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 עיריית בית שמש
 הזמנת הצעות ומידע כללי

 
 ברחבי העיר בית שמש רכז נוער ישובי לנוער חרדילהפעלת מ

 26/26מכרז מס' 
 
 

, רכזים לנוער חרדימ 2הפעלת עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"' מזמינה בזאת הצעות ל          
 בהתאם לתנאים דלהלן:

 
ילדים' ביפה  /6ילדים' בשכונה א' ואחד חצי מרכז ) /12המדובר בשני מרכזים, אחד מרכז מלא )

אשר יפעלו כל אחד במשך שלושה ימים בשבוע כאשר אחד יהיה בשכונת רמת בית שמש א' נוף, 
 והשני בשכונת יפה נוף. ניתן להגיש הצעה להפעלת אחד או יותר מהמרכזים.

 
 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.

 
שתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר רשאים לה       .1

)בין היתר,  מתקיימים בהם במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז
 לרבות היות המציע: ,'נספח א'

           
 .עמותה רשומה שחלק מעיסוקה הוא טיפול בילדים או חינוךהיות המציע       א.          

 
 רכז נוער.המציע מחזיק במבנה אשר מתאים להפעלת מ       ב.          

 
לפחות בהפעלת מסגרות חינוכיות וטיפוליות במוסדות שנים  חמשבעל ניסיון של  ג.          

כאשר מתוכם שנה אחת לפחות הינה של הפעלת מרכז דומה. על הניסיון  ציבוריים
 השנים האחרונות. 6להיות בתקופה של 

 
)  ₪ חמש מאותניתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות העירייה, תמורת סך של       א.       .2

ש"ח', אשר ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש )מסומנת למוטב  //5
 בלבד'. סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.

 
, 2-99/9924/בפקס' מס'  אפרת אטרה בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד לגב'       ב.          

וזאת עד שבעה ימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות. תשובות והבהרות העירייה 
 ישלחו לכל רוכשי המכרז.

 
ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה,        .2

המכרז בשני עותקים לפחות,  כולל ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי
היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה  הכאשר המעטפה תהיה סגור

במשרד  //:12שעה   1.6.15   לקבל הצעות את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום
, במסירה ידנית בית שמש 4קניון נעימי דרך רבין סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש, 

 לא תתקבל. –פת הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל בלבד. מעט
 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר       .4

לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את  2מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 
 כל המסמכים להלן:

 
י מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או הצהרה, חתומה על יד      א.          

כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב 
אישום לבית משפט או לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון. כן תכלול ההצהרה 

כל  התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על
 כתב אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

 
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא       ב.          

   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.
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ונות וכל רישום שעליו לנהל על פי אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשב      ג.          
 .1966 –פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 
 אישור שנתי בתוקף לעוסק מורשה ממנהל המכס והבלו.      ד.          

 
 אישור מאגף המכס והבלו כי המציע מדווח למע"מ כדין.      ה.          

 
ין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו אישור עדכני של עורך ד        ו.          

 של המצע.
 

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.      ז.          
 

העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה.       ח.          
מוד על ידי מורשי החתימה של המציע העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל ע

 בצירוף חומת המציע.
 

ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית' לטובת עיריית בית שמש )להלן:      ט.          
עשרת הערבות תהיה על סך . 15/8/15 "הערבות"'. הערבות תהיה בתוקף עד ליום

תנאי המכרז. למען , ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום '₪ ///,/1) ₪אלפים 
הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או 

 המחאת עסק.
ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר                     

 סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
רבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע ע                   

חדשה כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים. גזבר העירייה יהיה 
רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של 

 המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
 

 עמותה בתחום חינוך ו/או טיפול בילדים.אישור כי המציע הוא       י.          
  

)ב' 1עומד בתנאי הסף כמפורט בסעיף אישורים והמלצות המאשרים כי המציע      יא.        
 לעיל.

 
 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. יב.          

 
ורים המעידים כי הינו עומד בתנאים וכי בליווי אישהמציע יגיש את הצעתו למכרז  יג.         

 .רכז נוערהוא מחזיק במבנה המתאים לשמש מ
 
למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים       .5

לעיל,  4לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף  2בסעיף 
 סול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.תהיה העירייה רשאית לפ

 
ההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה        .6

לעיל ההצעה וכל  4 –ו  2סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפים 
 המסמכים הנספחים לה יהיו מודפסים בלבד.

 
 ימסר הודעה נפרדת.פות ההצעה תפתיחת מעטעל מועד        .6
  
העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. כן שומרת       .8

ין יותר ממציע פעלת המועדוניות הטיפוליות בלעצמה העירייה את הזכות לפצל את ה
ת מובהר כי מאחר ומדובר בהפעלת מספר מועדוניות ברחבי העיר בית שמש, רשאי אחר.

 העירייה לבחור מספר מציעים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז.
 
 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון,      .9

ות שבוצעו על ידו. מציע אשר לא יענה לכל דומלרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות 
 אית לפסול את הצעתו.דרישה כאמור במלואה, תהיה העירייה רש
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 אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:     ./1
 עמידה בתנאי ה מכרז. -%/6  
 ניסיון המציע, כישוריו והמלצות. -15%  
 רושם כללי. -15%  
   

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים  .11
ן אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו בין אם צוינו בהצעה ובי ,מהמציע

 ושביעות רצונם ממנו.
 

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:    .12
 

לחתום, תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על      א.          
מכים אשר יידרשו ממנו לצורך ההסכם לביצוע העבודה, ולהמציא את כל המס

 החתימה על ההסכם וביצועו.
 

להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת' לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת      ב.          
לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות 

 לעיל. 4זכרת בסעיף רצונו המלאה של גזבר העירייה, תוחזר ערבות המכרז הנ
 

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות       ג.          
ביצוע כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז 

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע  4הנזכרת בסעיף 
 ל העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.בכל זכות אחרת ש

 
המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,     .12

הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי 
הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול  התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך

הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה. 
 האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

 
כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של     .14

המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת 
 ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

 
 

               בכבוד רב, 
                                             

            
 משה אבוטבול                                                                                                                       

 ת שמש ראש עיריית בי                                                                                
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 נספח א'       
 

 מרכז נוער יישובי במגזר החרדיתנאים כלליים להפעלת 
 26/26מס'  מכרז פומבי 

  
 

 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
 

 שמש-עיריית בית -יה" י"העיר
 .ההעיריימי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי  -"המפעיל" 

 
 כללי /2

התוכנית רחבה פתוחה יחסית ומאפשרת לכל ישוב לבחור מסלול מרכזי ושינויים המתאימים לכל 
 רשות וישוב.

 
הפעלת המרכז תהיה בהתאם לכרטיס הפרויקט כפי שמופיע בספר התוכניות של התוכנית 

 .1כנספח א'הלאומית המצ"ב 
 

חצי מרכז התקצוב באופן בשנה. ל ₪ ///,/25התמורה בגין הפעלה מלאה של מרכז נוער מלא היא 
 יחסי. 

 
 אוכלוסיית היעד /2

יש לבנות קריטריונים לנערים/ות שיתקבלו למרכז הנוער. חייבים להשקיע חשיבה לרוחב לגבי 
'. כמו 6" את המסגרת. )לדוגמא רק ילדים מפרופיל יפוצצושל הרכב הילדים כדי שלא " התמהיל

המרכז  מסגרת יש אפיון שונה של ילדים. כן,צריך לקחת בחשבון את הגורם המפנה מכיוון שלכל
והמכרז ביפה  מדינות אנגלוסקסיות,ברמב"ש א' יטפל בבני נוער חרדי, בנים ובנות עולים יוצאי 

 נוף יטפל במגזר החרדי. 
 

מדריכי הנוער יעבדו עם קבוצות לפי גילאים. יחד עם זה ניתן לשלב ילדים שונים בקבוצות וזה אף 
 לאיזון הנכון, כדי לאפשר את הפעילויות בקבוצה.מומלץ, אך יש לשים לב 

יש ילדים שצריך לבנות להם תוכניות אינדיבידואליות ויש כאלה הזקוקים לתוכניות במסגרת 
 .6קבוצתית. האופטימום הוא לבנות תוכנית אישית לכל ילד, בעיקר לילדים בפרופיל 

 יים וכד'.יש אפשרות לטיפולים באמצעות: מוסיקה, ספורט, דרמה, בעלי ח
 
 
 מטרות /4

 טיפולי.  היבטים: רגשי, חברתי,  4 -מרכז נוער נותן מענה ל
 היבטים אלו משתלבים גם עם רצפי התוכנית:

, לכן צריך לצרף את כל הגורמים המקצועיים המטפלים 12-18רצף של גילאי הילדים  .א
 ברשות בנערים/ות בגילאים אלו.

סת רק לילדים ונוער בסיכון, אבל מרכז התוכנית הלאומית מתייח –רצף של מצב הילדים  .ב
. מנהל שח"ר המקומי ידאג כי כל הגורמים המטפלים בנוער במצבים יישוביהנוער הוא 

 שונים מחרום עד מניעה, ישבו סביב שולחן אחד.
 
 בחירת המקום / 5

חדרים  אוחלל מרכזי אחד שישמש כמרחב פתוח יש להגדיר מרחב כמרכז נוער בעל לכל הפחות 
המבנה צריך להיות מסודר, מכובד ומיועד רק לתחום הנוער. במקרים  בקבוצותרו עבודה שיאפש

חריגים בהם רוצים להשתמש באחד מחדרי המועדון באופן קבוע, צריך לעשות הסכם עם הגורם 
 בכתב )לדוגמא שימוש בחדר בשעות הבוקר'.
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 :רכז הנוערמב כוח אדם / 6

 ישות התפקיד: , דרמנהל/ת/רכז
 ראשון/שני באחד המקצועות הטיפוליים תואר 

  שנים 5ותק וניסיון בעבודה של לפחות 
 יכולת לניהול צוות רב מקצועי 
 עבודה עם נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט 
 עבודה קבוצתית 
 עבודה עם שותפים בקהילה 
 ראייה מערכתית 

 
לעומת שאר  ,י הצורך'הרכז יהיה בעל חלקיות משרה או משרה מלאה קבועה )על פשרצוי מאוד 

 אנשי המקצוע וממלאי התפקידים במרכז נוער שעובדים על פי שעות. 
 יש חשיבות לכושר ניהול וארגון כדי ליצור חיבורים ותאום בין השירותים השונים.

 
 
 היקף אחריות המפעיל: / 6

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:
ישא בכל ההוצאות הכרוכות ו המרכזנה מתאים להפעלת יהיה אחראי לאספקת מב המפעיל

 גז והוצאות בגין ניקיון המבנה.  ,טלפון חימום, חשמל,, יםממיסים,  -בשימוש במבנה לרבות 
 המרכז יפעל בשני מוקדים )ע"י שני מפעילים שונים': שכ' רמת בית שמש א' ושכ' יפה נוף.  .א

 כל הפחות. שעות ל 5ימים בשבוע,  2בכל מוקד המרכז יפעל   .ב

   מבוטל. .ג

 תהיה ההעירייוביטוח צד ג'.   במרכזהמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות שפועל  .ד
 מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגין אחריות צולבת.  

יה ובלבד שלא יהיה בכך יירהע שלא באמצעות מרכז אחרהרשות בידי המפעיל להפעיל  .ה
 בותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.משום ניגוד אינטרסים עם חו

המופעלים על  ,לוו/או בדומה  מרכז נוערעל שירותים נוספים של  הלעירייהמפעיל יודיע  .ו
 ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים.

המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  .ז
ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם 

 שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.
 
 :המפעיל מצהיר בזאת / 8

 כאמור בהוראה זו. מרכז להפעלת כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים .א

 וכי אין בזכייתו שונים מפעילי מרכזיםלבחור במספר  ההעירייידוע למפעיל שהרשות בידי  .ב
להפנות למפעיל מס' מסוים של ילדים או מספר  ההעירייל חובה על במכרז זה כדי להטי

 להפעלתו. מרכזיםשל  מסוים

. אין ופומבי להפעלת ולפרסם מכרז ףנוס מרכזרשאית לתכנן  השהעירייידוע למפעיל  .ג
לזוכים במכרז למסור  ההעיריילהטיל חובה על  נשוא מכרז זה, כדי רכזבמסירת הפעלת המ

  ספים.מרכזים הנואת הפעלת ה
 
 תקופת ההפעלה: / 9
"תקופת ההפעלה"'.  -חודש )להלן  12יא לתקופה של רשות ההפעלה שניתנת למפעיל ה .  1

 המהעיריייום ממועד קבלת המפעיל הודעה  /2תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 .או לפי תאריך עליו תחליט העירייה ואשר זכה במכרז בהפעלת המרכזבדבר 

כלשהי, העירייה להטיל על העירייה חובה   לעיל, ומבלימהאמור בסעיף קטן א'  מבלי לגרוע . 2
חודש בכל פעם וזאת עד  12 ת רשות ההפעלה לתקופות נוספות שלרשאית להאריך א

לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל, לא יאוחר מחודש לפני 
 תום תקופת ההפעלה.

 חוזה.מכרז והתנאי הוארכת יחולו בתקופת ההפעלה המ . 2
החוזה לידי גמר שיקול דעתה הבלעדי להביא את   לפי ההעיריירשאית  למרות האמור לעיל, . 4

בזכותה  ההעיריייום מראש. השתמשה  /6 -בכל עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
 זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.
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 נוסח ערבות בנקאית 
 

 
 לכבוד

 עירית בית שמש
 בנין העירייה

 בית שמש
 
 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

' עשרת אלפי )במלים:  ₪ ///,/1 הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של
_ ש"ח )להלן: "סכום הערבות"' המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________________

, וזאת להבטחת כל התחייבויות הפעלת מועדוניות ל 26/15מס'  למכרז)להלן: "הקבלן"' בקשר 
 הקבלן כלפיכם.

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 15/5/15, אשר פורסם ביום 2/15אפריל מדד חודש 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 

ום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא תחילה את סילוק סכ
 יעלה על סכום הערבות.

 
, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד 15/8/15ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
 

 רה.ערבות זו אינה ניתנת להעב
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
           חתימת הקבלן                              תובת הבנקכ                           שם הבנק               


