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 עיריית בית שמש
 הסביבה איכות  חינוכיות בתחום תוכניות הפעלת מכרז ל

 0206464מכרז 
 חינוכיות תוכניות הפעלת עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות ל          

הסביבה בגני ילדים ובתי ספר ברחבי העיר בית שמש מטעם מחלקת איכות  איכותבתחום 
 אים דלהלן:בהתאם לתנ הסביבה 

 
 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות תנאי סף:        .1
 הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי כלהמכרז ואשר מתקיימים בהם במצטבר 

 לרבות היות המציע: ,המכרז
שחלק מעיסוקה הוא טיפול בילדים  הציבור/ חברה לתועלת עמותה רשומהחברה/  .א

 או חינוך.

תוכניות דומות במוסדות חינוך )בתי לפחות בהפעלת   ון של שלוש שניםבעל ניסי .ב
 ספק וגני ילדים( .

  .שוות ערךהשכלה צוות המדריכים המפעילים הינו בעל השכלה אקדמית או  .ג
ידיעתו, לא  הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב .ד

   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

אישור כי אין מניעה להעסיק את צוות הדרכה המוצע  במוסדות חינוך עפ"י הוראות  .ה
כל דין, ובכלל זה המצאת אישור לפי חוק למניעה העסקה של  עברייני מין במוסדות 

 יחד עם הסכם ההתקשרות. . אישור רשמי יומצא1001-מסוימים, תשס"א
תחת לשונית ש"ח(,  ₪000 )  חמש מאותיתן לרכוש את מסמכי המכרז, תמורת סך של נ       .1

 סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.מכרזים (   -"תשלומים/  גביה
 

 שאלה כל ה יאל להפנות יש הינה הגב' ניצה קרניאל זה למכרז האחראית  העירייה ת גנצי
 השאלות  nitza.sviva@gmail.com( בדוא"לwordבלבד )בקובץ  בכתב בבירור או/ו

 לא להגיש יש הבהרה את השאלות זה.  משתתפי מכרז כל לידיעת ויועברו ירוכזו והתשובות
  ל."נה למועד מעבר שאלות תתקבלנה לא  .12:00 בשעה  - 8/2/1010יאוחר מיום 

 
ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה,        .3

תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה 
את ההצעה יש להגיש עד ולא  המכרז. היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על  הסגור

דרך במשרד סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש,  11:00שעה  510206464 יאוחר מיום
, במסירה ידנית בלבד. מעטפת הצעה אשר תוגש לאחר 3קומה   C, קניון נעימי בניין 4רבין 

 לא תתקבל. –המועד הנ"ל 
 
לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף לעיל, תהיה   . 4

 ת הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.העירייה רשאית לפסול א
 
כן שומרת העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.       .0

ין יותר ממציע אחר בהתאם ב הפעלת התוכניות לעצמה העירייה את הזכות לפצל את 
  לשיקול דעתה הבלעדי. 

יה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון, העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפנ     .6
ות שבוצעו על ידו. מציע אשר לא יענה לכל דומלרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות 

 דרישה כאמור במלואה, תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו.
 ות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם כפי שמפורט במסמכי המכרז. אמ     .7
ך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של כל האמור במסמ     .8

מסמכי המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים ב
 על כל נספחיה ו/או בכל דין.למכרז טיוטת ההסכם המצורפת המכרז  לרבות, 

 
 

               בכבוד רב, 
                                             

 ד"ר עליזה בלוך           
 ראש עיריית בית שמש                                                                                 
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 עיריית בית שמש
 הזמנת הצעות ומידע כללי

 
 להפעלת תוכניות חינוכיות בתחום  איכות  הסביבה

  0206464מכרז 
 
 
 

 יפורשו המונחים הבאים כדלקמן: במכרז זה 
 

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

 
 השירות הנדרש 

עיריית בית שמש  מעוניינת להפעיל בשנה"ל תשפ"א תכנית חינוכית בגני הילדים ובבתי הספר 
הוגש למשרד להגנת הסביבה בנושאים: היסודיים בתחום איכות הסביבה על בסיס קול קורא ש

 מגוון ביולוגי ופעילות חוץ.
התכניות שהוגשו לשנים תש"פ ותשפ"א תתבצענה בשנה"ל תשפ"א באישור המשרד להגנת 

 הסביבה.
, בכפוף לאישור המשרד להגנת ותשפ"ג  קיימת אפשרות להפעלת תוכניות גם עבור שנת תשפ"ב

 הסביבה והוראות כל דין.
הדרכה למורים כפי שמתבקש בתכנית וההדרכה/הנחיה לקבוצת  פעיל יידרש לתת המבבתי הספר 

 ילדים שיעבירו את המסרים לשאר תלמידי בית הספר ולקהילת בית הספר. 30תלמידים של עד 
  

 :(1ד-1)נספחים א מצ"ב התכניות שלהלן הפרויקט להפעלת 
מ"מ וממ"ד ו  6ה ד' במקור(  )בתי ספר בנושא מגוון ביולוגי וטבע עירוני )כת  16תכנית ל  .א

 1נספח א - חרדי( 10
מ"מ וממ"ד ו  6לבתי ספר בנושא מגוון ביולוגי וטבע עירוני )כתה ה' במקור(  ) 16תכנית ל  .ב

 1נספח ב -חרדי( 10
 התכניות תבוצענה באותה שכבת גיל ד' או ה' לבחירת בית הספר .

 1נספח ג –חרדי(  11-וממ"ד ו מ"מ 8) גני ילדים בנושא  המגוון הביולוגי 10תכנית ל  .ג
 1נספח ד -חרדי( 11-מ"מ וממ"ד ו 8) פעילות חוץ   גני ילדים בנושא 10תכנית ל  .ד
 , כמפורט בנספחים( 1ד-1)פעילות הנלוות לסעיפים אהדרכת מורים כאמור לעיל.  .ה

 1ד-1אנספחים  –התוכניות יופעלו בהתאם למפרטים 
 

במקרה שלא תתאפשר הגעת התלמידים או חלקם  הצעה למימוש התכנית גםהמציע יידרש ליתן 
 למידה מרחוק.  –לבית הספר 

לימוד נוספים או שכלול  ת במקרה של יתרת תקציב המציע ייערך לביצוע תוכניות למוסדו
יאום והסכמה של נציג העיריה מראש.  תוכניות נוספות ושכלול התוכנית, כאמור ת בתוניוכהת

מהמכרז וכלל  התחייבויות הזוכה יחולו גם על תוכניות נוספות בסעיף זה  מהווה חלק בלתי נפרד 
 וכן, שכלול התוכניות ככל שיאושרו. 

 
 תנאי סף וצירוף מסמכים:

שחלק מעיסוקה הוא  / חברה לתועלת הציבורעמותה רשומהחברה/ היות המציע  .1
 טיפול בילדים או חינוך.

במוסדות חינוך )בתי תוכניות דומות לפחות בהפעלת   ון של שלוש שניםבעל ניסי .1
 ספק וגני ילדים( .

 צוות המדריכים המפעילים הינו בעל השכלה אקדמית או השכלה שוות ערך.  .3
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  .4

   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

ת צוות הדרכה המוצע  במוסדות חינוך עפ"י הוראות אישור כי אין מניעה להעסיק א .0
כל דין, ובכלל זה המצאת אישור לפי חוק למניעה העסקה של  עברייני מין במוסדות 

 . אישור רשמי יומצא יחד עם הסכם ההתקשרות.1001-מסוימים, תשס"א
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אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי  .6
 .1276 –ת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו פקוד

 אישור מרשם העמותות על ניהול תקין. .7

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו   .8
 של המציע.

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד. .2

יו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספח .10
העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע 

 בצירוף חותמת המציע.

 אישור כי בהתאם למטרות החברה/ עמותה, המציע הוא עמותה בתחום חינוך. .11
  

 שנים לפחות(.. 3אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל ) .11
  

 .ש"ח ( 000) לה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרזקב .13
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה משפחתית בנוסח המצ"ב במסמכי המכרז.  .14
 
 
 
 
 אוכלוסיית היעדהתוכנית ומטרות  .5
 

 מטרת התוכנית הינה להעשיר את הידע בתחום הגנת הסביבה.
, שיופעלו בהתאם להנחיות םגני ילדי 40-בתי ספר ועד   31המפעיל יידרש להפעיל את התוכנית עד 

 נציג העיריה.
מאלי של יהעיריה רשאית לחלק את השירות הנדרש בין מס' ספקים, ואין כל התחייבות למס' מינ

 הפעלת תוכניות עבור כל ספק. 
 
 
 בחירת המקום . 1
 

מוסדות הלימוד בהם תופעל התוכנית  תיעשה על בסיס "כל הקודם זוכה", ובהתאם בחירת 
 העיריה. להחלטת נציג

 
 :עבור כל תוכנית  כוח אדם  .3
 
 

 תיעשה בתיאום ובהסכמת, ניסיונם והשכלתם ומס' המדריכים בכל תוכנית בחירת העובדים
 המחלקה להגנת הסביבה, ובכל מקרה לא יפחת מדרישות המשרד להגנת הסביבה.

 
 
 
 
 מעקב ובקרה . 4
 

העירייה רשאית לפקח  .סביבהמחלקת איכות המטעם  נציג העיריה מעקב ובקרה יעשה ע"י 
 תוכניות ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת 

  העירייה.נציג המפעיל יהיה חייב להשמע להוראות 
 
 היקף אחריות המפעיל: .0
 

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:
 ג'.  וביטוח צד  וות שפועלהמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצ א. 

 
המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  .ב

ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 
 שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.



4 
 

 
 התמורה: .6
 

על הסכום שנקבע ע"י  למוצע על ידו, ובכל מקרה לא יעלההתמורה למפעיל תהיה בהתאם  
 המשרד להגנת סביבה עבור כל תוכנית. 

עבור  360,000-כ –הצעת המחיר לא תעלה על סך של פ"א לשנת תש הפרויקט  שיועדעבור  
 גני ילדים(  40-בתי ספר ועד   31כלל הפרויקט המפורט לעיל  )הפעלת הפרויקט עבור 

 
ייערך לביצוע תוכניות למוסדות  לימוד  במקרה של יתרת תקציב המציעבמקרה של יתרת תקציב  

 נוספים או שכלול התוכניות בתיאום והסכמה של נציג העיריה מראש. 
 
 
 :המפעיל מצהיר בזאת . 7
 

 כאמור בהוראה זו.תוכניות ה להפעלת כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים .1
ים לפי שיקול דעתה הבלעדי, ידוע לי כי העיריה רשאית לחלק את התוכניות בין מס' מפעיל .1

 ללא תלות או קשר במחיר המוצע ע"י הספק. 

ידוע לו כי בשל נגיף הקורונה יכול שמועדים והיקף התוכנית ואופן הפעלתה ישתנו והוא  .3
 )כגון: למידה מרחוק( . לפי הנחיות העיריה  מתחייב להפעיל חלופה שוות ערך

בשל נגיף הקורונה, לפי  לצמצם את היקפם / ידוע לו כי העיריה רשאית לבטל את התוכניות .4
/ ביטול שיקול דעתה,  ואין היא מתחייבת למתן תשלום כלשהו בגין ביטול התוכנית

 . חלקי/ צמצום תוכניות
 
 תקופת ההפעלה: . 8
 
"תקופת       -)להלן  עבוד שנת תשפ"א בלבדרשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא   .  1

העיריה  .תאריך עליו תחליט העירייההלא יאוחר מההפעלה"(. תקופת ההפעלה תחל 
תקופת ההפעלה עבור שנים תשפ"ב ותשפ"ג, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  תרשאית להאריך א

 יבית ובכפוף להחלטת ותקצוב מהמשרד להגנת הסביבה. צבהתאם לזמינות תק
 
 
 חוזה.מכרז והתנאי הבתקופת ההפעלה המוארכת יחולו  . 1
 
רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר  עיל,למרות האמור ל . 3

יום מראש. השתמשה העיריה בזכותה  60 -בכל עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
 זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.

 
 
 
 אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:    .2

תאמת ביצוע התכנית לתכנית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה ולאוכלוסיות מידת ה .א
והתרשמות אישית )העיריה רשאית לערוך ראיון לחלק מן המציעים כדי לבחון  שונות

 00% -סעיף זה( 
 (ואסמכתאות , המלצות דיווחים ניסיון קודם/  סמך)על  ניסיון מוכח בהדרכה בתחום  .ב

- 10% . 
 10% -ומיים או להעסקה של תושבים מקומיים המוכשרים לכךעדיפות לגופים מק      .ג
 .10%-)בכל מקרה לא יעלה על הסכומים המפורטים מחיר  .ד

 
 

מובהר בזאת כי הניקוד עבור איכות ההצעה יינתן ביחס למציע אשר יקבל את הניקוד  
 המקסימאלי בגין כל אחד מהסעיפים המפורטים לעיל.

 
ה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון( על מציע העונ עידוד נשים בעסקים:

, עידוד נשים בעסקים"(, לעניין התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, )להלן: "1016 -התשע"ו
להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעות 

ב' לחוק חובת 1ראה סעיף המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" 
(. על פי התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, במקרה בו מצאה 1221-המכרזים, התשנ"ב

הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 



5 
 

אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, 
 "תצהיר."אישור" ו 

 
לאיכות המחלקה  ינציג  נציגים:מס' בדיקת ההצעות תעשה על ידי צוות מקצועי שיורכב מ 

 .אגף החינוךהסביבה  ו
 

 תנאים נוספים:  .54
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון,  

על ידו. מציע אשר לא יענה לכל לרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו 
 דרישה כאמור במלואה, תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו.

 
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים  

מהמציע, בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו 
 ושביעות רצונם ממנו.

 
 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש: חתימה על הסכם:    .11
 

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

 החתימה על ההסכם וביצועו.
 
 

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל, תהא העירייה רשאית       .ב          
למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על 

 פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
 

ות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ניגוד עניינים בהתאם להורא העדרלחתום על תצהיר  ג. 
)חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור  1/1011מס' 

פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו 
הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, 

בניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן הועדה המקומית לתכנון ו
לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור. 
מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

ות הסדר העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצע
 ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 
המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,     .11

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

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

נגיף הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות גורמים רשמיים שיינתנו מעת לעת ביחס ל
 הקורונה ולנקוט כל אמצעי שיידרש לצורך עמידה בתנאי אלה על אחריותו וחשבונו בלבד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היעדר ניגוד ענינים נספח 
 לכבוד
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 עיריית בית שמש
 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר 
 כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שמש. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.1)
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.3)

 
רה אחוזים ( לעיל חלק העולה על עש1) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

( לעיל מנהל או עובד 1) –( ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )
 אחראי בתאגיד. 

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או  .ב

בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 

פלילית הצפויה למי שעובר על בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה ה
הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור 
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 יבלה.את שוויו של מה שק
 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג

 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 

 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 נספח הצעת מחיר
 

 ___________________ בתי ספר ב  בודדת תכנית  .1
 _________________    -ילדים  ןג –בודדת תכנית  .1
 

 ת בודדת )ללא תלות בסוג התוכנית( ואינו כולל מע"מ )ככל שנדרש( המחיר האמור הינו לתוכני
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 הסכם התקשרות  נספח

 

 חוזה התקשרות

 

  שנערך ונחתם בעיריית בית שמש בתאריך ___________

 

 עיריית בית שמש   בין:

  

 "העירייה"  -להלן 

 מצד            אחד  

 ____________________ בין:

 ____________________ 

 "הספק"  -להלן   

 מצד             שני   

הפעלת תוכניות חינוכיות בתחום איכות  שלוהעירייה מעוניינת בקבלת שירות    הואיל 

 "(;השירותיםהכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה )להלן: " הסביבה 

 "(; המכרזים כאמור )להלן: "והעירייה פרסמה מכרז למתן השירות והואיל

והספק הציג עצמו כמי שיש לו כישורים, ציוד וניסיון לספק את  והואיל

התוכנות והשירותים, וכמי שמעוניין לספק לעירייה את התוכנות 

והשירותים הנ"ל, והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם 

 לתנאי חוזה זה;

 מכרז; והצעתו של הספק הוכרזה כזוכה ב והואיל

וברצונם הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם כמפורט בחוזה  והואיל 

 זה ובתנאי המכרז;

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .1

המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי  .א

ם חלק בלתי המכרז, הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווי

 נפרד ממנו.

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .ב

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1
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, שפורסם ע"י תוכניות בתחום איכות הסביבהלהפעלת מכרז    "המכרז" 

 העירייה ובו זכה הספק. 

 רפותיו, ולרבות חוזה זה.  כל מסמכי המכרז, על צו "מסמכי המכרז" 

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  "תנאי המכרז" 

של העירייה או כל אדם  נציגת מחלקת איכות סביבה  "המפקח"0 המנהל        

אחר שימונה על ידי העירייה לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע 

 השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.

ם אותם התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי השירותי "השירותים"  

  המכרז, בהתאם למפרטים שבתנאי המכרז.

 :הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות  .א

 הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

מד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה, וכי כי הוא כי עו .ב

 מעסיק עובדים במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.

כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשרותו  .ג

 בחוזה זה.

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה  .ד

נתונים שונים בדבר העירייה וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע זה, לרבות 

 על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי  .ה

המכרז ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם 

ישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. .ולבצעם , על פי הדר

 הספק מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לקבלת השירות.

כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של  .ו

ניגוד עניינים או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו 

וע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או בעתיד ביצ

 חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים.
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כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה  .ז

זה ועל פי מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע 

  ה.השירותים על פי חוזה ז

כל תהליך, פיתוח עתידי, שיטה, שיפור, רעיון, מידע, אשר הגיע אלי ו/או מתחייב כי  .ח

ליישומי ו/או לטיפולי ו/או יובאו לידיעתי, בין עצמאית ובין בקשר ו/או בשיתוף עם 

אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בתקופת מתן השירות, יהיו שייכים לעיריה 

ות כל זכות, בהווה ובעתיד, הנובעת או קשורה או ובבעלותה המלאה והיחידה, לרב

 נגזרת מכל הנ"ל.

כי  קראתי את כל החקיקה הרלוונטית, הוראות וההנחיות בעניין שמירת  מצהיר  .ט

סודיות ואבטחת מידע החלות עלי במסגרת מתן השירות הניתן לעיריה, ובכלל זה 

קנות הגנת הפרטיות , וכן, ת1281 -בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 16הוראות  סעיף 

 , וכן, הנחיות הרשות  להגנת הפרטיות.1017 -אבטחת מידע, התשע"ז

מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידי לצורך מתן השירותים על  .י

זה הינן בלתי   הסעיף זכל התחייבויותיי על פי  התחייבויותיי המפורטות במסמך זה.

 חוזרות.

 ההתקשרות .4

 במסמכי המכרז ותנאיו.   את השירותים כמפורטת מהספק העירייה  מזמינה בזא .א

הספק מתחייב לספק לעירייה את השירות ולקיים את יתר התחייבויות,  .ב

 בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  המכרז.

הספק מתחייב בזה לספק את השירותים זאת בתוך ____ ימים, מיום הודעת  .ג

אלא אם הודיעה העירייה לספק על מועד העירייה לספק על זכייתו במכרז, 

 מאוחר יותר.

גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או  .ד

יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב  -האמור בחוזה זה 

כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא 

 חרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במכרז.אם האמור במסמכים הא

 

 התחייבות הספק .0

הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם  .א

 זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.
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לחוזה זה, שומרת לה העירייה את הזכות לשנות את סדרי  באמור מבלי לפגוע בכל  .ב

עם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את השירות השירות של הספק בכל פ

 הניתן לרשות בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה.

, אשר המנהל יקבע כי ת ל עובד המועסק על ידו במתן השירוהספק מתחייב להחליף כ .ג

 אינו מתאים לתפקידו.

 

 התמורה .6

חייבת העירייה לשלם לספק מוסכם בזאת כי בתמורה לקיום  הוראות חוזה זה ע"י הספק, מתא.  

עבור כל תוכנית שנתית  בבית ספר וכן, סך של סך של _____________ ש"ח בתוספת מע"מ 

וזאת בהתאם  שנתית בגן ילדים  בתוספת מע"מ עבור כל תוכנית __________________ ₪ 

 , בכפוף לביצוע כל התוכנית השנתית בפועל. "(התמורהלהצעתו של הספק במכרז )להלן: "

התמורה תשולם לספק לאחר אישור המפקח מנהל. הספק יעביר בסוף כל חודש חשבונית בגין ב. 

 השירותים, ובכפוף לניכוי קנס בהתאם להוראות הסכם זה והוראות כל דין.

 הספק יצרף כל מסמך הנדרש לצורך קבלת התשלום.ג. 

רותים וכל הוצאותיו התמורה הנקובה בסעיף זה הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא השיד. 

ומחויבויותיו של הספק מכוח הסכם זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות 

 ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה.

 תקופת ההתקשרות .7

חודשים    11תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .א

  )להלן "תקופת ההסכם"(.החל מיום ________ ועד _________ 

למרות האמור לעיל, זכותה של העירייה,  .ב

בהתאם לשיקול  דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת, מבלי 

שתצטרך לנמק החלטתה, במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או 

תביעה כלפי העירייה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט 

גין השירותים שסופקו על ידו עד למועד ביטול זכותו לקבל את התמורה ב

 ההתקשרות. 

מוסכם כי לעירייה עומדת הזכות להאריך את  .ג

"(, כאשר תקופות ההארכהחודשים )להלן: " 11תקופות נוספות של    1-החוזה ל

 הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תקופות ההארכה.
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נה, תשולם לספק תמורה בסך ______ במסגרת תקופת / תקופות ההארכה ובגי

 בתוספת מע"מ לחודש, בהתאם להצעה שניתנה על ידו במכרז.₪ 

 

 

 

 היעדר יחסי עובד ומעביד .8

בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא 

ועסק על ידו או כעובד. מובהר, כי אין בין העירייה לבין הספק או לבין כל  אדם אחר, המ

 הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. 

אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי מתקיימים בין הצדדים 

יפצה הספק את העירייה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה מתביעה ו/או  -יחסי עובד ומעביד 

אות ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו זו של הספק תחול גם דרישה ו/או טענה הנובעת מכך, וכן בהוצ

 במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.

הספק מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם 

עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק, 

ת והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי והוא יישא בכל ההוצאו

 כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 

 אחריות .2

הספק יהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות הנדרשים בזמן ביצוע השירות לפי חוזה זה.  .א

הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו, שלוחיו, ולכל הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק 

לכל אדם או רכוש כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או עובדיו, נציגיו שיגרם 

 וכל הבאים מכוחו ומטעמו.

במקרה של תביעה כלשהי של צד ג' נגד העירייה,  .ב

בגין נזקים שייגרמו לה כתוצאה מעבודתו של הספק, יהיה על ספק לשפותה 

אה שתיגרם לעירייה ולפצותה בכל סכום שתתבע לשלם כאמור, כולל כל הוצ

עקב תביעה מסוג זה, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמדה וכל חיוב אחר שיוטל על 

 העירייה עקב תביעה זו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע  .ג

בשאר התחייבויותיו של הספק לפי סעיף זה, מתחייב הספק לפצות ולשפות את 

"י אדם שנפגע או ניזוק מכל סיבה העירייה בכל מקרה של תביעה שתוגש נגדה ע

שהיא ע"י ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או 
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תביעות צד ג' כלשהן עפ"י פקודת הנזיקין, כפי שתוקנה או שתתוקן מפעם לפעם 

 עפ"י כל חוק אחר.

במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של  .ד

עה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל תבי

איסור על השימוש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו, ינהג ספק באחת הדרכים הבאות 

 ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

10.  

מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל החוזה  .א

בלעדי, וכן בכל מועד בתקופות ההארכה, כאמור לעיל, הרי עפ"י שיקול  דעתה ה

שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה 

שהיא, רשאית העירייה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לה במקרה 

זה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים 

רים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם אח

לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו לעירייה במקרה כה יישא בהן 

ספק, והעירייה תהיה זכאית לקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של העירייה 

 לספק לפי חוזה זה.

פק, ואי ביצוע ההתחייבות תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לס

 ימים ממועד ההתראה.  3ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק בחלוף 

בנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא  .ב

בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא העירייה זכאית לבטל הסכם זה, 

וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לה במקרה זה )לרבות, אך לא רק, 

 ט הערבות שנמסרה ע"י הספק(. חילו

 

 פיצויים מוסכמים .11

וללא מתן הודעה  סכום המגיע לספק העירייה תהיה רשאית לקזז את במקרה של הפרת הסכם 

 מראש, מכל סכום שעתיד להיות משולם  מהעירייה לספק.

 איסור הסבת החוזה .11

ו/או חובותיו הספק אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו 

בהתאם להסכם זה, כולן או מקצתן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 
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בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה 

 זה כולן או חלקן.

זה, כולה או  מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין למסור את העבודה נשוא הסכם

מקצתה, לצד שלישי ו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתב. נתנה העירייה 

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא 

על העירייה ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין 

חריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם והספק יישא בא

 ועובדיהם.

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  -שימוש או אי .13

הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או 

ל, ואין אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכל -בכלל

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  

הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים 

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. 

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או מטעמה לא 

בל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי שימו לגעו בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקיפ

 קיום מצד הספק, ולא יחשבו כויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה.

 

 שינוי  החוזה  .14

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים 

 ות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.והספק יהא מנוע מלהעל

  סמכות שיפוט .10

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא אך ורק לבתי המשפט השלום 

 בבית שמש.  

 

 הודעות .16

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא  .17

בות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתו

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 71בתוך 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________                               __________________ 

 העירייה                                                               הספק

 עו"ד אישור

 אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ )להלן:

( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה "הספק"

________________________ בשם הספק, כי אצל הספק נתקבלו כל ההחלטות וכל 

ל פי כל דין להתקשרות והספק על פי האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק וע

 חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הספק.

 

 

 
 י תוכניות לימודנספח

 

 
 


