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 נספח א'

 גזר המועצה האזורית  
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 41/2019פומבי מס' מכרז 
 חינוכי טיפולי בקהילה מרכז   במשכל לילדים  פיזיותרפיהשירותי  למתן  -

 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 ישיבת הבהרות  

 )רשות(

הישיבה תערך במשרדי משכ"ל 
איילון" בבית הספר "שדות 

 ביישוב בית חשמונאי 

 13:00 שני 18.11.19

מועד אחרון להגשת שאלות 
 הבהרה

 12:00עד השעה  רביעי 20.11.19

 11:00עד השעה  שני 25.11.19 הגשת הצעותמועד אחרון ל

 13:00 שני  25.11.19 פתיחת מעטפות

 להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזיםמציעים רשאים  •

 כללי .1

(, מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות "המזמין"ו/או  המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .1.1
 בנושא המכרז. נותני שירותים מ

המועצה בשעות העבודה הרגילות,  ל"מנהלת לשכת מנכניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה  אשר לא יוחזרו.₪  100 שלבתמורה לתשלום 

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

באתר ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

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

ביישוב ,בבית הספר "שדות איילון"  במשרדי משכלתיערך מטעם המועצה  (רשות) ישיבת הבהרות 
 . בית חשמונאי
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 השירותים מהות .2

הכל בהתאם למפורט במסמכי במשכל  לילדי המועצה פיזיותרפיהשירותי מתן מכרז זה הינו ל .2.1
 (.השירותים -המכרז, בהסכם ובנספחיו ובמפרט הטכני )להלן 

 מטרתמשכל הינו מרכז רב תחומי הפועל לשיפור איכות החיים של ילדים מגיל לידה ועד בגרות.  .2.2
היא לאפשר השתתפות במארג החיים ולקדם בריאות, רווחה אישית וייחודיות של ילדים  משכל

 ומתבגרים במועצה אזורית גזר, באמצעות טיפול בילד, הדרכה להורים וייעוץ לצוותים חינוכיים. 

ניתנים תחת קורת גג אחת אבחונים, טיפולים, תוכניות מניעה והעשרה לילדים, להורים  במשכל .2.3
 ולצוותים החינוכיים. 

צוות המרכז כולל מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת, מורות להוראה מתקנת ומטפלות רגשיות.  
, חשמונאי בית חינוך)קריית  המועצה של החינוך מקריות אחת בכל ניתנים הטיפולים השירותים

 (איילון נוף חינוך וקריית דרומית קריה

 ע"פ הנחייתבמשכל  לילדים פיזיותרפיהשירותי העברת  כוללים במסגרת מכרז זה השירותים .2.4
 במועצה ולמי מטעמה בתחומים הבאים:  משכלמנהלת 

  ;פרטני טיפול .2.4.1

  ;קבוצתי טיפול .2.4.2

 אבחון; .2.4.3

 ;שיחת הדרכה להורים .2.4.4

  ;ילדיםהנחיית קבוצות להורים /  .2.4.5

 השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות; .2.4.6

 תיעוד בתיקי לקוח כנדרש על פי הוראות משרד הבריאות וכמקובל במשכל; .2.4.7

סכם ו/או יוסכם בין הצדדים השירותים נשוא הסכם זה וכפי שהו כל נושא שהנו בתחום .2.4.8
 בעתיד;

היקף השירותים ומספר שעות הטיפול השבועי ייקבעו בהתאם לצורכי המועצה. המועצה אינה  .2.5
מנועים מלטעון כל טענה כל שהיא  והמציע הזוכה יהיהמתחייבת להיקף שירותים כזה או אחר 

 כנגד המועצה הנוגעת להיקף השירותים המבוקשים.

גיע לישיבת צוות אחת לשבועיים בימי ב להבכל מקרה נותן השירות יהיה מחוי על אף האמור לעיל,
 .11:00-13:00רביעי בין השעות 

)או על המציע בזמינות מלאה. כמו כן,  או מועמד מטעמו,השירותים יבוצעו על ידי המציע בעצמו  .2.6
להיות נייד באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועמד מטעם המציע לאספקת השירות בפועל( 

דרישות צרכי ובהתאם לוך בשטח המועצה ולישיבותיה בתחום מוסדות החינלמשכל לצה, המוע
 .המועצה והאמור במסמכי המפרט

הולם ומתאים בכל עת שירות מובהר כי  השירותים דורשים מענה מקצועי, זמינות טלפונית, מתן  .2.7
למועדי  ובכל צורה והיקף שיידרשו, זמינות והגעהוהוראות הדין  , המפרט הטכניע"פ צורכי המועצה

יתן מענה וטיפול בכל עת ולא רק במועדים ילפגישות וישיבות במועצה. נותן השירות ו וליםטיפה
והכל בהתאם לדרישות וצרכי המועצה  בהם יהיה נותן השירות נוכח באופן פיזי במשרדי המועצה

 בלבד.



4 

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

 

     חתימת המציע: _____________________

419874.docx 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מדרישת זמינות זו במהלך תקופת ההסכם אולם על 
 השירות להיות ערוך ומוכן לעמוד בדרישה האמורה לעיל.נותן 

כגון ישיבות, פגישותיה באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועצה ווזמין נותן השירות יהיה נייד 
וכיוצ"ב בכל עת מעבר ליום הקבוע המפורטים לעיל, בהם נותן השירות נוכח התכנסויות בעניין 

 ה.וצרכי בהתאם לדרישות המועצה במועצה

דרש לבצע את כל המטלות יוהוא יכלול בעלות השעתית היקף השירותים, כל למען הסר ספק, 
 הכלולות במפרט הטכני, בהתאם לדרישות המועצה.

במקרה בו נבצר מנותן השירות לספק את השירותים בשל חופשה, מילואים, חופשת הורות, חופשת 
נותן השירות לעדכן את מנהלת משכל יהיה על  מחלה או מכל סיבה שהיא של היעדרות וכדומה

דע לו על היעדרותו העתידית. לרבות עדכון ובכתב ובמועד המוקדם ביותר בו יוווהלקוחות מראש 
 לקוחותיו.

מתן הנדרשים ל השירותים כללביצוע  -ע"פ הצעתו במכרז  שעתיתשלום התשלום לזוכה יהיה  .2.8
ללא  וזאת .ועוד הטיפולים, ביטוחים, תכנון נסיעותכל הוצאות הזוכה כגון את ויכלול , שירות הולם

   שעות שבוצע באותו חודש./קשר להיקף השירות 

חודשים מיום תחילת ביצוע השירותים בהתאם להוראת  12תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה  .2.9
תקופות  4המועצה. למועצה בלבד שמורה הזכות )האופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות עד 

  חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור(.  12 עד בנות נוספות
 
אף האמור, למועצה עומדת הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק, בהודעה -על

ימים, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס לזכותו  30מוקדמת של 
ופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו הופסקה לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שס

 הכל בכפוף להוראות הסכם המכרז.  -ההתקשרות 

 בין המועצה לבין הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה. .2.10

ד בכל תנאי המכרז, אולם אין זה מחייב את ואשר יעממציע אחד המועצה מעוניינת להתקשר עם 
מציעים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מספר החלטה אם להתקשר עם ההמועצה ו

 המועצה.

 נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד. .2.11

 סף להשתתפות במכרז דרישות .3

  –הבאות  המצטברותרשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בדרישות הסף 

 בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר על ידי משרד הבריאותבעל תואר ראשון  .3.1

 מטעם משרד הבריאות בפיזיותרפיהלעסוק  בעל תעודת הרשאה .3.2

כון מוכר להתפתחות הילד או ביחידה התפתחותית מוכרת מבניסיון תעסוקתי של שנתיים לפחות בעל  .3.3
 או במסגרת חינוכית או טיפולית לילדים, כולל מעונות יום שיקומיים

תעודות / אישורי לימודים האמור, על המציע לצרף תימוכין ו/או המלצות ו/או וכחת לצורך ה
כל מסמך רלוונטי בהתאם לדרישות המועצה לצורך בדיקת  ו/או  המצביעים על ההשכלה / הכשרה

 עמידתו בתנאי זה לעיל.

לעיל לביצוע השירותים, המועמד מטעם המציע יעמוד בדרישות  מועמד מטעמוככל שהמציע מציג  .3.4
   לרבות הדרישות להלן:

 יש לצרף אישור רו"ח כי הנ"ל מועסק ע"י המציע כשכיר.   -עובד שכיר של המציע  .3.4.1
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 להוכחת האמור, ימלא המציע את הנספחים שצורפו למכרז במסגרתו יפרט אודות העובד המוצע
 בדבר השכלתו וניסיונו המקצועי.  םצירוף קורות חיים ואישורים רלוונטיי מטעמו, כולל

יוזמן לראיון התרשמות שייערך ע"י בנוסף מובהר בזאת כי המציע או מועמד מוצע מטעם המציע 
 המועצה וייבחן בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

   -הלןערבות בנקאית או שיק בנקאי בהתאם להנחיות להמציע צירף להצעה  .3.5

₪ בתוקף  1,000להצעתו במכרז ערבות בנקאית לטובת המועצה ע"ס של כל משתתף יצרף  .3.5.1
. המועצה תקבל גם ערבות 1נספח  ד'בנוסח דוגמת המצורף כ 25/02/20 לפחות עד ליום

 בנוסח אחר, בתנאי שסכום ותוקף הערבות יעמדו בדרישות סעיף זה. 

לטובת המועצה שיק פרטי, אלא שיק שהופק ע"י הבנק(  לא)ניתן לצרף שיק בנקאי  לחלופין,
 לא תובא לדיון. –הצעה שלא יצורף לה ערבות או שיק בנקאי כאמור  – ₪ 0001,בסך 

יש להכניס את השיק/ערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק  תשומת לב המציעים כי .3.5.2
 ע"י המועצה.

באיזו  לא יעמוד שהמציע כל אימת  הערבות/השיקאת לחלט  המועצה רשאית .3.5.3
 וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. -מכרז הפי -התחייבויותיו עלמ

ימים, מיום  7לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך ומשתתף במכרז שהצעתו נתקבלה  .3.5.4
 ערבות/שיקידי המועצה, רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום ה-ידרש לכך עליש

 לכל מציע אחר. ביצוע השירותים לטובתה, ולמסור את 

בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, וכפוף ערבות /לא זכה מציע במכרז, יוחזר לו השיק  .3.5.5
 ליתר הוראות המכרז.  

רה והתחייבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של הצההמציע צירף להצעתו  .3.6
 .1ג'נספח בנוסח המצ"ב כ 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .3.7

 למכרז. 1נספח ו'זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כ להוכחת תנאי 

 יש לצרף להצעה קבלה.  –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .3.8

 צירוף מסמכים .4

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

מסמכי המכרז, לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו, כשהם מלאים וחתומים  כלל .4.1
 בתחתיתם וכן בכל מקום נוסף שנדרש.

  בדרישות הסף. כמפורט  - בות בנקאית ער אושיק בנקאי  .4.2

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. .4.3

ההצעות ייבחנו גם ע"פ רכיבי איכות, יש לעיין בטבלה להלן, הכוללת  -תשומת לב המציעים  .4.4
 מסמכים נוספים שעל המציע לצורך קבלת ניקוד איכות. 

לביצוע השירותים בפועל )עובד המציע שיעסוק בביצוע השירותים(, וכן קורות חיים של המועמד  .4.5
 אסמכתאות ברורות להוכחת הניסיון הדרוש לביצוע השירותים עבור המועצה.

 .השירותים בפועל )עובד המציע שיעסוק בביצוע השירותים( בביצוע המלצות ואישורים בדבר ניסיון  .4.6
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 לצרכי מע"מ. פטור/תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה .4.7

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.8

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.9

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.10

 התאגיד.גדות של תעודת התא .4.10.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.10.2

 במסגרת סמכויות התאגיד. נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.11

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.11.1

 .השותפות ים שלחוז .4.11.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.11.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה , להלן 9.20 בשים לב להוראות סעיף .4.12
 כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה       

, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו -"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

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

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

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-יפין, בלמעלה מבעק

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  –"עסק" 
 ף, או שותפות הרשומה בישראל;תשקי

 .בנוסח המצורף לחוברת המכרז - 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו ילפתצהיר  .4.13

 בנוסח המצורף למכרז. –עדר זיקה יהצהרה בדבר ה .4.14

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .4.15
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 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -שאלות ותשובות הבהרה, אם יישלחו עלהודעות ו .4.16

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.17

 !לפסלהתהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

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

 ובירורים שאלות .5

לקבל לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או יוכלו אשר רכשו את מסמכי המכרז מציעים  .5.1
שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנהלת הנספחים למסמכי המכרז. והבהרות לגבי המכרז 

 בדוא"ל  למועד הנקוב בריישת מסמך זה עד  ,אפרת בן נאהמחלקת החינוך במועצה, גב' 
region.muni.il-efratb@Gezer '9274009-08 הינו לקבלת פרטים נוספים. מס' הטל.  

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .5.2
הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אימסמכי המכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהו/או ב

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .5.3
באופן ובמועד כאמור,  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי

, פרוטוקול מסודר רוכשי המכרז / מתענייניםתשלח המועצה לכל קבלת השאלות, בסמוך לאחר  .5.4
  לל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.בכתב, הכו

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .5.5
שיישלחו והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

בלתי נפרד חלק יחייבו ויהוו ( דוא"ל/')בדואר/בפקסמכרז המשתתפי ידי המועצה ל-על בכתב
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרז

 ., לא תחייבנה את המועצהבאמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .5.6

 יש להתעדכן בהבהרות /תשובות הבהרה באתר המועצה.  .5.7

 ההצעה הגשתאופן  .6

 הנקוב ברישא למסמך זה.המועד הגשת הצעות למכרז הינו המועד האחרון ל .6.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז. -ההצעה תוגש על .6.2

הנחה באחוזים שיעור הולנקוב ב טופס הצעת מחירעל המציע למלא את במסגרת הצעת המחיר,  .6.3
 שעתי הינו:. מחיר מירבי טיפולשנקבע לביצוע שעתי למחיר המירבי ההניתנת על ידו ביחס 

 כולל מע"מ ₪ 117סך של  -( דק' 45במשך הדרכת הורים ) טיפול פרטני /עבור  .6.3.1

 45% –בהצעת המחיר משקל  -

הנחיית קבוצה לאמהות  ( או+זמן הכנה לקבוצה דק' 60במשך קבוצתי  ילדים ) טיפולעבור  .6.3.2
 כולל מע"מ₪  250סך של  ( +זמן  הכנה לקבוצהדק' 90ותינוקות )במשך 

 %52–משקל בהצעת המחיר  - 

 כולל מע"מ ₪ 175סך של  –דקות( 120)במשך  עבור השתתפות בישיבת צוות רב מקצועית .6.3.3

mailto:efratb@Gezer-region.muni.il
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 .%52 –משקל בהצעת המחיר   -

במידה והמועצה  ₪ כולל מע"מ 50ישולם סך של  - קוחשולם על ידי הלטיפול שבוטל ועבור  .6.3.4
למטפל/ת. מובהר בזאת כי הסכום כאמור קיבלה תשלום עבור השירות שבוטל , ינתן 

במקרה בו לא ניתן לגבות תשלום ע"י המועצה, לא ישולם לתשלום למטפל/ת עבור ביטול 
 השירות.   

 .5% –משקל בהצעת המחיר  -

בגין שירותים הינו לזמן טיפול/ מתן שירותים "נטו"  –ישיבה קבוצה / /לטיפולהמחיר  .6.3.5
לא ישולם תשלום עבור זמן מהווה התמורה היחידה שיקבל הזוכה. ו -שבוצעו בפועל 

 הישירות העלויות את כולל ישיבה  /טיפול/ קבוצהלנסיעה/ הגעה למועצה. התעריף 
, ביטול כלשהם, ובכלל זה  נוספים תשלומים ישולמו לא .לצורך ביצוע השירותיםהנדרשות 

 הוצאותזמן הגעה למשרדי משכ"ל , זמן שהייה /המתנה בין טיפול לטיפול,  ל, "אשזמן, 
ואחרות, אשר כבר  הוצאות כלליות משרדיות, הוצאות נסיעות, צילומים, טלפונים, פקסים,

 נכללות במחיר התמורה.

מפורט בטופס הצעת יובהר כי על המציעים למלא הצעות מחיר ביחס לכל הפריטים כ .6.3.6
אי הגשת הצעת מחיר )אחוז הנחה( ביחס לאחד מהפריטים יוביל לפסילת  –המחיר 
 ההצעה.

 הנחה. 15%לא תעלה על שעה ההנחה המוצעת ע"י המציע בהתייחס למחיר המירבי ל .6.4

לאחר הנחה. במקרה של סתירה בין  טיפוללשעתי על המציע לנקוב בשיעור ההנחה וכן במחיר  .6.5
ע"פ שיעור ההנחה המוצעת. שעה יחושב המחיר המוצע ל –שיעור ההנחה למחיר לאחר הנחה 

שכולל  יהיה נמוך ממחיר טיפולשעת הצעה בה המחיר ל .הנחה 15%שיעור ההנחה לא יעלה על 
 לא תובא לדיון.   –הנחה  15%

 כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכותאת  ותכלול יובהר כי הצעת המציע הינה סופית
, נסיעות, המועצהשרדי השתתפות המציע בפגישות במ בהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים,

 לתנאי המכרז. והכל בהתאם –  הוצאות אישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו"ב

הצעת המשתתף על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות  .6.6
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל  והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את שמו,  מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

 המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.' יש להגיש בתוך נספח ח –את טופס הצעת המחיר  .6.7

לרבות  ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .6.8
ידי -כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על הנספחים המצורפים למסמכי המכרז

  המועצה, באופן הבא:

 .ומענו המלאתוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  .6.8.1

 שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות המציע  היה .6.8.2
 . תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

 או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש המציע תאגיד רשום  היה .6.8.3
 חותמת התאגיד.  בצירוףתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם  ,ת התאגידכדי לחייב א

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.         

ידי המועצה( -)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .6.9
במסירה ידנית , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, עותקים זהיםבשני  ,סגורה
התאמה בין שני עותקי -במקרה של אי לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.זאת  - בלבד
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ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב עמה, בהתאם לשיקול דעתה 
  זה.הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה בעניין 

 
לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר 

 .שנקבעהמועד 

תשומת לב המציעים כי למעטפת ההצעה, יש לצרף את הערבות/שיק במעטפה המתאימה וכן את  .6.10
 טופס הצעת המחיר במעטפה הייעודית שיסופקו ע"י המועצה.

 מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאתמציע להחתים את בטרם מסירת מסמכי המכרז, על ה .6.11
 .ומזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של

 חלקית הצעה הגשתואיסור  תיוהסתייגו .7

 .ם או לפצלםואין הוא רשאי לחלקרותים יהשמרכיבי  כלעל המציע למסור הצעה מלאה לביצוע  .7.1

או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איה מהוראות המכרז יסטי .7.2
מסגרת ובין ב המכרז תוספת בגוף מסמכיאו ידי שינוי -המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

 ההצעהאת ממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .7.3
  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ

הסכם סרב לחתום על הוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
הערבות את לחלט  תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה , ההתקשרות

בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את הצדדים  הבנקאית.
ידי המועצה  )גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים -הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

 כלשהם(. 

 ההצעה  לבחירת שיקולים .8

  -הכשרות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים  ההצעותבכפוף לאמור להלן,  .8.1

 0%5 -  מחיר שיקלול הצעת ה .8.1.1

הצעת המחיר שתמצא הזולה ביותר, לאחר שקלול כל רכיבי הצעת המחיר בהתאם 
, שאר ההצעות יקבלו תקבל את הניקוד הגבוה ביותר 6.3למשקולות המפורטות בסעיף 

 ניקוד יחסי בהתאמה. 

יוביל  50%אופן החישוב יהיה כך: ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הגבוה יותר כפול 
 לניקוד ההצעות אחרות.

 0%5 -איכות ההצעה  .8.1.2

 בשקלול הניקוד( יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:  0%5נקודות המהוות  100)

 

 י ניקוד מקסימאל קריטריון  מס' 

1 
 לשנתיים  מעל  פיה פיזיותרטיפולי ועמד במתן ניסיון המ

 

על כל שנת ניסיון מעבר נקודות   2
 לשנתיים, 

 נקודות  20ניקוד מירבי 
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2 

במרכז טיפולי רב טיפולי פיזיותרפיה ניסיון המועמד במתן 
  תחומי

 

 נקודות על כל שנת ניסיון  2

 נקודות   20ניקוד מירבי 

 

 השכלה אקדמית נוספת )תואר שני בתחום רלוונטי(  3

על כל הכשרה  ותנקוד 5
 אקדמית נוספת

 נקודות  10עד 

 

 השתתפות בקורסים בתחום התפתחות הילד 4
 נקודות על כל קורס 2

 10עד 

5 

התרשמות ועדת הבחינה מחו״ד של לקוחות המציע אודות 
 -המציע ושירותיו והן ביחס למועמד המוצע מטעמו 

המועצה תהיה רשאית לבדוק הן המלצות / חוו"ד שצורפו  
יש לצרף להצעה רשימת  -להצעה והן חוו"ד נוספות 

, פירוט בחינת ההמלצות מפורטת ממליצים והמלצות
 בהמשך.

ת ועדת הבחינה תבחן א
ההמלצות מול הממליצים  

רף  דותנקד כל המלצה ע
 נק'  5מקסימלי של 

 ודותנק 10עד 

6 

התרשמות אישית של מנהלת משכל ומנהלת אגף החינוך  
 במסגרת ראיון מהמועמד המוצע 

 

 נקודות  30עד 

 

 ניקוד מקסימאלי  סה"כ
 50%נק' המהוות   100

 בשקלול 
 

 בחינת ההמלצות .8.2

הניקוד בסעיף זה למציעים יינתן על פי שביעות הרצון מהשרות של המציע כפי שבאה לידי ביטוי 
בכושרו של המציע לביצוע עבודות ואספקת שירותים עבור המועצה או עבור רשויות מקומיות 

 בהתאם להמלצות שצורפו להצעת המציע או רשימת ממליצים שצורפו ע"י המציע להצעה.  -אחרות 

 .שייערך ע"י נציגי ועדת ההיגוי או מי מטעמם קבע על פי סקר שביעות רצוןהניקוד י

הבחירה למי לפנות  -גופים שנכללו ברשימת הממליצים ו/או המלצות המציע  2-4הסקר יבוצע מול 
 תהיה ע"פ שיקול דעתה המלא של המועצה.

 כל בעל תפקיד יידרש לענות על שלוש שאלות:

הוא  10כאשר  10 -ל 1דרג/י את רמת שביעות הרצון שלכם מהמקצועיות של המציע בין  .8.2.1
 הוא חוסר שביעות רצון מוחלט. 1-ו מצוינתרמת שביעות רצון 

הוא  10כאשר  10 -ל 1דרג/י את רמת שביעות הרצון שלכם מרמת השרות של המציע בין  .8.2.2
 לט.הוא חוסר שביעות רצון מוח 1-ו מצוינתרמת שביעות רצון 

 10 -ל 1של המציע בין מתהליכי התפתחות ולמידה דרג/י את רמת שביעות הרצון שלכם  .8.2.3
 הוא חוסר שביעות רצון מוחלט. 1-ו מצוינתהוא רמת שביעות רצון  10כאשר 
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  –ישוקללו באופן הבא מדדי האיכות תוצאות 

סי לניקוד בעל בעל ניקוד האיכות הגבוה ביותר יקבל ניקוד מלא וכל מציע אחר יקבל ניקוד יח
 ממוצע הציון הגבוה ביותר.

מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט ואובייקטיביות הסקר, מוותר בזה המציע  .8.3
מראש על קבלת מידע בדבר זהות לקוחותיו שדרגו את שביעות רצונם באשר לשלוש השאלות הנ"ל. 

את שמות המדרגים, תפקידם המציע יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל את הדרוג המפורט אך לא 
 והארגון בו הם עובדים.

 

  –שקלול איכות /מחיר  .8.4

 בשקלול 0%5נקודות המהווה  100 -רכיב מחיר 

 בשקלול  0%5נקודות המהוות  100 -רכיב איכות 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 

 הבאה: הנוסחהשקלול ההצעה ייעשה ע"פ 

 A  =  סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר 

B    = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות  

 A+50%B50%ציון משוקלל =

וגזבר  משכלהחינוך, מנהלת  אגףמנהלת מהמורכב  היגויועדת ייבדקו ע"י לעיל הפרמטרים  .8.5
 שר יבחן את האיכות על פי הקריטריונים שפורטו לעיל. או מי מטעמם א המועצה,

 יוזמנו לראיונות בפני הועדה. המציעים /המועמדים מטעם המציעים .8.6

 .  הודעה מתאימה ןתינת, על המציעים להיערך בהתאם -הראיונות יתקיימו במשרדי המועצה .8.7

במועצה, יצרף המציע קורות חיים ומסמכים להוכחת מתן שירותים ל ת/המועמדת /לגבי העובד .8.8
 השכלתם, ניסיונם, הוותק וכו'. 

 המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת על המציע. .8.9

כושר הביצוע, טיב העבודה של המציע,  ,בין היתר, הידע המקצועי ,ילקחו בחשבוןיבשיקולי המועצה  .8.10
בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות עבודה במתן שירותים קודמים  ,וסיונילרבות נ

 אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות וגופים אחרים. מטעם מזמינים

 רצון המזמיןלשביעות את שירותיהם בעבר סיפקו לא  אשר ,המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים .8.11
 להנחת דעתה -השירותים ם אינם מספיקים לביצוע או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריה

 .של המועצה

 או שהוגשה באופן המקשה על בחינתה.לא להתחשב בהצעה בלתי סבירה המועצה רשאית ש .8.12

 את הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. לקבל  תמתחייבהמועצה אינה  .8.13

 ראויה לזכייה. אחרתלא נמצאה הצעה אם הצעה, כל לא לקבל המועצה רשאית ש .8.14

לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת  ,פרטים ומסמכים נוספיםמהמציע לדרוש  המועצה רשאית .8.15
צעתם, וכן מנת לבחון את ה-על ,גם לאחר פתיחת ההצעותעמידת המציע בתנאי סף של המכרז 

 להיפגש עם המציעים ו/או המיועדים מטעמם לבצע את השירותים.
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, גם מהם או חלקהשירותים , ולבצע את כל החלקכולה או  ,לקבל את ההצעההמועצה הרשות בידי  .8.16
, לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול שתמצא לנכוןאחרת בעצמה או בכל דרך 

  דעתה הבלעדי.

בכפוף לאמור לעיל ולהלן,  המועצה, באמצעות ועדת המכרזים, תבחר את ההצעה שקיבלה את  .8.17
 הניקוד הגבוה ביותר. 

  הצעות או יותר זהה, תיבחר ההצעה הזולה ביותר.   2ו היה הניקוד שקיבל .8.18

הצעות או יותר זהים, תבוצע בין מציעים אלו בלבד  2היה הניקוד וגובה ההצעה הכספית שקיבלו  .8.19
 התמחרות.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .8.20
ן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מ

 רף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.כזוכה במכרז, ובלבד שצו

 המציע הזוכה במכרז  התחייבויות .9

פי המועד שתקבע המועצה ובכפוף להוראות -המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז, על .9.1
 המכרז. 

מסור למועצה את ערבות לימים מקבלת ההודעה על הזכייה,  7תוך  ,שזכה במכרז מתחייבמציע  .9.2
 כמפורט בהסכם. -הביצוע 

בכל מקרה של הפרת תנאי במכרז זכייה של מציע לבטל המועצה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.3
מטעמו נתן מי או המציע , כי ה, להנחת דעתהמועצה הוכחהבידי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו 

מועצה התברר לאם  , אוה במכרזיאו הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
עובדה מועצה לא גילה לשהמציע כונה, או במכרז אינה נהמציע הכלולה כי הצהרה כלשהי של 

  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.המועצהלדעת ש ,מהותית
 

בגין כל נזק, אובדן או  האת הערבות שבידת המועצה לחלט רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז 
 .היד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע וכן למסור את ביצוע המכרז הפסד שנגרמו לה 

 תמורה .10

פי הוראות המכרז וחוזה המכרז, כפוף לביצוע מלא ומושלם של -התמורה למציע הזוכה תיקבע על .10.1
 כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 

מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור מראש  .10.2
 ובכתב.

הינו לזמן טיפול/ מתן שירותים  –למען הסר ספק, מובהר שוב כי המחיר לטיפול/קבוצה / ישיבה  .10.2.1
לא ישולם תשלום ומהווה התמורה היחידה שיקבל הזוכה.  -עבור שירותים שבוצעו בפועל "נטו" 

 הישירות העלויות את כולל טיפול/ קבוצה/ ישיבה עבור זמן נסיעה/ הגעה למועצה. התעריף ל
, ביטול זמן, כלשהם, ובכלל זה  נוספים תשלומים ישולמו לא .לצורך ביצוע השירותיםת הנדרשו

משרדיות,  הוצאותזמן הגעה למשרדי משכ"ל , זמן שהייה /המתנה בין טיפול לטיפול,  ל, "אש
ואחרות, אשר כבר נכללות במחיר  הוצאות כלליות הוצאות נסיעות, צילומים, טלפונים, פקסים,

 התמורה.

 ערבויות .11

  מכרזערבות 
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המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .11.1
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 ניקיון כפיים. הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר .11.1.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .11.1.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .11.1.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .11.1.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י המועצה, אם  .11.1.5
תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך 
מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או 

 העולה על סכום הערבות. לתבוע כל נזק שייגרם לה

 ערבות ביצוע 

, בלתי אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין, הזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזהחתימה על בעת  .11.2
שקלים  ף)אל ₪ 0001,ך של בס ,צמודה למדד המחירים לצרכןולטובת המועצה ערוכה  מותנית,
 התחייבויות המציע הזוכה.מלוא וזאת להבטחת מילוי  - בנוסח המצ"בחדשים( 

 .ר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרותערבות הביצוע תישא .11.3

 עניינים ת ניגודעומני עדריה .12

 חשש או עניינים ניגוד עדרילהבטחת ה חשיבות , קיימתהנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .12.1
לכך,  בהתאם .מכרזה נושא השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו
 נושא השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה שאין ויתחייב יצהיר המציע

 .זו לפנייה כנספח המצורף הנוסח פי על תינתן כאמור ההצהרה ;זו פנייה

 או הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .12.2

 .למועצהבעקיפין,  

בין פעילויותיו  מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר המציע .12.3
מועסק, לבין הפעילויות המתוארות  הנוכחיות, לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא

דיחוי על כל ניגוד עניינים במכרז, להודיע בכתב וללא  במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה
האפשרי.  לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע, עפ״י המוקדם מטלהכל  אפשרי לגופו של עניין בגין

 ידי המציע או השותפים לו בכל  ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על
 רך שהיא.ד

 במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור,יימצא שבעתיד כמו כן מתחייב המציע, כי ככל 
המשפטי של  פי הוראותיו של היועץ-ולפעול עלועצה מתחייב הזוכה להודיע על כך מיידית למ

 ועצה.המ

 .ידי המציע-תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה, חתומה על להצעה

 בקשר לניגוד עניינים חשש או עניינים ניגוד של מצב מכל הימנעות של המגבלה תחול המציע על .12.4

 .מסיום ההתקשרות חצי שנה תום עד וזאת השירותים במתן המקצועית לפעילותו

 קיים חשש או עניינים ניגוד של במצב יימצא לגביונושא / הליך הזוכה , של לטיפולו שיועבר ככל .12.5

 .הוראותיהפי  על ולפעול למועצה מיידית כך על להודיע עליו, כאמור
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כן, נותן השירות אינו רשאי לעסוק בשכר בכל נושא הקשור לשירותים נשוא הסכם זה בתחום  כמו .12.6
 שיפוט המועצה.

 על לחתום ויתבקש הזוכה , ייתכן כנספח פניהל המצורפת עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .12.7
ור חשש לניגוד עניינים וזאת לרבות מילוי שאלון לאיתעניינים,  ניגוד למניעת ופרטני נוסף הסדר

  הפנייה בהליכי ידו על יימסר למידע אשר בהתאם וזאת 2/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 כאמור, נוסף מפורט עניינים ניגוד הסדר על הזוכה לחתום על מוחלטת חובה חלה כייובהר,  .שונים

 .ההתקשרות לתחילתיסודי ומהותי  תנאי מהווה המועצה והאמור ידי על יידרש באם

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול זכותה על שומרת המועצה .12.8

 על סודיות  שמירה .13

לרבות אי מסירת מסמך או  שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, מתחייבהמציע, 
 ואינו קשור למתן השירותים עבורמועצה או הועדה ה אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם

שירותים, בין ה ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתןועצה או הועדה המ
להצעה תצורף התחייבות לשמירת סודיות, המצורפת להזמנה   בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה.

 .ידי המציע-על כנספח חתומה

 ביטוח .14

המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט על  .14.1
בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין 

 ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

אישור המבטח בהתאם לנספח אישור למועצה את המציע הזוכה החתימה על החוזה ימציא  תבשע .14.2
 הביטוח, וללא הסתייגויות.

ימים מיום שידרש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  .14.3
 לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

ד בו נדרש לחתום עליו נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במוע .14.4
כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר 
זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש 

 ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

ת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דע .14.5
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת 
בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

ם לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתו
 התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה.

 שונות .15

המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות המכרז,  .15.1
 אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  הרשות בידי המועצה .15.2
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .15.3

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  .15.4
שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם  מהם, כפי

 המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 
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לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  .15.5
 ההצעה.

את המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מ .15.6
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פנה 

 תנאי סף במכרז זה.להוכחת עמידת המציע בלהשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .15.7

 תחולנה על המציע. -צאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז הו .15.8

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .15.9
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו
 לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא
 ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר

 מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור
 לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג

 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה

בהצעה הזוכה, בכפוף  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .15.10
המסמכים / נתונים המהווים  לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

בפני משתתפים מבקשים שלא לחשוף  סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא  מבלי לגרוע אחרים.

בסמכות ועדת המכרזים  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהיהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
דאה בכך . כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הוובכפוף להוראות הדין והפסיקה

שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 
 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. תמראש על זכו

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  .15.11
 הצעתו.שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .15.12

 המכרז מסמכי .16

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה

 נספח "א". -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .16.1

 .נספח "ב" -חוזה המכרז  .16.2

 ".1נספח "ב' –מפרט דרישות השירותים  .16.3

 "2' "בנספח  –התחייבות לשמירת סודיות  .16.4

 ".גנספח " –אישור קיום ביטוחים  .16.5

 "1ד' נספח " ערבות הצעה  נוסח .16.6

  "2נוסח ערבות ביצוע נספח "ד'  .16.7

 ."1ה' "נספח  - 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ונוסח תצהיר  .16.8

 "2ה' נספח " –הצהרה על העדר זיקה  .16.9
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במוסדות  עברייני מין במוסדות חינוך בתנאי החוק למניעת העסקה שלהצהרה והתחייבות לעמידה  .16.10
 "3"ה' נספח  –2001 -מסוימים, תשס"א 

 "4"ה' נספח  –התחייבות להעדר ניגוד עניינים  .16.11

 ."ו"נספח  -פרטי המציע והצהרותיו  .16.12

 ".זנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .16.13
 בברכה,   

  , עו"ד רותם ידלין                                      
 גזר  המועצה האזורית  תראש                        
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 נספח ב'

 חוזה

 בתאריך _______ לשנת _________ גזראשר נערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית 
 

 בין:

 גזר מועצה האזורית ה

 99789בית חשמונאי 
 ("המועצה : ")להלן            

 לבין:

                                         __________________ __________________ 
 ח.פ. ______________ ___________ / ע.מ. ת.ז.   
 מרח' ______________  ___מרחוב ___________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  (נותן השירות – )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ("נותן השירות " : )להלן         

כמפורט  ,במשכל  טיפולי פיזיותראפיה למתן 41/2019מכרז פומבי מס' פרסמה והמועצה  הואיל
 ;  בהסכם זה

להחלטת ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה זכתה במכרז בהתאם נותן השירות והצעת  הואילו
 ;מיום ________________ אשר אושרה ע"י ראש המועצה

 והמועצה החליטה לאשר את הצעת נותן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה; הואילו

ונותן השירות הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים, והינו בעל ידע וניסיון  הואילו
פי דין ליתן -וכן כשיר ומוסמך עלעבור רשויות מקומיות וע השירותים הנדרשים רבים לביצ

 שירותי עזר למועצה בתחומים אלה;

 ;זהבמסגרת חוזה והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים  הואילו

 אשר על כן, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .2

 נפרד מההסכם.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי  .2.1

 לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.ניתנו כותרות הסעיפים  .2.2

 השירותים נשוא ההסכם .3

והכל בהתאם למפורט במפרט במשכל פזיוטרפיה השירותים נשוא ההסכם, כוללים שירותים של  .3.1
 (.השירותים -)להלןהשירותים 

 טכני.שירותים/ט ההשירותים יבוצעו ע"פ המפורט בהסכם זה ובמפר .3.2

השירותים יבוצעו ע"י ______________________ מטעם נותן השירות / נותן השירותים באופן  .3.3
 אישי.
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כל  לגורמים הנ"ל עלנותן השרות ידווח . משכללמנהלת השירותים יהיה נותן השירות כפוף בביצוע כל  .3.4
ולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר פקח על פעולות נותן השרות . הגורמים הנ"ל יוכלו לפעולותיו

  תן ע"י נותן השרות.ינוגע לטיב השרות שנ

 מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית בכל עת, לצמצם או להגדיל את היקף השירותים ו/או חלקם. .3.5

 והתחייבויות נותן השירותיםהצהרות  .4

 בזאת, כדלקמן: ומתחייב מצהיר  נותן השירותים

 הידע, הניסיון, המיומנות, המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.כי הוא בעל כל  .4.1

לאשורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים,  וכי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים ל .4.2
עפ"י  ווהתחייבויותי ולקיימם ולבצע את כל חובותי ועל כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולת

 דרישות והתנאים המפורטים בו.ההסכם ובהתאם ל

הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית, גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו היה כי  .4.3
 מבצעם.

 להתקשרותו בהסכם.חוקית/חוזית או אחרת  מגבלה/מניעהלו אין  כי .4.4

ולים ו/או שיש העל ,לא נעשו פעולות או קיימות התחייבויותומשפטי הליך נגדו כל  ועומד תלוי לא כי .4.5
 הסכם וכי אין לו.בלמנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו כדי  בהם

כי יודיע מייד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל  .4.6
 שיהיו כאלו.

שאין בהסכם כדי להעניק לנושא השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע כי ידוע לו  .4.7
פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת -השירותים וכי המזמין רשאי, על

שירותים בתחום מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים, אף במהלך תקופת השירותים, ולנותן 
 .ין כךבג טענהכל תהא  לאהשירות 

מצהיר ומתחייב כי כל עובד מטעמו יהיה בעל אישור תקף ממשטרת ישראל לפי חוק נותן השירותים  .4.8
 , ידוע למפעיל כי זהו תנאי מהותי וחשוב.2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, תשס"א

ן לישיבות ע"פ צורך וכן כי יהיה זמיפגישות ו/או כל מועד אשר יידרש על ידי המועצה ב ישתתףכי  .4.9
 ופגישות עבודה במשרדי המועצה.

הכשרות מקצועיות והשתלמויות על חשבונו במהלך תקופת ההסכם, בין אם מדובר הדרכות, כי יעבור  .4.10
 בהכשרות והשתלמויות מכוח חוק ובין אם מדובר בהכשרות והשתלמויות וולונטריות.

 , וככל שיחול שינויתקשרותהה לאורך כל תקופתויתר הצהרות במכרז  עמוד בהצהרותיו אלוכי י .4.11
 .יודיע על כך בכתב מיד למועצה -כלשהו בנכונות הצהרות אלו 

נותן השירות מתחייב שלא לקבל לטיפולו תושבי מועצה אלא במסגרת עבודתו במשכל. סעיף זה הינו  .4.12
 תנאי יסודי ומהותי להסכם.

 תקופת ההסכם  .5

 __________ וכלה בתאריך _____________.חודשים. החל מיום  12בת נו לתקופה יהסכם זה ה .5.1

תקופות  4המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה לעד  .5.2
חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור( ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש  12נוספות, בנות עד 

 לנותן השירות. 

תנאי להארכתו הינו  .ההסכם על תקופת ההארכהיחולו כל הוראות  –הוארכה תקופת הסכם זה  .5.3
 .וערבוןקבלת אישור קיום ביטוחים מעודכן 
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ידי הצדדים, כי המועצה רשאית להפסיק את מתן השירותים -אף האמור, מוסכם במפורש על-על .5.4
 ימים מראש, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך. 30בהתראה בכתב מראש של 

 צורך במתן הודעהוללא להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות לאלתר רשאית המועצה וסף, בנ .5.5
 דלהלן:כ ,בכל אחד מהמקרים ,מוקדמת

 שעניינו משפטי הליך נפתח ההתקשרות הסכם על וחתימה המכרז תוצאות פרסום לאחר .5.5.1
 .מוטעה מידע בסיס על התקבלה המכרזים ועדת החלטת כי שהתברר ככלאו /ו המכרז

  ;השירות הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודיתנותן  .5.5.2

 ;ימים לא תיקן את ההפרה כאמור 7אף התראה מוקדמת של -נותן השירות ביצע הפרה, ועל .5.5.3

 הפר אמונים למועצה; נותן השירות  .5.5.4

 30פירוק או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך נותן השירות נכנס להליכי  .5.5.5
 ימים;

 וראות הדין;נותן השירות הפר את ה .5.5.6

 כנגד נותן השירות ו/או כנגד מי ממנהליו הוגש כתב אישום פלילי; .5.5.7

 ;לאלתרההתקשרות ידי רשות מוסמכת לסיים את -על חויבה המועצה .5.5.8

במקרה בו נותן השירות הזוכה יבקש לסיים את ההתקשרות, המועצה תהא נכונה לשקול סיום  .5.6
והעברה מסודרת כנדרש של החומר כנדרש חודשים מראש  4התקשרות בכפוף למתן הודעה של 

 בהסכם.

 תמורה .6

עבור נותן השירות תמורה תשלם ל המועצהבתמורה למילוי התחייבויות נותן השירות על פי ההסכם,  .6.1
בהתאם להצעת המציע ובכפוף לביצוע שירותים בפועל והעברת שירותים שסופקו על ידו למועצה 
  -וכמפורט להלן (התמורה -)להלן  וקבצירוף מע"מ כח, דו"ח חודשי שאושר על ידי המועצה

פחות אחוז  ₪  117 סך שלישולם עד  –( דק' 45במשך הדרכת הורים )או פרטני טיפול עבור  .6.1.1
 ההנחה של נותן השירות.

( או הנחיית קבוצת בנוסף לזמן הכנת הקבוצה  דק' 60במשך קבוצתי ילדים ) טיפולעבור  .6.1.2
 ₪ 250 סך שלישולם עד  –( בנוסף לזמן הכנת הקבוצה דק' 90)במשך  מהות ותינוקותילא

 פחות אחוז ההנחה של נותן השירות.

 ₪ 175סך של ישולם עד  –דקות(  120)במשך  עבור השתתפות בישיבת צוות רב מקצועית .6.1.3
 פחות אחוז ההנחה של נותן השירות.

פחות אחוז ההנחה  ולל מע"מ₪ כ 50ישולם סך של  - קוחשולם על ידי הלטיפול שבוטל ועבור  .6.1.4
המועצה קיבלה תשלום עבור התשלום כאמור ישולם רק במקרה בו  של נותן השירות.

מובהר בזאת כי במקרה בו לא ניתן לגבות תשלום ע"י המועצה, לא ישולם . השירות שבוטל
 לתשלום למטפל/ת עבור ביטול השירות.   

ומהווה התמורה  -הינו לזמן טיפול/ מתן שירותים "נטו"  –המחיר לטיפול/קבוצה / ישיבה  .6.1.5
ול/ טיפלא ישולם תשלום עבור זמן נסיעה/ הגעה למועצה. התעריף להיחידה שיקבל הזוכה. 

 ישולמו לא .לצורך ביצוע השירותיםהנדרשות  הישירות העלויות את כולל קבוצה/ ישיבה 
זמן הגעה למשרדי משכ"ל , זמן ל, "אש, ביטול זמן, כלשהם, ובכלל זה  נוספים תשלומים

משרדיות, הוצאות נסיעות, צילומים, טלפונים,  הוצאותשהייה /המתנה בין טיפול לטיפול,  
 ואחרות, אשר כבר נכללות במחיר התמורה. הוצאות כלליות פקסים,
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בהשתתפותו במכרז,  את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות וכוללת התמורה הינה סופית .6.2
הוצאות  המועצה, נסיעות,בביצוע השירותים, השתתפות המציע בפגישות במשרדי המועצה ובאירועי 

 .באישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו"

הסכומים המצוינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם זה ולא ישולם כל תשלום  .6.3
 (.התמורה -נוסף לנותן השירות )להלן ביחד 

לחודש שלאחריו חשבון ובו יפורט  5 -נותן השירות יגיש למועצה בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה .6.4
רוט של כל שעות העבודה ותכולת העבודה בצירוף החשבון בגין השירותים בחודש שחלף, כולל פי

 חשבונית מס על הסכום הכולל. 

סוגי  חודשי מפורט של  המנהל לדו"חבכפוף לאישור מדי חודש השרות  ןלנות התמורה תשולם .6.5
שניתנו ע"י נותן השירותים  )להלן: "הדו"ח  יםטיפולעבודה ו/או מספר  שעותמספר ו השירותים
השירות את מהות העבודה  ןפרט נותי מנהלהשירות ל ןגיש נותיבדו"ח החודשי אשר  החודשי"(.

, תאריך בפועל בוצעואשר   הטיפוליםושבוצעה עבור המועצה באותו חודש כולל פירוט שעות העבודה 
 .מקבל השירותמתן השירות ושם 

  .מנהלת משכלע"י שיידרש בנוסף יצרף נותן השירות לחשבון, כל דו"ח נוסף  .6.6

יועבר  תבדוק את החשבון ותאשרו, כולו או חלקו, לתשלום ואישור החשבון על ידה  משכלמנהלת  .6.7
 תנאי לביצוע כל תשלום.לגזבר המועצה לאישורו הסופי כ

כנגד המצאת גזבר המועצה אישור  יום ממועד 30שוטף + עד כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום  .6.8
 חשבונית מס על ידי נותן השירות.

התמורה תשולם לנותן השירות רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ  .6.9
 במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

או תשלום חובה מכל התשלומים אשר ישולמו לנותן השירות על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/ .6.10
 אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא  .6.11
התשלומים להם זכאי נותן השירות ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם 

ת בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו התשלומים היחידים להם זכאי נותן השירו
המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לנותן השירות בגין 

 ביצוע העבודות על פי חוזה זה.

התמורה בהסכם תוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה, ככל שתמומש. מדד  .6.12
החודשים הראשונים לא  12המדד הידוע במועד חתימת ההסכם. למניעת ספקות, במהלך  הבסיס הינו

 יחולו הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה.

 ערבות ביצוע  .7

, ההסכם תקופת במהלך שירותיםה כלל, להבטחת ביצוע מפקחלשם הבטחת מילוי התחייבויות ה .7.1
י מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח בנקאית אוטונומית, בלת ערבותלמזמין  נותן השירותימסור 

ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, -להסכם, אשר יאושר מראש על 2 'ד נספח
ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום המדד ההמדד הבסיסי לענין זה יהיה כש
 (.הביצוע ערבות -"ח )להלן ש  1,000של 

 סכם.ההינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ה הביצועמסירת ערבות  .7.2

חודשים, והיא תוארך מעת לעת  3בתוספת של ההסכם, למשך כל תקופת הביצוע הינו תוקף ערבות  .7.3
 .לפי דרישת המזמין

 מפקחמתחייב ה ת,של הערבו הג תוקפופיאו ש ת הביצוע,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבו .7.4
מוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה יימים מיום הש 7 -לא יאוחר מלהמציא למזמין תוך 

 מוש או שפג תוקפה.יהזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש
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המועצה תהיה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאשר מסירת שיק בסכום הנ"ל חלף ערבות  .7.5
 הביצוע. 

 אחריותביטוח ו .8

נותן השירות יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למועצה  .8.1
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השרות, הנובע, בין במישרין 

אחר מכן, בין אם ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין ל
 נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ברשותו פוליסות ביטוח המכסות את כל הסיכונים / ביטוחים  .8.2
הכרוכים. בהתאם לנספח הביטוח המצורף, אשר יש להגיש חתום כחוק על ידי המבטח טרם תחילת 

 העבודה נשאו הסכם זה.

שנים מתום  3בגין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב המציע להמשיך ולהחזיק ביטוח זה משך  .8.3
 ההתקשרות עם המועצה.

ללא כל דרישה מטעם המועצה, ימציא המציע אישור חדש בגין חידוש הביטוחים בכל עת שתקופת  .8.4
 הביטוח מגיעה לסיום.

 נותן השירות קבלן עצמאי .9

נותן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות למועצה. כן מצהיר ת נותן השירו .9.1
מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי "כעוסק מורשה במעכעוסק פטור  או כי הוא רשום השירות 

 ובמס הכנסה. 

 מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לביןנותן השירות  .9.2
המועצה יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם 

  .בידזה, יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומע

לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה שעילתה בקיום יחסי נותן שירות כן מתחייב  .9.3
ו/או ע"י עובדו נותן השירות או מי מעובדיו למועצה, בין אם תוגש ע"י נותן השירות ד ומעביד בין עוב

 ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.

  –בכל מקרה בו נותן השירות אינו תאגיד  .9.4

כונת זאת נותן השירות מצהיר ומדגיש בזאת כי ביקש להעניק את השירותים למועצה במת .9.4.1
של נותן שירותים, בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי הוא 

 אינו מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר . 

נותן השירות מצהיר בזאת, כי מתכונת זאת מובנת לו, מקובלת עליו ולא נכפתה עליו וכי אין  .9.4.2
 המועצה. לו כל רצון כי יתקיימו יחסי עבודה בינו לבין

נותן השירות מצהיר בזאת, כי הובהר לו וידוע לו שהליך קליטת ואיוש משרת עובד ברשות  .9.4.3
מקומית מחייב קיומם של מספר תנאים ובכלל זה אישור נחיצות משרה, הליך מכרז לקליטת 
עובד והליכי מינוי כמתחייב ע"פ חוק בלעדיהם לא ניתן להעסיק עובדים. נותן השירות מצהיר 

ר לו שהליכים אלה לא ננקטו טרם חתימת הסכם זה ולצורך קבלת השירותים נשוא כי הובה
 הסכם זה ומשכך התנאים האמורים אינם מתקיימים ולא יתקיימו בעניינו.  

כי ברור לו ומוסכם עליו כי התמורה נותן השירות מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר  .9.4.4
יצר כלפי המועצה, והנחתה של המצג שלעיל, מבוססת על הצהרותיו הסכם, המפורטת ב

 המועצה כי בינו למועצה אין ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. 

ידוע והובהר לנותן השירות כי אילו היה מועסק ע"י המועצה כעובד )ובנוסף להליכי קליטת 
עובד המתחייבים ע"פ דין בהיות המועצה רשות מקומית(, לכל היותר היה משולם שכרו של 
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אשר נכון למועד חתימת הסכם   עובדי חינוך נוער וקהילהכעובד, בהתאם לדרוג נותן השירות 
 (. השכר הראוי -)להלן  ₪ לשעה 50 של כ זה עומד על סך

כי בכל מקרה בו יתבע מהמועצה זכויות שעילתן בקיום יחסי נותן השירות אי לכך מסכים 
או כל גורם אחר, כי בינו למועצה מתקיימים יחסי  ומעביד או יקבע ע"י ערכאה שפוטית עובד

 נותן השירות בהתאם לשכר הראוי. עובד ומעביד, יחושב שכרו  של 

למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי בתמורה הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה 
מתקיימים יחסי מהתמורה. משכך וככל שיקבע כי בין הצדדים  40%עלויות מעביד, המהוות 

מהתמורה בתוספת  40%שיב למועצה את ההפרש בשיעור עבודה, על נותן השירות יהיה לה
  הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל.

ובין אם תועלה ע"י נותן השירות האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי המועצה ע"י  .9.5
ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה ת נותן השירועובד של 

נותן ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירות יראו את 
 .ו/או עזבונו /או חליפיוהשירות 

 סור תחרות וניגוד ענייניםיא ,סודיות .10

הקשורים למתן ות גמורה כל נתון ו/או מסמך ו/או ידע ו/או מידע השירות מתחייב לשמור בסודי נותן .10.1
  השירותים למועצה ואשר אינם נחלת הכלל.

נותן השירות ער לכך כי מדובר במידע פרטי וסודי, בין השאר, של תושבי המועצה, והוא אחראי על 
 שמירת המידע בסודיות מוחלטת, ואף להנחות את עובדיו בהתאם, מידי תקופה.

ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ"ל אינו  -בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם ואף לאחריה  רהאמו .10.2
 נחלת הכלל.

, כי הוא מתחייב 2/11נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .10.3
שאלון  מילוי טופספי חוזר זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות החוזר, לרבות חובת -לנהוג על

ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים, ביחס לכל עובד שיבצע את -לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
  השירותים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.

 ידי המועצה.-מובהר כי תנאי לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של טפסים אלו על

ו/או נותן השירות  במצב של ניגוד עניינים בין עסקישהוא או עובדיו לא יעמדו יב ותן השירות מתחינ .10.4
  למועצה.  ניםהשירותים הניתלבין  מבצע השירותים בפועל

למועצה מראש ולקבל  מתחייב נותן השירות להודיע על כך ,בכל מקרה בו יהיה חשש לניגוד עניינים
  שורה בכתב לפעולה כמפורט לעיל.יאאת 

 והפרתה תהווה הפרה יסודית.  בות יסודית בהסכם זהינה התחייהזו ות ביהתחי

( של המועצה לשם DATA BASEהמידע ) יישתמש במאגרלא נותן השרות מתחייב בזאת כי הוא  .10.5
 .האחריםקידום לקוחותיו 

האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר לנותן השירות להפר איזו  לגרוע מכלליות מבלי .10.6
בויותיו כלפי המועצה, מתחייב נותן השירות לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה, יימהתח

מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למועצה באם יפר נותן השירות ו/או מי מטעמו אחת מההתחייבויות 
 .לעילהמפורטות 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .11

 .מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים ,לפי דרישתו למפקח מיד,לתת מתחייב  נותן השירות .11.1

 3למזמין, תוך ללא תמורה נותן השירות ימסור  או הפסקתו,גמר ההסכם באו ביצוע השרותים גמר ב .11.2
 .או שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע השרותיםהמועצה ימים, כל מסמך של 

ה מלאה לכל הנתונים או לכל ספק אחר מטעמה, גישכן מתחייב נותן השירות לאפשר למועצה  .11.3
וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת נותן השירות והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בידי ה

 הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי המחשוב עד לתחילת פעילותו של ספק אחר.



23 

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

 

     חתימת המציע: _____________________

419874.docx 

ן השירות נותלמען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין 
מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה מן מועצה לבין ה

 בגין המשך הפעילות כאמור.המועצה 

המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים כולל  .11.4
ופורמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, מסמכים  פרוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים

סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל סוגיה הנתונים כולל טבלאות 
 המפרטות את מבנה הנתונים.

 לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. נותן השירות .11.5

או לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה  לא יהיה רשאי לפנות לערכאותנותן השירות  .11.6
להתקשר עם ספק אחר לצורך מועצה גישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהמועצה אשר יחסום בפני ה

 .מועצהמתן השירותים או גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות ה

ם קניינו של המזמין והמזמין ידי נותן השירות אגב ביצוע השירותים הינ-כל המסמכים שנערכו על .11.7
יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין  נותן השירות. נותן השירותשערך בהם, לרבות באלה להשתמש רשאי 

  , לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.במסמכיםהשימוש 

לנותן  השרותיםאותה של ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונ נותן השירותידי המזמין, -שיתבקש על ככל .11.8
במסגרת ההתקשרות, וללא  ככל שיידרש - , תוך מתן הסברים והדרכההמועצהאחר מטעם  שירות

  דרישת תמורה נוספת בגין כך.

 המועצה כמפעל חיוני  .12

מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  נותן השירות .12.1
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים נותן השירות " וםקיומיי

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 
חירום )סמכויות הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת  .12.1.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .12.1.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .12.1.3
 .1971-תשל"א

 ממשלה.לחוק יסוד ה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .12.1.4

ו/או הוראת  1967-הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז תחולנהאזי,  .12.2
המשמשים לצורך ביצוע נותן השירות כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

 .וונותן השירות ימשיך בביצוע השירותים נשוא ההסכם גם בתקופה ז נשוא חוזה זה שירותיםה

 שונות .13

 של המועצה.מסמכות / חובה שלטונית/ציבורית כדי לגרוע  בחוזה,אמור באין  .13.1

נותן השרות אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת הרשות,  .13.2
מראש ובכתב. לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות החברה לצד שלישי בשיעור העולה על 

30% . 

 , לא יהיה להם תוקף מחייב.כדיןתוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו /כל שינוי .13.3

 .1970-כם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל הס .13.4

ובין בדרך  חוזהפי -בין על מנותן השירות,לו  או יגיע המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע .13.5
 לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.  אחרת.

איזו לביצוע  נותן השירותו נתן אורכה לדין, אהחוזה או הזכות לפי המזמין לא הפעיל  .13.6
 .זו ראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכותיהתחייבויותיו, לא ימ
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פי הסכמים אחרים שנחתמו, ככל -נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על .13.7
 שנחתמו, בין נותן השירות לבין המועצה והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.

 .לחוזהחוזה הן כמופיע במבוא הת הצדדים לצורך כתובו .13.8

שעות משעת משלוחה  72שלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ יכל הודעה שת .13.9
 –ואם נשלחה בדואר אלקטרוני  תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי -בדואר רשום, ואם נמסרה ביד 

 .עם קבלת אישור מסירה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

   _____________________________    ___________________ 
 המועצה        נותן השירות               

]בצירוף חותמת וחתימות מורשי חתימה[ 

 תאגיד אישור עו"ד במקרה שנותן השירות

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

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

 ____________, עו"ד       
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 1'בנספח 

   שירותיםמפרט 

  –מבלי לגרוע מהוראות ההסכם נותן השירות יבצע את השירותים הבאים 

אגף החינוך של המועצה, במסגרת השירות,  –פיזיותרפיה /במשכל  רותים שלייתן למועצה שינותן השירות  .1
 נותן השירות יבצע את השירותים הבאים:

 השירותים הינם כמפורט להלן:  .2

 טיפול פרטני )ילד אחד(; .2.1

 טיפול קבוצתי ; .2.2

 שיחת הדרכה להורים; .2.3

 הנחיית קבוצה לאימהות ותינוקות; .2.4

 השתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות; .2.5

 הוראות משרד הבריאות וכמקובל במשכל;תיעוד בתיקי לקוח כנדרש על פי  .2.6

 סכם ו/או יוסכם בין הצדדים בעתיד;השירותים נשוא הסכם זה וכפי שהו כל נושא שהנו בתחום .2.7

העברת דיווחים תקופתיים ולפי דרישה למנהל משכל אודות הפעילויות המתקיימות במסגרת  .2.8
 השירותים.

 הנ"ל.  הנושאיםקידום לצורך ישיבות במשכל או במועצה השתתפות ב .2.9

 מענה לכל סוגי הפניות בתחומי השירות, כולל זמינות בעת אירועים הנוגעים לשירותים. .2.10

במתן השירותים כאמור יפעל נותן השירות בשיתוף פעולה מלא עם המועצה והנציג מטעם  .2.11
 המועצה, וכן יפעל במלוא המרץ ובמלוא כישוריו לצורך מתן השירותים כאמור.

וצרים בכל המסמכים שיווצרו תוך ובמהלך אספקת השירותים, ע"י זכויות הימובהר ומוסכם כי  .2.12
 יהיו של המועצה. –נותן השירות ו/או מי מטעמו 

 

 עבודה שוטפת:  .3

ע"פ צורכי המועצה ובכל צורה והיקף טיפולים ראויים השירותים דורשים מענה מקצועי, מתן  .3.1
עצמה את הזכות להפחית המועצה שומרת לשיידרשו, זמינות והגעה לפגישות וישיבות במועצה. 

מדרישת זמינות זו במהלך תקופת ההסכם אולם על נותן השירות להיות ערוך ומוכן לעמוד 
 בדרישה האמורה לעיל.

ות השונהזמנותיה באופן בו הוא יוכל להגיע למשרדי המועצה ולוזמין נותן השירות יהיה נייד 
המפורטים לעיל, בהם נותן השירות נוכח בכל עת מעבר לימים הקבועים  כגון ישיבות וכו'

 . וצרכיה בהתאם לדרישות המועצה במועצה

דרש ילמען הסר ספק, היקף השירותים, לא יהווה עילה לתוספת תשלום לנותן השירות והוא  י
 לבצע את כל המטלות הכלולות במפרט הטכני, בהתאם לדרישות המועצה.
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ים בשל חופשה, מילואים, חופשת הורות, במקרה בו נבצר מנותן השירות לספק את השירות .3.2
משכל מנהלת ת חופשת מחלה או מכל סיבה שהיא של היעדרות וכדומה, יהיה עליו לעדכן א

. נותן במועד המוקדם ביותר בו יוודע לו על היעדרותו העתידיתולקוחותיו מראש ובכתב ו
לטיפולי צה בנוגע להיות זמין לכל פנייה, לטפל בכל בקשה של כל גורם במועדרש יהשירות י

 ים למכרז זה.הרלוונטי הפיזיותרפיה

לתחום השירותים  מעורב בכל פורום או ישיבה רלוואנטיתיידרש להיות שתתף ונותן השירות י .3.3
, לרבות ישיבות מערכת, ישיבות הכנה, ישיבות מעקב ושוטף, פורומים מקצועיים בהסכם זה

 . הנחיות המועצהואסטרטגיים, צוותי חשיבה, ושולחנות עגולים, ע"פ 

 האחריות על האמור במפרט זה, תחול על נותן השירות בלבד. .3.4
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 2ב' נספח 

 

 : _________תאריך                                           לכבוד

 מועצה אזורית גזר

 סודיות  לשמירת התחייבות: הנדון                                                          

 

שירותי למתן לקבלת הצעות "( ההסכם: "להלן__________________ ) מיום בינינו ההסכם לחתימת בהמשך
 השירותים מתן בתקופת כלפיכם  מתחייבים אנו"( השירותים: "להלן)  נוספים ושירותיםבמשכל פיזיותרפיה 

 :כדלקמן ולאחריה
לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע  .1

 השירותים.

לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה,  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  .2

תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל  , תכתובות, פרטי לקוחות רשימת לקוחות,

 המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .3

 המידע או הגעתו לאחר.

 תחול על:למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא  .4

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא  .א

 עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג

קיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת לפיצוי מלא בגין מלוא נז מועצהמבלי לגרוע בזכאות ה .5

התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת 

 ש"ח. 10,000נזק, בסך 

 

 
  

     

 וחותמת חתימה המציע שם תאריך
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 'גנספח 
 קיום ביטוחים אישור

 עריכת ביטוחאישור על הנדון:    

 (" נותן השירותים")להלן ................................. של      

 לכבוד:

 מועצה אזורית  גזר

 בית חשמונאי )להלן: "המזמין"(

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

)להלן  מועצה אזורית גזרבור פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  ע נותן השרותיםאנו ערכנו לבקשת 
 "(.המועצה"

 תקופת הביטוח .1

 מתאריך ………….. עד תאריך ……………. 

 שם המבוטח .2

 . , בגין מעשיו ומחדליו של נותן השרותיםו/או מי מטעמם נותן השירותים ו/או המועצה

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

, או המועצהאשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי לרבות  .4
כאשר גבול האחריות , בפרויקט נותן השירותיםכל צד שלישי אחר, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי  

 לאירוע ולתקופה.ש"ח  2,000,000הינו 

לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון,  להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו
שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, הגשת מזון או שתייה, בהלה, 

 וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

יטוח כאילו נערך לפיו ייחשב הב בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת ףנוס כמבוטח תיכלל המועצה
 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 ביטוח חבות מעבידים .5

נותן השרותים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים חבות  אתביטוח זה יכסה 
בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו  נותן השרותים על ידי  יםהמועסק עובדיםכלפי ,  1980פגומים, התש"ם 

 בפרויקט זה. וך כדי ועקב עבודתםלהם ת

חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, 
 ביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.ועובדיהם ב

 לתובע, לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.₪  20,000,000הינו גבול האחריות בפוליסה 

של עובדי  יהם כמעביד ובמקרה ויחשב המועצה ו/או מי מטעמה ור יכלול הרחבה לשיפוי הביטוח כאמ
 בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה. המבוטח

 עסק שאינו מעסיק עובדים פטור מסעיף זה.

 תביטוח אחריות מקצועי .6

רשלנות עקב מעשה  ים על פי דין בגין נזקיכלפי צדדים שליש נותן השרותיםביטוח זה יכסה את אחריות 
גבול נותן השרותים.  המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו שלטעות או השמטה ,  , או מחדל

ה  ו/או עבור הכל הפועלים מטעמ המועצה ו/אולמקרה ולתקופה.  ₪  4,000,000הינו  האחריות בפוליסה 
שב הביטוח כאילו נערך בנפרד לפיו ייח יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת

עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה, אי יושר עובדים, אובדן 
 מסמכים.

תאריך רטרואקטיבי בפוליסה :.......... אך לא יאוחר מיום תחילת הפרויקט עבור המזמין במקרה 
לך תקופת הביטוח או לא יחודש בחברתנו מכל סיבה שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במה
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חודשים  6שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת גילוי מוארכת בת 
החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב 

תקופת הביטוח.  כל זאת במקרה ולא נערך ביטוח אחר המכסה את לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך 
 האירוע.

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח, תשלום 
 השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

7.  

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .8

המועצה ו/או מי יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  המבוטחביטוחי  .1
 מטעמה, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

ולא  המועצההפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י  .2
 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו מבוטחבזה כי ביטוחי המו"מ  .3
 יום מראש. 30, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות לרעה

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח, תשלום  .4
 ות בטיחות ובדרישות רשויות.השתתפות עצמית, עמידה בדריש

 

ולפיכך לא יחולו  מבוטחידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם ה
 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 ולראיה באו על החתום

 

_________      __________________ 
 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 
 פירוט נתוני הפוליסות

 פוליסת צד שלישי מס'                 …………….

 

 פוליסת חבות מעבידים מס'            ..................... 

 

 פוליסת אחריות מקצועית מס'         …………….
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 1'פח דנס

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________         ,לכבוד
  סניף: _______________                       גזרהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________         נ., א.ג.
 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
 .₪  1,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  - לבמשכ שירותי פיזיותרפיהלמתן  –41/2019

דרישתכם הראשונה ימים ממועד  7ולא יאוחר מתוך מיד   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום בכתב שתגיע אלינו, 

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפע .3
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 לא תענה. 25/02/19ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 25/02/19 יוםלאחר 

 א.ושהאופן בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל ער

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 ' 2פח דנס

 ערבות בנקאית לביצוע

 בנק: ________________         ,לכבוד
 סניף:_______________                       אזורית גזרמועצה 

 מיקוד: ______________         נ., א.ג.
 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

למתן נו לפי הסכם י( לביצוע התחייבויותהמבקשים - _______ )להלן_____________פי בקשת __-על .5
קלים ש ףאל) ₪  1,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של שכל במ שירותי פיזיותרפיה

הפרשי  -( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן חדשים
 (.הצמדה

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

מהן  ים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחתאתם תהיו רשא
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כלכלי.

 כדלקמן: ,פרשי הצמדה יחושבוה

 פי ערבות זו -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
__ שפורסם ביום _______  /___ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  ,(המדד החדש -)להלן 
ש בסכום הקרן יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החד ,(המדד היסודי - )להלן

 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ________ ועד בכלל.יוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 __________ לא תענה.יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  ערבות

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                 
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 1 ה'נספח 

 

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

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

  
 המציע אצל_________________________________________ -כ משמש אני .1

אשר   41/ 2019,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' (המציע - ____________________________ )להלן
 מטעמו ליתן ומוסמך, המכרז( -נשוא המכרז )להלן  השירותיםפרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע 

 .ובעבורו בשמו זה תצהיר

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

 :זה בתצהיר .3

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

 .1981-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

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

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

 לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי, 2002
 ;1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק

 

 חוק לפי, 2002 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו 
 שכר חוק לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים

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

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

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     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

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

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא פנה 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
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)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור 

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק הקבועים

 

_______________ 
 "דעו  וחותמת חתימה
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 2ה'נספח 

 
 עדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה יהצהרה על ה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א.נ., 
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם 41/2019מספר 

 הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

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

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

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  .2.2
 הקובע:

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

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 

רט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי בשמה, פ
 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן   .3.1
 שותף.או 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   .3.2
  או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3
לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית  .4

 לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3ריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של המקומיות )מועצות אזו
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 3ה'  נספח

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של 
 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  

 
__________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת ________________הנני הח"מ, _____ .1

החוק(, חל עלי כנותן  -והתקנות לפיו )להלן  2001  -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
 . מתן שירותי פיזיותרפיה  במשכל – 41/2019 השירותים במסגרת מכרז מס'

יר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, ____ מצה_______________________הנני הח"מ,________ .2
חל איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, 
ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול 

ה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבוד
 בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק. 

_______ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע ______________הנני הח"מ,__________ .3
האישורים לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את 

 ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 

 :חתימת המציע

 
  

_____    ________________  __________  ____    ____________________________  

              מורשה' זהות/עוסק מס              חתימה/חותמת                         תאריך  שם           

 

 הריני לאשר בזאת כי:  

    _______________________   _______________________ 

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.

 

 :חתימת עו"ד

  

_____    ________________  __________  ____    ___________ 

                           חתימה/חותמת                         תאריך    שם        עו"ד   
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   4'ה נספח

  מטעם המציע(המועמד )יצורף ע"י המציע ו

 עניינים ניגוד עדריה על הצהרההתחייבות /  – 

 

 שירותי פיזיותרפיה לילדים במועצה.אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק  .1

 למתן השירותים בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 או עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה א הפניה, ובכללונש

 שבשלם מצב או נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .המועצה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו
 עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני

 .המועצה

פי נוהל זה -, כי אני מתחייב לנהוג על2/11מנכ"ל משרד הפנים מס' אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר  .3
וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-ובחינתו על
 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

 כל של פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב למועצה דיעלהו מתחייב אני .4
 למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,   או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד

 .למועצההשירותים 

 ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
 פרטי הייעוץ, המועדים פירוט המועצה, תוך לנציגי מיידי באופן כך על המועצה, אודיע כלפי עניינים

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים 

 נושא מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה

 בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד המועצה ושעלולים את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או
 .כאמור השירותים למתן

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    ציעהמ וחתימת שם
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 'ונספח 

 
 פרטי המציע והצהרותיו 

 

 תאריך_________

 

 לכבוד 

 גזרמועצה אזורית 

המציע מורשי החתימה מטעם ___________________ ת.ז.____________,  אנו הח״מ,
 -____________________________________________, ח.פ. _________________________ )להלן

 מצהיר כדלקמן: במשכל שירותי פיזיותרפיהלמתן   2019/41במכרז מספר המציע( 

 להלן פרטים על המציע  .א
 

 שם המציע  

 ת.ז. / ח.פ.  

 משרדי המציע  כתובת  

 טלפון קווי  

 פקס  

 כתובת דוא"ל  

 שם איש הקשר*   

 טלפון איש הקשר   

 תחומי עיסוק של        
 המציע  

 פירוט ניסיון המציע   .ב
 

גוף   /שם הרשות 

 ציבורי/ גוף אחר 

מספר שנות 

 עבודה

זהות,  -בארגוןפירוט איש קשר  תחומי העבודה

  ודואר אלקטרוני תפקיד טלפון

    

    

    

    

    

 . / גוף ציבורי/ גוף אחר ובנוסף לצרף המלצות / חוות דעת מהרשות המקומיתיש למלא 

 
 המציע או המועמד מטעם המציע בעל השכלה אקדמאית / השכלה מקצועית : .ג
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 מוסד אקדמי שנת קבלה תחום הלימוד וסוג תעודה

   

   

   

   

יש לצרף גם  -במידה ומדובר במועמד מטעם המציע . העתקי תעודות/אישורי לימודיםיש למלא ובנוסף לצרף 
 אישור רו"ח לפיו הנ"ל מועסק אצל המציע. 

 שם המועמד:_____________

 השכלה והכשרה של המועמד :
 מוסד אקדמי שנת קבלה תחום הלימוד וסוג תעודה

   

   

   

   

 ותק וניסיון המועמד :
גוף   /שם הרשות 

 ציבורי / גוף אחר

שנות מספר 

 עבודה

פירוט איש קשר  תחומי העבודה

זהות, תפקיד  -ברשות 

 , טלפון  

    

    

    

    

 
 

 אישור עו"ד
אני הח״מ ____________ עו״ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר _________ נושא 

יעשה כן יהיה צפוי לעונשים ת.ז.__________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא 
 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

   
 שיון חתימה וחותמת: _____________________ידין , מספר ר עורך תאריך : _________
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 'זנספח 
 כתב הצעה והתחייבות 

 
 

 תאריך: _________
 לכבוד,

 האזורית גזרהמועצה 

 נ., א.ג.

 במשכל  שירותי פיזיותרפיהלמתן  2019/41מכרז פומבי מס'  -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 

אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא 
 _________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

נספחיו )להלן: וההסכם  ,הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרזקראנו בעיון את  .1
 (.המכרז""

מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים אנו  .2
כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע של לרבות בדיקה ובחינה השירותים נשוא המכרז,  בביצוע

 בויותינו.על קיום כל התחיי

ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם לכך בהתאם  .3
השירותים לבצע את האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה 

יפת , במחירים שהננו מציעים בסיוכל אחת לחוד ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחדכולם 
 (."התמורה ותנאי התשלום"מסמך זה )להלן: 

השירותים אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .4
מכרז ואנו הכמפורט בהוראות וראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט יכפי שי לגורם אחר,

 מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.

כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות המכרז,  אנו מצהירים .5
 מעביד ביניהם לבין המועצה או מי מטעמה, ולרבות-לרבות ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד

את כלל הדרישות בדבר הימנעות מניגוד עניינים, בין השאר, כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
2/11 . 

 עתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצ .6
או תוך פרק זמן אחר,  ,ימים ממועד קבלת דרישתכם 7לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  6.1

 ידכם.-יקבע עליכפי ש
, בכפוף לקבלת צו ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז 3בתוך , השירותיםבביצוע להתחיל  6.2

  .וההסכם בהתאם לכל תנאי המכרז מתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה
, לפי המוקדם ביצוע השירותיםתחילת במועד חתימת ההסכם או במועד  -להפקיד בידיכם  6.3

הסכם, לרבות בז ורמכהנדרשים בכל האישורים והמסמכים האחרים  ם שלהעתקי -ביניהם מ
 הנדרשים . הבטחונות

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל  .7
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

, מבלי שהדבר יגרע לביננוידי המועצה בכתב, כהסכם מחייב בין המועצה -הצעתנו וקבלתה על
  כמפורט במסמכי המכרז. ,של המועצה מזכויותיה

פי -לפני חתימת ההסכם, נפעל בהתאם לדרישה עלהשירותים בביצוע להתחיל בכתב אם נידרש 
 הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.

ומייפים כנדרש במסמכי המכרז  ערבוןכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה  .8
לא נחתום  וא -כולן או מקצתן  -חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  את כוחכם באופן בלתי

הודעת זכיה שתישלח אלינו או תוך כל מועד אחר שתקבע /ימים ממועד הדרישה 7על ההסכם תוך 
המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל התראה כלשהי ואנו מוותרים 
 צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
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אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .9
. במידה ובמהלך ידי המועצה-עלשיידרש בכתב שנקבע להגשת ההצעות או בתקופה נוספת כפי 

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-תקופה זו נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

 ידיעה או -איבדבר  השתתבסס על כל טענ האו דריש הל תביעמוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כ .10
 טענות אלה.המסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל מהבנה של תנאי המכרז או איזה -אי

, ביצוע ההרשאהמצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם אנו  .11
ם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נסיון וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכ

במספר ובהיקף הנדרשים לצורך ביצוע מקצועי, יעיל ומוצלח של  - נשוא המכרזההתחייבויות בביצוע 
 ההרשאה.

ידוע לי והובר לי כי ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות / מחיר שנקבעו במכרז וכי במקרה של  .12
ניקוד משוקלל זהה הטוב ביותר, תהיה רשאית המועצה לערוך התמחרות לקביעת הצעות בעלות 

 ההצעה הזולה ביותר.

 כתב כמויות

ידנו בגין אספקת השירותים -התמורה המבוקשת על ,בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם .13
 – הינהנשוא המכרז וכן עמידה בכלל התחייבויות המכרז וחוזה המכרז 

מחיר  פריט 
  מירבי

משקל 
בשקלול 

הצעת 
 המחיר

הצעת 
המציע 

אחוז   -
 הנחה

 פרטני / טיפול עבור 
 ( דק' 45במשך )

טיפול  ל₪  117
 כולל מע"מ 

45%  

קבוצתי טיפול עבור 
דקות( או הנחיית  60)

אמהות קבוצת 
 דקות( 90)ותינוקות

 כולל זמני הכנה 

  טיפולל₪  250
 כולל מע"מ

25%  

עבור השתתפות 
בישיבת צוות רב 

 120)במשך  מקצועית
  דקות(

 לישיבה ₪ 175
 כולל מע"מ

25%  

ולם שש טיפולביטול 
במידה  על ידי הלקוח

והמועצה קיבלה 
תשלום עבור השירות 
שבוטל. מובהר בזאת 
כי במקרה בו לא ניתן 
לגבות תשלום ע"י 
המועצה, לא ישולם 
לתשלום למטפל/ת 
 עבור ביטול השירות.   

  טיפולל₪  50
 כולל מע"מ

5%  

הינו לזמן טיפול/ מתן שירותים "נטו" עבור שירותים  –המחיר לטיפול/קבוצה / ישיבה  ▪
לא ישולם תשלום עבור זמן ומהווה התמורה היחידה שיקבל הזוכה.  -שבוצעו בפועל  

 הישירות העלויות את כולל טיפול/ קבוצה/ ישיבה נסיעה/ הגעה למועצה. התעריף ל
, , ובכלל זה כלשהם נוספים תשלומים ישולמו לא .לצורך ביצוע השירותיםהנדרשות 

זמן הגעה למשרדי משכ"ל , שמן שהייה /המתנה בין טיפול לטיפול,  ל, "אשביטול זמן, 
 הוצאות כלליות משרדיות, הוצאות נסיעות, צילומים, טלפונים, פקסים, הוצאות

 ואחרות, אשר כבר נכללות במחיר התמורה.
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 . 15%ההנחה לא יעלה על שיעור  באחוזים.  –המירבי שעתי ר הנחה המוצעת למחיר שיעו  •

 ת המציע, ובין השאר, אלו הכרוכותותכלול את כלל הוצאו  יובהר כי הצעת המציע הינה סופית •
בהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים, השתתפות המציע בפגישות במשרדי המועצה ובאירועי 

והכל  –ב  נסיעות, הוצאות אישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו" אספקת אפליקציה,  המועצה, 
 בהתאם לתנאי המכרז. 

יובהר, כי על המציע למלא בטבלה לעיל את כל אחוזי ההנחה המוצעים על ידו ביחס לכל הפריטים   •
 בטבלה. אי הגשת הצעה לאחד מהפריטים יוביל לפסילת ההצעה. 
 ועל כך באתי על החתום:

 _________________________טל':  ____________________ :שם המציע
 פקס': _________________________ _______________________ :כתובת

 נייד: _________________________ _______________________ :תאריך
         ______________________________________ 

 המציעחתימת                 
  וחותמת במקרה של תאגיד( חתימה ת מורשי)חתימ         


