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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
התנאים הכלליים:
נספח מס' :1

אישור רישום וזכויות חתימה;

נספח מס' 1א' :נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז;
נספח מס' :2

תצהיר בדבר ניסיון קודם;

נספח מס'  2א' :אישור אספקת השירותים;
נספח מס' :3

תצהיר בדבר היעדר הרשעה;

נספח מס' :4

הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר;

נספח מס' :5

תצהיר אי תיאום מכרז ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים;

נספח מס' :6

תצהיר למניעת העסקת עברייני מין;

נספח מס' :7
ציבוריים;

תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – עפ"י חוק עסקאות גופים

נספח מס'  7א' :אישור רו"ח אודות היקף כספי;
נספח מס' :8

תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב .1בחוק עסקאות גופים ציבוריים;

נספח מס' :9

הצהרה מטעם המשתתף;

נספח מס' :10
נספח מס' :11

אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אשה;
ההסכם:
נספח א' :מפרט השירותים;
נספח ב'  :נספח ביטוח;
נספח ג'  -טופס התחייבות שמירה על סודיות;
נספח ד'  -התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות;
נספח ה' – נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם;
נספח ו'  -הוראת תע"ס  -8.30מועדונית טיפולית;
נספח ז' – אבטחת מידע;

כל המסמכים המפורטים לעיל (כולל התנאים הכלליים ,ההסכם ונספחיו) ייקראו להלן:
"מסמכי מכרז".

_____________
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תנאים כלליים
 .1כללי
עיריית קרית גת (להלן" :העירייה") ,מזמינה מציעים להציע הצעותיהם להפעלת מועדונית טיפולית,
לילדים בסיכון בתחום שיפוטה ,הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות בהסכם,
המצורף כנספח מס'  11במסמכי המכרז (להלן" :השירותים" או "המועדונית" ,בהתאמה);
המציע יספק את השירותים נשוא מכרז זה ,בנכס בו הוא מחזיק ו/או משתמש.
 .1.1רקע
 .1.1.1המדובר במסגרת חינוכית טיפולית משלימה לאחר  -שעות הלימודים.
 .1.1.2מטרת המועדונית לקדם את מצבו הרגשי  ,ההתנהגותי ,החינוכי והחברתי של הילד ולשפר את
הקשר בין הילד להוריו ,תוך חיזוק התפקוד ההורי.
 .1.1.3המועדונית תספק מגוון פעילויות בתחום חברה והעשרה ,ספורט ,טיפול באמצעות בעלי חיים,
עזרה בשיעורי בית ,פעילות יצירתית במשחקים ,מלאכות ואומנויות ,ארוחה חמה  ,טיפוח הרגלי
למידה ,הרגלי סדר וניקיון והרגלי חיים בסיסיים נוספים.
 .1.1.4אוכלוסיית היעד :ילדים מגיל –  6עד . 12
 .1.1.5המועדונית תופעל בהתאם לנספח א' ,הוראותיו של משרד החינוך וחוזרי המנכ"ל הקיימים
בנושא ,הוראות משרד העבודה ,הרווחה השירותים החברתיים והנהלים המתפרסמים מטעמו
מעת לעת.
 .2התמורה
 .2.1התמורה השנתית עבור ביצוע השירותים ,במלואם ובמועדם ,הינה בהתאם לתעריף הנקבע ע"י
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :המשרד") ,ועבור כל ילד שהשמתו אושרה
(להלן" :התמורה").
 .2.2מובהר בזאת ,כי העירייה אינה מתחייבת להיקף ו/או למספר ילדים כלשהו ,גם לא להיקף המוערך
המופיע במפרט השירותים (נספח א').
 .2.3למען הסר ספק ,יובהר להלן כי ,התקשרות עם הזוכה המפעיל והפעלת המועדונית עפ"י מכרז זה,
מותנית בהמשך מימון ו/או תקצוב המשרד ו/או כל גוף אחר .הפסקת המימון ו/או התקצוב תביא
להפסקת ההתקשרות עם המפעיל ,ולמפעיל הזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 .2.4יובהר ויודגש לעניין בחינת ההצעות ,כי התמורה אינה מהווה פרמטר לתחרות בין המציעים במכרז ,וכי
המדובר במכרז איכות בלבד ,ובחינת ההצעות הזוכות ,תהא על פי רמת האיכות ובהתאם לקריטריונים
שנקבעו כפי שיפורט להלן.
 .2.5התמורה הקבועה במכרז זה ,בגין מתן כלל השירותים הנדרשים ,כוללת את כל ההוצאות ,בין
המיוחדות ובין הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז ,לרבות
כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב ,חומרים ,הובלת הטובין ,פריקתם ביעד ,כלי עבודה ,ביטוחים ,רישוי והיתרים
וכיו"ב ,ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י העירייה .למען הסר ספק ,יובהר להלן ,לא
תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא.

_____________
חתימת המשתתף
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 .2.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב ייחשבו
ככלולים במחיר ההצעה.
 .3תקופת ההתקשרות
 .3.1ההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים (להלן" :ההסכם") ,לתקופה
בת שנה ( 12חודשים) והיא ניתנת להארכה ,על פי בחירת העירייה ,לשנה נוספת ,כולה או חלקה ,בכל
פעם ,ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  5שנים (  60חודשים).
 .3.2מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את
ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של  30יום בכתב לזוכה ,ולזוכה לא תהיינה כל תביעות
ו/או טענות ,כספיות או אחרות; ככל שהפסקת ההתקשרות אינה נובעת ממחדליו של הזוכה ,יהא זכאי
לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד למועד הפסקת
ההתקשרות וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
 .3.3למרות האמור לעיל ,אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או
ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה זה לעירייה שמורה הזכות,
לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה ,מי שעומדים במועד האחרון להגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 .4.1אזרח ישראלי או תאגיד הרשומים כדין בישראל .ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד
(תכונה להלן" :המשתתף" ו/או "המציע" ו/או "הספק" ,בהתאם להקשר המשפט) ,כאשר כל
המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
למען הסר ספק ,יובהר להלן כי ,משתתף שהינו חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק  ,וכן
חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת לא יורשו להשתתף ,אלא אם נרשמו יחדיו
בתאגיד רשום כחוק.
להצעה יצורף אישור רו"ח /עו"ד לגבי רישום התאגיד /ע.מ ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם
לחייבו בחתימתם ,וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז בנספח מס'  1לתנאים הכלליים;
 .4.2מציע בעל ניסיון מוכח של שלוש ( )3שנים לכל הפחות ,בין השנים  , 2015-2020בהפעלת מועדונית נשוא
מכרז זה.
להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים בטופס ניסיון המציע ,המצ"ב כנספח . 2
 .4.3מציע בעל מחזור כספי בהיקף של  ₪ 4,000,000בשנה ,בכל אחת מהשנים .2019 , 2018 ,2017
להוכחת העמידה בתנאי זה ,יצרף המציע להצעה אישור רואה חשבון אודות ההיקף כספי הנדרש
בשנים הנ"ל ,בנוסח מצורף בנספח מס'  7א' לתנאים הכלליים.
 .4.4למציע מבנה ו/או נכס בבעלות ו/או בשימוש ו/או בחזקה לביצוע אספקת השירותים ,נשוא מכרז זה.
להוכחת העמידה בתנאי סעיף זה ,על המציע לצרף להצעתו ,נסח טאבו ו/או הסכם שכירות ו/או כל
אסמכתא אחרת.

_____________
חתימת המשתתף
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 .4.5המשתתף לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או עובד
מעובדיו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון ,או לחלופין ,הוא מודיע לעירייה בדבר
כתב אישום שכזה בנספח שיכלול במעטפת המכרז בה יגיש הצעתו.
 .4.6כמו כן ,לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,
תביעות 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 המציע.
להוכחת תנאי זה ,המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצורף בנספח מס'  3לתנאים הכלליים ,המצ"ב.
 .4.7מודגש בזה ,כי במידה והמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים ו/או הוגש נגדו כתב
אישום לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון ,בהתאם לקביעת היועץ המשפטי
לעירייה ,לא יוכל המשתתף להגיש הצעה כלשהי למכרז .בהגשת הצעתו מצהיר המשתתף ומסכים כי
קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה לעניין זה.
 .4.8המשתתף מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח מס'  4לתנאים הכלליים.
 .4.9המשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז ,בנוסח המצורף כנספח מס' 5
לתנאים הכלליים.
 .4.10העתק מרישיון העסק ,ככל והעסק טעון רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח . 1968 -
ככל והעסק אינו טעון רישוי ,יש לציין זאת במפורש.
 .4.11המשתתף נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך ואישור
אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.
 .5מסמכים ואישורים
חובה על המשתתף לצרף להצעתו בתוך מעטפה אחת את המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני
עותקים:
 .5.1להצעה במכרז יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית על סך ( ₪ 5,000חמשת אלפים  ,)₪שהוצאה על ידי
בנק בישראל ,לבקשת המשתתף במכרז ,צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) (להלן" :המדד"),
לפקודת העירייה ,בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב בנספח מס' 1א' לתנאים הכלליים.
 .5.2הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה; ותהא
בתוקף עד ליום ;31.10.2021
 .5.3העירייה תהא רשאית לחלט הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז
זה לרבות אי חתימה על חוזה ההתקשרות ו/או שלא במועד ו/או אי המצאת ערבות בנקאית כנדרש
בהסכם ו/או אי המצאת אישור קיום ביטוחים ו/או אי חתימה על טופס שמירת סודיות .הבנק רשאי
לבחור אחד או יותר מהאמצעים המפורטים מטה ,להגשת הערבות לתשלום/להארכה:
 .1במייל;
 .2בפקס;
_____________
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 .3בסניף מקומי בקריית גת;
 .4להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק;
למען הסר ספק ,המשתתף אינו רשאי להציג אישור על קיום חוב לעירייה כלפיו מטעם גזברות
העירייה ,כתחליף למתן ערבות כולה או חלקה.
משתתף אשר לא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות –ועדת
המכרזים לא תדון בהצעתו.
במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של הערבות בהתאם
לקבוע בדרישה.
 .5.4אישור רשם החברות/עמותות על רישום הזוכה וכן פירוט בעלי המניות/המנהלים ומורשי החתימה של
הזוכה .האישור יוגש בנוסח הקבוע בנספח מס'  1לתנאים הכלליים;
 .5.5אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ;1976
 .5.6צירוף אישור משטרה או לחילופין תצהיר בדבר עמידתו של המציע ,בדרישות החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2001-על תקנותיו [החוק והתקנות ,להלן" :חוק עברייני
המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 1977-על החקיקה הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"],
והתחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני
המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין.
נוסח תצהיר מצורף כנספח  6לתנאים הכלליים.
 .5.7תצהיר מטעם המשתתף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מאושר בחתימת עו"ד,
בנוסח הקבוע בנספח מס'  7לתנאים הכלליים;
 .5.8תצהיר מטעם המשתתף עפ"י ס' 2ב 1בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מאושר בחתימת
עו"ד ,בנוסח הקבוע בנספח מס'  8לתנאים הכלליים;
 .5.9הצהרה מטעם המשתתף בנספח מס'  9לתנאים הכלליים ,מאושר ע"י עו"ד;
 .5.10אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף;
 .5.11אישור על ניכוי מס הכנסה במקור;
 .5.12אסמכתא לתשלום סך  ₪ 500עבור רכישת מסמכי המכרז;
 .5.13המשתתף רשאי להגיש (אך לא חייב) ,בנוסף למסמכים שנדרשו לעיל ,אישור ותצהיר כי העסק
בשליטת אשה (ככל שיבחר להגישו ,חייב הוא להגישו בנוסח המצ"ב כנספח מס'  10לתנאים הכלליים)
ו/או המלצות מטעם רשויות נוספות ו/או גופים ציבוריים אחרים (תוך ציון אנשי הקשר ומס' טלפון)
ו/או כל מסמך אחר ,לפי שיקול דעתו ,באשר לניסיונו ו/או כושרו ,לרבות לגבי המועסקים על ידו
_____________
חתימת המשתתף
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 .5.14משתתף אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה (למעט בסעיף  5.12לעיל) ו/או שיגישם
לא בשלמות ו/או לא בפרטים המלאים ,העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לדון בהצעתו
ו/או לבקש הבהרות ו/או השלמות.
 .6לוח זמנים למכרז
להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
מועדים

פעילות
עיון ורכישת מסמכי המכרז

החל מיום חמישי ו' מנחם אב
התשפ"א.15.07.2021 ,

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד ליום רביעי י"ב מנחם אב
התשפ"א ,21.07.2021 ,שעה.13:00 :

המועד האחרון להגשת הצעות

עד ליום רביעי כ"ו מנחם אב תשפ"א,
 ,04.08.2021שעה.13:00 :

תוקף ערבות השתתפות במכרז

31.10.2021

 .7אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה
לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף ,הזוכה במכרז יהא המציע אשר
קיבל את הניקוד הגבוה ביותר ,אחר סכימת הניקוד בהתאם לטבלת הקריטריונים שלהלן,
כאשר הניקוד המירבי הוא  100נקודות:

רכיב האיכות

ניסיון בהפעלת תכניות
מועדונית

מסמכים שישמשו לצורך
בחינת רכיב האיכות

פירוט

המלצות ,טבלת ניסיון

ניסיון של שנתיים ,לכל
הפחות ,יזכה ב 3 -
נקודות.

להצעת המציע.

ניסיון של למעלה משלוש
שנים -

ומסמכים שיצורפו

(במידת הצורך תעשה

ניקוד

ציון מרבי – 10
נקודות

יזכה ב  5נקודות.

בדיקה עם הממליצים).
ניסיון של למעלה מחמש
שנים -
_____________
חתימת המשתתף
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יזכה ב  10נקודות.
המלצות ,טבלת ניסיון
ניסיון בעבודה עם
ילדים בסיכון

ניסיון של שנתיים ,לכל
הפחות ,יזכה ב  2 -נקודות

ומסמכים אשר יצורפו
להצעה.
(במידת הצורך תעשה

ציון מרבי – 5
נקודות

ניסיון של למעלה משלוש
שנים יזכה ב  3 -נקודות.

בדיקה עם הממליצים).

התנהלות כספית
תקינה

דו"חות כספיים שיצורפו.

התנהלות כספית תקינה
בשנתיים האחרונות ,לכל
הפחות (בין השנים 2018-
.)2019

ימי כיף /טיולים

התחייבות ומפרט

התחייבות לקיום  2ימי
כיף/טיולים בשנה לכל
מועדונית תזכה ב  4 - -נק'

שיצורף ע"י המציע
(כנדרש בנספח א').

ציון מרבי – 5
נקודות

ציון מרבי – 10
נקודות

התחייבות לקיום  3ימי
כיף/טיולים
ומעלה לכל מועדון תזכה ב  10 -נק'

הפעלות וחוגים
בתחומים מגוונים:
טיפוח ,דימוי עצמי,
תזונה נכונה ,בריאות,
אומנות ויצירה  ,טיפול
דרך בעלי חיים,
תכשיטנות ,רובוטיקה
ועוד נושאים שיעלו
כצרכים במהלך עבודת
המועדונית.

גיוס הון נוסף

התחייבות ומפרט שיצורף ע"י
המציע (כנדרש בנספח א').

התחייבות לקיום חוג
שבועי אחד לאורך כל
השנה בכל מועדונית –
תזכה ב  5 -נק'

ציון מרבי – 10
נקודות

התחייבות לקיום שני
חוגים שבועיים ומעלה
לאורך כל השנה בכל שבוע,
בכל מועדונית ,תזכה ב –10
נק'

התחייבות (כנדרש בנספח א')
לרבות התחייבות תקציבית
מטעם רו"ח המציע (נוסח
עצמאי).

התחייבות לגיוס הון עד
 ₪ 20,000לכל מועדונית
תזכה ב – 3נקודות.

ציון מרבי – 10
נקודות

התחייבות לגיוס הון של
למעלה מ  ₪ 20,000עד
_____________
חתימת המשתתף
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 ₪ 30,000לכל מועדונית
תזכה ב – 7נקודות.
התחייבות לגיוס הון בסך
של למעלה מ ₪ 30,000
לכל מועדונית תזכה ב -
 10נקודות.
ההון שיגויס ישמש
לשיפוץ החיצוני של
המבנים והתקנת משחקי
חוץ בטיחותיים
המותאמים לגילאי
הילדים.
הסעות ילדים נזקקים
עפ"י המלצת עו"ס
המשפחה מהמועדונית
חזרה לביתם.

מינוי מנהל תוכן שבין
יתר תפקידיו כקובע
תכניות עבודה
במועדונית תפקידו:
ליווי והדרכה מקצועית
לצוות המועדונית.

התחייבות המציע
ציון מירבי 10
נקודות

להסעת ילדים נזקקים
(כנדרש בנספח א').

 .1צירוף אישור העסקה
וקו"ח של מנהל התוכן.
 .2הצגת כלי הפיקוח על כל
אחד מרכיבי הפיקוח,
כולל יומן העבודה.

הדרכה  -פעמיים בחודש.
פיקוח על הפעילות ,על
נוכחות ,על הסעות ,על
המזון  -שבועי

ציון מירבי 10
נקודות

סיכום תקופתי  3 -פעמים
בשנה

ריכוז מפגשי ועדת היגוי
העברת סיכום תקופתי
על הפעילות השוטפת
במועדונית.
הפעלת יומן עבודה יומי.
פיקוח שבועי על פעילות
המועדונית

חו"ד כללית

יקבע על פי ראיון וביקורים בשטח שייערכו ע"י גורמי
המקצוע במחלקת הרווחה בשיתוף מפקחת בתחום ילד ונוער
ציון מירבי 30
וכן עפ"י בחינת המסמכים והאישורים המקצועיים שיוגשו
נקודות
ע"י המציעים השונים.

_____________
חתימת המשתתף
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 .7.1העירייה ו/או מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לחלק מהם ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון.
כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העיריה ו/או מי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש
לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה העירייה רשאית ,מטעם זה
בלבד ,לפסול את ההצעה.
עוד רשאית העירייה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע
ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת העירייה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות.
על אף האמור לעיל ,העירייה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת
החוזה וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי העירייה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב
שאושר לביצוע.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,לגביו היה לעירייה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי
שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
בעליל וכיו"ב .העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז.

 .8ההצעה
 .8.1הגשת ההצעה ע"י המשתתף פירושה כי המשתתף הבין את מהות ההסכם שיהא עליו להתקשר בו וכי
הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא כל שינוי; וכן כי בטרם הגיש הצעתו קיבל מענה
לשאלותיו; ולא תישמענה טענות מצד מציע שלא ידע או לא הבין פרט או תנאי מתנאי מסמכי המכרז
ו/או ההסכם ו/או נספחיו.
 .8.2ההצעה תוגש בשני ( )2עותקים כרוכים (אחד חתום מקור ,והשני העתק זהה) במעטפה אחת ובתוכה כל
המסמכים הדרושים במסמכי המכרז ,לרבות המסמכים במסגרת מבחן האיכות ,המפורט להלן
בתנאים הכלליים;
 .8.3העותקים יוכנסו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד (חתימה וחותמת) על ידי המשתתף ובצירוף כל
המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז .המעטפה תוגש חתומה.
 .8.4התקן  USBאו  CD/DVDובו סרוקים כללי מסמכי ההצעה ,למעט הצעת המחיר.
 .9הגשת הצעה
 .9.1המשתתף נדרש לחתום על תנאי המכרז ונספחיו לרבות על הצהרת המשתתף בנספח מס' 9
לתנאים הכלליים ,על ההסכם ונספחיו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .כמו כן ,יצרף המשתתף
ויחתום על כל מסמך שפרסמה העירייה ,ככל שפרסמה ובהם שונו/הובהרו תנאי מסמכי
המכרז .בנוסף ,המשתתף רשאי (אינו חייב) להגיש מסמכים נוספים הנוגעים לפועלו ,לרבות רקע
ומידע כללי על שירותיו.
 .9.2אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז
או תנאי כלשהו מתנאי המכרז .העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,תיקון או תוספת
כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
_____________
חתימת המשתתף
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 .9.3במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין מסמכי המכרז ,לרבות בין התנאים הכלליים לבין ההסכם
ו/או בין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי המכרז לבין תנאיו הכלליים ובינם לבין
עצמם וכיו"ב – יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי;
והמשתתף מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לעירייה ,ומוותר בזה על כל טענה
בכל נושא.
 .9.4על המשתתף להגיש את הצעתו בשני עותקים כרוכים .שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים.
העותקים יוכנסו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המשתתף ובצירוף כל המסמכים
והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז .המעטפה תוגש חתומה.
 .9.5העירייה רשאית לפסול הצעה שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות
בחוברת מכרז זו.
 .9.6ההצעה אשר תוגש ע"י המשתתף תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה
לתקופה של  120יום מהמועד האחרון שייקבע להגשת הצעות במכרז .העירייה רשאית לבקש
להאריכה ב 90 -יום נוספים ,כולם או חלקם ,והמשתתף חייב לעשות כן.
 .9.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,עם קביעת הזוכה/ים במכרז ובכפוף להמצאת ערבות בנקאית
לביצוע מסמכי המכרז וכן טופס אישור קיום ביטוחים וכן טפסי סודיות חתומים ,המצורפים
כנספחים ב' ,ג' ,ד' , ,ד' 1ו -ה' להסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים ,ייחתם בין
העירייה לבין הזוכה/ים ההסכם האמור המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן:
"ההסכם").
 .9.8מבלי למעט מהאמור לעיל ,יובהר להלן כי ,כתנאי לחתימת העירייה על הסכם ההתקשרות נדרש
הזוכה להמציא אישור לקיום ביטוחים מאושר ע"י יועץ הביטוח מטעם העירייה .סעיף זה הינו
סעיף מהותי להתקשרות העירייה עם הזוכה.
 .10עיון במסמכי המכרז והוצאות ההשתתפות במכרז
 .10.1ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום חמישי ו' מנחם אב התשפ"א , 15.07.2021 ,בהתאם למפורט
להלן ובתיאום עם אחראי תחום המכרזים ,שמוליק יעיש (להלן" :רכז המכרזים") בין השעות  9:00עד
 .16:00יש לתאם מראש בטלפון.08-9172337 :
.10.2

בנוסף ,ניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו:
 , http://www.qiryat-gat.muni.ilתחת הלשונית "מכרזים".

.10.3

כמו כן ,ניתן לבקש משלוח מסמכי המכרז במייל משרדי ,לאחר מילוי טופס ובו פרטי המבקש
לכתובת המייל של מר שמוליק יעיש shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :ולוודא טלפונית08- :
 ,9172337בין הימים :א' – ה' ,בין השעות.15:00 -9:00 :

 .11הוצאות ההשתתפות במכרז
 .11.1הצעת מחיר רשאי להגיש רק משתתף אשר רכש את מסמכי המכרז מהעירייה;
עלות מסמכי המכרז  ,₪ 500 :סכום אשר לא יוחזר בכל מקרה ;
_____________
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.11.2

תשלום עבור מסמכי המכרז יש לבצע באמצעות הקישור :
https://www.mast.co.il/37/form/c9a12f09-d76a-496d-94af-38d183603d3c

בירורים במוקד טלפוני מס' ( 1599-505-556שעות פעילות .)22:00 – 13:00
 .11.3ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המשתתף לבדו.
 .11.4כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעה במכרז זה והגשתה.
 .12הבהרות ושינויים
 .12.1שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ניתן להעביר עד ליום רביעי י"ב מנחם אב תשפ"א,
 21.07.2021שעה  ,13:00בדואר אלקטרוני .shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :טל' .08-9172337
שאלות ההבהרה יוגשו בקובץ  WORDכדוגמת הטבלה המצורפת:
מס"ד המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלוונטים .יש לציין
גם עמוד

נוסח השאלה

הבהרה

 .12.2באחריות המשתתפים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
 .12.3יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי הועדה או
העירייה או מי מטעמן ,אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז.
 .12.4העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ו/או לפתיחת ההצעות ו/או למועד
עריכת הראיונות ,וגם לאחריהם ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז לרבות לדחות כל מועד
הקבוע במסמכי מכרז זה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר האינטרנט של
העירייה תחת לשונית "מכרזים" בעניין מכרז זה.
באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום מסמכי ההבהרות ולהגשתם חתומים יחד עם הצעתו.
 .12.5לעירייה שמו רה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ביצוע ,או על
ביצוע ב שלבים ,וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ,ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות למי
מהמשתתפים כנגד העירייה.
המשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא ,בגין נזקים שנגרמו לו (אם היו כאלה) בשל החלטות
ופעולות העירייה כאמור.
_____________
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הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה ,הינה בכל השלבים :לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת
ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.
 .13מועד הגשת ההצעה
 .13.1את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש ב 2-עותקים כרוכים (אחד מקור ושני העתק) ,במעטפה
סגורה אחת ,עליה יירשם אך ורק "שם המכרז שבכותרת" ,לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"לית העירייה
(אין לשלוח בדואר) בכתובת :כיכר פז ,3קניון לב העיר ,קומה  ,4קריית גת ,במסירה ידנית עד ליום
רביעי כ"ו מנחם אב התשפ"א ( )04.08.2021לא יאוחר מהשעה ; 13:00
 .13.2מסמכים שיגיעו/ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 .13.3העירייה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ו/או לקבוע מועד חדש (גם לאחר
פתיחת ההצעות) על פי שיקול דעתה ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז,
כאמור לעיל.
 .13.4משלוח ההצעה בדואר לכתובת מזכירות העירייה ת.ד , 1 .קריית גת מיקוד  ,82100או בכל דרך
אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

.13.5

מעטפת מכרז שתתקבל בעירייה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תוכנס לתיבת המכרז
ותוחזר לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה ,זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

 .14ראיונות
.14.1

מועד הריאיון יתואם עם הזוכה/ים לאחר פתיחת המעטפות.

.14.2

יודגש כי אין בהזמנה לראיון כדי להוות אישור העירייה לעמידת המציע בתנאי הסף ו/או
אישור כלשהו.

.14.3

יובהר להלן כי קיום הראיונות ייעשה בכפוף להנחיות ו/או נהלים כפי שיעודכנו מעת לעת.

 .15בחינת ההצעות והניסיון המקצועי של המציע
.15.1

משתתף אשר יעבור שלב א' -עמידה בתנאי הסף ,ירואיין על ידי אנשי המקצוע בשאלות חופשיות,
והמשתתף יציג ,בין היתר ,את הניסיון המקצועי ,תכניות עבודה ועוד.

.15.2

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כזוכה .העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להורות כי השירותים יסופקו בשלבים אשר עיתויים יקבע ע"י העירייה ו/או לבצע רק חלק
מהעבודות ו/או לפצלם בין המשתתפים השונים.

 .15.3למען הסר הספק ,העירייה אינה מתחייבת לאספקת שירותים בהיקף כלשהו ,כלפי הזוכים השונים.
 .15.4בבחינת ההצעות תתחשב העירייה בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים,
המקצועיות ,וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם.

_____________
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 .15.5כמו כן ,העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו הפיננסי
ו/או המקצועי של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה הקודם של העירייה ושל רשויות
מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור המשתתף במסגרת
מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים ,מכל מקור שהוא ,וכן את
שיקולי תקציב הרשות.
 .15.6וועדת המכרזים (להלן" :הוועדה") רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר
עבודתם לשביעות רצונה היא או של רשות מקומית אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים
לפי שיקול דעתה ,או שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד מי מהרשות המקומית.
 .15.7העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לשביעות
רצונה המלא ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה.
 .15.8לא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו ,רשאית העירייה
להחליט בהתאם לשיקול דעתה וכן לפסול את ההצעה.
 .16הודעה על זכייה והתקשרות
 .16.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז (להלן ":הזוכה") תימסר לו/להם על כך הודעה במכתב רשום .משתתף
שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על
ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
 .16.2הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים והמהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם בהתאם
למסמכי מכרז.
כמו כן ,תנאי לחתימת העירייה על ההסכם הוא המצאת ערבות בנקאית כנדרש בנספח ה' להסכם
שתהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,אשר תהא תקפה לתקופה הקבועה בהסכם או לתקופת
תוקפו של ההסכם ,לפי הארוך מביניהם; תנאי נוסף לחתימת העירייה על ההסכם הוא המצאת טופס
אישור קיום ביטוחים ,בהתאם להוראות נספח הביטוח -נספח ב’ להסכם  -חתום כנדרש ע"י חברת
הביטוח; הנספחים מצורפים לנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
יובהר בזה כי יתכנו שינויים בנספחים ב' להסכם בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של העירייה .הזוכה
מתחייב לפעול בהתאם לשינויים.
 .16.3העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת שהשתנו
נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז.
 .16.4היה והזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה ,לרבות אי –
הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים ו/או אי
הגשת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז או לבטל את
ההסכם אם נחתם ,בהודעה בכתב לזוכה (להלן" :ההודעה").
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
_____________
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 .16.5מיום משלוח ההודעה על ביטול הזכייה ו/או ביטול ההסכם במידה ונחתם ,רשאית העירייה לחלט את
הערבות הבנקאית שבידה וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים ו/או למסור את ביצוע אספקת השירותים
למי שייקבע על ידה ,ולמשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את העירייה על
כל הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מ -ו/או עקב כך.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על פי
מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .16.6בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון
המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעות הזוכות במכרז .בנוסף ,תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה
את שמות הזוכים וכן את סכום הזכייה.
 .16.7המשתתף מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו,
אין לו כל התנגדות לכך והוא נותן רשות מראש להראות הצעתו עם סיום הליכי המכרז כאמור.
במידה שהמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים/מסמכים
בהצעתו לדעתו אין לגלותם משום שיש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וינמק
את טענותיו באופן מפורט .עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לעירייה
והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר בזה כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .16.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז במקרים
הבאים:
 .16.8.1כשהוכח להנחת דעתה של העירייה כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז;
 .16.8.2הת ברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה נכונה או
שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז.
 .16.8.3נודע לעירייה כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הספק ו/או החברה ,כולם או חלקם.

בכבוד רב,
עיריית קריית גת

_____________
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יוגש על ידי המשתתף במכרז

לכבוד
עירית קריית  -גת

נספח מס'  - 1פרטי המשתתף ,אישור רישום וזכויות חתימה
אבקש להשתתף במכרז שבכותרת ,ואלו הם פרטים אודותיי:
פרטי המשתתף – התאגיד /עוסק מורשה (להלן" :התאגיד")
שם התאגיד

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

ח.פ .התאגיד /מס' ע.ר ....................................................................................
מען התאגיד

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

תאריך רישום התאגיד

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

שמות מנהלי החברה /עמותה
_______________________________ . 1

__________________________ .2

______________________________ .3

___________________________ .4

מורשי חתימה של החברה/ע.ר
________________________________ .1

__________________________ .2

 _________________________________ .3כל אחד לבד /ביחד /אחר ________

_________________________
חותמת התאגיד
חובה לצרף:
 .1אישור על רישום אצל רשם החברות ורישומה של חברה פרטית ו/או /ציבורית .לרבות תעודת רישום
ונסח חברה עדכני המראה כי לחברה אין רישום כחברה מפרה.
 .2אישור מרשם החברות/השותפויות /בדבר מנהלי החברה/השותפות.

הצהרה
הריני ,עו"ד  /רו"ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ"ב הינם נכונים ועל פי כל דין.
___________________________
חתימה וחותמת עוה"ד  /רוה"ח

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת

לכבוד
עיריית קרית גת
א.נ,.

יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו

נספח מס' 1א'  -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
" ערבות מס' _____________

(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
על פי בקשת
של ( ₪5,000חמשת אלפים  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  12/2021מכרז להפעלת
מועדונית טיפולית לילדים בסיכון ,בעיר קריית גת ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ,ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
בראשונה בכתב שתגיע אלינו (ולא יאוחר משבעה ( ) 7ימי עסקים מקבלת הדרישה) ,מבלי להטיל עליכם לבסס
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
העירייה תהיה רשאית לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________05/2021שפורסם בחודש ( 06/2021להלן" :המדד
היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל
מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.10.2021ועד בכלל.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד או יותר מאלה [לבחירת
הבנק]:
 .1במייל;
 .2בפקס;
 .3בסניף מקומי בקריית גת;
 .4להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.

_________
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
תאריך
[ניתן לכתוב הפרטים הנ"ל במיקום אחר
בכתב הערבות  ,ובלבד שיופיעו כל הפרטים]

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף במכרז

לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  - 2ניסיון המציע
ניסיון מוכח של שלוש()3שנים לכל הפחות  ,במהלך השנים  , 2015-2020במתן השירותים
כדוגמת השירותים נשוא המכרז

מס"ד שם הלקוח/הגוף
ופרטיו לצורך יצירת
קשר

תיאור מלא של השרות ,לרבות ,היקפים
במספרים (ילדים ,מועדונית וכו')

תקופת ביצוע השירותים
(מחודש/שנה – ועד חודש/שנה)

הערה :יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על השירותים שניתנו על ידי המציע כמפורט בטבלה ,תוך
ציון תקופת השירותים (חודש ושנה כנדרש בטבלה דלעיל).
העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,ליצור קשר עם הרשויות/גופים המצוינים בטבלה דלעיל ,לשם אימות
הנתונים.
________________
חתימה

___________________
תאריך

_______________
חותמת

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהעירייה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות
הנ"ל.
חתימה וחותמת:
________________________________
שם חותם/ים:
________________________________
תפקיד/ם:
________________________________

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
נספח מס'  2א' :אישור אספקת השירותים
(אישור נפרד ע"י כל גוף ממליץ/גורם מאשר)
הריני הח"מ _______________________ ,מנכ"ל  /ממונה  /מנהל אגף _________ [מחק /השלם ]
__________(שם הלקוח /הגוף /אחר) ששמה ______________________ :מאשר/ת בזה כי,
ח.פ/
מלא)___________________________
____________________(שם
חב'/עמותה/ע.מ
ע.מ____________________________ (להלן" :המציע") ,הפעיל מועדונית טיפולית לילדים בסיכון,
כמפורט להלן:
מס.

מהות
השירותים

פרטי הלקוח /הגוף
מזמין השירותים

היקף כספי
שנתי של
השירותים

מועדי ביצוע

איש קשר – שם
תפקיד וטלפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9

להלן חוות דעתי על ביצוע השירותים (רשות):
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
פרטי המאשר:
_____________ __________
שם ושם משפחה

תפקיד

____________
טלפון

___________
חתימה

_________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

נספח מס'  – 3תצהיר בדבר היעדר הרשעה

הנני ,חב'/שותפות ________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") מצהיר בזה,
כדלקמן:
 .1סמן את הסעיף המתאים:
[ ] המשתתף לא הורשע/ה בעבר על ידי בית משפט בעבירה שיש עמה קלון וכן לא הוגש נגדו ו/או נגד
כל מנהל ממנהלי התאגיד ו/או נגד כל עובד מעובדיו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש
עמה קלון;
[ ] הוגש נגד המשתתף ו/או נגד כל מנהל ממנהל התאגיד כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש
עמה קלון והוא מוגש במעטפה בה הוגשה ההצעה במכרז זה.
 .2לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ,תביעות
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 המציע.
 .3המשתתף מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד
מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו ,במישרין או בעקיפין כתב אישום
לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
 .4המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו33-א' לחוק עבודת
הנוער התשי"ג .1952 -
 .5המשתתף מצהיר כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא
פחות משכר מנימום ,לרבות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות הסכם
קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
________________
חותמת

___________________
חתימה

_______________
תאריך

אישור
הריני ____ ___________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
__________________
________________
חותמת
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
נספח מס'  – 4תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 .1הנני ,חב'/שותפות/ע.מ ________________ ח.פ /.מספר מזהה אחר _________________ (להלן:
"המשתתף") מצהיר בזאת כי עיריית קריית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 )1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"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 עם העירייה,
לעניין זה ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 )2כלל  12א' של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו...בעלי שליטה" וקרוב" בסעיף ; 3
 )3סעיפים  174ו174 -א לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של העירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-
זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לאמור ,הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי הריני עומד בכל ההגבלות הקבועות בהוראות הדין
וההנחיות המנויות לעיל ,ובכלל ,ואין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.
 .3מבלי למעט מהאמור ,אצהיר בזה ,כדלקמן:
 )1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
שותף.
 )2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 )3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בעירייה.
 .4ידוע לי כי העירייה תפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122
א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
יחד עם זאת ,הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים ,במידה שקיימת קירבה
כאמור ,לא תנקוט העירייה בהליך האישור האמור לעיל ,והצעתנו תיפסל;

_____________
חתימת המשתתף
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להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת

________________
חותמת

___________________
חתימה

_______________
תאריך

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ת.ז_____________ וגב' /
מר __________________ת.ז ,__________________.הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום
_______________חתמו בפני על תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן,
צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
__________________
חותמת

________________
חתימה

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.
נספח מס'  – 5תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת
________________________________________________(להלן" :המשתתף") ,למכרז שבכותרת
(להלן " :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אי תיאום השתתפות במכרז
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
ההצעה מוגשת ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים
 .1אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המשתתף אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע
השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.
 .2אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו ,לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,כל עניין כלכלי
או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המשתתף לספק לה ,היה ויבחר
כזוכה במכרז ,במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
 .3אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה ,אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים
שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור
לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 .4בלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא
במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל.
 .5אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך ורק
לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע האמור
וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.
 .6הריני מודע לכך כי במידה שאבחר ,בנוסף להצהרתי זו ,אגיש לעירייה שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
בהתאם להוראות ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________
תאריך

___________
שם המשתתף

_________________
שם המצהיר ותפקידו

___________
חתימת המצהיר

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
אישור
ביום
כי
מאשר
החתום מטה ,עו"ד ________________________
הנני______
בפניי ה"ה_________________ הנושא ת.ז שמספרה
________________ התייצבו
_________________ וה"ה_________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________,
המוסמך/ים להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו/ם כי עליו/הם לומר את האמת כולה ורק אותה וכי
אם לא יעשה/ו כן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אישר/ו באוזניי את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עליה
בפניי.
_____________________
שם מלא +חתימה +חותמת

_______________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

נספח  -6תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס" א – 2001

 .1אני הח"מ ___________ ת " ז ____________ המשמש כ __________ בחברת ___________ ,
המשתתפת במכרז מס' _____ (להלן  ":המשתתף") מצהיר בזאת כי המשתתף ו  /או מי מעובדיו לא
הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה לי סימן ה' לפרק י ' בחוק העונשין  ,תשל " ז1977 -
למעט סעיף , 352כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים  ,התשס " א . 2001 -
 .2כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק בביצוע העבודות ומתן השירות כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור
בתצהיר זה .
.3

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .
________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ ( עו"ד ) מ.ר __________.מרחוב _________ מאשר /ת כי ביום
_____ הופיע בפני מר /גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________  /המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימת עו"ד

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 7תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזאת
בכתב ,כדלקמן:
הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן :הספק);
נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו
הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
"עבירה" לעניין מכרז זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (עיסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
"בעל זיקה" ע"פ החוק – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
()1
אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
(ב)
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
()3
בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף,
הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
שלום רב,
נספח  7א' -אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי

כרואה החשבון של המציע __________________________________________________
ת.ז  /ח.פ / .ע.ר _____________________________________ (להלן" :המציע") ,במכרז פומבי
 12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של עיריית קריית גת ,הריני לאשר ,כי המציע
בעל מחזור כספי בהיקף שלא יפחת  ₪ 4,000,000בשנה ,בכל אחת מהשנים . 2019 , 2018 , 2017

__________________
תאריך
בכבוד רב,

_________________________
חותמת וחתימת רואה חשבון

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
לכבוד
עיריית קרית גת

נספח מס'  – 8תצהיר המשתתף – ייצוג הולם
ע"פ ס' 2ב .1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976

חברת ______________ נושאת ח.פ/.ע.מ ________________ מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזאת
בכתב ,כדלקמן:
הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ____________ .להלן" :הספק");
נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו
הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
"עבירה" לעניין מכרז זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (עיסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
"בעל זיקה" ע"פ החוק – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
()1
אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
(ב)
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
()3
בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר ע"פ
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; בנוסף,
הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

נספח מס'  : 9הצהרת המשתתף

חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת באמצעות מורשי החתימה שלה,
החתומים מטה ,כדלקמן:
 .1אלו הם הפרטים אודותינו:
 .1שם המשתתף:
 .2ת.ז/.ח.פ:.
 .3כתובת:
 .4טלפון קווי:
 .5פקס:
 .6מייל:
שם

טלפון

 .7איש הקשר*:
תחומי עיסוק של
 .8המשתתף:
 .2אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיהם וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או העדר שיויון בין מציעים ואנו מוותרים בזאת מראש על
טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק לעירייה השירותים ,ע"פ הקבוע
במסמכי המכרז.
 .3הצהרתנו זו הינה תנאי יסודי ומהותי לעצם השתתפותנו במכרז.
 .4הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות .ככל שנתבקש ע"י העירייה להאריך את תוקף ההצעה ,אנו מתחייבים
להאריכה.
 .5אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לביניכם.
 .6להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  ₪ 5,000בתוקף עד ליום ;31.10.2021
 .7היה והצעתנו תיבחר ,אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נגיש ערבות בנקאית להבטחת
ביצוע תנאי ההסכם ,טופס אישור קיום ביטוחים מלא חתום ע"י חברת הביטוח וטופסי התחייבות
לשמירה על סודיות כנדרש במסמכי המכרז.

_____________
חתימת המשתתף
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 .8היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו
בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש ,ללא צורך בהוכחת כל נזק.
 .9אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .10אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי לאחר סיום הליכי המכרז תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה
את שם הזוכה וכן את סכום הזכייה.
 .11הרינו להצהיר אחת מאלה[ :סמן את הסעיף הרלוונטי]


כי ידוע לנו כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר,
תעמיד העירייה לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הרינו מצהירים כי
הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו ,אין לנו כל
התנגדות לכך ואנו נותנים רשות מראש להראות את הצעתו עם סיום הליכי המכרז כאמור.



אנו מתנגדים לאמור לעיל ,ואנו מצרפים להצעתנו מסמך נפרד ובו פירוט הסעיפים/המסמכים
בהצעתנו שלדעתנו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וכן מפורטים
הנימוקים לטענותינו.
עם זאת ידוע לנו כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית
להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
יובהר בזה כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על
זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
עוד יובהר כי ההתנגדות בהתאם לאמור בסעיף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי המכרז.

כמו כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
לשימוש בודק התיק בלבד

לסימון ב  Xעל ידי המשתתף
* __ התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף) -כולל נספחים

יש  /אין

* __ ההסכם כולל נספחיו (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה)

יש  /אין

* __ אישור רישום וזכויות חתימה (נספח )1

יש  /אין

*___ ערבות בנקאית להשתתפות במכרז (נספח מס' 1א')

יש  /אין

*___ אסמכתא לרכישת מסמכי המכרז

יש  /אין

*___ תצהיר בדבר ניסיון קודם ונספחי רשימות (נספח מס' )2

יש  /אין

* __ תצהיר מטעם המשתתף בדבר היעדר הרשעה (נספח מס' )3

יש  /אין

*__ הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת עיר (נספח מס' )4

יש  /אין

*__ הצהרה בדבר העדר תיאום השתתפות במכרז ובדבר העדר חשש לניגוד עניינים
(נספח מס' )5

יש  /אין

_____________
חתימת המשתתף
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יש  /אין

* __ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
* ___ תצהיר למניעת העסקת עברייני מין ( נספח מס' )6

יש /אין

*__ תצהיר מטעם המשתתף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח מס' )7

יש  /אין

* __ אישור רו"ח על היקף כספי ( נספח מס' 7א')

יש  /אין

*__ תצהיר המשתתף – ייצוג הולם – ס' 2ב .1בחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח  )8יש/אין
*__ אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף

יש  /אין

* __ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

יש  /אין

* __ הצהרה מטעם המשתתף (נספח מס' )9

יש  /אין

* ___ אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה (נספח מס' )10

יש /אין

* __ המלצות (רשות)

יש  /אין

הערה חשובה:
אין בפירוט המובא לעיל כדי למצות את האישורים ו/או המסמכים שנדרש המשתתף להגיש
עם הצעתו במכרז; הוראות ס'  2ו 3 -בתנאים הכלליים הם ההוראות הקובעות לעניין זה.
_________________
שם +חתימת המצהיר

__________________
שם +חתימת המצהיר

__________________
שם  +חתימת המצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;
בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת
ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________________
________________________
תאריך
חתימה וחותמת

_____________
חתימת המשתתף
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נספח מס'  - 10אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אשה
אישור רו"ח
אני הח"מ רו"ח _________________ מאשר בזאת כי המציע חב'  /שותפות /ע.מ______________.
(להלן :העסק) הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987
בעלת השליטה בעסק הינה גב' _______________ נושאת ת.ז.______________ .
חתימה וחותמת רו"ח__________ כתובת _________________ תאריך______________

תצהיר בעלת השליטה
אני ג ב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ___________ מצהירה
בזאת כי בהתאם לס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  ,1987העסק נמצא בשליטתי.
חתימה ________________

שם מלא _______________

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיעה בפני ,עורך דין __________________ ,גב'
______________ אשר זיהיתיה באמצעות ת.ז ,__________ .ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת
וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה
בפני.

עורך דין

_____________
חתימת המשתתף
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.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8
.9

הצהרת המשתתף במכרז
אני ,הח"מ ,מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז המהווים או עתידים להוות ,כולם יחד,
את ההסכם למתן השירותים האמורים.
הנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום מתן השירותים ,תנאי
הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך מתן השירותים ו/או על
היקף הוצאות השירותים ,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
הנני מתחייב/ת לבצע את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז ,כולם
יחד ,לפי המחירים המוצעים ,בכפוף לאמור במסמכי המכרז ,והנני מקבל/ת על עצמי לבצע את
השירותים לשביעות רצונה המלא של העירייה.
במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל ,במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות
אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל ,ולרבות אם יתברר כי
אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז ,תהיה העירייה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה
זכאית למסור את השירותים לכל מציע אחר.
כמו כן ,במקרה כזה ,אני מתחייב/ת לשלם לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש ,מבלי כל צורך
בהוכחת נזק או גובה נזק מצד העירייה ,וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי
בעירייה להבטחת הצעתי זו (להלן" :הפיצוי המוסכם") ,והעירייה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי
המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או תביעה
בעניין זה.
ידוע לי ,בין היתר ,כי העירייה תהא רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן ידוע
לי ,בין היתר ,כי העירייה רשאית לדחות את המועד לתחילת מתן השירותים ובשים לב להצהרתי זו,
ומבלי לגרוע מכלליותה ,אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול
ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז.
כל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או
הפרת הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת
ההוראה כאמור ,ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.
במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 .9.1כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו.
 .9.2כי ההתקשרות בהסכם המכרז ,על פי תנאי המכרז ,אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.
 .9.3כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים ,על ההתקשרות
לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי התאגיד או
במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז ,וכי לשון היחיד הנקוטה
בהצעה ,בכפוף לנכונות הצהרותינו ,מתייחסת לתאגיד.
 .9.4כי ידוע לנו ,ואנו מסכימים לכך ,כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה כולו,
על סעיפי המשנה שבו ,או חלק מהן ,אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה פגומה מכל
טעם אחר ,רשאית העירייה אך לא חייבת לראות אותנו מחויבים באופן אישי כלפיה ,ביחד ולחוד,
לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.
ולראיה ,באתי על החתום:
שם המציע/ה_________________ :
מס' תעודת זהות/מס' חברה_________________ :
כתובת ______________________________ :מס' טלפון________________ :
חתימות:
 . 1שם______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
 . 2שם______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
 . 3שם______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
חותמת תאגיד ______________________ :תאריך________________ :
חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי
החתימה שלו.
_____________
חתימת המשתתף
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נספח  -11הסכם
שנערך ונחתם בקריית גת ביום _________ בחודש_________ שנת 2021
-

בין-

עיריית קריית גת
ת.ד1 .
(להלן" :העירייה" או "המזמין")
-

מצד אחד;

לבין –

שם______________________:
ת.ז/.ח.פ ________________
מרחוב ________________
טלפון__________________:
________________________________Mail:
על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה
______________ _____________
(להלן" :הספק" או "המפעיל")

מצד שני;

הואיל :והעירייה מעוניינת בהפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה ,הכל
כמפורט במפרט השירותים המסומן כנספח א' להסכם זה (להלן" :השירותים");
הואיל :והספק הציע לעירייה לבצע עבורה את השירותים ,בהצהירו כי הוא בעל הידע ,הכישורים,
היכולת ,הניסיון ,האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים ,והעירייה
הסכימה למסור את השירותים לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;
והואיל :והצעתו של הספק למתן השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס' 12/2021
שפורסם ע"י העירייה (להלן" :המכרז");
והואיל :ובמסגרת המכרז ,נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה (להלן:
"מסמכי המכרז") ובמסגרתם התחייב למתן השירותים ואת כל הנדרש מהם;
והואיל :והעירייה הסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקן כפי שאלו יפורטו בהזמנות
העבודה שיוצאו לספק מעת לעת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט
במסמכי המכרז;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו והנספחים ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
 .1.2.1מפרט השירותים מסומן כנספח א' להסכם.
 .1.2.2נספח ביטוח מסומן כנספח ב' להסכם.
 .1.2.3טופס התחייבות לשמירה על סודיות ,מסומן כנספח ג' להסכם.
 .1.2.4התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות ,מסומן כנספח ד'.
 .1.2.5נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם מסומן כנספח ה' להסכם.
 .1.2.6הוראות תע"ס  ,8.30מסומן כנספח ו' להסכם.
 .1.2.7דרישות אבטחת מידע מספקי שירות.
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 .1.3הספק מתחייב בזה לבצע עבור העירייה את השירותים לשביעות רצונה ,בהתאם להוראות,
התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין.
 .1.4הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם למפורט במפרט השירותים שנקבע כנספח א' להסכם
זה.
 .1.5כל הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים ,מעבר לחתימת הסכם זה ,לא יהיה להם
תוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי ההזמנה להשתתף במכרז הסותר הוראות הסכם
זה.
 .2מונחים
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
"העירייה" או "המזמין"  -עיריית קריית גת;
"המנהל" – מנהל אגף הרווחה או מי שימונה על ידו להיות בא כוחו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו;
"ההסכם" או "החוזה" -ההסכם ,הנספחים להסכם ,מענה לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר הנדרש
לביצוע הוראות הסכם זה;
"הספק" או "המפעיל" :הספק ,נציגיו ומורשיו המוסמכים ,הפועלים בשמו או בשבילו בביצוע
השירותים או כל חלק מהן;
"המפקח" נציג מורשה של העירייה ,כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה;
"השירותים"  -הפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של העיר קריית גת ,הכל
כמפורט במפרט השירותים המסומן כנספח א' להסכם זה;
 .3הצהרות הספק
 .3.1הספק מצהיר בזאת ,כי קיבל לידיו מן העירייה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו ,כי
קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן העירייה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע
השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.
 .3.2הספק מצהיר כי בבעלותו ו/או בשימושו מבנה/ים לאספקת השירותים נשוא הסכם זה.
 .3.3הספק מצהיר ,כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן ,בעל הידע ,הניסיון ,והציוד הדרוש לשם מתן
השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה
והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של העירייה.
 .3.4כן מצהיר הספק ,כי היקף השירותים הנדרשים ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו ,וכי הוא
מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון העירייה.
 .3.5הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים ,על
פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של המכרז ,לביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה ובמשך שלושה
( )3חודשים מתום תקופת ההתקשרות.
 .3.6הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ומוסכם עליו ,שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל יתר
התחייבויותיו על פי הסכם זה ,חלות עליו בלבד.
 .3.7הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי
לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס ,היטל אגרה,
תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו ,או שיוטלו עליו ,על פי כל דין בקשר עם מתן השירותים
בהסכם זה.
 .3.8הספק מצהיר ,כי יש ברשותו אישורים כחוק על ניהול ספרי חשבונות ומע"מ משלטונות המס
ואישור ניכוי מס במקור.
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 .3.9הספק מתחייב ומצהיר ,כי אין כל מגבלה ,חוקית או אחרת ,המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה.
 .3.10הספק מצהיר ומתחייב ,כי לא הורשע הוא ו/או מי מעובדיו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק
העונשין התשל"ז  . 1977 -כמו כן ,הספק מתחייב כי ימציא ככל ויידרש על ידי העירייה ,תעודת
יושר תקפה או אישור תקף על היעדר רישום פלילי לגביו ו/או לגבי מי מעובדיו.
 .4התחייבויות הספק
 .4.1הספק יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן
השירותים ,ובכללם הוראות התע"ס הרלוונטיות לשירותים וכפי שאלו תתעדכנה מעת לעת,
הוראות משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל.
 .4.2הספק מצהיר בזאת ומאשר במפורש ,כי השירותים וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ייעשו אך
ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין.
 .4.3הספק מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות ,בנאמנות,
בדייקנות ובמומחיות ,לפי מיטב כללי המקצוע.
 .4.4הספק מתחייב ,כי השירותים יבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים למתן השירותים
(עובדים אלו יקראו להלן" :נותני השירותים").
 .4.5הספק מתחייב ,כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותים בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני
השירותים ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,בין שנכללו במפורש ובין
מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע ,בנאמנות ובמומחיות ,תוך השקעת מרב המאמצים,
הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.
 .4.6ככל ומי מעובדי הספק לא יבצע את השירותים לשביעות רצון העירייה ,הספק מתחייב להחליפו
בהתאם לדרישת העירייה.
 .4.7הספק מתחייב בזאת לשתף פעולה עם העירייה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות העירייה ,לפי
דרישת העירייה ובמידת הצורך.
 .4.8הספק מתחייב לדווח לעירייה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח לעירייה ו/או מי
מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מייד עם היוודע לו עליה.
 .5השירותים
 .5.1הספק מתחייב בזאת להפעיל עבור העירייה ,מועדונית טיפולית לילדים בסיכון ,הכל כמפורט
במפרט השירותים המסומן כנספח א' להסכם זה והכרוך בכך(להלן" :השירותים").
 .5.2היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ,יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה
בהתאם לצרכיה ולתקציב העומד לרשותה .משכך ,העירייה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו,
גם לא למספר הילדים שישהו במועדונית.
 .5.3כמו כן ,העירייה אינה מתחייבת ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקומן של המועדונית
ואזור הפעילות ו/או להקטין או להגדיל את מס המועדונית.
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 .6התמורה
 .6.1בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם ,ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא
הספק זכאי לתשלום בהתאם לתעריף הנקבע ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
(להלן" :המשרד") ,ועבור כל ילד שהשמתו אושרה .התעריף ,נכון למועד זה ,מופיע במפרט
השירותים(נספח א') (להלן" :התמורה")..
 .6.2התמורה תשולם לספק בהתאם לביצוע בפועל ,כנגד חשבונית מס כדין ,בתנאי תשלום על פי חוק
מוסר תשלומים ,מיום אישור החשבונית לתשלום החתומה ע"י הגורם המוסמך בעירייה.
 .6.3מוסכם ,כי הספק לא יתבע ו/או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהעירייה העלאות או
שינויים בתמורה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשערי מטבעות ,הטלתם או העלאתם
של מסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל
גורם נוסף אחר.
 .6.4למען הסר ספק ,בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית מכל
גוף ו/או רשות ו/או משרד ממשלתי ו/או אחר ,מועדי התשלום יהיו בתנאי התשלום הקבועים
דלעיל ,זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה ובהתאם לשלבי התקצוב
הנקבעים על ידן.
 .6.5התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה ,כוללת את כל הוצאות הספק ו/או מי מטעמו ללא
יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא ,למען הסר ספק ,מובהר בזאת במפורש
כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,הוצאות משרדיות וכן כל הוצאה
אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.
 .6.6עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים על ביצוע
העבודה עפ"י חוזה זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו .העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לספק
כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה
תשלום לספק.
 .6.7מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים ,כי העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לעכב תשלום
בשיעור  4%מהתמורה במשך  3חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק על ידי העירייה,
וזאת לאבטחת ביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי מטעמו.
 .6.8למען הסר ספק ,מובהר להלן כי התקשרות מכח הסכם זה מותנית בהמשך תקצוב המשרד ו/או
גוף אחר .הפסקת תקצוב ו/או מימון הפעלת המועדונית ,מכל גורם לרבות המשרד ,תביא לצמצום
פעילות המועדונית ו/או הפסקת ההתקשרות.
 .7אספקת ציוד וחומרים
 .7.1הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,כל הציוד הנדרש החומרים המתקנים וכל דבר אשר יידרש
לביצוע יעיל ומלא של השירותים .רואים את הספק כאילו ברשותו נמצא כל הציוד ,החומרים
והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של השירותים.
 .7.2הספק מתחייב ,בכל שנה ,במשך כל תקופת ההסכם והאופציה ככל ותמומש ,להעשיר את הציוד
ולהוסיף ציוד עפ"י המלצת מחלקת הרווחה של העירייה.
 .8בעלות במסמכים וסודיות
 .8.1כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים ,אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי
הספק בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא ,לרבות מסמכים אלקטרוניים ,צילומם,
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חשבונות ,דוחות וכיוצ"ב ,אשר הספק חייב להכינם ,לבצעם ,לספקם ,לנהלם ו/או להשתמש בהם
לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם הנם רכושה של העירייה בלבד.
 .8.2הספק מתחייב בזה לשמור על סודיות התכניות ,המסמכים ,הרשימות ,המפרטים וכל יתר הניירות
והמסמכים המתייחסים למתן השירותים ,בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או על חשבונו
ובין שהוכנו על ידי העירייה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.
 .8.3הספק יהיה אחראי כלפי העירייה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות
המסמכים כאמור בסעיף  8.1לעיל.
 .8.4הספק ימסור לעירייה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה לפי המוקדם את כל המידע,
המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים.
 .8.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מוסכם בזאת ,כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון
ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לעירייה או שיגיעו לידי
הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.
 .9תקופת ההסכם
 .9.1הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך  12חודשים (להלן" :תקופת
ההסכם").
 .9.2לעירייה בלבד ,שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע ( )4תקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת או חלק מהן (להלן" :תקופות האופציה") ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ובהתאם לצרכיה.
 .9.3על אף האמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה
בכתב ומראש ,של  30ימים.
 .9.4מוסכם כי הוראות סעיפים ( 13-18 , 10-12 , 7-9 , 3-6על תתי סעיפיהם) מהוות הוראות יסודיות
להסכם זה ,הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .9.5עוד מוסכם ,כי העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה ,לידי סיום בכל עת וללא
הודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .9.5.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .9.5.2הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  7ימים מיום
שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 .9.5.3הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון העירייה ,ולא נקט באמצעים על מנת לתקן את
הטעון תיקון בתוך  7ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 .9.5.4הסתיים ההסכם או בוטל ,יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל עד
למועד הנקוב בהודעת העירייה כמועד סיום ההסכם .הספק מוותר בזאת ,בוויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור ,למעט בדבר תשלום בגין
שירותים שניתנו בפועל ,כאמור לעיל.
 .10שלילת יחסי עובד מעביד
 .10.1הספק מצהיר ,כי בהתקשרותו עם העירייה על פי הסכם זה ,הוא פועל כספק עצמאי ובלתי
תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין העירייה
יחסי עובד ומעביד ,וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו
על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.
_____________
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 .10.2הספק מתחייב ,כי יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,בקשר עם העסקתם של עובדיו
ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל
ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר .אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה
לעירייה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות הסכם זה במלואן.
 .10.3היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו
עובד של העירייה ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את
העירייה ,מיד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהעירייה תידרש
לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
 .11אחריות הספק
 .11.1הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ,בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק
אחר ,שייגרם לעירייה ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק בין אם נגרם
על ידו ,בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו בין במישרין ובין
בעקיפין ,הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה ,וכן הוא מתחייב ,לפצות את
העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
 .11.2למען הסר ספק ,אין בכל דבר האמור בהסכם זה ,או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם
לספק על ידי העירייה ,כדי להטיל על העירייה אחריות ,לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד
ו/או נזק ו/או הוצאות ,כאמור ,שייגרמו לעירייה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה
ממעשה או מחדל של הספק ,של עובד מעובדיו או מי מטעמו ,או בקשר עם מתן השירותים
המפורטות בהסכם זה.
 .11.3אם ייגרמו לעירייה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק ,הפסד ,אבדן ו/או תאלץ
העירייה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,
לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם ,מתחייב בזאת הספק
לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה
כאמור ,במלוא הסכום ,מיד עם קבלת הודעה ,בעד כל סכום או תשלום שתידרש העירייה
לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה מן הספק על פי הסכם זה .אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה
לכל תרופה ו/או סעד אחרים.
 .11.4הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו לעירייה ו/או למי מטעמה,
כמפורט לעיל ,מיד עם דרישת העירייה .העירייה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים
עקב נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את
התיקונים תוך  7ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.
 .12העברת זכויות
הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין במשתמע
ובין במפורשות מהסכם זה ,וכן לא יהיה רשאי להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו או
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של העירייה.
 .13היעדר בלעדיות
הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה ,כדי להגביל את העירייה בביצוע התקשרויות
אחרות ,הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה מטרה ,או לכל
מטרה דומה ,או למטרות נלוות ,עם גורמים אחרים ,וכי לספק לא תהיינה כל טענות ,דרישות או
תביעות בגין האמור.
_____________
חתימת המשתתף
39

מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
 .14ניגוד עניינים
במשך תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים
עם מתן השירותים וביצוע השירותים לעירייה.
 .15זכות קיזוז ועיכבון
 .15.1לעירייה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,אשר יגיע לה ממנו והיא
תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק.
 .15.2מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי הזכות בידי העירייה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד של
הספק ,וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה ,במקרה שהספק יפר איזו התחייבות
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מן הספק.
 .16ערבות לקיום ההסכם
 .16.1להבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם להסכם זה ,ימציא הספק לעירייה ,עובר לחתימת הסכם
זה ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים  ,לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן
כנספח ה'.
 .16.2ערבות הביצוע תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת הביצוע .היה ובשלב כלשהו תפקע ערבות
הביצוע והספק לא האריכה ,לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או חידושה
של ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
 .17ביטוח
 .17.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -אחראי על
פי כל דין .הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח ביטוח ,המצ"ב להסכם זה כנספח ב'
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 .18שונות
.18.1

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.

 .18.2שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד העירייה או הספק לא ייחשבו
כוויתור על זכויות העירייה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.
 .18.3הסמכות המקומית הייחודית ,בקשר להסכם זה ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר קריית גת או באר שבע ,לפי סמכותם העניינית.
 .18.4הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם
לחתימתו ,או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו
או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין
העירייה לבין הספק ,אם היו.
 .18.5כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי הכתובות
דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  72שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום ,ואם נמסרה ביד
או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
_____________________
הספק
העירייה
_____________
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נספח א' -מפרט השירותים
 .1מבוא
עיריית קריית גת (להלן" :העירייה") מעוניינת בהפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום
שיפוטה ,הכל כמפורט במסמך זה ויתר הוראות המכרז וההסכם (להלן" :השירותים").
מובהר בזאת ,כי הספק יידרש להפעיל את המועדונית גם בהוראותיו של משרד החינוך וחוזרי המנכ"ל
הקיימים בנושא ,הוראות משרד העבודה ,הרווחה השירותים החברתיים והנהלים המתפרסמים
מטעמו ,מעת לעת.
 .1.1הגדרת מועדונית
 .1.1.1מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים.
 .1.1.2מטרת המועדונית לקדם את מצבו הרגשי  ,התנהגותי ,חינוכי וחברתי של הילד ולשפר את
הקשר בין הילד להוריו תוך חיזוק התפקוד ההורי .
 .1.1.3המועדונית מציעות מגוון פעילויות חברה והעשרה ,ספורט ,טיפול דרך בעל חיים ,עזרה
בשיעורי בית ,פעילות יצירתית במשחקים ,מלאכות ואומנויות ,ארוחה חמה  ,טיפוח הרגלי
למידה ,הרגלי סדר וניקיון והרגלי חיים בסיסיים נוספים.
 .1.2אוכלוסיית היעד של המועדונית
 .1.2.1ילדים מגיל  6ועד גיל . 12
 .1.2.2תושבי העיר קריית גת.
 .1.2.3ילדים הזקוקים לקשר אישי קרוב עם דמויות קבועות לדוגמה ,חיי משפחה תקינים.
 .1.2.4ילדים בעלי חסכים ניכרים בתהליך חברות ,אולם ללא בעיות התנהגות קשות.
 .1.2.5ילדים שהוריהם מתקשים לגדלם ולענות לצרכיהם הרגשיים ,החינוכיים וההתפתחותיים
הנובעים ממצבם האישי ,החברתי והכלכלי.
 .1.3מטרת המועדונית
 .1.3.1לחזק את ביטחונם האישי של הילדים.
 .1.3.2לשפר את תפקודם האישי ,החברתי והלימודי.
 .1.3.3לשפר את מערכת היחסים שבין הילדים להוריהם.
 .1.3.4למנוע סידור חוץ ביתי.
 .1.4מודל הפעלה
 .1.4.1המועדונית פועלות בתום יום הלימודים עד שעות הערב ,מיום א' ועד יום ה' .בזמני החופשות
מבתי הספר ,המועדונית תופעלנה בשעות הבוקר ,ובתאום עם אגף הרווחה בעירייה.
 .1.4.2קבלת הילדים ,שיחה ראשונית עד הגעת כלל הילדים.
 .1.4.3הילדים מקבלים ארוחה חמה ,ולומדים לאכול בצורה מקובלת ולאחר מכן מנקים את מה
שנשאר אחריהם .הזמן המוקצב לארוחה חמה  -חצי שעה.
 .1.4.4עזרה בלימודים שעה.
 .1.4.5פעילות החוג הראשונה שעה.
 .1.4.6פעילות החוג השני שעה.
 .1.4.7בסוף היום המדריכים יושבים עם הילדים שיחת סיכום אשר בה מביע הילד מה מצא חן
בעיניו או מה לא מצא חן בעיניו או למשל אם הוא רוצה לספר על חייו הפרטיים ומה עובר
עליו בבית.
 .1.5נהלים:
נהלי העבודה במועדונית יהיו ידועים וכתובים וימצאו בכל מועדונית.
יש לערוך תיעוד מסודר של הפעילות הנעשית במועדונית.
סדר יום קבוע הכולל:
פעילות קבוצתית.
פעילות הפוגתית .
_____________
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שיעורי בית/פעילות לימודית
פעילות טיפולית
אכילה
תכנית עבודה פרטנית (ילד ומשפחתו):
במהלך שנת העבודה יערכו שתי ועדות הערכה לבחינת מצבו של הילד והתקדמותו .לקראת
ועדות ההערכה ובהתאם לשיטת הרף המונהגת במועדונית ,ימולא הכלי להערכת מצבו של
הילד ע"י הצוות ,מחנכת הכיתה ועו"ס במועדונית .כלים אלה ישמשו כבסיס לישיבות
הערכה וכן כלי עזר בניית תוכנית טיפול לילד ולהוריו.
תוכנית הטיפול תכיל יעדים טיפוליים לילד ולהוריו ,אופן השגת היעדים ואחראים לביצוע.
בדיקת השגת היעדים תערך פעמיים בשנה בוועדת הערכה.
רישום וקבלת ילדים:
במועדונית תהיה רשימת ילדים מעודכנת הכוללת טלפון וכתובת וכן טלפון לשעת חירום.
במועדונית תהיה רשימת נוכחות יומית של הילדים.
לכל ילד הנמצא במועדונית יהיה תיק אישי הכולל :שאלון הפניה ,תכנית התערבות ,שאלוני
מעקב והערכה ,שאלון מצב רפואי וכל חומר רלוונטי אחר.
מסגרת התקציב:
ערך כל השמה ₪ 1,839 :לחודש לילד נכון למרץ  (2021ערך כל השמה יהא בהתאם לתעריף המפורסם
בחוברת התעריפים של תע"ס).
השתתפות הילדים נקבעת על פי מבחן הכנסה חודשי אשר מבוצע על ידי עו"ס של מחלקת
הרווחה ,יועבר לעיריית קריית גת על ידי המפעיל בצ'ק /בהנחיית מחלקת הגביה בעירייה
בתחילת כל שנת פעילות.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המועדונית ואזור הפעילות ו/או
להקטין או להגדיל את מס המועדונית.
מס' מועדונית

סוג המועדונית

מס' משתתפים כ"א מבוקש
וימי פעילות
מדריכה 83%

2

הערות

אם בית 66%
בכל מועדונית
 24%עו"ס +
 10%עו"ס
להתייעצויות
 40%מטפלים
שונים

כוח אדם:
 .1מדריכה  83%בכל מועדונית ( 34שעות שבועיות  7 -שעות יומיות)
 .2אם בית  66%בכל מועדונית (  28שעות שבועיות  . 4.4 -יומיות).
 25% .3עו"ס ,בהתאם להוראת תע"ס .8.30
פירוט תפקידי כח האדם במועדונית:
 .1אם הבית משמשת דוגמא לאם המשפחה  ,מסייעת לילדים בהכנת שערי הבית ,מארגנת  -אותם לעשיה
חברתית ,מבשלת את הארוחה החמה ואחראית על הניקיון במועדונית.
_____________
חתימת המשתתף
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 .2המדריך/כה עליו להיות בעל ידע מקצועי בתחומים  ,כגון :טיפוח ,ניסיון בעבודה עם  -ילדים ,אומנות ,
יכולת לסייע בשעורי בית ,ידע במחשבים ,אחריות ומוטיבציה לעבודה עם ילדים ,לטפוח המועדונית
ולשמירה על הציוד וניקיון המקום.
 .3העובד הסוציאלי הוא חלק מצוות המועדונית ומשמש מנהל הטיפול לכל ילד ולכל  -המשפחה .הוא
עומד בקשר עם המשפחות והילדים ובונה עם חברי הצוות תכנית פעולה לכל ילד ומשפחה .על העובד
הסוציאלי ליידע את חברי הצוות בנוגע לכל הדרוש להם להתייחסות לילדים ולקבל מהצוות מידע
שוטף על תפקוד הילדים במועדונית ועל בעיות מיוחדות במועדונית וייתן הדרכה שוטפת למפעילי
המועדונית .ומשתתף בהכנת תכנית טיפולית ייחודית לילדים ,מטפל בקשר שבין הילדים למועדונית
ובקשר בין הילדים להוריהם הן בעבודה פרטנית והן בעבודה קבוצתית.
 .4העובד הסוציאלי יהיה בקשר קבוע ורצוף עם האחראי על המועדונית במחלקת הרווחה וידווח באופן
קבוע בפגישה מוסדרת פעם בשבועיים ויהיה חבר בוועדת ההיגוי המקומית.
 .5מרכיבים נוספים :מזון( ארוחה חמה בכל יום) העשרה ,חוגים וחומרי עבודה.
גודל הקבוצה והוראות אחרות;


במועדונית ישהו  15ילדים



גילאי הילדים יהיו . 12 - 6



מחלקת הרווחה בעירייה ,תקבע מיהם הילדים שיגיעו אל המועדונית ,בתיאום עם בתי הספר ועל פי
שיקול דעתה המוחלט .קודם לתחילת ההתקשרות יקבל הספק רשימה מסודרת של כל הילדים
שזכאים לביקור במועדונית.



הגעתם של הילדים אל המועדונית תיעשה באופן עצמאי ואולם ,עזיבתם של הילדים את המועדונית
תיעשה בתיאום עם הוריהם .ילדים שביכולתם להגיע אל ביתם באופן עצמאי ,יעשו כן באישור
הוריהם בכתב .במידה וישנם ילדים המתגוררים בבית המרוחק ממקום המועדונית ,ידאג הספק
להסעה חזרה הביתה.



למועדונית חייב להיות מראה נעים ואסתטי.



מבנה המועדונית והחצר יתוחזקו בצורה תקינה והולמת.



יש לדאוג לטיפוח המועדונית ,קירות החדרים מקושטים לפי רוח המקום ,בהתאם לגיל -הילדים.
תמונות עציצים ,וילונות ושטיחים במקומות המתאימים.



יש לדאוג לשמירת תנאי הבטיחות בכל מבנה המועדונית.



יש לשתף את הילדים בטיפוח המועדונית וללמדם לכבד המקום ולשמור על הציוד הקיים ואחזקתו.

הזנה:
כללי :המזון שהוא מרכיב עיקרי בהתפתחות הפיזית של הילד ,חייב להיות מותאם לצרכיו ,לגילו ,לפעילויותיו
ולהרגלי התזונה שלו .מעבר לזה ,אין לראות את המזון רק מהצד התרבותי והחברתי שבו ,מכאן שהמזון
המוגש חייב להיות בנוי על אבות המזון בצורה מחושבת ומאוזנת מצד אחד ,ומצד שני יש להגישו בצורה
מגוונת ,אסתטית ומספקת.
האחראים :אם הבית והמדריכה.
_____________
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הארוחות במועדונית:


הבישול – הזנה חמה תיעשה בתוך מסגרת המועדונית ,קרי ,במסגרת המועדונית יופעל מטבח מבשל.



הארוחות כוללות את כל אבות המזון (פחמימות ,חלבונים ,שומנים ,ויטמינים ,מינרלים ומים)



המזון צריך להיות מגוון וטרי.



האוכל יוגש בטמפרטורה מתאימה.



האוכל יוגש לילדים על פי תפריט שבועי/חודשי קבוע

עריכת משוב


האם הילדים אוהבים את המזון המוגש?



האם הילדים שותפים בהכנת הארוחה (כגון :הכנת האוכל ,סידור השולחנות ,פינוי הכלים וכד').



האוכל מוגש בטמפרטורה מתאימה.



האוכל מוגש לילדים על פי תפריט שבועי/חודשי קבוע.

בעיות אכילה
כללי :הימנעות מאכילה או אכילת יתר יכולה להעיד שיש לחניך בעיות גופניות או נפשיות ויש להתייחס לכך.
נהלים כלליים
יש דיווח הדדי בין אם הבית ,המדריך ,העו"ס וההורים על ילדים שיש להם בעיות אכילה.
יש לבנות תכנית לילדים עם בעיות בהרגלי אכילה לשיפור הרגלי האכילה.
תברואה
הפעילות במטבח תהא עם לבוש נקי ומסודר.
אם הבית תעבור בדיקה רפואית לעובדות מזון.
הכנת האוכל תעשה בשיער אסוף ועם כפפות עבודה.
גודל שטח הפעילות המרכזי במועדונית הוא ____מ"ר לפחות (שטח זה כולל אזור כניסה ,אזורי פעילות סביב
שולחנות ,אזור פעילות פתוח ,פינת ישיבה ואזורי מנוחה) חלוקה לפינות שונות במועדונית.
חצר הכוללת מתקני חצר המתאימים לגיל הילדים ולפעילותיהם ,גינון ותאורה.
מבנה וציוד להפעלת מועדונית:


בכל מועדונית ,המבנה יכלול שני חדרים :חדר פרטני (לפחות  10מטר מרובע) ,וחדר קבוצתי (בגודל 20
מטר מרובע),מרחב חיצוני למשחקים ופעילויות ספורט ,המבנה יכלול מטבחון ,ובו ארונות ומקרר,
תנור בישול  ,כיריים לבישול (או תנור משולב) ,סירים ,מחבתות ,צלחות ,סכו"ם ,כוסות וכד'.



תאי שירותים ,מתקן למים קרים וחמים  ,מיזוג אויר ,מכשיר טלוויזיה חכמה 3 ,מחשבים  2ספות
(לפחות  3מושבים כל אחת) לכל מועדונית.
_____________
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שטיחים


משחקי קופסה המותאמים לגילאים ועל פי תכנית מובנית לפיתוח החשיבה.



ספרייה עם ספרי עיון.



סלי אשפה.



התחייבות לרכישת ציוד מתכלה שישמש לאורך כל השנה.



 16כסאות המותאמים לילדים בגילאי  12 - 6לפי התקן של משרד החינוך.



 8שולחנות המותאמים לילדים בגילאי  12- 6לפי התקן של משרד החינוך.



המבנה יכלול ציוד וריהוט ,המותאמים לצרכי הילדים במועדונית ובמצב תקין לחלוטין  ,וכל פרט
המופיע בתע"ס בפרק  8תקנה 8.30



כל הציוד יהיה לרווחת הילדים ,לשימושם ולבילויים בשעות הפנאי.



באחריות הגוף המפעיל לדאוג לתקינות המבנה ,לשיפוצו ,לציוד ולשמירה על כל הנמצא במקום.



הספק מתחייב ,בכל שנה ,במשך כל תקופת ההסכם והאופציה ככל ותמומש ,להעשיר את הציוד
ולהוסיף ציוד עפ"י המלצת מחלקת הרווחה של העירייה.



בתום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,הציוד הקבוע ,כגון :מחשבים ,מקרר ,מזגן ,טלוויזיה ,
כיריים ,תנור ,ספות וכיוצ"ב יוותרו ברשות העיריה כקניינה והספק לא יהא רשאי לקחת עמו הציוד
אלא אם הציוד הינו קניינו של המפעיל שאז הציוד יישאר ברשותו.

ציוד חיוני


תיק עזרה ראשונה.



מטף כיבוי אש.



כתובות וטלפונים של רופא ושירותי חירום נמצאים במקום בולט במועדונית.

בטיחות ובטחון
כללי :על כל מפגע בטיחותי באחריות צוות המועדונית להודיע בכתב ובע"פ לעירייה ולהשאיר עותק מן המכתב
במועדונית.

נהלים
שטח המועדונית מגודר.
כניסה מבוקרת (הדלת/שער נעול וישנו פעמון כניסה).
מתקני המשחקים בחצר תקינים ובטיחותיים.
_____________
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משטחי הריצוף בחצר תקינים.
לחצן מצוקה תקין ומקושר מוקד.
טלפון במועדונית.
מערכת החשמל במועדונית נבדקה בשנתיים האחרונות על ידי חשמלאי מוסמך ונמצאה תקינה.
מישהו בצוות הקבוע של המועדונית עבר קורס החייאה בשנה האחרונה.
קיים תיאום בין המועדונית לרשות המקומית (ביטחון ,מחלקת שירותים חברתיים) בנושאי חירום.
חומרי הניקוי מאוחסנים בארון סגור עם שלט "רעיל".
הוראות כלליות


הספק מתחייב לנעול את המועדונית במהלך כל שעות הפעילות למניעת יציאתם של ילדים מן
המועדונית .הספק ידווח לקב"ט העירייה ולהורי הילד באופן מיידי על היעדרותו של ילד מן
המועדונית.



הספק ידווח לעירייה באופן שוטף על כל אירוע חריג ,כהגדרתו להלן במועדונית.



אירוע חריג :היעדרות ילד מן המועדונית במהלך שעות הפעילות ,פציעה ו/או נזק לילד ו/או לעובד
המועדונית ,הפרעה חיצונית לפעילות במועדונית ו/או אחר.

הספק מתחייב לקיים שיתוף פעולה מלא והדוק עם כל הגורמים להלן:
 .1משרד החינוך והתרבות.
 .2מחלקת הרווחה והחינוך בעיריית קריית גת ובשיתוף משרד הרווחה.
 .3בתי הספר.
 .4הורי הילדים.
 .5במידת הצורך ,יקיים הספק ביקורי בית וביקורים מתמידים בבתי הספר.


הספק מתחייב לשמור ולהקפיד על ביטחונם של הילדים במהלך כל שעות הפעלת המועדונית ובכלל
זה ,ידאג לכך שכל הילדים יימצאו במהלך כל שעות הפעילות בתוך המועדונית ולא יסתובבו בכל
מקום אחר.



במידה ואחד הילדים נפצע במהלך שהותו במועדונית ידאג הספק לכך ,שהילד יקבל טיפול רפואי
הולם ,ובכלל זה יעבירו ,במידת הצורך ,ועל פי חומרת הפציעה אל מרפאה ו/או בית חולים .הספק
יחזיק במועדונית ערכת עזרה ראשונה ועובדיו יעברו הכשרה מתאימה לעזרה



במצבי חירום וע"פ המקובל והמתחייב במוסדות חינוך עפ"י דין.



הספק מתחייב להקפיד על סביבה חינוכית נאותה עם דגש על ניקיון אישי ,פעילות חינוכית ,כפי
שתאושר על ידי משרד החינוך ותזונה נאותה והולמת.
_____________
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הספק מתחייב להפעיל את המועדונית על פי הוראותיו של משרד החינוך וחוזרי המנכ"ל הקיימים
בנושא ,עפ"י הוראות משרד הרווחה והנהלים המתפרסמים מטעמו מעת לעת ועל פי הוראותיה של
העירייה כפי שימסרו מעת לעת.



הספק ידאג לספק לילדים במועדונית בכל יום ארוחה בשרית חמה ,אשר תוגש עם הגעת הילדים
למועדונית בצהריים .אם הבית ו/או מי מטעמה ידאגו להגשת הארוחה במקום .הספק מתחייב לכך
שהמזון שיוגש לילדים יהיה טרי וכי ההגשה תיעשה בצורה נקייה ותוך שמירה על כל כללי התברואה
וההגיינה הנדרשים.

השתתפות הורים


במידה וההורים לא יוכלו לשאת בהוצאות השתתפות ההורים לעירייה ,הספק מתחייב להשלים
תשלום זה.



הספק ידאג לרכישתו של ציוד מתכלה על בסיס קבוע הנחוץ להפעלתה השוטפת של המועדונית כגון:
בריסטול ,טושים ,אמצעי המחשה וכיוצא באלה.



הספק יישא בכל התשלומים הנובעים מהפעלת המועדונית ובכלל זה ,בכל ההוצאות הכרוכות בכך
ובהן דמי שכירות ,חשמל ,מים וחומרי ניקוי למועדונית וכיוצא באלה.

להלן התחייבויות המפעיל במסגרת השירותים:
א .התחייבות להפעלת ימי כיף/טיולים
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז שמספרה _______________________,
מורשה החתימה מטעם המציע ________________________________________________
ח.פ _______________________________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך לחתום ולהתחייב בשמו,
מתחייב בזאת לספק ,במסגרת מכרז _____ להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום
שיפוטה של עיריית קריית גת ,במהלך כל תקופת ההתקשרות _____________ ,ימי כיף/טיולים בשנה,
לכל מועדונית.
(יש להשלים הכמות ,בהתאם למינימום הנדרש באמות המידה לבחירת הזוכה תנאי המכרז)-
מצורפים להתחייבותי זו מפרטים מוצעים.
שם מלא של המצהיר/המתחייב__________________________ :
חתימת המצהיר/המתחייב________________________ :

ב .התחייבות להפעלת חוגים בתחומים מגוונים
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז שמספרה _______________________ ,מורשה
החתימה מטעם המציע ________________________________________________
ח.פ _______________________________(להלן" :המציע") ,ומוסמך לחתום ולהתחייב בשמו ,מתחייב
_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
בזאת לספק ,במסגרת מכרז  12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של
עיריית קריית גת ,,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,חוג אחד  /שני חוגים בשבוע ,לאורך כל השנה ,בכל
מועדונית ,בתחומים מגוונים.
(יש לסמן את החלופה הרצויה).
מצורפים להתחייבותי זו מפרטים מוצעים.
שם מלא של המצהיר/המתחייב__________________________ :
חתימת המצהיר/המתחייב________________________ :

ג .התחייבות לגיוס הון נוסף לכל מועדונית
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז שמספרה _______________________ ,מורשה
החתימה מטעם המציע ________________________________________________
ח.פ _______________________________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך לחתום ולהתחייב בשמו ,מתחייב
בזאת ,במסגרת מכרז  12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של עיריית קריית
גת ,לגייס הון נוסף ,לכל מועדונית ,בסך של (הקף את החלופה המתאימה):
 עד ₪ 20,000 למעלה מ  ₪ 20,000ועד ₪ 50,000 למעלה מ ₪ 50,000מצורפת להתחייבותי זו ,התחייבות תקציבית מטעם רואה החשבון מטעמי.
שם מלא של המצהיר/המתחייב__________________________ :
חתימת המצהיר/המתחייב________________________ :
שם המציע וחתימה____________________________ :ת.ז/.ח.פ_______________________ .
ד .התחייבות להעסקת מעצב פנים למועדונית
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז שמספרה _______________________ ,מורשה
החתימה מטעם המציע ________________________________________________
ח.פ _______________________________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך לחתום ולהתחייב בשמו ,מתחייב
בזאת ,במסגרת מכרז  12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של עיריית
קריית גת ,להעסיק מעצב פנים לשם ייעוץ לעיצוב פנים המועדונית בהתאם לדרישות העירייה לרבות יישום
המלצותיו במועדונית.
_____________
חתימת המשתתף
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שם מלא של המצהיר/המתחייב__________________________ :
חתימת המצהיר/המתחייב________________________ :
ה .התחייבות להסעת ילדים נזקקים
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז שמספרה _______________________ ,מורשה
החתימה מטעם המציע ________________________________________________
ח.פ _______________________________ (להלן" :המציע") ,ומוסמך לחתום ולהתחייב בשמו ,מתחייב
בזאת ,במסגרת מכרז  12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בתחום שיפוטה של עיריית קריית
גת ,להסעת ילדים נזקקים עפ"י המלצת עו"ס המשפחה ,מהמועדונית חזרה לביתם.
שם מלא של המצהיר/המתחייב__________________________ :
חתימת המצהיר/המתחייב________________________ :
אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיוצב')
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
 1.ה"ה __________ ת.ז( ___________ .ימולא כשהמציע הוא אדם)
 2.ה"ה __________ת.ז(____________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.

______________

________________

חתימה

תאריך

*יש לצרף להתחייבות לגיוס הון נוסף ,התחייבות תקציבית מטעם רו"ח המציע אישור –
כי בהתאם לבדיקת הרו"ח יש ביכולת המציע לעמוד בהתחייבותו לגיוס הון נוסף ובסכומי התחיייבותו.

_____________
חתימת המשתתף
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מכרז פומבי מס' 12/2021
להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת
נספח ב' -ביטוח.
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – עיריית קריית גת ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות
בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .
"השירותים"  -להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים,
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית
כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים
נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף  0להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת השירותים
או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,אישור קיום ביטוח,
חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך
תקופה נוספת כמפורט בסעיף  0לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול
בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני
מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח
האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל
טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו
השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחי
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות
הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות
עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי
מבקש האישור להגישה למבטחים.
מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או
תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי
אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל
אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי
הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח
לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי
דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי
הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי
מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות
_____________
חתימת המשתתף
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נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,מאחריות
לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם
השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם
ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם
בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש
האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק
כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין
כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח
לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה ,אף
אם יחו לו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות
המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב
לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של
המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי
בהוראות המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח
המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח
זה כאמור.
ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם
ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי מבקש האישור
ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי
נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים
התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או
עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה
ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת
הביטוח ,בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעמו.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או
מחדל של המבוטח עובדיו ומנהליו ,וכן בגין הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי
נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
_____________
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הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן מסמכים,
הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,נזק
כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי
המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או השינוי בתנאי
הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או
עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל
כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי
שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם
קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק
חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

_____________
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תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה
שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
שם :עיריית קריית גת ו/או
תאגידים ו/או חברות עירוניים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען_________ :

מען_________ :

כיסויים
סוג הביטוח

המבוטח
שם_________ :

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

מספר הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

ת .תחילה

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
לא בתוקף

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות
()302
וקבלני
קבלנים
משנה ()307
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
לתביעות
כיסוי
המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור ()321
האישור
מבקש
מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
מבקש
רכוש
האישור ייחשב כצד
ג' ()329
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם
של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
לא בתוקף

₪

אבדן מסמכים ()301
השמצה
דיבה,
והוצאת לשון הרע
()301
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור ()309
מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר
עובדים ()325
בפרטיות
פגיעה
()326
עיכוב/שיהוי עקב

אחריות המוצר
4,000,000

אחריות מקצועית

_____________
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כיסויים
מקרה ביטוח (*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי 12 -
חודשים ()332

אחר
פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

_____________
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לכבוד:
עיריית קריית גת
נספח ג' -טופס התחייבות לשמירת סודיות
הנני מצהיר כי אני הח"מ _______ ,מורשה חתימה מטעם חב' __________________ (להלן" :הספק")
שמספרו ____________ ,קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -ואת סעיף
 23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ,1981-הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או
המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
הנני מצהיר ,כי הקבלן מכיר את תוכנם ויודע שהם מכוונים אליו ומחייבים אותו ואת כל המועסק על-ידו וכי
אי מילוי התחייבויותיו על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.
חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח-
( 1958נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,
והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה
אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא
זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא מסר
את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך
לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של
המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או
הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.
הקבלן מצהיר כי במילוי תפקידו יראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי התפקיד והמתחייב על
פי כל דין.
חתימה___________________ :

תאריך________________ :

_____________
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נספח ד'– התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות
לכבוד
עיריית קריית גת
א.ג.נ.,
אני החתום מטה _____________ נושא/ת ת .ז _____________ (להלן" :הספק") מצהיר בזה כלפי
עיריית קריית גת )להלן" :העירייה") כדלקמן:
 .1אני מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר
לאחרים ו/או להרשות לאחרים להעתיק ,ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת ,
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע לרבות ידע עסקי ו/או מסחרי ו/או אישי ו/או פרטי ו/או מקצועי
ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב
אשר אינם נחלת הרבים ,שהגיעו לידי או קיבלתי מהחברה ו/או מאחרים ,בין בע"פ ובין בכתב ,ו/או
כתוצר של אספקת השירותים ו/או תוצר לוואי מאספקת השירותים ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין
עם החברה ו/או עם מכרז זה (להלן" :המידע").
 .2הריני מצהיר כי ידוע לי כי המידע הינו בבעלותה הבלעדית של החברה והיא רשאית לעשות בו ו/או
בכל חלק ממנו ,כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3ידוע לי כי הספק התחייב לשמור את המידע בהקפדה ,בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו ,וכן הספק
התחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה כיצד לשמור ולאחסן את המידע וכל רשומה אחרת ,ובנוסף
באמצעות סריקה של כל החומר למערכת המחשב ,גריסת הדפים וגיבוי מיחשובי מלא לחומר
המאוחסן במחשב .והנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה הנ"ל.
 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של סיום עבודתי מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש
במידע ולא אאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על זכות
העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייב לשמרו ולהעבירו לאלתר לחברה עם
דרישתה.
 .5אין באמור לעיל בהתחייבויות זו כדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלינו בנושא שמירה על סודיות ע"פ כל
דין ,לרבות לפי חוק הגנת פרטיות ,התשמ"א – .1981
_____________________
חתימת העובד

____________________
תאריך

_____________
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נספח ה' -נוסח ערבות לביצוע ההסכם
לכבוד
עיריית קריית גת
הנדון :ערבות מס' _______________
על פי בקשת _______________ (להלן" :המשתתף") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪15,000במלים :חמישה עשר אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם ביצוע התחייבויותיהם בהסכם שבמכרז פומבי מס'
 12/2021להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בסיכון בעיר קריית גת ,ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז,
ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו (ולא יאוחר משבעה ( )7ימי עסקים מקבלת הדרישה) ,מבלי להטיל עליכם לבסס
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
העירייה תהיה רשאית לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______שפורסם בחודש _____ (להלן :המדד היסודי) יהיו הפרשי
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד או יותר מאלה [לבחירת
הבנק]:
במייל;
.1
בפקס;
.2
בסניף מקומי בקריית גת;
.3
להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק.
.4
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
E-MAIL
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נספח ו'

הוראות תע"ס 3.80
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נספח ז' להסכם -דרישות אבטחת מידע מספקי שירות – עיריית קריית גת

כללי
 .1.1הספק מתחייב לקיים בקפידה הוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות שיתעדכנו מעת לעת ,בכל הקשור
לאבטחת המידע הקיים ו/או המצוי אצל ספק השירות ,לרבות ציוד ,מערכות ,תוכנה ,יישומים ומידע
(להלן" :הספק").
 .1.2הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ו/או על פי הנחיית ו/או הוראת עיריית קריית גת(להלן" :העירייה")
ובכלל זה דרישות ממונה אבטחת המידע של עיריית קריית גת (להלן" :הממונה") לעניין אבטחת המידע
(להלן " :השירותים").
 .1.3על הספק תחול האחריות האזרחית והפלילית וכל אחריות אחרת ,באופן בלעדי ,לכל הפרת דין ,חוק,
נורמה ,הנחיות ו/או הסכם בכל הנוגע לקיום חוזה זה ,בשימוש שייעשה ע"י הספק ,או כל גורם אחר הפועל
מטעמו בכל הציוד ,המערכות ,התוכנה ,היישומים והמידע.
 .1.4העירייה זכאית לשנות ולהגדיר מחדש את כללי אבטחת המידע ,מעת לעת ועל פי הצורך ,והספק מתחייב
לקיים את הכללים כפי שייקבעו ע"י העירייה ללא תוספת תמורה.
 .1.5הספק ,ספקי המשנה שלו וכל המועסקים על ידו ו/או מטעמו במסגרת ההתקשרות עם העירייה ,לרבות
מנהלי הספק (להלן ולעיל" :העובדים") ,יתבקשו לחתום כלפי מנכ"ל הספק על התחייבויות אבטחת מידע
המובאות להלן במסמך זה ,כדרישות הסף לעמידה בתנאי ההתקשרות.
 .1.6הנהלת הספק תתחייב להחתים ,כל עובד שיצטרף לפעילות הקשורה לעירייה ,וזאת בטרם תחילת העסקתו
של העובד החדש או נגישותו למידע השייך או הנוגע לעירייה ,המוקדם מבין השניים.
 .1.7הנהלת הספק מתחייבת לעמוד בדרישות אבטחת מידע מפורטות יותר ,אשר יבואו בנוסף למפורט במסמך
זה ואשר יוגדרו עם תחילת העבודה על-ידי הממונה.
 .1.8זכיה במכרז /בנוהל הצעות מחיר ובכל הליך התקשרות אחר ,תחייב את הנהלת הספק לחתום על נספח
הנ"ל" ,דרישות אבטחת מידע מספקי שירות" וכן על התחייבות לשמירת סודיות.
 .2פרשנות
" .2.1ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה ,וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ או חלק מהם
המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה;
" .2.2מסירה"  -לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה;
 .2.3מקום שמדובר על עשיית מעשה בכוונה מסוימת ,פירושו עשיה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות
כדין.
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 .2.4סעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -וסעיף  23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א,1981-
הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל
ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח( 1958-נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,
והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו
הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את
הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו
של המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
 .2.5סעיף  23ב לחוק הגנת הפרטיות( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם
המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או
שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.
 .3אישורי אבטחת המידע
 .3.1העסקת עובדים תהיה על פי החלטת העיריה וטעונה אישור מראש ובכתב של הממונה ,וזאת מבלי
לגרוע מהתחייבויות הספק ואחריותו על פי חוזה זה.
 .3.2הממונה ו/או נציג העירייה יהיו רשאים לדרוש מהספק שלא להעסיק מי מעובדיו ,גם לאחר שהחל
את עבודתו ,מבלי שיתנו טעם לכך ,והספק מתחייב להרחיק את העובד מיד עם קבלת דרישה זו.
העירייה לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין פעולה זו.
 .3.3הספק ימציא רשימה שמית של עובדים שיועסקו על ידו לצרכי ביצוע חוזה זה.
 .3.4הנהלת הספק מצהירה בזה ,כי ידוע לה שכל הידיעות אשר בידה ו/או אשר תגענה לידה ו/או לעובדיה
תוך כדי מימוש התחייבויותיה לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו ,הינן חסויות והיא מתחייבת לשמור על כל
ידיעה לשם ביצוע חוזה ו/או בקשר עמו.
 .4הצהרות סודיות
 .4.1הספק מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים את עובדיו על הצהרת סודיות (כמופיע בנספח) ולהעביר
העתקים מקוריים מהצהרות אלו לידי ממונה בעירייה.
 .4.2אי החתמה מיידית על הצהרת סודיות של גורם או אי מסירת הצהרת סודיות לעירייה מיד עם החתמה
וכן כל הפרת הצהרת סודיות ו/או אי קיום הוראה מהוראות פרק זה ,יראה כהפרה יסודית של החוזה
ע"י הספק.
 .4.3הספק מתחייב שלא להעסיק ו/או להפסיק העסקת אדם שלא חתם על הצהרת הסודיות האמורה ,או
שקיים לגביו מידע או חשש כלשהו למהימנותו ,מיומנותו ו/או ניגוד אינטרסים ישיר או עקיף עם
העירייה.
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 .5החזרת מידע
 .5.1הספק מתחייב להחזיר לעירייה (בלי לשמור עותקים) כל מידע ,חומר ומסמכים שקיבל מהעירייה
לצורך ביצוע פרויקט ו/או שירות ו/או עבודה כלשהי ,תוך שבועיים מיום סיום תקופת החוזה או מיום
שנידרש לכך ע"י העירייה ,לפי המוקדם מביניהם.
 .5.2חומר -כל חומר מכל סוג ,בכתובים ,בדפוס ,במדיה מגנטית או אופטית או כל אמצעי אחר.
 .6מידור נגישות
 .6.1הנהלת הספק תוודא כי לא תהיה כל נגישות למידע לכל גורם שהוא ,אלא אם עומד בכל התנאים הבאים
גם יחד (להלן יקרא" :עובד חברה מורשה מידע"):
 .6.1.1הינו עובד הספק ו/או הינו ספק משנה של הספק הראשי הקשור לחוזה.
 .6.1.2עליו להיות חשוף למידע במסגרת תפקידו ו/או עליו להימצא בשטח העבודה מתוקף תפקידו.
 .6.1.3תודרך באופן יסודי לגבי כלל דרישות אבטחת המידע והוחתם כמתבקש ,כלפי מנכ"ל הספק.
 .6.1.4הנהלת הספק תוודא כי גורמים שאינם עובדי הספק מורשי מידע אשר שוהים בשטח משרדי
הספק לא יחשפו למידע השייך לעיריית קריית גת.
 .7אבטחה פיזית
 .7.1הנהלת הספק תעשה שימוש במערכת אזעקה הכוללת גלאי פריפריה וגלאים פנימיים המכוונים
לאזורים בהם מצוי או מאוחסן חומר של העירייה ,לרבות חדר המחשב וזאת בהתאם להנחיות של
הממונה בעירייה.
 .7.2דלתות הנפתחות באמצעות קורא כרטיסים ישארו סגורות במשך כל שעות היממה .הנהלת הספק
תאשר הרשאות כניסה לחדרים ו/או אזורים אלו באופן ישיר ,מפוקח ומבוקר .הרשאות אלו יינתנו אך
ורק לגורמים שהנם עובדי החברה מורשי מידע כמפורט.
 .7.2.1אבטחת מידע במערכות המחשב:
 .7.2.1.1קבצי המידע השייכים ו/או הנוגעים לעירייה יעובדו במחשב ניפרד מרשת החברה.
 .7.2.1.2הנהלת החברה תיישם כלי בקרה ( )AUDITהמתעדים פעילויות שבוצעו על  /עם קבצי
העירייה .רישומי הבקרה ישמרו עד גמר הפרויקט.
התחייבות החברה
הנני לאשר בזאת כי קראתי ,הבנתי והנני מסכים ומתחייב לבצע את כל האמור לעיל בנושא בדיקת מהימנות
ותוצאותיה ,ולפיכך באתי על החתום.
תאריך.......................

חתימה...............................
שם פרטי ומשפחה........................
מס' תעודת זהות...........................
חותמת החברה.............................
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