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  .24/2020'    מסמסמכים להצעת מחיר  רשימת

  

      

   הצהרת הקבלן .מסמך א

   תנאי המכרז והוראות למגישי ההצעות .מסמך ב

   הצעת המציע .'מסמך ג

   הצהרת ניסיון .'מסמך ד

   אישור אודות ניסיון 'מסמך ה

   אישור מינהל כספים  .מסמך ו

   )עסק חי(אישור רואה חשבון  . מסמך ז

   הבנת סעיפי המכרז .מסמך ח

   תצהיר העדר עבירות .מסמך ט

   תצהיר בדבר התחייבות קיום חוק שיוויוןלאנשים עם מגבל 'מסמך י

   תצהיר על תשלום שכר מינימום .'א"מסמך י

    שמירת סודיות ואבטחת מידעהצהרה בדבר   מסמך י"ב 

    הצהרת גופים משתתפים במכרז  מסמך י"ד 

    נוסח ערבות השתתפות במכרז  מסמך ט"ו 

    נוסח ערבות קיום הסכם  מסמך ט"ז 

    הצהרה בדבר שמירת סודיות  מסמך י"ז 

    הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  מסמך י"ח 

    הצהרה על חלקים חסויים  מסמך י"ט 

    אישור קיום ביטוחים  מסמך כ' 

    הסכם הפעלת מועדון  מסמך כ"א'

    כוח למשרד הרווחה יייפו  מסמך כ"ב' 

    4.12הוראת תע"ס   מסמך כ"ג' 

  

  כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה  בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

  

  המציעהצהרת 

  

  מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים " המפרטים הנזכרים לעיל" , וכי קראם והבין את תכנם,   המציע

ומכיר את תנאי העבודה ומתחייב לבצע  במשרדי המועצהקבל את ההסברים הדרושים שביקש, ביקר 

  בכפיפות לדרישות המפרטים , לשביעות רצון המזמין. התחייבויותיו את

  

  חלק בלתי נפרד ממנו. והנהיר /  חוזה הצהרה זו מהווה נספח להצעת המח

  

              /   /               

  המציעחותמת וחתימת         תאריך                                                                    
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  מך ב'סמ
  

  הוראות למגישי ההצעות.ו המכרז תנאי
  
  

ירכוש את מסמכי הצעת המחיר וידאג לקבל את כל החומר המצורף ע"י המזמין      כמפורט להלן     מציעה .1
  חוברת להצעת מחיר על כל נספחיה. 1  :       

2.     
  3 .     

      
  

 הזוכה י"ע החוזה חתימת מיום שלוש שנים של תקופה למשך יחול הזוכה המציע עם ייחתם אשר החוזה .2
 בהתאם  , המקומית המועצה של אופציה עם), מבניהם המאוחר לפי(  עבודה התחלת צו מתן מיום או

 .נוספת לתקופה להארכתו  ,הבלעדי דעתה לשיקול

 לאישור בכפוף  ,תקציבה  ,לצרכיה  ,דעתה לשיקול בהתאם הדרושות העבודות תזמין  המקומית המועצה  .3
  . לעת מעת מציעל שיימסרו עבודה התחלת וצווי כדין מאושרות תקציביות להזמנות ובהתאם תקציבי

 .עיניה ראות לפי  ,עובדיה באמצעות חלקן או העבודות לבצע  המקומית המועצה רשאית כן כמו

 מסירת או/ו מסירת אי בגין פיצוי זכות או תביעה או טענה כל  המקומית המועצה כלפי תהיה לא לזוכה .4
 המועצה לדרישות בהתאם העבודות לבצע מתחייב מצידו הזוכה  .ידו על לביצוע בלבד העבודות של חלקן

 .הצעתו במסגרת התחייב להם ובמחירים הנדרש ובאופן במועד  המקומית

 המחיר הוא ידרוש לצורך ביצוע העבודה על שלביה. את בהצעתו ינקוב המציע .5

 הנקובים התעריפים לפירוט בהתאם  ג' במסמך בהצעתו המציע  ידי על הנקובה התמורה כי ויודגש יובהר
 למעט , המכרז במסמכי הנקובות העבודות כל ביצוע בגין המציע זכאי לה היחידה התמורה הינה  ,במסמך
 ובין המיוחדות בין  ,המציע הוצאות כל את כוללת התמורה  .נפרד מחיר במפורש נקבע להן עבודות

 למדד תוצמד התמורה ,ספק הסר למען  .העבודות בביצוע הכרוכות שהוא וסוג מין מכל  ,הרגילות
 ככל  ,הארכה בתקופות ולרבות להסכם השנייה מהשנה החל  ,בלבד לשנה אחת ותתעדכן לצרכן המחירים
   .שתהיינה

 .ובמפרטים ההסכם בנוסח מפורטים להתקשרות ביחס וההוראות התנאים יתרת

 .מאושר תקציב של בקיומו מותנים והיקפה המחיר הצעת י"עפ ההתקשרות כי  ,למשתתפים ידוע .6

 המציע כשירויות
 

 :להלן המפורטים התנאים בכל העומד מציע במכרז להשתתף רשאי .7

 ובעל מ"ומע הכנסה מס פקודת לפי חשבונות ספרי ומנהל מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק .7.1
 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישורים

 חוק: "הלןל( 1967 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל .7.2
 .")העסקאות

 שנים לפחות בהפעלת שירותים בתחום הפעילות לקשישים. 3בעל ניסיון מוכח של  הנוהמציע  .7.3

למציע תשתית מבנית, ארגונית וכספית העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות  .7.4
 ע"י המציע בתחומי הרווחה והכל להנחת דעתה של ועדת המכרזים.
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לרשות המציע עומדים אנשי מקצוע מטעמו שיהיו בעלי כלים ויכולת לטפל באוכלוסיית היעד תוך  .7.5
 כיבוד מאפייני האוכלוסייה הרלוונטית. 

 המציע נעדר קרבה אסורה על פי דין לעובד המועצה או לחבר מועצת המועצה .7.6

י ממנהליו תביעות על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מ .7.7
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

 לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  

העובדים אשר יועסקו על ידי הזוכה בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר יבצעו  .7.8
ה בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנים, יהיו כשירים עבודתם כולה או חלק

החוק למניעת לעבודה בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנים בהתאם להוראות 

 .2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

דות העוסקים לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחום בקהילה, במוס

בזקנים או בבתי הזקנים,, אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לזקנים )אישור 

 (."התקנות")להלן בפרק זה:  2003-המשטרה(, תשס"ג

ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו  10-המשתתף הזוכה יעביר לידי המועצה לא יאוחר מ

בהליך אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת ביצוע 

 השירותים בתחום הקהילה, בתי הזקנים והמוסדות העוסקים בזקנים.

 

 המכרז מסמכי את שרכש מי .7.9

 .המכרז למסמכיהמצורף   בנוסח במכרז להשתתפות בנקאית ערבות שצירף מי .7.10

 .הצעתו תפסללעיל  7מציע אשר לא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף  .8

 שותף ציעמ כל על  .המציעים כל את לפרט ההצעה חייבת  ,במשותף מציעים מספר י"ע הצעה הוגשה .9
 .ולהלן לעיל המפורטים התנאים בכל לעמוד להצעה

 ושאלות הבהרות
 

 .לבצע המציע שעל העבודה ביצוע של וההיקף הטיב  ,האופי את לתאר מטרתם המכרז מסמכי   .10
  

 למועצה להפנות ניתן שאלה או הסתייגות וכל המכרז מסמכי בין התאמה אי או/ו  ,שגיאה  ,סתירה
 המועצה מציע באמצעות  , ההצעות להגשת האחרון המועד לפני ימים  5  מ יאוחר לא קנייא עין המקומית

 בלבד  WORD בפורמט ל"בדוא, מונדר ראפת ד"עו  ,זה מכרז לצורך  מקומית
   04- 6981350בטלפון קבלה ולוודא adv@einknia.com  לכתובת

  
 ל"הדוא ולכתובות האמור בפורמט תועברנה שלא לשאלות להשיב שלא רשאית  מקומיתה המועצה .11

 .מעלה הרשומים

 .המכרז מסמכי את שרכש מי לכל בדוא"ל  תשלחנה המועצה תשובות .12
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 מפי טענה תשמע לא  . מקומיתה המועצה את יחייבו לא פ"בע שניתנו הסברים או הבהרות  ,פירושים כל .13

 המועצה ידי על נעשו או שניתנו תיקונים או/ו הבהרות או/ו תשובות על הסתמך בהצעתו כי  ,המציע

 .בכתב היועץ המשפטי י"ע נתנו אלה אם אלא  , המקומית

 הוראה כל לעדכן או/ו לשנות או/ו לתקן מיוזמתוהמשפטי  היועץ מוסמך  ,לעיל באמור לפגוע מבלי .14
 .בכתב ידו על תינתן כך על והודעה  ,במכרז לאמור הבהרות ליתן וכן המכרז מהוראות

 נפרד בלתי חלק יהוו  ,זה בפרק כאמור שניתנו ב"וכיו התיקונים  ,ההבהרות  ,התשובות כל כי  ,מובהר .15
 .להצעתם כאמור הבהרה מסמך כל לצרף המציעים ועל המכרז ממסמכי

 המציע הצהרות
 

 המכרז ומסמכי המכרז פרטי שכל ואישור כהצהרה כמוהם  ,במכרז המציע של והשתתפותו שהוגשה הצעה .16
 ויודע מבין  ,והחוזה העבודה לביצוע המפרט לרבות  ,המכרז מסמכי כל את בחן וכי למציע ונהירים ידועים

 כמוה ההצעה הגשת  ,כן כמו .להצעתו בהתאם להם ומסכים העבודות לביצוע הנדרשים התנאים כל את
 כל לביצוע הנדרשים והאחרות המקצועיות והסגולות הכישורים  ,הידיעות כל את למציע יש כי כהצהרה
לרבות יכולת כלכלית לממן ביצוע העבודות א, שהי בחינה מכל מסוגל הוא וכי ,המכרז נשוא העבודות

 המכרז נשוא העבודות את לבצעבאורח זמני עד לאישור החשבונות הזמניים או ו/או הסופי ותשלומם, 
 .המכרז במסמכי כמפורט הכול  –המכרז ולתנאי לדין בהתאם

 טעות ,ספק , מוטעית הבנה  ,ידיעה חוסר על המתבססת תביעה שום תתקבל לא ההצעה הגשת אחרי  .17
 דבר או/ו מסמכיהם או/ו נספחיו על ההסכם או/ו המכרז מפרטי כלשהם לפרטים או כלשהו לפרט בקשר
 נשוא וההתחייבויות העבודות לביצוע הדרוש כל ככוללת תיחשב וההצעה , המכרז במסמכי מופיע שאינו

 .במלואן ההסכם

 הצעות הגשת ומועד אופן
 

 .מתן השירות הנדרששהוא ידרוש בגין  תעריףה   "מציעה הצעת"   ג' במסמך ירשום המציע .18

כל מסמכי המכרז לרבות  ולחתום למלא המציע על  .למכרז המצורפים הטפסים על ורק אך תוגש צעההה .19
 .כאלה שיופצו ככל , ההבהרה ומסמכי המכרז מסמכי של דף כל חתימתו של תיבות בראשי ויסמן  ההסכם 

  
 המכרז לדרישות בהתאם הנדרשים המסמכים כל ובצירוף המציע ידי על חתומים כשהם יוכנסו העותקים

 .חתומה תוגש אשר מעטפה לתוך
 

 שיש המסמכים ושאר במכרז להשתתפות הבנקאית הערבות לרבות (המכרז מסמכי עם יחד ההצעות את .20
 אישית במסירה ולהביא המכרז' מס את הנושאת למעטפה להכניס יש) המכרז לתנאי בהתאם להצעה לצרף

 .המקומית המועצה לבניין
  

עד  המכרזים תיבת לתוך  ,ידו על שימונה מי או  המועצה מזכיר בנוכחות המעטפה את ישלשל המציע
 .בדיוק 16:00בשעה  2022 בינואר 13ה   חמישי  ולא יאוחר מיום

 
 .בדואר הצעות לשלוח אין .21

 
 מהמועד יום 90 למשך וצורפותיה נספחיה  ,מרכיביה  ,פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .22

 או/ו נוספת לתקופה להאריכה מהמציע לדרוש רשאית תהיה  המקומית המועצה  .ההצעות להגשת הקבוע
  ,מביניהם המאוחר המועד לפי , ההסכם על יחתום שהזוכה ועד במכרז זוכה של הסופית לבחירתו עד

 .כן לעשות יהיה חייב והמציע
  

  



 מועצה מקומית עין קניה 

  הסכם הפעלת מועדון מופת לקשיש,  2021/24מכרז 

   6   הפעלת מועדון מופת לקשיש , הסכםרווחה ת ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  45/2020חוזה מס' 

  
 והסתייגויות שינויים הכנסת איסור

  
 תנאי או במכרז הכלולים המסמכים על הערות להעיר או/ו לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למציע אסור .23

 כאמור תוספת או תיקון, מחיקה  ,שינוי בכל לראות רשאית  המקומית המועצה  .המכרז מתנאי כלשהו
 .הצעתו את ולפסול ההסכם / המכרז מתנאי המציע הסתייגות משום

  
 מסמכים
 

 :המכרז בחוברת הכלולים למסמכים בנוסף  ,להצעתו יצרף מציע כל .24
  

 כי השומה מפקיד או מוסמך חשבון מרואה ואישור מ"מע שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת .24.1
 .כחוק ספרים מנהל הינו

 .השומה פקיד מטעם במקור מס ניכוי על אישור .24.2
 – העסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים .24.3

  .7.3ף בסעי כאמור הניסיון לדרישת כאסמכתא - העבודה היקפי על אישור הכוללות המלצות .24.4
 .הסף לתנאי

 המועצה או לחבר מועצת המועצה קרבה אסורה על פי דין לעובדתצהיר ערוך כדין בדבר העדר  .24.5
התחייבות לצרף , בצירוף המקצוע שבכוונתו להעסיק בניהול המועדון אנשינתונים של  ירוטפ .24.6

 לפי חוק.לגבי כ אאחד  מין אישר העדר עבירות
 לא ערבות לה תצורף שלא הצעה  .להלן כמפורט  ,במכרז השתתפות לצורך בנקאית ערבות .24.7

 .כלל תידון
 ביטוחים בנוסח המצורף, חתום על ידי חברת/סוכנות הביטוח.אישור עריכת  .24.8

 את לצרף עליו ),  אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי(  תאגיד הוא המציע אם .24.9
 :הבאים המסמכים

 

 .החברות ברשם התאגיד של ההתאגדות תעודת צילום .24.9.1
  ,התאגיד סמכויות במסגרת הינו השירותים מתן כי כך על התאגיד ח"רו או ד"מעו אישור .24.9.2

 חתומה התאגיד הצעת כי  ,זה מכרז תנאי פ"ע הצעה להגיש כדין החלטה קיבל התאגיד כי
 מסמכי על בחתימתם התאגיד את ולחייב התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים י"ע

 למסמכי בהתאם הינם המכרז נשוא השירותים מתן וכן במכרז ההשתתפות וכי המכרז
 .התאגיד

 .התאגיד מנהלי שמות .24.9.3
 .התאגיד את מחייבת ושחתימתם התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .24.9.4
 .התאגיד של הרשום משרדו כתובת .24.9.5

  
 המסמכים את לצרף עליו), אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי( שותפות הינו המציע אם .24.10

 ד"עו אישור  ,השותפות חוזה ,השותפויות רשם אצל השותפות רישום של מאושרת תעודה  :הבאים
 בעניין השותפות של כדין החלטה וקבלת השותפות בשם החתימה זכויות בדבר השותפות ח"רו /

 .במכרז וההשתתפות ההצעה הגשת
 

 נוספים מסמכים וכן המכרז מסמכי ושאר למכרז המצורפים המפרטים פי על הנדרשים המסמכים .24.11
 .נדרשים אם  ,המציע לבחירת ובהתאם

 
 ועדת י"ע להיפסל עלולה חלקם או/ו לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל אליה יצורפו שלא הצעה .25

 .המכרזים
 

 דעתה שיקול לפי  ,הזכות את לעצמה שומרת  המקומית המועצה  ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .26
 או/ו המלצות או/ו חסר מידע להשלים למכרז ההצעות הגשת לאחר מהמציעים אחד מכל לדרוש , הבלעדי

 .הסף בתנאי מטעמו מי או/ו המציע של עמידתו בחינת לצורך היתר בין  ,דקלרטיביים אישורים
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 ההצעה על החתימה אופן

  
 :ההצעה על חתימה .27

  
 את ויצרף ,שלו הזהות מספר כתובתו ציון תוך המציע יחתום  ,יחיד ידי על שהוגשה הצעה .27.1

 .חתימתו

 בשם לחתום המוסמכים השותפים כל ההצעה על יחתמו  ,שותפות ידי על שהוגשה הצעה .27.2
 כן  .השותפות חותמת ובצרוף  ,וכתובתם זהותם מספרי  ,המלא שמם ציון תוך  ,השותפות

 .השותפות רישום ותעודת השותפות בשם החתימה זכות על הוכחה תצורף

 תוך התאגיד בשם המוסמכים המנהלים ההצעה על יחתמו , רשומה חברה י"ע שהוגשה הצעה .27.3
 תצורף כן כמו  .התאגיד חותמת ובצרוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת  ,המלא שמם ציון

 .התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות על הוכחה

 כל בשם ,ההצעה על יחתמו יחידים קבלנים של או/ו תאגידים של שותפות י"ע שהוגשה הצעה .27.4
 על מתאימות הוכחות בצרוף המוסמכים נציגיה  ,השותפות ובשם המורשים מהשותפים אחד
 זכות ועל המוגשת ההצעה לגבי שותף של האחריות מידת על  ,כחוק ל"הנ השותפות קיום

 .השותפות נציגי של החתימה
  

  
 במכרז להשתתפות בנקאית ערבות

  
 עד בתוקפה שתעמוד   ) ₪  אלף ארבע עשרה( ,  ₪ 14,000 סךב בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע .28

 .המכרז למסמכי  ט"ו מסמך כנוסח יהיה הערבות נוסח, 13/04/2022  ליום
 

  ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים למדד צמוד יהא הערבות סכום .29
 הידוע האחרון המדד יהיה הקובע והמדד 2021  דצמברבחודש שהתפרסם  המדד יהיה הבסיסי כשהמדד

 .זו ערבות לפי החילוט דרישת קבלת במועד
  

 ראש של צדדית-חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת מותנית בלתי  ,אוטונומית תהא הערבות .30
 .מטעמם מי או/ו הגזבר או/ו  המועצה

  
 המועצה שתקבע מי עם ההסכם שיחתם לאחר  ,שמסרו הערבות להם תוחזר  ,במכרז זכו שלא מציעים .31

 .כזוכה  המקומית
  

 שיבחר עד  המקומית המועצה דרישת פ"ע  ,חשבונו על  ,לעיל הערבות תוקף את להאריך מתחייב המציע .32
 .ההסכם על יחתום שהזוכה ועד  ,במכרז הזוכה סופית

  
 .ההצעה תנאי מילוי אי בגין מראש ומוסכמים קבועים פיצויים ישמש הערבות סכום .33

  
 הממשיים הנזקים בגין  ,מהמציע פיצויים לתבוע  מקומית המועצה בזכות יפגע לא הערבות חילוט .34

 .ההצעה קיום אי עקב ,ידו על שיגרמו
  

 ביצוע להבטחת קבועה בערבות במכרז להשתתפות הערבות את הזוכה יחליף ההסכם על החתימה בעת .35
 .המכרז למסמכי ט"ז מסמך בנוסח ההסכם תנאי לפי זה מכרז נשוא העבודות

  
  הזוכה בחירת

  
36.  

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר  .36.1
המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך 

ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המציע לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך 
 ההליך.עמידתו בתנאי הסף של 
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כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן  דרישה .36.2
 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך. 

  

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף וכן לא יחול על הנספח הביטוחי. 2ס"ק  .36.3
  
  

לשביעות רצונה, ו/או המועצה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא  .37
שנוכחה לדעת, בין מניסיונה ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, 

 .או כי קיים פגם מהותי באמינותם/ו
 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות השירותים ותנאי ההליך.  המועצה .38
זכות מועדון ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת הלזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות 

 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המשתתף ו/או חסרים בה פרטים ו/או  מועצהה .39
 שנעשתה שלא עפ"י ההוראות המפורטות במסמכי ההליך.

שיוכיח יכולת וניסיון בכל  תיתן משקל גבוהה למיהמועצה, ועדת המכרזים בבואה לבחון ההצעות  .40
 התחומים המפורטים להלן: 

  

  ניסיון בהפעלת מערך הסעות  .א
  ניסיון בניהול אספקת ארוחות קלות וחמות  .ב
  ניסיון בהפעלת תוכניות חברתיות מגוונות  .ג
  ניסיון בעבודה עם קשישים  .ד
  בלתי צפויותיכולת הצעת מקומות אלטרנטיביים לקיום פעילות המועדון בנסיבות   .ה
  מקצועית עם ומול מחלקות רווחה ניסיון בעבודה  .ו

 
  

שסכום ההצעה  שככל כך ,המחיר המוצע הנמוך ביותר  פי על ההצעות את תדרג המכרזים ועדתבנוסף  .41
 .יותר גבוה במקום ההצעה תדורג כך )יותר זול המחיר  ,קרי( יותר נמוך 

 יהא הזוכה -) זהה מחיר ובעלות כשרות שתיהן( זוכות הצעות שתי קיימות כי שיימצא ככל   .42
העבודות שבוצעו על ידו בחמש השנים האחרונות ואשר צורפו לגביהן המלצות  שהיקף המציע

 משביעות רצון המזמינים, הוא הגבוהה יותר.

 או  ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המכרזים ועדת או/ו קנייא עין מקומיתה מועצהה .43
 .כלשהי אחרת הצעה

 התקציביים האישורים כל בקבלת וכן  ר,מאוש תקציב של בקיומו מותנית הזוכה עם ההתקשרות .44
 ביצוע במימון להשתתף או לממן שאמורים אחרים גופים מאת או הממשלה משרדי מאת וההשתתפות

 או/ו  מקומית המועצה י"ע העבודות יבוצעו לא , הנדרשים האישורים כל יתקבלו ולא במידה  .העבודה
 עקב תביעה או/ו טענה כל תהא לא לזוכה או/ו ולמציעים  ,אישור בגינן נתקבל לא אשר העבודות של חלקן

 .כך

 מן חלק ביצוע על להחליט או המכרז את לבטל עת בכל רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה .45
 .לרשותה שיעמוד בתקציב בהתחשב או דעתה לשיקול בהתאם העבודות

 כל למציע תהא לא  ,לעיל האמור לרבות שהיא סיבה מכל היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או המכרז בוטל .46
 מין מכל לפיצוי זכאי יהיה לא המציע , כאמור נזק לו יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה

  המקומית המועצה תשקול המכרז של מוחלט ביטול בנסיבות  .הצעתו במחירי שינוי כל ייערך ולא וסוג
 .המכרז מסמכי רכישת עבור  מקומית למועצה ידו על ששולם המחיר בהחזר המציע את לזכות
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 בדבר והבהרות פרטים מהמציע ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים עדתולו או/ו  המקומית למועצה .47
  ,כשירותו להוכחת נוספים מסמכים הצגת לרבות  ,המקצועי וניסיונו הכספיות אפשרויותיו  ,הצעתו
 הפרטים להמציא חייב יהיה והמציע  ,ב"וכיו האשראי יכולת  ,המלצות  ,המימון אפשרויות  ,ניסיונו

  מקומית המועצה רשאית כאמור כלשהו ניתוח או הסבר  ,מסמך למסור המציע סרב  .שנדרשו וההבהרות
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק

 של ביכולתו ,היתר בין  ,להתחשב רשאית המכרזים ועדת או/ו  מקומיתה המועצה תהא הזוכה בקביעת .48
 הצעתו ובמחיר ,מעולה בטיב העבודות את לבצע המציע של ובכישוריו בניסיונו  ,הכלכלי בחוסנו  ,המציע

 לגרוע מבלי  .והוראותיו המכרז תנאי י"עפ למלא או/ו להציג המציע שנדרש אחר פרט או מסמך ובכל ,
 העבודות את לבצע המציע של כושרו את לבחון רשאית תהיה  מקומיתה המועצה כי יצוין לעיל מהאמור

 .כזה היה אם  ,עמו הקודם ניסיונה סמך על גם זה מכרז נשוא

 או/ו  מקומיתה המועצה תהא  , מקומיתה המועצה עם חוזה על לחתום  ,נתקבלה שהצעתו  ,המציע סרב  .49
  ,שזכה המציע אחרי במקום המכרזים ועדת י"ע שדורג המציע עם בחוזה להתקשר רשאית המכרזים ועדת
 .המציע י"ע שהופקדה למכרז ההשתתפות ערבות את לחלט מזכותה לגרוע מבלי זאת

 נוספים ומסמכים  ,ביטוחים קיום אישור  ,לביצוע ערבות המצאת  ,ההסכם על החתימה
  

 למועצה ולהחזירו 'ב כמסמך ומסומן המכרז למסמכי המצורף ההסכם על לחתום יידרש במכרז הזוכה .50
 .במכרז זכייתו בדבר לזוכה  מקומית המועצה הודעת מתאריך ימים 7 בתוך , חתום כשהוא  מקומית

 
 תוך פרק הזמן שנקבע לו בצו התחלת העבודה  וזאת העבודות בביצוע להתחיל יחויב הזוכה .51

 
 ביטוחים עריכת על אישור בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה  מקומית למועצה  .52

 למועצה כי  ,מובהר  . מקומית המועצה של הביטוח יועץ י"ע אלה שינויים לאישור בכפוף ), ז מסמך( 
 הזוכה כזה ובמקרה , ל"הנ האישור בנוסח כלשהם לשינויים להסכים שלא בלעדי דעת שיקול  מקומית

 בתנאי כנדרש  מקומית המועצה לידי חתום המצאתו ואי  ,המכרז למסמכי שצורף המדויק לנוסח מחויב
 . מקומית המועצה כלפי הזוכה התחייבויות של יסודית הפרה יהווה  ,החוזה

  
 :כדלקמן אשורים ידו על ההסכם חתימת למועד עד  מקומית למועצה להמציא הזוכה על .53

  
 על אישור נוסח פי על בהסכם כנדרש הבטוחים עריכת על מטעמו ביטוח חברת מאת חתום אישור .53.1

 או תיקון  ,מחיקה ,שינוי בכל לראות רשאית  מקומית המועצה ). להסכם 'ג נספח( בטוחים קיום
 קיום על אישור מנוסח המציע הסתייגות משום ביטוחים קיום על האישור בנוסח תוספת

 הביטוח אישור להמצאת בדרישות עמידה אי לכך ואי  ,המכרז הוראות פי על הנדרש  ,הביטוחים
 .לעיל כמפורט

 של בסך בנקאית ערבות  ,ידו על החתום ההסכם מסירת במעמד  מקומית למועצה להמציא הזוכה על .54
: להלן(  המכרז נשוא העבודות ביצוע ורמת העבודות ביצוע להבטחת  ) ₪   ארבע עשרה אלף( ₪ 14,000

 מסמכי ביתר המפורט פי ועל המכרז למסמכי ט"ז מסמך בנוסח תהיה הביצוע ערבות "). הביצוע ערבות"
 השתתפות לשם שהומצאה הערבות לזוכה תוחזר  ,הביצוע ערבות מסירת עם  .ההסכם לרבות המכרז
 .חודשים שלושה ובתוספת ההסכם תקופת כל למשך בתוקף תהיה הביצוע ערבות  .במכרז

 
  ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים למדד צמוד יהא הביצוע ערבות סכום .55

 המדד יהיה הקובע והמדד ההסכם על הזוכה חתימת ביום הידוע האחרון המדד יהיה הבסיסי כשהמדד
 .הערבות לחילוט  מקומית המועצה דרישת לקבלת קודם לאחרונה שפורסם

  
 של צדדית - חד פנייה פי על לחילוט תנאיה פי על וניתנת מותנית בלתי  ,אוטונומית תהיה הביצוע ערבות .56

 .מטעמם מי או/ו הגזבר או  מקומית המועצה ראש
  

 לעיל כאמור לביצוע הערבות להפקיד שסרב או /ו לעיל כאמור כן עשה ולא ההסכם על לחתום שנדרש זוכה .57
 דרישת לפי להשתתפות הערבות תוקף להאריך שסרב מציע וכן לעיל כנדרש מסמכים המציא שלא או/ו

 רשאית  המקומית המועצה תהא  ,לעיל כאמור הדרישה מיום ימים 7 תוך  ,לעיל כאמור  מקומית המועצה
 ההתחייבויות קיום אי בגין מראש ומוסכם קבוע כפיצוי במכרז להשתתפות הערבות סכום את לחלט
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 המועצה גזבר או  מקומיתה המועצה ראש הודעת פי על ,למכרז הצעתו בהגשת המציע עצמו על שנוטל
 .ההסכם י"עפ או דין כל פי על  מקומיתה המועצה מזכויות לגרוע מבלי וזאת  , מקומית

  
 המציע או/ו הזוכה כנגד  מקומית המועצה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין  .58

 .למכרז הצעתו הגשת עם המציע עצמו על שנטל ההתחייבות הפרת עקב
  

 מציע עם בהסכם להתקשר התראה או הודעה כל לתת מבלי  ,רשאית  מקומיתה המועצה תהא  ,כן כמו  .59
 עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה לא לזוכה  .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת אחר

 .במקומו אחר מציע עם  מקומיתה המועצה של התקשרותה
  

 בין ההפרש את  מקומית למועצה לשלם חייב הזוכה יהיה – אחר מציע עם  מקומיתה המועצה התקשרה  .60
 זה לצורך רשאית  מקומיתה והמועצה  ,הוא הצעתו לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה

 .לעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי להשתמש
  

  ,הערבות מסכום קטן הזוכה של הצעתו לבין  מקומיתה המועצה ידי על שנבחרה ההצעה שבין ההפרש היה .61
 הערבות את לחלט רשאית תהא  מקומיתה והמועצה  ,מראש ומוסכם קבוע פיצוי הערבות סכום ישמש

 את לחלט רשאית תהא  מקומיתה המועצה כי יובהר  ,ספק הסר למען . במלואה במכרז להשתתפות
 .הזוכה במקום אחר מציע עם תתקשר לא בו במקרה גם במלואה במכרז להשתתפות הערבות

  
  מקומית המועצה רכוש – המכרז מסמכי

  
 הגשת למטרת למציעים נמסרים והם  ,הבלעדי וקניינה  מקומיתה המועצה של רכושה הינם המכרז מסמכי .62

 אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא המכרז מסמכי מקבל  .אחרת מטרה לשום ולא למכרז הצעות
 – ההצעות להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא  מקומיתה למועצה ויחזירם  ,הצעתו הגשת למטרת

 .לאו אם ובין  מקומית למועצה הצעה שהגיש בין וזאת
 

 הוראות תכרענה ,ההסכם הוראות לבין הטכני המפרט או/ו זה מסמך הוראות בין סתירה של מקרה בכל .63
 .ההסכם

  
  
  
  
    2021 בדצמבר 30     :תאריך   
  

  
 ואיל מוגרבי

  המקומית המועצה ראש
  קנייא עין  

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 מועצה מקומית עין קניה 

  הסכם הפעלת מועדון מופת לקשיש,  2021/24מכרז 

   11   הפעלת מועדון מופת לקשיש , הסכםרווחה ת ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  45/2020חוזה מס' 

  
  
  

  ג'מסמך 
  המציעהצעת 

  לכבוד 
  

 מועצה מקומית עין קניה  
 

  ג.א.נ., 

 
 הצעת המשתתףהנדון: 

 
 )במקרה והמשתתף איננו תאגיד או שותפות(פרטי המשתתף  .1

 
  מספר ת.ז., ______________שם משפחה: ______________, שם פרטי: ________________ 

 מען: _______________________________, טלפון: ________________________ 

 
 ).במקרה והמשתתף הינו תאגיד או שותפות(פרטי המשתתף  .2

 
 שם החברה / השותפות/ העמותה: _____________________________________________ .2.1

 
 ___________________________________________מספר רישום/ חברה/שותפת/עמותה:  .2.2

  
 מען החברה / השותפות /העמותה: _____________________________________________ .2.3

  
 מספרי טלפון החברה / השותפות /העמותה:  .2.4

  ________________________________ ___ פקס: ___________________טלפון: 

 מנהלי החברה / השותפות / העמותה:  שם/ות .2.5

2.5.1.      __________________________________________________ 

2.5.2.   __________________________________________________ 

2.5.3.   __________________________________________________ 

2.5.4.   __________________________________________________ 

  

 בעלי המניות )או שם חברי הוועד של העמותה(:  שם/ות .2.6

2.6.1.      __________________________________________________ 

2.6.2.   __________________________________________________ 

2.6.3.  _________________________________________________ 

2.6.4.  __________________________________________________ 

 מורשי החתימה ודוגמת חתימתם:  שמות .2.7

  

 שם: ___________________      דוגמת חתימה _____________   .2.7.1

 שם: ___________________      דוגמת חתימה _____________   .2.7.2

 שם: ___________________      דוגמת חתימה _____________   .2.7.3
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 המועדון.הנני מצהיר כי נציגי המוסמכים ביקרו במבנה המיועד להפעלת  .3

 
 

4.    
הנני להצהיר כי כל העובדים שיועסקו על ידי בעתיד לצורכי מתן השירותים מכוח זכייתי בהליך זה, בין  .4.1

החוק למניעת העסקה של עברייני בשכר ובין כקבלני משנה, הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 
 .2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 לפי הליך זה, אלא לאחר ימחויבויותיהיה ואזכה בהליך לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת קיום   .4.2
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 

 .2003-, תשס"ג)אישור המשטרה(המכוון למתן שירותים לקטינים
ימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתי בהליך זה אשור משטרה  10עצה תוך הנני מתחייב להעביר לידי המו

לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת הפעלת המועדון

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך והחתומים על ידי הנני מצרף להצעתי זו גם את  .5
 רד מהצעתי:המסמכים המפורטים להלן, כחלק בלתי נפ

 
, 1476 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .5.1

 על שמי. 

 אישור על ניכוי במקור, על שמי. .5.2
 .להזמנה להציע הצעות 7.3פירוט ניסיוני כנדרש בסעיף  .5.3

להזמנה להציע הצעות, מוגשים על גבי   7.3אישורים מצדדים שלישיים בדבר ניסיוני כאמור בסעיף  .5.4
 טופס הצהרה על ניסיון לקבלן המצורף.

 פירוט נתונים של איש המקצוע שבכוונתי להעסיק כמנהל המועדון. .5.5
להזמנה להציע הצעות בנוסח המצורף לתנאי הליך  7.4אישור מנהל כספים / מנכ"ל כנדרש בסעיף  .5.6

 ואישור רו"ח לגבי עסק חי .  זה 

 מועצת עין קניה של  24/2021חברת ביטוח בישראל כי היה ואזכה במכרז פומבי   אישור בכתב של .5.7
ובהתאם   בנספח אישור הביטוחיםתהא היא מוכנה לבטח אותי בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 לתנאים המפורטים באותו אישור. 
  

  האישור חתום על ידי חברת הביטוח ומצורף אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו.
 מצורף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת ביטוח.לחילופין 

  

 אישור על היותו המציע תאגיד הרשום בישראל כדין, וכן פלט מרשם החברות/ -למציע שהינו תאגיד  .5.8
 העמותות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותה ואודות זהות בעלי המניות/ השותפים השותפויות/

 הועד המנהל בהתאמה. /
אישור אודות ניהול תקין עדכני בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעות להליך  -עמותה למציע שהינו  .5.9

 זה.
 אישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם,  .5.10
 המעידה על רכישת מסמכי ההליך על ידי. קבלה .5.11
 כדין.חתומות  –כל שהיו כאלה כל תשובות המועצה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, כ .5.12
 כדין.חתומים  –תיקונים שהוכנסו על ידי המועצה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אלי   .5.13
 .כדיןחתום   -סיור קבלנים  יכוםס .5.14
 להזמנה להציע הצעות. 54משתתף כדרישת סעיף בנקאית ל ערבות .5.15

 
  

 כל המסמכים מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. 
 

 מועדון:להלן הצעתי להפעלת ה .6
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להלן פירוט השירותים המוצעים 

  

 
  השירות  )להשלמה על ידי המציע(פירוט 

 
 
 

 1  ניסיון בהפעלת מערך הסעות 

 
ניסיון בניהול אספקת ארוחות 

 2  קלות וחמות.  

 
ניסיון בהפעלת תכניות 

 3  חברתיות מגוונות 

 
 4  ניסיון בעבודה עם קשישים 

יכולת הצעת מקומות  
אלטרנטיביים לקיום פעילות 

 המועדון בנסיבות בלתי צפויות 
 5 

ניסיון בעבודה מקצועית עם  
 6  ומול מחלקות רווחה 

   7 

   8 

 
  אני החתום מטה מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. 6

 חתימת מורשי החתימה     
 השותפות וחותמת התאגיד  

 )במידה ויש(  

   
 אישור עו"ד

  

 אני הח"מ  ________________________ עו"ד של המציע, מ.ר. ________ מאשר בזה כי חתימתו/ם של: 

 ____________________________ ת.ז. __________________  .1

 ____________________________ ת.ז. __________________  .2

 ____________________________ ת.ז. __________________  .3

 ____________________________ ת.ז. __________________  .4

המופיעה/מופיעות דלעיל היא/הן החתימה/ות המחייבת/ות של המציע על פי מסמכי התאגדותו, וכי הנ"ל 

 חתם/מו על טופס בקשה זו בפני. 

  

       חותמת רו"ח/עוה"ד + חתימתו              _____________: תאריך
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  מסמך ד''
 : _______________תאריך

    לכבוד   
 מועצה מקומית עין קניה 

  א.ג.נ, 

 
 הצהרה על ניסיוןהנדון: 

 
 אני הח"מ _______ המכהן בתפקיד __________ במציע, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
 מספר שנות הניסיון של המציע בהפעלת שירותים בתחום הפעילות לקשישים _______ שנים. 

 
 :/קשישותלהלן פירוט השירותים בתחום הפעילות לקשישים

 
שם וטלפון של איש 

 קשר ברשות 
 בגוף, /המקומית

במסגרתו נעשתה 
 הפעילות 

תיאור המסגרת 
והפעילות אותה 

 ביצע המציע  

 תקופת הפעילות 
 )משנה עד שנה(

כמות 
/קשישוהקשישים

בשנה שנהנו    ת
 הפעילות  

 5שם הרשות
הגוף מסגרתו 
התקיימה 
 הפעילות 

 
     

 
 
 

     
 
 
 

     

     
 
 
 

 
 

______________           ___________                        _____________________  
 חתימה+חותמת המציע                                 חתימת המצהיר              תאריך                            

 אישור עו"ד

 
. _________ מאשר בזאת, כי ה"ה_______ שחתם בפני הריני הח"מ עו"ד ________ מ.ר

על תצהיר זה הינו מורשה חתימה של המציע וכי הוזהר כדין בדבר אמיתות הצהרתו דלעיל 

 ובדבר השלכות של אי עמידה בדרישותיה. 

 
                   ______________          ___________                        __________  

  חתימה+חותמתהעו"ד                          חתימת העו"ד                                  תאריך                     
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  מסמך ה'
  

 םאישור אודות ניסיון קוד
   __________תאריך:  

  לכבוד 
 מועצה מקומית עין קניה 

  
 ג.א.נ.,  

 
 אישור על ניסיון קודםהנדון: 

 
  )"המשתתף"להלן: (אני החתום מטה מאשר בזה כי _______________________ 

 
 מפורטים להלן:  ה םהשירותיביצע עבור  ___________________________, את 

 

שונות וחו"ד 
כללית על 

ביצוע 
 השירותים 

שת"פ עם 
 נותן 

 ההמלצה 

 יחס 
 לנהנים 

תקופת 
 הפעלה 

מתאריך 
עד 

 תאריך 

 מיקום 
 השירות 

 מספר 
 הנהנים 

 אורית
 הייהאוכלוס

גיל וסוג (
 )מוגבלות

 סוג השירות 

        

 

 
        

 

 
 
  

  פרטי מאשר:
  
  

  טלפון: _____________       שם ושם משפחה: _________________
  
  

  תפקיד: _____________       עובד של: _______________________ 
  
  

  _____________חתימה:           תאריך: _______________    
  
  

  חותמת: _____________
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  מסמך ו'
  ___________תאריך: 

 
 אישור מנהל כספים/מנכ"ל

 
  לכבוד:

  
 מועצה מקומית עין קניה 

 
 א.ג.נ, 

 
 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 

 
 

 . )"המשתתף"להלן: (הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של _______________________ 

 
הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט 

וכי קיימת אצלו תשתית מבנית, ארגונית וכספית העומדת   מועצה מקומית עין קניה במכרז פומבי של 

 בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י המשתתף בתחומי הטיפול בקשישים. 

 

בהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את  לדעתי, ו

 יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז. 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        

 מנכ"ל / מנהל כספים
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  מסמך ז'
 )נייר לוגו של משרד רו"חיודפס על ( אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

     : ___________ תאריך

 
  לכבוד : 

 מועצה מקומית עין קניה 

 א.ג.נ., 
 

    -  מועצה מקומית עין קניה של  2021/24מכרז פומבי הנדון: 
 )להלן "המכרז"עין קניה (לאזרחים ותיקים ברשות מופ"ת ן מועדו הפעלת 

 
הנני  )"המשתתף"להלן: (החשבון של _______________________________  הלבקשתכם וכרוא

 לדווח כדלקמן: 

 
__, בוקרו על ידי _______הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _____

 ___. __________נחתמה בתאריך __ וחוות דעתי  

 
 לחילופין: 

 
המשתתף הינם ליום ________ ובוקרו על ידי רואי הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של 

 ___. _________חשבון  אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ___

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,   .א

לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים 
 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".  חי"

 
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן   .ב

 .ףן בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתהאחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיו

 
ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות   .ג

בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף א' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של 
 המשתתף עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".

 
 

 בכבוד רב,   

 
  __________       רואי חשבון                                                            תאריך___________       

 
 
של לשכת רו"ח  58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1

 בישראל.
חודשים כי אז  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ .2

 אין דרישה לסעיפים ב',ג'. 
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  ח'מסמך 
 

 הבנת סעיפי המכרז  
 

 הצהרת המציע

  המשפטי מגישה אנו הח"מ _______________________________נציג/ים מוסמך/ים מטעם (שם הגוף 

 (להלן:"המציע") __________פ.___.ת.ז./ח _________________ הצעה)

 פקס. טלפון ______________ _______ מיקוד כתובת________________________________

:_____________ 

 מאשרים ומצהיר בזה:

כולם ביחד  וטופס זה (להלן לרבות ההסכם ונספחיו, קראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה, .1
  בהם."מסמכי ההזמנה") ואנו מסכימים לכל האמור  וכל אחד לחוד:

  
 לרבות הידע והניסיון לבצע את והמקצועית,, הטכנית הפיננסית יש למציע את היכולת הארגונית, .2
  על כל נספחיהם. כמפורט במסמכי ההזמנה, שירותים הנדרשים,ה

  

אותם השירותים  אשר עלולים לגרום לנגוד עניינים בין המציע לא נתן ו/או נותן שירותים לכל גורם שהוא, .3
 בין השירותים נשוא הזמנה זו להציע הצעות. שהוא נותן ל

  

המציע ו/או למי  ,המועצהעניינים בין המציע ובין -בכדי למנוע מצבים של ניגוד לעיל, 3מעבר לאמור בסעיף  .4
 עניין (לרבות:-מצהירים שהם אינם בעל ,מועצההשיעבוד מול  מעובדי המציע ו/או מי מבין החברים בצוות

יחול בשינויים המתאימים  בסעיף זה, האמור .י המועצהעובדים ו/או מועסקים במשרד מניות) ו/או-בעל שותף,
מוגדרת כבעלת עניין במציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי  לרבות חברה אשר גם על כל חברה הקשורה למציע,

לחוק  1בסעיף ולפי הגדרת בעל עניין  מוגדר כבעל עניין בה, הצוות המוצע, מעובדי המציע ו/או מי מבין חברי
 .1999-התשנ"ט החברות,

  

 ההזמנה.  המציע מצהיר כי הנו מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה כפי שפורטו במסמכי .5
 
או בכל יום  ולהתחיל במתן השירות מיידית המציע מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, .6

 ובתנאים המפורטים בהסכם.  ולהמשיך בנתינת מועצה,העל פי לוח זמנים שייקבע על ידי  אחר כפי שיידרש,
  

מההודעה בדבר הזכייה  ימי עבודה 8בתוך  (על נספחיו) המציע מתחייב להעביר למועצה הסכם חתום כדבעי .7
 (הודעה כי החוזים מוכנים לחתימת החברה). 

  

לא יעלה  שהוא, מכל טעם במקרה בו, יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 120ההצעות תעמודנה בתוקף  .8
מועצה רשאית לקבל התהיה  יבוטל, או שההסכם עם המציע הזוכה מועצה להתקשר עם המציע הזוכה,הבידי 

 בשינויים הנדרשים.  , כאמור לאחר החלפת המציע  תנאי סעיף זה יחולו גם את הצעת המציע הבא בדרוג.
  

  

  

 תאריך:______________ חותמת:_____________  חתימה:_________________
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  מסמך ט'
  וסח תצהיר בדבר העדר עבירותנ

      

ושא ת.ז. מס ,___________  _________ לאחר שהוזהרתי כי ני הח"מ ___________ ______________ הנא

     - עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן

   

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המציע  .1
ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

 חרונה.ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה הא 1476-התשל"ו
 
הנני מצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגדי ו/או נגד חברי התאגיד המציע בהליך זה ו/או מנהליו תביעות  .2

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק התאגיד או לפעולות חריגות של חוב שיש בהן כדי להשפיע 
 על המשך תפקוד התאגיד ו/או בעלי התפקידים בו.

 
לי ו/או למי ממנהלי התאגיד המציע בהליך זה ו/או עובדיו הרשעה פלילית ולא הוגש  הנני מצהיר כי אין .3

נגדנו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון או שנושאה פיסקלי, כגון אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת 
 .1481 -אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי, התשמ"ה 

 
ל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הנני מצהיר בזאת כי אני בע .4

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________   שם המציע: ___________________ 

   
 *מס' תעודת זהות: __________________   מספר ת.ז. / ח.פ. _________________ 

   
  *חתימת נותן התצהיר: _______________  חתימת המציע: ________________ 

    

  

                           _______________  

  המצהיר           

  דין -אישור עורך

  

הנני מאשר כי היום______ ___________, הופיע/ו ה"ה ____________________ הנושא/ים ת.ז. מס 

 '___________________, ___________________ בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את האמת וכי יהיה/יו צפוי/ים 

  שים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה/ו כן,  אישר/ו את נכונות תצהירו/ם וחתם/מו עליו בפני.  לעונ

  

                                          __________________    

  (חתימה וחותמת עו"ד)                                                  
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  מסמך י'
  

 1998-"חנעם מוגבלות, התש שיםנלא שוויוןוסח תצהיר בדבר התחייבות המציע לקיום חוק נ

   

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  י הח"מ _______________ ת.ז______________ נא

 שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:  נלעו

   

  08/2019' המציע") במסגרת מכרז מס זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:" יותן תצהירני ננה

י מוסמך/ת נני מצהיר/ה כי הנ, אמועצה מקומית עין קניהעבור חינוך י נית מבניון אדריכלי לבנלמתן שירותי תכ

 לתת תצהיר זה בשם המציע .  

   

   במשבצת המתאימה:) x(סמן 

  לא חלות על המציע.  1998 -"חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא מקיים   1998-"חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9הוראות סעיף 

 אותן  .       

 xדרש לסמן נ חלות על המציע 1998 -"חנשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9(במקרה שהוראות סעיף 

  :  במשבצת המתאימה)

 

 עובדים.  100-פחות מ המציע מעסיק 
  עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

  :  במשבצת המתאימה)  xדרש לסמןנעובדים או יותר  100(במקרה שהמציע מעסיק 

 

 הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים נה למנהמציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפ
 -"חנשים עם מוגבלות ,התשנשוויון זכויות לאלחוק  9ת יישום חובותיו לפי סעיף נהחברתיים לשם בחי

 חיות בקשר ליישומן. נלשם קבלת ה –, ובמקרה הצורך 1998
 הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם נות למנהמציע התחייב בעבר לפ

ה נהוא פ ,1998"ח נשים עם מוגבלות, התשנלחוק שוויון זכויות לא 9ת יישום חובותיו לפי סעיף נבחי
ייה זו נחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנכאמור ואם קיבל ה

 תן התחייבות זו.)  נעשתה עמו התקשרות שלגביה נו
    

   

 חתימה וחותמת            שם              תאריך    

   

 אישור עורך דין

   

י במשרדי אשר נכי ביום ____________ הופיע/ה בפא י הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת 

ברחוב ____________ בישוב/עיר_______ _____ מר/גב ______________ 'שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 י על התצהיר דלעיל .  נלא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפ לעו שים הקבועים בחוק אם

   

 
 חתימה וחותמת            מס' רישיון                 תאריך    
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  שלא כדין תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים

  

 אהיה צפוי ____________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ______________ת.ז.
  מצהיר/ה בזה כדלקמן : אם לא אעשה כן, לעונשים הקבועים בחוק,

 

 הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הממשלה .1
  (להלן "הגוף"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הגוף.

לחוק  ב 2 משמעותם כהגדרתם בסעיף  "תושב ישראל" -שע" ו"הור המונחים "בעל זיקה", בתצהירי זה, .2
אלה וכי אני  .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים1976-התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים,

  מבין אותם.

  (מחק את המיותר)

הגוף של  לא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
,אשר 1988 -בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה,

  .2002באוקטובר 31נעברו אחרי יום 

הגוף  ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הורשעו אליו, " הגוף ו"בעל הזיקה 
,אשר נעברו  1987-התשמ"ז חוק שכר מינימום, בעבירה לפי לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה,

למועדמתן ההצעה של הגוף  ,אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה2002באוקטובר 31אחרי יום 
  לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

  הגוף הינו "תושב ישראל". .3

  (מחק את המיותר)

של הגוף  בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה לא הורשעו ביותר משתי עבירות אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
בעבירה לפי חוק עובדים זרים(איסור העסקה שלא  הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה,

  .2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א

הגוף  דמה למועד מתן ההצעה שלביותר משתי עבירות בתקופה שק הורשעו אליו, הגוף ו"בעל הזיקה" 
שלא כדין  בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה,

,אך ההרשעה האחרונה 2002באוקטובר 31,אשר נעברו אחרי יום 1991-והבטחת תנאים הוגנים),התשנ"א
  הנוכחית עם הממשלה.ההתקשרות  לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף לצורך

  להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, .4

__________________     
 חתימת המצהיר    

 א יש ו ר

  הופיע/ה בפני  עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ _______________, אני הח"מ,

 רח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'_____________שזיהה/תה בבמשרדי

/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ________________ת.ז. עצמו/ה על ידי

  התצהיר דלעיל. חתם/מה בפני על האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, את

_____________  ____________________________  _________________  
 חתימת עוה"ד        מספר רישיון עריכת דין חותמת+    תאריך  
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  הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע 

  הניתנים במעמד קבלת מסמכי המכרז לעניין החומרים

 

 ___________________ ______________עובד בחברת  אני __________________ת.ז.

 )או כלפי החברה:המועצה – (להלן מועצה מקומית עין קניה כלפי  החברה)מצהיר ומתחייב בזה, -(להלן 

אדם  לשום בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר מכן, להראות או למסור, לא לגלות, .1

או אחרים של  לרבות שום סודות מסחריים, במעמד קבלת מסמכי המכרז, את החומרים שהגיעו לידי או גוף,

 בפרט, ההתקשרות נשוא מכרז זה, או לחברה בכלל ולעניין הסכם למועצהאו של החברה וכל מידע הנוגע  המועצה

ם והאנשים או הגופי ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן, עסקיהן, או כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן,

נושאי מחקר  אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולרבות, במגע, או בחברה או הבאים עימהן במועצההקשורים 

תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים  תחשיבים, מחירים, תהליכים, שיטות ייצור, או החברה, המועצהופיתוח של 

מהעסקתי  והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאהוזאת בין שהסודות  שרטוטים מסמכים וסודות, /מתכננים,

 ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא. למועצהבחברה או במתן שירותים 

 

העבודה נשוא  לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות הכנת ההצעה למכרז זה וביצועה של .2

 אלה.וכו',שלא למטרות  העתקים, כולל בצוע שכפולים, מכרז זה,

  

  למכרז. להחזיר את החומרים שניתנו לי במעמד קבלת מסמכי המכרז עד המועד האחרון להגשת ההצעות .3

  

 על פי הצהרה מהווה עבירה על חוק העונשין, המועצהכי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי  .4

  .-1977התשל"ז

  

לול להסב ע ,מהמועצהללא אישור בכתב  למאן דהוא, לעיל,  2או 1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .5

 נזקים כלכליים משמעותיים ביותר. למועצה

לא תחול  התחייבות זו התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר הגשת ההצעה והחזרת החומר הארגוני שנמסר לידי.

  על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.

  :________________שם העובד     שם החברה/המתכנן :________________

  חתימת העובד _______________      עובד :_______________ ת.ז. מס'

  

 תאריך:_______________
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  לכבוד      
 _________  תאריך:   

 מקומית עין קניה  מועצה 
 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: הנדון
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מקומית עין קניה הנני מצהיר בזאת כי מועצה  1
 
 הקובע כדלקמן:  א.(א) לצו המועצות המקומיות 103סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -עם המועצה; לעניין זה, "קרוב" 

ר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות של ההודעה בדב) א(12כלל  1.2
 הקובע:  

 -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  

ראה הגדרות "בעל שליטה" (חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 

  )(ב))5(1-ו)(ב) 1(1ו"קרוב" בסעיף 

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  )א(174סעיף  1.3
זוגו או -"פקיד או עובד של כפר לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה." 

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   2
 
בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  שותף או מי שאני לו  2.1

 סוכן. 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2
 תי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגש

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  2.3
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  3

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  4
 

לצו המועצות ) 3א.(ב)(103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

ות לפי מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשר 3/2, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות
 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.  לצו המועצות המקומיותא.(א) 103סעיף 

 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________    
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   הצהרת הגופים המשתתפים במתן השירות/קבלן המשנה

 ____________הנני מצהיר בזאת:אני הח"מ ______________ת.ז/.ח.פ 

 הנני משתתף בביצוע השירותים נשוא מכרז זה עם /קבלן המשנה של (יש למחוק את המיותר) 

   מגיש ההצעה), _______________________(שם הגוף המשפטי 

 

  ת. ז./ח. פ._________________(להלן:"המציע") לעניין העבודות נשוא מכרז זה.

 

  סעיפי המכרז.הנני מבין את כל  

תנאי  בכפוף לכל או המציע, המועצההנני מתחייב בזאת לקיים את העבודה שנמסרה לביצועי על ידי  
  מכרז זה.

  הנני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם על נספחיו במלואם. 

 

 :______________________________שם קבלן המשנה

 :___________________________________מספר מזהה

 ________________________________________תאריך:

 :_______________________________________חתימה

  

 א יש ו ר

  

הופיע/ה בפני במשרדי  _______________,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________ אני הח"מ,

 עצמו/ה על ידיברח'________________בישוב/עיר______________מר/גב'_____________שזיהה/תה 

האמת וכי ת/יהיה  /המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את________________ת.ז.

  התצהיר דלעיל. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,חתם/מה בפני על

 

    _____________ _________________________ _____________________  
 חתימת עוה"ד              חותמת+מספר רישיון עריכת דין    תאריך  
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  נוסח ערבות בנקאית

  

 2021/24ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס 

  

 לכבוד:  

 עין קנייא  ה מקומיתמועצ

   

 הנדון:  כתב ערבות

  

הפעלת  , 2021/24למכרז פומבי מס' בקשר ) להלן: "המבקש"( פי בקשת ___________________ -על .1
ובמילים: ( ₪ 000,14-להננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה  ,  מועדון מופת לקשיש .

ידי -וספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם עלבת ,) ₪ ארבע עשרה אלף
, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד )להלן: "המדד"(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 2021 נובמברחודש 

חתומה ע"י , ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 5ידינו תוך -סכום הערבות ישולם לכם על .2
לי בחובה להוכיח ולנמק את דרישתכם וממקומית, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל ההמועצה 

  שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר -וכל דרישה על כולל 2022 באפריל  13 תוקף ערבות זו יהיה עד ליום .3
 90לתקופה של  ידינו-מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  מקומית.הפי דרישת גזבר המועצה -ימים נוספים על

  ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא. .4

  

  

  

  בכבוד רב,

  בנק______________

  סניף _______________
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  ט"ז. מסמך

  ההסכם לקיום בנקאית ערבות

 :___________ תאריך

 לכבוד

 מועצה מקומית עין קנייא

 ,נ.ג.א

 מס'_______________ בנקאית ערבות :הנדון

למועצה מקומית להסכם בין המבקש  בקשר "המבקש") :(להלן ___________________________ בקשת פי על

המבקש  התחייבויות ולהבטחת , קשישעדון מופת להפעלת מו")  לביצוע  לביצוע  עין קנייא (להלן: "המועצה")

 ערבים אנו השירות ורמת ולהבטחת טיב השירות  של ותקין רציף  ,יעיל ביצוע ולהבטחת ,החוזה פ"ע המועצה  כלפי

 הפרשי הצמדה בתוספת  ,בלבד )₪ארבע עשרה אלף( 00014,של  כולל לסכום עד שהוא סכום כל כלפיכם לתשלום

 "סכום הערבות", לסטטיסטיקה (להלן: המרכזית הלשכה ידי על שמתפרסם כפי המחירים לצרכן מדד עליית בגין

  ."המדד")

  .על ההסכם המציע חתימת ביום הידוע האחרון המדד יהא זו ערבות לעניין הבסיס מדד

  .ערבות זו פי דרישתכם על לקבלת קודם לאחרונה שפורסם המדד יהא זו ערבות לעניין החדש המדד

סכום השווה למכפלת הקרן אם התברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

בהפרש שבין המדד החדש והמדד היסודי וחילוקה במדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך 

  לעומת המדד היסודי, או שווה לו, תשולם הקרן בלבד.

 בותער כתב חלף החזרת נשלם לכם המועצה, אנו גזבר או/ו המועצה ראש ידי על הראשונה, חתומה דרישתכם לפי

 להוכיח חובה עליכם להטיל תנאי ומבלי כל ללא הפרשי הצמדה, וזאת בתוספת הערבות לסכום עד סכום זה, כל

 עליכם ל"לדרישתכם כנ .המבקש מאת תחילה את התשלום לדרוש חייבים שתהיו ומבלי את דרישתכם לנמק או

  .זה ערבות כתב לצרף

  .מי מטעמם או המועצה ראש או המועצה  גזבר של צדדית חד בהוראה להארכה ניתנת זו ערבות

 תהיה ,זה ולאחר תאריך בלבד, ______  שנה __________ לחודש _______ ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות

  .לעיל כמפורט הוארכה אם אלא ומבוטלת בטלה

  .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו

    חתימה+ חותמת ______________    שם מלא _______________    תאריך: ___________

                    

  

  

 ,רב בכבוד

 בנק______________     

    _______________ סניף
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  מסמך י"ז'
  

  הצהרה על שמירת סודיות 

 

או  )"המציע" –(להלן אני _________________ ת"ז ____________  עובד  בחברה/גוף/עסק _____________ 

  וכלפי המציע:מ.מ. עין קניה מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי 

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה  ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף,  .1

בכלל ולעניין  ו/או למציע למועצהו/או של המציע ושום מידע הנוגע  המועצהשום סודות מסחריים, ו/או אחרים של 

) בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, "ההסכם" -(להלן  זהמכרז המועצה הסכם ההתקשרות עם 

ו/או במציע או הבאים  במועצהברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים 

ו/או המציע, שיטות יצור,  המועצהושאי מחקר ופיתוח של עימם במגע לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נ

תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות 

ובין שהגיעו לידיעתי בכל  למועצהוהאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי במציע ו/או במתן שירותים 

  ר שהוא;אופן אח

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל בצוע שכפולים, העתקים  .2

  וכיו"ב;

  ;1977 –על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  המועצהידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי  .3

נזקים  לה, עלול להסב מהמועצהלעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב  2ו/או או  1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

  כלכליים משמעותיים ביותר;

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת  .5

  הציבור.
  

.  

  

  

        חתימת העובד         שם החברה/ספק  

  

  

  

  

  

            :  תאריך
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  מסמך י"ח'
 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

  

לניגוד  "המציע") כי לא מתקיים כל חשש הנני ___________מצהיר בשם המציע חברת ____________(להלן:
מטעמו בנוגע למכרז  עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או בעלי תפקידים המועסקים אצל המציע ו/או מי

 זה ולעבודות המפורטות בו.

חשש לקיומו  הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או
שבגינם אני עלול להימצא  אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב .המועצהשל ניגוד עניינים כלפי 

 ההתקשרות עם המדינה. וזאת בכל שלב משלבי מיד עם היוודע לי עליהם, ים כאמור,בניגוד עניינ

 מועצההידי  של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן על ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה
של ניגוד  חשש לקיומוואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או  ,המקומית עין קניה

  של ניגוד עניינים. עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב

מועצה הלבין  הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו
 עניינים במישרין ובעקיפין. ר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגודמליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה למכרז ואש

כי במקרה זה  מועצה במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע ליההנני מתחייב ליידע את 
עניינים והכול עפ"י שיקול  מועצה שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגודהתהיה רשאית 

 הבלעדי.דעתה 

נושא פנייה  אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים בלי לגרוע מכלליות האמור,
גם לאחר  ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו שלניגוד עניינים, בכל שלב שהוא. זו,

 כפי שיהיו בכל עת. להנחיותיה, מתחייב לפעול בהתאם ואני באופן בלעדי, ,למועצהנתונה  תקופת ההתקשרות,

רבות ל מועצה,ה לפי שיקול דעת מועצה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו,האני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של 
 החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המדינה.

  
  

  

 מזהה:___________________מספר        שם המציע: ____________________

  

 תפקיד:___________________    שם החותם:____________________ 

  

 תאריך:____________________  חתימה וחותמת:____________________
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  י"ט' מסמך
 הצהרה על חלקים חסויים

 :חלקים חסויים

  

   למציעים האחרים. הננו מבקשים שהסעיפים הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו

 

 יש לחתום על מסמך זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:

  
 עמוד לבקשה פירוט הנימוקים

 בהצעתנו
 מס' נושא

 הסעיף
 

        

        

        

        

        

        

        

  
 חלקים חסויים בהצעתכם.יחשב הדבר כאילו אין  במידה ונספח זה לא יוגש, *לתשומת לבכם,

  

   

   

  

 _____________________  __________________  _________________ 
  חתימה +חותמת החברה   שם המציע   תאריך  
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  מסמך כ' 

  אישור קיום ביטוחים
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  "אמסמך כ
  

  להפעלת מועדון מופ"תהסכם 

  

  __________ שנה ____________שנערך ונחתם בעין קניה ביום  __________לחודש 

 

 

 בין

 

  מועצה מקומית עין קניה 

   1243200עין קניה  123ת.ד. 

  להלן: (המועצה ),                   04-6982138פקס:  04-6981350טל: 

מצד אחד  

 

 לבין

  

  ______________ ת.ז.     ___________________

  

  עיר: ______________  -_________ת.ד.    

  

  _______________פקס:     ______________  נייד : 

  להלן: (המפעיל)

  מצד שני

  

  : והמפעיל הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות רווחה.הואיל
  

לרווחת האוכלוסייה  הדרוזיוהמועצה מעוניינת בהפעלת שני מועדוני מופ"ת לאזרחים ותיקים מהמגזר  והואיל:
 הנזקקת לכך בכפר עין קניה. 

  

 מופ"ת לאזרחים ותיקים  בכפר; ן מועדווהמפעיל הינו הזוכה במכרז פומבי של המועצה להפעלת  והואיל:
  

  והמועצה מעוניינת בביצוע השירותים כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים האמורים בהסכם; והואיל:

  דע, הכישורים והמיומנות לכך;והמפעיל מעונין בבצוע השירותים עבור המועצה והצהיר כי יש לו הי והואיל:

שני הצדדים הסכימו שהמפעיל יבצע עבור המועצה את השירותים שלא במסגרת יחסי עבודה הנוהגים  הואיל:ו
בין עובד למעביד, אלא כשהמפעיל פועל להענקת שירותיו כמתחייב ממעמדו כנותן שירותים עצמאי, 

 בסיס קבלני;    בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה למפעיל על

  
  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא ופרשנות  .א

 

 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
 

במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  .1.1
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח. 

 הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו.כותרות הסכם זה  .1.2

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר  .1.3
 קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 
 בהסכם זה: .2

 
החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, מסמך  באמצעות מורשימקומית עין קניה  מועצה -:"המועצה" 

ראש ו/או התחייבות בשם המועצה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי החתימה של המועצה שהם 

, למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם והחשב המלווהגזבר המועצה המועצה, 

 .זה לנציג המועצה

בהתאם להוראות הסכם זה ומכוחו במבנה  על ידי המפעיל מועדון מופת לקשישים, אשר יופעל   -:"המועדון"

 של המועצה.  

 ;  24/2021מכרז פומבי    -:"המכרז" 

 החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו;   -" "המפעיל

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים;    -:"המשרד"

  פעילות פנאי לזקנים;מועדונים ו -4.12תקנון העבודה הסוציאלית, פרק -:"הוראות התע"ס"

 הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת ביצוע  התשלום;    -הפרשי הצמדה":

 שירותי הפעלת המועדון, אשר ינתנו על ידי המפעיל, בהתאם להוראות הסכם זה;     -"השירותים":

  שכר המפעיל בגין ביצוע השירותים, כמפורט בנספח התנאים המיוחדים.       -:"התמורה"

 מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.      -"מדד":

 . 2021 נובמברמדד חודש    -"מדד הבסיס":

 מי שהמועצה תמנה כנציגה לצורך התקשרות זו.     -: "נציג המועצה"

  כנציג המועצה הראשון תשמש מר' מוניר סבאג'  מנהל מחלקת הרווחה במועצה עין קניה  
 

 התקופה במהלכה יפעיל המפעיל את המועדון כמפורט בהסכם זה.  פת ההפעלה": "תקו

 
 

 מטרת ההסכם ותקופתו  .ב
 

3.  

והמפעיל מקבל על עצמו את הפעלת  מועדון המופתהמועצה שוכרת בזאת את שירותי המפעיל להפעלת  .3.1
 .בהתאם להוראות הסכם זההמועדון 

ימים בשבוע לפחות בהתאם  3ופעל על ידי המפעיל כמסגרת חברתית לנשים , הפועלת המועדון י .3.2
הקשישים טיפול אישי במסגרת המועדון יקבלו . במועצהלאוכלוסיית היעד ובאישור מנהל הרווחה 

 וקבוצתי. המועדון מיועד לקשישים עצמאיים ותשושים. 
 

4.  

 .בדקו והוא מתאים לצרכיו ולהפעלת המועדוןהמפעיל מצהיר כי ראה את המבנה בו יופעל המועדון,  .4.1
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המפעיל מוותר על כל טענה של מום, פגם, חוסר התאמה של מבנה המועדון לצרכיו ו/או להפעלת  .4.2
בכפוף להצהרת המועצה כי לא ידוע לה על פגם  as isהמועדון וכל טענה ממין זה והוא מקבלו במצבו 

 או מום מהותיים נסתרים במבנה.
 

בכל הוצאות האחזקה והשימוש הכרוכות בהפעלת המועדון במבנה לרבות: מים, ביוב, חשמל,  המפעיל ישא .5
חימום, טלפון והוצאות בגין ניקיון המבנה. במידה שקיים מונה משותף עם גורם נוסף, יקבע סכום שנתי 

 לכיסוי הוצאות האחזקה של המפעיל, עפ"י היקף הפעילות היחסי שלו במבנה. 
 

זוקת המבנה בו מופעל המועדון, מערכותיו והפעלתם על חשבונו הוא, לרבות ביצוע המפעיל ידאג לתח .6
 תיקונים בגין נזקים שנגרמו למבנה בגין השימוש בו ו/או תיקונים הנובעים מבלאי סביר.

 
 על המפעיל להפעיל במועדון תכנית פעילות הכוללת: .7

 אישית. -העצמה, מיצוי זכויות ותקשורת בין .7.1

 התגוננות בפני אלימות והתעללות.  .7.2

 פנאי והתפתחות אישית:  קורסים, חוגים, הרצאות, סדנאות, טיולים.  .7.3

 קידום בריאות. .7.4
 

8.  

  ש"ש לפחות, החל מהשעה  15ימים בשבוע,  3המועדון יפעל  -זמן הפעלת המועדון יהיה כדלקמן  .8.1
 ובהתאם לתכנית הפעלה שתאושר על ידי נציג המועצה. 00:13 ועד  08:00

 כל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק באישור בכתב מאת נציג המועצה.  .8.2
 

מדי יום שתי ארוחות: ארוחת בוקר קלה הכוללת את כל אבות המזון + ארוחת במהלך הפעילות תוגשנה  .9
מרוסקות בהתאם לצורך ובהתאם ת מלח/יובהר, כי יסופקו ארוחות דלות סוכר/ דלו צהרים בשרית חמה.

 לצרכי הקשישים.
  

 -המפעיל יעסיק במועדון רכז חברתי בעל הכשרה וניסיון בעבודה עם קשישים. הרכז יעבוד בחצי משרה .10
 . שבועיות. שעות 5.22

 
 .שבועיותשעות  6, בהיקף של המפעיל יעסיק עובד מטבח אשר תפקידו לסייע בזמן הגשת האוכל לקשישים .11

 
12.  

מענה מקצועי  ןשיינתהמועצה רשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת המועדון על מנת  .12.1
 הולם לצרכי הקשישים.

 

אישר נציג המועצה אופן הפעלת המועדון, או נתן הנחיות בדבר אופן ניהולו, לא ישחרר הדבר את  .12.2
 המפעיל מאחריותו המקצועית לביצוע השירותים או  כל חלק מהם.

 
 ההפעלה תקופת  ג.
 

13.  

ועד  2022/02/01החל מיום  שנה קלנדרית אחת,למשך תקופה של המפעיל יבצע את השירותים  .13.1
 /202231/12 ליום

 

המועצה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופת ההפעלה לתקופות  .13.2
הסכם זה לא תעלה על עם ובלבד שתקופת ההפעלה הכוללת מכוח חודשים כל פ 12עד נוספות, של 

שנים ובתנאי שהודיעה למפעיל בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמה, על  5
לא יאוחר מחודשיים בטרם תום  )"הודעת ההארכה"להלן: (כוונתה להאריך תקופת ההפעלה 

 תקופת ההפעלה אותה תבקש המועצה להאריך. 
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 7על סירובו להאריך תקופת ההפעלה כמצוין בהודעת ההארכה  תוך  למועצה הודיע המפעיל לא  .13.3
ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההפעלה על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא 

 מסמך נוסף.צורך בחתימה על כל 
  

בהסכם זה רשאית המועצה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות על אף כל האמור  .13.4
לא יהיו כל טענות ו/או יום למפעיל, ולמפעיל  60זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של  לפי הסכם

תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין 
 השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור.

 
 אי תחולת דיני הגנת הדייר  ד.
 

 המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי: .14
  

 מבנה המועדון מועבר לחזקתו לשם הפעלת המועדון בלבד ולא בדרך של שכירות כלשהי. .14.1
 

הוא לא השקיע, לא שילם ולא התחייב לשלם כל תשלום מכל סוג שהוא עבור או בקשר לשינויים,  .14.2
בעצמו ובין על ידי אחרים  במבני שיפוצים, תיקונים, תוספות ושיפורים מכל מין וסוג שהוא בין 

המועצה, אשר מקנים לו זכויות כלשהן במועדון או במקרקעין עליהם הוא בנוי כנגד המועצה  ו/או 
 כל גוף הקשור עם המועצה במישרין או בעקיפין.

היה ויבצע השקעה כלשהי במבנה המועדון, יהא מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו  .14.3
והתשלום או ההשקעה האמורים לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצד  משום דמי מפתח,

המפעיל, אשר לא מקנה למפעיל או לכל אדם או גוף אחר כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה 
 ו/או אחרים.   

הוא לא שילם, ולא התחייב לשלם, בכל צורה ואופן שהם, והמועצה לא ביקשה ולא קיבלה ולא  .14.4
כל צורה ואופן שהם, כל דמי מפתח או תשלום כלשהו בגין או בקשר למבנה התחייבה לקבל ב

 המועדון.

המפעיל לא יהא זכאי לכל דמי מפתח או תשלום או תגמול או פיצוי מאיזה מין וסוג שהוא, בעת  .14.5
 או עקב פינוי מבנה המועדון.

וכל חוק או , והתקנות שהותקנו מכוחו, 1472-, תשל"ב)נוסח משולב(הוראות חוק הגנת הדייר  .14.6
תקנה אחרת להגנה על דיירים ו/או להגבלת דמי שכירות, לא יחולו על הפעלת המועדון לפי חוזה 

 זה  והמפעל איננו ולא יהא דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות על פיהם. 
 

 והתחייבויותיוהצהרות המפעיל   ה.
 

 מפעיל מאשר כי:ה .15
 

דרישות המועצה, וכן בדק את כל הפרטים  בדק את אופי והיקף השירותים הנדרשים ואת  .15.1
והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים בשירותים ובביצועם, והוא מצהיר כי ביכולתו 
לבצע השירותים וכי הוא בעל הכישורים, היכולות, כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 

בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו להזמין לצורך ביצוע  למועצההשירותים. המפעיל יודיע 
 השירותים, ככל שישנם כאלה.

והוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון  המצורפת להסכם זה  12. 4כי עיין בהוראות התע"ס .15.2
 מתאימים להפעלת המועדון כאמור בהוראות אלו.

   ההסכם.  בכל סתירה בין הוראות התע"ס לתנאי הסכם זה, יגברו הוראות .15.3

ידוע לו שהרשות בידי המועצה להפעיל מועדון נוספים לאוכלוסיית היעד, וכי אין על המועצה חובה  .15.4
 להפנות למפעיל מספר מסוים של קשישים לפעילות במועדון או להפנות בכלל. 

  

קשישים למשך   20המפעיל אינו חייב להפעיל המועדון אם אין בו למרות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

יום מראש על הפסקת  30תקופה העולה על שלושה חודשים, ובלבד שהמפעיל יודיע לנציג המועצה בכתב 

 הפעילות במועדון.  
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16.  

המפעיל מצהיר כי יש לו את כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים  .16.1
 לביצוע השירותים. 

המפעיל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר .16.2
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:  

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .16.3
 . 1476 –תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור. .16.4
 

(  "העובדים"המפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים )להלן:  .17
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

 2001. -שס"את
בתקנות ונח זה כתנאי לביצוע השירותים העביר המפעיל לידי המועצה אשור משטרה כהגדרתו של מ

-, תשס"ג)אישור המשטרה(למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים 
לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת הפעלת )"התקנות"להלן: ( 2003

 המועדון. 
המפעיל מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה, אלא לאחר 

 שניתן לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע השירותים. 
 

 המפעיל מתחייב לדאוג להדרכת העובדים במועדון והשתלמויות עבורם בשיתוף המשרד. .18
 

מתחייב כי כל העובדים יועסקו בתנאי שכר שלא יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים המפעיל  .19
 הקיבוציים החלים על העסקתם.

 

בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים לביטוח  יישאהמפעיל  .20
ובעת מיחסי העבודה ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנ הסוציאליתלאומי ויתר הזכויות 

 שבינו לבין עובדיו.
 

על כל תיקוניהם, התקנים  הרלוונטייםהמפעיל מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לחוק ולתקנות  .21
 , תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות המועצה. הרלוונטיים

  
 היא הקובעת.    למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, בנושא בטיחות, 

 
המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא להעביר לאחר כל מידע אודות הקשישים  .22

ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת 
   הסודיות והגנת הפרטיות. 

 

 יחסי הצדדים  ו.
 

בינו  וייווצרמוצהר ומוסכם בזאת כי המפעיל וכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשב כעובד המועצה ולא  .23
 מעביד.-לבין המועצה כל יחסי עובד

  

 לפקח, להדריך או להנחות את למועצההצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה 

המפעיל או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה 

 מעביד עם המפעיל או עם עובדים המועסקים על ידו.  -בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד

 
ר לאח המפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  .24

 כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש.



 מועצה מקומית עין קניה 

  הסכם הפעלת מועדון מופת לקשיש,  2021/24מכרז 

   36   הפעלת מועדון מופת לקשיש , הסכםרווחה ת ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  45/2020חוזה מס' 

  

25.  

המפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, אלא בהסכמת נציג  .25.1
 המועצה מראש ובכתב .

העביר המפעיל את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע השירותים לאחר,  .25.2
 כולם או מקצתם, יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    

 
26.  

רשות להפעיל מועדונים אחרים שלא עבור המועצה ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד הלמפעיל  .26.1
 י המועצה.אינטרסים עם חובותיו כלפ

על שירותים נוספים של מועדון ו/או בדומה להם, המופעלים על ידו, על מנת  למועצההמפעיל יודיע  .26.2
 למנוע ניגוד עניינים. 

 
 התמורה ואופן חישובה  ז.
 

יקבל המפעיל תשלום עפ"י  ) באישור המפקח 35ניתן עד   (זקנים  30-המועדון המיועד לתמורת הפעלת  .27
 התעריפים הנקבעים ע"י משרד הרווחה בהוראות התע"ס.

 
התמורה עבור הפעלת המועדון תועבר במלואה לזוכה בהליך על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

 בהתאם להסדרים המקובלים בין המועצה למשרד או ע"י המועצה ישירות לקבלן הזוכה.

 

28.  

השירותים יהא זכאי המפעיל לתמורה שתקבע בהתאם למספר הקשישים שהמועצה תמורת ביצוע  .28.1
 והמשרד אישרו את השמתם במועדון.

 המפעיל מתחייב לממן את יתרת עלויות הפעלת המועדון. .28.2

המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון לו התחייב בהצעתו למכרז, אך  .28.3
 ורק להפעלת המועדון.

יל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל מערך חשבונאי נפרד עבור המועדון במידה והמפע .28.4
 שבהפעלתו הכולל: הוצאות אחזקה, שכירות, שכר עבודה, הכנסות המועדון.

 
 15-אחת לחודש עד ל למועצהש"ח אותם יעביר  45קשיש סכום השתתפות חודשית של המפעיל יגבה מכל  .29

יצורף דו"ח ובו פירוט התשלומים שבוצעו  למועצהלחודש העוקב לחודש בו נגבו הכספים. לתשלום המועבר 
 על ידי הקשישים. 

 
30.  

על המפעיל לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים  .30.1
 מעת לעת.

ירותים הניתנים, אם המועצה המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין הש .30.2
 הודיעה לו כי המפעיל לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירות ורמת השירות. 

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום  ח.
 

 מועדי התשלום: .31

לתשלום בגין חודש    חשבון למועצהלכל חודש גריגוריאני, יגיש המפעיל  15-אחת לחודש, עד ל .31.1
 ההפעלה החולף.

 כל חשבון שיוגש על ידי המפעיל בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י הנציג המועצה.  .31.2
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 40תוך  )כולו או חלקו בהתאמה(אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג המועצה, ישולם החשבון  .31.3
יום מתום החודש בו אושר החשבון כאמור, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי המפעיל על 

 יום ממועד אישורו של הסכום לתשלום על ידי נציג המועצה.   30ך הסכום שאושר לתשלום, תו

התמורה במלואה עבור ביצוע השירותים תשולם למפעיל על ידי המשרד, בהתאם להסדרים  .31.4
 המקובלים בין המועצה למשרד, על בסיס הדיווח כאמור.

כוח למשרד המייפה את כוחו להעביר התמורה  יייפולשם הבטחת התשלום תחתום המועצה על 

  .להסכם זהכ"ב כנספח ישירות למפעיל בנוסח המצורף 

המשרד יהא רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים, אם יתברר כי המפעיל  .31.5
לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירותים ו/או רמות השירותים, זאת במסגרת סמכויות 

 נו למשרד או במסגרת הפיקוח של המועצה, ובתיאום מראש עם המועצה.הפיקוח שנית

, ישולמו למפעיל הפרשי ריבית והצמדה במועצהלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה  .31.6
 -החל מהיום ה  1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א)"תשלום פיגורים"להלן: (

 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.  30
 כל ריבית פיגורים.  איישיום מהמועד הקבוע לעיל לא  30פיגור בתשלום של עד 

תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי המפעיל בגין איחור 

 בתשלום כאמור לעיל. 

 
 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות ט.
 

32.  

האמור בהסכם זה, רשאית המועצה בכל עת ולפי שיקול  דעתה הבלעדי להביא על אף ובנוסף לכל  .32.1
יום לפחות, על ידי משלוח הודעה  60הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר בהתראה מראש של 

בתאריך הנקוב בכתב על כך למפעיל מאת הנציג המועצה. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם 
 בהודעה.

, תשלם המועצה למפעיל שכרו בעד התקופה בה 1בהתאם לסעיף קטן הובא ההסכם לידי גמר  .32.2
 בוצעו השירותים עד מועד הפסקתם, כתמורה סופית ומוחלטת. 

  

 המפעיל לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה. 

33.  

 הסכם זה בגין הפרתו היסודית.  מידיתהמועצה תהא זכאית לבטל  .33.1

בנוסף לאמור לעיל רשאית המועצה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר  .33.2
מהתחייבויותיו, שאינן התחייבויות יסודיות, והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה 

 על כך מאת נציג המועצה תוך זמן סביר, כפי שיקבע בהתראה.  

ת הזכות לפעול נגד המפעיל באמצעות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל שומרת לעצמה המועצה א .33.3
 קבלת כל סעד משפטי לפי כל דין.

 
34.  

מוסכם בזאת כי שמירתם בתוקף ו/או חידושם של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או קיומו  .34.1
 11, 10, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3של  כיסוי ביטוחי מתאים ו/או בר תוקף וכן כל הוראה מהוראות סעיפים 

על סעיפי המשנה שלהם נקבעים  46 -ו 34, 38, 30, 24, 26-23, 22, 21-14, 18, 17, 16, 15, 14, 12,
כולם כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית והפרת כל אחד מהם תהווה הפרה 

 יסודית של  ההסכם.

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי המפעיל הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה  יסודית  .34.2
 הסכם זה.של 

ניתנו למפעיל שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב  .34.3
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
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מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  למועצהמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  .34.4
ים מוסכמים וקבועים מראש לעיל את המועצה בפיצוי 34.1 אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק

 , כשהם צמודים למדד.)אלפיים וחמש מאות ש"ח( ₪ 500,2בסך 
 

 למועצההמועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מהמפעיל  .35
 ובלבד שנשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.

 

נפטר המפעיל, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה לפי  .36
 .1.34סעיף 

 

37.  

היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו/או התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים  .37.1
אשר ) "השביתה"להלן: (  ו/או מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע

לא יאפשרו למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי רעהו, על אף שאותו צד ניסה 
לא ייחשבו  –בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען 

השביתה  מילוי התחייבות כלשהי ו/או איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב אי
 ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, כהפרה של אותו צד.

משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל, יחשב  .37.2
כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויות, למשך אותה תקופה בה נתקיימה 

 השביתה.

 בה השירותים.  ויינתנגין תקופת השביתה, היה ולא המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו ב .37.3
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח  י.
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין
 

38.  

בו המפעיל יהיה אחראי על פי דין בגין אבדן ו/או נזק למבנה, למערכותיו, לתכולה ולציוד המותקן  .38.1
  ובחצרות הצמודות אליו, שיגרמו עקב מעשה או מחדל של המפעיל.

  

 פי כל דין בגין כל נזק ו/או אובדן, לגוף ו/או לרכוש המועצה ו/או למי -המפעיל יהיה אחראי על .38.2
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ובכלל זאת לקשישים ולבני משפחותיהם ו/או נותני שירות 
ועובדיהם תוך כדי מתן השירותים ו/או בקשר עם השירותים שייגרם במהלך ו/או עקב פעילותו 

ל ו/או בגין ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או של המפעי
עובדיו ו/או קבלניו, לרבות חבותו בגין קבלני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמו של המפעיל )ביניהם: 
עו"ס, מטפלים, בעלי מקצועות פארא רפואיים, קבלני אבטחה ושמירה, קבלני הסעות, ספקי מזון 

מפעילי חוגים, וכד' הנוטלים חלק בפעילות המועדון(, והוא מתחייב לשפות את המועצה  ומשקאות,
 ולשלם כל תשלום בו תחויב המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

  

המפעיל יהיה אחראי על פי דין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש של עובדיו,  .38.3
י משנה מטעמו, נותני שירותים וכל הפועלים בשמם ומטעמם. המפעיל מתחייב וקבלנקבלנים 

פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של -לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ממנו על
 המפעיל כתוצאה מהאמור לעיל. 

  

והוא פוטר ידו ו/או מטעמו למבנה, -המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל ציוד הנמצא או שהובא על .38.4
המועצה מכל אחריות ו/או אובדן לציוד כאמור, בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו. פטור כאמור את 

 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  



 מועצה מקומית עין קניה

  מועדון מופת לקשישהסכם הפעלת ,  2021/24מכרז 

    39   הפעלת מועדון מופת לקשיש , הסכםרווחה ת ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  45/2020חוזה מס' 

  

פי כל דין -המפעיל פוטר את המועצה, מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי כאמור על .38.5
פי דין(  ומתחייב לשפות  את המועצה ו/או את  )למעט נזק אשר באחריות המועצה על

עובדיה  בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם הנובעים 
מהשירותים לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, המועצה תודיע למפעיל על תביעות ו/או 

 יהן.דרישות כאמור ותאפשר לו להתגונן מפני התביעות ולהגן על המועצה מפנ
 ביטוח 

39.  

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  .39.1
ממועד חתימת המפעיל על ההסכם, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו, 
בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

להלן (להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  המצורףב"אישור עריכת הביטוח" 
 פי ההסכם. -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על )"ביטוחי המפעיל"

המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים  .39.2
חתום כדין בידי מבטחי המפעיל המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים 

במועדים  למועצהידי מבטחי המפעיל -חתום עלהנזכרים לעיל. מסירת האישור 
הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות בגין הפרת 
ההסכם. המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך 

 כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת לדרישת המועצה.

יות העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפו .39.3
 המפעיל.

המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי  .39.4
לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 

 בפוליסות הביטוח.

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה  .39.5
 מפעיל אחראי לנזקים על פי דין.

המפעיל  יהיה אחראי על פי דין בגין נזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או  .39.6
מחדל של המפעיל ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים, אשר יגרמו להפחתה 

היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר 
אי על פי דין בגין נזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם כי המפעיל יהיה אחר

 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.  
 

 ערבות ביצוע יא.
 

במעמד  למועצהלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הסכם זה ימציא המפעיל  .40
אלף  ארבע עשרה (  ₪  14,000חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 

חודשים  3, שתוקפה עד ) "ערבות הביצוע"להלן: ( בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ), ₪
 לאחר מועד תום תקופת ההפעלה.

 
המועצה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  .41

 הוראות הסכם זה על ידי המפעיל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.
  

הוארכה תקופת הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך המפעיל את תוקפה של  .42
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה  7ערבות הביצוע או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

 על הארכת תקופת ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות, לפי העניין.
  

פעיל רשאית תהא המועצה  לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי המ .43
לחלט את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית 

 מכח כל דין או הסכם.  למועצהלחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים 
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  י"ב שונות 

  
44.  

 .           ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של המועצה בסעיף  .44.1

ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל  .44.2
 ההחלטות והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

 
 רכוויתוויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הדבר  .45

על כל הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או 
הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי 

 הצדדים להסכם זה.
 

המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים על  .46
או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוען, לרבות בגין עיכוב  אף חילוקי דעות

 התמורה לה הוא זכאי.
  

תהא  בנצרתולבית המשפט המחוזי  בכפר מסעדההצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום  .47
הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או 

 מביצוע השירותים. 
  

48.  
  

הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  מסמך או .48.1
בליווי אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם 

 זה. 

כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם  .48.2
ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה  3תום 

יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען, 
 הפקס על ידי הנמען, לפי העניין. או במועד קבלת אישור טלפוני לקבלת

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:  .49

  
  
 
  

_____________________________      ___________________  
  המפעיל          מועצה מקומית עין קניה          

  
  

  אישור חתימת המפעיל
  
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד/רו"ח מאשר כי הסכם זה נחתם מטעם 
 על ידי ה"ה ) "המפעיל"(______________)להלן: 

_____________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 
המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או 

 האישורים הנדרשים על פי דין.  

____________________        _____________________  
  תאריך                                          חתימה           
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  ב'מסמך כ"
  כוח למשרד הרווחה יייפו

  
  
  

 
מייפה את כוחה של המדינה, באמצעות משרד הרווחה ה מקומית עין קניה מועצ

והשירותים החברתיים, לשלם במקומה את מלוא התשלום ישירות 

ה מכרז פומבי __________________________, שהינו נותן השירותים שזכל

להפעלת מועדון מועשר לקשישים מהמגזר הערבי, בהתאם לתנאים  מועצהשערכה ה

שנקבעו במכרז, ולקזז מהמועצה את התשלומים המגיעים למשרד ממנה בגין 

  השתתפות הרשות, בהתאם לנוהלי ההתחשבנות המקובלים בין המועצה למשרד. 

  

  

________________________  ____________   ________________  

  ג'ורג' זקנון            רביע ג'אבר       ואיל מוגרבי 

 חשב מלווה                     גזבר המועצה        ראש המועצה 

 

 

 

 
מועצה מקומית עין הריני לאשר כי החתומים מעלה הינם מורשי החתימה מטעם 

 קניה 
  

__________________        ______________________  
  עו"ד תראפמונדר               תאריך 

 יועמ"ש המועצה                

 
 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 מועצה מקומית עין קניה

  מועדון מופת לקשישהסכם הפעלת ,  2021/24מכרז 

    42   הפעלת מועדון מופת לקשיש , הסכםרווחה ת ומקומית עין קניה, מחלק מועצה

 04 – 6982138פקס  04 - 6981350 טלפון

  45/2020חוזה מס' 

  

   ג'מסמך כ"
  4.12הוראות תע"ס 
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