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  31/2019מכרז פומבי מס' 
 מחשוב קוד ורובוטיקה בבתי הספר יסודיים בעיר יבנה שיעורי להפעלת  

  
  תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  

 נשוא המכרז  . 1

 - תוכנית לימודים להפעלת) מזמינה בזאת הצעות מחירים יה"יהעירן: "(להל יבנהת יעירי  .א

הכל  מחשוב קוד ורובוטיקה, בשכבות גיל שונות בשנים עשר בתי ספר יסודיים בעיר יבנה

  "). השירותים" :כמפורט במסמכי המכרז (להלן

או  ותהא רשאית להגדילו ,מסויםבהיקף  תהיה הפעלת השירותים כיהעירייה אינה מתחייבת 

  להקטינו, על פי צרכיה, תקציבה ושיקול דעתה הבלעדי.

, את פעולות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן ולבצע, על חשבונ כההזו עוד יתחייב

  .השירותים

 לשלהאריך את תוקפו ה אופציה ילעירי (חלקי) "פתשת לימודים תוקפו של החוזה הינו לשנ  .ב

כל פעם, הכל כמפורט בכולן או כל חלק מהן נוספות,  שנות לימודים שתי החוזה למשך

     . ובהתאם לצרכי העירייה ותקציבה בהוראות החוזה

מחשוב קוד שיעור לדקות  45 (שעה חינוכית הינה  לשעה חינוכיתבמכרז זה  מחיר המקסימום  .ג

₪ + מע"מ  751 הוא  -במספר כיתות בבתי בשנים עשר בתי ספר יסודיים בעיר יבנה  ורובטיקה

  .חינוכית לכל שעה

שעה שעות לשבוע לפי הפירוט הבא:  84 בשנה"ל תש"פ נדרשת הפעלת התוכנית בהיקף של  .ד

בעשרה בתי ספר. התוכנית בבתי הספר  הנ"ל מיועדת ה' -בכיתות דסימסטריאלית לתלמיד 

ה במסגרת חצאי כיתות.   בשני בתי ספר נוספים נדרשת הפעלת –להפעלה בשכבות כיתות ד 

  ות ו' בהיקף של שעתיים שבועיות לתלמיד. גם בכיתהתוכנית 

 

   .ה

. הגשת הצעות למכרז ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה 1,000את המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של   .ו

נהם רכישת המכרז בעצמו. ניתן לעיין בנוסח ילא תתאפשר למציע שלא עמד בתנאי הסף ב

ו במשרדי אגף ו/א באמצעות אתר האינטרנט של העירייההמכרז ו/או בהודעות ההבהרה 

חינוך בעירייה בשעות העבודה המקובלות. תשומת לב המציע המעיין כי יכול שיהיו שינויים 

  .בנוסח וכי באחריותו לבחון שינויים בנוסח המכרז ו/או הודעות ההבהרה עובד למועד ההגשה



  

 

קף נדרשת הפעלת התוכנית בהי ,(החל מתקופת ההתקשרות) "פשנת הלימודים תשבעוד מובהר, כי  . 2
שעות לשבוע לפי הפירוט הבא: שעה סימסטריאלית לתלמיד בעשרה בתי ספר. התוכנית בבתי  84של 

ה במסגרת חצאי כיתות.   בשני בתי ספר נוספים –הספר  הנ"ל מיועדת להפעלה בשכבות כיתות ד 
 נדרשת הפעלת התוכנית גם בכיתות ו' בהיקף של שעתיים שבועיות לתלמיד.

 מסמכי המכרז  . 3

  

מסמכי המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד,  המסמכים

  המכרז:

 ריכוז מסמכי המכרז.  -מסמך א'   .א

   תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים  -מסמך ב'   .ב

           הצעת המציע   -מסמך ג'   .ג

     הסכם  -מסמך ד'   .ד

   1976 -ל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש  -) 1מסמך ה'(  .ה

 אישור ניהול כספים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - ) 2מסמך ה' (  .ו

 נספח ביטוח  -מסמך ו'   .ז

 מכרז וחוזה.  -ערבות בנקאית ינוסח –מסמך ז'   .ח

 הצהרה על אי תיאום הגשת הצעות במכרז.   -מסמך ח'  .ט

 הצהרה על אי קרבה לחבר מועצה/ עובד עירייה.  -מסמך ט'  .י

 בתי ספר יסודיים.מח'/ חינוך/ מנהל/ת מוסד חינוך/ ח אישור מנהל/ת נוס -מסמך י'  .יא

  תנאי סף  . 4

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

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. ) 1

 .ז'₪ בהתאם לנוסח המכרז נספח  10,000בסך מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית  ) 2

מחשוב קוד  -כר ע"י משרד החינוך בתוכנית נשוא המכרזמציע אשר הינו ספק תוכן המו ) 3

 ורובוטיקה לבתי ספר יסודיים. 

מציע בעל הכרה מטעם משרד החינוך להעביר הכשרות למורים בתחום מדעי המחשב  ) 4

לתוכנית בהתאם לקול קורא מטעם משרד החינוך בנושא עד ו' והרובוטיקה לכיתות ג 

 (להלן:"קול קורא"). 

ת היכולת לספק לצורך הפעלת התוכנית בעיר מדריכים אשר הוכשרו מציע אשר יש לו א ) 5

במסגרת הכשרה המוכרת ע"י משרד החינוך ע"פ הקול קורא והינם בעלי ניסיון בהפעלת 

   התוכנית. 



  

 

מציע (בחברה לבעלי החברה) אשר הינו בעל תואר בחינוך או שיש במציע בעל תפקיד  ) 6

 מטעם המציע מורים/דגוגי על המדריכיםבכיר עם תואר בחינוך אשר תפקידו פיקוח פ

ויכולת בניית תוכנית בראיה עירונית עם התאמות במידת הצורך לבתי הספר השונים 

 .בעיר

בגילאי  חינוךמוסדות שני ב  על ידוהמוצעים  שיעוריםהסיון קודם בהפעלת יבעל נ עיצמ ) 7

ל מוכר ע"י אישור מפעיבעל ושלוש שנות הלימוד האחרונות אחת מכל בבית ספר יסודי 

על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים בדבר הוכחת ניסיונו לרבות  .משרד החינוך

ת בדבר עמידה בתנאי ומקומיאגף חינוך ברשויות מוסדות חינוך / מנהלי י אישור מנהל

 .סעיף זה 

בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין ובהר מלמען הסר ספק,   .ב

 ע"י מס' מציעים במשותף.להגשתה אפשרות 

  הצהרות המציע  . 5

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא  .א

כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

, מתן השירותיםומות קביקר ובדק את מ מהות השירותים, –הפרטים והעובדות ובכלל זה 

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו  אספקת השירותיםמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים ל

אשר  דריכיםו/או למי מטעמו, לרבות המכן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע 

את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות יועסקו בפועל במתן השירותים, 

בכל  יםעומד ים שיעסיקמדריכוה כי הואנשוא המכרז,  אספקת מכלול השירותיםל הדרושים

לספק את השירותים וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

    ו.ותוך עמידה בתנאי הכל כמפורט במסמכי המכרז - נשוא המכרז

רז, על נספחיו, לרבות הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכ  .ב

 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   .ג

, לא תתקבל במסמכי המכרזמפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

  לאחר הגשת הצעת המציע.

  גויות יוהסתיאיסור הכנסת שינויים  . 6

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.   .א

העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע   .ב

 מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

  הבהרות  . 7

מובהר  .לבצע הזוכהשעל  השירותיםמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז  .א

לבצע את השירותים הנ"ל גם בהתאם להנחיות  כההזו יחויבבזאת כי מלבד מסמכים אלו 

  ו/או מי מטעמו. המנהל

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   .ב

  המכרז. מסמכי נתן על ידו לכל מי שרכש אתיטעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת



  

 

 הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. תשובות,   .ג

כמו כן, לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת   .ד

בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה  ,ביטוחים

יים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינו

' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי העירייה 1יאמחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך 

  .כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה

 מסמכים  . 8

    ו:כל מציע יצרף להצעת

 לעיל).  4ו של המציע בתנאי הסף למכרז זה (סעיף כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת  .א

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי   .ב

במידה והמציע  .(מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) הינו מנהל ספרים כחוק

(ככל  היות העמותה מלכ"רואישור בדבר  תעודה על רישום העמותההינו עמותה, יש לצרף 

  .שהיא מלכ"ר)

(מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה  .ג

מידה והמציע הינו עמותה, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים מרשם העמותות . עו"ד/רו"ח)

צרף צילום ת.ז יש ל –, במידה והמציע הינו אדם פרטי ו/או אישור בדבר היות העמותה מלכ"ר

  .המציע

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  .ד

 להלן. 8בסעיף כמפורט מקורית ערבות בנקאית   .ה

 אישור מפעיל מוכר מטעם משרד החינוך.   .ו

  בנוסח מסמכים  1976 –האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .ז

 .)2( –ה  - ו )1( –ה 

 לוש שנות הלימוד האחרונותשבשהופעלו ע"י המציע  קהמחשוב קוד ורובוטי שיעורישל פרוט   .ח

 ו/או מספר שלוחות במקביל, בהתאם לניסיון המציע, לרבות רשויות מקומיותבמוסדות חינוך 

  .בגילאים של בית ספר יסודי

מחלקות חינוך ברשויות מקומיות, לרבות תפקידם מוסד חינוך ו/או מנהל מנהלי  2 אישור  .ט

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. האישור יהא  .(כאמור לעיל) צותוהמלומספרי טלפון שלהם 

 תצהיר חתום ע"י המציע.  .י

 הצהרה בדבר העדר קירבה חתומה ע"י המציע.  .יא

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, אם המציע הוא   .יב

 המסמכים הבאים:

 . תעודת ההתאגדות (תעודת היסוד)צילום  ) 1



  

 

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות על כך כי  התאגידו רו"ח מעו"ד א אישור ) 2

ת הצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

 התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 

נשוא המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות  בחתימתם על מסמכי המכרז

 .הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. ) 3

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. ) 4

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. ) 5

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את   .יג

 המסמכים הבאים:

  של רישום השותפות אצל רשם השותפויות.תעודה מאושרת  ) 1

אישור עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין  ) 2

 של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

אישור ניהול תקין מרשם תעודה על רישום העמותה ואם המציע הוא עמותה יש לצרף   .יד

 העמותות.

 עתקים חתומים בראשי תיבות ולרבות חותמת המציע בכל עמוד.כל מסמכי המכרז בשני ה  .טו

פסל ע"י ועדת יהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה לה

  המכרזים.

ידרש להוכחת כשירותו, ייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיירעל

וכיוב'. אם המציע יסרב למסור מסמך הסבר או  שוא המכרזהתאמתו לביצוע השירותים נ, וניסיונ

  ניתוח כלשהוא כאמור רשאית העיריה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

  והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  . 9

  .25.2.20בתוקף עד  ₪ 10,000 המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  .א

  . ככל שנדרש עפ"י דיןחתומה  על הערבות להיות  .ב

צדדית -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  .ג

  . לבנק המציע של ראש העיריה או הגזבר ו/או מי מטעמם

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של העירייה עד   .ד

  במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. שיבחר סופית הזוכה 

מבלי לגרוע בזכויות העירייה בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לכל דין, מוסכם בזאת כי   .ה

 בכל אחד מהמקרים הבאים:סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש 

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   )1(

  אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   )2(



  

 

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות    )3(
  במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    )4(
  הנקוב לכך בתנאי המכרז.

  

נהג המציע לפי אחד הסעיפים כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל   .ו

תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה 

בזכות העיריה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, ו/או כדי לפגוע 

  ., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןההצעהעקב אי קיום 

  מועד הגשת ההצעותואופן  .10

באחוז הנחה אחיד לכלל המחירים בהצעתו (מסמך ג'). מציע אשר ינקוב על המציעים לנקוב   .א

הצעתו  -באחוזים נפרדים/ שונים ו/או בהנחה שלילית/ תוספת לא בהתאם להוראות המכרז

 תפסל. 

כ"א מהמחירים בנספח ג' ל המוצע על ידומסמך ג') את שיעור ההפחתה ( המציע ינקוב בהצעתו  .ב

שיעור יהיה אשר הפחתה)  0% (לרבות בלבדשיעור ההפחתה ל המציע לנקוב בבאופן אחיד. ע

, הכנת נסיעות, העסקת כח אדםלרבות מחיר זה יכלול את כל השירותים הנלווים . דחיא

רכיב שעת ם. יובהר במפורש, כי מעבר לוכל התחייבויות המציע מכח ההסכ מערכי שיעור

 לא תשולם לזוכה כל תמורה נוספת.  ,בנספח ג' לימוד המצויין

הנקוב ע"י העירייה ו/או בשיעור הפחתה בלתי אחיד,  מציע אשר ינקוב בשיעור תוספת למחיר  .ג

בניכוי על ידי העיריה במסמך ג',  יםהנקוב מיםהצעתו תיפסל על הסף, ולא תידון. לסכו

 אשר ישולם ע"י העיריה.  כדין יתווסף מע"מ  ,המוצעת על ידי המציע ההפחתה

הצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל   .ד

סמן בראשי תיבות של חתימתו כל כן לו , פס ההצעה בשני העתקיםולחתום על גבי ההסכם וטו

  וף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. בג םשתירשדף של מסמכי המכרז. הערה 

את ההצעות יחד עם מסמכי המכרז (לרבות הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז ושאר   .ה

סגורה ללא סימני המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לתנאי המכרז) יש להכניס למעטפה 

ין ירה אישית לבנבמסי ,12:00בשעה  25.11.19עד ליום הנושאת את מס' המכרז  ולהביא   זיהוי

יבנה אצל הגב'  50ה ראשונה, לתיבת המכרזים במזכירות העירייה, רח' דואני בקומ העירייה

  .) 08-9433310יעל יצחק פור (טל לבירורים: 

  אין לשלוח הצעות בדואר.   .ו

  ' לעיל. הלא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף   .ז

ם עד וכולל יו, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה כל פרטיה כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על  .ח

לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה העיריה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה . 25.2.20

 ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו,

 והמציע חייב יהיה לעשות כן.



  

 

  אופן החתימה על ההצעה .11

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את   .א

  .וצילום ת"ז שלו חתימתו

, יחתמו על (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) עמותה/אם ההצעה תוגש על ידי שותפות  .ב

, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם עמותה/המוסמכים לחתום בשם השותפותההצעה כל 

. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם עמותה/ובתם, ובצרוף חותמת השותפותוכת

  .עמותה/ותעודת רישום השותפות עמותה/השותפות

יחתמו על ההצעה תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), אם ההצעה תוגש ע"י   .ג

ם שלו המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישו

ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על 

  רישום התאגיד. 

  החלטות העיריה  .12

העירייה תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה גם את אמינות המציעים ויכולתם המקצועית   .א
ופים אחרים וזאת על סמך ניסיונה של העירייה וניסיון ג לבצע את העבודה נשוא המכרז,

  בעבודה עם המציע, וכן בהתחשב בכל נתון רלוונטי אחר לצורך קביעת הזוכים במכרז.
 

 הצעות שיעברו את תנאי הסף יעברו לשלב הניקוד., בכפוף לאמור בס"ק א'   .ב
   

מהמשקל.  40%יהא  –מחיר המוצע לשיעור כאמור בתנאי המכרז (הנחה ממחיר המקסימום) 

  מקסימלי זאת שאחריה תנוקד באופן יחסי אליה ואילך. תזכה לניקוד הההצעה הזולה 

  הקריטריונים הבאים: חושב רכיב האיכות י מהמשקל. 60% –רכיב איכות 

  

  משקל   קריטריון 

אגף מוסד חינוך/ שיחות ובירורים עם מנהלי 

 מנהל מח' בתי ספר יסודיים כדומה /חינוך

איכות  -(בין היתר יבחנו קריטריונים כגון

גיוון באמצעי המחשה ולימוד, שיעורים, 

העדרויות, ביטולי שיעורים, מציאת 

  -  מחליפים)

15%   

להם נתן מוסדות חינוך מספר  –היקף עבודה 

 (לגילאי בית ספר יסודי) המפעיל שירות דומה

(הערה: ינוקד באופן יחסי. ההצעה  בתשע"ט

 מוסדות חינוך שתציג מספר הכי גבוה של 

יתר ההצעות תקבל את מקסימום הנקודות ו

   ינוקדו ביחסיות אליה.)

15%  

מתן  -ניסיון בעבודה ברשויות מקומיות

שירות דומה (לגילאי בית ספר יסודי) במספר 

באותה רשות  5בתי ספר יסודיים העולה על 

   מקומית בשנת הלימוד תשע"ט.

10%  

  20%התרשמות מהמציע ותוכניותיו הפדגוגיות 



  

 

לשנה"ל תש"פ לרבות הפיקוח וההנחיה 

, יכולת הכנת תוכנית ועד לנציגי המפעילהמי

 התאמותביצוע פדגוגית עם ראיה ישובית ו

ברמה הבית ספרית לכל מוסד חינוכי, אם 

  וככל שידרשו התאמות)

  
 

ובכפוף  דעתה לבכפוף לשיקו תהיה רשאית הועדהאחת בלבד,  כשרה ותוגש הצעההיה   .ג

  להוראות כל דין,  לבחור בהצעה זו כהצעה הזוכה.

על ידי העירייה וכן בקבלת  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  ההזוכהתקשרות עם ה  .ד

כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים 

יה תקציב מאושר ילא יהיה לעירשאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים. במקרה בו 

לא  ההזוכהאישורים התקציביים כמפורט לעיל,  ו/או לא יתקבלו כלאספקת השירותים ל

כל טענה ו/או תביעה עקב  החלקם ולא תהיה למציעים ו/או לזוכאת ו/או יספק את השירותים 

 . כך

הזמנת חלק מן השירותים בלבד ו/או לספק או להחליט על ו/לבטל את המכרז העירייה רשאית   .ה

זמנתם של חלק מן השירותים בעצמה את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית ה

או בהתחשב בתקציב ו/של העיריה הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר,

 שיעמוד לרשות העיריה.

העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז   .ו

 כאמור דלעיל.

ות את הזמנת חלק מן השירותים החליטה העיריה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדח  .ז

, בשינויים הנדרשים בנסיבות ועל בסיס הצעת החוז העם הזוכ םלמועד מאוחר יותר, ייחת

העניין. העיריה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירותים 

 שהזמנתן בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל. 

, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי הין מהזוככמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמ

השירותים אשר לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה 

 ובתנאים המוגדרים בחוזה. ולספק את אותם שירותים נדחים במחירי הצעת המתחייב הזוכ

מכל סיבה  ,לק ממנואו נדחה ביצועו ו/או חבוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו   .ח

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם  הו/או לזוכ יםלא תהא למציע, שהיא

לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל  םזכאי ולא יהי הו/או הזוכ יםהמציעונזק כאמור,  הםל

ת . בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות אבתמורה שתשולם להםשינוי 

 יה עבור רכישת מסמכי המכרז.ילעיר םבהחזר המחיר ששולם על יד הו/או הזוכ יםהמציע

 .  הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיאינה מתחייבת לקבל את ההצעה העירייה   .ט

במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום   .י

ת בין המציעים שהצעותיהם נמצאו זהות. ההתמחרות הראשון, העירייה תבצע התמחרות נוספ

(ללא סימן  ע"י הגשת הצעה נוספת ע"י כל מציע, במעטפה סגורהבין המציעים הנ"ל תתבצע 



  

 

זיהוי). יובהר, כי ההפחתה בהצעה הנ"ל לא תפחת מההפחתה בהצעה המקורית שהגיש כל 

 מציע. המציעים רשאים להגיש הצעה זהה להצעתם המקורית.

של  ושורייובכ וסיוניהכלכלי, בנ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת עיריהה  .יא

, ובכל פרט אחר של המציע , ובמחירי הצעתוהשירותים באיכות גבוההאת  ספקהמציע ל

 יצויןשנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

ן את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על כי העיריה תהיה רשאית לבחו

  הקודם עמו. הניסיונסמך 

  עפ"י המכרז  החובת הזוכ .13

ימים  7יה כשהוא חתום, תוך יולהחזירו לעיר זעל החוזה המצורף למכר דרש לחתוםיי זוכהה  .א

  מתאריך הודעת העיריה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

דרש להמציא יכה תשמש גם כערבות לחוזה אך הזוכה יערבות שהוגשה על ידי המציע לזוה  .ב

 ת תוקף או ערבות לחוזה שתוקפה עד לסיום מועד ההתקשרות בתוספת שלושה חודשים. כהאר

  )"הערבות לביצוע"(להלן: 

העדר הרשעות בעבירות מין עפ"י הוראות החוק למניעת כמו כן, ימציא הזוכה אישור על 

ו/או כל אישור שידרש ע"י קב"ט העירייה ו/או גורמי  מיםהעסקת עברייני מין במוסדות מסוי

  .לרבות לעובדים/אנשי צוות מטעמו החוק השונים

, המסמכים הנדרשיםזוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום כחוק ובצרוף   .ג

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום 

פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע הערבות כ

 ,בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא העיריה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או 

של העיריה עם מציע אחר במקומו. התקשרה  תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה

יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  –העיריה עם מציע אחר 

ידי העיריה לבין הצעתו הוא, והעירייה רשאית לצורך זה להשתמש בכספי הערבות שחולטו 

בין הצעת הזוכה לבין ין זה, הינו הפרשי המחירים לשעת הוראה יההפרש, לענכמפורט לעיל. 

  קומו, במכפלת תקופת החוזה הראשונה.הצעת המציע האחר במ

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העיריה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,   .ד

פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות  הערבותישמש סכום 

סר ספק, יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את להשתתפות במכרז במלואה. למען ה

  הערבות להשתתפות במכרז במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה כנגד הזוכה עקב הפרת   .ה

  שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ההתחייבויות

ורק לאחר קבלת הזמנה  המנהלמתן השירותים בהתאם להנחיות להתחיל ב יחויבה זוכה  .ו

לא יזכו את הזוכה  –שירותים שיבוצעו ללא קבלת הזמנה תקציבית  .תקציבית חתומה כדין

  בתשלום.

השירותים, כהגדרתם במסמכי המכרז, בהתאם להנחיות לבצע ולספק את  יידרשכל זוכה   .ז

  העירייה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. המנהל ולשביעות רצונו ורצון



  

 

 דריכיםלהעסיק מ ,שירותיםהזוכה, לצורך ביצוע ה מתחייבמבלי לגרוע מהתחייבויות הזוכה,   .ח

 .איכותיים, מיומנים ומקצועיים

עוד מתחייב הזוכה לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על אופן אספקת השירותים, במועדים   .ט

ע מזכותה של העירייה לקיים פיקוח ובקרה ובתנאים המפורטים בחוזה, וזאת מבלי לגרו

 מטעמה.

כמו כן מתחייב הזוכה למסור את הדיווחים הנדרשים בנוגע לאספקת השירותים, כמפורט   .י

  בחוזה.

הנקוב על ידי  לשעת הוראהבגין אספקת השירותים, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחיר   .יא

אשר בוצעו בפועל על ידי  השירותיםהעירייה, בניכוי ההפחתה שהוצעה על ידו, במכפלת 

מסמך ג' ובכפוף  –מטעמו המאושרות על ידי העירייה, כמפורט במסמך ההצעה  מדריכיםה

למען הסר ספק, לא תינתן תמורה נפרדת בגין שעות אשר אינן מסמך ד'.  –לתנאי ההסכם 

מערכי פרונטאליות מאושרת ע"י העירייה, כדוגמת השעות הנדרשות לצורך הכנת  לימודשעות 

 וכיוצ"ב. פגישות פדגוגיות שנתיות עם הנהלת החברה, 6, עד נסיעות בדיקת שאלונים ,שיעור

ציוד אם וככל שיוזמן (בהתאם לרכיבי נספח ג' בניכוי ההפחתה שהציע במכרז, תהא לשיקול 

 דעת העירייה). 

ודי (אירוע ייע(מטעם המפעיל ידרשו להפעיל הפעלה פעילה  למען הסר ספק, נותנ/ות השירותים  .יב

  בליווי הורי הילדים.אשר יכול שיהא  בבתי הספרעם הורים) 

כוללים ו, אספקת השירותיםבזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר  .יג

בביצוע העבודות ואספקת השירותים, לרבות את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

ודי, דיווחים כמפורט בחוזה, נסיעות, כוח אדם, ציוד, עזרי לימוד, צילומים, הכנת תוכן לימ

 "ב. צפיקוח ובקרה וכיו, ציוד משרדי הכנה והיערכות,

לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא כן מובהר כי   .יד

 . מכל סוג שהוא למדד תיווסף הצמדה

תנים בהתאם לשיקול דעתה, מש שירותים מכוח המכרז בהיקפים רשאית להזמין העירייה  .טו

לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית העירייה לספק את השירותים או חלקם באמצעות עובדיה 

, אשר קבוצה לשנההיה בכך כדי לשנות את המחיר לו/או אחרים, לפי ראות עיניה, מבלי שי

 . הזוכהבהצעה בניכוי אחוז ההפחתה המוצע ע"י הינו המחיר הנקוב 

או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק כל טענה ו/לזוכה לא תהיה   .טז

מהשירותים בלבד לביצוע על ידו. הזוכה מתחייב מצדו לספק את השירותים בהתאם לדרישות 

   העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.

הנאה על פיו ו/או , כולו או מקצתו, או כל טובת ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה  .יז

ובכלל זה לא יסב/ יעביר את אספקת השירותים התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, 

 .לגורם אחר כלשהו

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה הזוכה   .יח

א רשאית לסרב העירייה תה הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.מראש לאחר, אלא אם קיבל 

לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים 



  

 

שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 

 בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

       כם ובמסמכי המכרז.יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההס  .יט

  רכוש העיריה  –מסמכי המכרז   .14

מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת 

הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם 

יה לא יאוחר מאשר המועד האחרון ילעירולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 

  לעיל, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו. 9כאמור בסעיף   –להגשת ההצעות 

  

    הגשת  הצעות .15

יש להכניס למעטפה המצורפת למסמכי  7את ההצעה בצרוף המסמכים המפורטים בסע'   .א
  המכרז, כשהיא חתומה כדין על ידי המציע.

 
ידנית לתיבת המכרזים במעטפה כאמור לעיל בציון מכרז מספר את ההצעה יש  להכניס   .ב

31/2019. 
. הגשת הצעות בתיבת המכרזים 12:00בשעה  25.11.19מועד אחרון להגשת הצעות:   .ג

 יבנה (מעל בנק הפועלים.  50במזכירות העירייה ברח' דואני 
   

  



  

 

  מסמך ג'      

  לכבוד

  ועדת המכרזים

  יבנהעירית 

  
    01931/2 מכרז פומבי מס'

  שיעורי קוד רובוטיקה ומחשוב  להפעלת  
 בתי ספר יסודיים בעיר יבנה מספר במספר כיתות ב 

  
  הצעת המציע 

בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  י___ מצהיר כי קראת________אני הח"מ ____ . 1

 שיעורי קוד רובוטיקה ומחשוב במספר כיתות במספר בתי הספר היסודיים בעיר להפעלתהצעתי 

           .יבנה

תונות, כל יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע . 2

צורך אספקת ל יםהמיועדמקומות הפרטי השירותים, תנאיהם, מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 

י, אני , ידועים ומוכרים לשירותיםוכל הגורמים האחרים המשפיעים על ה הם,ותנאי השירותים

 בהם יסופקו השירותים  מותמסכים להם ובהתאם לכך קבעתי  את הצעתי. לאחר שביקרתי במקו

 אספקת השירותיםויודע את כל הפרטים הנוגעים ל מותמכיר את תנאי המקואני ובדקתי ו

 ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי המחיר ספק את השירותיםמציע לאני  יהם,ואפשרויות

  בניכוי שיעור ההפחתה המוצע על ידי להלן.העירייה במסמך זה הנקוב על ידי 

  מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר . 3

ספק את והכישורים הדרושים ל, הרישיונות, ההכשרות סיוןיהנהמומחיות, הנני בעל הידע,   .א

. מבלי לגרוע מכלליות , בהתאם לכל מסמכי המכרזמכל בחינה שהיאנשוא המכרז,  השירותים

על מנת לבצע את השירותים  ברמה גבוהה םעיל, הנני מסוגל לגייס ולהפעיל עובדיהאמור ל

 .בצורה מקצועית ויעילה וברמה גבוהה

תנאי המכרז והוראות למשתתפים  –הנני עומד בכל התנאים המקדמיים המפורטים במסמך ב'   .ב

כי ובנוסף הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז, בהתאם למסמ

 המכרז.

 הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז  .ג

  ., לרבות עמידה בלוח הזמניםומסמכיו

להתחיל במתן השירותים במועד בהתאם אם אזכה/נזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב/ים   .ד

ביעות רצון העיריה בהתאם לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז לשלהנחיות המנהל, ולספקם 

 .נהלו/או המ

הנני מתחייב לקיים פיקוח ובקרה מטעמי על אופן אספקת השירותים, במועדים ובתנאים   .ה

 המפורטים בחוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לקיים פיקוח ובקרה מטעמה.

רש כפי שאדכמו כן הנני מתחייב למסור את הדיווחים הנדרשים בנוגע לאספקת השירותים,   .ו

  .ע"י העירייה ו/או המנהל



  

 

ו/או הנחיות גורם מקצועי לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן אני מתחייב   .ז

 נשוא המכרז. אספקת השירותים לצורך כלשהו ו/או נהלים ו/או חוזרים ו/או תקנונים 

לק זה, ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, גם אם לא הוזכרה במפורש בח  .ח

   מחייבת אותי וכן כל גורם מטעמי אשר יועסק במתן השירותים.

, הנני מצהיר כי ידוע לי ומכוח המכרז והיקף השירותים אשר יסופקו על יד הלעניין בחירת הזוכ . 4

 כדלקמן:

על ידי העירייה וכן בקבלת  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  ההזוכההתקשרות עם   .א

ם וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים כל האישורים התקציביי

יה תקציב מאושר ילא יהיה לעירשאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים. במקרה בו 

ה לא הזוכו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים כמפורט לעיל,  אספקת השירותיםל

ולא תהיה  שאה תקציביתלא נתקבלה בגינו הראת החלק מהם אשר ו/או את השירותים  יספק

 . לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך

הזמנת חלק מן השירותים בלבד ו/או לספק או להחליט על ו/לבטל את המכרז העירייה רשאית   .ב

בעצמה את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית הזמנתם של חלק מן השירותים 

או בהתחשב בתקציב ו/ה של העיריהבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר,

העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו  שיעמוד לרשות העיריה.

 החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

החליטה העיריה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירותים   . ג

שינויים הנדרשים בנסיבות העניין. ב יעל בסיס הצעת החוז ם עמילמועד מאוחר יותר, ייחת

העיריה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירותים שהזמנתן 

 בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל. 

, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי הכמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמין מהזוכ

קורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה השירותים אשר לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המ

 ובתנאים המוגדרים בחוזה.ו לספק את אותם שירותים נדחים במחירי הצעת המתחייב הזוכ

 .  הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיאינה מתחייבת לקבל את ההצעה העירייה   .ד

  .כנדרש בתנאי המכרזלהבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית  . 5

ימים  7יני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך אם הצעתי תתקבל, הר 

  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

  לחתום על ההסכם ולהחזירו לעיריה כשהוא חתום.  .א

להמציא לכם אישור, עבורי ועבור כל המועסקים מטעמי בביצוע השירותים מכח מכרז זה,   .ב
ן כנדרש בחוק למניעת העסקת עברייני מין אישור משטרה בדבר העדר הרשעות בעבירות מי

 .וכן כל אישור שיידרש ע"י קב"ט העירייה ו/או כל גורם חוק במוסדות מסויימים

 .להמציא לכם אישור קיום ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז  . ג
  

לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  . 6

אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן לעיל 5

והעיריה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  לאספקת השירותים



  

 

, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא ולהזמין את השירותים מגורם אחר

ע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על יהא כדי לפגו

  עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

  .הנדרשיםהנני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים  . 7

  

ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול 

  הצעתי.

ייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת עוד ידוע לי כי לעיר

כשירותי, ניסיוני, התאמתי לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיו"ב. אם אסרב למסור מסמך, הסבר 

  או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

קפה של ובמידה ותדרוש העיריה יוארך ת 25.2.19עד וכולל יום ותחייב אותי  הצעתי זו תהיה בתוקף . 8

תקופה נוספת עפ"י הנחיות העירייה ולצורך כך אאריך, על חשבוני, את תוקף הערבות הצעתי למשך 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את . הניתנת על ידי להבטחת קיום הצעתי

מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש  ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרטכל החתומים מטה 

 לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  . 9

  אותי כאמור דלעיל.

לשעה  ₪  בצירוף מע"מ כדין  175הינו   - לשעת לימוד אחתימלי המחיר המקס
  . דקות   45של  מחשב קוד ורובוטיקהחינוכית אחת, כלומר לשיעור 

  

  

 למחיר לשעת לימוד אחת שננקב המוצע על ידיהאחיד ההפחתה שיעור 
   ___________%  הינו לעיל

הנקוב על ידי  ל תוספת למחירהפחתה. הצעה אשר תחי %0יתן להציע אחוז הפחתה בלבד לרבות נ(

  פסל על הסף, מבלי שתידון). יתאחיד,  העירייה ו/או שיעור הפחתה בלתי

הינו סופי ומוחלט וכולל את כל נשוא המכרז  אספקת השירותיםהמוצע על ידי עבור המחיר  .10

, הכנת הוצאותיי, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות ציוד, עזרי לימוד, צילומים

ליווי הגננת במהלך הכנה והיערכות, פיקוח ובקרה, ציוד משרדי, תוכן לימודי, נסיעות, כוח אדם, 

וכיו"ב. למען הסר ספק, ידוע לי במפורש כי התמורה אשר אהיה זכאי לקבל בגין  דיווחיםהשנה, 

נלית ולשיקול כאמור לעיל ( רכישת אביזרים וציוד שנזכרו בנספח ג'  הינה אופציואספקת השירותים 

 . , בכפוף לתנאי המכרזהינה, בניכוי ההפחתה שהוצעה על ידי דעת העירייה) 

 דקות. 45הינו   לשיעורידוע לי כי אורך שיעור (שעה חינוכית)  .11

עוד מובהר לי כי לא יתווספו לתמורה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תתווסף  .12

  . ווסף מע"מולא ית הצמדה למדד מכל סוג שהוא

מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן כן  .13

השירותים עפ"י מכרז זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כל, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי 

 ם לי.כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלו



  

 

  

בכפוף לזכות העירייה לבטלו קודם לכן, , "פתש ת לימודיםהינו למשך שנכי תוקף ההסכם ידוע לי/נו  .14

כולן או כל חלקן מהם , נוספותלימודים  שנות שתילמשך  לעירייה שמורה האופציה להאריכווכן כי 

  ., הכל כמפורט בהסכםבכל פעם

  

          ______________________  

  מציעחתימת ה               



  

 

  

  מסמך ד'

  
  הסכם

  

  .2019ביום _________לחודש _______בשנת  יבנהבשנערך ונחתם 

  

  בין

  

   יבנהעירית 

  דואני רח'    

  .יבנה

  ") המזמין או העירייה(להלן:"                    

  ;מצד אחד 

  

  _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

  מר _____________ ת.ז. _______________ באמצעות המורשה מטעמו                

                               מרח' ________________ טל' ____________ פקס ____________   

  מייל   __________________________

  ")נותן השירות(להלן:  "                            

  מצד שני;                                                                                                                     

  

שיעורי להפעלת להפעלת ים קבלת שירותקשר עם ב 31/2019 מכרז מס' פרסמה העירייהו  הואיל

  ;יבנהבמחשוב קוד ורובוטיקה במספר כיתות במספר בתי ספר יסודיים בעיר 

      

זהירה של מסמכי המכרז, על נספחיהם, הגיש הצעתו נותן השירות, אחרי עיון ובחינה ו  והואיל

   למכרז הנ"ל;

  נותן השירות;וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת       והואיל

  ;זה בהסכם נותן השירותלהתקשר עם חליט ה העיר ראש    והואיל
  

  
           אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :                

  המבוא

  

המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הנספחים , זה להסכםהמבוא  .1

  כם גופו ויש לקראם כאחד עם ההסכם.מההס

בכל המסמכים והנתונים המהווים  נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו .2

הצעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה מלאה וכי את החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים 

 . המכרזלכל התחייבויותיו על פי 



  

 

, כהגדרתו בחוזה זה, לרבות כל מי שמועסק מטעמו במתן חלות על נותן השירות ההסכםהוראות  .3

  . השירותים לפי ההסכם

לבצע את מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע הסכם זה. נותן השירות מתחייב  .4
השירותים במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחיותיו, בתיאום 

 עמו, ולשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו. 

  הגדרות 

יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן (פרט אם  מההסכםהמהווים חלק  הנספחיםזה ובכל  בהסכם .5

 :וונה אחרת משתמעת מגופו של ענין)כ

  

   יבנהעירית   -  "העיריה" א.

   זה. הסכם מנהל לצורך  לשמש י העירייהמי שהוסמך על יד  -  ב. "המנהל"

            וכן המורים אשר  לרבות נציגיו של נותן השירות, מורשיו המוסמכים  -  ד. "נותן השירות"

  . יועסקו בפועל במתן השירותים             

  דקות. 45   -ה. "שעה חינוכית" 

למפגש  מחירההסכומים המתקבלים ממכפלת  -תמורה בגין שעה חינוכית-  תמורה". "הו 

   שימשך שעה חינוכית אחת 

  (המחיר המוצע ע"י העירייה בניכוי  השירות הצעת נותן על פי

   ההפחתה עפ"י הצעת נותן השירות, כמפורט במסמך ג' למסמכי המכרז)

  , שבוצעו בפועל מטעמו של נותן השירותהמפגשים במספר 

    . ההסכםהכל בכפיפות להוראות 

  
 תקופת ההסכם ותוקפו  .6

יום ממועד החתימה על  30בתוך , אשר תחילתה "פלשנה"ל תשהינו  הסכםתוקפו של ה  .א

, בהתאם לקביעת המנהל מטעם "פאו במועד מאוחר יותר בשנת הלימודים תש הסכם זה

  העירייה. 

את תקופת ההסכם לתקופה  העירייה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  .ב

תקופות (להלן: " כולן או כל חלק מהן בכל פעםנוספות,  שנות לימודים 2נוספת של 

"). החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור, תודיע על כך לנותן ההארכה

ימים לפני תום תקופת ההסכם. בתקופת ההארכה  30 -השירות בכתב ומראש לא יאוחר מ

  ל הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המתחייבים. ימשיכו לחול ע

יטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא נותן השירות לעירייה החל  .ג

ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך של אישורי הבמועד חתימתו על הסכם ההארכה 

  פי תנאי ההסכם.-אחר אשר תדרוש העירייה, הכל על

זה בשינויים המחויבים,  הסכםכל תנאי  ת ההארכהור, יחולו בתקופכאמ הסכםארך ההו  .ד

 ן.ילפי העני

על אף האמור בסעיף קטן ד' דלעיל, התמורה אשר תשולם לנותן השירות בתקופת ההארכה   .ה

  .ללא הפרשי הצמדה למדדתהיה זהה לתמורה הנקובה בהסכם זה, 



  

 

ן התמורה ותנאיו  למען הסר ספק, יתר תנאי ההסכם בנוגע לתשלום התמורה לנות  .ו

 המפורטים בהסכם זה, יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה.

לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות מבלי  .7

בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים 

 .המוסמכים בעירייה עפ"י דין
  

  הצהרות נותן השירות

יש בידיו את כל  וכי במתן השירותים נשוא הסכם זהנותן השירות מצהיר בזאת כי הינו עוסק  .8

  הרישיונות, ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירותים, בהתאם לכל דין.

ח האדם עוד מצהיר נותן השירות בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כו

המקצועי, היכולת והציוד הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה 

ומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק במתן 

וכי במשך כל תקופת ההסכם יהיו המדריכים המועסקים על ידו  השירותים בפועל, לפעול בהתאם

  . סיון בהוראת שחמט בגני ילדיםניבעלי 

  

  אופן אספקת השירותים

  

9.  

 , כפי שיתעדכנו מעת לעתו/או משרד החינוך רותים יסופקו על פי הנחיות המנהלהשי  .א

 .בהתאם לתוכנית קול קורא רובוטיקה ומדעי המחשב

בהתאם ללו"ז ולשעות לימוד  יועברו בשעות הבוקר בלבד שיעורי המחשוב קוד ורובוטיקה   .ב

 רו למפעיל ע"י אגף חינוך/ מנהלות בתי הספר. שימס

מחוייבים בהשתתפות והפעלה מחשוב והרובוטיקה בנוסף יובהר כי מפעילי שיעורי ה  .ג

ת שיתקיימו בשעות הבוקר או בשעות ות מרוכזיופעילו/שני אירועיםנדרשת בקיום של 

מודים, בו יופעל השירות בשנת הליבית ספר בכל  (ויתכן שאף בנוכחות הורים) הערב

  שיעורי לימוד. תהא תשלום השווה לשני  -התמורה בהשתתפות והפעלת המסיבה

תהא פעילה בשיתוף הורי  באירועים/פעילויותהמפעיל  נותן/ת השירות מטעם ההפעלה של

  הילדים.  

פגישות  6המפעיל ישתתף בישיבות שוטפות עם הנהלת בית הספר/ מנהל חינוך לרבות עד   .ד

ין פגישות שוטפות ו/או פדגוגיות לא יהא זכאי המפעיל לתמורה פדגוגיות שנתיות. בג

    כלשהיא. 

  

  התחייבויות נותן השירות

 
ותי לשביעות רצון נותן השירות מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה באופן מקצועי ואיכ . 10

 העירייה.

 ומקצועיים. מניםאיכותיים, מיומדריכים ידי נותן השירות מתחייב כי השירותים יסופקו בפועל על  . 11

 כדלקמן:מתחייב  נותן השירות . 12



  

 

לספק את השירותים במסירות באופן מקצועי ובאיכות גבוהה, תוך שימוש במיומנויות   .א

 הוראה נאותות, בעזרי לימוד נדרשים, וכיו"ב.

לנהוג בכבוד, באדיבות ובסבלנות כלפי התלמידים ולשמור על אווירה חיובית בכיתות   .ב

 ים.הלימוד בזמן מתן השירות

תאם לחוזה המנהל ובהעל ידי ספק את השירותים בהתאם לדרישות אשר תימסרנה לו ל  .ג

     .ולרבות הוראות/הנחיות משרד החינוך ולנספחיו

וכן  ת, כללים, תקנונים וכיו"ב החליםלפעול בהתאם להוראות כל דין, תקן, הנחיות, הוראו  .ד

  והנחיות העירייה. בהתאם להוראות הסכם זה וליתר מסמכי המכרז ובהתאם לנהלים

  

הוכשרו לצורך הפעלת התוכנית בהכשרה מוכרת יהיו בעלי  בשיעוריםכי כל המדריכים    .ה

מחשוב ורובוטיקה לגילאי בית הספר ניסיון בהדרכת מטעם משרד החינוך והינם בעלי 

 היסודי.



  

 

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי מתן השירותים ע"י נותן השירות וכן היקף השירותים הינם  . 13

ונותן השירות הבלעדי שיקול דעתה בנוסף מצויים בו המאושר על ידי העירייה לתקציבהכפופים 

בכל היקף מתחייב לספק השירותים בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה, 

 הסכם. התמורה לפי (מסמך ג' למסמכי המכרז) ובמחירי הצעתוהמנהל דרש, ובהתאם להוראות ישי

העירייה ועל פי התקציב נותן השירות ק ע"פ ההזמנות והעבודה בפועל בהתאם להצעת זה תקבע ר

מוותר בזה נותן השירות צרכי העיריה ושיקול דעתה המוחלט.  ע"י הגורמים המוסמכים, המאושר

 ו/או תביעה כל טענהלנותן השירות תהא , ובכלל זה לא תביעה מצידו בקשר לכךטענה ו/או על כל 

 . השירותים, תוכנם, המקומות בהם הם מסופקים וכיו"ב היקףבין לגבי 
  

  פיקוח ובקרה

ו/או מנהלת בית אגף חינוך מנהלת נותן השירות קשר שוטף עם  םיקייבמהלך תקופת ההתקשרות  . 14

 , לפי דרישה, על קצב ואופן ביצוע השירותים.וידווחהספר ו/או מורה אחראית 

, לעיין בכל מסמך ללא התראה מוקדמת יםשיעורב בקררשאי ל ו יהיהו/או מי מטעמהמנהל  . 15

רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת האופן בו מסופקים השירותים, לרבות בחינת 

ם המועסקים בפועל דריכי. נותן השירות וכן המוכיוצ"ב מיומנויות המורה, התקדמות התלמידים

ורך כך, ובכלל זה למסור לידיהם במתן השירותים מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם מי מהנ"ל לצ

 כל מסמך והסבר רלבנטיים.

דלעיל, מתחייב נותן השירות לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על אופן  מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים . 16

 המספקים אותם.   דריכיםאספקת השירותים ועל המ

להחליף אדם המועסק במתן  ובכל מקרה בו נתקבלה דרישה מאת המנהל ו/או מי מטעמ . 17

השירותים, מתחייב נותן השירות להעמיד לרשותם גורם חלופי, העומד בכל התנאים המפורטים 

ימים  3בחוזה זה וכל תנאי אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודות באופן נאות, לשביעות רצונם, בתוך 

 ₪. 500בסכום של  שירותה ןנות, ייקנס דריךבמידה ולא יוחלף ממיום קבלת הדרישה. 

  ₪. 1,000 ייקנס נותן השירות בקנס בסך –ל פעילות במקרה של ביטו

₪. אם מקרה זה חזר יותר  250 קנס בסך –במקרה של החלפת מועד פעילות ללא הסכמת העירייה 

  יראו הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך. –פעמים  3-מ

  הסבת החוזה העברת זכות . 18

ו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולנותן השירות  .1

  פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת העיריה בכתב ומראש. 

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעיריה לפי הסכם זה  נותן השירות .2

 העיריה. יתלאחר, אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר



  

 

ן השירות ו/או המדריכים לא יספקו את השירותים או חלקם מבלי לגרוע מכלליות האמור, נות .3

 באמצעות קבלן משנה ו/או כל גורם אחר.  

ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור מראש  50%בכלל זה מתחייב נותן השירות כי לא יעביר  . 19

 ובכתב של העירייה.

  עיריה רשאית לעשות פעולות במקום נותן השירותה . 20

לבצע  ותחייבהמועסקים על ידו במתן השירותים בפועל ה מדריכיםו/או הת כל פעולה שנותן השירו

רשאית העיריה  –לאה וא לא מיוה ההסכםלפי  מי מהם , וכן כל התחייבות המוטלת עלוולא ביצע

 הם, ובלבד שנשלחה אליםועל חשבונ םולעשותם במקומנותני שירותים אחרים תחתיהם לשים 

למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע  מהםל, והדורשת לפני כן הודעה בכתב על ידי המנה

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם להסכם זה בהודעה. 

  ובהתאם לכל דין. 

  זיקיןאחריות ושיפוי בנ . 21

כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  ביצוע השירותים מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית  21.1

למסמכים  לתכניות ו/או  ולפיכך אישוריה של העירייה לשירותים ו/או נותן השירותול על תח

על פי הסכם זה, לא  ו/או מי מטעמו  נותן השירותהקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי 

אחריות המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על העירייה ו/או מי המ נותן השירותישחררו את 

 כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים. מטעמה אחריות
 

ו/או הפסד ו/או  , לגוף ו/או רכוש נזק אובדן ו/או  לכל כלפי העירייה  אחראי נותן השירות 21.2

ו/או לעובדיו ו/או   נותן השירותלעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לו/או  לעירייההוצאה שייגרמו 

ו/או עקב כך  ים בגין השירותכתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או י לצד שלישלמי מטעמו ו/או 

 משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו . שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם
  

פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  נותן השירות 21.3

ו/או על לעיל,  21.1 – 21.2בס"ק ם זה, ובין השאר אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכ

 פי דין.
 

כל נזק  בגין ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  העירייהמתחייב לשפות ולפצות את  נותן השירות 21.4

, לרבות, הוצאות משפטיות מי מהן  ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד ןהמי משיגרם ל

העירייה פסק דין של בית משפט מוסמך. פי  דרישתה ו/או עלואחרות בקשר לכך וזאת על פי 

במידת הצורך על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ו נותן השירותתודיע ל

 . נותן השירותשל  על חשבונו ,מפניה העירייההגן על ל
  

נשאה העירייה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה (כולל  21.5

ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה (ישירה או עקיפה) מביצוע  נותן השירותי עובד

להחזיר לעירייה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל  נותן השירותהשירותים, יהיה על 

 הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
  

או דרישה /העירייה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו 21.6

ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת  נותן השירותכאמור, מכל סכום שיגיע ל



  

 

תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו העירייה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של 

על כל תביעה ו/או דרישה  נותן השירותהעירייה כאמור תהיה מותנית בכך שהעירייה תודיע ל

  עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. כאמור

   ביטוח . 22

לבטח על  נותן השירותלפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  22.1

חשבונו, לטובתו ולטובת העירייה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר 

ביטוחים מתאימים להבטחת , אחריות שבדיןובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת  תקופתו

ים הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורט ובהתאם לשיקול דעת ואחריות

 בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:
 

  עירייה:ו/או ה נותן השירות –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  22.2

  ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברות עובדיה לרב: הכיסוי הביטוחי" לעניין עירייה"ה  

  

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  הועובדי עירייהמכסה את אחריות ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -

  .ומי מטעמו בביצוע השירותים  נותן השירותמחדל של 

  

נזקים בגין ל האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב ל ביטוח חבות מעבידים  -

  בקשר עם ביצוע השירותים. נותן השירותתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

  

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  22.3

  ₪ . 100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

  

  :הסעיפים הבאיםלול את לכ נותן השירותמתחייב בכל הפוליסות הנזכרות  22.4

, למעט כלפי מי שגרם הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדי  .א

  .לנזק בזדון

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר   .ב

 60במכתב רשום, ו/או חברת הביטוח מטעמו,  נותן השירותע"י הודעה בכתב, לעירייה 

  .ם לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקשיו

  .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות  .ג

במלוא השיפוי  המגיע לפי  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןפוליסות ה לגבי העירייה  .ד

 נותן השירותלחברת הביטוח של תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה 

לחוק חוזה  59השתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף ל ביעה ממבטחי העירייהזכות ת

על טענה יוותרו  וחברת הביטוח נותן השירות, ולמען הסר ספק 1981 –הביטוח תשמ"א 

  של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל   .ה

  .התקפות במועד התחלת הביטוח ביטוח
  

כנספח מסומן את טופס האישור על קיום ביטוחים,  נותן השירותמציא יימת הסכם זה עם חת 22.5

כשהוא , "), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהטופס האישור על קיום ביטוחים(להלן: " ו'

מטעמו. המצאת טופס האישור על קיום המורשית בישראל ידי חברת הביטוח -חתום על

ציג, מידי ישוב וי נותן השירותווה תנאי מהותי בהסכם. ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מה



  

 

תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא 

 .העירייהצורך בקבלת דרישה  כלשהי מ
 

לעירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירות להמציא את פוליסות הביטוח עירייה ה 22.6

מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון  ותונותן השיר

 .העירייהו/או התאמה שתדרוש 
 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  22.7

אחריות  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מהעירייהלא יהוו אישור כלשהו  לעירייה

פי הסכם זה -על נותן השירותכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין. - או על
 

בכל נזק  אישישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן יי נותן השירות 22.8

שבא , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי נותן השירותעקב מעשה ו/או מחדל של  לעירייהשיגרם 

, לרבות נזקים מתחת לסכום נותן השירותמטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
  

הא י העירייהו/או זכויות  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי נותן השירותהפר  22.9

תביעות ו/או   י ולא תהיינה לולעירייה באופן מלא ובלעדלנזקים שיגרמו  אחראי נותן השירות

 .המנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי יהיה א וטענות, כספיות או אחרות, כלפיה וה
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  22.10

 נותן השירותאת על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר  נותן השירותלעירייה כנגד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.



  

 

  

 
    ערבות לביצוע החוזה . 23

  

נותן , כולן או מקצתן, מוסר בתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .1

   ₪  10,000 חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה בסכום שלטרם יה בירילעהשירות 

שתוקפה עד תום  עיריה לתקופת החוזהה יתשל גזבר הלהנחת דעת ,")הערבות(להלן: "

. הערבות נותן השירותההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על  תקופת ההתקשרות.

עיריה את ההפרשים להשיב לידי ה להתחייבות נותן השירותהאמורה תשמש גם כערבות 

  והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

טר את נותן השירות ממילוי כל חובותיו לעיל אינו פודמובהר בזאת כי מתן הערבות כ .2

והתחייבויותיו כלפי העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של 

הערבות, כולה או חלקה, על ידי העירייה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מנותן השירות כל 

  ו/או עפ"י דין. נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה 

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא  .3

רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק 

זכות  נותן השירותמבלי שתהא לשל העירייה ינה הגמור והמוחלט ילקנשייגרם, ויהפוך 

ריה או ראש העיריה או גזבר העיריה בטענות כלשהן בקשר לכך, כלשהי לבוא כלפי העי

ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת 

  ההסכם. 

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .4

  . על החוזה ת הזוכהחתימהידוע במועד  וןהאחר . המדד הבסיסי הינו המדדלסטטיסטיקה

, לפי פנייה חד הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .5

העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא סיפק נותן  יתצדדית של ראש העירייה או גזבר

ותיו השירות את השירותים ו/או חלקם או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבוי

עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות 

בחשבונות נותן השירות. היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא 

    נותן השירות ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.

תן השירות מיד עם קבלת ההודעה החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, ידאג נו .6

על הארכת ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחלופין 

אשר תוקפה עד לתום התקופה  כום זההבס חדשה ערבות בנקאית אוטונומיתיפקיד 

המוארכת, בנוסח המפורט במסמך ו' למסמכי המכרז, מאת מוסד בנקאי שהעירייה אישרה 

 זה.   מראש לעניין

למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השירות מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך  .7

תקופת החוזה ותקופת ההארכה, תהיה/ ינה בידי העירייה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח 

  מסמך ו' הנ"ל.

) לעיל, והוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה (כמפורט בסעיף ( .8

  חוייבים לפי הענין).בשינויים המ
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ה מאת נותן השירות בהתאם להסכם ימוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירי

זה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי החוזה ו/או כל סכום 

מי מטעמו מחדלי נותן השירות ו/או  שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או

ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם לנותן השירות. האמור 

 בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת

  . העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה

  

          דים ושמירה על הוראות הבטיחותעובהעסקת  . 25

כן מתחייב  .אזרחי המדינה להעסיק עובדיםנותן השירות מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, מתחייב   .א

חוק שכר מינימום, שרות התעסוקה, כל דין, לרבות הוראות נותן השירות להעסיקם בהתאם להוראות 

, 1958 –, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1988 - התשמ"ח בעבודה,  חוק שיויון הזדמנויות, 1987 - התשמ"ז 

  חופש העיסוק. יסוד: וחוק , 1953 -חוק עבודת נוער, התשי"ג 

, מיומנים, בעלי כל האישורים מקצועייםמנוסים, , כשירים נותן השירות מתחייב להעסיק עובדים  .ב

 וההיתרים הנדרשים עפ"י דין לצורך ביצוע העבודות. 

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  נותן  כל דיןבכל עת אחר הוראות נותן השירות חייב למלא   .ג

השירות ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל 

התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק 

בלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של וביטוח סוציאלי בשיעורים המקו

  העובדים במדינה באותו ענף. 

, ושנועדה המנהלנותן השירות מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון   .ד

   לשמור על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים. 

ר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא מצהינותן השירות , ההסכםלפגוע בשאר הוראות מבלי   .ה

כל דין, הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

(להלן  1954 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד לרבות 

") פק' הבטיחות(להלן: " 1970 –(נוסח חדש), התש"ל ") ופקודת הבטיחות בעבודה חוק ארגון הפיקוח"

כללי ,  –והתקנות על פיהם, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות 

נותן השירות , כפי שינתנו בטרם יתחיל בעירייה בהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודהו

 . זה ומעת לעת הסכםביצוע התחיבויותיו נשוא ב
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נותן השירות מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי   .א

, עובד מעביד בינו לבין העיריה.  כמו כן, מצהיר בזאת נותן השירות כי הוא המעביד של עובדיו

וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד  לרבות המורים המועסקים על ידו במתן השירותים בפועל

  . ו/או מי מטעמו ומעביד בין   העיריה לבין מי מעובדיו

נותן השירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל   .ב

כאים ואין נותן השירות, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו ז מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

  .  לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

הקשורים במישרין או במידה והעיריה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן נותן השירות ו/או מעובדיו,   .ג

תה בגין , מתחייב נותן השירות לשפובעקיפין בהעסקתם לצורך מילוי התחייבויותיהם לפי הסכם זה

כל סכום כאמור והעיריה רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה לנותן 

  השירות. 

 מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור בחוזה זה.  .ד

  התמורה  . 27

החוזה, לשביעות תמורת ביצוע מלוא השירותים וההתחייבויות של נותן השירות בהתאם להוראות 

  רצונם המלאה של העירייה והמנהל, תשלם העירייה לנותן השירות תמורה כדלקמן:

ישולם סך של , שייערך בפועל עם קבוצת תלמידים במשך שעה חינוכית אחת  שיעורכל עבור   .א

(קרי, המחיר הנקוב ע"י העירייה בניכוי ההפחתה שציין נותן  ________ ₪ + מע"מ לכל שיעור,

  .    השירות)

אחיד וקבוע, הינו שנה כל הלאורך מפגש כל מובהר בזאת במפורש כי המחיר לו זכאי נותן השירות בגין   .ב

בלא קשר למקום בו מסופקים השירותים, מועד אספקת השירותים (ימים ושעות), למורכבותם, 

צורך לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח כנדרש ל

  אספקתם/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים, למספר התלמידים ו/או לרמתם, וכיו"ב. 

וכוללת את כל הוצאות נותן השירות ו/או מי מטעמו, התמורה הינה סופית וקבועה  למען הסר ספק,  .ג

ציוד משרדי,  ציוד מכל סוג שהוא, צילומים, תוכן לימודי, נסיעות, כוח אדם,לרבות מכל סוג שהוא, 

   הכנה והיערכות, פיקוח ובקרה, וכיו"ב.

כן מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על   .ד

ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים 

ליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, המגיעים לנותן השירות כל סכום שע

  והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירות.

יום לא יהווה הפרה של  14עוד מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד העירייה אשר לא יעלה על   .ה

  אמור.חוזה זה ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כ

  
      תשלום התמורההגשת חשבונות ואופן  . 28

בתום כל חודש מחודשי השנה נותן השירות יגיש לעירייה דו"ח פעולות וחשבונית מס "מקור" לתשלום   .א

לחודש). החשבונית תכיל את סכום התמורה בגין מספר  10-ועד ל 1-(מ ,בהם יתן שירותים לעירייה



  

 

 .ל, במהלך התקופה שקדמה למועד הגשת החשבוןידו בפועשעות העברת התכנית אשר בוצעו על 

 חשבונית בגין רכישת ציוד, אם וככל שיוזמן מהספק תוגש גם היא, בהתאם לאמור לעיל. 

המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם,  המנהל יבדוק את החשבונית והדו"ח  .ב

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר  לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב,

בחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או או /ו דו"חבזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים ב

מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע השלמות או החלפות 

 ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל.הנדרשות לפי שיקול דעתו הבלעדי, והספק מתחייב לעשות כן באופן 

  יום ממועד קבלתו מהספק.  14המנהל יעביר לגזברות העירייה חשבון עם הערותיו/אישורו בתוך 

 עירייה. ת החשבון לתשלום בקבליום ממועד  45ונית ו/או חלק ממנה ישולמו בתוך החשב  .ג

חריות הספק לוודא מדוע אחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד העירייה.   .ד

  עוכב החשבון. 

על אף האמור בהסכם זה לעניין תנאי תשלום, לעירייה שמורה הזכות לשנות את תנאי התשלום והכל   .ה

  . 2017בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לקבלנים, התשע"ז 

  
29 .         

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים

במהלך, אחרי  הלידיעת וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד  תמתחייבנותן השירות  .1
 .להבטחתם) ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - (להלןרותים יועקב  תקופת הש

א וד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהמצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגונותן השירות  .2
 בחוזה זה. עירייהעם העוסק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר 

חשש לניגוד עניינים בין  יע למזמין על כל עניין שעולה ממנהמתחייב להודנותן השירות 
 לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. והוא מתחייבירותים לעניינים אחרים הש

ונותן  נותן השירות וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמוזה לחוזה יחול על האמור בפרק  .3
  רותים.יבביצוע הש להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו מתחייב ותהשיר
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לחוזה הם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה  ,25-29, 22, 20, 19, 8-13מוסכם בין הצדדים כי סעיפים   .א

ה עפ"י מסמכי והפרתם תיחשב כהפרה יסודית המזכה את העירייה, מלבד כל סעד ותרופה המוקנים ל

 החוזה וכן עפ"י דין, גם בסעדים ובתרופות המפורטים להלן בס"ק (ג).

יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו  , המנויים להלן,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאיםכן   .ב

    עפ"י החוזה וכן עפ"י כל דין:את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה 

וגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס כשנותן השירות פושט רגל או שה )1(

נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם , נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 

קבל ארכה או פשרה למען  סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען

 . 1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג 

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה כשנותן השירות )2(

מפסיק את מהלך ביצועה וא שאין נותן השירות מתחיל בביצוע עבודה מסויימת, או כשהכ )3(

מספק את  ו , או שאינהמנהלר ע"י ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואוש המבצע ואינ ואאו שה

או כאשר נותן השירות הפר אחת או יותר  במועד םבקצב הדרוש להשלמתהשירותים 

מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת 

המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בו כי השירותים המסופקים על 

ם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים ידו, כול

 . נאותים לשיפור איכות השירותים

 שיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שנותן השירות מתרשל בזדון בביצוע החוזה. כ )4(

או הציע לאדם כלשהו  ןה הוכחות להנחת דעתה, שנותן השירות נתישיש בידי העיריכ )5(

 לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.  רמענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקששוחד , 

לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  הת הוראות המנהל ולא נענאינו ממלא א נותן השירות )6(

 .  מנהלהזמן שנקבע לכך ע"י ה

לי ם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד נותן השירות ו/או נגד מי מבעא )7(

 מניותיו ו/או מנהליו. 

תברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירות שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה ה )8(

נכונה, או שנותן השירות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע 

 על התקשרות עם נותן השירות. 

חות שאינם מדוייקים תברר כי נותן השירות מסר לעיריה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוה )9(

 במסגרת תפקידו. 

התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם נותן השירות, והעירייה התריעה  ) 10(

 על כך בפני נותן השירות בכתב.

השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות , או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה   .ג

, למעט ביטול כאמור בסעיף קטן קה את ביצועו, כולו או מקצתואת החוזה, כולו או מקצתו, או הפסי

ל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים כלא יהיו לנותן השירות ה' להלן, 

 שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 



  

 

דין כביטול מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י   .ד

החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ונותן השירות יהיה חייב 

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ   .ה

הופסקו שירותי נותן השירות בשל ביטול ימים.  14, וזאת בהתראה של  של המנהל יקול דעתו הבלעדיש

החוזה על ידי העירייה כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי 

ירות החוזה, בגין השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת הש

עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או 

בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לנותן השירות כל טענות ו/או 

ניטין ו/או אובדן דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במו

 רווחים, כתוצאה מהפסקת ההתקשרות וביטול החוזה. 
 

  שמירת זכויות  . 31

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי 

חוזה זה ו/או על פי כל דין , לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או 

, ולא יהא לה כל תוקף אלא ו/או מי מטעמו ו/או מנהל החשבונות דרך אחרת ביחסיה עם נותן השירותב

  אם כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש. 

  
  שינויים בהיקף השירותים . 32

 
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לקבלן, מעת לעת, הוראות בדבר שינויים        

ימי עבודה לפחות, בין היתר, בשל צורכי העירייה  7או בהיקף השיעורים, בהתראה של /בתכנית ו
ה. לשביעות רצונ, אפילו ניתנו השירותים לנמק לקבלן את העילהשיהיה עליה וזאת מבלי ותקציבה, 

בהוראות, כאמור, תהיה העירייה רשאית לשנות, להגדיל או להפחית, את ימי מתן השיעורים בהסכם 
ול כפי שיפורט בהוראות בדבר שינויים, כאמור, והספק מתחייב לפעול על פי הוראות אלה. בכל זה, הכ

מקרה של שינויים, כאמור, יועלו או יופחתו, לפי העניין, התשלומים לקבלן על פי הצעתו במכרז, כפי 
בגין  שנתקבלה על ידי העירייה, מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות,

 שינויים, כאמור. 
משווי החוזה.  50% ובאישור מועצת העיר על  %25  מקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה עלבכל 

, כאמור, כדי לשנות מהמחיר הצעת שינוייםלמען הסר כל ספק מובהר בזאת שלא יהיה בהוראות ל
חתם על ידי ייהיקף ההתקשרות של  הגדלההקבלן במכרז, כפי שנתקבלה על ידי העירייה. שינוי הכולל 

   .עירייהמורשי החתימה של ה
  

כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת  ,מובהר בזאת ,ספק ען הסרלמ
טענה שיש לו ביחס לשינוי שבוצע והוא מתחייב להמשיך במתן השירותים על פי השינוי שנמסר לו מבלי 

 .ת כנגד השינוי ואופן ביצועולגרוע מזכותו להעלות טענו

 

  תרופות  . 33

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של 

  הפרת החוזה. 

  

למען הסר ספק, חובת הסודיות תמשיך לחול על נותן השירות, עובדיו ושלוחיו גם לאחר תום תקופת 

 בהיר לעובדיו ולשלוחיו את דבר חובה זו המוטלת עליהם. ההסכם. נותן השירות מתחייב לה

  



  

 

  כללי . 34

 המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכםמוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא 
  לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

  
  הודעות  . 35

  כתובת הצדדים הם :  

  .יבנה, דואנירח'  – נהיבעירית 

  

  __________________________________  - מפעיל/נותן השירות

  

שעות  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

  ו כדבר דואר רשום. משלוחמיום 

  

  ולראיה באו על החתום :

  

                      _________________                             _______________  

  נותן השרות                                                                יבנהעיריית        



  

 

  )1(המסמך  
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  

  
  

  יבנהלכבוד: עיריית 
               

  
  

  1976 –אות גופים ציבוריים, התשל"ו לפי חוק עסק תצהיר
  

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

  כדלקמן:

חוק (להלן: " 1976 –ם ציבוריים, התשל"ו הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופי .1
בגני  שחמטפעלת חוגי לה 31/2019 "), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' עסקאות גופים ציבוריים

עסקאות גופים  למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק. ילדים
  ציבוריים.

  

ם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרת .2
חוק שכר (להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א מינימום
 "). חוק עובדים זרים(להלן: " 1991 –

 
על זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר לחילופין, אם אני הח"מ וב .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 ההרשעה האחרונה. 

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

  

  

     _____________           ____________________  

  חתימת המציע                    תאריך    

  

  אישור

  

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 

תפות רשומה: המשמש באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או שו

בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר 

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

  יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

  

                  ___________________  

  חתימה וחותמת עו"ד                                           



  )2(המסמך 

  
  1976- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים, 

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:רואה חשבון* / יועץ מס*/  *1976- של"ות

_______________    __________________________  
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם      שם

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, - מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

  .1975- תשל"ו

 לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.נוהג 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר 

י הגשתם או נכונות הסכומים או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועד

 ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

  

  
________________                     _____________         _______________          ___________  

  חתימה           שיוןימס' ר      תואר           שם        

  

  

  תאריך: ____________________

  

  * מחק את המיותר.

  במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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  אישור על קיום ביטוחים -נספח ו'
  נספח ו'

  הנפקת האישור:תאריך    אישור קיום ביטוחים

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

  מבקש האישור.  מיטיב עם 
  מבקש האישור מעמד  העסקה  אופי  מבוטחה  מבקש האישור

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיריית יבנה (המזמינה ו/או 
חברות בנות ועובדים של 

  הנ"ל) 

 שם:  
  
  
  

  

הפעלת תכונית לימודים ☒
  חוג  /
  
  

אחר : ☐
_____________  

  

  בעל חוזה ☒
  

אחר ☐
______________________  

  ת.ז./ח.פ. 
____________  

  ת.ז./ח.פ. 
  

  מען
  יבנה, 50 דואני שדרות

  מען
  

  תיאור הפעילות  / השירותים נשוא אישור הביטוח:
  

  מחשוב, קוד ורובוטיקה   –הפעלת תוכנית לימודים  

  כיסויים

  סוג הביטוח 
  

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
  ביטוח   סכומיאו 

מספר 
  הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה 

תאריך 
  תחילה 

תאריך 
  סיום

כיסויים נוספים בתוקף   גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי 
  בהתאם לנספח ד' 

  מטבע   סכום 

ביט     צד ג'
______  

    2,000,000  
  

  אחריות צולבת  302  ₪ 
  הרחב שיפוי  304
  ויתור על תחלוף  309
  לטובת מבקש        
  האישור        
  תביעות המל"ל  315
  מבקש האישור     318
  מבוטח נוסף       
  ראשוניות  328
רכוש מבקש      329

  האישור יחשב כצד ג 
  צד ג' –אחר 
  אחריות חריג

 חל מקצועית, אינו 
  נזקי גוף  על

ביט   
______  

    2,000,000  
למקרה ולתקופה במשותף 
עם פוליסת צד ג' הנ"ל ולא 

  בנוסף

כנ"ל כמו בפוליסת צד   ₪ 
  ג' 
  

  הרחב שיפוי  304  ₪   20,000,000          םאחריות מעבידי
ויתור על תחלוף  309

  מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה  319

  ויחשב כמעבידם 
  ראשוניות  328

  )*: ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  ורסים סדנאותהדרכות ק 016
 נופש וטיולים (לרבות מדריכים) / קייטנות/ פעילות לילדים  046

  ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  הביטול. 
  חתימת האישור

  המבטח:
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   מכרז -נוסח ערבות בנקאית -1ז' מסמך

  

    :___________תאריך                                                            

  :לכבוד

  ית יבנהעירי

  

  

  נ., ג.א.

                      

  ערבות בנקאית מס'הנדון:  

  

  

כל סכום שהוא עד לסכום כולל  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

עם בקשר להבטחת מילוי התחייבויות המבקש שתדרשו  ")סכום הערבות" :להלן₪ (עשרת אלפים ₪) ( 10,000 של

  עיר יבנה. בתי ספר בב שיעורי מחשב קוד ורובוטיקה למתן שירותי    31/2019מס' פומבי מכרז 

  
פרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל למדד המחירים לצרכן כפי שמתסכום הערבות יהיה צמוד 

  ") . המדד" :(להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

   הגשת ההצעה למכרז. המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

  

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

  

כם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי לפי דרישת

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

  המבקש. 

  

  .25.2.20 ליום וכולל ערבות זו תהיה בתוקף עד 

  

  בטלה ומבוטלת.  הערבות תהיה 20.2.20ולאחר תאריך

  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                       

  

  בנק                                                                                                   
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  נוסח ערבות חוזה -2נספח ז' 

  

    :___________תאריך

  :לכבוד

  ית יבנהעירי

  

  

  נ., ג.א.

                      

  ערבות בנקאית מס'הנדון:  

  

  

כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  אנו ערבים בזה )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

עם בקשר להבטחת מילוי התחייבויות המבקש שתדרשו  ")סכום הערבות" :להלן₪ (עשרת אלפים ₪) ( 10,000 של

בתי ספר ב שיעורי מחשב קוד ורובוטיקה למתן שירותי    31/2019מס' פומבי חוזה שנחתם בעקבות זכיה במכרז 

  .עיר יבנהב

  
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל יהיה צמוד  סכום הערבות

  ") . המדד" :(להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

  . החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

  

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

  

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי 

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

  המבקש. 

  

  _________. ליום וכולל ערבות זו תהיה בתוקף עד 

  

  בטלה ומבוטלת.  הערבות תהיה ________ולאחר תאריך

  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                       

  

  בנק                                                                                                   
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  תצהיר בדבר אי תאום מכרז- חנספח 

בקשר עם אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

, מכרז פומבי __למכרז __________ "),המשתתף____________________________________ (להלן: "הצעת 

  "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרזמס' ________ (להלן: "

  
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

צות, הסדר או המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייע .3
 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. לא הייתי מעורב בנסיון .6

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או  .8
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 (יש לסמן בעיגול את התשובה).  נכון / לא נכון –משתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ה . 9

  אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . (יש לסמן בעיגול את התשובה)נכון / לא נכון   –מכרזים 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 ול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכ . 11

_____________      ______________________     _____________________     __________  

  תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת המצהיר      

  אישור

________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני  אני החתום מטה, עו"ד

__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 

המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

  ר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.הקבועים בחוק איש

_______________                                                                         ________________________  

    שם מלא + חתימה + חותמת      תאריך                                                                                                  
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  : ט נספח

  

  תאריך: _________                                                   לכבוד

  עיריית יבנה

  שדרות דואני יבנה 

  

  א.ג.נ.,

  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

  
  ות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הורא 1

  
  א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1

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

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

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב" לעסקה עם העירייה; לעניין 
(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2

  הקובע: 

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

וא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות חבר מועצה או קרובו או תאגיד שה -מועצה" 

  )(ב))."1(2-)(ב) ו1(1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
  (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 

חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת  זוגו או שותפו או סוכנו, בשום-ידי בן

  למענה."

  
  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

  בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
הונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים ב 2.2

  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  3

  מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 
) לפקודת העיריות, לפיהן 3א'( 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

א'(א) 122 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 2/3מועצת העירייה ברוב של 
  לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

  

  

  

  

  

שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: _________



  

לצורך  -מנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית /בתי ספרמחלקת  מוסד חינוך/ אישור מנהל -נספח י'

  ים)מציא בהתאם לתנאי המכרז אישורהוכחת ניסיון הנדרש בתנאי הסף (יש לה

  לכב' 

  תאריך: _____________                עיריית יבנה 

  

   בעיר יבנה מחשוב קוד ורובוטיקה בבתי ספר יסודייםלהפעלת תוכנית שיעורי  31/2019מכרז הנדון: 

מנהל/ת אגף חינך  בתי ספר/מחלקת מוסד חינוך _____________, הנני ______________, מנהל/ת 

  לאשר בזאת לבקשת _____________ (המציע) כדלקמן:  , יריית/ מועצת ___________________בע

  

שנים _____________________, ________________________, ____________________ ב

), ________________ ________(לשנה"ל ב______________ _____________העביר המציע שיעורי 

במס'  )מספר נת לימוד ושבהתאמה (יש לנקוב  __) , ______________ (לשנה"ל_____)(לשנה"ל______

  . (פירוט גילאים ____________) לגילאי בית ספר יסודי שעות לימוד ________

חוות דעתנו על השירות: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  חוות דעתנו על הרמה המקצועית: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  חוות דעתנו על הזמינות וזמני הביצוע: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  בכבוד רב,                 

             ____________________________  

  שם ותיאור תפקיד              

  _______________: _________ישיר מס' טלפון            

  תאריך:______________ כתובת דואר אלקטרוני: __________________


