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 נספח א'
 גזר המועצה האזורית 

 99789בית חשמונאי 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 
 9201/19 מס' פומבימכרז 

 בעניין ארגון תיאום וביצוע השתלמות עובדים     פניה לקבלת הצעות 
 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 19/04/19-28/04/19תשומת לב המציעים כי משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים 
 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות הבהרה

 12:00 ד' 01/05/19

הגשת מועד אחרון 
 הצעות

 11:00עד השעה  א' 12/05/19

 11:00 א' 12/05/19 פתיחת מעטפות

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת המעטפות. .1

 כללי .2

(, מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות "המזמין"ו/או  המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .2.1
 כרז. בנושא הממספקים 

המועצה בשעות העבודה  לשכת מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדי מזכירותאת מסמכי המכרז,  .2.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת  אשר לא יוחזרו. ש"ח 300 שלהרגילות, בתמורה לתשלום 

מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא 
 תו תפסל על הסף. יהיה כשיר להגיש הצעה והצע

באתר ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .2.3
הנוסח המחייב של   region.muni.il-www.gezer//:httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר  י המציע רכש ע"ישיהמכרז הינו הנוסח 
 יש להתעדכן בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה.  האינטרנט.

 נשוא המכרז .3

 -)להלן 2019מכרז זה, הינו מכרז לארגון, תיאום וביצוע השתלמות עובדים לשנת  .3.1
 המועצה נציג הוראות ,לרבות המפרט הטכניכמפורט במסמכי פניה זו, ( ההשתלמות

 .(המכרז ו/או השירותים -כל דין )להלן הוראותול

 9201/8/01ועד  9201/30/07' בתאריכים ה -'גבימים  הצפון באזור ההשתלמות תתקיים  .3.2
 כולל. 

אין באמור משום התחייבות למספר  עובדי המועצה. 200-בהשתלמות צפויים להשתתף כ
 סופי של המשתתפים.

http://www.gezer-region.muni.il/http
http://www.gezer-region.muni.il/http
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  30/07/2019, בישוב בית חשמונאי ביום יציאה להשתלמות באוטובוסים ממשרדי המועצה
     .בשעות הבוקר, שעה סופית תתואם

דרישות המפרט הטכני והתכנים / וביצוע כל הפקה, ארגון, תיאום השירותים יכללו  .3.3
כפי שיוסכמו מראש מול המועצה, לרבות אמצעים, כח שירותים שיכללו בהצעת המציע 

ובמפרט הטכני הכל כמפורט בהסכם   -כיו"ב ו , השגת כל האישורים הנדרשיםאדם
 .המצורף כחלק בלתי נפרד מפניה זו

 על המציע לעיין היטב במפרט הטכני / מפרט הדרישות.  .3.4

  -תנאי סף להשתתפות  .4

  -שות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז ירשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דר

תיירות עבור ביצוע השתלמויות / שירותי ארגון תאום ו המציע בעל ניסיון בביצוע שירותי .4.1
משתתפים בו   150 בו השתתפו לפחות השתלמות / אירוע ארגונים / גופים / רשויות ל

 אירועים/ כנסים. 3יש להציג ניסיון כאמור בלפחות  . 2019-2017בשנים  זמנית

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מטעם המזמינים/ממליצים בהתאם למפורט לעיל 
טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור רשימת ממליצים, לרבות שמות ומספרי  או

 (.ההמלצות - )להלן

דרישות המפרט הטכני  בכלתעמוד  -תכנית ההשתלמות של השירותים / חבילה המוצעת  .4.2
 המצורף למסמכי המכרז. 

ה להוכחת האמור יצרף המציע הצהר -המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה  .4.3
  בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד. 

 הצעה כספית לא תחרוג ממחירי המקסימום שנקבעו במכרז זה.  .4.4

 יש לצרף להצעה קבלה. –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .4.5

  -צירוף מסמכים  .5

  -להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים 

 -רש אישור עו"ד / רו"ח למסמך כלשהו כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע. נד .5.1
 יצורף המסמך. 

 לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. 2מסמכים כנדרש בסעיף  .5.2

 - העומדת בדרישות המפרט הטכני - ההשתלמות ה, ארגון וביצוע תכנית מוצעת להפק .5.3
ות  המציע מלונות מוצעים / תפריט מוצע בארוחות השונות, אטרקצי בכלל זה יציין

  העומדים בדרישות המפרט וכל נתון אחר העומד בדרישות המפרט הטכני. 

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. .5.4

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.5

 .1976-של"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, ת-אישור תקף על .5.6

 אישור ניכוי מס במקור. .5.7

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .5.8

 התאגיד.תעודת התאגדות של  .5.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.8.2
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במסגרת סמכויות  נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)
 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .5.9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .5.9.1

 השותפות. ים שלחוז .5.9.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.9.3

יצרף להצעתו  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה להלן,  10.2בשים לב להוראות סעיף  .5.10
 אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה       
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  -"עסק בשליטת אישה" 

( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 של ההגדרה אישור; 

לא אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)
משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  נושאת –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
ל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישרא –"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 .בנוסח המצורף לחוברת המכרז - לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .5.11

 בנוסח המצורף למכרז. –הצהרה בדבר העדר זיקה  .5.12

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .5.13

 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -ישלחו עלשאלות ותשובות הבהרה, אם י .5.14

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .5.15

 
  תהיה המועצה רשאית לפסלה. -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

נת ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחילפנות למציעים להשלמת נתונים המועצה שומרת על זכותה 
 עמידת  המציע בתנאי הסף

 -ההצעה  .6

שתעמוד בכל דרישות ה וארגון ההשתלמות, על המציע לצרף להצעתו תכנית מוצעת להפק .6.1
 .מכי המכרזכחלק בלתי נפרד ממסהמפרט הטכני המצורף 

בדרישות  העומדותבכלל זה יציין המציע מלונות / תפריט ארוחות השונות, אטרקציות 
ות הרלבנטיות הכלולות במפרט וכל נתון אחר העומד , פירוט עמידתו בדרישהמפרט

 בדרישות המפרט הטכני. 

ובכלל זאת על המציע לציין התכנית המוצעת תכלול עמידה בכל דרישות המפרט הטכני  
  -בתכנית 

 לבחירת המועצה. למותתפעילויות / אטרקציות מוצעות לביצוע במהלך ימי ההש 2
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כלול מים )שייט / קיאקים / רפטינג וכיו"ב( תכאשר פעילות / אטרקציה אחת לפחות 
תהא מחוץ למלון ופעילות / אטרקציה אחת לפחות תהיה בתוך שטח המלון )ללא יציאה ו

 לפעילות חיצונית(

 לבחירת המועצה. בוקר ביום הראשון להשתלמותלארוחת  מסעדות 2לפחות 

לבחירת  מחוץ למלון ביום הראשון להשתלמות מסעדות לארוחת צהריים 2לפחות 
 .המועצה וארוחת צהריים נוספת ביום השני בתוך המלון

 . ההצעה תכלול אירוח על בסיס חצי פנסיון במלון רמות או מלון שווה ערך

התכנית המוצעת,  ,במסגרת בחינת איכות ההצעה, תבחן בין השאר -תשומת לב המציעים 
עילויות אפשריות ציות מוצעות. רצוי לכלול מגוון רחב של פקכולל פעילויות/ אטר

 מוצעות.  /

  - הצעה כספית .6.2

כל את השירותים הכלולים בהסכם ומפרטיו ותכלול  לכלההצעה הכספית תתייחס  .6.2.1
העלויות הקשורות באספקת השירותים נשוא הפניה והמועצה לא תידרש להוצאה 

ו/או בגין  העל כל מרכיביוארגון ההשתלמות נוספת כל שהיא הכרוכה בהפקת 
 עים. השירותים המוצ

 . בחדר זוגי יש לנקוב במחיר להשתתפות בהשתלמות עבור אדם .6.2.2

יופחת מהתמורה לאדם החלק היחסי עבור חדר  -עבור אדם בחדר של שלישיה 
 )בהשוואה לחדר של זוג ע"פ הצעת הספק הזוכה(.

)בהשוואה  רי עבור חדסעבור חדר של יחיד יתווסף תשלום למחיר לאדם החלק היח
 עת הספק הזוכה(. לחדר של זוג ע"פ הצ

יתן לנקוב במחיר שונה לאדם בהתאם נ –יותר ממלון אחדככל שמוגשת הצעת מחיר ל
 למלון לגביו מוגשת ההצעה.  

הצעה . על בסיס אדם בחדר זוגי - כולל מע"מ לאדם 1,900₪מחיר מירבי לא יעלה על  .6.2.3
 וב במחיר העולה על המחיר המירבי תפסל על הסף ולא תובא לדיון.קשתנ

ר המוצע לאדם יכלול את ביצוע כל השירותים הנדרשים בהסכם ובמפרט הטכני המחי .6.2.4
  –ובכלל זאת 

 הפקת ההשתלמות.  .6.2.4.1

 נהלהכנת תכנית עבודה לעמידה בלוחות זמנים וקבלת אישור המ .6.2.4.2
 לתוכנית זו.

 קיום פגישות עם ועד העובדים לסגירת תכנית סופית. .6.2.4.3

רמים הרלבנטיים תיאום, ארגון וביצוע ההשתלמות, לרבות מול כל הגו .6.2.4.4
 והרשויות המוסמכות, כולל היבטי בטיחות ובטחון. 

 1נספח ב' -כל השירותים שנכללים במפרט הטכני / מפרט הדרישות  .6.2.4.5
  -ובכלל זאת 

I. חצי על בסיס אירוח   כנדרש במפרט הטכני לינה במלון
עבור כל אחד מעובדי המועצה שישתתף  פנסיון

 על בסיס אדם בחדר זוגי. בהשתלמות, 
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II. כולל בריכה, חדר כושר,  -מוש חופשי במתקני המלון שי
 סאונה וג'קוזי ככל שקיימים.  

III.  .הארוחות במלון / מסעדות כנדרש במפרט טכני 

IV.  למלוןהסעות ממשרדי המועצה  -אוטובוסים צמודים  +
תכנית חזור וכן ימי טיול / פעילות מאורגנים בהתאם ל

  כולל שימוש בכבישי אגרה.. המוצעת שתאושר

חיר לאדם כולל אוטובוסים בכל היקף שידרש, יש המ
נוסעים  50על בסיס עד עובדים,   200עד לקחת בחשבון 

בנפרד רכיב זה בלבד יש לציין תמחור  – באוטובוס.
שכן ייתכן והמועצה תעשה שימוש באוטובוסים 

 .בבעלותה

V. ימי לכל  ד/תאח ה/צמוד ת/חובש מלווה בנשק שהינו
)מימון עלות  חובשת אישה.ההשתלמות. תינתן עדיפות ל

  השהות במלון הינה על חשבון המועצה(

VI. 2  לבחירת המועצה מתוך אטרקציות / פעילויות
פעילות אחת מחוץ למלון  – רשימה/ תוכנית מוצעת

 . ופעילות אחת בתוך המלון

VII. .ביטוח 

VIII.  .תשר לנותני שירותים, לרבות במסעדות 

IX. סיור הכנה שייערך ע"י נציגי הספק עם נציגי ועד 
, ע"ח הספק  טרם נציגים( 3-)כ העובדים במועצה

סיור ההכנה נמשך יומיים  ההגעה הינה  ההשתלמות.
 באחריות המציע הזוכה

דרישות המפרט הטכני והתכנים / שירותים וביצוע כל הפקה, ארגון, תיאום  .6.2.5
כפי שיוסכמו מראש מול המועצה, לרבות אמצעים, כח שיכללו בהצעת הספק 

 כיו"ב.ו ורים הנדרשים, השגת כל האישאדם

תיאום ההשתלמות מול כל הגורמים והרשויות המוסמכות והרלבנטיים ובכלל  .6.2.6
זאת משטרה, כוחות בטחון, רשות מקומית רלבנטית וכיו"ב, לרבות בהיבטי 

 בטחון ובטיחות. 

 תיק אבטחה בטיחות ורפואה יוכן ע"י קב"ט המועצה. .6.2.7

 של ההשתלמות.   כל שירות נדרש נוסף לצורך ארגון והפקה מוצלחת .6.2.8

 תקורה/ רווח.  .6.2.9

 כל עלות נוספת הנדרשת.  .6.2.10

 כל המחירים יכללו מע"מ. .6.2.11

למען הסר  -התשלום לזוכה ייעשה ע"פ המפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז 
 .ביצוע / השתתפות בפועלספק, התשלום יהיה ע"פ 

משתתפים והיא תשא בתשלום  100המועצה מתחייבת כי בהשתלמות ישתתפו לפחות 
  משתתפים וזאת למעט במקרה של ביטול העסקה.  100ל מינימום ש
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בנוסף, יש לכלול עלות נוספת בגין שירותי הדרכה ביום הראשון להשתלמות כאופציה  .6.2.12
לבחירת המועצה. העלות בגין שירותי ההדרכה לא תובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה 

 זוכה.הזוכה והמועצה לא מתחייבת להזמין שירותי הדרכה מהמציע ה

לרבות הנספחים המצורפים למסמכי  לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל,על המציע  .6.2.13
וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה  המכרז,

 המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

את כלל  וכללוי - ם בלבדבשקלים חדשינקובים המחירים המוצעים בהצעת המציע יהיו  .6.2.14
 הן בהשתתפותו במכרז והן מכל מן וסוג שהוא לצורך ביצוע השירותים. הוצאות המציע

. אין לציין על מעטפת ההצעה את העל המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .6.2.15
 שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 ו של המציע תפסל.מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשה .6.2.16

המצורף כחלק הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .6.2.17
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י  יש נספח ה' –את הצעת המחיר  .6.2.18
 המועצה.

 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה .6.3

ם הנוספים הנדרשים, וביחד עם כל הנספחים והמסמכי ,היעל נלוות ,את ההצעה .6.3.1
, מלאה ושלמה, בשפה סגורה, כשהיא באופן ידני יש להגישחתומים ומלאים כנדרש, 

מהמועד האחרון להגשת לא יאוחר , ולא מזוהה העברית, בתוך מעטפה סגורה היטב
משרדי מזכירות (, בהמועד להגשת הצעות - )להלןהצעות כמפורט בריישת מסמך זה  

 המועצה. 

 פקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת לעיל,יש לה .הצעה בדואראין לשלוח את ה
 כשעליה רשום מספר המכרז. הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.

 יש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" במזכירות המועצה.  -טרם הגשת ההצעה 

 .להגשת הצעותהאחרון המועד יום מ 90לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .6.3.2

המציע לא . קבלת הצעתו-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהמועצה  .6.3.3
 יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה. 

 הסכם וחובות מציע זוכה .7

מציע שייקבע כזוכה במכרז, יידרש לחתום על הסכם עם המועצה בנוסח המצורף למסמכי  .7.1
 המכרז. 

המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי תשומת לב  .7.2
 . המכרז

 7מובהר בזאת כי מציע שייקבע כזוכה  ולא יחתום על הסכם עם המועצה לא יאוחר מתוך  .7.3
ימים ממועד ההודעה בדבר קביעת המציע כזוכה, תבוטל זכייתו על כל הנובע ומשתמע 

 מכך. 

 שאלות ובירורים .8

לקבל הבהרות לגבי ת בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לפנוכלו יומציעים ה .8.1
שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי חברת ועד הנספחים למסמכי המכרז. והמכרז 

  12:00בשעה  למועד הנקוב בריישת מסמך זההעובדים במועצה, הגב' אזריאל חגית עד 
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 בפקס' 
לא יתקבלו פניות טלפוניות או  .region.muni.il-hagita@gezerבדוא"ל  או 8927408-08

 .052-5345745מס' הטל' לווידוא קבלתו של מזכר פקס' / דוא"ל בלבד, הינו  אחרות.
 

הבנה -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי. ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .8.2
ד המועעל נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהבקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או ב

 ת.והצעהאחרון להגשת 

  -בחינת ההצעות  .9

להלן, ההצעות ייבחנו ע"י ועדת ההיגוי של המועצה  10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.1
(.   ועדת היגוי תבחן את ההצעות ע"פ ועדת ההיגוי -הכוללת את חברי  וועד עובדים )להלן

 הפרמטרים המפורטים להלן.  

לעיל. הועדה רשאית לערוך כל    2עו בסעיף בחינת עמידת המציע בתנאים המקדמיים שנקב .9.2
בדיקה שתידרש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאים כאמור, לרבות פניה לממליצים וכן  

 פניה למציעים להשלמת מסמכים / פרטים נדרשים.   

 ההצעות ידורגו בהתאמה לאדם. למחיר  נקודות 45ינתן משקל של  - מחיר ההצעה .9.3
  . להצעה הזולה ביותר

 . נקודות 20ניקוד מירבי  - ון המוצעהמל .9.4

 נקודות. 20ניקוד של  /ינתן משקל  - רמותלמלון הצעה שתכלול מחיר  .9.4.1

 לא ינתן ניקוד נוסף. – למלון אחר שווה ערך למלון רמותהצעה שתכלול מחיר  .9.4.2

 .  ייערך ניקוד לכל מלון בנפרד - שני מלונות במקרה בו הוגשה הצעה הכוללת מחיר ל .9.4.3

לאיכות ההצעה המוצעת ובכלל נק'  35ינתן משקל של  -התכנית המוצעת( ) איכות ההצעה .9.5
  -זאת לקריטריונים הבאים 

כולל תקופת ותק / ניסיון במתן שירותים של  -התרשמות ועדת ההיגוי מניסיון המציע 
 .נק' 5עד  –הפקת השתלמויות ומספר גופים להם סופק השירות 

 -י הספק, בכלל זאת תבחן התכנית עצמה התרשמות ועדת ההיגוי מהתכנית המוצעת ע"
לרבות חלופות / אופציות קיימות בהצעת המציע, תפריט ארוחות מוצע, מבחר / מגוון 

   .נק' 30עד  –אפשרויות לבחירת המועצה 

למען הסר ספק, התכנית שתקבע בפועל תהיה בהתאם לתכנית שתאושר מראש ע"י 
 מועצה.    המועצה ואין בתכנית המוצעת כדי לחייב את ה

 ביטוח .10

. המכרז יהיה לקיים, על חשבונו, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה הזוכהעל המציע  .10.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין -יערכו עליהביטוחים 

 . המכרז ימסר למועצה כתנאי לחתימת חוזהיועותק מהם 

בהתאם  ,ועצה את אישור המבטחלמספק הזוכה ימציא ההמכרז החתימה על חוזה  תבשע .10.2
 .)נספח ג'( נספח אישור הביטוחלנוסח 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .10.3
אישור עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של 

כים לשינויים כלשהם בנוסח המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להס
האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי 
המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי 

   ועלול לגרום למסירת השירותים לביצוע ע"י אחר.  המועצה
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 שונות .11

שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה מובהר בזאת כי היה ויהיו  .11.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות  -שווה והינה הזולה ביותר 

נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל 
 ההצעות.

קיבלו תוצאה ות או יותר למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשר .11.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת   משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

, אישור בעת הגשתהאישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, 
  ותצהיר.

או  שירותיםהרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל ה .11.3
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון. ,הםחלק מ

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .11.4

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות יהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .11.5
 ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת  לקחו בחשבון ביןיבשיקולי המועצה י .11.6
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות יהכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות נ

 של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

ודתם, לשביעות המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עב .11.7
רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים 

 לביצוע העבודה להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או  .11.8
יעים לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמצ

 ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 
לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, 

 לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או 
הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, מידע ו/או נתון ו/או 

 לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .11.9
מונע  מועצהה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

  .כנדרש ההצעה הערכת

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .11.10
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך -ביחס אליהם, בין על

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 .17%כוללת  מע"מ בשיעור  ספקהצעת ה .11.11

 .המציעעל תחולנה  -ות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז הוצא .11.12

 

או יפר /במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו .11.13
או יסרב למלא או לא יעמוד /או תנאי החוזים ו/אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו

אית במקרה כגון זה לפעול על פי זכ במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה 
כלשהו,  'שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג

 .ככל שתמצא לנכון

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .11.14
מהם  הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם
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המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם 
מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו 
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר 

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה 
והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה 
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 

 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או כל המסמכים, הינם רכושה  .11.15
 .  לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז .12

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .12.1
 ".בנספח " -חוזה המכרז  .12.2

 "1ב'"נספח  -מפרט טכני /מפרט דרישות  .12.3
 ".גנספח " -סח אישור עריכת ביטוח נו .12.4
 ."1ד"נספח  -לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםנוסח תצהיר  .12.5

 "2ד'נספח " -הצהרה לעניין העדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאה  .12.6

 ".הנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .12.7

 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 
 תנאי המכרז.מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ו

             
 שרה בר מימון            

  יו"ר וועד מועצה אזורית גזר 
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 נספח ב'           
 מכרז הסכם 

 
 גזרנערך ונחתם במועצה האזורית ש

 
 שנת ____________יום _________ לחודש _____________ ב

 
 -ב  י  ן      -

 
 

 מועצה האזורית גזרה
 99789בית חשמונאי 

 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " :)להלן
 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(ספקה)להלן: "   

 _______ ת.ז. _________ה"ה ___
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(ספקה)להלן: "       
 

 
ארגון, תיאום וביצוע   לאספקת שירותי  19/19מכרז מס' והמועצה פרסמה  והואיל:

 עבור ועד העובדים במועצה הצפוןאזור בשתתקיים  9201השתלמות עובדים לשנת 
 (; המכרז -)להלן 

 
תי השתלמות ותיירות והוא מצהיר כי הוא בעל הידע, שירו אספקתב עוסקספק וה והואיל:

 הניסיון, המיומנות והיכולת הנדרשים לשם מתן השירותים לקבוצות מאורגנות;
 

 והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז.  והואיל:
 

הנקובים בחוזה זה  קבלן עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים -והספק   והואיל:
 ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה זה;

 
והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים  והואיל:

והכל בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים 
 המפורטים בחוזה זה;

 
דים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי וברצון הצד והואיל:

 חוזה זה לעיל ולהלן;
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

ו  מנכ"ל אועד העובדים  יו"ר מבביצוע השירותים נשוא הסכם זה יקבל הספק הנחיות  .1.2
 (.המנהל -)להלןהמועצה 
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  מהות השירותים/מהות העסקה .2

הסכם זה הינו לארגון, תיאום וביצוע השתלמות קבוצתית / מאורגנת עבור עובדי המועצה  .2.1
 (.ההשתלמות -כולל )להלן 30/07/19-/1901/08בימים הצפון  באזורשיתקיים 

  ההשתלמות ר שלא יאפשר עריכת מוסכם בזאת כי במקרה של "כח עליון" ו/או מזג אווי .2.2
ימים  7למועד אחר שייקבע בהסכמת הצדדים, תוך  השתלמות במועד, יידחה מועד ה

 תחולנה על המועד החדש. ספק ממועד הביטול, והתחייבויות ה

לרבות  -"כח עליון" לצורך הסכם זה פירושו: מלחמות, מצב חירום, גיוס חלקי ו/או מלא 
בות אבל לאומי(, פגעי טבע, מצב של כוננות, וכל פעולות שאינן השבתות, שביתות, אבל )לר

 . באזור הרלבנטי להשתלמות - תלויות בצדדים ו/או שאינן בשליטתם

כחלק בלתי נפרד מהשירותים שיסופקו למועצה במסגרת הסכם זה, מתחייב הספק לספק  .2.3
 את השירותים, כדלקמן:

 לתוכנית זו. נהלישור המהכנת תכנית עבודה לעמידה בלוחות זמנים וקבלת א .2.3.1

 קיום פגישות עם ועד העובדים לסגירת תכנית סופית. .2.3.2

תיאום, ארגון וביצוע ההשתלמות, לרבות מול כל הגורמים הרלבנטיים והרשויות  .2.3.3
 המוסמכות, כולל היבטי בטיחות ובטחון. 

  -ובכלל זאת  1נספח ב' -כל השירותים שנכללים במפרט הטכני / מפרט הדרישות  .2.3.4

על בסיס   יש להשלים ע"פ ההצעה() _________________ וןלינה במל .2.3.4.1
עבור כל אחד מעובדי המועצה שישתתף בהשתלמות,  חצי פנסיוןאירוח 

 על בסיס אדם בחדר זוגי. 

ופחת/ יתווסף חלק יחסי )מובהר בזאת כי עבור חדר יחיד / שלישייה י
 מחיר ע"פ הצעת הספק(. ל

כה, חדר כושר, סאונה וג'קוזי כולל ברי -שימוש חופשי במתקני המלון  .2.3.4.2
 ככל שקיימים.  

הארוחות במלון / מסעדות יכללו לפחות את מרכיבי הארוחה ע"פ  .2.3.4.3
כל מקומות ההסעדה יהיו להסכם זה.  3ב'כנספח התפריט המצ"ב 

 . כשרים עם תעודת כשרות

+ חזור וכן ימי  למלוןהסעות ממשרדי המועצה  -אוטובוסים צמודים  .2.3.4.4
פירוט מסלול  -להסכם זה  2נים בהתאם לנספח ב'טיול / פעילות מאורג

 כולל שימוש בכבישי אגרה.הטיול המאורגן. 

 במסגרת זו מתחייב הספק גם להעמיד מספר אוטובוסים מספק ביחס  
 נוסעים באוטובוס.  50 לפחותלכל עובדי המועצה, על בסיס   

 
תכנית הטיול יכולה להשתנות, ע"פ שיקול דעת המועצה ובתיאום עם 

 הספק.
 

יום לפני מועד ההשתלמות  30המועצה רשאית להודיע עד  –לעניין זה 
האם בכוונתה להזמין שירות אוטובוסים מהספק או לחילופין לבצע את 

ככל שהמועצה תספק   ההסעות באמצעות האוטובוסים אשר ברשותה.
בהתאם  את שירותי ההסעה בעצמה, תערך התחשבנות מתאימה

 .להצעת הספק



13 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

399449.DOC 13 

ימי ההשתלמות. תינתן לכל  ד/תאח ה/צמוד ת/חובש ק שהינומלווה בנש .2.3.4.5
 )מימון עלות השהייה הינו על חשבון המועצה( עדיפות לחובשת אישה.

 המצורף. 4ביקורים באטרקציות / פעילויות כמפורט בנספח ב'  .2.3.4.6

 ביטוח. .2.3.4.7

 תשר לנותני שירותים, לרבות במסעדות.  .2.3.4.8

 3-)כ העובדים במועצהסיור הכנה שייערך ע"י נציגי הספק עם נציגי ועד  .2.3.4.9
סיור ההכנה נמשך יומיים.  , ע"ח הספק  טרם ההשתלמות.נציגים(

 ההגעה הינה באחריות המציע הזוכה

דרישות המפרט הטכני והתכנים / שירותים שיכללו וביצוע כל הפקה, ארגון, תיאום  .2.4
, השגת כל כפי שיוסכמו מראש מול המועצה, לרבות אמצעים, כח אדםבהצעת הספק 

 ובמפרט הטכני.הכל כמפורט בהסכם   -כיו"ב ו רים הנדרשיםהאישו

תיאום ההשתלמות מול כל הגורמים והרשויות המוסמכות והרלבנטיים ובכלל זאת  .2.5
 משטרה, כוחות בטחון, רשות מקומית רלבנטית וכיו"ב, לרבות בהיבטי בטחון ובטיחות. 

לעמוד בכל דרישות  הספק יידרש -תיק אבטחה בטיחות ורפואה יוכן ע"י קב"ט המועצה  .2.6
 הבטיחות הנדרשות בביצוע השירותים. 

 כל שירות נדרש נוסף לצורך ארגון והפקה מוצלחת של ההשתלמות..   .2.7

ויקבלו אישורו טרם ביצוע  נהלכל תכני השירותים המפורטים לעיל יתואמו עם המ .2.8
ת . לא יישמעו כל טענות במידה והוזמנו שירותים טרם קבלספקההתחייבויות על ידי ה

 .נהלאישור המ
 

 (.השירותים -)השירותים הנכללים לעיל בסעיף זה יכונו להלן יחדיו 
 התחייבויות והצהרות הספק .3

 
הספק מתחייב לבצע ביצוע מושלם של מלוא התחייבויותיו למתן השירותים נשוא הסכם  .3.1

 זה.

 הספק מצהיר כי יש בידיו ובידי עובדיו כל הרישיונות וההיתרים, התעודות וההכשרות .3.2
 הנדרשים ע"פ דין לצורך אספקת השירותים נשוא הסכם זה.

הספק מתחייב כי יספק את השירותים נשוא הסכם זה במיומנות וברמה מקצועית גבוהה  .3.3
 לשביעות רצונה של המועצה.

הספק מתחייב כי יערוך את כל התיאומים ו/או ההכנות ו/או הסידורים הנדרשים אל מול  .3.4
התחייבויותיו של הספק לאספקת השירותים למועצה  הספקים השונים הכרוכים בביצוע

 בהתאם להסכם זה.

פי -כי יש באפשרותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על .3.5
 כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

בויות, כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחיי .3.6
פי הסכם זה וכי אין לו -אשר ימנעו ו/או עלולות למנוע מהם למלא אחר התחייבויותיו על

 כל ניגוד אינטרסים ליתן שירותים למועצה כאמור בהסכם זה. 

בענין שכר מינימום  1976-כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.7
 ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק.
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ו שעליו לבצע את כל השירותים, בשים לב למסגרת התקציב המאושרת שנקבעה כי ידוע ל .3.8
 בהסכם לביצוע השירותים וכי לא תאושר כל חריגה מתקציב זה. 

כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע השירותים מהסוג הרלבנטי  .3.9
 להסכם.

אכיפת ניהול חשבונות(, כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) .3.10
 .1976-תשל"ו

כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים, כולל אישור בדבר ניהול  .3.11
ספרים וניכוי מס במקור, וכי ידוע לו כי הצגת האישורים כאמור מהווה תנאי מהותי 
ויסודי להתקשרות המועצה עמם בהסכם זה וכן הכרחית לצורך תשלום התמורה ע"פ 

 כם זה.  הס

 כי ידווח למועצה על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו מיד עם היוודע להם על כך. .3.12

הספק מצהיר כי הוא מודע לכך שהמועצה מסתמכת על התחייבויות הספק ע"פ הסכם זה  .3.13
ומכלכלת את צעדיה בהוצאת עובדי המועצה להשתלמות  בהתאם להתחייבויות הספק 

 וד אחר מלוא התחייבויותיו בהסכם.ע"פ הסכם זה והספק מתחייב לעמ

 התחייבות המועצה   .4

בכפוף לביצוע מלוא התחייבויות הספק למועצה ע"פ הסכם זה, תשלם המועצה לספק את  .4.1
 התמורה הנקובה בהסכם זה במועדים הנקובים בהסכם.

המועצה תעביר לספק רשימה שמית / כמותית של עובדי המועצה שישתתפו בהשתלמות  .4.2
 ימים טרם היציאה להשתלמות. 7 -מיום לא יאוחר מוזאת 

משתתפים והיא תישא בתשלום  100המועצה מתחייבת כי בהשתלמות ישתתפו לפחות  .4.3
 משתתפים וזאת למעט במקרה של ביטול העסקה.  100ע"פ מינימום 

 התמורה .5

סכם זה ע"י הספק עבור המועצה, תשלם המועצה בגין אספקת מלוא השירותים נשוא ה .5.1
ביחס לכל עובד של המועצה __________ ש"ח )כולל מע"מ( לספק סך של _____

לפחות בהתבסס על )בחדר זוגי(  נוסעים 100שישתתף בפועל בהשתלמות  ועבור מינימום 
 (. התמורה - אוטובוס )להלן נוסעים בכל  50

 .בחדר זוגיסכום התמורה לעובד כאמור לעיל, מתייחס לאדם 

של _____________________ )החלק היחסי  יופחת סך -עבור אדם בחדר של שלישייה 
 עבור עלות המלון בהשוואה לחדר זוגי, ע"פ הצעת ותמחור הספק(.

עבור אדם בחדר של יחיד תשולם תוספת של ____________ ש"ח )חלק יחסי עבור עלות 
 המלון בהשוואה למחיר עבור חדר זוגי, ע"פ הצעת ותמחור הספק(.  

  -לדוגמא 

ש"ח לאדם בחדר  500תשלום של ש"ח וכוללת  850הצעת הספק היא התמורה לאדם ע"פ 
 ש"ח לאדם בחדר יחיד.   700ש"ח לאדם בחדר שלישיה,  350זוגי, 

אדם בחדר שהות של עבור , ש"ח 850 התמורה לאדם בחדר זוגי ע"פ הצעת הספק היא
עבור  ש"ח 1,050, קרי ישולם לספק סך של תמורה לאדםש"ח ל 200יתווסף סך של  -יחיד 

 אדם זה.

, קרי ישולם לספק סך תמורה לאדםמה 150יופחת סך של  -עבור אדם בחדר של שלישיה 
 ש"ח עבור אדם זה.  700של 
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התמורה הינה מלאה וסופית וכוללת את כלל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע מלוא  .5.2
 ותשר לנותני, ביטוח כנדרש בהסכם לרבות מע"מ, לעיל 3השירותים הנכללים בסעיף 

 השירותים )מדריכים, נהגים, מלווים(.

יהיה לספק נאי התשלום המפורטים להלן, כאשר התשלום בהתאם לת התמורה תבוצע .5.3
במכפלת המחיר ליחידה ע"פ הצעת הספק בפועל ע"פ מספר עובדים שישתתפו בהשתלמות 

 עובדים(.   100)מינימום תשלום ע"פ כמות של 

 .17%התמורה כוללת מע"מ בשיעור  .5.4

סך של  יופחתוהמועצה תבצע את שירותי ההסעות בעצמה, מסכום התמורה לעיל במידה  .5.5
 כולל מע"מ לאדם בהתאם להצעת המציע.____ ₪ 

תוספת  תתווסףככל שהמועצה תזמין שירותי הדרכה ליום הראשון להשתלמות, לתמורה  .5.6
 בהתאם להצעת המציע במכרז. לאדם כולל מע"מ₪  בסך ________ 

ימסור הספק ע"פ הוראות הסכם זה  ועד העובדיםע"י ספק ם לבגין כל תשלום שישול .5.7
 קבלה/חשבונית ביחס לביצוע התשלום כאמור.  ועד העובדיםלמ

 מועדי תשלום .6

 יום לאחר היציאה להשתלמות.  45התשלום ישולם לספק עד  .6.1

ניתן אישור  , אלא אםועצהמצד המ הוראהללא יהיה תוקף תמורה, /בכל נושא כספי .6.2
 .המועצהגזבר מראש המועצה וובכתב לכך מראש 

 

, אשר לא יעלה ספקלאיחור בתשלום  -על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם מוסכם כי  .6.3
ריבית והצמדה בהתאם לחוק פסיקת  איסודית, אולם יישלא יהווה הפרה ימים  30על 

ריבית והצמדה. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי איחור בביצוע התשלום הנובע עקב אי 
לא יהווה עילה לתשלום תוספת ריבית והצמדה בהתאם לחוק ספק חייבות המילוי הת

 פסיקת ריבית והצמדה. 

  איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .7

, כולן או אינו רשאי להסב או להעביר את זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכםספק ה .7.1
 .ידי המועצה-עלהדבר בכתב ובמפורש  אושרמקצתן, לאחר/ים, אלא אם 

סכם לכל צד ג' וכן למסור את הלפי הוחובותיה  הלהעביר את זכויותי תרשאי ועצה המ .7.2
 ספק., מבלי לקבל את הסכמת הלאחר העבודותביצוע 

אלא  ,הסכם, כולן או מקצתןהפי -על ורשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו אינספק ה .7.3
  ובתנאים שתקבע לכך. המועצהבכפוף לאישור מראש ובכתב של 

 ן עצמאי קבלספק ה .8

 מספק את השירותים. בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  ואמצהיר, כי הספק ה .8.1

אינו מורשה או זכאי ספק למועצה אין יחסי שליחות ו/או יחסי סוכנות והספק בין ה .8.2
 להתחייב או לחייב את המועצה כלפי צד ג' כלשהו. 

כ"א וכי חוק ן לא קבל ואכי ה ,אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א ור כי עסקצהימספק ה .8.3
 ו.ידי קבלני כ"א אינו חל עלי-העסקת עובדים על

יחסי עובד  םאו מי מטעמלמועצה ספק כדי ליצור בין ה מצהיר כי אין בהסכם ספקה .8.4
  .בלבד ספקיהיו וייחשבו כעובדי המטעמו וכל העובדים  ואהוכי ומעביד 

ת סוציאליות, לרבות, שכר עבודה, זכויו מו,או למי מטע ספקכל התשלומים לעובדי ה .8.5
 וכן כל חובהניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה וכל תשלום 

בלבד  ספקיחולו על ה שירותיםההסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע  ,יתר ההוצאות
אין  . בשום דרךלכך,  תאחראיתהיה לא ועצה והמ –במלואם ובמועדם  ויד-וישולמו על

 לבצע את השירותים בעצמו.  ספקבת הבאמור כדי לגרוע מחו
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מי כנגד או  ועצהבגין כל תובענה שתוגש כנגד המ ועצהמתחייב לשפות את המספק ה .8.6
ועצה ו/או בגין תובענה לבין המספק , שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין ההמטעמ

שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת 
הודעה ספק והכל בתנאי שניתנה לשירותים בקשר עם ה ספקרות בין צד ג' לבין המהתקש

מייד עם קבלת דרישת התשלום ו/או התביעה וניתנה להם האפשרות להתגונן בפני 
 . ו/או בשם המועצהו התביעה בשמ

ובין אם  ספקידי ה-על ועצההאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המ .8.7
 .ו/או צד ג' אחר םידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורש-ו/או עלספק ידי עובד של ה-תועלה על

 אחריות לנזיקין .9

שייגרם למועצה, או למי מטעמה, לגופים נלווים, או לכל גוף לכל נזק  יאחרא ספקה .9.1
ספק ו/או מי כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ה, מטעמם ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד

במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים או בקשר אליהם, בין אם נגרם הנובעים, מטעמו, 
 .ספקאו מי מטעמם, לרבות קבלני המשנה מטעם הספק ידי ה-על

ספק מתחייב לשפות את המועצה, במלוא הסכומים בגינם חויבה המועצה לשלם על פי ה .9.2
קבות , בעפסק דין שלא עוכב ביצועו או הסכם פשרה שאושר בכתב ומראש ע"י הספק

לעיל וכן  9.1תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק כאמור בסעיף 
  בגין הוצאות משפטיות אשר המועצה נשאה בהן לשם ההתגוננות מפני התביעה כאמור

ובלבד שהמועצה הודיעה לספק סמוך לאחר קבלת כל דרישה ו/או תביעה בגין האמור 
 להתגונן מפניה ושיתפו עמה פעולה בהתגוננות. לעיל, ואפשרה לספק 9.1בסעיף 

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לה שהמועצה מסתמכת על התחייבויות הספק כלפי המועצה  .9.3
למתן השירותים ע"פ הסכם זה, לרבות לצורך תיאום פעילותה של המועצה בשים לב 

 למועדי ההשתלמות שנקבעו בהסכם זה. 

עובדי המועצה אשר יצאו להשתלמות בהתאם כמו כן מצהיר הספק כי ידוע לו שחלק מ .9.4
להסכם זה הינם עובדים שומרי כשרות ולפיכך התחייבות הספק לאספקת ארוחות כשרות 

 הן התחייבויות יסודיות של הסכם זה.

בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה  המועצה,לפצות ו/או לשפות את כן מתחייב הספק  .9.5
עקב כל דרישה ו/או טענה מועצה ן שייגרמו ללרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עורך די

 המועצה כנגד המועצה בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה.ו/או תביעה נגדה מצד עובד 

באחריות הספק לדאוג שספקי המשנה שלו יהיו מבוטחים כראוי, לרבות אך לא מוגבל  .9.6
סים, לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים של בית המלון, ביטוחי חובה עבור האוטובו

 וה נושא נשק.ווביטוח צד שלישי וחבות מעבידים עבור המל

 ביטוח .10

מתחייב לערוך ולקיים, ספק הפי דין, -פי הסכם זה ו/או על-על ספקהמבלי לגרוע מאחריות  .10.1
, אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים תקופת ההסכםבמשך כל 

ומהווה חלק בלתי נפרד  'גכנספח ה המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם ז
 .הימנו

, עם חתימת המועצהלהמציא לידי ספק ה , מתחייבהמועצה  ללא צורך בכל דרישה מצד .10.2
 .ספקה ההסכם, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח

לשקול  ספקמוסכם על הצדדים כי אישור קיום הביטוחים הנו דרישות מינימאליות וכי על ה .10.3
הביטוחים ולבטח את עצמו כפי צרכיו. אין בקביעת אישור קיום הביטוחים כדי  את צרכיו

 . ספקלהטיל אחריות כל שהיא על המועצה בבחינת צרכי הביטוח של ה

' )אישור קיום הביטוחים( גאם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לנספח  .10.4
המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או  מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או

משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או מי מעובדיה 
בביטוחי רכוש וכן הכללת שיפוי למועצה ו/או מי מעובדיה בביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת.
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 שמירת דינים .11

סכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח ה
   והתקנות שהותקנו על פיו. 1980 -ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, התש"ם 

 המועצה כמפעל חיוני  .12
 
ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, מצהיר כי ספק ה

תחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות מספק "כמפעל למתן שירותים קיומים" וה
  -אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .12.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-זרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננות הא9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .12.2
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .12.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .12.4

 
 ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה גם במהלך התקופה כאמור. אזי, 

  -כללי  .13

ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם זה  .13.1
הבנה, התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, לו היו, בין במפורש ובין במרומז, בין 

כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם לא יהיה   י חתימת הסכם זה.נבכתב ובין בע"פ לפ
 זה. להסכםכן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים 

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי  .13.2
שעות ממועד  72הכתובת לאחד הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך 

 המשלוח.

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או  .13.3
החוק ולא כויתור על   ח ההסכם או מכחור על זכות הנתונה לו מכמכוחו, לא יראוה כויתו

 זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_______________________    ___________________ 
   המועצה       הספק

       
 אישור עו"ד במקרה שנותן השירות תאגיד

___, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י אני הח"מ עו"ד _____________
מורשי החתימה של נותן השירות,  -_______________________ת.ז __________________ 

   וחתימתם, בצירוף חותמת נותן השירות, מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.
            
 _________________ 

 עו"ד____________,        
 אישור ועד עובדים מועצה אזורית גזר

 
הרינו לאשר כי ההסכם לעיל נחתם עבור הועד בהמשך למכרז שפורסם ע"י המועצה עבור ועד 

 העובדים.
תוכן ההסכם לרבות ובפרט התחייבות הועד לתשלום תמורה ע"פ ההסכם לעיל, ידועות ומקובלות 

 רות מחשבון הועד. יכמפורט בהסכם יש על הועד והועד מתחייב לשלם לספק הזוכה את התמורה
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  1נספח ב'

 השתלמות עובדים -מפרט טכני / מפרט דרישות 
 

  -מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, תכלול התכנית את הפרטים כמפורט להלן
למען הסר ספק, כל הדרישות להלן נכללות במסגרת התשלום הגלובלי/ סופי לספק עבור ביצוע מלא 

   ומושלם של ההשתלמות.

  -כללי  .1

 ביצוע כל השירותים הכלולים בהסכם.  .1.1

תיאום, ארגון וביצוע ההשתלמות בהתאם להוראות ההסכם, מפרט טכני ותכנית הספק , כפי  .1.2
 שתאושר מראש ע"י המועצה. 

תיאום ההשתלמות מול כל הגורמים והרשויות המוסמכות והרלבנטיים ובכלל זאת משטרה,  .1.3
 וכיו"ב, לרבות בהיבטי בטחון ובטיחות.  כוחות בטחון, רשות מקומית רלבנטית

הספק יידרש לעמוד בכל דרישות  -תיק אבטחה בטיחות ורפואה יוכן ע"י קב"ט המועצה  .1.4
 הבטיחות הנדרשות בביצוע השירותים. 

 01/08/19-30/07/19   - תאריך .2

 צפון הארץ יעד: .3

  .002מקסימום  - 100מינימום : משתתפים .4

 ימים לפני היציאה להשתלמות.  7עד כמות עובדים סופית תימסר לספק 

  -לינה / מלון  .5

  –חצי פנסיוןבית מלון  .א

 מלון רמות או מלון אחר שווה ערך.

 כולל בריכה, חדר כושר, סאונה וג'קוזי ככל שקיימים.   -כולל שימוש חופשי במתקני המלון 

חדרי שלישיה.  15 -חדרים ליחיד, כ 3 -כ  זוגיים, חדרים 76-כיידרשו  - כמות חדרים משוערת .ב
 התשלום יהיה ע"פ סוג החדר שיידרש. מרבית החדרים יהיו חדרים זוגיים. 

ימים לפני  7כמות ופילוח סופי של החדרים הנדרשים יימסר ע"פ רשימה שתועבר לספק עד 
 היציאה להשלמות.

במועד הגעת העובדים למלון, באחריות הספק לדאוג לעמדה  - קבלת פנים בעת הגעה למלון .ג
 ה מסודרת של מפתחות לחדרים. לחלוק

 ולצרף מפרט . יש לציין בהצעה - תפריט הארוחה שתסופק במלון .ד

 להסכם.  3תפריט ארוחות סופית )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י המועצה( תצורף כנספח ב'

 - )הכולל ברקו, רמקול וכל הציוד הנדרש להרצאה ומצגת( + שתיה קלה בצד. אולם הרצאות .ה
השימוש באולם  הלך ההשתלמות יבוצעו מס' הרצאות לעובדים במלון.מובהר בזאת כי במ

בשעות הערב. אין צורך  יותהתכנסושתי צהריים ווה הבוקר בשעות ייעשה לצורך הרצאות
 .בשיריון אולם ליום שלם
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המרצים יוזמנו ע"י ועד העובדים. באחריות הספק לשריין את חדר ההרצאות במלון )כולל 
.  ככל שקיימת תוספת תשלום בגין ועדים שיתואמו מול ועד העובדיםציוד מתאים ושתיה( במ

על הספק לקחת אותה בחשבון במסגרת תחשיביו/ הצעת המחיר. המועצה לא אולם הרצאות 
 תדרש לשלם תוספת כלשהי עבור אולם הרצאות. 

ם לכלול ת כל עובדי המועצה, המציעים רשאיככל שבמלון אין אולם אירועים היכול להכיל א
 כולל מיזוג אוויר .בהצעתם אולם חלופי כגון אוהל / סגירת קיץ 

מובהר בזאת כי במסגרת ימי ההשתלמות יתקיימו הרצאות /הופעות במלון – פעילויות במלון .ו
 באחריות ועל חשבון הועד. 

ככל שיתקיימו במלון פעילויות חוץ )בין אם באחריות הספק ובין אם באחריות הועד, על 
 ו במלון אזור מוצל לצורך הפעילות(הספק לוודא שישנ

  –ארוחות  במלון  .6
 ארוחת ערב במלון אפשרות לארוחת צהריים,   -( 30/07) 'גיום 
יש להציע אפשרות לארוחת  – לארוחת צהריים, ארוחת ערב במלון ארוחת בוקר,  –( 31/07) 'דיום 

   "ברביקו" על שפת הבריכה.
   .ארוחת בוקר -( 01/08)יום ה' 

  -  )מחוץ למלון( צהרייםו בוקר  ארוחות .7

המועצה תבחר בתיאום עם הספק את מיקום ארוחות הבוקר והצהריים ביום הראשון  .7.1
ע"פ הצעת הספק ולבחירת המועצה ע"פ שיקול דעתה המלא  כשרהבמסעדה  -להשתלמות 

 והמוחלט.

ומנוסה  איש 200 -, מכובד אשר יכול להכיל כמות של כמקום כשר -מסעדה / אולם אירועים  
 המועצה לאולם אירועים(. )עדיפותבקבלת אורחים בכמות זו 

 כולל שתיה קרה וחמה.  - מגוונת יש לצרף תפריט לבחירה לארוחת בוקר .7.2

כולל מנות פתיחה, מנה עיקרית הכוללת בשר ו/או  -יש לצרף תפריט לבחירה לארוחת צהריים  .7.3
 דגים, קינוחים, שתיה קרה וחמה. 

 ותקבע בתיאום עם הספק. הועדהסופית תהיה של  מובהר בזאת כי ההחלטה .7.4

 המחיר כולל גם תשר.  .7.5

 אטרקציות / פעילויות  .8

תכנית סופית תקבע ע"פ הצעת הספק הזוכה ובאישור להלן מינימום נדרש / דרישות מינימום,  .8.1
 ועדת ההיגוי. 

 להסכם.  2תכנית השתלמות סופית )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י המועצה( תצורף כנספח ב' .8.2

 יש להציג מספר אופציות לפעילויות / אטרקציות / טיולים מוצעים בימי הפעילות. .8.3

  –פעילויות  שתי לפחותיש להציג  .8.4

)המותאמת  )כגון: שייט/ קייאקים( המשלבת פעילות מיםפעילות חיצונית ביום הראשון  .8.4.1
 לקבוצות גדולות הכוללות גילאים שונים(. 

ככל שהפעילות   ניעה שתשולב בדרך הלוך.אשר תערך ביום הראשון להשתלמות, אין מ
כרוכה בעלות, יש לשקלל/ לחשב עלות זאת במסגרת המחיר המוצע ע"י הספק לאדם 

 לביצוע ההשתלמות. לא תשולם תוספת כלשהי. 

 חיצונית מסוג פעילות –ת בתוך המלון ביום השני להשתלמות פעילות / אטרקציה אח .8.4.2
פר עמדות טיפול בתחומים שונים לעובדים. ספא הכוללת אוהל מטפלים חיצונים עם מס
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על ההצעה לכלול פירוט אודות כמות המטפלים המוצעת, תחומי הטיפול ואופן ניהול 
 הפעילות.

והפעילות תבוצע לקבוצות הרלבנטיות , עובדי המועצה יחולקו לקבוצות על פי האוטובוס .8.5
 בהתאמה.  

ה ליום הראשון כאופציה לבחירת על המציע לכלול בהצעתו עלות בגין תוספת שירותי הדרכ .8.6
 המועצה.

לא יש לכלול עלות כניסה למשתתף במסגרת הצעת המחיר.  -באטרקציות הכוללות עלות כניסה  .8.7
 תשולם תוספת למחיר.

תצורף )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י ועד העובדים  רשימת פעילויות / אטרקציות סופית  .8.8
 להסכם.  4כנספח ב'

 הסעות   .9

 ים / מפוארים.אוטובוסים תיירותי .א

 8:00בשעה ימי ההשתלמות. יציאה ממשרדי המועצה בישוב בית חשמונאי  לשניצמוד אוטובוס  .ב
    .30/07/19' גבערך ביום 

 עובדים. 50 -המיועד לפחות לאוטובוס  .ג

על הספק לסדר את כמות האוטובוסים בצורה המיטיבית למועצה ולהימנע מהזמנת אוטובוסים  .ד
 שלא לצורך.

 או כביש אגרה אחר כלול במחיר.   6בכביש  תשלום נסיעה .ה

 עובדים.  200יש לקחת בחשבון המחיר עד  .ו

בטופס הצעת המחיר יש לציין תמחור נפרד בגין ההסעות שכן המועצה שומרת על זכותה להודיע  .ז
יום לפני מועד ההתשלמות האם בכוונתה לבצע את שירותי ההסעות בעצמה ע"י  30עד 

ה. במקרה כזה, תערך התחשבנות מתאימה בין הספק למועצה על אוטובוסים הנמצאים בבעלות
 בסיס תמחור ההסעות בהצעת המחיר המוגשת ע"י הספק במכרז.

  -כח אדם / מדריכים  .10

 .ימי ההשתלמות לשני ה/צמוד – ת )תינתן עדיפות לאישה(/מלווה בנשק אשר הינו גם חובש .א

יהיה צמוד למועצה בכל זמן ת/ה וילון במלון, על חשבון המועצת/ –/ מלווה בנשק  ת/חובש .ב
 הפעילות, ממועד יציאה ועד חזרה.  

זמן פנוי של העובדים במהלך ההשתלמות יתואם מול ועד העובדים וע"פ שיקול דעת ועד  -זמן פנוי  .11
   העובדים.

  -הבהרות  .12

 יש להגיש תכנית הכוללת את כל הפרטים לעיל.  .א

 .בתיאום עם הזוכה הוועדתכנית סופית תאושר ע"י  .ב

בהתאם לעקרונות שנקבעו  יש לכלול מספר אפשרויות לבחירת המועצה לפעילויות / אטרקציות .ג
  .ע"י הועד

 .תשר וכל הוצאות הספק מכל מן וסוג שהואהמחיר יכלול  .ד

 .מחירים כוללים מע"מ .ה
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לינה )מטעם הספק   הצוות המקצועיועצה לא תידרש לשלם עבור המת / מלווה בנשק למעט חובש/ .ו
 .עילויות שונות(ות פארוח ,מלוןב

 כלול במחיר לאדם ולא תשולם תוספת כלשהי. תשלום כניסה לאתרים  .ז

 רצוי לתת אופציות בהתאם. ,חם בצורה קיצוניתיש לקחת בחשבון כי ייתכן ויהיה  .ח

 לוח זמנים להשתלמות .13

 לצורך הבהירות, מצ"ב לוח זמנים ראשוני להשתלמות. .א

 01/08/19יום ה'  31/07/19יום ד'  30/07/19יום ג' 

כלולה  –ארוחת בוקר  יציאה מבניין המועצה
 במסגרת האירוח

כלולה  –ארוחת בוקר 
 במסגרת האירוח

הרצאות באחריות ועד  ארוחת בוקר )אחריות הספק(
 העובדים

הרצאות באחריות ועד 
 העובדים

אטרקציה  הכוללת מים 
 באחריות הספק

אטרקציה  בתוך שטח המלון 
אוהל מטפלים באחריות  –

 הספק

 פינוי חדרים ועזיבה.

במלון או ארוחת צהריים 
)אחריות במסעדה מחוץ למלון 

 (הספק

ארוחת צהריים במלון 
 )אחריות הספק(

 

הרצאות באחריות ועד  קבלת פנים –הגעה למלון 
 העובדים

 

הרצאות באחריות ועד 
 העובדים

 

כלולה במסגרת  –ארוחת ערב 
 האירוח

ארוחת ערב, יש להציע 
לארוחת ערב מסביב אפשרות 

כלולה  – BBQלבריכה בסגנון 
 במסגרת האירוח

 

באחריות  –פעילות לעובדים 
 ועד העובדים

באחריות  –פעילות לעובדים 
 ועד העובדים

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2נספח ב' 
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 תכנית השתלמות סופית )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י המועצה( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3נספח ב' 
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 מלון סופי )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י המועצה( ארוחות ותפריט 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4נספח ב' 

 

 פירוט אטרקציות /פעילויות סופי )ע"פ הצעת הספק שתאושר ע"י המועצה( 
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 נספח ג'
 קיום ביטוחים אישור

 לכבוד:
 מועצה אזורית גזר

 ) להלן "המזמין"( 
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 א.נ.
 אישור על קיום ביטוחיםהנדון:    
 )הספק(………………………………………של      

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן: …………………אנו החת"מ 
 

צה אזורית גזר , אנו ערכנו לבקשת המפיק פוליסות ביטוח בקשר לארגון טיול  והשתלמות עבור עובדי מוע
 כמפורט להלן:

 תקופת הביטוח .1
 תאריך האירוע: ..................      

 
 הספק       - שם המבוטח .2

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי כלשהו, כולל עובדי 
 לאירוע ולתקופה.₪  4,000,000 המזמין, כאשר גבול האחריות הינו

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שטפון, 
בהלה, הרעלה עקב הספקת במזון או שתיה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, 

 יטוח לאומי.התקנה, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לב
 מו"מ בזה שהמזמין ורכושו ייחשבו כצד ג' לעיניין ביטוח זה.

המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות 
 צולבת.

 
 ביטוח חבות מעבידים .4

ין, לרבות חברות כוח ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הספק או מי מטעמו, במישרין או בעקיפ
 אדם ו/או קבלני משנה ועובדיהם, בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.

 ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, ביצוע עבודות בגובה, עומק, וכד'.
 ת ביטוח אחת.$ לתובע, לאירוע, ולכל שנ 5,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו 

 במקרה ויחשב כמעביד של עובדי הספק.  הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין
 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .5
ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  המזמין ו/או מי   .א

 מטעמו.
ודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין, ולא הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן ק  .ב

 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

מו"מ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו לרעה, לא ישונו,   .ג
 יום מראש. 30ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין לפחות 

 
על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המורשה ולפיכך  ידוע לנו כי אישור זה מתקבל

 לא יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
 

 ולראיה באו על החתום    
 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 פירוט נתוני הפוליסות
  .……………       פוליסת צד שלישי מס'

 . ……………ליסת חבות מעבידים מס'           פו
 '1דנספח 

 
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 

 



26 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

399449.DOC 26 

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

 

_________________________ אצל המציע  -ני משמש כא .1
 19/2019 (,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'המציע - _________________________ )להלן

, ומוסמך ליתן המכרז( -, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן גזראשר פרסמה המועצה האזורית 
 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . הנני עושה תצהיר זה .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  ציע על תשלום שכר העבודה.מטעם המ 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 
  31 -כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק  1991-ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסו

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת  1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-יע מעסיק פחות מהמצ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30וך העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בת

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
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_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לע

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2'דנספח 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 עצה( המו -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,



28 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

399449.DOC 28 

( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 היר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:מצ 19/2019מספר 

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .1.1

בר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה "ח
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אח או אחות״.

כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדבר  12כלל  .1.2
 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .1.3

זוגו, -א יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן" ל  
סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה 
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של 

 ותים שהמועצה מספקת״.עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשיר

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן  .2.1
 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .2.2
  התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .3
 לא נכונה.

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

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
רשאית להתיר  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

עצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו )א( לצו המו 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 
 אישור עו"ד

 
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 אישור עו"ד : _________________
 
 
 

 
 נספח ה' 

  הצעת  הספק
 לכבוד

 עצה האזורית גזר המו
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 ג.א.נ.

 הצפוןאזור  – 9201השתלמות עובדים  -  _2019/19מס'  פומבי מכרז   -הנדון: הצעת מחיר 

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _____________________________________ )שם  .1
ים  אנו מתחייבים  לבצע את כל השירות 2019ארגון השתלמות עובדים להמשתתף(, את הצעת המחיר 

 נשוא המכרז. 

להלן פירוט ניסיוננו בביצוע שירותי ארגון תאום וביצוע השתלמויות / שירותי תיירות עבור ארגונים /  .2
.  2019-2017בשנים זמנית.  -משתתפים בו  150גופים / רשויות להשתלמות / אירוע  בו השתתפו לפחות 

 אירועים/ כנסים 3יש להציג ניסיון כאמור בלפחות 

 

היקף  מזמין  ארגון / 
 משתתפים

איש קשר וטלפון  מיקום 
ליצירת קשר / 

 ממליץ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  -להלן פירוט / תקופת ניסיוננו בביצוע שירותים של השתלמות לעובדים / גופים  .3

 החברה / עסק פועל החל משנת  ______________________.

רותי השתלמות לעובדים גופים נעשתה על ידינו עבור ______________________ אספקת שי
 גופים לפחות.

 

  -להלן פירוט ניסיון )תמצית( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ישות המכרז וכן את , הבנו את דרהכולל את כל הדרישותובמפרט הטכני  עיינו היטב בהסכם  .4
כי  נו לנו להשתלמות העובדים. ידוע ולהלן תכנית מוצעת על ידיאופן בחירת הזוכה בהליך, 

 החלטה סופית תעשה ע"י המועצה ואין בתכנית זו כדי לחייב את המועצה. 

 ספק תכנית מוצעת ע"י ה

 )אפשר להוסיף פירוט של התכנית בנפרד בפורמט להלן (

 את כל הרכיבים שנכללו במפרט הטכני ובהסכם.התכנית המוצעת כוללת 

 –ע"פ הנדרש במפרט הטכני  -לינה במלון חצי פנסיון 

  כולל בריכה, חדר כושר, סאונה וג'קוזי ככל שקיימים.   -שימוש חופשי במתקני המלון 

 

 

  –אפשרויות מלון לבחירת המועצה  ע"פ אחת או יותר מהאפשרויות הבאות 

  רמותמלון 

  מלון___________________________  
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  -ארוחות 

  כולל אפשרות לארוחת ערב  וערב , צהרייםארוחות בוקר –מצורף תפריט ארוחות במלון
 בהתאם לימי הפעילות. BBQמסביב לבריכה 

 תלמות.  שמצורף תפריט ארוחת בוקר עבור היום הראשון של הה 

  עבור היום הראשון של ההשתלמות.מצורף תפריט ארוחת צהריים   

  .עלות הארוחות כלולה במחיר לאדם 

 כח אדם   

 .כנדרש במפרט הטכני 

  - השתלמות תכנית ה .14

  -תכנית ההשתלמות תכלול את כל הדרישות המפרט הטכני ואופציות לבחירת המועצה כמפורט להלן

המשלבת  יש לכלול לפחות פעילות אחת מחוץ למלון  ת  )או יותר(יופעילו 2לפחות יש לציין  בנוסף,
הפעילויות צריכות להתאים לקבוצות גדולות  – .)אוהל מטפלים( ופעילות אחת בתוך המלון מים

 הכוללות גילאים שונים. ניתן להציע מספר חלופות. עלות פעילות כלולה במחיר לאדם.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ם ודרישות המכרז המחיר לאדם בחדר זוגי לביצוע כל השירותי -להלן הצעת המחיר לביצוע השירותים  
לאדם בחדר זוגי. הצעה שתנקוב במחיר לאדם בחדר   )כולל מע"מ( ₪009,1_על המוצע לא יעלה המחיר  –

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון. –זוגי העולה על המחיר המירבי כאמור 

המחיר כולל את כל דרישות המכרז והמפרט הטכני, הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי עבור 
שירות שנדרש במכרז. יש לקחת בחשבון המחיר לאדם את כל העלויות הנדרשות, לרבות מלון, כח אדם 

חובשים(, הסעות, פעילויות/ אטרקציות מוצעות וכל עלות מכל מן וסוג שהוא. המחיר הינו סופי / )מלווים
 ומוחלט. 

שידרשו חדרים של יחיד, למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המחיר מתבסס על אדם בחדר זוגי. ככל 
למחיר לאדם יתווסף תשלום כמפורט בהצעת המציע. ככל שידרשו חדרים של שלושה יופחת חלק יחסי 

 מהמחיר לאדם, ע"פ הצעת המציע. 

 

  רמותהצעתנו מוגשת בהתייחס למלון . 

המחיר המוצע על ידנו לביצוע ההשתלמות לעובדים ע"פ כל דרישות המכרז והמפרט 
 . רמותמלון  –כולל מע"מ לאדם בחדר זוגי ₪ יר של ____________ הטכני הינו מח
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לאדם. עבור חדר שלושה ₪ יתווסף למחיר לעיל ____________  –)עבור חדר יחיד 
 לאדם(. ₪ יופחת מהמחיר לעיל ___________ 

 הצעתנו מוגשת בהתייחס למלון: ____________ . 

לעובדים ע"פ כל דרישות המכרז והמפרט  המחיר המוצע על ידנו לביצוע ההשתלמות
מלון  –כולל מע"מ לאדם בחדר זוגי ₪ הטכני הינו מחיר של ____________ 

________ . 

לאדם. עבור חדר שלושה ₪ יתווסף למחיר לעיל ____________  –)עבור חדר יחיד 
 לאדם(. ₪ יופחת מהמחיר לעיל ___________ 

  לאדם כולל ₪ _______ עלות רכיב הסעות לאדם הינו סך של
 מע"מ.

יום לפני מועד ההשתלמות על  30ידוע לנו כי המועצה שומרת על זכותה להודיע עד 
 לעיל מהתמורה המבוקשת לאדם. הסעות בעצמה. במקרה כזה יופחת הסךביצוע ה

  _______ עלות תוספת שירותי הדרכה ליום הראשון להשתלמות
שבון לצורך בחירת לאדם כולל מע"מ. )רכיב זה לא יובא בח₪ 

 ההצעה הזוכה(

 
 

ככל שאקבע כזוכה במכרז אני מתחייב לבצע את השירותים ע"פ מחירי היחידה כמפורט לעיל ללא שינוי 
 במחיר היחידה גם במקרה של הפחתה / הגדלה של כמות היחידות. 

צורך הפקת ידוע לנו ולקחנו בחשבון במסגרת הגשת ההצעה כי המחיר כולל את כל העלויות הנדרשות ל
 ההשלמות כנדרש בהסכם ובמפרט הטכני ולא יתווספו תשלומים/עלויות נוספות כלשהם. 

 
 לראיה חתמנו, היום______________: ו

                                          ס' ת.ז./ח.פ.: _______________מ ם המציע: _________________ש
                                        _________ ________________________ 
 חתימת המציע )בצירוף חותמת במקרה של תאגיד(         

 מספר טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________
פרטי החותם מטעם המציע שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ 

  ____תאריך: _______________                תפקיד ____________
 


