המועצה האזורית גזר
בית חשמונאי 99789

טל ;08-9274040 :פקס08-9247115 :

קול קורא בעניין הפעלת תכנית לימודית נוספת – תל"ן בבתי הספר במועצה
.1

המועצה האזורית גזר (להלן :המועצה) מזמינה ספקים מפעילי תוכנית לימודים נוספת (להלן" :תל"ן")
להצטרף למאגר מפעילי תל"ן עבור שנת הלימודים תש"פ (.)2019-2020

.2

בתחום שיפוט המועצה  25 -ישובים ,מתוכם  5קיבוצים 15 ,מושבים ו  5-ישובים קהילתיים .במועצה
ישנם כ 70-מוסדות חינוך ,המשתייכים לזרם החינוך הכללי והממלכתי דתי ,בהתאם לפירוט הבא:

.3

.4

 60 .2.1כיתות גן;
 6 .2.2בתי ספר יסודיים;
 4 .2.3בתי ספר על יסודיים שש שנתיים;
בתי הספר ונציגויות ההורים יהיו רשאים לבחור תוכניות תל"ן רק מתוך רשימת המפעילים במאגר,
בהתחשב בשיקולים הבאים:
 .3.1סוג התכנית המוצעת והתאמתה לבית הספר;
 .3.2התאמת התכנית לתכנית הלימודים הבית ספרית;
 .3.3התאמה לצרכי קהילת בית הספר;
 .3.4עלות התכנית;
המציעים נדרשים לכלול בהצעתם עלות לשיעור ( 45דקות) וכן עלות ליום שיא בית ספרי .יובהר כי
המחיר שיוצע ע"י המציעים יהיה המחיר המקסימלי אותו הם יהיו רשאים לגבות .בתי הספר יהיו
רשאים לנהל מו"מ עם המציעים בנוגע למחיר המוצע על ידם ,במסגרת תהליך בחירת המפעילים.

.5

מובהר בזאת כי מימון התכנית יעשה באמצעות השתתפות /גביית הורים ,לפיכך תנאי למימוש התכנית
תהא קבלת ההסכמה הרלבנטית הנדרשת .בהעדר הסכמה ,לא יופעלו התכניות במוסדות/בכיתות
הרלבנטיות .כמו כן ,מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת כי התכנית תופעל בכל המוסדות /כיתות
והיא תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את כמות מוסדות /הכיתות בהן תבוצע התכנית ,ככל שתבוצע
בכפוף למגבלות התקציב כאמור.

.6

מימון התכנית יעשה בין השאר מכספי גבייה/כספי הורים ,לאור זאת ,ההחלטה אם תבוצע תכנית
בבית ספר ,נתונה לשיקול דעת בית הספר ,בשים לב למגבלות תקציב.

.7

עם הזוכה בהליך ייחתם הסכם בנוסח המצורף.

.8

דרישות סף להצטרפות למאגר  -על המציע  /הצעה לעמוד בדרישות הבאות -
.8.1

המציע בעל ניסיון של לפחות שנה בהפעלת התכנית המוצעת בבתי ספר /מוסדות חינוך עבור
רשויות מקומיות/גופים ציבוריים.
יש לצרף המלצות.

.8.2

התכנית המוצעת מאושרת ע"י משרד החינוך – יש לצרף אישור משרד החינוך או לחילופין –
המציע או הבעלים במציע הינו בעל רישיון הוראה.

.8.3

המציע נעדר זיקה לעובד מועצה  /חבר מועצה  -תשומת לב המציעים לנוסח הצהרה הכלול
בטופס הצעת המחיר המצורף למסמכי פניה זו.

.9

.10

ככל שהתכנית המוצעת כוללת העברת תכנים בתוך מוסד החינוך – כל הגורמים שיעבירו את התכנית
המוצעת מטעם המציע ,יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסקתו לפי הוראות החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – .2001
ביטוח -
ככל שהתכנית המוצעת תכלול העברת תכנים בתוך מוסד חינוכי  -מובהר בזאת כי כתנאי לביצוע
השירותים ,חתימת הסכם עם הזוכה והוצאת הזמנת עבודה לזוכה ,הספק הזוכה יידרש להציג למועצה
אישור קיום ביטוחים בנוסח שיאושר ע"י יועץ הביטוח של המועצה.

.11

.12

ההצעה -
.11.1

ההצעה תכלול פירוט של התכנית המוצעת ,כולל פירוט בגין תכני התכנית ,היקף שעות
אקדמאיות של התכנית ,כמות מפגשים ,ימי שיא וכל פירוט נוסף אחר.

.11.2

ההצעה הכספית תוגש על גבי טופס הצעת המחיר המצורף כחלק בלתי נפרד מפניה זו.

.11.3

הצעת המחיר הינה למחיר בש"ח בגין כל מפגש מלא שיבוצע בפועל לקבוצה ( 45דקות לשעה
אקדמאית) וכן עבור יום שיא בית ספרי .לא תשולם תמורה עבור נסיעות /זמן הגעה לבית הספר
וכיו"ב .התשלום הינו עבור ביצוע מפגש בפועל.

אופן הגשת ההצעות -
בפקס' מס  073-2447235או בדוא"ל  .liatf@gezer-region.muni.ilיש לוודא קבלה בטלפון 08-
 9274035יש להעביר את הצעת המחיר עד ליום רביעי  05.06.2019בשעה .12:00
לאחר המועד כאמור לא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות.

.13

.14

להצעה יש לצרף את המסמכים -
.13.1

תכנית מוצעת.

.13.2

פרופיל מציע.

.13.3

כל המסמכים שהועברו אליכם ,חתומים על ידכם ,כולל טופס הצעת המחיר.

.13.4

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

.13.5

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

.13.6

אישור ניכוי מס במקור.

שאלות ובירורים
שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי ליאת פרמון  ,עד ליום א'  26.05.2019שעה  12:00באמצעות דוא"ל
 liatf@gezer-region.muni.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .יש לוודא קבלה בטלפון 08-
9274035.
בברכה,
מועצה אזורית גזר

הסכם למתן שירותים-תכנית תל"ן
שנערך ונחתם בבית חשמונאי  ,ביום _____________ חודש __________ שנת ___________

בין-המועצה האזורית גזר

בית חשמונאי ,ד.נ שמשון 99789
(להלן  -המזמין או המועצה)

מצד אחד

______________________

ח.פ/ע.ר_____________________
כתובת______________________
טל'_______________________:
(להלן  -נותן השירות)
מצד שני
הואיל:

ונותן השירות מפעיל תוכניות חינוכיות – תל"ן בתחום _______________ לתלמידי בית ספר
יסודי והוא מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון והכישורים לצורך מתן שירותים בתחום עיסוקו
זה;

והואיל:

והתוכנית החינוכית __________ (להלן" :התוכנית") המיועדת לתלמידי כיתות _______
אושרה ע"י משרד החינוך כתוכנית מאושרת ונבחרה ע"י בית ספר ________ ביישוב________
עבור שנה"ל__________;

והואיל:

והמועצה מוכנה להתקשר עם נותן השירות בחוזה לאספקת שירותי הדרכת והפעלת התוכנית
ונותן השירות מסכים לכך;

והואיל:

ונותן השירות מסכים לבצע את השירותים כקבלן עצמאי ,הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

והואיל:

והסכם זה פטור ממכרז בהתאם להוראות סעיף  )3( 3בתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח –  1958בשל היותו של נותן השירות מפעיל תוכנית ייחודית הדורשת
ידע ומומחיות מיוחדים;

והואיל:

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1
.1.2
.1.3

.2

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
כותרות הסעיפים בהסכם ,אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחיות בלבד.
הוראה בהסכם גוברת על הוראה בנספחיו ,אלא אם הוסכם בכתב אחרת.

השירותים נשוא ההסכם

נותן השירות מתחייב לספק למועצה את השירותים כמפורט להלן:
" .2.1התכנית" ו/או השירותים בהסכם זה משמע –
תכנית __________________ כמפורט בנספח א' להסכם זה.
 .2.2ידוע ומוסכם על נותן השירות כי מימון התכנית יעשה באמצעות השתתפות /גביית הורים ,לפיכך
תנאי למימוש התכנית תהא קבלת ההסכמה הרלבנטית הנדרשת .בהעדר הסכמה ,לא תופעל
התכניות במוסדות/בכיתות הרלבנטיות .כמו כן ,מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת כי התכנית
תופעל בכל המוסדות /כיתות והיא תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את כמות מוסדות /הכיתות
בהן תבוצע התכנית ,ככל שתבוצע בכפוף למגבלות התקציב כאמור .אין ברשימת המוסדות/כיתות
הכלולה במסמכי הפניה כדי להוות החייבות כלשהי כלפי הזוכה לביצוע התכנית בהיקף כלשהו
ו/או בכלל .התכנית תבוצע ישירות מול בתי הספר.

.2.3
.2.4
.2.5
.2.6

בביצוע השירותים יפעל נותן השירות בתיאום ובהנחיית נציג מוסמך של בית הספר (לעיל ולהלן-
מתאם הפעילות) ו/או כל גורם שימונה על ידו.
השירותים כלולים העברת התוכנית ע"י מדריכים מוסמכים ומיומנים ,חלוקת חומרי לימוד,
אספקת האביזרים והציוד הנדרש ,עריכת ימי שיא והכל כמפורט בנספח א' להסכם זה.
במסגרת השירותים ,מתחייב נותן השירות כי יש ברשותו כל האמצעים הנדרשים לצורך העברת
התוכנית ובכלל זה צוות מדריכים מיומן ומוכשר ,מערכי הדרכה ,אביזרים וכל הציוד הנדרש.
נותן השירות יתאם את תוכן המפגשים בשיתוף עם מתאם הפעילות בהלימה לתוכנית הלימודים
השנתית .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי החומרים האקדמיים שיסופקו ע"י נותן השירות הם
קניין נותן השירות והוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי בחומרים אלו .אין בהסכם זה כדי להקנות
זכויות יוצרים בחומרים האקדמיים שיסופקו ע"י נותן השירות למועצה ו/או לבית הספר ו/או מי
מטעמם.
(כל השירותים הנכללים בסעיף  2לעיל על תתי סעיפיו יכונו להלן יחדיו -השירותים).

.3

הצהרות נותן השירות

.4

התחייבויות נותן השירות

.5

שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים

נותן השירות מצהיר בזאת ,כדלקמן:
 .3.1כי הוא בעל ידע ,ניסיון ,מומחיות ,מיומנות ויכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים.
 .3.2כי לא תלוי ועומד נגדו כל הליך משפטי וכי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת
להתקשרותו בהסכם ולקיום התחייבויותיו.
 .3.3כי הוא בדק ויבדוק את כל הדרוש לצורך ביצוע השירותים וכי באחריותו לקבל את המידע הדרוש
לשם כך .לא תישמע כל טענה כי לא עמד בתנאי ההסכם עקב אי קבלת מידע ,אלא אם התריע על כך
בכתב בפני המזמין בטרם תחילת השירותים.
 .3.4כי הוא יחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות באישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות
ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה ,ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה),
התשל"ו.1976-
 .3.5כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בענין שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים וכי בעת החתימה על ההסכם ימסור תצהיר חתום בנוסח נספח א'.
 .3.6כי הוא מודע לכך שאין לו כל בלעדיות במתן השירותים למזמין.
 .3.7נותן השירות לא יעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לכל אדם אחר,
מבלי לקבל הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב .תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם זה.
 .3.8כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות ,וככל שיחול שינוי כלשהו בנכונות הצהרות
אלו  -יודיע על כך בכתב מיד למועצה.
נותן השירות מתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .4.1לבצע את השירותים בנאמנות ,ביעילות ,לפי מיטב הנוהל המקצועי.
 .4.2כי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע השירותים יהיו אך ורק עובדים שאין מניעה להעסקתם
ע"פ חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א  ,2001 -ונותן השירות
מתחייב להמציא למועצה אישור מאת משטרת ישראל בהתאם לחוק זה ,ביחס לכל עובד שיועסק
מטעמו עבור המועצה בביצוע השירותים וכן לחתום על ההצהרה בנוסח המצורף.
 .4.3לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים של התלמידים ,עובדיו ושל צדדים
שלישיים.
 .4.4לשאת בתשלומים כדין לעובדיו ולמלא בקפידה אחר חוקי העבודה השונים.
 .4.5להותיר את כיתת הלימוד בתום סיום הפעילות כשהיא נקיה ומסודרת.
 .4.6היה וכתוצאה ממחלה ו/או כורח ו/או כח עליון לא יוכל נותן השירות ,לקיים את השירותים באופן
זמני ,ימסור נותן השירות לאישור מתאם הפעילות ,ביום העבודה שלפני מועד הפעילות המתוכנן,
הודעה בדבר אי-הגעתו ופרטים בדבר מדריך חילופי שיתייצב לפעילות במקומו וזאת בכפוף לאישור
מתאם הפעילות כאמור.
ככל שנותן השירות לא ידאג למדריך חלופי עקב היעדרותו ,מתחייב נותן השירות לבצע שיעור
/הדרכה חלופית במועד אחר שיתואם עם מתאם הפעילות וככל שלא יעשה כן ,המועצה תקזז
תשלום יחסי מתמורת נותן השירות ,ביחס לשיעור/הדרכה שהחסיר נותן השירות.
 .4.7להחליף את המדריך שסופק על-ידו במידה ובית הספר אינו שבע רצון ממנו ,וזאת באופן מידי עם
דרישת מתאם הפעילות.
.5.1

נותן השירות מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו,
בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.

.5.2

.5.3
.5.4

.6

.7

נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות בדבר ניגוד עניינים ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים
מס'  ,2/11כי הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל,
לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.
נותן השירות מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים
לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
האמור בפרק זה לחוזה יחול על נותן השירות וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו ונותן השירות
מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים.

אחריות
.6.1

נותן השירות ידאג שלא לגרום לכל נזק לרכוש המועצה ו/או בית הספר במקום מתן השירותים
ע"פ הסכם זה .נגרם נזק עקב מעשה או מחדל של נותן השירות ו/או מי מטעמו ,הוא ישפה את
המועצה ו/או בית הספר ,לפי העניין ,בגין כל נזק שנגרם כאמור.

.6.2

נותן השירות אחראי לכל נזק  -גוף ,רכוש ,ממון או נזק אחר ,בין שנגרם במהלך ביצוע השירותים
ובין לאחר מכן ,בין שיגרם למועצה או למי מטעמה או לבית הספר או לצד ג' או לעובד ,כתוצאה
ממעשה או מחדל מצד נותן השירות  -בין אם נגרם על-ידו ,על-ידי עובדיו או מי מטעמו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ובכל עניין הקשור לביצוע השירותים והוא מתחייב לשפות את המועצה
ו/או בית הספר ,לפי העניין ,בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

.6.3

נותן השירות לבדו אחראי על-פי דין לטיב השירותים המבוצעים על-ידו .אישור המועצה או בית
הספר למסמכים או פעולות שביצע נותן השירות  ,לא תשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית
המלאה.

העדר זיקה  /קרבה משפחתית -
 .7.1נותן השירות מצהיר בזאת ,כי המועצה הביאה לידיעתו את הוראות הסעיפים הבאים:

סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה,
לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,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 עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים
שהמועצה מספקת״.

.8

.7.2

בהתאם לכך נותן השירות מודיע ומצהיר ,כי :
 .7.2.1בין חברי מליאת המועצה אין לו :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני
לו סוכן או שותף.
 .7.2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו התקשרתי בהסכם עם המועצה או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .7.2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.7.3

נותן השירות מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי בפרטים או בהצהרות כמפורט לעיל.

תקופת ההסכם
.8.1
.8.2

הסכם זה הינו בתוקף עבור שנה"ל __________________ החל מיום _______ ועד ליום
_______.
המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות ,בכל עת ,בכפוף למסירת הודעה לנותן
השירות ,מראש ובכתב ,של  14ימים .לנותן השירות לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך ,למעט ביחס
לתשלומים שיגיעו לו בגין השירותים שהוזמנו ובוצעו על-ידו בפועל.

.9

.8.3

מוסכם כי בנוסף לאמור בסעיף  8.2לעיל ,הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית ,אשר
תאפשר למזמין ,בין השאר ,להביא הסכם זה לקיצו לאלתר:
 .8.3.1נותן השירות הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ונותן השירות ,לאחר שהוזהר
על-ידי מתאם הפעילות בכתב ,לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה.
 .8.3.2נותן השירות נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית.
 .8.3.3נותן השירות פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס
אליו בקשה כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים.
 .8.3.4נותן השירות הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם.
 .8.3.5יוכח לדעת המזמין כי נותן השירות מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין.
 .8.3.6נותן השירות נוהג בדרך בלתי ראויה כלפי התלמידים ו/או המזמין ו/או מתעם הפעילות
ו/או צדדים שלישים.

.8.4

הופסקה/בוטלה ההתקשרות כאמור ,ישלם המזמין לנותן השירות עבור השירותים שבוצעו בפועל
על-ידי נותן השירות ,בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי נותן השירות או עקב
הפרת ההסכם  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על-פי הוראות ההסכם והדין.

.8.5

קבלת התשלום כאמור על-ידי נותן השירות תהווה הסכמה של נותן השירות לסילוק מלא ומוחלט
של כל תביעה או טענה בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לכאורה
לנותן השירות מחמת הפסקת ההסכם ולמסירת המשך ביצוע השירותים לאחר.

.8.6

אין בביטול ההסכם כדי לשחרר את נותן השירות מהתחייבויותיו בהסכם ,אשר מטיבן וטבען חלות
אף לאחר סיום ההסכם.

נותן השירות קבלן עצמאי
נותן השירות מצהיר ו/או מתחייב ,כדלקמן:
 .9.1כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי
ליצור בין נותן השירות למזמין או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא ומי מטעמו ייחשבו כעובדי
נותן השירות ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד כלשהם.
 .9.2כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי נותן השירות אינו מורשה או זכאי
להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד ג'.
 .9.3כי כל התשלומים לעובדי נותן השירות ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים
למס הכנסה וביטוח לאומי וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו על נותן השירות בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם -
והמזמין לא יהא אחראי לכך ,בכל אופן וצורה.
 .9.4כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א ,כי הוא אינו קבלן כ"א וכי חוק העסקת עובדים על-ידי
קבלני כ"א אינו חל עליו.
 .9.5כי הוא ישפה את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או כנגד מי מטעמו ,שעילתה בקיום
יחסי עובד ומעביד בין נותן השירות לבין המזמין ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין נותן השירות בקשר
עם השירותים.
 .9.6כי מוסכם עליו שהתמורה נשוא ההסכם ,ניתנת לו ,בין השאר ,על-בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו,
בין השאר ,בהתאם למצג זה שיצר כלפי המזמין והוא מתחייב להסביר את האמור בענין זה לכל
עובד מטעמו.
אי לכך מסכים נותן השירות ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם
מהמזמין זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני
כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו ,כי בינו לבין המזמין מתקיימים יחסי
עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של נותן הישרות ע"פ שכר ראוי לעובדי רשויות מקומיות  ,בדרוג
הרלבנטי ,העומד על סך של ____  ₪לשעה (להלן -השכר הראוי) והוא ישיב למועצה את ההפרש בין
כל תשלום ששולם לו ביתר ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק,
מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על-
פי דין.
 .9.7כי האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין על-ידי נותן השירות ובין אם
תועלה על-ידי עובד של נותן השירות ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר
ובהקשר זה יראו את נותן השירות כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ליועץ.

.10

התמורה לנותן השירות

.10.1
.10.2
.10.3
.10.4
.10.5
.10.6
.10.7
.10.8

.11

בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,תשלם המועצה לנותן השירות את הסך המצוין
בנספח א' בתוספת מע"מ כחוק  -בגין כל מפגש מלא שיבוצע בפועל לקבוצה( .להלן  -התמורה).
למען הסר ספק ,ככל שלא בוצע מפגש מלא  -לא יהיה זכאי נותן השירות לתשלום כלשהו בגינו.
ביום הראשון ( )1לכל חודש ,ימציא נותן השירות למועצה ,באמצעות המנהל ,חשבונית מס כדין
בגין המפגשים המלאים שבוצעו בפועל בחודש החולף ,בצירוף דיווח על המפגשים המלאים
שהתקיימו באותו חודש.
התמורה תשולם ע"י המועצה בתנאי תשלום שוטף  +עד .45
התמורה הנקובה לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע מלא של השירותים והיא כוללת
את כל ההוצאות ,הרווחים ,התשלומים ,תשלומי החובה והעלויות הכרוכים בביצוע השירותים,
לרבות בגין התקשרות של נותן השירות עם יועצים אחרים.
לא תשולם כל תמורה נוספת בגלל חריגה במשך הפעילות.
בכל נושא כספי/תמורה ,לרבות נושאים הקשורים בהגדלת היקף השירותים ו/או בהיקף שעות
הפעילות ,לא יהיה תוקף להוראה מצד המזמין ,אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב לכך מראש
המועצה וגזבר המועצה.
מוסכם ,כי על אף האמור הכל מקום אחר בהסכם  -איחור בתשלום לנותן השירות ,אשר לא יעלה
על  30ימים לא יהווה הפרה יסודית.
מסגרת תקציבית לביצוע השירותים לא תעלה על  ₪ 142,100לא כולל מע"מ .האמור בסעיף זה הינו
לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה להיקף כלשהו /ניצול כל המסגרת.

שונות
.11.1

.11.2
.11.3
.11.4
.11.5

המועצה בלבד רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי ,כנגד כל סכום המגיע הימנה
על-פי חוזה זה לנותן השירות ,כל חוב המגיע לו על-פי חוזה זה או על-פי חוזה אחר וכן כל חוב קצוב
אחר ,המגיע מן המועצה לנותן השירות.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר ,העומד לרשות המועצה כלפי נותן השירות מכוח
חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
אין באמור בהסכם ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטונית/ציבורית של המועצה.
ספרי החשבונות של המועצה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.
כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם.
כל הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו בקשר להסכם ,תישלח בדואר רשום או תימסר ביד ותיחשב
כנמסרת תוך  3ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
המזמין

__________________
נותן השירות

מפרט השירותים (יושלם ע"פ התכנית שתבחר)

.1

פרטי התוכנית הינם כדלקמן:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9
.1.10
.1.11

.2

שם התוכנית________________:
בית הספר בו תיושם התוכנית _______________ :בישוב_______________ :
תקופת פעילות התוכנית בבית הספר :מיום ______ ועד ליום ______________
התוכנית מיועדת לכיתות ________
היקף השעות בתוכנית ____:שעות לימוד אקדמאיות שבועיות לכל כיתה ( 45דקות לשעה
אקדמית).
מס' תלמידים מירבי בכל קבוצת לימוד ___________ :תלמידים.
היקף המפגשים בתוכנית ____ :מפגשים לתוכנית במשך כ ___-שבועות.
____ מפגשים בשבוע ___ ,שעות אקדמאיות לכל מפגש.
מספר "ימי שיא" בתוכנית_______ :
מועדי המפגשים וימי השיא יתואמו ישירות מול מתאם הפעולות בבית הספר.
מובהר כי המזמין רשאי לשנות בכל עת ומכל סיבה את היקף הפעילות ללא טענות מצד נותן
השירות.
המועצה ו/או בית הספר שומרים על זכותם לשנות במידת הצורך את מועד הפעילות בשל
אירוע/טיול וכיוצב בהתראה בת  7ימים מראש .במקרה זה מתאם הפעילות יתאם מול נותן
השירות מועד חלופי לביצוע הפעילות.

פרטי מתאם הפעילות מטעם בית הספר:
.2.1

.3

נספח א'

שם  ________________:נייד________________ :

התמורה:
.3.1
.3.2

עבור מפגש קבוצתי מלא תשלם המועצה לנותן השירות סך של ____  ₪בתוספת מע"מ כחוק ,בגין
כל מפגש שבוצע בפועל.
התמורה עבור ימי השיא מגולמת במחיר השעתי לעיל .לא תשולם תמורה עבור נסיעות /זמן הגעה
לבית הספר וכיו"ב .התשלום הינו עבור ביצוע מפגש בפועל.

נספח ב'

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
כדלקמן
בזאת,
מצהיר/ה
כן,
אעשה
לא
באם
בחוק
הקבועים
לעונשים
צפוי/ה
.1

השירות
נותן
אצל
___________________________
כ
משמש
אני
_____________________________ (להלן  -נותן השירות) ,אשר התקשר עם המועצה האזורית גזר
בהסכם למתן שירותים ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

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

.3

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

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד התקשרותי בהסכם זה ,אנוכי וכל בעל זיקה לנותן השירות[ :יש לסמן X

במשבצת המתאימה ]

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד החתימה על הסכם זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה;
 .4סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא

מקיים אותן.
( .5במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על
המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
( .6במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .7המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
.8
______________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

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

 .1הנני הח"מ _______________________________ ,מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א  2001 -והתקנות לפיו (להלן  -החוק) ,חל עלי כנותן השירותים במסגרת
הסכם למתן שירותים – תכנית תל"ן.
 .2הנני הח"מ ___________________________________,מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,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 להתקבל מהמשטרה על פי
בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז
של הבגיר והכל בהתאם לחוק.
 .3הנני הח"מ _______________________________,מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל
את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף ,כמתחייב מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת
שאדרש.

חתימת המציע:

________________ _______________ _______________ _________________
תאריך

שם

חתימה/חותמת

מס' זהות/עוסק מורשה

הריני לאשר בזאת כי:
_______________________

_______________________

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

חתימת עו"ד:

________________ _______________ _______________
שם

עו"ד

תאריך

חתימה/חותמת

אישור קיום ביטוחים
(יצורף ע"פ התכנית המוצעת שתאושר)

נספח ד'

נספח ה'
טופס הצעת מחיר
מחלקה מזמינה_________________ :

סעיף
.1

.2

שם הפריט

שם__________________ :

מחיר מוצע ליחידה כולל מע"מ

מחיר בש"ח בגין כל מפגש מלא שיבוצע
בפועל לקבוצה ( 45דקות לשעה אקדמאית).
לא תשולם תמורה עבור נסיעות /זמן הגעה
לבית הספר וכיו"ב .התשלום הינו עבור ביצוע
מפגש בפועל.

מחיר בש"ח בגין יום שיא (יום פעילות בית
ספרי) לא תשולם תמורה עבור נסיעות /זמן
הגעה לבית הספר וכיו"ב .התשלום הינו עבור
ביצוע יום שיא בפועל.
הצהרת מציע

.1

אנו מתחייבים לבצע את השירותים במחיר המוצע לעיל.

.2

ידוע לנו כי ההחלטה אם לבצע את תכנית נתונה לשיקול דעת בתי הספר הרלבנטיים וכי גם אם יחתם
עמנו הסכם ,אין בכל כדי לחייב את המועצה להיקף כלשהו של שירותים שיוזמנו ,כל שיוזמנו לביצוע
התכנית .אנחנו מאשרים כי לא נעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה ככל שהתכנית לא תבוצע ו/או
תבוצע בהיקף חלקי .ידוע לנו כי התשלום יהיה ע"פ ביצוע בפועל בלבד ,בכפוף להזמנת עבודה מאושרת.

.3

אנו מצהירים בזאת כי המועצה הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה,
״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״  -חבר מועצה
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,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 עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.4

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.4.1

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

.5

.4.2

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

.4.3

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

הובהר לי כי ההצעות יבחנו ע"פ מבחני איכות /מחיר כאמור במסמכי ההליך.

שם המציע__________________________________ :
מספר טלפון,_______________________:

ח.פ________________ .

מספר פקס'_______________________:

פרטי החותם מטעם הספק
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד ________________
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת _______________ :

