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 חתימת המציע____________

 הזמנה לקבלת הצעות

תושבים מופ"ת למועדון להפעלת  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעותהמועצה")" יהודה המועצה האזורית מטה
, התמורה ותנאי מתן השירותים ותנאי אספקתםאופן "(. השירותים)להלן: " ביישובי המועצה ותיקים

לרכוש אותם ניתן , תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז
  ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  250תמורת סך של  11.7.2021 במשרדי המועצה החל מיום

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של  הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז,תעשה על פי  הזוכהבחירת 
 .בהיקף כלשהו או בכלל נשוא המכרז השירותיםלהזמין את  המועצה

 שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד .באתר האינטרנט של המועצההמכרז  ניתן לעיין במסמכי
זאת לא יאוחר ו 8641995-02או לפקס:  yehuda.org.il-hadasdavid@m: לכתובת הדוא"ל ,הדס דודגב'  לידי

 .13:30שעה:  21.7.2021מתאריך 

יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים המציע 
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום  . וטיב השירותים הדרושים כדי לחקור את תנאי המכרז

 זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.

 ון להגשת ההצעה למכרזהמועד האחר

 הצעתועל המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את 
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל 

הצעה שתוגש במועד . בלשכה המשפטיתתיבת המכרזים לבדיוק  12:00בשעה  4.8.2021זאת לא יאוחר ועד ליום 
 מאוחר יותר לא תתקבל.

 זמנים לוח

 תאריך תיאור 'מס
 11.7.2021 המכרז פרסום 1

 11.7.2021 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 13:30: שעה 21.7.2021 למועצה והבהרות שאלות מועד אחרון להגשת 4
 16:00: שעה 28.7.2021 המועצה ע"י השאלות בכתב על למענה אחרון מועד 5
 12:00: שעה 4.8.2021 ההצעות להגשת אחרון מועד 6

 ערבות המכרז 
  ₪ 5,000סכום:  

 4.11.2021תאריך: 

 
 

 

______________ 

 ניב ויזל  

 המועצה האזורית מטה יהודהראש  

mailto:hadasdavid@m-yehuda.org.il
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 הגדרות .1

 המועצה האזורית מטה יהודה, ראש המועצה ו/או מי מטעמו. –"המועצה"  1.1

אשר הגיש הצעתו למכרז במועד  אדם או תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל – "מציע" 1.2
  ; במכרז המפורטים הסף והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי

מכרז ב את מתן השירותים כהגדרתם קיבל על עצמוו זכה במכרז אשר מציע – "המפעיל" 1.3
לרבות נציגיו,  ההסכם, המפעיל, למועצה האזורית מטה יהודה. לעניין ביצוע הוראות זה

 עובדיו, מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו.

כל הדרישות ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  - "המכרז" 1.4
על נספחיו וכן כל  הסכםהמפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים וה

     עת המציע הזוכה.למכרז זה והצהטפסים המצורפים 

מועדון  –מועשר משודרג(  –)מועשר פלוס תזונתי ת "מופ מועדוןהפעלת  –השירות/ים" 1.5
ארוחה קלה, ארוחה חמה  במידת הצורך,הכולל הסעות  לתושבים ותיקיםמונגש ומותאם 

כמפורט בהסכם ההתקשרות , ביישובי המועצה ותיקיםתושבים לופעילות חברתית 
ת והדרישות המקצועיות, לפי הנחיות המנהל ו/או המפקח ובהתאם לנספחי השירו

 והוראותשל משרד הרווחה  כפוף להוראות התע"ס ובהתאם להוראות מסמכי מכרז זה וב
  .כל דין

הסכם ההתקשרות המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז בקשר עם מתן  –"ההסכם"  1.6
יו וכן כל מסמך השירותים והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספח

 אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע עם ההצעה למכרז בהתאם לנוסח  -"ערבות המכרז" 1.7
 המצוין במסמכי המכרז. 

ערבות אשר ניתנה לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז  – "ערבות ביצוע" 1.8
 זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של הספק על פי ההסכם.

 ע"פ תעריף משרד הרווחה לתוכנית זו.  -"שכר ההסכם" או "התמורה" 1.9

 מזכיר המועצה  או מי שמונה על ידו. –"מנהל"  1.10

 אדם שמונה לצורך כך על ידי המועצה. –"מפקח"  1.11

 ;המועצה האזורית מטה יהודהועדת  המכרזים של  – ים"ועדת המכרז" 1.12

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה  – "מדד" 1.13
  ;המרכזית לסטטיסטיקה

 ;נשוא מכרז זה הסכםהמדד הידוע במועד חתימת ה – "מדד בסיס" 1.14

 ;מדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרזה – "מדד קובע" 1.15

  ;השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע – "התייקרות" 1.16
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 תיאור השירותים .2

להפעלת  ותהצע להגיש להבזאת  מזמינה"( המועצה)" המועצה האזורית מטה יהודה 2.1
 .  ביישובי המועצה ת לותיקים"מופמועדון 

משתנה בהתאם בשטחם  הפעלת המועדוןוע למציע כי מספר היישובים בהם תידרש יד 2.2
בהיקף הפעלת מועדון ביישוב כלשהו ו/או לצרכי המועצה ואין המועצה מתחייבת על 

המועדונים אשר מסוים והמועצה תהא רשאית לבטל, לצמצם או להגדיל את היקף 
 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  הפעלתם נדרשת

המתאים עפ"י בכל יישוב ל ידי הועד המקומי המוחזק עבמבנה תקיים י מועדוןה 2.3
 אגף, ועל פי הנחיית ועפ"י כל האישורים המתאימים משרד הרווחהקריטריונים של 
, המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם אל מול הועד של היישוב בו יופעל הרווחה במועצה

 .מועדון הותיקים למתן שימוש במבנה לצורך מתן השירותים

הרווחה  אגףשייקבעו על ידי היישוב ובוע בימים שלושה ימים בשהמועדון ייפתח במשך  2.4
לצורך פעילות חברתית  (8:00-13:00בין השעות שעות בכל יום פעילות ) 5למשך  במועצה,

 משתתפים ,למועדון אחד.  30עד  -המועדון מיועד ל והעשרתית. מובהר 

ממועד חתימה על הסכם חודשים קלנדאריים החל  12-לתקופת ההתקשרות הינה  2.5
ההתקשרות, וכוללת אופציה על פי שיקול דעת המועצה בלבד, להארכת ההתקשרות עם 

 .  כל אחת חודשים 12הזוכה לארבע תקופות נוספות של עד 

יובהר כי הארכת תקופת ההתקשרות תלויה בין היתר בקיומו של תקציב אשר מתקבל  2.6
ולזוכה במכרז לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי  מועדוןורך הפעלת הממשרד הרווחה לצ

 המועצה בכל הקשור לאי הארכת ההתקשרות.

, מתן השירותים יהיה בהתאם למפורט בפרק ג' למכרז ולרבות הסכם ההתקשרות 2.7
בתפעול  מציע הזוכהולמועצה תהיה האפשרות להגדיל את היקף השירותים ולהסתייע ב

תיקים אשר יהיו בתוספת להפעלה הרגילה של המועדון בהתאם למכרז תוכניות נוספות לו
 . זה, ובתמורה נוספת המוסכמת על הצדדים

ידוע למציע כי השירותים ניתנים בהתאם לצרכי המועצה ובכפוף לקיומה של מסגרת  2.8
תקציבית מאושרת ואין המועצה מתחייבת על הזמנת שירותים בהיקף כלשהו  והמועצה 

, לצמצם או להגדיל את היקף השירותים הנדרשים הכל בהתאם תהא רשאית לבטל
לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם למסגרת התקציבית וזאת ללא חובה במתן 
 הנמקה כלשהי והמציע מוותר בזה על כל טענה בקשר לכך, ובהתאם לפי כל תנאי המכרז.  

 כללי .3

 עיון במסמכי המכרז 3.1

בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד לעיין  יוכלהמציע המשתתף במכרז,  3.1.1
, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים )"חוברת המכרז"( מהמכרז

 .11.7.2021החל מיום  באתר האינטרנט של המועצהבקשר להגשת הצעות למכרז, 

מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל על הסף  3.1.2
 המכרזים.ולא תידון בפני ועדת 

הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד, מציע שרכש  3.1.3
 את מסמכי המכרז באמצעות גורם או גוף שאינו המציע  במכרז, הצעתו תיפסל. 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה 3.2

המועד האחרון להגשת בדיוק )" 12:00בשעה  4.8.2021 הצעה תוגש עד ליוםה 3.2.1
 לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר למועד זה. ,"(ההצעה למכרז
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על ידי במעטפה סגורה אשר תשולשל  בשני העתקיםההצעה על נספחיה תימסר  3.2.2
בלשכה  הנמצאת לתיבת המכרזיםהמציע ו/או מי מטעמו במסירה אישית ידנית 

 , בניין המועצה האזורית מטה יהודה.המשפטית

 אופן הגשת ההצעה  3.3

 ה כרוכהמחברת ספירלה קשיחבאמצעות יש להגיש וההצעה את מסמכי המכרז  3.3.1
בצירוף דגלונים ו/או חוצצים אשר בהם הפניות לנספחים ולמסמכי  A4גודל ב

"(. מחברת המכרז תכלול תוכן עניינים מפורט מחברת המכרזהמכרז )"
 והמסמכים לה יצורפו בסדר הופעתם במכרז

הערבות, אלא העתק : במחברת המכרז אין לכרוך את הנוסח המקורי של הערה
 בלבד. טופס הערבות המקורי יוגש יחד עם מחברת המכרז אך לא ייכרך בה.

יש להקפיד הקפדה יתרה על אופן הגשת ההצעה כמפורט לעיל. ועדת המכרזים 
שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעות אשר 

  לא תעמודנה בדרישות הצורניות המפורטות לעיל.

)סגורה(. על  במעטפה חתומהמחברת המכרז של המציע תוגש בשני עותקים  3.3.2
כל המסמכים והאישורים הנדרשים  את צרףול בנפרד על כל דף המציע לחתום

 (. למסמכי המכרז 9נספח ) כמפורט בטופס ריכוז מסמכים

או  אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע 3.3.3
 .09/ 2021, אשר הינו , ויש לציין את מספר המכרז בלבדיתוב אחרכל כ

הוספת הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש  3.3.4
שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי מסמך ו/או מעטפה ו/או 

 לחזור בו מן הצעתו. 

עט דיו ימולאו ב שים מילוי פרטים,, הדורהמצורפים למכרז והנספחים הטפסים 3.3.5
 כתב יד קריא וברור.ב

 הסתייגויות המציע מההצעה 3.4

בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף להם,  מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 3.4.1
 להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.  למחוק בהם,

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת  ,למען הסר ספק 3.4.2
שיעשה המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, 

להפעיל את שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים  תהא המועצה רשאית
הצעת  תליפסכדי ללראות בכך כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא  להלן:

ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום  בלבד טכניפגם כ בכךלראות ; המציע
ולדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי  לב

  לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

ולכל תנאי  מכרזהצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח הההגשת מובהר בזה כי  3.4.3
או חובה שחלה  הא רשאי להעביר או להמחות כל זכותהמכרז. המציע הזוכה לא י

 וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב. מכרז עליו על פי תנאי ה

 תשלום עבור ההשתתפות במכרז 3.5

אשר ישולמו לפקודת  ש"ח 250כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך 
על המציע  וחזר.סכום זה לא י , עבור מסמכי המכרז.המועצה האזורית מטה יהודה

 לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.

  שאלות והבהרותהליך  3.6

ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראה אחת  3.6.1
להוראות המכרז להוראות החוזה, לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו 

ליו להודיע על כך בכתב, וזאת לא יאוחר בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן ע
"(, רכז המכרזמ)"אשתר -בירןגב' דפנה לידי  13:30בשעה  21.7.2021מתאריך 
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ליתן הוראה בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש  ךהא מוסמיאשר 
 הנכון שיש לפעול על פיו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז.

בלבד, לכתובת הדוא"ל  WORDבקובץ שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו  3.6.2
yehuda.org.il-hadasdavid@m  :לבירורים כלליים בלבד ניתן לפנות לטלפון

9958930 -02 . 

חלק  יםמהוו המועצה עליהןותשובות  המציעים שאלות מובהר בזה, כי מסמכי 3.6.3
מציע לצרף להצעתו במכרז גם חובה על כל בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כן, 

ם בחתימת מורשי מיחתו םכשההמועצה, התשובות והבהרות  כיאת מסמ
כחלק בלתי נפרד ממנה. אי צירוף מכתב ההבהרות  ,החתימה ובחותמת המציע

  פסילת הצעת המציע.הביא לל עלולה, בצירוף חתימתו על ידי המציע להצעתו

ו במכרז, כי הסתמך בהכנת מציע כלשה ה מצדטענכל לא תתקבל מודגש, כי  3.6.4
גורם כלשהו  דייל , על תשובות שניתנו בעל פה עלמועצההצעתו למכרז זה והגשתה 

 מרכז המכרז,ניתנו בכתב על ידי אשר תשובות במועצה. מובהר בזאת, כי מלבד 
כחלק  להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות וזאת בכפוף לכך
ובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את המועצה כלל , לא יהיה בתשבלתי נפרד ממנה

 .וכלל

 אחריות והחזר הוצאות 3.7

המועצה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם  3.7.1
 הצעתו כזוכה במכרז.  בחירתהשתתפותו במכרז, לרבות בשל אי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת  3.7.2
השתתפות במכרז תחולנה על המשתתף הוצאות הכרוכות בהצעה למכרז וה

לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות  , אשרבמכרז
 במכרז.  

המכרז, לרבות  המועצה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי 3.7.3
מועד ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל 

 אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.  . המציעים

ביותר, חלק ממנה או כל הצעה  הנמוכההמועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  3.7.4
ת הצעה כולה או מקצתה ואף שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל א

 לדחות ולפסול את כל ההצעות.

ידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחייב את המועצה למסור לו את מלוא  3.7.5
היקף השירותים, והמועצה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא 
מכרז זה בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית 

ע בין המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר המצי
נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או 

 תביעה בגין זאת.

סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור  האת בירושליםלבית המשפט  3.7.6
 . למכרז זה

 סמכי המכרזמ

בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים  להזמנה זו מצורפים כחלק 3.8
  "(:מסמכי המכרזהמצורפים לה יכונו "

 ונספחיו; תנאי המכרז – חלק א' 3.8.1

   במכרז; משתתף הצהרת  '1 נספח

 ; למכרז הצעה ערבות    '2 נספח

 ועובדיו; המציע של הרשעות העדר תצהיר    '3 נספח

 ;[לפחות המלצה אחת לצרף יש: תזכורת] מוצע המלצה נוסח     '4 נספח

  המציע התאגדות אופן בדבר ח"רו'/ ד"עו אישור    '5 נספח
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 וסמכויותיו;               

 ; מינימום שכר תצהיר תשלום  '6 נספח
 ;1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות  חוק לפי כדין               

  עסקאות חוק לפי כדין זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר  '7 נספח
 ;1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים                

 המועצה; לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר  '8 נספח

 למציע; מסמכים ריכוז טבלת  '9 נספח
 על נספחיו; החוזה – חלק ב'

 ביצוע ;ח ערבות סנו- (1נספח ב')

 נוסח אישור קיום ביטוחים; -(2נספח ב')

 מפרט טכני למתן השירותים;  – חלק ג' 3.8.2

 לכלל המציעיםדרישות סף  .4

.  באופן מצטברבסעיף זה על כל תתי סעיפיו, על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות 
מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. אי במצטבר  הנ"ל הסף קיום תנאימיותר לציין, כי 

 להלן:דרישות הסף הינם כד לפסילת ההצעה. תביאעמידה בתנאים המוקדמים 

 להצעה  ערבותצירוף  4.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  4.1.1
למסמכי המכרז )יש להקפיד  2נספח בבנוסח המפורט , ש"ח 5,000ך בס ,המועצה

לצרף להצעתו(.   המציעלהבחין בין נוסח ערבות הביצוע לבין נוסח הערבות שעל 
 הספק.ע"י  ישמש כערבות לחתימת החוזה זהום סכ

ויחולו עליה התנאים המפורטים  כולל 4.11.2021הערבות תהא בתוקף עד ליום  4.1.2
ועד להגשת ההצעות ולדרוש המועצה תהא רשאית להאריך את המ .להלן 6בסעיף 

 ., על פי שיקול דעתה הבלעדיאת הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש

 העדר הרשעות  4.2

תצהיר בדבר היעדר  ימציאהמציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, 
כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות אשר 
יש קשר בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא מכרז זה, בהתאם 

למסמכי המכרז. למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס  '3בנספח לנוסח התצהיר 
 .ות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעהלמציע, לרב

 ים על ידוהמוצע אנשי הצוותעל המציע לצרף להצעתו אישור ממשטרת ישראל לגבי  בנוסף
וכי אין מניעה בדבר היעדר הרשעות בתחום עבירות המין,  לצורך מתן השירותים

 –"א על פי חוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים, התשסלהעסקתם 
2001 . 

 מועשרת שבועיתצירוף תוכנית  4.3

בה תפורט מתאימה לפעילות  שבועיתלצרף תוכנית  כתנאי להשתתפות במכרז על המציע
  . במשך השבוע מועדוןכלל הפעילות המתוכננת לבאי ה

 ניסיון והמלצות  4.4

בהפעלת המציע יצרף להצעתו המלצה אחת לפחות בכתב המעידה על ניסיון קודם ומוכח 
השנים האחרונות שקדמו לפרסום  10במהלך  במשך שלוש שנים ברצף מועדוני וותיקים,

 מכרז זה.

)ככל שיוגש נוסח למסמכי המכרז  4בנספח להגיש את ההמלצה לפי הנוסח המוצע  יש
 (.על ההמלצה לכלול את מלוא הנתונים המבוקשים בנספח שצורף למכרז –אחר להמלצה 
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)"חוק עסקאות גופים  1977 –אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  4.5
 ציבוריים"(              

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

ל פי חוק עסקאות גופים חשבון או מיועץ מס ע-מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 4.5.1
מנהל כי המציע המעיד , 1976-ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 
 .מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 4.5.2

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 4.5.3

 מסמכי המכרז קבלה בגין רכישת 4.6

 עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע לצרפה למסמכי המכרז. קבלהבידי המציע 

  שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .5

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  בנוסף לצרף את המסמכים והאישוריםבדרישות הסף וכן 

  יש לצרף להצעה: הינו חברה בע"מ,במידה והמציע  5.1

 תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז. 5.1.1
 :המאשר ומצהיר 5לנספח בהתאם   אישור עו"ד או רו"ח 5.1.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת  5.1.2.1
 סמכויות התאגיד;

 שמות המנהלים של התאגיד;פירוט בדבר  5.1.2.2
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;פירוט בדבר  5.1.2.3

 

 :יש לצרף להצעה, במידה והמציע הינו עמותה 5.2

 ;5לנספח בהתאם   אישור עו"ד או רו"ח 5.2.1

 ;אישור ניהול תקין מרשם העמותות, תקף לשנה השוטפת 5.2.2

 ;אישור עוסק מורשה לענייני מלכ"ר 5.2.3

 אישור מרשות המסים על פטור מתשלום מע"מ.  5.2.4

 

 ע חתימה על הצהרת מצי 5.3

למסמכי המכרז, בו מצהיר המציע בין היתר ' 1לנספח בהתאם הצהרת המציע יש לצרף 
, המקצועייםהמפרטים , על נספחיו , לרבות החוזההמכרזמסמכי כי קרא את כל תנאי 

כי אין כל ו הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו 
 במתן השירותים על ידו. מניעה חוקית 

 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים 5.4

המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים על 
בדבר העדר הרשעות לפי  ,1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ידי עורך דין 

בנוסחים , 1987-או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א
 למסמכי המכרז. 7-ו 6המפורטים בנספחים: 

 ניגוד עניינים והעדר קרבה לעובדי הרשות 5.5

וכן לחתום  בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר המועצהעל המציע לחתום על הצהרה 
ולצרף אותה  8בנספח: בהתאם לנוסח המפורט  בדבר העדר ניגוד ענייניםהתחייבות על 

 להצעתו.
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 יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע 5.6

 יתר המסמכים, הנספחים והאישורים אשר הינםוכן  יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל
, יחד עם הצעתו של המציע חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש

הסכם ההתקשרות המפרטים  ,לרבות משתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרזה
המקצועיים, הכל בהתאם לסדר המפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת 

 , מאושרים ומאומתים כדיןספק בכל עמוד בנפרדחתומים ע"י ה כאשר הם 9כנספח 
  בהתאם לנדרש.

 3.3.1וראות המפורטות בסעיף יש להקפיד על אופן הגשת ההצעה בהתאם לה -יודגש 
 לעיל. 

 תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה  .6

 ' למסמכי המכרז2בנספח  נוסח המצורף למסמכי המכרזבהתאם לערבות יש לצרף  6.1
 .  4.1והתנאים המצוינים בסעיף 

. לפסילת ההצעה ותביא יפסל על הסףתערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז  6.2
בערבות הבנקאית  עה בשל פגםבהצ כלל דוןתלא  ועדת המכרזים למען הסר ספק,

, לרבות צירוף ערבות אשר אינו בנוסח הנדרש בהתאם לדרישות המכרז, המצורפת אליה
, אם הליכי המועצההמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  . בכפוף לדיני המכרזים

 .וכל שיידרש ממנו על ידי המועצה יום 90המכרז לא יסתיימו תוך 

להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע  ועדת המכרזים תהא רשאית 6.3
לפי בחירתה וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים למכרז, כולה או חלקה, 

כלשהם ומבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים הגבוהים מגובה 
בפני ועדת המכרזים, אם לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו ערבות המכרז, ו

 התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 6.3.1

לרבות, אי  המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק 6.3.2
"הצהרות  1עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע בהתאם לנספח 

 והתחייבויות המציע";

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; 6.3.3

המציע נדרש להשלים פרט ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן במסגרת הזמן  6.3.4
 אשר הוקצב לו;

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות  6.3.5
וכה במכרז )כגון: חתימה על במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הז

חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: 
 וכו'(   , אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויותערבות להבטחת ביצוע החוזה

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה  6.3חילוט הערבות בהתאם לסעיף  6.4
 ולמציע לא תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים  6.5
 להלן:

כל ההצעות, לאחר המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית  6.5.1
 ;ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה מתן הודעה של המועצה כאמור

ככל שהצעתו של המציע הגיעה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר  6.5.2
שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא 

 רות על פי החוזה; למועצה את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקש

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר  6.5.3
חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי 
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( 1בנספח ב' ), לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף החוזה
 להסכם ההתקשרות. 

חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה ולא  הערבויות יוחזרו למציעים לאחר 6.5.4
 יאוחר משלושה חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה.

 אספקת כוח אדם  .7

כדי ליצור זכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כי אין ב המציע מודע לכך 7.1
 המועצהלבין ו ו/או כל אדם אחר מטעמ ומשנה מטעמ ו/או ספק וו/או עובד מעובדיבינו 

ו יועסקו על ידאשר ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים 
בלבד ולא יהיו בינם לבין כעובדיו זה יהיו וייחשבו מכרז נשוא  יולצורך ביצוע התחייבויות

 ן וסוג שהוא.ייחסי עובד מעביד, מכל מהמועצה 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .8

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  ועדת המכרזים 8.1
לרבות ובין  ,תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  למכרז, להשלים מידע

היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף ובלבד שתוכח עמידה בתנאי הסף עובר 
המציע יהא להשלים את החסר  עללהגשת ההצעה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

המועצה תהיה רשאית להזמין את  לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו 8.2
לצורך בירור פרטים בדבר  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,המציעים, 

שו בהצעת המציע, ם או מידע אשר הוגמסמכיביחס ל הסבריםהצעתם, לרבות קבלת 
לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס 

 .  של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או במידע הנדרש , אין המועצה מתחייבת לקבל על אף האמור לעיל 8.3
ית ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה רשא הנמוכההצעה כספית וכן  למסמכי המכרז,

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

  והיקף התקשרות אומדן .9

הוגשו למכרז ימצאו מרעות עם המועצה לעומת האומדן בשיעור אשר אם כל ההצעות  9.1
כלשהו תהא ועדת המכרזים רשאית להורות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על ביטול המכרז 

 . המועצהוזאת בכפוף לאישור ראש 

 הצעת המחיר .10

 עפ"י נוהלי ותעריפי משרד הרווחה.  זכאי לתמורה,יהיה  המציע הזוכה

 בחירת הזוכה .11

 בחירת ההצעה הזוכה, תעשה בהתאם לשלבים הבאים:

 בחינת עמידה בתנאי סף של המשתתף. -שלב א 11.1

משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו בהתאם לאמות  -שלב ב 11.2
 המידה המפורטות להלן: 

 בהפעלת מועדוני מופ"תו/או  ותיקיםל פעילויות המציע בהפעלת וותק ונסיון 11.2.1
 -נקודות 40נקודות עד  10שנים ינתנו  3-. לכל שנת ניסיון מעבר לרשויות מקומיותב

40% . 

התרשמות וועדת המכרזים מהתכנים המוצעים ומהתכנית המסופקת על ידי  11.2.2
 . 40% -המציע

 -וועדת המכרזים מן המציע  וותק וניסיון עובדי המציע והתרשמות כללית של 11.2.3
 . )יש לצרף קורות חיים והמלצות(.20%
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מובהר כי קביעת שיעור ההתאמה לאמות המשקל יהיה בהתאם לשקול דעת הבלעדי של  11.3
( ועד להצעה בעלת 100ועדת המכרזים. ההצעות ידורגו מהניקוד הגבוה ביותר )בעלת הציון 

 וועדת המכרזים את הזוכה. הניקוד הנמוך. בהתאם לדירוג רשימת ההצעות תבחר

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים לצורך השלמה ו/או בירור   11.4
פרטים לצורך בחינת איכות המציעים לרבות בחינת ניסיונם, כושרם ויכולתם אף לאחר 

 שלב פתיחת ההצעות. 

 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה .12

)בנוסח המצורף  על הסכם התקשרותז יידרש לחתום מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכר 12.1
את יתר המסמכים הדרושים, לצורך זכייתו במכרז  להמציאבחלק ב' למסמכי המכרז( ו

  תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון:

 . ( להסכם ההתקשרות1נספח ב')במפורט בהתאם לנוסח הערבות ביצוע  12.1.1

  ( להסכם ההתקשרות.2בנספח ב' )מפורט לנוסח ה, בהתאם אישור קיום ביטוחים 12.1.2

 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר .13

וככל שתופסק מסיבה כלשהי זכייתו מכל  ככל שנבחר זוכה בלעדי, אשר בוטלה 13.1
או הסכם הזוכה לאחר חתימה על ההסכם או בגין אי חתימה על הספק  ההתקשרות עם

כשיר במכרז )" במקום השנילמציע שדורג  לפנותתהא המועצה רשאית , אחרת מכל סיבה
 המכרז. בכפוף לעמידה בתנאי , כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ו"(שני

ככל שהכשיר השני לא תפס  את מקומו של המציע אשר זכה ובוטלה זכייתו או הופסקה  13.2
עד  וכך הלאהלפנות למי שדורג במקום הבא אחריו  המועצה התקשרות עמו, תהא רשאית

 . מתן השירותיםהסכם חדש לשייחתם 

 בלבד והמועצה תהא רשאיתסמכות רשות  הינה המועצהלמען הסר ספק, סמכות זו של 
ולמציעים לא תעמוד כל טענה  ל פי נסיבות הענייןע ה הבלעדיבה בהתאם לשיקול דעת להשתמש

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של המועצה  בגין הפעלה או אי הפעלת שיקול דעת זה.
 לבחור מספר זוכים ביחס לרכיבי הטובין השונים בהתאם לשיקול דעתה.  

 עיון בהצעת הזוכה .14

המועצה תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.   14.1
או מקצועי יציין את  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי

אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת המכרזים תשקול 
 את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.

מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או  14.2
 שביצע המציע. מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד  14.3
אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות המציעים 

 האחרים למכרז זה.

 בהיקף ההתקשרות  יםשינוי .15

על פי הנו  הטכני,מפרט ב , כמפורטבמכרז השירותים הנדרשיםהיקף  ומודגש, מובהר 15.1
כולם או מקצתם  של המועצה להזמין אתמשום התחייבות  כךאומדן והערכה בלבד ואין ב

לבצע שינויים בדבר תמהיל  והמועצה תהיה רשאית בהיקף כלשהוו/או קבלת שירותים 
וזאת ללא מתן נימוקים וללא , צרכיהרצונה והשירות הנדרש ו/או היקפם בהתאם ל

ם לא תהיה לעניין זה כל תביעה ואו כל דרישה ו/או טענה מסוג כל שהוא, הגבלה. למציעי
 ובהתאם לפי כל תנאי הסכם המכרז.

כפופה  הינה ו/או הזמנת טובין או שירותים כלשהם כמפורט במכרז זהכי התקשרות  יובהר 15.2
מאושרת לצורך ביצוע מכרז זה והשירותים הניתנים  בקיומה של מסגרת תקציביתותלויה 

כאמור מכל סיבה שהיא או ככל שלא יועבר תקציב . לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מכוחו
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ו/או  , תופסק ההתקשרותלקבלת השירותים נשוא המכרזלא יהיה תקציב פנוי במועד ו
 .יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי המועצה

 ניהול ופיקוח .16

על מתן השירותים המסופקים על ידי שגיח להלבדוק ובכל זמן שהוא רשאית המועצה  16.1
של המפעיל בתנאי המכרז, הסכם ההתקשרות  וכן לבדוק את מידת עמידתו המפעיל

 והדרישות המקצועיות.

בכפוף לאמור בחוזה תחייבנה  המי מטעמ , המנהל אוהמפקחהמועצה באמצעות הוראות  16.2
התחייבויותיו של המפעיל על  ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   .המפעילאת 

אינה מקטינה את אחריות  המועצה, והשגחת תקופת ההתקשרות במסגרתהחוזה  פי
 . תנאי מכרז זהלפי התחייבויותיו לביצוע  המפעיל

ביחס , או מי שמונה לכך מטעמה המפקח ו/או המנהלהמועצה באמצעות הקביעה של  16.3
 הא סופית ומכרעת. לפי הנדרש, ת התחייבויותיו מבצע המפעילאם לשאלה 

 שונות .17

ביותר או כל הצעה  הנמוכהבכל אופן, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית  17.1
המועצה רשאית לפסול הצעה  שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה עמומה או הצעה שאין בה 
   לסעיף מסעיפי המכרז. התייחסות מפורטת

 עומדים בדרישות המכרז.תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  המועצה 17.2

המועצה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי  17.3
שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על אף זוכה אם תמצא כי אף זוכה 

 ונה על ציפיותיה, בנסיבות אלה תהא רשאית לבטל את המכרז.אינו מתאים ואינו ע

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל פי  17.4
שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על פי דיני המכרזים, אם מצאה 

שאין בכך כדי לסכל את תכלית  כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד
 ומטרות המכרז, על דרישותיו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית שלא להזמין את השירותים ו/או הטובין  17.5
עת ולסיים את ההתקשרות עם המפעיל,  בכל לדחותו או המכרז את כולם או חלקם, ולבטל

לה כי יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו  התברר כאשר לפי העניין,
 בין ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף. 

 

___________ 

 ניב ויזל       

 ראש המועצה

 שם המציע: ________

 חתימת המציע: ________

 כתובת המציע: ________

 : ________נייד : ________ טלפוןלצורך המכרז שם איש קשר

 תאריך: ________
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 חתימת המציע____________

 1נספח 

 הצהרת המציע

 

[ _________________________________________ המציע ומספר זהות/תאגידהח"מ ]שם אנו  .1
מצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו 
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, 

 ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

ים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרש .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים נשוא הצעתנו, בהתאם 
לתנאים המפורטים בהסכם, הדרישות המקצועיות כפי שיינתנו מעת לעת ו/או המפרט הטכני המצורף 

 ;ידינואליו וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים על 

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו הינה  .3
 הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

יום מהמועד האחרון  120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4
שת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות המועצה להג

 ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5

ודעתכם נחתום על מסמכי ההסכם ונפקיד ימים מיום ה 7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .6
בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים ואישור קיום ביטוחים בהתאם 
לנוסח אשר צורף למכרז נקי מהסתייגויות והערות. עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה ויתר 

 חת כל התחייבויותינו על פי המכרז.המסמכים הנדרשים תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבט

של המועצה ו/או כל נציג אחר שיקבע על ידי המועצה בין אם ו/או מנהל  שהמפקחם מימסכי וואננו ידוע ל .7
 יםעומד נועל ידו סופקאם השירותים  שעובד מועצה, יבדקו ויחליטו  אינוהוא עובד מועצה ובין אם הוא 

 .בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז,  אם .8
כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום 

 הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

מסמכי התאגיד בשמו מוגשת אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות ב .9
ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל שיחסרו  .10
 בכך כדי לפסול את הצעתנו.  מסמכים או הוגשו מסמכים שגוייים יש

לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל לפי בהצהרה זו  .11
 המקרה.

)פרטי/תאגיד(:  ישיות משפטיתא__________________: שם מלא של המציע )באותיות דפוס(
המוסמכים לחתום בשם שמות חתימת   _____________: ת.ז. או מס' ח.פ. _____________

 _________________טלפון:_______________________ כתובת: ______________:המציע
 תאריך: _______________חתימה מלאה: _________________________

 
 אישור חתימה

אני הח"מ ____________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז. 
_______________, ________________, ת.ז. ______________, מוסמכים לחתום בשם 

 _________________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.
 חתימה:________________________    תאריך: _________________
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 חתימת המציע____________

 '2נספח           

 ערבות הצעת המכרז  
 

  לכבוד

 האזורית מטה יהודההמועצה 

 מטה יהודה

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
ביישובי  מופ"ת לותיקיםמועדון להפעלת  09/2021  'מס מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או

י כל התחייבויות המבקש על פי מילוקיום ות חלהבטהאזורית מטה יהודה. ערבותנו זו הינה  המועצה
 ביישובי המועצה מופ"ת לותיקיםמועדון הפעלת לגבי  מכרזהדרישות המפורטים במסמכי התנאים וה

 (. ₪ חמשת אלפים במלים:) ₪ 5,000  לסכום של עד

 בלי, בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת עשר יום-ארבעה תוך הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו
 בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ובלי דרישתכם את לנמק שיהיה עליכם

 . החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב

  כולל. 4.11.2021תוקף עד תאריך תישאר בוערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
 כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
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 חתימת המציע____________

 '3נספח          

 תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

"( המציעבעל/ת זכות חתימה בחברה: __________________)להלן: "
 ח.פ.:_________________________

מצהיר/ה בזאת כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע, לרבות המציע בעצמו, אשר יועסקו במתן 
ו/או עבירות השירותים נשוא מכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון 

בודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העו/או פיסקאליות 
      .זה

 אני מצהיר כי העובדים אשר יועסקו על ידי במסגרת מתן השירותים הינם :

 _______________, ת.ז_______________

 _______________, ת.ז_______________

 _______________, ת.ז_______________

 העסקה למניעתן מניעה להעסיק את העובדים הנ"ל לפי החוק מצורף בזה אישור משטרת ישראל כי אי
 .ותקנותיו 2001 -א"תשס מסוימים במוסדות מין עברייני של

    

 חותמת החברה/הספק חתימה

 א י ש ו ר

 ( _________________)מ.ר.  עו"ד,    אני החתום מטה,

 _____ וה"ה_______ת.ז.____ת.ז. הופיעו בפני ה"ה ______ _________________________מאשר כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_____________________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 חתימת המציע____________

 '4נספח          

 המלצה ואישור היקפי פעילות
 

 תאריך:_______________

  לכבוד
 מועצה אזורית מטה יהודה

 א.ג.נ.,
 

להלן )"המציע"( סיפק לנו שירותים  09/2021  המציע במכרז מס' כי בזה מאשרים הננו

 מסוג________________________________

 

השירות,  איכות מבחינת הן המלאה רצוננו לשביעות השירות את סיפק לנו הננו מאשרים כי המציע

 .המציע בפניכם על ממליצים אנו לכך אי. הרבה שגילו המקצועיות, זמינות, ובנאמנות

 

 שנת ההתקשרות: _____________ עד לשנת:_________________

 

 :הערות בדבר היקף ההתקשרות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 המקומית/מוסד הלקוח/רשות פרטי

 ____________________________________ :המקומית/לקוח/מוסד הרשות שם

 ____________________________________  :העיר/מנכ"ל ראש שם

 ____________________________________ :מנהל ישיר שם

 ______________________________ :מנהל/איש קשר טלפון' מס
 

 : _________________________תאריך

  :_________________ שם בעל התפקיד הממליץ: ____________תפקיד

 __________________________  :וחותמת חתימה

 בהתאם לדרישות המכרז.ת  הערה: יש לצרף לפחות המלצה אח 
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 חתימת המציע____________

 5נספח 

 אישור עורך דין על פרטים בדבר המציע כתאגיד
 

 לכבוד
 מועצה אזורית מטה יהודה

 א.ג.נ.,

 ביישובי המועצה מופ"ת לותיקיםמועדון להפעלת  09/   2120 מכרז מספר   הנדון:
 

  

 מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:   אני _____________________
 )שם מלא(   עו"ד 

 
 ______________________________ שהוא רשום ברשם רשמי: כפי שם . 1

 ________________ סוג התארגנות:  .2

 ________________ :ההתארגנותתאריך  .3

 ______________________________ מספר מזהה:  .4

 מציעגוף ההמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם השל שמות ומספרי ת.ז.  .5

 ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת )אם נדרש(:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 . השירותים נשוא מכרז ה מצויות בסמכויות התאגיד. 6

 

 

 

 בכבוד רב,

________________                  ______________ 
 עו"ד חתימה וחותמת                 שם מלא 

________________       ________________ 
 טלפון             כתובת
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 חתימת המציע____________

 6נספח 

 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו שמירה על זכויות עובדים  תצהיר בדבר
 התחייבות לשמירה על זכויות עובדיםו)להלן: "החוק"(  1976

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא ה לעונשים הקבועים בחוק באםוכי אהיה צפוי/

שהוא הגוף המבקש , "(המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ )להלן: " .1
כ__________ אצל  ת/. אני משמש"(המזמינהמועצה אזורית מטה יהודה )"להתקשר עם 

 .ליתן מטעמו תצהיר זה /תומוסמך המציע

וייחתם בין הצדדים  נהשל המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמיככל שהצעתו  .2
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 
התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 

ווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצ
 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –ולעובד, תשנ"ו חוק שכר שווה לעובדת 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*;הנני מצהיר כי  

י חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אליו הורשע בעבירה אחת לפ **המציע או בעל זיקה 
 אחת לפחות ממועד ההרשעה*;

המציע או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו  
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ ]* יש

 [ב' לחוק2כהגדרת מונח זה בסעיף  -"בעל זיקה" ]**

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  

 חתימת המצהיר
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 א י ש ו ר

 ( _________________)מ.ר.  עו"ד,    אני החתום מטה,

"(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום הקבלן)להלן: "____________________________________________________  של

 הופיעו בפני ה"ה _________________________

   ת.ז.   

   ת.ז.   

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.לא 

  

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 7נספח 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

 בזאת בכתב כדלקמן: /הן, מצהירלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ /הצפוי

 רו.ו"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבהספק)להלן: " ________אצל  ________כ /תאני משמש

 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה  -הוא חבר בני אדם הספק , בעל השליטה בו, ואם הספקמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
)להלן  1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( חוק עובדים זרים" -

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

  תי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימ

  

  חתימת המצהיר

 א י ש ו ר

 ( _________________)מ.ר.  עו"ד,    אני החתום מטה,

"(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום הקבלן)להלן: "____________________________________________________  של

 הופיעו בפני ה"ה _________________________

   ת.ז.   

   ת.ז.   

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 8נספח 

 המועצה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 :כי  ולהצהיר להודיע "( מבקשהמציע)" 09/  2120המציע במכרז ________אני  

 מחברי כי אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי .1

 .של המועצה האזורית מטה יהודה לרבות ראש המועצה המועצה ו/או עובדיה הבכירים

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל התחייבות  .2

 ו/או כל פעילות, אחרת שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

ן או בעקיפין אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרי .3

ואני מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע 

 לי הדבר.

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

 קרבה יש אם יעהצעת המצ לשקול פסילת רשאית תהיה המועצה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .5

 .נכונה מטעם המציע לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל כאמור

 

 

  : _____________________שם המציע

 :_____________________חתימת המציע

 

 

 בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה בכפוף לנוהלי משרד הפנים. *
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 9 נספח

 טופס ריכוז מסמכים למציע

 אין יש תיאור

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     הצהרת משתתף במכרז  '1נספח 

   '    ערבות הצעה למכרז 2נספח 

 תצהיר העדר הרשעות של המציע ועובדיו    '3 נספח
   * הערה: יש לצרף אישור לפי חוק מניעת העסקת עברייני מין

  לפחות המלצה אחת[ ]תזכורת: יש לצרףהמלצה מוצע נוסח      '4נספח 
   בשלוש השנים האחרונות. מועדוןלהוכיח הפעלת                 

 '    אישור עו"ד / רו"ח בדבר אופן התאגדות המציע וסמכויותיו5נספח 
 

 
 

  

 ציבוריים,  שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים תצהיר תשלום     '6נספח 
 1976 –תשל"ו                

 

  

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,    7נספח 
   1976 –תשל"ו                 

 העדר קרבה והעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר    8נספח 
   

 צירוף תוכנית שנתית

לצרף תוכנית שנתית לפעילות חינוכית  כתנאי להשתתפות במכרז על המציע
  . מועדוןבה תפורט כלל הפעילות המתוכננת לבאי ה רווחתית

 

  

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות 
על פי חוק עסקאות גופים  שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 .1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

 חברה בע"מ:
  תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה

 במכרז.
 המאשר ומצהיר 5לנספח בהתאם   אישור עו"ד או רו"ח: 

  כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך
 ביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד;

  שמות המנהלים של התאגיד;פירוט בדבר 

  שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת פירוט בדבר
 את התאגיד;
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 חתימת המציע____________

 במידה והמציע הינו עמותה

 5לנספח בהתאם   אישור עו"ד או רו"ח; 

 אישור ניהול תקין מרשם העמותות, תקף לשנה השוטפת; 

 אישור עוסק מורשה לענייני מלכ"ר; 

  .אישור מרשות המסים על פטור מתשלום מע"מ 
 

  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   מסמכי המכרז. קבלה עבור רכישת

חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( בצירוף חתימות המציע על כל עמוד 
   .בנפרד בהתאם לדרישות המכרז

)פרק ב' למכרז( חתום על ידי המציע בהתאם  ונספחיו הסכם ההתקשרות
   . לדרישות המכרז

המפרט הטכני, על נספחיהם )פרק ג' למסמכי המכרז( חתומים על ידי 
   בהתאם לדרישות המכרז.המציע 
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 המועצה האזורית מטה יהודה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 09 /2021מס'  פומבימכרז 
 

מועשר ותיקים תושבים מועדון מופ"ת ללהפעלת 
 ביישובי המועצהכולל תזונה 

 
 הסכם התקשרות –פרק ב' 

 

  



 המועצה האזורית מטה יהודה
תושבים ל מועדון מועשר כולל תזונה, –מועדון מופ"ת להפעלת  09/  2021פומבי מספר מכרז 

 ותיקים ביישובי המועצה
 תנאי המכרז –פרק א' 

25 
 חתימת המציע____________

 הסכם

 
 _____________ ביום _________ב ונחתם שנערך

   

 

 אזורית מטה יהודהמועצה  :בין   

 "(נההמזמי" או" מועצהה: "להלן)    

     

 ; אחד מצד        

 

 ______________________________ :לבין   

    ______________________________ 

  "(נותן השירותים: "להלן)    

 ; שני מצד        

 

לותיקים ביישובי המועצה להפעלת מועדון מופ"ת מעוניינת בקבלת שירותים  מועצהוה ואיל:ה
אחד או יותר בהתאם לצורך המועצה ועל פי שיקול כהגדרתם בהסכם זה ונספחיו 

 (;השירותים" ו/או "העבודות")"דעתה הבלעדי 

 

 ; השירותים קבלתל 09/2021' מס מכרז מהפרס מועצהוה  :והואיל

 

 ל"הנ המכרז במסמכי לאמור בהתאם לספק את השירותים הציע נותן השירותיםו :והואיל
 ; ל"הנ המכרז מסמכי ליתר ובהתאם

 

הידע, לספק את השירותים על פי הוראות כל דין, מצהיר כי יש בידיו  ונותן השירותים :והואיל
 ח האדם הדרושיםווכ , בעלי החייםהמומחיות, היכולת הארגונית, הציוד, החומרים

, וכי ערך לפני נשוא ההסכם, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זהלמתן השירותים 
הגשת הצעתו למכרז, את כל הבדיקות הנחוצות לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם 

 זה;

 

 ראש המועצה בפני המליצה________,  מיום בהחלטתה, מועצהה של המכרזים וועדת :והואיל
 ל"הנ העבודות לביצוע בהסכם עימו להתקשר והמליצה הנותן השירותים של הצעתו על

 המפורטים לתנאים ובכפוףבהוראות משרד הרווחה   המפורט המחיר תמורת ובתאריך
 ;להלן זה בהסכם

 

 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

 

  כללי .1

 סעיף ההגדרות בחלק א' למכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה.  5.1
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התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  5.2
והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 ימתו.נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחת

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  5.3
, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה בעתיד להסכם זה מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .6

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו  6.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  6.2
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  6.3
שת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפור

 הוראות חוזה זה עדיפות.

, משמעו גם בלשון רבים, וכן לרבות ההסכם כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז 6.4
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך

הנותן  וכל התנאים והדרישות, המוטלים על נותן השירותיםכל חובותיו והתחייבויותיו של  6.5
 .ממנו לגרועעל חובותיו של הנותן השירותים ולא , באו להוסיף בהסכם זה השירותים

גילה נותן השירותים סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי  6.6
ב"כ נה בכתב לפי הסכם זה עצמו, יפיהסכם זה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד עליו לפעול. הפירוש שיינתן בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל לשם, המועצה
 .הנותן השירותים, יהא סופי ומוחלט ויחייב את ב"כ המועצהעל ידי 

 תקופת ההסכם  .7

, ויבוא ________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  7.1
תקופת  "(.התקופה הראשונה)" __________חודשים ועד ליום  12בתום לסיומו 

יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהמועצה בדבר  30ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 ובתיאום עם המועצה. המועדוניות אשר זכה במכרז בהפעלתם

 ארבערשאית להאריך תוקף הסכם זה ל תהא המועצהעל פי שיקול דעת המועצה בלבד,  7.2
תקופות " או "תקופה נוספתחודשים כל אחת, או חלק מהן )" 12תקופות נוספות של 

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או  30( בהודעה בכתב עד העניין", לפי נוספות
, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות לא תעלה על ייןתקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי הענ

 .________ חודשים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  60תקופה של 

הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד ונותן השירותים מובהר בזה כי  7.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך  ,ינו ולא יהיה זכאי לדרושא

ולא תהיינה לנותן השירותים כל טענות כנגד המועצה  תקופה או תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. שתבחר המועצה שלא להאריך את ככל

דעתה המוחלט והבלעדי,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול 7.4
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

ימים לפחות, מבלי  10משלוח הודעה מוקדמת בכתב לנותן השירותים, בהתראה של 
שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת 

ותים לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או ההתקשרות. לנותן השיר
הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על 

 פי סעיף זה.

נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות התקופת התקשרות במשך  7.5
לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, 



 המועצה האזורית מטה יהודה
תושבים ל מועדון מועשר כולל תזונה, –מועדון מופ"ת להפעלת  09/  2021פומבי מספר מכרז 

 ותיקים ביישובי המועצה
 תנאי המכרז –פרק א' 

27 
 חתימת המציע____________

 יום מראש, כאמור לעיל. 10בהודעה של 

 מהות ההסכם  .8

פק למועצה שירותי הפעלת מועדון מופ"ת לותיקים ביישובי המועצה נותן השירותים יס 8.1

 במטה יהודה.

שירותי תפעול מועדון ותיקים בישוב  לנותן השירותים,ספק י נותן השירותים 8.2
 . ומנהלת אגף הרווחה במועצה הנחיית המועצה, על פי  _________

 ומעלה. 60השירותים יכללו בין היתר הנחיית פעילויות ומפגשים לתושבים מגיל  8.3

שעות בכל יום  5למשך  _________בוע בימים שלושה ימים בשהמועדון ייפתח במשך  8.4
. מובהר כי "פעילות" לצורך פעילות חברתית והעשרתית (8:00-13:00בין השעות פעילות )

 משתתפים , התשלום ע"פ מס משתתפים. 30עד -מועדון אחד מיועד ל –לצורכי הסכם זה 

הרכזת נמצאה כמתאימה לתפקיד ריכוז פעילות המועדון לאחר שעברה ראיון ותועסק על  8.5
תיעשה באמצעות אגף בלבד, אך הבקרה על הפעילות הנעשית במועדון  נותן השירותיםידי 

 ועצה, ונותן השירותים.הרווחה במ

אופן מתן השירותים יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בכפוף למסגרת  8.6
מנהלת אגף הרווחה ופיקוח תקציבית מאושרת ובתיאום עם אגף הרווחה במועצה והנחיות 

 במועצה כפי שיינתנו מעת לעת, הן בכתב והן בעל פה.

ותים ולהסתייע בנותן השירותים בתפעול למועצה תהיה האפשרות להגדיל את היקף השיר 8.7
תוכניות נוספות לותיקים אשר יהיו בתוספת להפעלה הרגילה של המועדון בהתאם למכרז 

 . זה, ובתמורה נוספת המוסכמת על הצדדים

 נותן השירותים תהצהרות והתחייבויו .9

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את  הסכם זהנותן השירותים מצהיר בזאת, כי קרא  9.1
למועצה והוא מסכים  העבודותלנותן השירותים את ם יידרש לפיהאשר השיטה והתנאים, 

 ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו.

נשוא  העבודות ו/או השירותיםמצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת נותן השירותים  9.2
מיומנות, משאבים כספיים,  ציוד, , מקצועיות,הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים

ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר 
למועצה בהתאם ועפ"י האמור  העבודות ו/או השירותיםובכמות, שידרשו לביצוע אספקת 

 במכרז וחוזה זה;

שעות וימי הפעילות הן תנאי נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהקפדה ודיוק על  9.3
בסיסי לקיומו של הסכם זה והפרתו תחשב הפרה יסודית של ההסכם. ואף תקנה למועצה 

את הזכות לסיים את ההתקשרות עמו באופן מיידי. נותן השירותים מצהיר ומסכים כי  
אינו רשאי לבטל ו/או לשנות את מועדי הפעילות, אלא אם כן ניתן לו אישור המועצה 

 שעות לפני מועד הפעילות הקבוע.  72בכתב, לכל הפחות מראש ו

, והעברתה לעיון ולאישור אגף תים ידאג להכנת תוכנית שבועית לבאי המועדוןנותן השירו 9.4
הרווחה. מובהר, כי אין באישור תכנית הטיפול ע"י  אגף הרווחה בכדי להטיל על המועצה 

 באחריות נותן השירותים בלבד. אחריות מכל סוג שהוא, וכל פגם אשר יתגלה יהיה יהא 

וכי כל , עובדים מתאימיםהם מטעמו הינם  העובדיםנותן השירותים מתחייב ומצהיר כי  9.5
וכי יועסקו עובדים עפ"י הוראת  תעשה עפ"י הכשרתם המקצועית עובדיםפעילות של ה

 מועדונים ופעילות פנאי לזקנים. 4.12התע"ס 

מעולם לא הורשע בעבירה שיש הוא , רש כי מצהיר ומתחייב בזאת במפונותן השירותים  9.6
עימה קלון ו/או בעבירה מכל סוג הקשורה אם בעקיפין ואם במישרין בעבירות בעלות אופי 

 או עבירות אלימות.  ו/או רקע מיני
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 או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב נותן השירותים 9.7
 הסוציאליים התשלומים כל את, עובדיו כל בעד ישלם נותן השירותים. מועסקים

 וכן עובדיו משכר בניכויים חייב שמעביד התשלומים כל, המעביד י"ע המשתלמים
 על המקובלים בשיעורים סוציאלי וביטוח חוק פי על המעביד חייב בהם אחרים תשלומים

 . ענף באותו במדינה העובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי

, על חשבונו, בכל הציוד ו/או כוח האדם הנחוץ העובדים נותן השירותים ידאג לצייד את 9.8
 להם לקיום השירותים.

 רכוש להבטחתעל פי כל דין,  הנדרשים הזהירות אמצעי כלנותן השירותים יוודא קיום  9.9
 . כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על, אדם וחיי

לעמוד  והחוקי ו/או ביכולת ועל כל שינוי במעמד מועצהלהודיע ל מתחייב נותן השירותים 9.10
מועצה על פי ההסכם ו/או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על ה ובהתחייבויותי

  בהתקשרות זו.

נותן השירותים מצהיר ומסכים כי המועצה תהא רשאית לבקר במרכז מעת לעת, ללא  9.11
כדי לבדוק את עמידתו של נותן השירותים צורך במתן הודעה מראש לנותן השירות, ב

בתנאי חוזה זה. כמו כן, תהא המועצה רשאית להורות לנותן השירות לתקן ליקויים 
 שמצאה באופן מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יבצע את השירותים המפורטים בחוזה זה בהתאם  9.12
ות חוזרי מנכ"ל משרד הרווחה, ומשרד הפנים הקיימים כיום וכפי להוראות כל דין, הורא

שיפורסמו בעתיד. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו, שהוראות אלו גוברות על הוראות 
 חוזה זה והפרת הוראותיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 הסכם זה פי מתן השירותים על כי לו ידוע נותן השירותים מסכים, מצהיר ומתחייב כי 9.13
 של גבוהות רמות על שמירה אליו, וכן שיגיע למידע הנוגע בכל סודיות שמירת מחייב

 חוזה פי על מטעמו, העבודות בביצוע שיועסקו וכל מי ועובדיו והוא ושל מהימנות אמינות
 של גבוהות ברמות בו יטפלו, לטיפולם שנמסר המידע סודיות על הם, אף ישמרו, זה,

 מהימנות.ושל  אמינות

לבחור במספר מפעילים        רשאית  כי המועצה נותן השירותים מסכים ומצהיר כי ידוע לו 9.14
כדי להטיל חובה על המועצה  בהסכם זהוכי אין  למועדונים השונים ביישובים האחרים

  להפעלתו. םמספר מסוים של מועדוני לנותן השירותיםלהפנות 

המועדון שיהיה נקי ומסודר ומאובזר בציוד  נותן השירותים מתחייב לבצע בקרה למבנה 9.15
וריהוט מתאים למועדון תושבים ותיקים, וכן לתחזוקת המבנה ע"פ ההסכם עם ועד 

 הישוב.

 נותן השירותים מתחייב לספק למשתתפים בפעילות במועדון בכל יום:  9.16

פעילות חברתית מגוונת: לפחות שתי פעילויות ביום שיינתנו על ידי איש מקצוע  9.16.1

 בתחום ההפעלה בשכר או בהתנדבות. המומחה

 לא יתקיימו על חשבון פעילות משמעותית קבועה ומשותפת. –טיולים  9.16.2

ארוחת בוקר וכן ארוחת צהריים חמה מלאה ומכבדת שתוגש במועדון סביב  9.16.3

המזון יוגש לפי כללי תברואה מקובלים שולחנות אכילה ובכלי אוכל אסתטיים. 

 .ובאחריות בלעדית של נותן השירותים

נותן השירותים מתחייב להפעיל חוגים שבועיים/ חודשיים בהתאם לתקציב אשר יקבל  9.17
 מאת המועצה אשר יאושרו אל מול אגף הרווחה במועצה.

לכל חודש  ₪ 45נותן השירותים מתחייב לגבות מכל משתתף בפעילות במועדון סך של  9.18
 פעילות, כאשר סכום זה יכול להשתנות ע"פ הוראות משרד הרווחה
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לזכותה של המועצה לשנות את היקף השירותים  ו מודעמצהיר כי הנ ן השירותיםנות 9.19
לרבות מהותם, סוגם, היקף השעות בהם יינתנו השירותים, לרבות אי הזמנת השירותים, 

כל טענה ביחס  והכל בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ובהתאם לצרכיה וכי לא תהיה ל
 לכך. 

כי העובדים יהיו להנחת דעתה של המועצה וככל  וומוסכם עלי לנותן השירותיםידוע  9.20
נותן שהמועצה ו/או מנהלת אגף הרווחה תהא סבורה כי כוח אדם אינם מתאימים 

 לפעול כפי שתורה לה המועצה ו/או מי מטעמה.  השירותים מתחייב

לצורך מתן השירותים  נותן השירותיםמובהר בזה כי העסקת עובדים נוספים על ידי  9.21
רווחה במועצה, אשר תהא רשאית ליתן הנחייה מנהלת אגף הה לאישור בהסכם זה כפופ

ספק את השירותים במסגרת אינם ראויים לבדבר החלפה ו/או אי קבלת עובד/ים אשר 
 הסכם זה. 

מתחייב למלא אחר הנחיות, הן בעל פה והן בכתב, אשר יתקבלו מצד נותן השירותים  9.22
נוגע לאופן מתן השירותים במסגרת המועצה ו/או מנהלת אגף הרווחה במועצה בכל ה

מתן בהתייחס לתקופת ההתקשרות ינתנו במהלך יהנחיות והוראות אשר הסכם זה.  
עילה לדרישה בשום מקרה לא יהוו  נותן השירותיםשירותים נשוא הסכם זה, על ידי 

 .לתמורה הנקובה בהזמנהוהתשלום יהיה בהתאם  ישובהלתשלום נוסף כלשהו של 

 שמירת סודיות .10

נותן השירותים מתחייב ומצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו, ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע  10.1
"(, בין בעל פה ובין בכתב המידעמכל סוג שהוא, שיגיע לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו )להלן: "

ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע למשרד 
ביחס למטופלים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים,  הרווחה ו/או

נתונים שונים על המשתתפים ו/או משפחתם )בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים 
סטטיסטיים(, מסמכים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר להסכם זה. נותן 

בסוד ולא להעביר, לא להודיע,  השירותים מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לשמור
לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל מידע מהנ"ל, אשר יגיעו לידיעתו, במישרין 

 או בעקיפין, בתקופת הסכם זה ואחריו. 

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבויותיו הנ"ל מהווה עבירה לפי  10.2
וחוק הגנת הפרטיות  1977 –חוק עונשין, התשל"ז הוראות הסעיפים בפרק ז', סימן ה, ל

וכי מנהליו ו/או מי מטעמו, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי  1981 -התשמ"א
 מילוי ההתחייבויות. 

 היחסים בין הצדדים  .11

 נותן שירותים בלבד. -הצדדים מצהירים, כי היחסים בינים הינם יחסי מזמין 11.1

לנותן השירותים ו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  11.2
ו לפי הסכם זה אינם ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ וו/או עובד מעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לנותן שירותים עצמאי, או יחסי שותפות יוצרים יחסי עובד מעביד
של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה  כלפי  ככל שמדובר באחריות וחובות

 נותן השירותים והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי נותן השירותים הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס  11.3
הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי והנותן השירותים יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס 

 מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  החלים עליו כעצמאי והנובעים 

מובהר בזה כי נותן השירותים יכול להיות עמותה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף 
להצעתו תזכיר העמותה ותעודת התאגדות או תעודה לרישום העמותה לרבות רשימת 

ר עו"ד על מורשי המייסדים וכן אישור רשם העמותות על הפרוטוקול כמו כן יצרף אישו
 החתימה בעמותה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר נותן השירותים כי בכל תקופת מתן השירותים ו/או  11.4
העבודות הוא רשום ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח 
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לאומי, והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור 
 דו כעצמאי ו/או כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. מעמ

מובהר בזה כי נותן השירותים יכול להיות עמותה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף 
להצעתו תזכיר העמותה ותעודת התאגדות או תעודה לרישום העמותה לרבות רשימת 

עו"ד על מורשי  המייסדים וכן אישור רשם העמותות על הפרוטוקול כמו כן יצרף אישור
 החתימה בעמותה.

עובדי נותן השירותים וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים  עוד מובהר כי כל 11.5
נשוא הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי נותן השירותים בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל 

 התשלומים והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על נותן השירותים בלבד. 

גרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה מבלי ל 11.6
כל אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לנותן השירותים 
ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן 

יבויות נותן השירותים על פי הסכם זה. כמו כן, השירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחי
   המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור נותן השירותים.

נותן השירותים ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל  11.7
ד ומעביד, כאמור לעיל. טענה או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עוב

שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא רשאית 
לקזז כל סכום שיגיע לה מנותן השירותים לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לנותן 

 השירותים ממנה. 

 אחריות נותן השירותים כלפי עובדיו וביטוחים   .12

חר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים נותן השירותים מתחייב למלא א 12.1
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל 
הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או 

 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  השירותיםנותן  12.2
העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו ובטיחות ותנאים לשמירת בריאות 

 .1954-כפי שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

-ותן השירותים לקיים לגבי העובדים שיועסקו עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נ 12.3
 ידו לכל אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  12.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 12.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  12.3.3

 ;1951-שנתית, התשי"אחוק חופשה  12.3.4

 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 12.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 12.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 12.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 12.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 12.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  12.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  12.3.11

 ;1967-חירום, תשכ"זחוק שירות עבודה בשעת  12.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 12.3.13
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 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  12.3.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  12.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 12.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  12.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 12.3.18

 ;1996-שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  חוק שכר 12.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 12.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  12.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 12.3.22

חודש נותן השירותים ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי  12.4
 . 1958-בחודשו, תלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

נותן השירותים ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד  12.5
התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם 

את עובדיו בביטוח  , ויבטח2002-להוראות חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 פנסיוני כנדרש על פי חוק. 

נותן השירותים יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל  12.6
חשבונו את שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות 

אה, פיצויי וההוצאות הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבר
פיטורין, ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה, 
קרנות עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הנותן השירותים 
בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או 

 הנותן השירותים ועל עובדיו. הסכם החלים על 

נותן השירותים מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות  12.7
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי 
עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הנותן 

 ם או מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.השירותי

נותן השירותים והמועסקים על ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי המועצה והמועצה  12.8
לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

 ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

ותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה נ 12.9
ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 אחריות נותן השירותים כלפי המועצה  .13

תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי  13.1
( להסכם )"אישור קיום 2ב' )נפרד ממסמכי הסכם זה, אשר צורף למסמכי המכרז כנספח 

 ביטוחים"(.

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק  13.2
כל סוג שהוא, שיגרמו למועצה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה כלשהם, לגוף או לרכוש מ

או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה 
מקצועית של נותן השירותים או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב 

או העדר נאמנות או שימוש או אספקה של כלים או טובין או ציוד או אביזרים לקויים 
העדר תום לב מצד נותן השירותים ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו 

 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -על פי חוזה זה. למען הסר ספק 
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נותן השירותים פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא  13.3
סכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, בקשר עם ביצוע ה

 דהיינו למצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

אם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה או ככל שנמצא  13.4
לעיל, והוצא נגד הנותן  13.1הנותן השירותים אחראי בגין מעשה או מחדל בהתאם לסעיף 

השירותים או המועצה צו של בית משפט, יהיה נותן השירותים אחראי לפצות את המועצה 
על כל נזק ישיר או עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של נותן השירותים לעשות את כל 
הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ובלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 

הי לפצות את הנותן השירותים בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע חובה כלש
 העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.

באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד המועצה בשל פעולות שבוצעו על ידי הנותן  13.5
השירותים או מי מטעמו, יישא נותן השירותים באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור 

 ו לרבות נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך. מתחילתו ועד סופ

אחריותו של נותן אין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של נותן השירותים.  13.6
 אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.כמפורט לעיל  תחול גם לגבי נזקיםלעיל השירותים 

 התמורה .14

יעור של  המועצה תשתתף בהוצאות קיום הפעילות המועשרת במועדון הותיקים בש 14.1
לחודש לכל משתתף במועדון ובהתאם לדיווח של נותן השירותים על כמות  ₪ _______

 )ע"פ תעריף משרד הרווחה ("(. סך ההשתתפות החודשיתהמשתתפים במועדון )"

מעבר לסכום  לנותן השירותיםהמועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו בכל מקרה,  14.2
 הסכם זה. ב הכולל

 ות החודשית מותנית בקבלת התקציב מאת משרד הרווחה.העברת סך ההשתתפ 14.3

מצהיר ומתחייב, כי לא יהיו לו כל טענות כלפי המועצה, בכל הנוגע  נותן השירותים 14.4
 לתשלום התמורה, לרבות בגין איחור בתשלום התמורה ו/או שינוי תעריפי משרד הרווחה. 

 מהמנהל ובכתב מראש, ספציפי אישור ללאעבודה נוספת  כל יבצע לא נותן השירותים 14.5
, תמורה כל לנותן השירותים תשולם לא כזה אישור ללא כי מודגש.  ואישור גזבר המועצה

 . בגין עבודות כאמור שבוצעו ללא אישור מפורש בכתב בעלויות לשאת עליו ויהיה

את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות  התמורה כוללת 14.6
הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה כל התיאומים 

 שהיא.

דיווח על הפעילות  נותן השירותיםיגיש מתן השירותים בתום כל חודש קלנדרי במהלך  14.7
דו"חות הנוכחות ודו"חות הפעילות ונוכחות יומית של החניכים למנהל. הדיווח יכלול: 

, דו"ח הנוכחות כולל את ימי שעות מועדוןעיל המטרתם פיקוח ובקרה של המועצה על מפ
, ודו"ח הפעילות מפרט על בסיס יומי את מועדוןהנוכחות של המדריכים והעובדים ב

  .הותיקים  הפעילות שנעשתה עם

התשלומים יבוצעו באמצעות המועצה בכפוף לקבלת הכספים מאת משרד הרווחה אשר  14.8
ות ייפוי כח ישירות לעמותה ממשרד או יועברו באמצע .מועדוןמתקצבות את הפעלת ה

 הרווחה, מותנה באישור משרד הרווחה.

מצהיר כי הוא יודע כי התמורה על פי הסכם זה מועברת על ידי משרד  יםנותן השירות 14.9
הרווחה, ומתחייב, כי לא יהיו לו כל טענות כלפי המועצה, בכל הנוגע לתשלום התמורה, 

 לרבות בגין איחור בתשלום התמורה ו/או שינוי תעריפי משרד הרווחה. 

שלא בגין מחדליו ו/או  למען הסר ספק, במידה ומשרד הרווחה יחליט מכל סיבה שהיא,
מעשיו של נותן השירות, להפסיק את העברת התשלומים על פי הסכם זה, יוכל נותן 

 השירות להפסיק את מתן השירות על פי הסכם זה.
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 גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל בהמצאת מותנה התשלומים ביצוע 14.10
 .1976 -ו"תשל, ציבוריים

ם בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מוסכם בין הצדדים כי במקרי 14.11
 מהקבוע בהסכם זה, אזי תהיה המועצה רשאית לעשות אחת מאלה:

 לאישור.  לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש נותן השירותים 14.11.1

בעצמה או באמצעות נותן  המועצה תהא רשאית לבצע על חשבון נותן השירותים, 14.11.2
כקבוע בהסכם  לא סופקו על ידי נותן השירותיםשירותים אחר, את השירותים  ש

מהתחייבויותיו, ותחייב את  זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את נותן השירותים
 בסכום עלות העבודה שבוצעה.  נותן השירותים

המועצה תהיה רשאית לפנות אל משרד הרווחה בבקשה לקזז מהכספים המגיעים  14.11.3
 ם המגיע לה ממנו. לנותן השירותים על פי חוזה זה כל סכו

מובהר, כי האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו למועצה על פי הסכם זה  14.12
 ועל פי כל דין. 

 הפעולות העבודה כל ביצוע עבור המלא התשלום את תככולל התמורה את יראו מקרה בכל 14.13
 : להלן האמור כל את היתר ובין, לחוזה בהתאם לבצע הנותן השירותים שעל וההתחייבויות

 עבודה, מכניים מוצרים זה ובכלל, הפחת לרבות, והחומרים הציוד, העבודה כל 14.13.1
 . החוזה מסמכי י"עפ העבודה לביצוע הדרושים, עזר וחומרי לוואי

 . אחרים קבלנים כוללבמידה ויידרש לכך נותן השירותים,  ,הגורמים כל עם תיאום 14.13.2

 . החוזה מסמכי לפי השירותים למתן  הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל 14.13.3

, מכס, קניה מס, סוציאליות והטבות ביטוח לקרנות מסים, למיניהם הביטוח דמי 14.13.4
 . שהוא וסוג מין מכל והיטלים אגרות, מסים, בלו

 העסקת עובדים. 14.13.5

 במסגרת התחייבויותיו מילוי עם בקשר נותן השירותים של והנזקים ההוצאות כל 14.13.6
 . זה חוזה

  נותן השירותים.  רווחי 14.13.7

, ממנו חלק המהווים המסמכים או החוזה מתנאי המתחייבות ההוצאות יתר לכ 14.13.8
, העקיפות והן הישירות הן, מהם הנובעים או, עמם הקשורות או, פרטיהם כל על

 בין, והערבויות המימון הוצאות לרבות, נותן השירותים של התקורה כל זה ובכלל
 . בעתיד להם שתיוודענה ובין לצדדים עתה ידועות כולן האמורות שההוצאות

 סוג מכל, הצמדה הפרשי יתווספו לא התמורה לסכום כי מובהר ספק הסר למען 14.13.9
 .שהוא ומין

עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים  14.13.10
 נותן השירותיםאו אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום  לנותן השירותיםכה מהסכומים המגיעים מועצה תנוישולמו על ידו. ה
שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם 

 .לנותן השירותיםלזכאי תהווה תשלום 

 ערבות ביצוע .15

נותן השירותים נשוא הסכם זה ימציא נותן מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  15.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה השירותים עם מועד חתימת החוזה 

, כשהיא צמודה למדד למכרז (1כנספח ב' )שצורף בנוסח  ₪ 15,000על סך לטובת המועצה 
המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי 

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה ילענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/
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מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה  15.2
 זה.

מיום חתימה על שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  15.3
מעבר לתום תקופת  שלושה חודשיםכל תקופת ההתקשרות בתוספת הסכם זה למשך 

ההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה. הנותן השירותים מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות 
כך  (,יום לפני תום תקופת ההתקשרות המסתיימת )הראשונה או הנוספת 30 -לא יאוחר מ

  קופת ההתקשרות הנוספת. יום מתום ת 90שבכל פעם ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום 

תנאי כאמור להארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הארכת תוקף הערבות למשך כל  15.4
 התקופה הנוספת.  

סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתיימת בתוספת  15.5
הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת 

סכם זה ועד למדד הידוע ביום הוצאת ערבות הביצוע החדשה על ידי הבנק. הערבות ה
לתקופה הנוספת תהיה באותם תנאים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן ובנוסח מלא 

. המצאת ערבות ביצוע בכל עת שתידרש, כאמור לעיל, אשר צורף למכרזומדויק לנספח 
 הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

 אישורקבלת רק לאחר לנותן השירותים בתום תקופת ההתקשרות וכאמור תוחזר הערבות  15.6
 המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל.ע"י 

בפעם אחת או המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה,  15.7
של החוזה מצד הנותן השירותים  בכל מקרה של הפרה יסודית במספר פעמים, ולהיפרע

ו/או אי מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה כנדרש, ובלבד שניתנה לנותן 
השירותים התראה בכתב לתיקון ההפרה והנותן השירותים לא תיקן את ההפרה בתוך 
הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין 

 ם.הצדדי

נותן השירותים מסכים ומייפה את כוחה של המועצה בצורה בלתי חוזרת, מובהר בזאת, כי  15.8
, או אחת מהן, תהא המועצה זכאית ורשאית לחלט את לעילכי בקרות ההפרות המנויות 

והנותן השירותים מוותר בזאת מראש על  ,ערבות הביצוע בלי כל הודעה או התראה נוספת
 שהמועצה תנקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע.כל זכות להתנגד לכל צעד, 

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע  15.9
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 

רת החוזה, לרבות מכוח תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפ
 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא נותן השירותים ערבות חדשה או ישלים את  15.10
יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום 

מהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ו
 לנותן השירותים על פי חוזה זה. 

הוצאה כלשהי, וכל  הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמורלמען הסר ספק מובהר בזה כי  15.11
  בלבד.  הנותן השירותיםתהיה על חשבון 

  משנה וקבלני החוזה הסבת .16

 וכן, ממנו חלק כל או, החוזה ביצוע את לאחר למסור או להסב רשאי אינו נותן השירותים 16.1
, מועצהה בהסכמת אלא, החוזה לפי זכות כל לאחר למסור או להעביר רשאי הוא אין

 ששכרם ובין העבודה זמן לפי משתלם ששכרם בין, עובדים העסקת אולם. ובכתב מראש
 חלק או העבודה של ביצועה מסירת משום, כשלעצמה, בה אין, העבודה שיעור לפי משתלם

 . לאחר ממנה

 משנה לנותן שירותים םמקצת אום כול, ביצוע השירותים את למסור אין כי בזה מובהר 16.2
נותן  בכוונת אותו המשנה נותן השירותים להפעלת ובכתב מראש המועצה בהסכמת אלא

 .משנה נותן שירותים של לזהותו והן העבודה לתחום הן, להעסיק השירותים
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 משנה נותן שירותים להעסקת, המוחלט הדעת שיקול פי על, לסרב תרשאי האת מועצהה 16.3
 אך נותן השירותים יציע מקרה בכל כי מובהר ואולם, נותן השירותים ידי על יוצע אשר
 העבודות לביצוע המתאימים והרישיונות הניסיון, היכולת בעל משנה נותן השירותים ורק

 .  עצמו ממנו שנדרש כשם

 מטילה האמורה ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם ההסכמת את מועצהה נהנת 16.4
 והתחייבויותיו מאחריותו נותן השירותים את פוטרת היא ואין מועצהה על כלשהי חבות

 של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות ישא ונותן השירותים דין כל ולפי החוזה לפי
נותן  י"ע נגרמו או/ו נעשו כאילו יהיה אלו של ודינם, ועובדיהם שלוחיהם, העבודה מבצעי

 . השירותים

 להעסיק בכוונתו יהיה אשר משנה נותן שירותים כל פרטי המנהל בפני יציג נותן השירותים 16.5
 נותן השירותים אותו של העסקתו את לפסול רשאי היהי המנהל. לצורך מתן השירותים

 מיתר לגרוע כדי זה ק"בס באמור אין. המוחלט ודעת שיקול פי על, שהיא סיבה מכל
 . זה חוזה הוראות

 תרופות .17

(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם של הוראותיו הפרת על 17.1
 . 1970 – א"תשל

 ובכללעיל  האמור על נוסף, מועצהה תרשאי, כמוסכם העבודות ביצוע אי של במקרה 17.2
לחלט את הערבות שניתנה לה, אשר הסכום בה הינו פיצוי מוסכם, , בחוזה אחרת הוראה

 . להורות למשרד הרווחה שלא לשלם את החשבון שהגיש נותן השירותיםואף 

על פי חוזה זה  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל 17.3
זכאית  המועצההחוזה תהא  ה יסודית שלאו על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפר

ובלבד שניתנה לנותן השירותים התראה לכל הפרה,  ₪ 10,000בסך לפיצויים מוסכמים 
ימים מיום קבלת  7מראש בדבר ההפרה ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה תוך 

 ההודעה.

 החוזה פי על תרופה או סעד לכל המועצה של המזכות גורע איננו זה בסעיף האמור דבר שום 17.4
 . כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו

 בכל, לנותן השירותים שיגיע סכום מכל פיצויים סכום את לנכות תרשאי האת מועצהה 17.5
 מנותן השירותים לגבותו תרשאי האת וכן, דין לפי או אחר חוזה לפי, החוזה לפי, שהוא זמן
נותן  שחרור משום כשלעצמו בו אין ניכויים ביצוע או הפיצויים תשלום. אחרת דרך בכל

 ולפי החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודה את להשלים מהתחייבותו השירותים
 . דין כל

  קיזוז .18

 או סכום כל ,זה חוזה פי על לנותן השירותים המגיע סכום כל כנגד לקזז תרשאי מועצהה 18.1
 כל פי על או זה חוזה פי על לה מנותן השירותים המגיע, קצוב שאינו ובין קצוב בין, חוב

 ותשלומים נזק דמי, פיצויים, הוצאות החזר לרבות) דין כל פי על או שביניהם אחר חוזה
 בכל כאמור סכום כל לגבות מועצהה של המזכות גורעות אינן זה סעיף הוראות(. אחרים

 . ערבויות חילוט של בדרך לרבות, אחרת דרך

 מועצהה ידי על ביצוע .19

 זה חוזה פי על לבצע נותן השירותים על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל 19.1
 נמנע ואשר מועצהה או, המנהל מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה נמנע והוא

 צאתמש כפי, שלישי צד כל באמצעות או ובעצמ, לבצען תרשאי המועצה היהת, להן מלציית
 . לנכון

 אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים נותן השירותים את לחייב תרשאי היהת מועצהה 19.2
 כהוצאות שייחשבו 20% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן כל בביצוע הל נגרמו

נותן  י"ע ההסכם של זו הפרה עקב מועצהל העומדות מהזכויות לגרוע מבלי וזאת כלליות
 . השירותים
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 חתימת המציע____________

 מועצהה מזכות או החוזה פי על נותן השירותים מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין 19.3
 . אחרת דרך בכל נותן השירותים מן האמורים הסכומים את לגבות

  וארכות סטיות, בזכויות שימוש אי או שימוש .20

 או מסוים במקרה החוזה פי על הל המוקנות בזכויות שימוש מלעשות מועצהה הימנעות 20.1
 ואין, בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כוויתור אופן בשם תפורש ולא בה אין בכלל

 . זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנגדות ללמוד

 תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המנהל או/ו מועצהה מצד הסכמה 20.2
 . אחר למקרה שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים

 לא המטעמ אומועצה ה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל 20.3
 אי או הפרה עם בקשר הגנה או צידוק לקבלת ישמשו ולא מועצהה של הבזכויותי יפגעו
  ה.מזכויותי זכות על מועצהה מצד כוויתור ייחשבו ולא, נותן השירותים מצד קיום

  החוזה שינוי .21

 . הצדדים שני בחתימת, בכתב במסמך אלא זה חוזה של מההוראות איזו לשנות אין

  הודעות .22

ודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות ה
שעות משעת מסירתה  72שבמבוא להסכם, שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

למשלוח או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה, שאז תחשב 
 העסקים שלאחר מועד ההעברה. כאילו הגיעה ליעדה ביום 

  מקומית שיפוט סמכות .23

 הנובע ענין וכל פרשנותו, זה חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים
 .ירושלים במחוז המוסמכים המשפט בבתי ורק אך תתברר ממנו

  :החתום על הצדדים באו ולראיה    

 

  ___________________         ___________________ 

 נותן השירותים     מועצהה   
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 חתימת המציע____________

 :1נספח ב' 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית )צמודה( לזוכה

 "ערבות ביצוע "      

 לכבוד 

 המועצה האזורית מטה יהודה 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ______________ של בנק_______________ 
על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל 

( ₪, )במילים: חמש עשרה אלף ₪ 15,000סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
"החייב",  המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:  ____________ שייקרא להלן

מועדון מופ"ת לותיקים ביישובי להפעלת  09/2021בקשר עם מכרז פומבי מס: 
 .המועצה

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

במועד החתימה על ההסכם   "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד הידוע 
לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______  15 -שהתפרסם ב 

 נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין 
המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד 
החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום  7אנו נשלם לכם תוך 
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה 
מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה 

 .₪ 15,000על סך 

 ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.  חודשים 15ערבות זו תישאר בתוקפה 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק       
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 חתימת המציע____________

 : אישור עריכת ביטוחים2נספח ב' 

 

 תאריך: ......................                                                                                              לכבוד

 

 מועצה אזורית מטה יהודה 

 

 א.ג.נ., 

"(, בין היתר,  המבוטח)להלן: " .......................................................... אישור עריכת ביטוחים ע"ש  הנדון:
 "( האירוע)להלן "  ת לותיקים ביישובי המועצה"מועדון מופבקשר עם פעילות להפעלת 

ו/או על הבאים עובדיה ו/או מי מטעמה  עבור מועצה אזורית מטה יהודה ו/אונערך על שם המבוטח, על שם  
 העבודות נשוא חוזה אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע מפני"( המועצה)להלן"מכוחה 

  :2015יהיו בתנאי "ביט" מהדורה  פרקי הביטוח המפורטים להלןהיקף הכיסוי ל זה.
 

"( הביטוח תקופתהננו מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה החל מיום ................... עד וכולל ...................... )להלן: "
 את הביטוחים המפורטים להלן: .............................................על שם 

    

  פוליסה מס' ............................... .1
פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם, כתוצאה -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המבוטח על

צועית שלו ושל כל המומחים המופעלים על ידו לגופו ו/או לרכושו של אדם מרשלנותו של המבוטח לרבות רשלנותו המק
או גוף כלשהו בכל הקשור לאירוע, מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות למועצה, בגבול אחריות בסך  

פריקה אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,  -.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ ₪ 3,000,000
וטעינה, הרעלה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 
לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המועצה ו/או את הקבלנים בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם בשל 

ובדיו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח מעשה או מחדל מצד המבוטח ו/או ו/או מנהליו ו/או ע
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

  פוליסה מס' ........................... .2
ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם 

לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו כפוף  $ 5,000,000בודתם, בגבול אחריות בסך תוך כדי ועקב ע
לכל הגבלה בדבר עבודה בגובה ובעומק, שעות עבודה, וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את 

-לשהן כלפי מי מעובדי המבוטח. כמוהמועצה היה ונטען, לעניין קרות מקרה ביטוח כי מי מהם נושא בחובות מעביד כ
כן, הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות תחלוף כלפי מועצה. אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה 

 הביטוח בזדון.  

הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה ואנו  .3
ים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן, אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום מוותר

לב על ידי המבוטח ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או המוסקים על ידם כקבלנים, לא תגרע מזכות המועצה לקבלת 
המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור שיפוי על פי הפוליסות כאמור. , כמו כן, הננו מאשרים כי הניהול 
 הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

 

 פי האמור באישור זה. -אישור זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על

 

 בכבוד רב,           

 

  .....................................   ........................................     ......................................     ........................................ 

 )תפקיד החותם(                   ()שם החותם                )חתימה וחותמת המבטח(                   )שם המבטח(           
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 חתימת המציע____________
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 09 /2021מס'  פומבימכרז 

 

 מועדון מופ"ת לותיקים ביישובי המועצהלהפעלת 

 

מועדון מופ"ת תנאים כלליים להפעלת   –פרק ג' 

 )מועדון מועשר לותיקים כולל תזונה (

 

ובכל הרלוונטיות לשירותים נשוא מכרז זה  כל האמור במסמך זה כפוף להוראות התע"ס

 מקרה של סתירה או שינוי בהוראות התע"ס הם שיגברו.

 ותיקיםמועדונים ופעילות פנאי ל - 4.12הוראות התע"ס  – 1נספח ג' 

 


