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 1הודעת הבהרה מס' ומכרז למתן שיעורי שחמט בגני הילדים בעיר יבנה   38/2021סיכום סיור קבלנים למכרז הנדון: 

 : 1 הבהרה מס' הודעתלהלן 

 כאמור במסמכי המכרז.  12:00בשעה  1.11.2021מועד הגשת ההצעות למכרז יוארך ויהא יום ב'  .1

 (  בעמ'   יוחלף בנוסח הבא: 5)א( ) 4תנאי הסף  .2

 -או ב רשויות מקומיות 2גני ילדים בלפחות  20 -וצעים על ידו  במציע בעל ניסיון קודם בהפעלת השיעורים המ

)מתוך חמש שנות הלימוד האחרונות(  בכל אחת משלוש שנות הלימוד  גני ילדים ברשות מקומית אחת,  40לפחות 

מוכר ע"י משרד החינוך. כלל המורים העובדים/מוצעים/מועסקים במסגרת המציע, הינם מורים  כמפעיל

מדריכים מבעלי ניסיון בלימוד שחמט בגני ילדים. על  המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים בדבר הוכחת /

 . מלצתםוה ניסיונו לרבות אישור מנהלי אגף חינוך ברשויות מקומיות בדבר עמידה בתנאי סעיף זה

ת הלימוד/ בבית, למשתמשים/ לשימוש בע תוכנת לימוד שחמט/באם המציע מספק יחד עם שיעורי השחמט אפליקציה .3

תוכנת /. אספקת אפליקציהללא תשלוםו במסגרת השירותים שיסופקו על ידו זאת תוכנה/יספק המציע אפליקציה יזא

תנוקד ברכיב האיכות, בהתאם  תתפות במכרז, אלאו/או אמצעי אחר למשתמשים לא תהא תנאי סף להש חמטלימוד ש

, כנספח  מצ"ב. "+ תוכנת לימוד שחמטיגרעו המילים:"  16-18עמודים  -למכרזטופס הצעת המחיר להוראות המכרז. מ

 הצעת המחיר למכרז.  -מסמך ג'נוסח מעודכן של  להודעה זאת,

הינו של העירייה בלבד וכי לכל ילד, חוברת הדרכה +שיקול הדעת לרכוש אמצעי תוכנית כי תשומת לב המציעים  .4

 ניין. , ככל האפשר בנסיבות הע(שטיח רצפה/ערכות שחמט) בגנים ייםדרש להשתמש בציוד הקיהמציע הזוכה י

 

 זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעהוהוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז
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 מסמך ג' הצעת המציע
 לכבוד

 המכרזיםועדת 

 עירית יבנה

 38/2021מכרז פומבי מס' 

 להפעלת חוגי שחמט בגני ילדים

 הצעת המציע

אני הח"מ _______________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי להפעלת חוגי  .1

 שחמט בגני ילדים.         

פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי המכרז וכי הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות  .2

תנאי המכרז, פרטי השירותים, תנאיהם, המקומות המיועדים לצורך אספקת השירותים ותנאיהם, וכל הגורמים 

האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי  את הצעתי. לאחר 

הם יסופקו השירותים  ובדקתי ואני מכיר את תנאי המקומות ויודע את כל הפרטים הנוגעים שביקרתי במקומות ב

לאספקת השירותים ואפשרויותיהם, אני מציע לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי המחיר 

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

 מסכים ומתחייב בזאת כי: אני  מצהיר, .3

הנני בעל הידע, המומחיות, הניסיון, הרישיונות, ההכשרות והכישורים הדרושים לספק את השירותים נשוא  .א

המכרז, מכל בחינה שהיא, בהתאם לכל מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מסוגל לגייס 

 השירותים בצורה מקצועית ויעילה וברמה גבוהה.ולהפעיל עובדים ברמה גבוהה על מנת לבצע את 

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

 מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז, בהתאם למסמכי המכרז.

ייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו, לרבות הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתח .ג

 עמידה בלוח הזמנים.

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

 ולספקם בהתאם לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז לשביעות רצון העיריה ו/או המנהל.

מי על אופן אספקת השירותים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה, הנני מתחייב לקיים פיקוח ובקרה מטע .ה

 וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לקיים פיקוח ובקרה מטעמה.

כמו כן הנני מתחייב למסור את הדיווחים הנדרשים בנוגע לאספקת השירותים, כפי שאדרש ע"י העירייה ו/או  .ו

 המנהל.

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

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

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי וכן כל  .ח

 גורם מטעמי אשר יועסק במתן השירותים. 

 לעניין בחירת הזוכה מכוח המכרז והיקף השירותים אשר יסופקו על ידו, הנני מצהיר כי ידוע לי כדלקמן: .4



 

 

תקציב מאושר על ידי העירייה וכן בקבלת כל האישורים ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של  .א 3

להשתתף במימון  התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או

השירותים. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לאספקת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים 

התקציביים כמפורט לעיל, הזוכה לא יספק את השירותים ו/או את החלק מהם אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה 

 תקציבית ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך. 

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

השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית הזמנתם של חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול 

ה לפרסם דעתה הבלעדי של העיריה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריה. העירייה שומרת על זכות

 מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

החליטה העיריה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר,  .ג

ייחתם עמי חוזה על בסיס הצעתי בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. העיריה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים 

 ט לעיל. נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירותים שהזמנתן בוטלה/ נדחתה כמפור

כמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים אשר לא 

הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לספק את אותם 

 שירותים נדחים במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

 בת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  העירייה אינה מתחיי .ד

 להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז. .5

ימים מתאריך הודעתכם  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  

 בדבר זכייתי במכרז:

 הוא חתום.לחתום על ההסכם ולהחזירו לעיריה כש .א

להמציא לכם אישור, עבורי ועבור כל המועסקים מטעמי בביצוע השירותים מכח מכרז זה, אישור משטרה בדבר  .ב

העדר הרשעות בעבירות מין כנדרש בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים וכן כל אישור שיידרש 

 ע"י קב"ט העירייה ו/או כל גורם חוק.

 ם ביטוחים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.להמציא לכם אישור קיו .ג

לעיל כולן או  5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי לאספקת השירותים והעיריה תהא 

ת הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהזמין את השירותים מגורם אחר, הכל כמפורט במסמכי רשאית לחלט את הערבו

המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 ורים הנדרשים.הנני מצרף להצעתי את המסמכים והאיש .7

 

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

עוד ידוע לי כי לעירייה שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, 

סרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית התאמתי לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיו"ב. אם א

 העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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במידה ותדרוש העיריה יוארך תוקפה של הצעתי למשך . 18.1.2022הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי עד וכולל יום  .8

ך, על חשבוני, את תוקף הערבות הניתנת על ידי להבטחת קיום תקופה נוספת עפ"י הנחיות העירייה ולצורך כך אארי

הצעתי. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, 

ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי 

 אחד מהם לחוד. כל

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

לשעה חינוכית אחת, כלומר בצירוף מע"מ כדין ₪   175הינו   - דקות( 60לשעה חינוכית אחת )המחיר המקסימלי 

 דקות . 60לשיעור חוג שחמט של 

 ₪. 22המקסימלי לאספקת אמצעי התוכנית +חוברת הדרכה לכל ילד )אופציונלי לעירייה( הינו המחיר 

 ₪  675המחיר המקסימלי לסט שחמט רצפתי לגן הינו 

 ש"ח  68 –המחיר המקסימלי לסט שחמט אולימפי כולל לוח סיליקון ותיק בד לאכסון 

 

 לעיל הינו % ___________  שיעור ההפחתה האחיד המוצע על ידי לכלל המחירים שננקבו

הפחתה. הצעה אשר תחיל תוספת למחיר הנקוב על ידי העירייה ו/או  %0)ניתן להציע אחוז הפחתה בלבד לרבות 

 שיעור הפחתה בלתי אחיד, תיפסל על הסף, מבלי שתידון(. 

אותיי, בין מיוחדות המחיר המוצע על ידי עבור אספקת השירותים נשוא המכרז הינו סופי ומוחלט וכולל את כל הוצ .10

ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות ציוד, עזרי לימוד, צילומים, הכנת תוכן לימודי, נסיעות, כוח אדם, ציוד משרדי, 

הכנה והיערכות, פיקוח ובקרה, ליווי הגננת במהלך השנה, דיווחים וכיו"ב. למען הסר ספק, ידוע לי במפורש כי 

בגין אספקת השירותים כאמור לעיל ) רכישת אביזרים וציוד שנזכרו בנספח ג'  הינה  התמורה אשר אהיה זכאי לקבל

 אופציונלית ולשיקול דעת העירייה( הינה, בניכוי ההפחתה שהוצעה על ידי , בכפוף לתנאי המכרז. 

להעביר לכל גן ולעירייה שיקול דעת להורות למציע  דקות 60ידוע לי כי אורך שיעור )שעה חינוכית( בחוג שחמט  הינו  .11

 דקות כאשר בכל שיעור נמצאים מחצית מילדי הגן.  30ברצף שני שיעורים זהים של 

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

 סוג שהוא ולא יתווסף מע"מ. 

כל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים עפ"י מכרז כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מ .13

זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כל, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת 

 סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

יום לאחר מועד ההודעה על הזכיה ועד לתום  14 -פ"ב )החל מתשידוע לי/נו כי תוקף ההסכם הינו למשך שנת לימודים  .14

, בכפוף לזכות העירייה לבטלו קודם לכן, וכן כי לעירייה שמורה האופציה להאריכו למשך שתי שנות שנת הלימודים(

 לימודים נוספות, כולן או כל חלקן מהם בכל פעם, הכל כמפורט בהסכם.

 

______________________ 

 חתימת המציע
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