' ________________ אבפניי מר/ג

 יוכ האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו לאחרו, אישי אופןב לי________/המוכר/ת ____
ה /תצהירו תנכונו את ה/ראיש, בחוק הקבועים נשיםלעוה /צפויתהא /יהא כן התעש/יעשה לא אם

 .בפניי עליוה /וחתם
 
 

_____________ 
 "דעוה חתימת
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 17טופס מס' 

 
 טופס רישום מוקדם  :7/2019מכרז 

 ר למזכיר עיריית רהט וקדם יש למסוטופס הרישום המ]את 
 [13:00בשעה  2019 ספטמבר 26ליום  עד

 
 לכבוד 

 ןעלי אבו אלחסמר 
 רהט עיריית מזכיר

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  g.ilr@iula.ormazkeבדוא"ל:

 
 

 א.נ,
 

 7/2019ז מכר –ופס רישום מוקדם ט  הנדון:
 ומצוקה ברהט ן הפעלת בית חם לנערות וצעירות בסיכו

 
 

 תףהמשת יפרט להלן, שבנדון למכרז הצעות להציע להזמנה 6.2 בסעיף למפורט בהתאם
 
 _________________.__________   שתתף:המשם  .1

 
 ___________.________________    .:ח.פ./ת.ז. .2

 
 _______.____________________  )משרד ראשי(: תובתכ .3

 
 ____._______________________   טלפון משרד ראשי: .4

 
 ____._______________________   פקס'  משרד ראשי: .5

 
 __._________________________  ראשי: דוא"ל משרד .6

 
 __._________________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 ___________________________.   הנציג:תפקידו של  .8

 
 .___________________________  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 ________________.___________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 
       

 חתימה  תאריך  פקידות  םחותשם ה
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 מסמך ב'
 

 לחוזה ש העירייהאישור יועמ"  
   
מכרז  הוא חלק ממסמכים ההסכ  

 מה.פומבי שפורסם והוא מאושר לחתי
   
 _____________, עו"ד  
   
 _ך: _________תארי  

 

 (7/2019מכרז מס' ) מתן שירותיםהפעלה/ הסכם
 2019נת __________ שדש__חו____ ל_שנערך ונחתם ברהט  ביום 

 
 בין:

 500211610 עיריית רהט
 ה לעניין הסכם זה:שכתובת

 טרה 8ת.ד. רהט  מרכז מסחרי
 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על

 ייה והחשב המלווהגזבר העיר ראש העירייה,
 "(המזמין" או "העירייה)להלן: "

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 .____________.מס' ע.מ/ותהמע /ח.פ 
 א: בתו הישכתו 
 ______._________רח' _________ב 
 ו:מטעמ ידי מורשי החתימה-על 
 __________ ת.ז. __________.ה"ה _ 
 __________.____ ת.ז. _________ -ו 

 "(המפעיל: ")להלן
 ד שני מצ

  
צבי מב ירותוע נערותלבית חם " הפעלת 7/2019את מכרז מס' והעירייה  פרסמה   :הואיל

א'  כנספחמצ"ב המכרז  כימעתק של מסה; "(המכרזלן: ")להרהט" ב ומצוקה סיכון
 ;ם זהנפרד מהסכ ומהווה חלק בלתי להסכם זה

 
ידי ועדת המכרזים של -ו הומלצה עלהגיש את הצעתו למכרז, והצעתו ז המפעילו :והואיל

  העירייה כהצעה הזוכה במכרז;
 

י מכמסב םת השירותים המפורטיאירייה תן לעיי לפעיהמי כ ,ייניםנוהצדדים מעו :ילוהוא
 לרבות  זהכם בהסמפורט כל כבאופן, במועדים ובתנאים ה המפעילת בהצעו מכרזה

 ;"(השירותים)להלן: " בהצעהובמכרז 

 
ור יחסי עובד ים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצוהצדד :והואיל

שאינם הולמים  ותההתקשר ב בתנאי, וזאת בהתחשפעילהמבין ל הייעירה ןמעביד בי
 סגרת יחסי עובד מעביד;במ  קשרותהת

 
 הותנה בין הצדדים כדלקמן:הוסכם הוצהר ון על כ

 
 
 מבוא נספחים וכותרות .1
 

 .הימנוחלק בלתי  המבוא להסכם זה מהווה .1.1
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(, בוצע בהםיאו שינוי ש/יקון ועל נספחיו ולרבות כל ת) 7/2019 מסמכי הליך מכרז .1.2
 ממנו.  רדתי נפהווים חלק בלמ

 
נה והן לא תשמש ,ספחיו ניתנים להקלת ההתמצאותם זה על נכותרות סעיפי הסכ .1.3

 לפרשנות ההסכם.
 

כדי סכם זה ראות ה, אין בהוהמכרזעל הוראות  להוסיףבאות  סכם זהוראות הה .1.4
חשב יולא ימכרז העל פי העירייה  תסעד לו זכאיומכל מכרז לגרוע מהוראות ה

 . זמכרהוראה מהוראות התור על ויאו כ כהקלה סכם זההר בהאמו
 

המחויבים  יחולו בשינויים הז הסכםשמו בושלא צוטטו או שלא י מכרזות הוראה .1.5
 . הז הסכםוככל שהן ישימות על הוראות 

 
ו יחול הסכם זהן הוראות לבי המכרז סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות מקרה שלב .1.6

  במפורש אחרת.אמר אלא אם נ ,סכם זהות ההורא
 

 ים ות הצדד הרהצ .2
 

ה וכים בהסכם זרי ההוצאה וההרשאה להתחייב הככ ,בזאת המצהירהעירייה   .2.1
ולמשך שרד הרווחה לתקצוב ההתקשרות מתקבל מתשתקציבית רשאה מותנים בה

 ת ההתקשרות.תקופ
 

רותים יירותים; וכי מתן השאת הש שיר על פי כל דין לבצעכי הוא כ ,מצהיר המפעיל .2.2
, לרבות בכל ג' כלשהו ם זה אינו פוגע בזכויות צדאם להסכהתב עירייהל ידו על

 רוחני של צד ג' כלשהו.ין יויות בקנשור לזכהק
 

שים לרבות בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרו המפעילעוד מצהיר  .2.3
כן את הידע המקצועי, שותו ודים לרשאבי האנוש העומהאמצעים הכספיים ומ

 שירותים.  אספקת הרשים לשם הנדיות ן והמומחוהניסי
 

ולא להעביר או למסור את ביצוע  השירות בעצמובצע את ומתחייב ליר מצה המפעיל .2.4
ד שלישי השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצ

 . המוסמך העירייהנציג  ידי-עלר בכתב מראש הותר הדב כלשהו, אלא אם
 

כאשר העסקת קבלן השירות,  נה למתןסיק קבלני משהעל ייב שלאחתמ המפעיל .2.5
ההסכם וכן רייה בכתב ומראש, תביא לביטול מידי של אישור של העימשנה ללא 

ל מוסכם ע , אשרהלמקר ₪ 50,000תחייב את נותן השירות בפיצוי מוסכם בסך 
עד אחר ס ומד דעתם לנזק הצפוי, זאת מבלי לגרוע מכלה את אצדדים כי הינו מהווה

 . ד לעירייהומהע
 
 ואישורים   רישיונות היתרים .3
 

הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים כי יב בזאת ומתחימצהיר  ילהמפע .3.1
 ויותבהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרש

 המפעיל. תקופת ההתקשרות על פי הסכם זהקף כל , ואלה יהיו בתווסמכותהמ
 ש. ל עת שידרובכייה לעיריגם צלה מתחייב

 
פורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי המ המפעילהרות בהר כי נכונותן של הצמו .3.2

ה ובין עת חתימת הסכם זמהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין ב
נה ויק המפעיליחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד מכן י בכל מועד שלאחר

הפרתו בגין מוסכם  כפיצויהסכם ל 2.5סעיף וע בהקב ת לפיצויורייה את הזכלעי
 . בלי לגרוע בכל זכות המוקנית למזמין, מיסודיתה
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תוקף הצהרותיו, לרבות מיד על כל שינוי שיחול בייה לעירמתחייב להודיע  המפעיל .3.3
שירותים בהתאם ליתן את הצו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו על כל 

  נספחיו. לעזה להסכם 
 

ל בקשר למתן כל דין החירותים בהתאם להוראות ת השלספק א במתחיי מפעילה .3.4
 השירותים נשוא הסכם זה. 

 
 תקופת ההסכם  .4
 

ה להציע להזמנ 4.1ורט בסעיף לפי הסכם זה, היא בהתאם למפתקופת ההתקשרות  .4.1
 . .4.2בסעיף זה או בסעיף עדים הקבועים , והיא תחל במו)מסמך א'( הצעות למכרז

 
רות בין להאריך את תקופת ההתקש כותד את הזלבת לעצמה ברשומ העירייה .4.2

)להלן: מכרז עות לע הצלהזמנה להצי 4.3למפורט בסעיף , זאת בהתאם צדדיםה
רכת הר, כי הא, כאשר מובזאת על פי שיקול דעתה בלבד, (התקופה המוארכת""

 תלוי בקבלת תקצוב משרד הרווחה. התוכנית וקיומה הינו 

 
על ידו  עשאו במקרה של ביצוע פ עילהמפמצד של ההסכם  יתיסודרה של הפ במקרה .4.3

 תהתראה מוקדמכם זה ללא לבטל הס ת, רשאיראש העיר, באישור העירייההיה ת –
 יסודיתה תוהפר ןגיב 2.5ף סעיבהקבוע בהסכם תהיה זכאית לפיצוי המוסכם וכן 
  .לי לגרוע בכל זכות המוקנית למזמיןמב

 
קבוע בו אלא בהסכמת מעבר ל להארכת ההסכםכאי אינו ז ליהמפעכי  ,ובהרמ .4.4

בהתאם  –ניין אחר כבכל ע –יין זה לפעול בענ תהיה רשאייה תהעירי, וההעיריי
 הבלעדי. הול דעתלשיק

 
לא תהיה על  ,עירייההידי -עלנו, לק ממאו ח, כולו בכל מקרה של ביטול ההסכם .4.5

רה ן, למעט התמוומי מכל סוג םאו לשלם לו תשלו המפעילחובה לפצות את העירייה 
 . עד  לביטול ההסכםבפועל  לפעיהמיפק עה בהסכם עבור השירותים שסהקבו

 
 עירייהלר מחויב להעבי המפעילמכל סיבה שהיא,  ההסכם בכל מקרה של הפסקת .4.6

עד  העירייהעבור את כל העבודה שעשה ועירייה שותו והשייך לאת כל החומר שבר
שאי לעכב ינו רא מפעילה. מובהר כי גיעהלא שום פללהפסקת ההסכם, ללא דיחוי ו

 מגיע לו.שלום התל טענה לרבות לא בשל סיבה שהיא,לשהו מכל אצלו חומר כ
 

יחולו גם  ת סודיות וזכויות יוצריםבדבר שמירות כי ההורא ,למען הסר ספק מובהר .4.7
 לאחר הפסקת הסכם זה.

 
 ם יאור השירותית .5
 

תוכנית ההפעלת הם:  ם זהמכוח הסכ לעירייה המפעילהשירותים אותם ייתן  .5.1
 ה.ראש אגף רווחה בעיריי עם ובתאוםרז למסמכי המכג'  מסמךכאמור ב

 
 :ום מתן השירותיםמק .5.2
 

ת )בהתאם להוראוידי המפעיל -הוצע עלשבמבנה קו אך ורק השירותים יסופ .5.2.1
 חלקכידי העירייה -ושר עלוא הצעות למכרז(בסעיף ___ להזמנה להציע 

 "(.המבנה: "ןהלולעיל )לה כמבחירת ההצעה הזו
 

במבנה  ספק את השירותיםל ילהמפע, על כי לאורך כל מתן השירותים מובהר .5.2.2
 אחרת. הנ"ל, אלא אם הורתה העירייה

 
 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  עיף זההפרת הוראות ס .5.2.3
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 : השירותים זמני מתן .5.3
 

ווחה רהעל ידי אגף  שייקבעו יספק את השירותים בימים ובשעות המפעיל .5.3.1
 .ת מסמך ג'בות הוראוולר כרזעל מסמכי המ תבססובה

 
 להזמנה להציע הצעותורט בסעיף ___ פהתאם למ, בלות יהיוימי הפעי ככלל .5.3.2

   .עירייה.בוחה הרומנהל י על יד מראשואחרת אושר למכרז, אלא אם 
 
ינתנו כשירותי קבלן וא הסכם זה ימובהר כי השירותים נשלמען הסר כל ספק  .5.4

אישי  (, וכן, כשירות1974-התשל"הבלנות, בחוק חוזה הקזה  דרת מונחגעצמאי )כה
 . 1970-חוזה(, התש"להפרת  ם )תרופות בשלוק החוזי( לח2)3דרתו בסעיף כהג

 
ין בשכל יה, בין בשל הפרתו ובידי העירי-זה עלוטל הסכם משכך, בכל מקרה שבו ב

ל צו עד שאו לכל ס/לא יהיה זכאי לכל סעד של אכיפה ו המפעיל, כל סיבה אחרת
עד כאמור ו/או ס זאת מראש עלא מוותר בי או זמני ובין קבוע(, והובין ארעמניעה )

 . לאכיפת ההסכם על העירייהכאמור זכות 
 

 ומשרד הרווחה העירייהיקוח פ .6
 

ו/או  העירייהג לאפשר לנציף פעולה עם העירייה, בין השאר לשתיב מתחי המפעיל .6.1
מכרז, ההצעה ביצוע היו, לפקח על ולותלבקר פע םמי שבא מטעמ או משרד הרווחה

 השירותים.  לפיקוח ע וההסכם, לרבות
 

העניינים הקשורים במתן בכל ה העיריילהישמע להוראות מתחייב  המפעיל .6.2
 השירותים. 

 
ו/או למשרד  לעירייהזכות הניתנת על פי הסכם זה  כי כל מוצהר בזהסכם ומו .6.3

ת ע הוראולהבטיח ביצו מצעי, הנם אלימפעו להורות ללפקח, להדריך א הרווחה
-הר בזאת כי אין בזכות הפיקוח שניתנה עלל ספק מוב.למען הסר כבמלואו ההסכם

ל מכ כדי לגרוע, המפעילידי -כאמור עלזכות הפיקוח  מימוש-ידי העירייה ו/או באי
יות כלשהי לעניין סיר ממנו אחרפי הסכם זה ו/או כדי לה-על המפעילהתחייבויות 

ל אחריות של העירייה ו/או כדי להטי ת רצונהלואו ולשביעוה במל הסכם זשקיומו 
 .ו/או מי מטעמהמכל סוג שהוא על העיריה 

 
כל , עפ"י דרישתה ו/או למשרד הרווחה )לפי העניין( מתחייב לספק לעירייה המפעיל .6.4

 יעה הקשורים לביצוע העבודה נושא הסכם זה.מך וכל ידמס
 

ירות, אופי יצוע השרוש להוכחת בך הדוכל מסמ סכל טופיב למלא מתחי המפעיל .6.5
 ידי העירייה.ייקבע על הטפסים, צורתם 

 
התשלומים המשולמים לעובדי ת שכר על ביצוע בקרשירותים ות מתן הלצורך הבטח .6.6

השכר של העובדים תלושי לעירייה מידי חודש את ר מתחייב להעבי המפעיל, המפעיל
 .רייהיעעל ידי ה ידו ככל שיידרש שהועסקו על

 
בהם שאין  תם ונתגלהאו ושי השכר כאמור, או מסרת את תלר נותן השירוא מסל .6.7

לא יהיה זכאי ות מקיים את הוראות חוקי העבודה על פי קביעת המזמין, ן השירנות
,על כל סכםשל הה דבר יהווה הפרה יסודיתוהלכל תמורה בגין אותה התקופה 

 . המשתמע מכך
 

 עם עצמו. יקוח מטספק להפעיל פשל המחובתו  עוה כדי לגרן באמור בסעיף זאי .6.8
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 ג יצוהעדר זכות י .7
 

איננו סוכן, שלוח או נציג של העיריה  המפעילין הצדדים, כי ומוצהר בזאת במוסכם  .7.1
את בהתחשב הו, וזרייה  בעניין כלשת העיואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב א

 ותים נשוא הסכם זה. במהות השיר
 

הבלעדית לכל באחריות ן וישא רשאי לעשות כמו כלהציג עצ מתחייב שלא המפעיל .7.2
לכל  העירייהלצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג  עירייה אוזק לנ

ה, מראש העירייחתימה של ידי מורשי ה מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על
   ובכתב.

 
 העסקת עובדים   .8
 

 בעלרה, המש פים בהיקח אדלהעסיק כ ייב לשם אספקת השירותיםמתח המפעיל .8.1
 . ובהוראת תע"ס ה ובהסכםבהצע כרז,במיון כנדרש , ניסכישורים

 
 חל איסור להעסיק קבלני משנה. המפעילמובהר, למען הסר ספק, כי על  .8.2

 
ורה לקזז מהתמ תהיה רשאיהעירייה תובהר בזאת כי , מעילמבלי לגרוע מהאמור ל .8.3

רר כי ב, אם יתסייםומים יחכם, סהשירותי ןעקב מת המפעיללהעביר ל תחייבא ישה
 , או אינו ממלא את מלוא התחייבויותיו וח האדםאת מצבת כאינו מקיים  המפעיל

  פחיו. זה על נס ת הסכםוהוראוהעירייה בהתאם לדרישות 
 

ק שירות התעסוקה, גדרתו בחורשאי להעסיק עובד זר כה לא יהיה המפעיל .8.4
 נה.בלן משבין כקבד ועובין כ ,יצוע הסכם זהלצורך ב 1959-התשי"ט

 
לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה יה אחראי עובדים, הוא יה ילהמפעסיק הע .8.5

; חוק שעות 1959 – תשי"ט חוק שירות התעסוקה,ה: ובכלל זהחלים על העובדים, 
פשה ; חוק חו1976 –דמי מחלה, תשל"ו ; חוק 1951 –מנוחה, תשי"א עבודה ו

ק שכר שווה לעובד ; חו1954 –ם, תשי"ד ינש וק עבודתח; 1950 –שנתית, תשי"א 
 –; חוק החניכות, תשי"ג 1953 –; חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1965 -תשכ"ו ולעובדת,

חוק הגנת השכר,  ;1951 –זרה לעבודה( תשי"א ים )הח; חוק חיילים משוחר1953
)נוסח  ; חוק הביטוח הלאומי1963 –; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1958 -תשי"ח

דעה לעובד ; חוק הו1987 –שכר מינימום, תשמ"ז  ; חוק1995 –, תשנ"ה (ולבמש
 "(.העבודהקי חו)כולם ביחד להלן: " 2002 –)תנאי עבודה(, התשס"ב 

 
חוק עבודת להוראות  היה בהתאםמתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר י המפעיל .8.6

לאחר רק  מור תהיהאהעסקת בני נוער כ(. "החוק")להלן:  1952 -הנוער, התשי"ג
  ומראש של מנהל הרווחה. בשור בכתקבלת אי

 
יום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים אחראי לק המפעילמור, יהיה לאבנוסף  .8.7

 , משך כל זמן הסכם זה .קיבוציים החלים על העובדים
 

 ל העובדים המועסקים על ידו יהיו בעלי אישורלכך שכוג מתחייב לדא מפעילה .8.8
 –״א וסדות מסוימים, תשסבממין  ה של עברייניהעסקלמניעת  קי החומשטרה לפ

שלא להעסיק במקום מתן השירותים   המפעילמתחייב  תיו. כמו כן,תקנוול 2001
 ר.אמור משטרה כבזמן נוכחותם של קטינים עובדים שאין להם אישו

 
על ידי רואה  שור החתוםאחת לחצי שנה, אי עירייהמתחייב להמציא ל המפעיל .8.9

וקי לפי חליו ומים החלים עהתשלחובות ועמידתו בכל הדות טעמו, אומחשבון 
ה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו המוצבים העבוד

 –ומאושר על  מפעילהימה מטעם שי החת, חתום בידי מורהעירייהבאתרי ומתקני 
 ידי רואה חשבון.



 

 

 
 

 

    
 : תוצעירו בית חם לנערות הפעלת :7/2019מכרז 

 עירוני[ בנהמרווחה ללא ]

_____________________חתימת המציע:   

 
 

 94מתוך  82עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 –ועניין  דבר לכל –שב חחוקים וצווי הרחבה אלה, ת רת הוראותמובהר כי הפ .8.10
 2.5פיצוי המוסכם הקבוע בסעיף העירייה בותזכה את  כם זההסדית של  סופרה יכה

 בהסכם.  המצויןבכל סעד להסכם מבלי לגרוע 
 

במסגרת מתן  המפעילמטעמו של י ו/או מיב להפסיק העסקת עובד מתחי ילהמפע .8.11
 כי עמו,הסמיך מטשבמקרה של קביעת מנהל אגף הרווחה ו/או מי זאת תים, השירו

ה את תפקידו ו/או אינו ון העירייטעמו אינו ממלא לשביעות רצמי מאו העובד ו/
אגף הרווחה תהווה  וי דרישת מנהלעומד בתנאי הקבועים בהוראת התע"ס. אי מיל

 .  האמורותזכה את המזמין בכל סעד בגין  כםההסית של ה יסודהפר
 

אישור  ללא השירותיםמתן מטעמו ב ימתחייב, כי לא יחליף עובד ו/או מ המפעיל .8.12
 הוראה זו המפעילי שהסמיך מטעמו. הפר חה ו/או ממראש ובכתב ממנהל אגף הרוו

צוי המוסכם הקבוע פיין בותזכה את המזמ ההסכםל יהווה הדבר הפרה יסודית ש
 .  ות המוקנית למזמיןזככל וע בלהסכם מבלי לגר 2.5בסעיף 

 
 ם ובחומריציוד בשימוש  .9

 
ועל  להמפעיותים, יירכשו על ידי קת השירשים לשם הספוהדר ,הציודו םהחומריכל  .9.1

 מראש ובכתב. ונו, אלא אם הוסכם אחרתחשב
 

וש לצורך הספקת השירותים, יהיו שימ המפעילבהם יעשה  והציודכל החומרים  .9.2
 ביותר. תאיםמסוג המ

 
 –ב שיות צד ג' תח, שיש בה פגיעה בזכורכושאו חומרים במובהר כי עשיית שימוש  .9.3

 זה. רת הסכםכהפ –ועניין דבר לכל 
 

 המבנה   .10
 

ולבצע בו, בעת השימוש לעדית לשמור על תחזוקת המבנה ת הבאחריוה המפעילעל  10.1
 תר. ביות שהמבנה יאפשר ביצוע הפעילות בצורה הטובה על מנ את כל הנדרש

 
כחלק מן ידי עיריית רהט -המבנה שהציע להפעלת הפרויקט אושר עלכי  ילמפעדוע לי 10.2

ה יל לא יהיקט. המפעפרויך ביצוע הלצורבמבנה  תאמות שבוצעוות הלרבכרז, מה
אלא  בנה ו/או לשנות את מקיום הפעלת הפרויקט למבנה אחר,רשאי לבצע שינוי במ

רק לאחר קבלת אישור מראש בכתב ו, ומשרד הרווחה יית רהטעם עירלאחר תיאום 
 ם בעירייה. ומראש מטעם הגורמים המוסמכי

 
וארגונו   על חשבונו, סידורומבנה ל הקיון כילנ המפעילאג , ידם פעילותוסוף כל יב 10.3

והשארת המקום  במבנהת הציוד שנות ויוודא תקישלמחרפעילות לקראת יום ה
 . נקי

 
יום ב חוסר ניקיון במבנה ו/או פגם בציוד היה וימצא פגם ו/או ליקוי ו/או נזק ו/או 10.4

בלעדית של ה ריותקוי שבאחיייחשב הדבר כנזק ו/או למכן,  שלאחרעילות הפ
 .וית לתיקונמידלפעול  המפעילויהא על   מפעילה

 
 .. ת ומחשובורתקשטלפון צאות החשמל, המים ביוב, כל הוביישא  המפעיל 10.5
 

תחזוקתו השוטפת של המבנה, שבונו המלא לידאג באופן בלעדי ועל ח המפעיל 10.6
 .הנלרבות, תחזוקת שבר, תיקוני צבע ובלאי הנובע מן השימוש במב

 
ו/או  דרישהו קשה ו/אבכל בירייה אי לחזור אל העיהיה רשלא  המפעילי ר, כמובה

ו השבה של הוצאות כאמור ו/או כל דרישה כאמור כלפי להחזר ו/אתביעה בכל הנוגע 
 ועל חשבונה פעולות המוטלות עליו מכוח הסכם זה. אחריותהכי תבצע על  העירייה
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בנה, ביבת המקיון סוג לנילדא היה חייבי המפעילמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  10.7
ג לאחזקה בנה ולדאו, וכן, לגנן את חצר המת ונקיהדררה מסוה בצוות אשפלפנ

  . שוטפת של הגינון כאמור
 

 וד עניינים איסור פעולה מתוך ניג .11
 

, ובלבד שלא יהיה העירייההמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת רשאי ל המפעיל .11.1
 .זה לפי הסכםשבכך משום פגיעה בחובותיו 

 
ת לדע –בו  ופן שישלאחר, בא אינו רשאי לספק שירותים ליהמפער, על אף האמו .11.2

 .זהלפי הסכם לעירייה משום פגיעה בהספקת השירותים  -העירייה
 

כם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או מצהיר כי החל ממועד חתימת הס המפעיל .11.3
שיים, ו האיאועיים צהמקעסקיים, הו בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשרי

או, לרבות כל עסקה או ובין אם לאה כלשהם ין בשכר או תמורת טובות הנב
בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים ן קשר כלשהו התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואי

מים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע לתחו
נים משמעו אף חשש לניגוד עניי ניינים"גוד עי"(. "נםינייגוד ענינ" הסכם זה )להלן:

 .כאמור
 

ינים, ידווח של ניגוד עניהיה ובכל זאת נוצר מצב  -לא ימצא בניגוד עניינים  המפעיל .11.4
יה המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות העירייה על כך מייד לנציג העירי המפעיל

 בנדון.
 

 התמורה   .12
 

התמורה הנה  הצעות להזמנה להציע 8 מס' סבטופובהסכם הנקובה  רההתמו .12.1
 ומוחלטת. אה, סופיתכוללת מל הסכם זה תהיה השירותים לפי מתןור עבהמלאה 

 
ר, כי ות. מובהועד מתן השירמשרד הרווחה נכון למהתמורה הינה בהתאם לקביעת  .12.2

מאת משרד בעירייה לאחר קבלת הכספים , תהיה אך ורק המפעילהעברת התמורה 
 רת. אח אם הוסכם הרווחה, אלא

 
ירותים פה לכך שמתן השתהיה כפוזה,  רותים לפי הסכםקת השיפורה עבור הסתמה .12.3

 ולשביעות רצון העירייה. ברמה הגבוהה בפועל ושה נע
 

 ם התמורה דרך תשלו .13
 

ן: )להל חשבוןלעירייה  המפעילופת הסכם זה יעביר ת לחודש במהלך תקאח .13.1
וה ון ילוהחשב ותים על ידו.השירת פקסמלווה בדין וחשבון על ה(, "דרישת תשלום"

 ור בו .ים לאימות האמבכל האישורים הנדרש
 

אן או לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלונתונה הסמכות  לעירייה .13.2
  בחלקן.

 
תוך שה ייעהעירייה  לק מדרישת התשלום המקובל על ידי תשלום התמורה עבור הח .13.3

 רווחה. רד המשת אעירייה מקופת יום מקבלת התקצוב ב 14
 

הוו י ייה, לאפת העיררת הכספים לקובים ממשרד הרווחה בהעבי עיכוהר, כמוב
עה ו/או טענה ו/או לו זכות תבי יקנולא ו מתן השירותיםלהפסיק את  מפעילעילה ל

זכות כאמור, הרי שיהיה מושתק  מפעילעירייה וככל ועומדת לדרישה כלפיי ה
 ייה.לותה כנגד העירמלהע
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מתחייב  מפעילה. נכותם על פי כל דיןחלה החובה לשלומים של התכ ינוכו המהתמור .13.4
או הסכם  וראות כל דיןלשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח ה

לאומי ותשלומים נוספים בגין  במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח
 . המפעילל ת במידה ואלה יחולו עזכויות סוציאליו

 
התמורה ובים בתשלום בגלל עיכ עירייהנות לל דרישות וטעתהיינה כ לא מפעילל .13.5

שדרישת כך תשלום או מטים בדרישת הו חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרכולה א
 אושרו. התשלום או הדו"ח לא 

 
  רייה. מהעימיד כל סכום עודף שקיבל לעירייה  ר חזימתחייב לה המפעיל .13.6

 
ן וי גרעולכיס תהא אחראית לאירייה עבין הצדדים כי ה מוסכם למען הסר ספק .13.7

 .ותיםעקב מתן השיר מפעילכלשהו שייגרם ל
 

ות למכרז בכל הנוגע בנוסף לאמור בהזמנה להציע הצעעיף זה באות הוראות ס .13.8
 . לביצוע התשלומים

 
יף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של העירייה לפעול בהתאם לאמור אין באמור בסע .13.9

רת ביצוע דמתאים להס יל ייפוי כוחידי המפעבבהזמנה להציע להליך, ולמסור 
 . וחהרות ממשרד הרוהתשלומים ישי

 
ל יהיה אחראי באופן המפעיי סעיף זה, הנתונה לפ פעלה העירייה בהתאם לזכות

ל מקרה לא תהיה לו ו, ובכוחה אלירומשרד הבלעדי ויחידי להסדרת התשלומים מ
 ורה. תמקבלת ה ה איעניינו/או דרישה כלפי העירייה אשר כל טענה 

 
 מוחלטתסופית ו –ה  מורהת .14
 

היא התמורה היחידה  ,8 ס מס'בטופכאמור רה התמוכי  ,בזאתמובהר ומוסכם  .14.1
 העברת התמורה מותנההשירותים כמפורט בהסכם.  בור הספקתע מפעילשתשולם ל

 ה. משרד הרווחמ בקבלת הכספים
 

יבת ה חייהפי שיקול דעתה הבלעדי בלבד ומבלי שת-העירייה תהיה רשאית, על
כוח ייפוי או  ובת הספק על הוראהחלטותיה, לחתום לטו/או לנמק את ה לעשות כן

במקרה כזה, האחריות הרווחה, והמאשר לו את קבלת הכספים ישירות ממשרד 
 הספק בלבד. ה על כתפי היתמורה בפועל תהיחידה והבלעדית לקבלת ה

 
א במהלך ל יהעיריה שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי .14.2

קיף למתן ר או עישי השירותים או בקשר לא אחריה עבור מתןתקופת הסכם זה ו
וכי התמורה היא מלאה, סופית ומוחלטת  לאדם אחרולא  מפעילהשירותים, לא ל
אם הוסכם אחרת מראש ובכתב על ידי העיריה, סכומים, אלה כל ה ולא יתווספו עלי

ף חותמת ובצרוה לעירייה שב המלוו, החרייהיהע, גזבר עירייההזאת בחתימת ראש 
 עירייה. ה

 
 חובת ביטוח  .15

 
פורטים בזה לטובתו יטוחים המאת הב בפני העירייה ב להציג ימתחי עילהמפ .15.1

ם והתנאים הנדרשים, כל הכיסויית כוללים א כאשר הביטוחים העירייהולטובת 
 . הליךהלמסמכי  9בנספח הביטוח טופס  מהקבוע וגבולות האחריות לא יפחתו

 
בלני משנה, עצמאים או ק בלניםקשירותים באמצעות את ה ייתן מפעילהבמידה ו .15.2

את אחריותם להרחבת הביטוחים הנ״ל על מנת לכסות יב לדאוג מתחי המפעיל
מו, ושמו יתווסף לשם עצ המפעילח כאילו היו ביטורת פוליסות ההמלאה במסג

  המבוטח כמבוטחים נוספים.
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סקת קבלנים אישור מראש להע הוותדי לזה כעיף ס, כי אין באמור בהרמוב
בכל מקרה בקבלת כאמור, והפעלתם בפרויקט תלויה  ם ו/או קבלני משנהעצמאיי

 .כתב ומראש של העירייהאישור ב
 

 ים הבאים:ללו התנאבכל פוליסות הביטוח הנ״ל ייכ .15.3
 

 ; בכל מקרה שלעיריית רהט –ף כמבוטח נוסף יתווס לשם המבוטח .15.3.1
היה להם כל תוקף חד הצדדים, לא יעל ידי אטוח הבי ליטומצום או בצ
לגזבר  הודעה בכתב לפחות ששים יום מראשך אם נתנה על כלא א

 .העירייה
 

אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות  המפעיל .15.3.2
מבוטח על פי תנאי הפוליסות. ת על ההחובות המוטלו ילוי כלמול

 .מפעילהדית על בלע תחול בכל פוליסהת הנקובה ההשתתפות העצמי
 

לשהי את דרך כפקיע או מקטין בהמות הביטוח בפוליס כל סעיף .15.3.3
, העירייהאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי כ אחריות המבטח

פי ות על מזכה במלוא הזכויוני הוהביטוח הוא בחזקת ביטוח ראש
 פוליסות הביטוח.

 
יחיד  ל שלמחד ופורש לפיו מעשה אלל תנאי מבכל אחת מהפוליסות ייכ .15.3.4

 ייגרעפי הפוליסה לא  עלע מזכויות ול לגרוהמבוטח העל חידימי
 ים.מזכויות המבוטחים האחר

 
המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .15.3.5

ובלבד שהוויתור לא יחול על  מטעמו,דיה וכל הפועלים ובע ,העירייה
 ת זדון.מתוך כוונאדם שגרם לנזק 

 
פת את תקו יטוח תהיה חופפתליסות הבבפו יטוחבתקופת ה .15.3.6

ייב כי פוליסות הביטוח מתח המפעיל. יההעירי החוזית עםת ההתקשרו
 תחודשנה על ידו כל עוד ההסכם בתוקף.

 
המבטח על ביצוע ר מאת שואי המפעיליא , ימצעירייהלבקשת ה .15.3.7

 לעיל ולהלן.התנאים ד האמורים בהתאם לכל הביטוחים
 

כל חובה מ המפעילתור את ח כדי לפביטופי היאין בכל האמור בסע .15.3.8
על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור י כל דין או על פ החלה עליו

לה על פי דין או על  כוויתור של המשרד על כל זכות או סעד המוקנים
 זה. םי הסכפ

 
ין אם התביעה השירות, בהפוליסה תכסה כל אירוע שארע בעת מתן  .15.3.9

 וםוגשה לאחר סיההתביעה  ן אםובי התקופת הפוליס הוגשה במהלך
 תקופתה.

 
 עכבוןו קיזוז .16

 
 לקזז מהתמורה שעל  תהא רשאית העירייהכי  ,ים ומצהיר בזאתמסכ המפעיל .16.1

סכום  כל  -וח כל הסכם אחר ומכעל נספחיו  סכם זהפי ה-על מפעיללשלם ל העירייה
 חר. פי כל הסכם א-פי הסכם זה או על-על המפעילמ ייהעירמגיע לה

  
, זכות זכות עכבון, לרבותסוג שהוא ו/או כל זכות קיזוז מכל תהיה כל לא  עילפמל .16.2

ן קבלני כבויע וזכות 1973-לי(, תשל"גלחוק החוזים )חלק כל 53הכללית מכוח סעיף 
 .1974-ל"ההקבלנות, תש לחוק חוזה 5מכוח סעיף 
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 ירייה עה יטעמו הם עובדאו מי מ המפעילמשמעות קביעה כי  .17
 

דדים כפי כי למרות כוונת הצמסיבה כל שהיא  ה וייקבעי היים כדעל הצד וסכםמ .17.1
  מטעמו או מי מעובדיו או מי המפעילי ביטוי בהסכם זה, רואים את שבאה ליד

 למפרע למשך כל תקופת הסכם זהיחושב  המפעילהרי ששכרו של  ,העירייהכעובד 
רגה דמקרה שלא נקבעו בהסכם בהסכם, או ב ועיםבהתאם לדרגה ולדירוג הקב

הדומים  מאפייני העסקתו הםש עירייהלם לעובד י השכר שהיה משווג, על פודיר
את ההפרש בין  עירייהיהיה להשיב ל המפעילן השירותים; ועל ביותר לאלה  של מת

 .ההעירייכר המגיע לו כעובד סכם זה לבין השו לפי הששולמה ל התמורה
 

, העירייה ים כעובדירותת השאסיפק או מי מטעמו  המפעילשל  יקבע כי עובדהיה וי .17.2
אות על כל ההוצ ראשונה, שהדרי , מיד עםהעירייהת לשפות א המפעילעל יהיה 

 בשל קביעה כאמור. עירייההיו לשי
 

ומים כלשהם כאמור חויב בתשלת ההעיריי, באם אמור לעיללגרוע מה בנוסף ומבלי .17.3
 עילפהמלקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע ל עירייהה תזה, רשאי בסעיף

 . רייההעימ
 

 נזיקין   .18
 

גרמו מכל סיבה זק שייאובדן או נ יעה, הפסד,ן כל פגישא באחריות בגיי המפעיל .18.1
 מיבדיו או של מו או לגוף או רכוש עומטעשל מי שהיא לגופו או רכושו שלו או 

ו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או או לגופייה  העירמטעמו, או לרכוש 
 .ם זההסכ לעקיפה מהפעלתו ש

 
יבה ו נזק מכל סם, הוצאה אכל תשלושא ביתלא העירייה בין הצדדים כי  מוסכם .18.2

רכוש עובדיו או  טעמו או לגוף אואו מי מ להמפעייא שייגרמו לגופו או רכושו של שה
ו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה או לגופ רייההעיאו לרכוש  מטעמו מישל 

 בלבד. המפעילתחול על  חריות זוכי אה; וזישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם 
 

ו לו מכל הוצאה שייגרמעל כל נזק, תשלום או רייה העי פות אתחייב לשמת המפעיל .18.3
עקיפה  ה אוצאה ישירכתו המפעילה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של סיב

 העירייה. מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 
 

   יליות המפע ייבוהתח  תבנקאית להבטח  ערבות .19
 

מכרז, פי ה-על המפעילחייבויות לוי התסכם זה, ומילפי ה העירייהיות להבטחת זכו .19.1
על חשבונו  המפעילההסכם ימציא עד חתימת צעה והוראות הסכם זה, במוהה

הזמנה ורט באשר תהיה בסכום המפ, העירייהומית לפקודת אית אוטונבנקערבות 
 . ליךלמסמכי הה 10פס סומן כטוח המנוסל בהתאםלהציע הצעות ותהיה ערוכה 

 
ידי הלשכה המרכזית -ים לצרכן המתפרסם עללמדד המחירצמודה  הערבות תהא .19.2

הסכם ה על ועד החתיממ –"יום הבסיס" משמעותו  -יס" וה. "מדד הבסטיסטיקלסט
 זה כאמור ברישא של הסכם זה. 

 
ו יחול עת,עת לתה מכת הכרוכות בחידושה ו/או האררבות, העלויו, לעלויות הערבות .19.3

 ד. בלב המפעילעל 
 

או  השל שנרבות מעת לעת לתקופות וקף העאחראי להאריך את תיהיה  המפעיל .19.4
הערבות תיעשה לפחות ם. הארכת יותר בכל פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכ

 חודש לפני תום תוקפה.
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א ללחלט את הערבות ל תרשאי העירייההיה תתוקף הערבות את  המפעיללא האריך  .19.5
 חיוביו. מילא אחר יתר כל  המפעיל ת, גם אםאה מוקדמהתר כל

 
שבו לחלט את הערבות בכל מקרה  תהיה רשאית ירייההעיל, אמור לערוע מהמבלי לג .19.6

כרז ה, הוראות המי  מתנאי הסכם זאו לא קיים תנא המפעילהפר  העירייהלדעת 
 . ההעירייאו לא תיקן מעוות עפ"י דרישת  שהגיש  וההצעה

 
 בכתב גםן הודעה נתלבנק שעליה תי ייההעירד צדדית של בדרישה חולט ת תחוהערב .19.7

 . מפעילל
 

לדאוג  המפעיל ו הופסק, יהיה עללא בוטל אאת הערבות, והסכם זה  העירייה החילט .19.8
 מה.דשה בסכום דועל חשבונו לערבות ח

 
 הפרות יסודיות  .20

 
בו באים יחשים הירועאהאמור לעיל בהסכם זה מוסכם בין הצדדים כי המבלי לפגוע בכל 

בכל ₪ וכן  50,000מוסכם בסך בפיצוי  עירייהת השל ההסכם ויזכו א תסודיכהפרה י
 לה במקרה של הפרה יסודית על פי הסכם זה ועל פי כל דין: ת המוקנותהתרופו

 
  .לספקם מפעיליום מהיום שהיה על ה 14סופקו תוך תים לא השירו .20.1

 
 קבלן משנה. באמצעות בודהת העאהתגלה לעירייה כי נותן השירות מבצע  .20.2

 
ו והעיקול א, המפעילשל הוצל"פ לגבי נכסי פעולה או כל קבוע ל עיקול זמני או טהו .20.3

 ם.מועד ביצועיום מ 14הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
 

צו כינוס נכסים, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  עילהמפניתן נגד  .20.4
שרה עם נושיו לפ א הגיעק או שהונגדו צו פירו תןוק או נילפירה קשבהוגשה נגדו 

ורך קבלת הארכה או פשרה או הסדר איתם לנושיו לצאו חלקם או שהוא פנה  כולם
 חברות.ה חוקל 350לפי סעיף 

 
לעניין זה, יראו  הסתלק מביצוע ההסכם. המפעילה כי ת דעתה של העיריילהנח הוכח .20.5

ימי  (3שה )ושלשל פה לתקום השירותי מתן ה שלקסתלקות מביצוע ההסכם הפסה
התראה  קיבלמועד ששעות מן ה 24בתוך ולא שב להפעלה  המפעילברציפות,  פעילות

 ן העירייה. בכתב מ
 

 נתן אואו אדם אחר מטעמו  המפעילכי  ה,חת דעתכשיש בידי העירייה הוכחות, להנ .20.6
ה או החוזרז, כהמבקשר עם  הציע שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי

 ועו.ביצ
 

 המפעילזה זה אינה נכונה, או ששר עם חובק המפעילהצהרה כלשהי שנתן התברר כי  .20.7
היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות  ההעיריית לא גילה עובדה מהותית אשר לדע

 עימו.
 

)מסמך  זה ו/או סעיף כלשהו בהזמנת להציע הצעות למכרזם סעיף בהסככל הפרת  .20.8
הטפסים  להסכם זה )לרבות, רפים כים המצוהמסמיתר מאחד  ו/או בכל א'(

נקבע מפורשות כי הפרתו תהווה שבו (, אשר ע הצעותלהזמנה להציורפים המצ
 . ל ההסכםהפרת יסודית ש

 
 זכויות יוצרים  .21

 
לרבות דוחות, מחקרים  לק מהסכם זה,ופקו כחל השירותים שיסזכויות היוצרים בכ .21.1

עצמו, יהיו  המפעילעל ידי  מחקרוע הצוכל כיוצא באלה, אשר הופקו לצורך בי
 יל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.דלע רה, והתמומפעילול עירייהלשייכות 
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 דרש. לאגף הרווחה אצל המזמין ככל שיימתחייב לשתף פעולה ולסייע  המפעיל .21.2
 

 ודיות ס שמירת .22
 

עו ינכסי הכלל, שהגבם אינם כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טי .22.1
רו ללא אישור ו ולא יועבא ימסרלב או בקשר להסכם זה, או עובדיו עק, המפעילידי ל

 .מראש ובכתבהעירייה 
 

על חוק ה , מהווה עבירכי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מצהיר ילהמפע .22.2
 .1977-, התשל״זהעונשין

 
   על  אמורכמתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע  להמפעי .22.3

 . הדרש על ידי העירייכפי שייבנוסח בות לשמירת סודיות, ייהתח
 

 העירייה נציג  .23
 

  .הרווחה מנהלהנושא בתפקיד  העירייהלביצוע הסכם זה הוא עובד  ירייההענציג  .23.1
 

 תן על כך הודעה בכתב.יעת, ובלבד שיגו מעת ליף את נצילהחל העירייה  הזכות בידי .23.2
 

 שינוי בהסכם או בתנאים .24
 

ם יים יהיה תקף רק אבתנאים הכללכם או כי כל שינוי בהסצדדים ה ם עלמוסכ .24.1
מוסכם כי הימנעות  די הנציגים המוסמכים של הצדדים.נחתם על ינעשה בכתב ו

 ותה זכות.כוויתור על א זכות לא תחשבמתביעת 
 

מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי  עילהמפ .24.2
ים להמחאה לצד על פי הסכם זה אינם ניתנ המפעילל ובותיו ש ו וחייותוכלשהו. זכ

 .שי כלשהוישל
 

בות, ועל ת זכויות וחוהמחאכל היא להתנגד ל הכי מדיניות ,בזאת המודיע העירייה .24.3
 . כויותיו עפ"י הסכם זהלהמחאת ז רשאי רותאין נותן השיכן 

 
 חילוקי דעות  .25

 
ית רהט ו/או של של עירי טעמהקר מבתחייב לשתף פעולה עם כל גורם ממפעיל מה .25.1

ביקורת כאמור ייעשה לצורך בחינת שהליך בירור ו/או מדינת ישראל, ככל 
 . או אופן מתן השירותים על ידוו ו/התנהלות

 
ן הצדדים, לא יהוו עילה לאי קיום יתגלעו ביסוג שאו מחלוקות מכל /וחילוקי דעות  .25.2

געו בביצוע ו ולא יפיותיייבוחאו לעיכוב בביצוע הת הספקהתחייבות כלשהי של 
 התמורה עפ"י חוזה זה במועדם. ישלם את תשלומי  העירייהפרויקט ובלבד שה

 
 שמירת זכויות וסעדים   .26

 
ו ניתנו ה הוקנו אזוזה חספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שב להסיר .26.1

שהם לאו סעד ו/או סמכות ו/או כוח כ/לעירייה )לרבות באמצעות המפקח( תרופה ו
שיעמדו  ד העומדים וגם /אולא בא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעהקבלן,  כלפי

 1970-לעירייה לפי כל דין, לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א
יה תוכל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, , והעירי1974-דוחוק הסכם הקבלנות, תשל"

 י שימצא לנכון.ו כוח כפו/א מכותסקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או לנקוט כנגד ה



 

 

 
 

 

    
 : תוצעירו בית חם לנערות הפעלת :7/2019מכרז 

 עירוני[ בנהמרווחה ללא ]

_____________________חתימת המציע:   

 
 

 94מתוך  89עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

  ו/או בתכנית העבודה השבועית, פחיוים בהסכם ו/או בנסכל המועדים הנקוב .26.2
 מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו.

 
 מיצוי זכויות  .27
 

א של זכויות לם ומלה מהווים ביטוי שסכם זנאי הכי תמוצהר ומוסכם בין הצדדים  .27.1
 תו.דם לחתימג שקנוה וא צג, הבטחההצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מ

 
חר חתימת מורשי החתימה אבכתב בלבד ולהיה כל שינוי בהוראות הסכם זה, י .27.2

פה. -, ובכל מקרה לא יהיה כל תוקף לשינוי מכוח התנהגות או בעלהעירייהטעם מ
 שב כוויתור על אותה זכות.לא תח ו/או תביעת זכות דרישהעות מהימנמוסכם כי 

 
 וז  זהיעדר זכות עיכבון וזכות קי .28

 
ו/או זכות  סוג שהוא מכל ןה זכות עיכבוספק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהי ן הסר כללמע

קיזוז מכל סוג שהן במבנה ו/או בעבודות ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל עניין אחר הקשור 
לחוק החוזים )חלק  53וסעיף  1974-לחוק הקבלנות, התשל"ה 5סעיף  ה, והוראותזה זבחו

ת וה הפרה יסודילקבלן. הפרת הוראות סעיף זה, תהו ולו ביחסא יחל 1973-כללי(, תשל"ג
 חוזה זה.  של

 
 ת שיפוטיתני .29
 

המשפט מים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי דדים מסכיהצ
 .באר שבעקום מושבם בעיר אשר מינית, מבחינה עני יםכהמוסמ

 
 מוסכמתתקופת התיישנות  .30

 
או מי כנגד העירייה  מטעמו או מי מפעילל עות שישתבי דין, למרות האמור בכל .30.1

הזמנת עבודה שתוצא מכוחו, יתיישנו בתום  ה ו/או כלעם חוזה ז מטעמה, בקשר
 לה.  העיהיווצרות שלוש שנים ממועד 

 
ניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת היר ומאשר כי עמצ המפעיל .30.2

חוק ההתיישנות, ל 19ף לסעי נה בהתאםזה העיף סהתיישנות מקוצרת כאמור ב
 . 1958-התשי"ח

 
שי שלילהגיש כנגד העירייה הודעת צד  המפעילדי למנוע מסעיף זה כר באין באמו .30.3

תיישנות המקוצרת לאחר תקופת הה נגדו בקשר עם הסכם זה, אףהוגשו בתביעות ש
 לפי סעיף זה.

 
 כניסה לתקף של החוזה  .31
 

 ורשי החתימה מטעם העירייה. ידי מ-עלמתו חתי םהסכם זה ייכנס לתוקפו ע 
 

 ות והודעותכתוב .32
 

 :נןהי עירייה וה המפעיל כתובת .32.1
 

 , רהט8רהט, ת.ד.  מסחרי מרכז :עירייה
 

 _______________________:__המפעיל
 

וי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה לעת, על שינ , מעתעירייהלרשאי להודיע  המפעיל .32.2
 .עירייהה ותגזברלוהעירייה תינתן לנציג 
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ה ההודע ראו את מועד הגעתזה י לבד, ולענייןבין הצדדים תשלח בכתב בכל הודעה  .32.3
 ליעדה בהתאם להוראות הבאות: 

 
ה אצל כאילו התקבלאר רשום, יראו אותה נשלחה בדואם ההודעה  .32.3.1

 ים מיום המשלוח;ימי עסק( 3) תוך שלושהד הצד שכנג
 

ה ותה כאילאו איר ל"או בדוא נשלחה בפקסימיליהההודעה אם  .32.3.2
 נשלחה; ם בו ים שלאחר היוביום העסקהצד שכנגד התקבלה אצל 

 
 יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה.  –רה ביד עה נמסאם ההוד .32.3.3

 
 

 באו הצדדים על החתום  ולראייה 
 
 
 
 
 
 
 

 ילפעהמ  ריית רהטעי

גזבר העירייה העירייה, באמצעות ראש 
 .לעיריית רהטוהחשב המלווה 

"ה ה מה מטעמוהחתישי רומ באמצעות 
_ _______ ת.ז. ______________

 __________. _ ת.ז. __ו______________

   
 אימות חתימה  אימות חתימה

   
מורשי החתימה  אשר את חתימתריני לה

 הטבשם עיריית ר
את חתימת מורשי החתימה  הריני לאשר 

 ________________ בע"מבשם 

   
 ד, עו"______________  שרון שטיין, עו"ד

   ש לעיריית רהטיועמ"
 ________תאריך:   ________תאריך: 
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 סמך ג'מ
 

 
 

 7.41הוראת תע"ס 
 ]מצורפת בנפרד[
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 מסמך ד' 
 

 ערותה מקסימום שיטת הניקוד אמת מידה מסד
ניסיון בהפעלת  .1

 .מסגרות
 

הניקוד בגין רכיב זה 
יינתן בגין מסגרות 

ידי -פעלות עלשמו
 מעברושהן ציע, המ

בתנאי  דרשלנ נוסףבו
 9.3 הסף שבסעיף

עות להזמנה להציע הצ
 למכרז.

 
הניקוד יינתן על בסיס 

יאור המסגרת כפי ת
שיהיה בתצהירי 

-יצורפו עלהניסיון ש
ידי המציעים, וכן, 

ם או המלצות וריאיש
, ואישור מיניםשל המז

משרד הרווחה לגבי 
  גרתסמל המס

 

מסגרת של  כלעבור 
ו/או   נוערבבני טיפול 

ירים )טווח צע
המפורט הגילאים 

המצויים  במכרז(
או מצבי  מצוקהב

)לא כולל בעלי  ןסיכו
בית  כגון:מוגבלות. 

ם לנערה, מסגרת ח
דומה לנערים, 

 :מית"ר, מפת"ן(
 
 סגרתנק' לכל מ 4
 

ר כל מסגרת עבו
שעוסקת  אחרת

בילדים במצוקה 
ן שהם ומבצי סיכו

או מצבי לגיל תחת מ
ר ית ספ)ב ןסיכו

דים ני יליסודי או ג
. לא כולל תופעוטו
  וגבלות(:בעלי מ

 
 ' לכל מסגרתנק 3
 

ר כל מסגרת עבו
שעוסקת  אחרת

יה יסטיפול באוכלו
)מעל גיל  מבוגרת

במצבי המצויה  ,(21
ן:  )כגו סיכון

ויות, רתמכה
 :, אסירים(אלימות

 
 . נק' לכל מסגרת 2
 
 

ר כל מסגרת עבו
שעוסקת  אחרת

בעלי טיפול בב
ר מגיל נועיות גבלוומ

 ()חטיבת ביניים
 . ומעלה

 
 . לכל מסגרתנק'  1
 

  נק' 40
סגרת מהיא  –" מסגרת"

ידי משרד -המוכרת על
הפועלת על ד, הרווחה בלב

בסיס יומי ומספקת 
ים מטופל 10 -שירותים ל

 סמלאשר ניתן לה לפחות, ו
 ידי משרד הרווחה. -על מוסד

 
המסגרת פועלת : "הפעלה"
הצעה גשת הכון למועד הנ

ף במשך אופן רציבולמכרז, 
לפני  פחותל חודשים 12

 ה למכרז. הגשת ההצע
 

 קטניקוד מנהל הפרוי .2
 

מנהל הפרויקט ניקוד 
חומר יהיה בהתאם ל

שיצוף להצעה )קורות 

י בעבודה שנ ארות
 .נק' 2: סוציאלית

 
שנות ניסיון  4מעל 

 . נק' 1: עו"סכ

נו המוצע בגיקט הפרוי מנהל נק' 6
יינתן הניקוד למציע הזוכה, 

יות מועסק לה יהיה חייב
בפרויקט, וכל שינוי בזהותו 

ישור בלת אקתהיה לאחר 
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לצה, חיים, מכתבי המ
אסמכתאות בדבר 

 (. יסיוןהשכלה ונ

 
 שנות ניסיון 6ל מע

 . נק' 2ס: ו"עכ
 

ון שנות ניסי 3מעל 
בניהול מסגרת 

 .נק' 1 רווחה:
 

ון שנות נסי 5מעל 
 וחה:בניהו מסגרת רו

 . נק' 2
 

ובהתאם להוראות  העירייה
 .החוזה

 
בעבודה כעו"ס הניסיון 

חשב רק כניסיון שנצבר יי
לאחר הרישום בפנקס 

)ולא  העובדים הסוציאליים
 . תקופות שלפני כן(

 ד אם ביתניקו .3
 

יהיה אם הבית ד ניקו
חומר בהתאם ל

ף להצעה רשיצו
)קורות חיים, מכתבי 
המלצה, אסמכתאות 

השכלה בדבר 
 (.יסיוןונ

ת הוראה בעלת תעוד
או בעלת תעודה לפי 

דרת חוק הס
 יאותרות הבמקצוע

ראה: סעיף )
10.1.2.2.2: 

 . נק' 1
 

תואר אקדמי  תבעל
ומים באחד התח

בסעיף טים המפור
 נק' 2: 10.1.2.2.2

 
ניסיון קודם  בעלת

בעבור כאם בית 
טיפולית של  במסגרת

או מסגרת של  רווחה
 . נק' 2: מוסד חינוכי

ינתן יבורה עהבית ם א 'נק 5
היה תהניקוד למציע הזוכה, 

 תיות מועסקלה תיבחי
 הבפרויקט, וכל שינוי בזהות

ישור קבלת אהיה לאחר י
העירייה ובהתאם להוראות 

 .הסכםה
 

עם בעבודה ן הקודם הניסיו
פי -יהיה עלבני נוער 

  המלצה בכתב בלבד.

 יכהניקוד מדר 
 
 

יהיה ריכה המדניקוד 
חומר בהתאם ל

להצעה ף רצושי
חיים, מכתבי  )קורות

המלצה, אסמכתאות 
השכלה ר בדב

 (.יסיוןונ

בעלת תעודת הוראה 
או בעלת תעודה לפי 
חוק הסדרת 

 ריאותות הבמקצוע
ראה: סעיף )

10.1.2.2.2: 
 . נק' 1
 

ר אקדמי תוא תבעל
ומים באחד התח

בסעיף טים המפור
 נק' 2: 10.1.2.2.2

 
ל יותר שבעלת ניסיון 

ודה שנים בעב 4 -מ
 2  :רמדריכת נועכ

 .נק'

תן יניבורה עריכה מדה 'נק 5
היה תהזוכה,  הניקוד למציע

 תיות מועסקלה תחייב
 הבפרויקט, וכל שינוי בזהות

ישור קבלת אהיה לאחר י
העירייה ובהתאם להוראות 

 .סכםהה
 

בעבודה ן הקודם הניסיו
ו נוער וער אכמדריכת נ

פי המלצה -יהיה עלבסיכון, 
 בכתב בלבד.

 פעילות/מחזורהיקף  .4
 .2018כספי בשנת 

₪  200,000כל  יןבג
ר נוספים למחזו

הפעילות של המציע 
 ₪ ,00,00051 מעל

ל כול )לא )מיליון(
ציע מע"מ(, תינתן למ

  .נקודה 1
 

תן בגין יינניקוד 

הניקוד לפי סעיף יינתן  'נק 20
ים פיעוהמ םבהתאם לנתוני

של  המבוקרהכספי ח בדו"
כפי  ,2018המציע לשנת 

ידי רואה -שיאושרו על
בנוסח החשבון של המציע 

 . 5כטופס מס' המצורף 
 

ככל שאין בידי המציע דו"ח 
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 200,000ות של קפיצ
)סכום  ןבמלוא₪  
 קי(. לא חלומלא 

 

, הוא 2018מבוקר לשנת 
נתון המך על להסת וכלי

מניקודו , אולם 2017בשנת 
 נקודותנק'  3חתו יופ

הוא ש המקסימאליניקוד ה)
 17א וע אליו הלהגי וכלי

  .נק'(

ה עבודית התוכנ .6
 תהמוצע

ת יתוכנמהתרשמות 
 העבודה המוצעת
 ,)שנתית ושבועית(

בחינת הפעילות 
, שיטות צעתהמו

העבודה, גיוון 
הפעילויות, רעיונות 

 אויים ייחוד
מקוריים להפעלת 

 המסגרת.

ל דה תנותח עהעבותכנית  נק' 9
הרווחה בעירייה מנהל ידי 

קצוע רמי מבשיתוף גוו
וככל הניתן גם את  בעירייה

 וחה. ציגי משרד הרונ
 

וההמלצות של  מוקיםהני
צוות הבדיקה יועלו על 

עדת י והכתב ויימסרו לחבר
  המכרזים.

ראיון עם הצוות  .5
 תכה כלליערוה צעהמו

מקסימאלי ההניקוד 
יינתן בהתאם 

 הבאה: לחלוקה 
 

ניקוד למנהל 
עד  יקט )עו"ס(:הפרו

 ;נק' 5
 

 4: עד ציעמוד לניק
 : ;'נק

 
ד ע ניקוד לאם הבית:

 ;נק' 3
 

עד  ניקוד למדריכה:
 ;נק' 3

בהתאם ערך הראיון יי נק' 51
 12.3.3שבסעיף להוראות 

להזמנה להציע הצעות 
צע )מנהל, עו"ס, למכרז. 

יופיע בהרכב מלא לת( מטפ
  לראיון.

 
 


