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מועצה מקומית מג'דל שמס
מכרז פומבי מס' 04/2022
להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות במג'דל שמס
.1
.2

.3
.4
.5
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מועצה מקומית מג'דל שמס) ,להלן" :המועצה"( ,מזמי ה בזאת הצעות להפעלת תכ ית רווחה חי וכית
ושיקום שכו ות בישוב שתוקצב במסגרת החלטת ממשלה.
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל ת אי הסף כמפורט להלן:
 .2.1המציע בעל יסיון מוכח של  3ש ים לפחות במהלך  5הש ים האחרו ות בהפעלת תכ יות חי וך
הכוללות :כוח אדם והפעלות חי וכיות במוסדות חי וך מוכרים בתחום רשויות מקומיות ו/או
עיריות שמספר תושביהן מעל  10,000תושבים בכל אחת ואחת מהרשויות.
 .2.2המציע )או במקרה של תאגיד ,התאגיד ומי ממ הליו( ,לא הורשעו )כולם או מי מהם( בעבירה
פלילית מסוג עוון ו/או פשע ו/או בעבירה על חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז –  1987ו/או בעבירה על
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א – .1991
להוכחת עמידת המציע בת אי סף זה יש לחתום על הצהרת המציע בפ י עורך דין ,שם יצוין
שהמציע )התאגיד ומי ממ הלי התאגיד( לא הורשעו בעבירות כאמור לעיל לפי ספח מצורף.
 .2.3חובה על המציע לצרף ערבות ב קאית למכרז לפי ה וסח המצורף .בסך) ₪ 50,000 :חמישים אלף
 (₪בתוקף ליום .31/07/2022
 .2.4על המציע להיות בעל מחזור ש תי של מי ימום  ₪ 500,000בכל אחת מהש ים 2018+2019+2020
ויש לצרף אישור רואה חשבון המעיד על המחזור הש תי של המציע.
 .2.5על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז ,לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזה
ו ספחיו .כל עמוד במסמכי המכרז יישא חתימה של המציע .הצעה שלא תהיה חתומה במלואה
ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע כמפורט להלן לא תובא לדיון.
 .2.6עוסק ,חברה או עמותה הרשומה כדין .
 שאלות הבהרה יתן להעביר למייל majdaladv@gmail.com :לא יאוחר מיום  17/03/2022שעה
 .12:00בשורת ה ושא יש לציין מספר מכרז .יש להעביר את שאלות ההבהרה בקובץ  WORDבלבד.
 יתן לרכוש את מסמכי המכרז ממחלקת הגבייה בשעות העבודות הרגילות תמורת  ₪ 1,000ו יתן
לבצע תשלום בהעברה ב קאית לחשבון מועצה מקומית מג'דל שמס :ב ק הפועלים ,מס' ב ק  ,12ס יף
 ,744מס' חשבון  .5035שלא יוחזרו בכל מצב ,כולל ביטול המכרז מכל סיבה.
 יתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר המועצה.
ההצעה תוגש בש י העתקים במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום20/03/2022 :
שעה  12:00לתיבת המכרזים בב יין המועצה..
וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון את יסיו ו של המציע ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות.
המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז בכללותו או כל חלק ממ ו ולא תהיה למציע הזכות לתבוע
או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך ו/או השבת תמורת רכישת המכרז.
המועצה אי ה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת כזוכה ,והיא גם רשאית לפצל
את העבודות בין מציעים שו ים.
בכבוד רב,
דולאן אבו סאלח
ראש המועצה
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מועצה מקומית מג'דל שמס
מכרז פומבי 04/2022
בחירת מפעיל לתכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות במג'דל שמס
ושא המכרז:


מועצה מקומית מג'דל שמס) ,להלן" :המועצה"( החליטה על הפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות
בישוב) ,להלן" :התכ ית"(.



המועצה התחייבה לבצע את התוכ ית כפי ש קבע על ידי המועצה ומשרד החי וך ובמסגרת התקציב
שהוקצה למועצה להפעלת התוכ ית בהחלטת הממשלה.

מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה וכן כל מסמך ו/או ספח וסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים וה ספחים
האמורים ,מהווים חלק בלתי פרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד" :מסמכי המכרז":
 .1ספח א'  -הוראות למשתתפים
 .2ספח ב'  -הצהרת המציע
 .3ספח ג'  -חוזה התקשרות
 .4ספח ד'  -ספח ביטוחים
 .5ספח ה'  -ערבות מכרז
 .6ספח ו'  -ערבות ביצוע
 .7ספח ז'  -פירוט התכ ית והתקציב
 .8ספח ח'  -תצהיר העדר הרשעות פליליות
 .9ספח ט'  -הצהרה על העדר קרבה
 .10ספח י'  -טופס הצעת תקורה
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מועצה מקומית מג'דל שמס
הוראות למשתתפים במכרז מס' 04/2022
(1

כללי
1.1

1.2

1.3

1.4

(2

ספח א'

המועצה מזמי ה בזאת מציעים להגיש לה הצעות מחיר להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום
שכו ות בישוב בהתאם לת אים המפורטים במסמכי המכרז .כבר עתה יובהר ,כי הפעלת התכ ית
תהא בכפוף לתקציבים שיתקבלו במועצה במסגרת החלטת ממשלה המממ ת את התכ ית.
כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז ועדו אך ורק ל וחיות ההתמצאות ואין להן פקות כלשהי
בפרש ות מסמכי המכרז .כמו כן ,לצורך פרש ות ת אי המכרז ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרש ות
גד המ סח" ,ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז הוכ ו על ידי המועצה ככלי עזר כלשהו
בפרש ותם גדה.
אם תימצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם ,המועצה תהא רשאית
לבחור ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,את ה יסוח ה כון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי
המכרז ,ולמציע לא תהא כל טע ה ו/או תביעה ה ובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או
מהפירוש ש בחר על ידי המועצה .כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השו ים ,ו/או בין
הוראות שו ות בתוך אותו מסמך ,יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המועצה.
המועצה רשאית לש ות מעת לעת לפ י המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,את מסמכי המכרז,
אם זה ע"י הוספה ,ביטול ,או שי וי ת אים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת .כל שי וי יועבר לידיעתו
של מי שרכש את מסמכי המכרז לפ י המועד האחרון להגשת הצעות ,ומסמכים אלה יהוו חלק
בלתי פרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פ י מסמכים קודמים .באחריות המציע להתעדכן
בשי ויים באתר המועצה.

ריכוז מועדים ולוחות זמ ים בהליכי המכרז:
2.1

2.2

להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמ ים לקיום הליכי המכרז:
פעולה

יום

שעה

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

17/03/2022

12:00

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

20/03/2022

12:00

מועד תוקף הערבות להצעה "ערבות מכרז"

31/07/2022

המועצה תהיה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לדחות את המועדים
ה קובים לעיל ,בתקופה קצובה וספת אחת או יותר .הודעות על דחייה כאמור יפורסמו כפי
שפורסם המכרז ובאותן מקומות ,וישלחו לכל מי שמסר למועצה פרטים במעמד רכישת מסמכי
המכרז .על המועדים החדשים שייקבעו על ידי המועצה ,אם וככל שייקבעו ,יחולו כל ההוראות
אשר חלו על המועדים שקדמו להם .להסרת ספק מובהר ,שאין באמור בסעיף זה לעיל משום
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מועצה מקומית מג'דל שמס
התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה כלשהי ,ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות
לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי.
2.3

(3

לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים ,בהתאם לאמור לעיל ,כדי לגרוע מהוראה
אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות ה תו ה למועצה על פי מסמכי המכרז או על פי דין,
והמשתתפים במכרז יהיו מ ועים ומושתקים מלהעלות כל טע ה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן
ו/או אי מימושן של זכויות המועצה בהתאם לאמור לעיל .

ת אי סף להשתתפות במכרז:
 3.1רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם ,במועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,כל הת אים המפורטים להלן במצטבר:
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6

המציע בעל יסיון מוכח של  3ש ים לפחות במהלך  5הש ים האחרו ות בהפעלת תכ יות
חי וך הכוללות :כוח אדם והפעלות חי וכיות במוסדות חי וך מוכרים בתחום רשויות
מקומיות שמספר תושביהן מעל  5,000תושבים בכל אחת ואחת מהרשויות.
להוכחת עמידת המציע בת אי סף זה יש לצרף אישורים מהרשויות המקומית כאמור,
שבעבורם ביצע המציע את העבודה ו/או תן את השירות המק ה לו יסיון כאמור בת אי
המכרז.
המציע )או במקרה של תאגיד ,התאגיד ומי ממ הליו( ,לא הורשעו )כולם או מי מהם(
בעבירה פלילית מסוג עוון ו/או פשע ו/או בעבירה על חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז – 1987
ו/או בעבירה על חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים(,
התש "א – .1991
להוכחת עמידת המציע בת אי סף זה יש לחתום על הצהרת המציע בפ י עורך דין ,שם
יצוין שהמציע )התאגיד ומי ממ הלי התאגיד( לא הורשעו בעבירות כאמור לעיל לפי
ספח מצורף.
רכשו את מסמכי המכרז.
להוכחת עמידת המציע בת אי סף זה יש לצרף קבלה מהמועצה שלפיה המציע שילם את
המגיע בגין רכישת מסמכי מכרז זה .לא תתקבל הודעת קיזוז ו/או כל תחליף אחר לקבלה.
חובה על המציע לצרף ערבות ב קאית למכרז לפי ה וסח המצורף.
על המציע להיות בעל מחזור ש תי של מי ימום  2,000,000מיליון  ₪בכל אחת מהש ים
 2018+2019+2020ויש לצרף אישור רואה חשבון המעיד על המחזור הש תי של המציע.
על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז ,לרבות על עמודי הוראות אלו ועל
החוזה ו ספחיו .כל עמוד במסמכי המכרז יישא חתימה של המציע .הצעה שלא תהיה
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חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע כמפורט להלן לא תובא
לדיון.
 3.2כל ת אי הסף וכל יתר הת אים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז ,חייב שיתקיימו במציע עצמו.
 3.3עצם פ ייתה של המועצה למציע פוט ציאלי כלשהו להשתתף במכרז ,לא תיחשב ,כשל עצמה ,במפורש
או במשתמע ,כהוכחה לעמידתו של המציע בת אים המוקדמים להשתתפות במכרז ,וכל משתתף
במכרז יהיה חייב בהוכחת עמידתו בכל הת אים האמורים.
 3.4כן מובהר במפורש ,כי בכל מקרה בו האישורים ו/או התעודות המוגשים על ידי המציע הי ם בעלי
תוקף מוגבל ,דרש כי אלו יהיו תקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
(4

בדיקות מוקדמות ,הבהרות ושי ויים:
 4.1המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ויבחן האם המסמכים מוב ים לו ,אם אי ם מכילים
סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכ ת הצעתו למכרז והוא ישתתף במפגש המציעים וי קוט
בכל האמצעים האחרים ה ראים לו כ חוצים כדי לחקור את ת אי ההתקשרות עם המועצה לאספקת
השירותים.
 4.2הזוכה במכרז יהיה מ וע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי המועצה עקב אי הכרת
ו/או אי ידיעת תו ים כלשהם אודות הת אים לאספקת השירותים ולקיום יתר התחייבויותיו לפי
מסמכי המכרז.
 4.3ידיעות והסברים וספים בכל ה וגע למכרז זה בהתאם להוראותיו יימסרו למעו יי ים באופן
המפורט להלן בהוראות אלו.
 4.4שאלות הבהרה יועברו בכתב  ,למר חסן מחמוד במייל ,majdalh2017@gmail.com :עד לא יאוחר
מיום  17/03/2022בשעה  12:00על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על
ידו ,ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז והמציע מוותר על כל טע ה של הפרת סודיות מצד
המועצה כלפיו.
 4.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסמכות המועצה לתת מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או
לתקן טעויות ש פלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים .התשובות וההבהרות ב וגע
למכרז ,אשר יי ת ו על ידי המועצה מיוזמתה ו/או כמע ה לשאלות יישלחו למציעים באמצעות
הפקסימיליה או בדואר אלקטרו י .כל מציע חייב לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם
המועצה כאמור לעיל ,כשהן חתומות על ידו והן תהוו ה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
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 4.6למען הסר ספק מובהר בזה שרק הבהרות ,מידע וסף ,דרישות והוראות וספות ,תיקו י טעויות
ושי ויים כאמור לעיל ש מסרו בכתב )להלן" :מסמכי הבהרות"( יחייבו את המועצה כאשר בכל
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי
הבהרות כוחן של האחרו ות יהיה עדיף .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הבהרות
מסוים לבין הוראה במסמך הבהרות אחר ,כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות המאוחר
יותר יהיה עדיף .המועצה לא תישא באחריות לפירושים ו/או הסברים שיי ת ו בעל פה למשתתפים
במכרז ,ואלה לא יחייבו אותה.
קבלת מידע וסף:
אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה לע ות ו/או להיע ות לכל פ יה של משתתף במכרז.
5.1
המועצה תהיה רשאיות להימ ע ממתן מע ה כאשר ,לפי שיקול דעתן הבלעדי  ,הפ יה אי ה
מחייבת מתן הבהרה כלשהי.
לאחר חלוף המועד הקבוע לעיל ,לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז כל טע ה בדבר סתירה,
5.2
שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז ו/או בדבר טעות ו/או אי הב ה של פרט כלשהו הקשור
במכרז.
מילוי מסמכי המכרז והכ ת ההצעה:
על המציע להציע תקורה באחוזים בלבד שלא תעלה על אחוז התקורה המקסימלי ה קוב בטופס הצעת
6.1
המחיר .יודגש כי כל הצעה שהיא מעל אחוז התקורה המקסימלי ה קוב בטופס הצעת המחיר תיפסל
לאלתר ולא תובא לדיון בפ י וועדת המכרזים במועצה .הצעת המציע הי ה לביצוע מלא ומשולם של כל
הפעילויות וההתחייבויות ללא יוצא מן הכלל שעל המציע לבצע על-פי מסמכי המכרז וההסכם.
הצעת המציע תוגש לאחר שמולאה על-ידו כ דרש ,וכשהיא חתומה על-ידי המציע בש י העתקים.
6.2
כמו כן ,יצורפו להצעה כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידי המציע בכל דף ודף ב פרד ,על ידי
6.3
המציע בעצמו ,שאם לא כן תיפסל ההצעה.
אין לרשום כל שי וי ,תוספת  ,מחיקה ,הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין
6.4
במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא ,אלא אם הדבר תבקש במפורש במסמכי המכרז .כל רישום
כזה שלא תבקש ייחשב כאילו אי ו קיים ,ובמקרה שלדעת המועצה הוא מהותי ,הוא עלול להביא
לפסילת ההצעה.
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי
6.5
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שי וי או תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
הגשת הצעה למכרז מהווה אישור של המציע לכך שכל פרטי המכרז והאמור במסמכי המכרז ידועים
6.6
לו ,וכי הוא מסכים לאמור בהם וכי הוא מסוגל למלא אחר כל התחייבויותיו שבמסמכי המכרז.
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לאחר הגשת ההצעה ,לא תתקבל כל טע ה של המציע בדבר טעות או אי הב ה בקשר לפרט כלשהו
6.7
שבמסמכי המכרז.
אסור למציע למחוק ,לתקן ,לגרוע ,להוסיף או לש ות את מסמכי המכרז ,החוזה וה ספחים.
6.8
חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים:
חתימה על מסמכי המכרז
7.1
7.2

יש לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות חוזה ההתקשרות ו ספחיו.
על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז ,לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזה ו ספחיו.
כל עמוד במסמכי המכרז יישא חתימה של המציע .הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה
חתומה כחוק על ידי המציע כמפורט להלן לא תובא לדיון.
על טופס ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת המציע ויצורף אישור של
עו"ד על סמכותם לחתום בשם המציע ,וכי המציע מאשר את אמיתות הפרטים ה קובים בה.
על יתרת מסמכי המכרז יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע ,בצירוף חותמת המציע ויצורף אישור
של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם המציע.

7.5

חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן ולה יחם בתוך מעטפת המכרז:
 7.5.1מסמכים להוכחת עמידת המציע בת אי הסף.
 7.5.2על המציע לצרף ערבות ב קאית להשתתפות במכרז )ערבות מכרז( ע"ס  ₪ 50,000ע"ש המציע
שהגיש הצעתו לפי ה וסח שבמסמכי המכרז בתוקף עד ליום  31/07/2022לא תתקבל ערבות
שלא ע"ש המציע .אי המצאת ערבות ב קאית ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה על הסף והיא
לא תובא לדיון ע"י ועדת המכרזים .מובהר כי לא יתקבל תחליף כלשהו לערבות ב קאית
לרבות שיק ב קאי ו/או קיומו של חוב של המועצה למציע .הערבות תהא לפי ה וסח המצורף
למכרז בלבד .כל שי וי ב וסח ו/או חריגה ממ ו בכל פרט שהוא תביא לפסילת הערבות ופסילת
ההצעה על הסף.
 7.5.3מציע בעל ההצעה הזוכה יידרש להמציא תוך  15ימים מיום הודעת המועצה על זכייתו ערבות
ב קאית )ערבות ביצוע( בסך ) ₪ 50,000ובמלים חמשים אלף  (₪לפי ה וסח שמסמכי המכרז
בתוקף לשלושה חודשים לפחות לאחר תום תקופת ההסכם.
 7.5.4מציע בעל ההצעה הזוכה יידרש להמציא תוך  15ימים מיום הודעת המועצה על הזכייה אישור
על קיום ביטוחים בהתאם לקבוע במסמכי המכרז והחוזה.
 7.5.5יש לצרף אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת יהול חשבו ות( ,תשל"ו –  1976על שם המציע בלבד.
 7.5.6ככל שמדובר בתאגיד:

7.3
7.4



יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח אודות מורשה החתימה של התאגיד כון ליום עריכת המכרז
וכן כי מסמכי המכרז חתמו כדין על ידי המוסמכים לכך.
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דו"ח מרשם החברות שיופק בסמוך ממש למועד הגשת ההצעה במכרז ולכל המאוחר 10
ימים לפ י כן ,אשר בו יפורטו בעלי המ יות של התאגיד ,מ הלי התאגיד ,המשרד הרשום,
הדוחות הש תיים שהוגשו ,השעבודים הרובצים על החברה וחובות התאגיד בגין אגרות
לרשם החברות  .תאגיד שלא דיווח על מ הלים ,משרד רשום ו/או לא שילם אגרות ו/או לא
הגיש דוחות ש תיים לרשם החברות לא יהא רשאי להשתתף במכרז.

 ככל ומדובר בעמותה ,יש להמציא אישור יהול תקין לש ה שקדמה לש ה בה ערך המכרז
ולש ה ה וכחית.
מובהר ומודגש – בהדגשת יתר – כי אי צירוף אחד המסמכים או יותר ואי חתימה על כל מסמכי
המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות על כל ספחיו כולל שאלון יגוד ע יי ים והעדר הרשעות ,מהווה
אי עמידה בת אי הסף וועדת המכרזים לא תדון כלל בהצעה שהוגשה.

7.7

המציע אי ו רשאי להשלים מסמכים לאחר הגשת ההצעה .מסמכים שלא צורפו בעת הגשת ההצעה
ולא הו חו במעטפה הסגורה שהו חה בתיבת ההצעות לא יוגשו לאחר מכן.

7.8

יש לצרף אישור והמלצות ,יסיו ו של המציע ומומחיותו המקצועית בעבודות לפי מכרז זה.

ערבות להצעה:
 8.1המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית כאמור בסעיף  7.5לעיל
 8.2כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע .
 8.3אם הצעת המציע תידחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא ,תשחרר המועצה את שטר הערבות
מיד עם ההודעה על דחיית ההצעה ,ולא יאוחר מאשר עד תום ) 60שישים( יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז.
 8.4אם הצעת המציע תתקבל ,תשוחרר הערבות תוך  15ימים מהיום שהמציע יחתום על החוזה ,ובת אי
שהמציע הזוכה ימציא ערבות ביצוע על סך  ₪ 50,000לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים
בהתאם להוראות החוזה.
 8.5אם המציע ,אשר הצעתו תקבלה על די המועצה ,לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום
החוזה ו/או אישור על קיום הביטוחים כ דרש בחוזה ,כל אלה עד ל) 15 -חמשה עשר( ימים מיום
קבלת הודעה על הזכייה ,תהיי ה המועצה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה ,לפי בחירתה,
לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו של המציע ותהא רשאית למסור ביצוע
הפעולות לפי חוזה זה למציע אחר ,וזאת מבלי כל צורך להוכיח זקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות
כלשהם ,וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את זקיה הממשיים שיהיו
גבוהים מסכים הערבות ה "ל.
 (9המקום והזמן להגשת ההצעות:
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 .9.1את ההצעות המפורטות כולל כל ה ספחים והמסמכים המצורפים ,יש להכ יס למעטפה סגורה אשר
תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים בב יין המועצה עד ליום  24/03/2022שעה  .12:00הצעות
שתשלח ה בדואר ,או בדרך אחרת ,לא תתקבל ה .כל מסמכי המכרז אשר יימסרו לאחר המועד
והשעה ה קובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיו י ועדת המכרזים.
על המעטפות יצוין:
"מועצה מקומית מג'דל שמס –מכרז  04/2022לבחירת מפעיל להפעלת תכ ית רווחה חי וכית בישוב"
 .9.2מעטפות שימסרו לאחר המועד האמור ,לא תיפתח ה אלא רק לשם בירור זהות מגיש המעטפה
לצורך החזרתה.
יחד עם ההצעה יחזיר המציע למועצה את כל מסמכי המכרז בש י העתקים.
.9.3
אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר.
.9.4
 .10ראש המועצה יהיה רשאי לאמץ המלצת ועדת המכרזים או לדחות אותה ,לבחור בהצעה אחרת ,ל מק את
החלטתו ולהביא את הע יין לאישור וועדת המכרזים ו/או המליאה לפי הע יין ועל-פי הוראות הדין.
 .11המועצה שומרות לעצמה את הזכות לדרוש מהמצעים שמתקיימים בהם ת אי הסף בעת העיון בהצעתם,
מידע ,תו ים והסברים בכל ע יין הקשור בהצעתם ,והמציעים יהיו חייבים למסור את ה תו ים ,ההסברים
האלה למועצה או למי מטעמה .כן תהיה המועצה רשאית לבחון עם המציע אם הצעתו אי ה מבוססת על
הב ה מוטעית של ושא המכרז או על ה חות בלתי כו ות .אם יסרב המציע למסור למועצה ו/או למי
מטעמה הסברים ו יתוח מחיר כאמור לה חת דעתה ,תהיה המועצה רשאית להסיק מסק ות כפי שתירא ה
להן עד כדי פסילת ההצעה.
 .12אין המועצה מתחייבות לקבל הצעה כלשהי.
 .13המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי ת הצעתה ו/או תוכ ה לעומת מהות
ההצעה ות איה ו/או לעומת מהות המטלות הקבועות בחוזה וה דרשות לביצוע העבודה ,ו/או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מו ע הערכת ההצעה כראוי.
 .14המועצה אי ה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה ,ו שמרת למועצה הזכות
הבלעדית לבטל את המכרז בכללותו או כל חלק ממ ו ו/או לפצל את המכרז באופן שהעבודה ו/או השירות
יוזמ ו ממספר מציעים ו/או הציוד יוזמן ממספר ספקים.
 .15המועצה רשאית לפצל את הזכייה במכרז ,בין מספר מציעים ,או לבחור במציע אחד לביצוע כל העבודה
בשלמותה ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .16בבחירת ההצעה הזוכה ,רשאית המועצה לקחת בחשבון את אמי ותו של המציע ,רמתו המקצועית וכושרו
של המציע לבצע את החוזה ואת יסיו ו של המציע עם המועצה ועם מועצות אחרות ועם רשויות אחרות
או גופים ציבוריים אחרים בעבר.
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 .17המועצה תהיה רשאיות לקחת בחשבון בבחי ת ההצעות את כושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ואת
יסיו ו בהתחשב בחוות הדעת ובפרטים ש מסרו ו/או התבררו לרבות עבודתו ברשות מקומית לרבות יסיון
קודם בעבודה מול המועצה .למען הסר ספק מציע בעל יסיון עבר רע עם המועצה בהתאם לחוות דעת
שתוגש לוועדת המכרזים על ידי מ הל אגף החי וך ו/או גזבר המועצה ו/או מ הל מח' לתכ יות חי וך ילדים
ו וער בסיכון תביא לפסילת ההצעה מבלי שתי תן לו זכות לטיעון בפ י וועדת המכרזים לפ י קבלת
החלטה על ידי וועדת המכרזים כאמור וזאת על אף האמור בסעיף  21להלן.
 .18המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים וספים ו/או הבהרות וספות ו/או מסמכים וספים
לשביעות רצו ה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ע"מ לבחון את המציע ,כשירותו ,יסיו ו ,חוס ו הכלכלי,
מקורות המימון העומדים לרשותו לביצוע העבודה ו/או למתן השירותים שוא המכרז וסבירות הצעתו
כאמור .אם המציע יסרב למסור הסבר או יתוח כלשהו כאמור ,תהיה רשאית המועצה להסיק מסק ות
לפי ראות עי יה ואף לפסול את ההצעה .ועדת המכרזים רשאית להזמין את המציעים לראיון.
 .19המועצה תהיה רשאית לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עי יה אודות המציעים ,כולם או מקצתם ,ובכלל
זה אודות עברם ו יסיו ם ,וכן תהיה רשאית לדרוש מהמציע הבהרות והסברים להצעתו .בהגשת ההצעה
למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצו ו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור .מציע
שימ ע משיתוף פעולה מלא ,לשביעות רצון המועצה ,בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע
לא כון או מידע חלקי או מידע מטעה למועצה או למי מטעמה ,תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו.
כן מתחייב המציע לעדכן את המועצה ללא דיחוי אודות כל שי וי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר בפרק
הזמן שיחלוף מאז מסירתו למועצה ועד לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.
 .20במסגרת בחי ת עמידתו של המציע בדרישות ה יסיון המוכח הקודם ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות
לבחון כל תון רלוו טי לדעתה הקשור במציע ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור :יסיו ם הקודם של
גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע ,סיבות להפסקת
התקשרות של גופים אחרים עם המציע ,סיבות להימ עות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע ,רמת
אמי ותו של המציע ,וכן הרמה המקצועית ,החוסן הכלכלי ,רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק על ידי
המציע .בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצו ו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות
כאמור.
 .21ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת הגופים האחרים,
בהתייחס לשירותים שסיפק להן .במקרה כאמור תי תן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפ י קבלת
ההחלטה הסופית ,ה תו ה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
 .22ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות הצעה ,אם תגיע למסק ה שהיא תכסיס ית ו/או הוגשה בחוסר תום
לב.
 .23משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל הודעה באמצעות דואר רשום ו/או הפקס ו/או לכתובת דואר אלקטרו י
שמסר עם הגשת ההצעה .הודעה כאמור תשלח עד שישים ימים לאחר מועד ההחלטה.
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 .24מציע תושב היישוב מג'דל שמס ו/או שלעסקיו ס יף ביישוב מג'דל שמס תי תן לו עדיפות של  3%על פ י
מציעים אחרים שאי ם תושבי היישוב ו/או שלעסקיהם אין ס יף ביישוב מג'דל שמס .לצורך מתן עדיפות
כאמור על המציע לצרף אישור תושבות ביישוב מג'דל שמס או רישיון עסק.
 .25חתימת החוזה והמצאת ערבות לקיום החוזה:
 25.1עם קביעת הזוכה תימסר לו על כך הודעה בכתב בפקסימיליה .המציע שיקבע כזוכה מתחייב
תוך  15ימים לחתום על חוזה ההתקשרות ולהמציא תוך מועד זה את כל המסמכים ה דרשים,
וכן להמציא ערבות ב קאית ע"ס  ₪ 50,000עד שלושה חודשים מי ימום מיום תום תוקף החוזה
לפי ה וסח המצורף למסמכי המכרז וזאת להבטחת ביצוע חוזה ההתקשרות וכן פוליסות ביטוח
תקפות ואישור על קיום הביטוחים .אי חתימה על החוזה והתחלת העבודה תביא לחילוט הערבות
הב קאית שצורפה להצעה.
 25.2המועצה שומרות לעצמה את הזכות להודיע לזוכה שיהא עליו להתחיל באופן מידי בביצוע
העבודה או לדחות את ביצוע העבודה ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 25.3אם משתתף שזכה לא יתחיל בעבודה במועד שתקבע המועצה או יבצע אותה שלא לשביעות
רצון המועצה ו/או יוחלט אתו על הפסקת עבודתו תהיה המועצה רשאית אך לא חייבת להתקשר
עם המציע הש י ש קבע כעו ה על ת אי המכרז.
אם המשתתף הש י שזכה לא יתחיל בעבודה או יבצע אותה שלא לשביעות רצון המועצה ו/או
25.4
יוחלט על הפסקת עבודתו תהיה המועצה רשאית אך לא חייבת להתקשר עם המציע השלישי
ש קבע כעו ה על ת אי המכרז.
מוסכם כי בחירת עובדי המציע או המפעיל בתכ ית מכרז זה תיעשה בשיתוף פעולה עם המועצה
25.5
בלבד .כל העסקה של עובד של המציע חייב לקבל אישור הרשות מראש .העסקה ב יגוד לסעיף
זה תהיה בטלה ומבוטלת ותהווה הפרה של החוזה.
.26הוצאות:
 26.1כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר להשתתפותו במכרז.
 26.2המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז ,לרבות
הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי רכישת מסמכי המכרז ,או הוצאות אחרות כלשהן
הכרוכות בהגשת ההצעות או ה ובעות ממ ה.
 26.3דמי ביול החוזה והמסמכים האחרים הקשורים בביצוע החוזה יחולו על המציע בלבד ,אם וככל שהדין
מחייב ביול שכזה.
 .27הוראות שו ות:
 27.1תקופת ההתקשרות היא עד ,31-08-2022 :המציע מתחייב לסיים את התכ ית עד סוף
אוגוסט
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27.2
27.3

27.4
27.5

27.6

27.7
27.8
27.9

27.10

27.11
27.12
27.13
27.14

המועצה רשאית להפעיל בעצמה חלק מהתכ ית ,התמורה תועבר למפעיל בהתאם.
המועצה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את ההתקשרות על פי החוזה
שייכרת בעקבות מכרז זה ,מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,בהודעה
מוקדמת למציע של  30יום מראש ,ולמציע שזכה במכרז ואתו כרת החוזה לא תהיי ה כל
תביעות ו/או טע ות ,כספיות או אחרות ,למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין
השירותים ש ית ו על ידו בפועל ,אם ית ו ,עד למועד הפסקת ההתקשרות ,כאמור.
את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה ,תמורת סכום של  ₪ 1000שלא
יוחזרו בשום מקרה.
בהגשת הצעתם מסכימים המציעים לכך שהמועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר
למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,הכול פי שיקול דעתה
המלא ,בדרך ובת אים שתקבע .בת אי כי אין באפשרות זאת לחול על דרישות ו/או מסמכים
הקבועים תחת פרק ת אי הסף וסעיף  3על תת סעיפיו שלעיל.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את
המכרז ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובמקרה של ביטול המכרז לא תהיי ה המועצה
חייבת לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,לבטל את
המכרז מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או בקרות אחת או יותר מה סיבות הבאות:
חל שי וי סיבות ,או השת ו צרכי המועצה באופן המצדיק לדעת המועצה את ביטול המכרז.
קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז ,או חלקם ,תיאמו בי יהם את ההצעות
שהגישו למכרז ,או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי
לסכל את מטרות המכרז;
התברר למועצה ש פלה טעות בת אים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי המכרז ,או
הושמטו מהם תו ים ו/או דרישות שהי ם מהותיים ,או שהכ ת מסמכי המכרז התבססה
על תו ים שגויים ו/או בלתי מספקים.
בקרות אחד המקרים שלעיל המועצה שומרת לעצמה את הזכות למסור את העבודה שוא
המכרז וביצוע השירות למציע בעל הצעה אחרת כשרה.
רק חתימת כל מורשי החתימה במועצה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת.
החלטה על זכיית מציע לרבות הודעה למציע על כך ,לא תשמש אישור להתקשרות בחוזה
עימו ,והמציע לא יהיה רשאי להסתמך על כך.
הצעה ש קב בה המציע תהיה תקפה לתקופה עד לש ה מיום תחילת ההתקשרות ואי ה
כוללת תוספות כמו ריבית ,הצמדה והתייקרות ו/או כל תוספת אחרת לרבות מע"מ ,וכל
הזמ ה במסגרת המכרז מחייבת את המציע במחירים ש קב בהם בהצעתו שהוגשה במכרז.
כאמור המועצה רשאית להאריך את החוזה ,והמחירים שבהצעת הזוכה יהיו תקפים
לתקופת/תקופות ההארכה.
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27.15
27.16

27.17

27.18
27.19

27.20

27.21

ת אי התשלום הי ם כאמור בחוזה ההתקשרות המהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
לא תהיה ריבית הצמדה והתייקרות כלשהי או תוספת למחיר שיוצע במכרז.
במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז או שיתברר למועצה כי
הצהרה כלשהי של המציע ש ית ה במכרז אי ה כו ה או שהמציע לא גילה למועצה עובדה
מהותית אשר לדעת המועצה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז ,תהיה רשאית
המועצה לבטל את הזכייה במכרז ולחלט את הערבות הב קאית שצורפה להצעתו של זוכה
זה ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על-ידה בין המציע הבא בתור ובין המציע
שיזכה במכרז חדש שיפורסם .במקרה כזה הזוכה שהצעתו בוטלה כאמור ,יפצה את
המועצה על כל הפסד שייגרם להן בגין כך .אין בגובה הערבות כדי לשמש מגבלה לגובה
הפיצוי שהזוכה שהצעתו בוטלה ,ושיהיה חייב לשלם למועצה.
בעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת
הודעות בכל הקשור במכרז זה ,וכן את שמו ,מספר הטלפון ,מספר הפקסימיליה וכתובת
הדואר האלקטרו י של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.
בכל הקשור במכרז זה תעמוד המועצה בקשר עם ה ציג עליו יודיע המציע ,כאמור לעיל ,או
עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל הפרטים ה זכרים לעיל.
העסקת עובדים ע"י המציע שיזכה במכרז ו/או בחירת פעילויות ו/או חוגים ,תיעשה בתיאום
מלא עם המועצה ,כאשר המועצה תהיה רשאית בכל עת לפקח על פעילות הזוכה במכרז,
לרבות מי וי גורם מטעם המועצה לפיקוח על פעילות הזוכה במכרז ,והת הלותו בכל תחום
ותחום הקשורים בחוזה.
בין המועצה ,מצד אחד ,ובין הזוכה במכרז ועובדיו ו/או מי מטעמו ,לא יתקיימו יחסי
מעביד-עובד בשום אופן ,והזוכה במכרז מתחייב לשלם לעובדיו ו/או מ הליו את שכרם ויתר
הזכויות הכרוכות בהעסקתם תוך כיבוד די י העבודה וזכויות עובדים המעוג ים בדי י
העבודה הכלליים .הפרה של התחייבות זו תהווה הפרה יסודית.
כל הודעה שתישלח על ידי המועצה למציע באמצעות בפקסימיליה/דואר אלקטרו י
למספר/כתובת דוא"ל ש מסר על ידי המציע במסמכי המכרז ,כאמור לעיל ,תיחשב כמי
ש תקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה.

בכבוד רב,
דולאן אבו סאלח
ראש המועצה
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ספח ב'
מכרז פומבי מס' 04/2022
להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות בישוב
הצהרת המציע
א י הח"מ ________________ ושא ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר מסכים ומתחייב בזה בכתב כדלקמן:
 .1קראתי בקפד ות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על ספחיהם.
 .2הב תי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.
 .3א י מסכים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות ספחיו ולא אבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות
על אי ידיעה ו/או אי הב ה וא י מוותר מראש על טע ות כאמור.
 .4לטעמי ,ת אי ההשתתפות במכרז )ת אי הסף( סבירים והוג ים ולא אבוא בתביעות ו/או עתירות ו/או דרישות
כלשהן כ גד ת אי ההשתתפות במכרז וא י מוותר מראש על כל טע ה כאמור.
 .5א י עומד בכל הת אים ה דרשים עפ"י מסמכי המכרז וא י מקבל על עצמי לבצע את הפעולות הדרושות
מהמציע בת אים המפורטים במסמכי המכרז.
 .6הצעתי מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .7לא הוגש גדי ו/או גד מ הל ממ הלי המציע כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון ולא הורשע ו לא א ו
ולא מי ממ הלי המציע בעבירה שיש עמה קלון.
 .8לא הורשע ו לא א י ולא מי ממ הלי המציע בעבירה לפי חוק שכר מי ימום התשמ"ז – .1987
 .9לא הורשע ו לא א י ולא מי ממ הלי המציע בעבירה של העסקת עובדים זרים.
 .10א י מכיר כל הדי ים המתייחסים לשירותים שוא המכרז ומתחייב לפעול לפיהם לרבות לפי השי ויים שיחולו
מעת לעת.
 .11א י מסכים כי המועצה תהיה זכאית ,אך לא חייבת ,לראות בהצעתי ובקבלתה על ידה התחייבות בלתי חוזרת
מצדי ומחייבת אותי.
 .12להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי א י מוסר ערבות כ דרש במסמכי המכרז.
 .13היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי א י מסכים כי הערבות ש מסרה על ידי עם הצעתי במכרז
תוגש לגביה/חילוט על ידי המועצה וסכום הערבות יחולט על ידי המועצה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,
וכי אם ה זק שייגרם למעוצה יהיה גדול מסכום הערבות ,היא תהיה רשאית לתבוע על מלוא ה זק שייגרמו
לה ,באם ייגרמו.
 .14הצעתי הי ה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,א י רשאי לחתום
בשם המציע על הצעה זו ,חתימתי מחייבת לכל דבר וע יין את המציע ,ואין כל מ יעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתי על הצעה זו.
_____________________
חתימת המציע
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אישור
א י הח"מ _____________  ,עו"ד של ______________ )להלן" :המציע"( מאשר בזה כי ביום _________
חתם בפ י על הצהרה זו מר/גב ______________ ת.ז ________ .בשם המציע לאחר שהוזהר כדין  ,וכן כי אצל
המציע תקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת
המציע ו/או המצהיר מטעמו על הצהרה זו וכי חתימתו של המצהיר מחייבת את המציע.

_____________________
חותמת עורך הדין

_________________
מס' רישיון
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חוזה התקשרות מכרז מס' 04/2022
ש ערך ו חתם ביום ________ חודש _____ ש ה ______.

ספח ג'

בין:
מועצה מקומית מג'דל שמס
ח.פ 500242011
) להלן" :המועצה"(
ת.ד  – 1מג'דל שמס 1243800
לבין:
שם מלא______________________________________ :
כתובת______________________________________ :
טלפו ים  /פקס________________________________ :
)להלן" :המציע"(
הואיל
והואיל
והואיל

והמועצה הזמי ה במכרז ,הצעות לביצוע עבודות שירותים לפי מכרז זה.
והמועצה מעו יי ת להתקשר בחוזה עם המציע  ,שהי ו הזוכה במכרז.
והמציע מעו יין להתקשר עם המועצה בביצוע העבודות שוא המכרז.

הוסכם הות ה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1הגדרות
"המציע ":
"ראש המועצה":
המפקח:

לרבות עובדיו ,פועליו ,וכל אלה הפועלים בשמו ובמקומו ,או הפועלים מטעמו.
ראש מועצה מקומית מג'דל שמס כיום או מי שימלא את מקומו מזמן לזמן ו/או מעת
לעת.
מ הל מחלקת חי וך לילדים ו וער בסיכון במועצה ו/או כל אדם אחר אשר
תמ ה ע"י ראש המועצה כמפקח לצורך חוזה זה.

 .2תקופת החוזה
 2.1תוקפו של חוזה זה הי ו מיום החתימה על החוזה עד ) 31/08/2022להלן" :תקופת החוזה"(.
 2.2המציע מתחייב לסיים את התכ ית עד 31/08/2022
 .3מהות העבודות שוא החוזה
 3.1.1המציע יידרש לבצע את התוכ יות כפי שמופיע במפרטים המצורפים למסמכי המכרז.
 3.1.2המציע אחראי על הדיווח ועל שחרור הכספים.
 .4הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע:
 4.1המציע מצהיר כי בדק כל מסמכי המכרז ,לרבות ה ספחים ולרבות המסמכים שאליהם בוצעו הפ יות ב ספחים
והוא מתחייב לפעול על פיהם.
 4.2המציע מתחייב לפעול לפי הוראות המועצה והמפקח.
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 .5קצב ביצוע העבודה:
 5.1העבודה תבוצע בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי המכרז ,להוראות המועצה והמפקח מטעמה,
לה חיות משרדי הממשלה הרלוו טיים ולהוראות מ הל התוכ ית היישובית ובקצב שייקבע על ידי מי מהם
.
 .6שכר החוזה:
המועצה תעביר למציע את התמורה בהתאם לתקציב התכ ית בסך ,₪ 493,673 :ב יכוי תקורה בשיעור
______) %ובמילים (__________:בהתאם להצעתו ,מהכספים המגיעים בעבור התוכ יות שמבצע המציע כפי
שיתקבלו במסגרת החלטת הממשלה .התשלום שיתקבל ממשרדי הממשלה הרלוו טיים יהיה הסכום הבלעדי
והיחיד שממ ו ישולם למציע ויכלול את כל המגיע לו בגין ובעבור ביצוע התוכ יות כמפורט במכרז .לא תישמע
מפי המציע כל טע ה כי כביכול מגיעים לו הפרשים ו/או תוספות כלשהן בגין העבודות שוא המכרז מלבד
התמורה על פי הסכם זה.
התשלום ישולם למציע באמצעות חתימה על דוחות ביצוע ש שלחות למשרד החי וך ו/או המשרד המממן,
וקבלת הכספים ממשרדים אלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בקשר לביצוע העבודות שוא המכרז
מלבד השכר ה קוב בחוזה זה ,תוך  15ימים מיום העברת הסכומים ממשרדי הממשלה.
 .7זיקין וביטוח:
 7.1המציע יהא חייב לבטח את כל עובדיו בביטוח חבות מעבידים כחוק.
המציע יבטח את כל הכלים שיופעלו על ידו בביצוע העבודות שוא המכרז בביטוח צד ג' ,למשך כל
7.2
תקופת החוזה ,והוא מתחייב להמציא העתק פוליסות הביטוחים כאמור תוך  15ימים מחתימת החוזה.
המציע מתחייב להמציא פוליסת ביטוח כללית המכסה את אחריותו וכן את אחריותה של המועצה
7.3
ל זקי צד שלישי ,שייגרמו עקב ביצוע העבודות על ידי המציע ,בין זקי רכוש ובין זקי גוף ,והעתק
הפוליסה יומצא למועצה תוך  15ימים מיום חתימת החוזה .סכום הביטוח יהיה  ₪ 1,000,000למקרה
ו 6 -מיליון ש"ח לתקופת החוזה .היה ויוארך תוקף החוזה ,המציע ידאג לכל הביטוחים ה "ל.
 .8סילוק המציע וביטול החוזה
 8.1מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או במכרז המועצה תהיה רשאיות לסלק את המציע ולבטל את
החוזה למקרה והוא יקבל  3התראות על ביצוע לקוי של העבודות ,ו/או למקרה והוא יחדל מקיום
הת אים המוקדמים להעסקתו בעבודות שוא המכרז ו/או למקרה והוא יפר את אחת מהצהרותיו
ו/או מהתחייבויותיו על  -פי חוזה זה כמפורט לעיל.
 8.2הודעה על סילוק המציע תי תן  30ימים מראש.
 .9יחסי עובד מעביד:
 9.1מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים ,כי המציע הי ו במעמד של קבלן עצמאי וכי העובדים שיופעלו על ידו יהיו
עובדיו בלבד ולא יחולו בי ם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד .המציע אחראי לתשלום כל תשלום לעובדים
שיפעלו מטעמו לרבות כל תשלום המחויב עפ"י כל דין.
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 .10סודיות:
א .הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ,ולא לגלות ,להעביר ,או לעשות כל שימוש אחר בכל מידע
סודי אשר יתגלה לכל צד לפי הסכם זה אודות הצד האחר.
ב .הצדדים מתחייבים כי ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל תחול גם על כל עובדיהם ועל כל אדם או גוף
הפועל מטעמם ואו קשור עמם.
 .11שו ות:
א .מוסכם בזה בין הצדדים כי לבית משפט השלום בטבריה או לבית המשפט המחוזי ב צרת תהיה הסמכות
הייחודית והבלעדית לדון בכל ע יין ה ובע מחוזה זה או כתוצאה ממ ו.
ב .הצדדים מאשרים כי חתימת ציגיהם המוסמכים על ההסכם כוחה יפה לחייב ולהתקשר בהסכם.

ולראיה בא ו על החתום

________________________________
חשב מלווה
גזבר
ראש המועצה

___________________
המציע

אישור היועמ"ש:
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ספח ד'

מועצת מג'דל שמס
מכרז 04/2022
לבחירת מפעיל להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות בישוב

ספח ביטוחים
לכבוד,
מועצת מג'דל שמס )להלן" :המועצה"(
א. .
ה דון :אישור על קיום ביטוחים של ______________________)להלן" :המציע "(
א י הח"מ _____________________חברה לביטוח בע"מ מצהיר בזאת כדלהלן:
 .1א ו הוצא ו לבקשת המציע פוליסות לביטוח לע יין מכרז  04/2022עבור מועצת מג'דל שמס כמפורט להלן:
א .ביטוח אש מורחב לרכוש המציע וכל ציוד ילווה המשמש את המציע להפעלת תכ יות לחי וך ילדים ו וער
בסיכון  ,לרבות זקי טבע ורעידת אדמה ,פריצה ,זק בזדון ,שביתות והשבתות ,זקי מים ,שיטפון ,ופגיעה
תאו תית .הביטוח כפוף לסעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מועצת מג'דל שמס מטעמה ,למעט מי שגרם
ל זק בזדון.
ב .ביטוח אחריות מקצועית בגין כל מעשה ו/או מחדל של המציע בקשר להפעלת תכ יות לחי וך ילדים ו וער
בסיכון כאמור .הביטוח אי ו כפוף לכל הגבלה המתייחסת לתכ ון ופיקוח ,אבדן מסמכים ,הזמ ת חומרים,
איחור ואי יושר של עובדים.
ג .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :המבטח את חבות המציע והבאים מטעמו על-פי דין בגין פגיעה ו/או זק
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם שהוא צד שלישי ו/או גוף שהוא בגבול אחריות שלא יפחת מסך ₪ 1,000,000
לתובע למקרה לתקופה.
מוצהר בזאת כי רכוש המועצה ו/או של מי מטעמן ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך פוליסה זו.
גבול אחריות לתובע. ₪ 1,000,000 :
למקרה ולתקופה.₪ 1,000,000 :
ד .ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המציע כלפי עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם .הביטוח מורחב לכסות את
המועצה במידה וייקבע שהיא מעסיקתם של עובדי המציע ו/או מי מהם .ביטוח זה יכלול קבל ים ,קבל י
מש ה ועובדיהם וכן העסקת וער כחוק.
גבול אחריות לתובע. ₪ 1,000,000 :
למקרה ולתקופה.₪ 1,000,000 :
ה .ביטוח אמ ות של עובדי המציע ו/או מי מטעמו.
סכום בטוח ₪ 1,000,000 :למקרה ולתקופה.
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 .2תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ __________ ועד ____________ )ש י התאריכים כללים( ,והן
תחודש ה מאליהן מדי ש ה לתקופה של ש ה וספת כל עוד ההסכם יהיה בתוקף ו/או יחודש לתקופת הארכה
כלשהי.
 .3הביטוחים אי ם כפופים לכל הגבלה בדבר חבות ובעת מ :אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,בהלה ,שביתות
והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבטוח לאומי.
 .4הביטוח כאמור בסעיפים  1א' ו 1-ב' יורחב לשפות את המועצה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי
ו/או מחדלי המציע .
 .5א ו מאשרים כי בכל הביטוחים ה זכרים:
א .המועצה כללת כמבוטחת וספת.
ב .כלל ת אי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או אי חידושן ו/או צמצומן יעשה בהודעה מוקדמת בכתב
שתישלח בדואר רשום למועצה 60 ,ימים לפחות לפ י מועד הביטול ו/או החידוש ו/או הצמצום.
 .6המציע לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.
 .7כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המציע ו/או מבטחיו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה .לגבי המועצה הביטוח על-פי הפוליסות ה "ל הוא "ביטוח
ראשו י" המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי ת איו ,ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי המועצה
האחרים.
 .8ידוע ל ו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום ת אי הביטוח בהסכם ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות
שי וי ללא הסכמתם מראש ובכתב.
_________________
חתימת חברת הביטוח
או סוכן הביטוח

__________________
תאריך

פוליסת אש מורחב מס__________.
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מס' _____________
פוליסת ביטוח צד שלישי מס' ______________
פוליסת חבות מעבידים מס' ______________
פוליסת אמ ות עובדים מס__________________.
_________________
שם סוכן הביטוח:
כתובת_______________________ :
או ב וסח האחיד ובת אי שיכלול את כל הת אים שבטופס זה
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מועצה מקומית מג'דל שמס
ספח ה'

ערבות מכרז
לכבוד,
מועצת מג'דל שמס
א.ג,. .
ה דון :כתב ערבות

על פי בקשת ______________ ח.פ/ .ע.מ)______________ .להלן "המבקש"( א ו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  ₪ 50,000וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז מס'  04/2022לבחירת מפעיל להפעלת
תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות בישוב
בעבור המועצה ומוסדותיה ,ולהבטחת מילוי ת אי המכרז לרבות חתימת המציע הזוכה על החוזה והבטחת
המצאת כל המסמכים והאישורים תוך  15ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב
שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד 31/07/2022 :
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  31/07/2022לא תע ה.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה והסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.

ב ק ____________________

תאריך_______________ :
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מועצה מקומית מג'דל שמס
ספח ו'
ערבות ביצוע
לכבוד,
מועצת מג'דל שמס
א.ג. .

ה דון :כתב ערבות

על פי בקשת ______________ ח.פ/ .ע.מ)______________ .להלן "המבקש"( א ו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 50,000חמשים אלף שקלים חדשים( וזאת בקשר עם מכרז מס' ,04/2022
להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות בישוב
ולהבטחת מילוי ת אי המכרז לרבות ת אי החוזה ש חתם בין המועצה לבין המבקש.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשו ה בכתב
שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת  ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי _______ לא תע ה.
לאחר יום _________ ערבות זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה והסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.

ב ק _______________

תאריך_______________ :
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ספח ז'

למועצה שמורה הזכות לבחור בכל התכ יות שלעיל או חלק מהן ו/או לבצע חלק מהן בעצמה לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
הערה  :הזכיין בהפעלת התכ ית הי ו אחראי על הפעלת כל התכ ית ומלוא
העליות .
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מועצה מקומית מג'דל שמס
ספח ח'

לכבוד,
מועצות מקומיות מג'דל שמס
א.ג, .

ה דון  :תצהיר העדר הרשעות פליליות ושאות קלון
בתצהיר זה :
"תושב ישראל " :כמשמעותו בפקודת מס הכ סה ) וסח חדש ( .
"בעל שליטה " :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות  ,התש "ט –  ) 1999להלן" :חוק החברות"(.
א י הח"מ ____________________ ושא ת.ז ______________ לאחר שהוזהרתי ,כי עלי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1א י ותן תצהירי זה כחלק מהצעת ________________ )להלן" :המשתתף"( במכרז פומבי מס' 04/2022
של מועצת מג'דל שמס להפעלת תכ יות חי וך ילדים ו וער בסיכון תפקידי במשתתף הי ו
________________ וא י מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף.
 .2ה י להצהיר כי המשתתף ,בעלי השליטה בו ,בעלי הע יין בו ו ושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית
בעבירה שיש עמה קלון ,אשר ריצוי גזר הדין בגי ה סתיים במהלך  10הש ים האחרו ות .
 .3ה י מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________________
חתימת המצהיר

_________________
תאריך

אישור עו"ד

א י הח"מ __________________ עו"ד ,מ.ר _____________ מאשר /ת בזאת כי יום ____________ הופיע
בפ י מר __________________ ושא ת.ז _________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,חתם בפ י על תצהירו זה .

______________________
חתימה וחותמת עו"ד
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מועצה מקומית מג'דל שמס
הצהרה על העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מועצה

ספח ט'

לכבוד
מועצת מג'דל שמס ) להלן" :המועצה"(
.1
.2

.3

.4
.5
.6

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן" -המציע"( במסגרת הסכם להפעלת תכ יות
לחי וך ילדים ו וער בסיכון ,עם המועצה ומהווה חלק בלתי פרד מהצעתי ההסכם.
ה י מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  89ב' )א( לצו המועצות כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו
או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לע יין זה ,״קרוב״  -בן זוג,
הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
כלל ) 12א( של ההודעה בדבר כללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לע יין זה ,״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו
או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
סעיף  59לפקודת המועצה) וסח חדש( הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן זוגו ,סוכ ו או שותפו ,כל חלק או טובת
ה אה בכל חוזה או עסק ש עשה עם המועצה למע ה או בשמה ,פרט לע יין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או
בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
בהתאם לכך ה י מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שא י לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה העיר ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שא י סוכ ו ,העובד ברשות.
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא כו ה.
א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב' ) (3לצו המועצה המקומיות )מועצות
אזורית( ,לפיהן מליאת המועצה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפ ים ,רשאית להתיר התקשורת לפי סעיף  89א' )א(
לצו המועצה המקומיות )מועצות אזוריות( ,ובלבד שהאישור ות איו פורסמו ברשומות.
חתימת מורשה חתימה של המציע_____________:

תאריך_____________ :

אישור עו"ד
א י מאשר כי מורשה החתימה חתמו בפ יי :אישור עו"ד_____________ :
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מועצה מקומית מג'דל שמס
מועצת מג'דל שמס
מכרז מס' 04/2022
בע יין הפעלת תכו ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות

ספח י'

טופס הצעת תקורה להפעלת התכ ית
לכבוד,
מועצת מג'דל שמס )להלן" :המועצה"(
א. .

הצעה להפעלת תכ ית רווחה חי וכית ושיקום שכו ות בישוב
מכרז מס' 04/2022
שיעור תקורה מי ימלי מוצע כולל מע"מ
5%
התקורה המוצעת
______________) %במילים(_______________ :

יצוין כי הצעה פחות משיעור התקורה המי ימלי ) (5%תיפסל ולא תובא לדיון בפ י וועדת המכרזים.

חתימה וחותמת המציע ___________________________
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