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נספח א'

המועצה האזורית חבל מודיעין
מרכז שהם ,ד.נ רמלה 73100
טל ;03-9722888 :פקס03-9722816 :

מכרז פומבי מס' 29 /2019
פניה לקבלת הצעות בעניין הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי
רב נכותי בתחום שיפוט המועצה
 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע-

טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

22/9/2019

א'

10:00

מועד אחרון להגשת הצעות

7/10/2019

ב'

לא יאוחר
מהשעה 15:00

 7/10/19בשעה 16:00

פתיחת מעטפות
מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.
.1

כללי
.1.1

המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן  -המועצה ו/או המזמין) ,מכריזה בזאת על רצונה לקבל
הצעות עבור מרכז עבודה שיקומי רב-נכותי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,נכות
פיזית ,אוטיזם נכות נפשית (להלן  -המפעל ו/או המרכז).
המפעל מהווה מסגרת תעסוקתית המספקת רצף שירותים תעסוקתיים ,המותאמת לצורכי
החניכים ,בגילאי  21ומעלה .מטרתו העיקרית של המפעל הינו קידום אנשים בעלי לקויות בתחום
התעסוקתי ,תוך שילובם בחיי הקהילה והקניית מיומנויות חברתיות ועצמאות אישית בפעולות
היום יום.

.1.2

המרכז יהיה בנכס של המועצה ,ברח' מודיעים  10בשטח של  400מ"ר  +משתלה ).

.1.3

המבנים כאמור הוקמו ע"י המועצה ,באמצעות אגף הרווחה ,ובמימון עיקרי של המוסד לביטוח
לאומי ,וזאת לצורך מתן מענה לצרכים המיוחדים של תושבי המועצה והסביבה המוגבלים ו/או
הנכים במוגבלויות ונכויות שונות .תכלית הקמת המבנים ,היא הפעלת מפעל אשר יספק תעסוקה
ויעסוק בקליטה ובשיקום של אותם מקבלי השירות רב נכותיים שיופנו אליו ,במטרה לשפר את
מיומנויותיהם ,הרגלי העבודה שלהם ובמטרה לאפשר השתלבותם העתידית במקומות עבודה
אחרים שלא במסגרת מפעל תעסוקתי ושיקומי.

.1.4

על המציעים להיערך לתחילת אספקת השירותים לא יאוחר מתוך  30יום ממועד הודעת זכייה.
המועצה תהיה רשאית להאריך את מועד תחילת השירות בשים לב לצורך בקבלת אישורים של
מרד הרווחה /בריאות.
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.2

.1.5

את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות ,בתמורה
לתשלום של  ₪ 500אשר לא יוחזרו.

.1.6

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה
בכתובת  /https://www.modiin-region.muni.ilיש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע למכרז,
באתר .אין להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנט.

מהות השירותים  /עיקרי ההתקשרות
.2.1

המפעיל יידרש להפעיל את המרכז ,כמרכז עבודה שיקומי תעסוקתי לבוגרים עם צרכים מיוחדים
(להלן -המשתקמים ו/או מקבלי השירות) בכל רמות התפקוד בכפוף ובהתאם להוראות הסכם
המכרז .לצורך ההפעלה מעניקה המועצה למפעיל רשות שימוש בנכס ,כמפורט בהסכם המכרז.
השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות ותנאי הסכם המכרז וכן דרישות התע"ס (תקנון עבודה
סוציאלי ,להלן -תע"ס) ,הכל כמפורט בהסכם המכרז ונספחיו.
הסעות מקבלי השירות תושבי המועצה למרכז  -יבוצעו ע"י המועצה ועל חשבונה.
ארוחת צהריים  -תסופק למקבלי השירות ע"י המציע הזוכה ועל חשבונו.
במועד פרסום המכרז קיימים במפעל כ 36 -מקבלי שירות .המועצה איננה מתחייבת להיקף כזה
או אחר של מקבלי השירות.

.2.2

התמורה למפעיל תהיה בהתאם לתעריף הקבוע ,מיכסות של משרד הרווחה ומשרד הבריאות,
כפי שיעודכנו מעת לעת ,אשר ישולמו ע"י המשרדים הציבוריים כאמור ויועברו ישירות למפעיל .
הזוכה ידרש לקבל ייפוי כוח מהמועצה לקבלת התשלום ישירות ממשרד העבודה והרווחה.
למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי המועצה בנוגע לקבלת הכספים ממשרד הרווחה.
בכל הנוגע להעברת כספים ממשרד הבריאות – על הזוכה יהיה לפעול מולם לקבלת הסכומים
הרלבנטיים .מובהר בזאת כי למעט סכומים שיתקבלו מהמשרדים  /גופים כאמור – ישירות
למפעיל ו/או באמצעות המועצה – המפעיל לא יהיה זכאי לקבל תשלומים כלשהם מאת המועצה.

.2.3

תקופת ההסכם הינה ל 24-חודשים .המועצה תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך
את תקופת בעד שלוש תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת ,הכל כמפורט בהסכם המכרז
ובהתאם לתנאיו.

.2.4

מועד תחילת הפעילות – המפעיל מתחייב להפעיל את המפעל לא יאוחר מ 30-ימים מקבלת צו
התחלת עבודה .לצורך כך ידאג המפעיל להעביר את מוני המים ,חשמל והטלפון על שמו ולקבל
את כל האישורים הרישיונות הנדרשים להפעלת המפעל ,עד למועד הנקוב לעיל.

.2.5

לשם קידום מטרות המפעל כאמור ,ימקד אגף הרווחה של המועצה את פעולותיו באופן הבא -
 .2.5.1תוקם ועדת קבלה אשר תכלול את מנהל המפעל ,נציג הגוף המפעיל שיזכה במכרז ,נציג
המועצה ,נציג משרד הרווחה ועובד סוציאלי.
 .2.5.2הועדה תכין פירוט הקריטריונים והעקרונות לפיהם ייקבעו מי מבין אוכלוסיית היעד
מתאים להפנותו למפעל.
 .2.5.3הועדה תאתר באמצעות אגף הרווחה ,מתוך תושבי המועצה והסביבה את אוכלוסיית
היעד אשר נכותם ו/או מוגבלותם מתאימה עבודה במפעל.
 .2.5.4הועדה תפנה את מקבלי השירות שיימצאו למפעל ,באמצעות המשרדים הממשלתיים
המתאימים לכל סוג נכות  /פיגור  /מגבלה.

.2.6

ועדת היגוי -
ליד המפעל התעסוקתי תפעל ועדת היגוי ,אשר תתכנס אחת לרבעון ותכלול את הגורמים
הבאים:
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 .2.6.1ראש המועצה האזורית חבל מודיעין  -יו"ר הועדה.
 .2.6.2מנכ"ל המועצה.
 .2.6.3מנהלת אגף לשירותי רווחה וקהילה חבל מודיעין.
 .2.6.4רכזת צרכים מיוחדים ,אגף הרווחה חבל מודיעין.
 .2.6.5מנהלת מחלקת וקהילה חבל מודיעין.
 .2.6.6מפקחת מחוזית למוגבלויות  ,משרד הרווחה.
 .2.6.7רכזת שיקום מחוזית  -משרד הבריאות.
 .2.6.8ועדת ההיגוי תגבש את מדיניות המפעל בנושאים כגון  -איגום משאבים ,אופן ניהול
שיגרת יום במפעל ,קשר עם המועצה וכיוצ"ב.
.2.7

פיקוח ובקרה
 .2.7.1נציגי אגף הרווחה של המועצה יבקרו באופן שוטף ויפקח מבחינה מקצועית את המפעל
ועמידתו בתנאי המכרז והחוזה.
 .2.7.2המפעל יהיה נתון לבקרה שוטפת מטעם המפקחים במחוז.
 .2.7.3המפעל יקים אגף לביקורת פנימית ,ידאג להפקת לקחים ,לתיקון ליקויים ושיפור
השירות .באגף ביקורת זה ישתתף גם נציג המועצה.

.2.8

.3

תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בהסכם המכרז.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים ,העונים על דרישות הסף המצטברות ,כדלקמן:
הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן ,תיפסל על הסף.
.3.1

המציע הינו בעל ניסיון של  3שנים לפחות בהפעלה וניהול שירותי שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה
עם צרכים מיוחדים  /מסגרת שיקומית בה שהו לפחות  50חניכים  /מקבלי שירות ,במהלך 5
השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.

המציע יפרט בהצעתו את ניסיונו וכן יצרף המלצות מאת מזמינים בדבר ניסיונו תוך ציון שם
המזמין ,היקף הפרויקט וכן מפרט השירותים שסופקו.
מציע יחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן ובכפוף להמצאת המסמכים הרלבנטיים
להוכחת האמור:
 .3.1.1המציע הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב 30%-לפחות
מהבעלות בו  -הינו בעל ניסיון כנדרש בסעיף.
 .3.1.2המציע הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב 30%-לפחות
מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון כנדרש בסעיף.
.3.1.3
.3.2

ניסיון בשם מסחרי ייחשב כניסיון של יחיד או תאגיד ,לפי העניין.

המציע הינו בעל מחזור כספי של חצי מליון ש"ח (לא כולל מע"מ) במהלך שלוש שנים ברציפות
מתוך  5השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז.

המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז.
.3.3

המציע מעסיק ו/או מתכוון להעסיק צוות כ"א מקצועי ומנוסה עם יכולת מוכחת לספק את
השירותים ,הכולל לפחות את הגורמים הבאים:

המועצה תהיה רשאית לזמן לראיון את העובדים המוצעים ע"י המציע והנכללים בהצעת המציע.
 .3.3.1מנהל/ת מרכז -
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העובד/ת המוצע/ת כמנהל/ת המרכז יהיה בעל יכולת ניהול תקציב ,ניהול מו"מ ,בעל
ידע טכני והיכרות עם אוכלוסייה עם נכויות התפתחויות.
 .3.3.2מדריך/כה -
העובד/ת המוצע/ת כמדריך/כה יהיה בעל ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בעלת צרכים
מיוחדים ,יכולת הדרכה ,בוגר  12שנות לימוד לפחות ובעל רקע טכני.
 .3.3.3עובד סוציאלי -
העובד/ת המוצע/ת לתפקיד עובד סוציאלי במרכז יהיה בוגר תואר ראשון ורשום בפנקס
העובדים הסוציאליים.
להוכחת הדרישה יצרף המציע להצעתו –
-

אישור רו"ח  /עו"ד של המציע ביחס לעובדים כאמור בדבר היותם מועסקים ע"י
המציע.
ככל שהעובדים לא מועסקים ע"י המציע ,יש לצרף להצעה התחייבות של המציע
להעסקת העובד/ת  /להתקשר עמם בהסכם ככל שיזכה במכרז וכן אישור של העובד /ת
המוצע/ת לפיו ידוע לעובד/ת כי המציע הגיש את מועמדותם לתפקיד במסגרת המרכז
והוא/היא מסכים/מה לכך.

.3.4

-

קו"ח של העובדים המוצעים ע"י המציע לתפקידים כאמור ,לרבות צירוף תעודות
הסמכה רלבנטיות  /תעודות השכלה רלבנטיות והמלצות ביחס לעובדים כאמור.

-

המציע ימלא את נספח ו' 6ביחס לכל עובד מוצע.

המציע צירף להצעתו תכנית הפעלה מפורטת העומדת לפחות בדרישות הבאות -
התכנית תכלול פירוט באשר למהות המפעל ,הגורמים שיתמכו במפעל וכיו"ב .כמו כן תכלול
ההצעה תכנית תעסוקתית מפורטת בליווי פירוט תכנית טיפולית וחברתית .המציע יפרט מערכת
בקרה עצמית ,כיצד הוא מאתר כשלים ובעיות בשלבים מוקדמים ,כיצד הוא ידאג לתיקון
הכשלים וכיצד יוודא כי הראוי לתיקון אכן יתוקן.

.3.5

המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בעבירה פלילית שיש
עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה וזאת במהלך  7השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,מאושרת ע"י עו"ד.

.4

.3.6

המציע נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאה – יש למלא הצהרה בנוסח המצורף למסמכי
המכרז.

.3.7

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמתחייב מהוראות המכרז.

.3.8

המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה להצעה.

צירוף מסמכים להצעת המציע
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
.4.1

מסמכים המצביעים על עמידת המציע בתנאי הסף לעיל וכנדרש בתנאי הסף כאמור.

.4.2

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח /עו"ד למסמך כלשהו – יאושר/יאומת
המסמך כנדרש.
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.4.3

הצהרה והתחייבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א  2001 -בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז.

.4.4

כל תעודה ,רישיון או היתר רלוונטיים לשם הפעלת המרכז ומתן השירותים על פי המכרז ,בין אם
מגורמים ממשלתיים ובין מכל גורם אחר ,לרבות רישיון  /היתר ממשרד הבריאות לאספקת
ארוחות ,תעודת הכשר וכיו"ב.

.4.5

פירוט הניסיון הקודם של המציע בניהול והפעלה של מסגרת שיקומית לאנשים עם צרכים
מיוחדים ,פירוט כוח האדם ובעלי התפקידים במסגרות שהופעלו ע"י המציע וותק עבודתם
במסגרת ,פירוט התוכניות שהופעלו ע"י המציע ותמהיל רמות הפיגור; גובה השכר ששולם
ל מקבלי השירות  ,כל פרט רלבנטי אחר הנדרש לאור פירוט הקריטריונים בפרק הליך בחינת
ההצעות להלן.

.4.6

פירוט התוכניות התעסוקתיות ושקומיות המתוכננות למסגרת ,ככל שיזכה המציע במכרז
ופעילויות חברתיות צפויות והעשרה למקבלי השירות .

.4.7

ככל שהמציע בעל אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה ,יצרף
העתק מהאישור.

.4.8

ככל שהמציע גייס תרומות למסגרות אחרות לאנשים עם צרכים מיוחדים שהפעיל במהלך 5
השנים האחרונות ,יצרף אישור רו"ח המפרט את היקף התרומות ופרטים רלבנטיים כגון :פרטי
המסגרת הרלבנטית ,השנה וסכום התרומה.

.4.9

כל המסמכים והנספחים המצורפים למסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציעים ומלאים כנדרש.

.4.10

אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על-פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

.4.11

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

.4.12

אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

.4.13

אישור ניהול תקין מרשם העמותות  -אם המציע הינו עמותה רשומה.

.4.14

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס,
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו  1976 -המעיד כי המציע מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

.4.15

התחייבות חתומה במלואה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין) ,התשל"ו  1976 -בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז.

.4.16

הצהרת המ ציע בפני עו"ד ,כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים
עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים ,בנוסח המצ"ב כנספח
למסמכי המכרז.

.4.17

יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

.4.18

במידה והמציע הינו תאגיד:
 .4.18.1תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.
 .4.18.2אישור עו"ד או רו"ח:
 .4.18.2.1כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;
 .4.18.2.2שמות המנהלים של התאגיד;
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 .4.18.2.3שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
 .4.18.3במידה והמציע הינו שותפות:
 .4.18.3.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
 .4.18.3.2הסכ/מים של השותפות;
 .4.18.3.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .4.18.4במידה והמציע הינו עמותה -
 .4.18.4.1תעודת ניהול תקין.
 .4.18.4.2אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה מטעם העמותה וכי ההצעה נחתמה
ע"י בעלי זכויות החתימה כאמור.
.4.19

מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה –
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג
()1
של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

()2

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או
בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי
תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
.4.20

הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו  -תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה!

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידת
המציע בתנאי הסף.
.5

ההצעה -
.5.1

על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז ,שנמסרו לו על ידי המועצה.

.5.2

על המשתתף למלא בדיו כחול את סכום הצעתו ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז,
לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל ,כולל נספח ביטוח
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה
המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ,כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

.5.3

הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום נוספים .משתתף שלא
יאריך את הצעתו כאמור ,הצעתו תיפסל.
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.6

.5.4

עם קביעת הזוכה במכרז ובכפוף לאישור משרד הרווחה ,ייחתם בין המועצה לבין הזוכה החוזה
המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן  -החוזה).

.5.5

המועצה שומרת על זכותה למסור את ביצוע השירותים כולם או חלק מהם ו/או לבטל ולשנות
פרטים בהיקף ביצוע השירותים ו  /או לחלק את ביצוע השירותים בין מספר מציעים ,הכל על פי
שיקול דעתה.

ערבות בנקאית להבטחת ההצעה -
.6.1

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח
דוגמת נספח ד '1למסמכי המכרז ,בסך של  .₪ 10,000הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה
ויש להגישה עם ההצעה במכרז (להלן  -הערבות הבנקאית להצעה).
לחלופין  -רשאי המשתתף לצרף להצעה שיק בנקאי (לא של המציע) ע"ס של  ₪ 10,000לטובת
המועצה ולפרעון מיידי.

.7

.6.2

הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף ,לפחות עד ליום  31/12/2019הרשות בידי המועצה
לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך  3חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה ,להאריך
את תוקף הערבות הבנקאית להצעה ,בהתאם להוראות המועצה.

.6.3

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר ,ובלבד שהערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית ,לפירעון
לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות
המיוחדים.

.6.4

משתתף במכרז שהצעתו התקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזה המכרז תוך  7ימים מיום
שיידרש לכך על-ידי המזמין ,רשאי המזמין לחלט את מלוא סכום הערבות הבנקאית להצעה
ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר.

הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.

.8

.9

הבהרות ושינויים
.8.1

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז והנספחים
למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי הגב' שרית ארנפלד ,עד למועד האחרון
בדוא"ל
המכרז.
למסמכי
הראשון
בעמוד
הקבוע
הבהרה
לשאלות
 sarita@modiin-region.muni.ilבלבד .לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל'
לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד ,הינו  0522064960ו/או באמצעות דוא"ל חוזר.

.8.2

יובהר כי ,כל פנייה למחלקת מכרזים תישא בכותרתה את שם ומספר המכרז כדלקמן" :מכרז
שיקומי
תעסוקתי
מפעל
הפעלת
29/2019
מס'
רב נכותי בתחום שיפוט המועצה  ,ולאחר מכן נושא הפנייה.
מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או שגיאות או אי התאמות כלשהן
וכיו"ב.

.8.3

המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת כל
רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

שמירת זכויות
.9.1

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ולמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
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.9.2
.10

.11

.12

.13

המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתנו/ם תקבע כזוכה ,את תנאי הצעתם במכרז
בהתאם לתנאי החוזה.

הגשת ההצעות
.10.1

על המציע ,למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים
שבמשרד מנכ"ל המועצה .על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מהמועד
האחרון להגשת ההצעות – הנקוב בטבלה בעמוד הראשון של מסמכי המכרז.

.10.2

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר
המועד הנ"ל.

.10.3

בטרם מסיר ת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת
מזכירות המועצה.

הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה
.11.1

מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  -תהיה ועדת המכרזים
רשאית לפסול את הצעתו.

.11.2

כל הסתייגות של המציע ,עלולה לפסול את הצעתו.

.11.3

על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן.

.11.4

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף
אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

ביטוח
.12.1

על המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת ההסכם ,פוליסת ביטוח כמפורט
בחוזה .הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת
מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה.

.12.2

בשעה החתימה על החוזה ימציא המפעיל למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור
הביטוח.

.12.3

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

.12.4

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
עריכת ביטוחים (נספח ג') 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 המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש,
יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה והמועצה תהיה רשאית לבטל את
זכייתו במכרז ולחלט את ערבות ההצעה  /ביצוע.

בחינת ההצעות
.13.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה להלן ויתר הוראות
המכרז ,בחינת ההצעות תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:
שלב א' – בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף:
לאחר פתיחת המעטפות ,תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף המנויים בפרק
תנאי סף לעיל.
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מובהר בזאת ,כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של המועצה /ועדת
המכרזים לקבוע ,על בסיס בדיקות שיערכו על ידה או מי מטעמה בשלב ב' ,כי ההצעה לא עמדה
בתנאי הסף האמורים .אין באמור לגרוע מסמכות המועצה לפנות למיע להשלמת מסמכים,
לרבות מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף.
שלב ב'  -ניקוד ההצעות:
הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב א'  -עמידה בתנאי הסף ,ינוקדו ע"י צוות מקצועי מטעם
המועצה שיכלול את הגורמים :מנכ"ל המועצה ,מנהלת אגף חברה וקהילה ,עו"ס רכזת צרכים
מיוחדים במועצה ו/או מי מטעמם של הגורמים הללו וככל שיידרש ע"י הגורמים המממנים ,אף
נציגים מטעמם (להלן  -הצוות המקצועי) בהתאם לפרמטרים של איכות ההצעה עפ"י
הקריטריונים שלהלן:

פירוט

הקריטריון

גיוון בתוכניות תעסוקה.

עד 10
נק'

תפיסות חדשניות לעומת הקיים כיום במפעל חבל
מודיעין.

עד 5
נקודות

פעולות חברתיות/תרבותיות/העשרה.

 5עד 5
נקודות

אחוז המשתקמים  /מקבלי השירות בתעסוקה
נתמכת ביחס לכלל ממקבלי השירות במסגרת.

 5עד 5
נקודות

מגוון מקומות תעסוקה בהם מועסקים משתקמים /
מקבלי שירות מתוך המסגרת.

עד 5
נקודות

הצגת תמהיל של רמות מוגבלויות מגוונות בתעסוקה
נתמכת.

עד 5
נקודות

תעסוקתיות
תכניות
ושיקומיות המתוכננות לצורך
מכרז זה

בהפעלת
ניסיון
לתעסוקה נתמכת
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פירוט

הקריטריון

משקל

ותק העובדים במסגרות אחרות שמפעיל המשתתף.

עד 5
נקודות

גובה השכר המשולם לבעלי התפקידים השונים.

עד 5
נקודות

היקף המסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים שמפעיל
כיום המשתתף והפעיל במהלך  5השנים האחרונות.

עד 5
נקודות

יציבות כוח אדם במסגרות
אחרות וגובה השכר

הצגת מסגרות ותוכניות בתוך
שיקומי-תעסוקתי
מפעל
ברשויות אחרות ובמסגרות
אחרות לאנשים עם צרכים מספר התוכניות בכל מסגרת.
מיוחדים (כגון :הוסטל ,מפעל
מוגן וכיו"ב) במהלך  5השנים
האחרונות

עד 5
נקודות

גובה השכר לחניכים.

עד 5
נקודות

הערכת תוצאות של התוכניות.

עד 10
נקודות

בחינת אופן הפעלת מסגרות ייערך סיור מקצועי במסגרת שיקומית אחת לפחות
אחרות לאנשים עם צרכים שמפעיל המשתתף ,במהלכו יבחנו ויוערכו  2תוכניות.
כל תוכנית תנוקד בנפרד והציון יינתן עפ"י ממוצע כל
מיוחדים
התוכניות.

עד 20
נקודות

אישור מס הכנסה לעניין ככל שהמשתתף בעל אישור כאמור יצרף עותק
תרומות לפי סעיף  46לפקודת למסמכי המכרז
מס הכנסה

עד 5
נקודות

היקף גיוס תרומות למסגרות
לאנשים עם צרכים מיוחדים
שהופעלו ע"י המשתתף
במהלך  5השנים האחרונות

עד 5
נקודות

ציון מעבר לשלב ג' הינו קבלת  60נקודות לפחות ברכיב האיכות .למען הסר ספק ,יובהר ,במידה
ויתברר במהלך שלב ב' ,כי הצעת המשתתף אינה עומדת בתנאי הסף שנבדקו בשלב א' ,ועדת
המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה זו.
שלב ג' – סיכום ודירוג ההצעות:
וידורגו.

ההצעות שקיבלו ניקוד  60ומעלה בקריטריון האיכות יסוכמו

במידה ושתי הצעות זהות בניקוד וקיבלו את ניקוד משוקלל זהה והטוב ביותר תנתן עדיפות להצעה
של מציע עמו למועצה ניסיון חיובי .למרות האמור ,מובהר כי במקרה וקיימות שתי הצעות זהות
והטובות ביותר ואחת מהן הינה עסק בשליטת אישה ,תנתן עדיפות להצעה זו ובלבד שצורף לה
תצהיר ואישור רו"ח כמתחייב.
בנוסף לאמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול את השיקולים כמפורט להלן.
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.14

.15

שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
.14.1

ועדת המכרזים אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה למסור את העבודה למשתתף בעל
ההצעה עם הניקוד הגבוה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.

.14.2

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות
ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

.14.3

בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית וטיב
העבודה של המציע  -כמפורט לעיל לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של
עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

.14.4

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו)
אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה לדעת
שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

.14.5

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל
חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה
עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה
כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.

.14.6

עוד רשאית המועצה  ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או
נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה
להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

.14.7

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

הודעה על זכייה וההתקשרות
.15.1

עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך המועצה לזוכה.

.15.2

תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים והאישורים
שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,יחתום על החוזה וכן ימציא אישור עריכת ביטוחים,
הנספחים לתנאים אלו.

.15.3

תנאי מתלה לזכייה במכרז והשתכללות ההתקשרות עם הזוכה – הודעת הזכייה והשתכללות
ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנים באישור משרד הרווחה לזכייתו של הזוכה במכרז .על אף
האמור בהוראות מסמך זה ,ככל שלא תאושר זכייתו של הזוכה ,היא תבוטל .אין בהודעת
הזכייה והמצאת המסמכים עפ"י הנדרש מהזוכה כדי לגרוע מן האמור .למשתתף הזוכה לא
תהיה כל טענה או תביעה כנגד המועצה מכל סוג שהוא ככל שלא תאושר זכייתו וההתקשרות
עמו ע"י משרד הרווחה.

.15.4

במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  15.2לעיל בתוך התקופה
האמורה ,תהא רשאית המועצה לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב שתתן למשתתף החל
מהתאריך האמור בהודעה וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית
כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה ,אחרים להם
זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

.15.5

המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .להודעה תצורף
הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

.15.6

ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי המועצה.

.15.7

אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ,רשאית המועצה להגיש את הערבות
הבנקאית בידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,והמשתתף יפצה את
המועצה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך.
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.16

.17

שונות -
.16.1

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון.
כן תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על
פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום ערבות המכרז ייחשב
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או
לפגוע ,בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

.16.2

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,
בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני
משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע
על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות
ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים
מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

.16.3

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

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם:
.17.1

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

.17.2

חוזה המכרז  -נספח "ב".

.17.3

רשימת ציוד קיים  -נספח "ב'"1

.17.4

מפרט ביצוע  /טכני  -נספח "ב."2
(כולל הוראות תע"ס רלבנטיות).

.17.5

דוגמת נוסח התחייבות ליפוי כח משרד שירותים חברתיים – נספח ב'3

.17.6

נוסח אישור עריכת ביטוח -נספח "ג".

.17.7

נוסחי הערבויות (להצעה ולחוזה)  -נספחים "ד'" - "1ד'."2

.17.8

נוסחי תצהירים [בדבר שכר מינימום כדין ובדבר העסקת עובדים זרים כדין]  -נספח "ה'." 1

.17.9

נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות  -נספח "ה""2

.17.10

נוסח הצהרה בדבר שמירה על סודיות  -נספח "ה'"3

.17.11

נספח מידע על המציע  -נספח ו'.1

.17.12

נספח ניסיון מציע  -נספח ו'.2

.17.13

נספח המלצות מציע  -נספח ו'.3

.17.14

אישור תשלום זכויות סוציאליות לעובדים  -נספח ו'.4

.17.15

התחייבות ע"פ חוק למניעת העסקת עובדים במוסדות מסוימים  -נספח ו'.5

.17.16

פירוט ניסיון צוות מוצע  -נספח ו'.6

.17.17

הצהרת משתתף ואישור רו"ח בדבר מחזור כספי  -נספח ו'.7

.17.18

תצהיר העדר זיקה – נספח ו'.8
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.17.19

נתונים נדרשים מאת המציע  -נספח "ז'

.17.20

כתב ההצעה וההתחייבות – נספח "ח".

כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

בכבוד רב,
שמעון סוסן
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין

נספח ב'

מכרז/חוזה מס' 29/ 2019
שנערך ונחתם במועצה האזורית חבל מודיעין
ביום _________ לחודש _____________ שנת_______

 ב י ן -המועצה האזורית חבל מודיעין

מרכז שהם ,ד.נ רמלה 73100
טל ;03-9722888 :פקס03-9722816 :
(להלן  -המועצה ו/או המזמין)
_______________
ת.ז___________ .
מרחוב _____________
מ________________
(להלן -המפעיל)
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__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן  -המפעיל)
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הואיל:

והמועצה הינה בעלת זכויות ביחס למבנה המצוי ברח' מודיעים  10המשמש כמבנה
של מרכז שיקומי (להלן  -המבנה ו/או הנכס);

הואיל:

והמועצה ביקשה לקבל הצעות להפעלת מרכז שיקומי תעסוקתי רב נכותי בתחום
השיפוט של המועצה (להלן  -המרכז ו/או המפעל) ,שיופעל במבנה של המועצה (להלן -
השירותים) הכל כמפורט במסגרת מכרז מס' ( 29 /2019להלן  -המכרז);

והואיל:

והמפעיל הגיש הצעה במכרז והסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים נשוא
המכרז בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו;

והואיל:

וועדת מכרזים של המועצה ,בהחלטתה מיום ______ ,המליצה בפני ראש המועצה
לקבל את הצעתו של המפעיל ובתאריך _____ אישרה המועצה את ההצעה והסכימה
להתקשר עם המפעיל לקבלת השירותים במחיר ובתנאים המפורטים בחוזה זה.

והואיל:

וברצון המועצה להעניק למפעיל ,בכפוף להוראות כל דין ,את ההרשאה לביצוע
השירותים במבנה  -וזאת לפרק זמן ,לשימושים ולמטרות שיפורטו להלן ,ובכפוף
להצהרות ולהתחייבויות הקבלן כמפורט בחוזה זה ובמסמכי המכרז;

והואיל:

והמפעיל הביע את רצונו לקבל את ההרשאה מהמועצה ,ולהתקשר עימה בחוזה זה,
מבלי שתוקנינה לו זכויות נוספות כלשהן בתחום ההרשאה  /במבנה או בחלק ממנו,
לרבות על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) ,התשל"ב  ,1972 -וכל התקנות שהותקנו
ו/או יותקנו על פיו ו/או כל חוק אחר ,שיבוא במקומו או בנוסף לו והדן בהגנת הדייר;

לפיכך הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

כללי
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם.

מהות ההסכם
.2.1

המפעיל יפעיל במבנה מרכז תעסוקתי שיקומי רב-נכותי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית,
נכות פיזית ,אוטיזם נכות נפשית (להלן  -המפעל ו/או המרכז) ,בכפוף לאמור בהסכם זה על
נספחיו.
המפעל מהווה מסגרת תעסוקתית המספקת רצף שירותים תעסוקתיים ,המותאמת לצורכי
החניכים ,בגילאי  21ומעלה .מטרתו העיקרית של המרכז הינו קידום אנשים בעלי לקויות בתחום
התעסוקתי ,תוך שילובם בחיי הקהילה והקניית מיומנויות חברתיות ועצמאות אישית בפעולות
היום יום  .המפעיל יידרש להפעיל את המפעל ,כמרכז עבודה שיקומי לבוגרים עם צרכים מיוחדים
(להלן -המשתקמים ו/או מקבלי השירות) בכל רמות התפקוד בכפוף ובהתאם להוראות הסכם
המכרז.

.2.2

לצורך הפעלת המרכז ובכפוף לאמור בהסכם זה ,מעניקה המועצה למפעיל זכות שימוש  /הרשאה
לשימוש בנכס של המועצה ,ברח' מודיעים  10בשטח של כ 400 -מ"ר  +חממה (להלן -הנכס ו/או
המבנה) .

.2.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי ההרשאה למפעיל כוללת רק את האמור באופן מפורש בחוזה זה,
והינה בהתאם לאמור בחוזה ובנספחיו בלבד ,ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

.2.4

השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות ותנאי הסכם המכרז וכן דרישות התע"ס ,הכל כמפורט
בהסכם זה ובנספחיו.
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.2.5

.3

.4

המפעיל נדרש לקבל ייפוי כוח מהמועצה לקבלת התשלום ישירות ממשרד העבודה והרווחה
ולחתום על התחייבות בנוסח המצורף .למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי המועצה בנוגע
לקבלת הכספים ממשרד הרווחה .בכל הנוגע להעברת כספים ממשרד הבריאות – על המפעיל היה
לפעול מולם לקבלת הסכו מים הרלבנטיים .מובהר בזאת כי למעט סכומים שיתקבלו מהמשרדים /
גופים כאמור – ישירות למפעיל ו/או באמצעות המועצה – המפעיל לא יהיה זכאי לקבל תשלומים
כלשהם מאת המועצה.

תקופת ההסכם ומועד תחילת פעילות
.3.1

בכפוף לאמור בסעיף  31להלן ,תקופת ההסכם הינה לשנתיים ( 24חודשים)  ,תחילתה ביום
_______________ וסיומה ביום _____________________ (להלן  -תקופת ההסכם).

.3.2

מועד תחילת הפעילות – המפעיל מתחייב להפעיל את המרכז לא יאוחר מ 30-ימים מקבלת צו
התחלת עבודה .לצורך כך ידאג המפעיל להעביר את מוני המים ,חשמל והטלפון על שמו ולקבל את
כל האישורים הרישיונות הנדרשים להפעלת המרכז ,עד למועד הנקוב לעיל.

.3.3

למועצה ניתנת אופציה ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,בכפוף לביצוע מלא ומושלם של כל
התחייבויות המפעיל כאמור בחוזה זה ובנספחיו ,להאריך את תקופת ההסכם בתנאי חוזה זה לעד
  3תקופות אופציה נוספות ,בנות עד  12חודשים ,כל אחת (להלן  -תקופות האופציה) .אין באמורלעיל משום התחייבות של המועצה להארכת תקופת ההסכם ,והמועצה תהיה רשאית שלא לעשות
כן ו/או ליתן ההרשאה לשימוש ו/או כל זכות אחרת לצד ג' והמפעיל לא יתנגד לכך.

.3.4

החליטה המועצה על הארכת תקופת ההרשאה  /ההסכם ,היא תמסור למפעיל הודעה על כך 60
ימים לפחות לפני תום תקופת ההרשאה ,והמפעיל יהיה מחויב לכך כחלק בלתי נפרד
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועליו יהיה לקיים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה גם בתקופת
ההארכה ,בשינויים המחויבים.

הצהרות והתחייבויות כלליות של המפעיל
.4.1

המפעיל מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין להפעלת המרכז
כמפורט בהסכם זה ולמתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,לרבות כל רישיון,
אישור ו/או היתר הנדרש מאת משרד העבודה והרווחה  /המוסד לביטוח לאומי  /מאת משרד
הבריאות או כל גוף אחר לשם הפעלת מטבח ואספקת ארוחות וכן תעודת כשרות למזון אשר
יסופק על ידו.
המפעיל מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה יפעל כי כל הרישיונות וההיתרים כאמור יישארו
בתוקף ולא יבוטלו ,ישונו או יוגבלו.

.4.2

המפעיל מצהיר כי הינו בעל הידע ,הכישורים והאמצעים להפעלת המרכז ומתן השירותים כמפורט
בהסכם זה.

.4.3

המפעיל מצהיר כי הינו בעל ניסיון ,ותק ,מיומנות ויכולת ארגונית בניהול ,תפעול ואחזקת המרכז
כדוגמת המרכז נשוא הסכם זה וכי נהירים לו היטב כל הוראות הדין ,כללי ותקני הבטיחות
הנוגעים לעניין.

.4.4

המפעיל מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו
על פיו.

.4.5

המפעיל מתחייב לפעול במתן השירותים והפעלת המרכז בידע ,מיומנות וזהירות הנדרשים על פי
כל דין ,לרבות כל הוראה ו/או הנחיה של תע"ס ו/או משרד העבודה והרווחה ו/או המוסד לביטוח
לאומי ו/או כל גוף אחר שהוראותיו חלות על הפעלת המרכז.

.4.6

המפעיל מצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלבנטיות לביצוע שירות של הפעלת
המרכז והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין בביצוע השירותים נשוא הסכם זה.
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.4.7

המפעיל מתחייב כי כוח האדם שיועסק על ידו במתן היתרים יהיה מקצועי ,מיומן ,ומורשה על פי
דין לאספקת כל שירות שבו יועסק ,הכל בהתאם לאמור בהסכם זה.

.4.8

המפעיל מתחייב כי הארוחות שיסופקו על ידו יהיו בטיב ובאיכות מעולים ,כי חומרי הגלם בהם
ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים ונקיים ,וכי יקפיד על כל הוראות הדין באשר להכנת מזון,
בישולו ואספקתו .המפעיל מצהיר כי האוכל שיסופק על ידו יהיה אוכל כשר בהשגחת
_______________.

.4.9

המפעיל מצהיר כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  1976 -בענין שכר
מינימום וכי במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין
בנספח המצוי בסייפת החוזה.

.4.10

המפעיל מצהיר כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  1976 -וכי במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר העסקת עובדים
זרים כחוק בהתאם למצויין בנספח המצוי בסייפת החוזה.

.4.11

המפעיל מצהיר כי הוא ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו מודעים היטב לכל הוראות החוק והדין
החלות על המרכז .המפעיל מצהיר ומתחייב כי כל עובד מטעמו יהיה בעל אישור תקף ממשטרת
ישראל לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ,תשס"א ,2001-ידוע למפעיל כי זהו
תנאי מהותי וחשוב.

.4.12

המפעיל מצהיר כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין.

.4.13

המפעיל מצהיר כי ברור לו שבתקופת ההסכם אין המועצה חייבת להשקיע השקעות כלשהן במרכז,
ואינה חבה בהוצאות כלשהן בכל הקשור למרכז  ,מלבד ההוצאות להן התחייבה המועצה כאמור
בהסכם זה.

.4.14

המפעיל מתחייב שלא לעשות בין בעצמו ובין על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ולא להתיר לכל אדם אחר
לעשות בתחום המרכז שימוש כלשהו ,החורג ממטרות הסכם זה ו/או שאינו מתיישב עם איזו מהן.

.4.15

המפעיל מתחייב כי ימנע כל מפגע וכל דבר העלול לסכן את חייו ,בטחונו ,בריאותו ,רכושו או
נוחותו של כל אדם ונכס.

.4.16

המפעיל מתחייב לשאת בתשלומים לבטח את פעילותו בפוליסות ביטוח כמפורט להלן.

.4.17

כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו דלעיל מהוות תנאי עיקרי בחוזה וכי רק בהסתמך על נכונות
כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של המפעיל הסכימה המועצה להתקשר עימו בחוזה זה.

פרק א'  -ניהול הפעלת המרכז
.5

הפעלת המרכז
המפעיל מתחייב בזה להפעיל את המרכז בהתאם לתנאים כדלקמן:
.5.1

המפעיל יפעיל את המרכז במבנה אשר יועמד לשימושו למשך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה
לשם מתן השירותים.
המפעיל יהיה פטור מתשלומי ארנונה וכל מס או תשלום אחר למועצה החלים על השימוש במבנה
במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה .תשלומי חשמל ,מים ,טלפון ותשלום לכל גוף אחר
הנובע או קשור להפעלת המרכז או למתן השירותים על פי הסכם זה יחולו על המפעיל וישולמו על
ידו במועדם ובמלואם.
למיטב הידוע למועצה ,המבנה כשיר לשמש כמרכז ע"פ דין וכל מערכותיו תקינות ופועלות כסדרן.

.5.2

המפעיל יפעיל את המרכז בהתאם להוראות כל דין ,הנחיות התע"ס  -תקנון עבודה סוציאלי (להלן-
תע"ס) המצ"ב במסגרת נספח ב' 2להסכם ,דרישות המפרט הטכני ,הנחיות משרד הרווחה הוראות
המנהל והנחיות ועדת ההיגוי .המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם צוות ההיגוי ,להישמע לקביעותיו
ולהוראותיו ולבצע את דרישותיו תוך זמן סביר.
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.5.3

המפעיל מתחייב כי פעילות המפעל וצוות העובדים יתאימו לאופי אוכלוסיית של המפעל וכי
המפעיל יימנע מכל פעילות העומדת בסתירה לאופייה של אוכלוסייה זו .הוראה זו הינה הוראה
יסודית בחוזה.

.5.4

המפעיל מתחייב כי כל צוות המפעל יעבור הכשרה לקראת פתיחתה של המסגרת כפי שפורטה
בתוכנית ההפעלה .במסגרת ההכשרה ילמד הצוות ויעשיר את ידיעותיו בתחום התעסוקתי שהוצע.
כל אחד מחברי הצוות יעבור הדרכה אישית.

.5.5

המפעיל מתחייב לשאת על חשבונו ולשלם באופן שוטף את כל ההוצאות השוטפות לאחזקת
המפעל ,לרבות חשמל ,מים ,טלפון וכן שירותי ניקיון קבועים ושוטפים ,שירותי אבטחה ואת כל
תשלומי פוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה.

.5.6

המועצה ו/או ועדת הביקורת מטעמה ו/או צוות ההיגוי ,רשאים לדרוש מן המפעיל מעת לעת,
דיווחים בקשר עם מקבלי השירות  ,התקדמותם ,פעילותם ו/או דיווחים אחרים בקשר עם הפעלת
המפעל והמפעיל מתחייב להעביר דיווחים כאמור תוך העמדת על המידע והנתונים שברשותו ,תוך
 48שעות.

.5.7

המפעיל מתחייב לשמור על פרטיותם של מקבלי השירות ועל פרטיות משפחותיהם ופרטיהם ולהימנע
מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-
המפעיל יחתים כל אחד ואחד מעובדיו ומצוות המפעל על הצהרת סודיות בנוסח המצורף להסכם
זה .המפעיל מתחייב שלא להעסיק במעון אדם שלא חתם על הצהרת סודיות כאמור.
פגיעה בפרטיות כמשמעותה לעיל ,מצד המפעיל או צוותו ,מהווה הפרה יסודית של החוזה והיא
מקנה למועצה זכות להביא לסיום ההתקשרות וכן כל זכות אחרת הנובעת מהפרת החוזה.
מוסכם על המפעיל כי התחייבות זו תמשיך לעמוד בעינה למשך זמן בלתי מוגבל גם לאחר סיום
החוזה מכל סיבה שהיא.

.6

.5.8

המרכז יופעל בהתאם להוראות הסכם זה במשך כל ימות השנה (למעט ימי שישי ושבת ,ימי חג
ומועד על פי דין וכן חופשות ,אשר המועצה תודיע למפעיל על מועדיהן) החל מהשעה  08:00בבוקר
ובכל יום פעילות.

.5.9

המפעיל יפעיל את המרכז במשך  5ימים בשבוע .שעות הפעילות  -בין  7:30ועד  16:00מדי יום ,הכל
בכפוף להוראות המועצה.

.5.10

המפעיל ידאג כי המרכז יפעל באופן שוטף ורציף במשך כל תקופת הסכם זה ,ולשם כך יעסיק
עובדים שהינם בעלי מיומנות הנדרשת לעבודה במרכז היום בכל עת כאמור ,בכמות ועל פי התנאים
שלא יפחתו מהאמור בהסכם זה.

.5.11

המפעיל ימסור למועצה ,עם תום כל חודש פרוט מלא של כל הפעילויות שבוצעו במרכז בחודש
שחלף ודיווח נוכחות.

.5.12

במקרה והמפעיל לא יפעיל את המרכז לשביעות רצונה של המועצה ,תהיה המועצה רשאית להזמין
את ביצוע השירותים או חלק מהם מספק אחר לאחר מתן הודעה למפעיל על כוונתה לעשות כן
והמפעיל ישפה את המועצה בגין התשלום לספק האחר עפ"י דרישת המועצה ומבלי לערער על
הסכומים .המועצה תהא רשאית לקזז את התשלומים לספק או ספקים אחרים כאמור מן
התשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של המועצה על פי
הסכם זה ועל פי דין.

ועדת היגוי
.6.1

את ניהול מסגרת המפעל תלווה ועדת היגוי.

.6.2

בועדת ההיגוי יהיו חברים:
.6.2.1

ראש המועצה האזורית חבל מודיעין  -יו"ר הועדה.

 .6.2.2מנכ"ל המועצה
 .6.2.3מנהלת אגף לשירותי רווחה וקהילה חבל מודיעין.
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 .6.2.4רכזת צרכים מיוחדים אגף הרווחה חבל מודיעין.
 .6.2.5מנהלת מחלקת קהילה חבל מודיעין.
 .6.2.6מפקחת מחוזית למוגבלויות  ,משרד הרווחה.
 .6.2.7רכזת שיקום מחוזית  -משרד הבריאות.

.7

.6.3

ועדת ההיגוי תגבש את מדיניות המפעל בנושאים כגון  -איגום משאבים ,אופן ניהול שיגרת יום
במפעל ,קשר עם המועצה וכיוצ"ב.

.6.4

ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך ולפחות אחת לרבעון .הועדה תחליט בקביעת מדיניות להפעלת
המפעל השיקומי ,תכנים ,נהלים וכיו"ב.

ועדת תפעול שוטף
.7.1

את הפעלת מסגרת המפעל השיקומי תלווה ועדת תפעול שוטף .הועדה תהיה אחראית על קבלת
מקבלי השירות  ,הוצאת מקבלי השירות  ,מעקב ,התייחסות לסוגיות שוטפות וכיו"ב.

.7.2

בוועדה יהיו חברים:

.7.3

.8

.7.2.1

נציג מטעם אגף הרווחה.

.7.2.2

מנהל המסגרת.

.7.2.3

מפקחת מטעם משרד הרווחה.

הוועדה תתכנס לפי הצורך ולפחות אחת לחודשיים.

פיקוח ובקרה
.8.1

נציגי אגף הרווחה של המועצה יבקרו באופן שוטף ויפקח מבחינה מקצועית את המפעל ועמידתו
בתנאי המכרז והחוזה.

.8.2

המפעל יהיה נתון לבקרה שוטפת מטעם משרד הרווחה והמפקחים במחוז.

.8.3

המפעל יקים אגף לביקורת פנימית ,ידאג להפקת לקחים ,לתיקון ליקויים ושיפור השירות .באגף
ביקורת זה ישתתף גם נציג המועצה.

.8.4

בנוסף לאמור לעיל ,תמנה המועצה מנהל מטעמה או עובד המועצה אשר יפקח על ביצועו של הסכם
זה (לעיל להלן  -המפקח).

.8.5

המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם המועצה בכל זמן שהוא את אופן ביצוע התחייבויות המפעיל על
פי הסכם זה ,לרבות הפעילות במרכז ,אספקת הארוחות ,אופן הכנתן והובלתן וכל היבט אחר
הנובע לקיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה.

.8.6

המפעיל מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח בקשר
לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

.8.7

המפעיל ידווח למפקח באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לכל נושא הקשור בביצוע
ההסכם.

.8.8

המפעיל יספק לאגף הרווחה תשובות והסברים ביחד לכל פנייה של נציג האגף אליו בעניין ההסכם.
נציג האגף ו/או המפקח יהיה רשאי לבקר בכל שעה במסגרת בכדי לבחון את הפעילות המתקיימת
ולקבל הסברים ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.

.8.9

יובהר ,כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריות המפעיל לפיקוח על הפעלת המסגרת ו/או מאחריותו
עפ"י דין ו/או ההסכם.
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.9

קבלת משתקמים  /מקבלי השירות
.9.1

מספר מקבלי השירות ,אופן קבלתם והוצאתם מהמפעל יהיה בהתאם להנחיות משרד הרווחה
ועפ"י הקבוע בתע"ס.

.9.2

המועצה תפנה למפעל את מקבלי השירות תושבי מ.א .חבל מודיעין וככל שיוותרו מקומות ,יהיה
רשאי המפעיל לקבל מקבלי השירות שאינם תושבי המועצה.

.9.3

המועצה תעביר למשרד הרווחה את שמות מקבלי השירות תושבי המועצה.

.9.4

המועצה תדאג להסעתם של מקבלי השירות תושבי המועצה ,בהתאם להנחיות משרד הרווחה.

.9.5

המפעיל מתחייב לערוך תיק אישי ל כל משתקם בו יפורטו כל פרטיו ,כל האירועים הקשורים
במשתקם  /מקבל שירות במסגרת עבודתו במפעל ,התקדמותו של המשתקם במפעל.

.9.6

המפעיל מתחייב לבנות מערך הכשרה לכל משתקם ולשם כך לבצע את הפעולות הבאות:
.9.6.1

להעריך את הפוטנציאל האישי של המשתקם השילוב תעסוקתי בשוק החופשי.

 .9.6.2בהתאם להערכה להכין ולהפעיל תוכנית אישית לכל מקבל שירות ,לשם העשרת הידע
הרלוונטי לקידום ושיפור האיכויות התעסוקתית של מקבל השירות.

.10

.9.7

המפעיל מתחייב לקבל המפעל כל מקבל שירות שיימצא מתאים ויופנה על ידי ועדת קבלה מטעם
המועצה.

.9.8

בביצוע השירותים מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות חוק זכויות לאנשים עם
מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) ,התשס"ז  2007 -והתקנות שהותקנו מכחו.

עובדים שיועסקו ע"י המפעיל לצורך הפעלת המרכז:
.10.1

במהלך כל תקופת מתן השירותים ,מתחייב המפעיל להעסיק במרכז ,בכל שעות הפעילות ,עובדים
מקצועיים.

.10.2

תקן כח אדם במרכז היום והיקף כח האדם שיועסק ע"י המפעיל לצורך ביצוע השירותים נשוא
הסכם זה לא יפחת מהתקן הקבוע במפרט הוראות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית) של משרד
הרווחה.

.10.3

המפעיל ידאג להעסקת עובדים קבועים בהתאם להוראות כל דין וכמפורט בהוראות התע"ס
המצ"ב.

.10.4

המפעיל מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו הינם עובדים מורשים/מוסמכים לביצוע
השירותים ,נעדרי עבר פלילי וכי ימסור למועצה ביחס לכל עובד אישור מאת משטרת ישראל לפיו
אין מניעה להעסקתם בהתאם להוראות חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א .2001 -

.10.5

כמו כן ,מתחייב המפעיל להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל פי
חוזה זה ולשביעות רצון המזמין.

.10.6

המפעיל לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז קבלני משנה מטעמו ,אלא בכפוף לאמור
בתנאי המכרז וחוזה זה ולאישור מראש ובכתב של המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

.10.7

המועצה תהא רשאית לדרוש מדי פעם מהמפעיל כי יפסיק את עבודתם של עובדים כולל מנהל
העבודה ,אם לדעת המועצה הם אינם מתאימים לביצוע העבודות .משדרשה המועצה כאמור ,חייב
המפעיל להפסיק לאלתר את עבודתם ,ולהחליפם בעובדים אחרים מתאימים וטובים יותר.
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.10.8

המפעיל מתחייב להעסיק רק עובדים שהינם מורשים/מוסמכים לעבוד בביצוע השירותים .בקבלת
עובדים  -יתן המפעיל עדיפות לעובדים שעבדו  /עובדים במפעל כאמור ,בכפוף להסדרת כל זכויות
העבר שלהם מול המעסיק שלהם.

.10.9

המפעיל מתחייב להעסיק במפעל אך ורק כוח אדם בעל כשירות מתאימה ובמידת הצורך בהתאם
לדרישות צוות ההיגוי ו/או ועדת הביקורת מצד המועצה .המועצה רשאית לדרוש מן המפעיל
בהתראה של  10ימים להימנע מלהעסיק במסגרת צוות המפעל עובדת כל שהוא ,אם נמצא כי
המשך העסקתו של אותו עובד במפעל מנוגדת לתכליתו של חוזה זה או עומד בניגוד לטובת
הציבור .במקרים מיוחדים ,רשאית המועצה לדרוש את קיצור תקופת ההתראה וזאת אם נמצא כי
הדבר מתחייב לשם הגנה על טובת מקבלי השירות .

 .10.10מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית לדרוש מן המפעיל שלא להעסיק במפעל עובד
שנמצא כי הוא בעל עבר פלילי בעבירה שיש עימה קלון.
 .10.11במקרה של היעדרות איש צוות מפאת מחלה או כל סיבה אחרת ,מתחייב המפעיל להעמיד לאלתר
כח אדם חלופי לצורך המשך הפעלה סדירה של המפעל .כח האדם החלופי לא יפול בכישוריו
מהכישורים וחלק מהמפתח להצלחת ההתקשרות כולה .אשר על כן ,החלפת כ"א מאנשי מחייבים
מהן הודעה בכתב למועצה של  30יום לפחות בטרם ביצוע ההחלפה המתוכננת וזאת אם ההחלפה
או השינוי נעשים ביוזמת המפעיל.
 .10.12המפעיל מסכים בזאת כי החלפת מי מאנשי הצוות תהיה כפופה לאישור המועצה וכי כל עוד לא
ניתן אישור כאמור אין הוא רשאי להחליף מי מאנשי הצוות .הדיווח יכלול בין היתר את:
 .10.12.1הטעמים להחלפה.
 .10.12.2כישוריו וניסיונו של המחליף.
 .10.12.3המלצות.
 .10.12.4תכנית חפיפה.
 .10.12.5אישור בדבר היעדר עבר פלילי.
בכל מקרה ,איש הצוות החדש לא ייפול בכישוריו מהכישורים להם התחייב המפעיל בהצעתו.
הוראות סעיף זה מהוות הוראה יסודית בחוזה.
.11

אספקת ארוחות
המפעיל מתחייב בזה לספק ארוחות למרכז בהתאם לאמור בהסכם זה ובנוסף בהתאם לתנאים כדלקמן:
.11.1

הארוחות יסופקו אל המטבח  /חדר האוכל שבמרכז היום בהתאם למספר המשתקמים  /מקבלי
השירות שיהיו במרכז בו הן מסופקות .המפעיל מתחייב בזה כי בכל עת יספק למרכז ארוחות
במספר מספיק התואם לפחות את מספר מקבלי השירות המבקרים במרכז.

.11.2

הארוחות יסופקו בימים א'  -ה' בשבוע למעט בימי שישי ושבת ,חג ומועד על פי דין וכן חופשות,
אשר המועצה תודיע למפעיל מראש על מועדיהן.

.11.3

כל מזון שיסופק יוחזק במיכל מבודד בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע זיהום
המזון.

.11.4

הארוחות יגיעו כאשר הן ארוזות בכלי אכסון איכותיים ובתוך צידנית.

.11.5

הארוחות וכל מזון שיספק המפעיל ,יובל למרכז היום בהתאם לתקנות משרד הבריאות בדבר
תנאים תברואתיים לייצור מזון המתייחסות להובלת המזון וקובעות בין היתר את התנאים
הבאים:
(א)
(ב)
(ג)

.11.6

מזון חם
מזון קר
מזון קפוא

בטמפרטורה פנימית של  70מעלות צלזיוס;
בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על  5מעלות צלזיוס;
בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על מינוס  12מעלות צלזיוס.

במקרה והמפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו דלעיל ולא יספק את הארוחות בכמות או בטיב
הנדרשים ,תהיה המועצה רשאית להזמין את הארוחות החסרות מספק אחר והמפעיל ישפה
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המועצה בגין התשלום לספק האחר עפ"י דרישת המועצה ומבלי לערער על הסכומים .המועצה
תהא רשאית לקזז את התשלומים לספק או לספקים האחרים (לפי העניין) מן התשלומים המגיעים
למפעיל על פי הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של המועצה על פי הסכם זה ועל פי דין.

 .12שירותי הסעה

.13

.12.1

מקבלי השירות תושבי המועצה האזורית חבל מודיעין ,יקבלו שירותי הסעה על חשבון המועצה
ובאחריותה ( חובת השתתפות על כל אחד ממקבלי השירות).

.12.2

משתקמים אחרים  -שירותי ההסעה יסופקו ע"י הרשות השולחת ועל חשבונה.

.12.3

הרכבים בהם יבוצעו הסעות יהיו רכבים המותאמים ע"פ כל דין לצרכי  /מגבלות המשתקמים.
ההסעות יבוצעו באמצעות גורמים מורשים ע"פ דין.

מימון הפעילות
.13.1

המפעיל יהיה זכאי לקבל דמי אחזקה חודשיים ישירות ממשרד הרווחה .גובה דמי האחזקה הינם
בהתאם לתעריף שייקבע למפעל ע"י ועדת התעריפים של משרד הרווחה .דמי האחזקה ישולמו ע"י
משרד הרווחה בהיקף ועבור מקבלי השירות שהוכרו ע"י משרד הרווחה.

.13.2

על המפעיל יהיה להסדיר את קבלת התשלום מאת משרד העבודה והשירותים החברתיים בעניין
זה ובכלל זה לפעול לקבלת ייפוי כוח מטעם המועצה ולחתום על התחייבות בנוסח המצורף,
ישירות אל מול המשרד ולמפעיל לא תהיה כל טענה כנגד המועצה בגין תשלום זה.

.13.3

לעניין זה מובהר כי התמורה עבור מתן השירותים תשולם לספק ישירות על ידי המדינה באמצעות
משרד העבודה והשירותים החברתיים.

.13.4

על המפעיל לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות הוראות תקנון העובדים הסוציאליים והנהלים
הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

.13.5

המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים ,אם המפעיל
לא עמד בתנאי ההסכם ובהוראות תקנון העובדים הסוציאליים ,לגבי איכות השירות ורמות
השירות.

.13.6

המשרד ישלם למפעיל רק מיום קבלת ייפוי הכוח החתום על נספחיו כולל כתב התחייבות בנוסח
המצורף כנספח ב' ,3ואישורו במשרד .לא יאושרו תשלומים בדיעבד על ידי המשרד והמועצה תהא
אחראית לשלם ישירות לספק את העלות המלאה ( )100%ללא השתתפות מצד המשרד ,עבור
שירותים שניתנו על ידו ,טרם אישור ייפוי הכוח במשרד.

.13.7

מובהר ,כי המפעיל אחראי לקבלת דמי האחזקה ממשרד הרווחה .למועצה לא תהיה כל אחריות
מכל מין או סוג לביצוע תשלומים אלה.

.13.8

המפעיל לא יגבה ממקבלי השירות ו/או מהוריהם ו/או מהאפוטרופוסים שלהם ו/או מהרשות
המקומית אליה שייכים ,כל תשלום נוסף מכל מין או סוג ,למעט תשלומים מוסדרים עפ"י הוראות
הדין והנחיות משרד הרווחה.

.13.9

מובהר ,כי למועצה אין כל אחריות בגין או בקשר למי מהתשלומים הנקובים לעיל ובכלל .המפעיל
לא יעלה כל טענה ו'או תביעה כנגד המועצה ,מכל מין או סוג בקשר לביצוע ,ביצוע חלקי או אי
ביצוע איזה מהתשלומים להם זכאי המפעיל.

 .13.10למען הסר ספק ,יובהר כי התמורה ,כמפורט לעיל ,הינה סופית והמפעיל לא יהיה זכאי לתמורה
נוספת ,לרבות החזר הוצאות וכיו"ב ולמען הסר ספק ,המפעיל יישא בכל המיסים ,ההיטלים
ותשלומי החובה הנדרשים אגב פעילותו.

 .14תשלום למשתקמים  /מקבלי השירות
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.14.1

המפעיל ישלם למקבלי השירות תשלום עבור עבודתם בהתאם להוראות התע"ס והנחיות משרד
הרווחה עפ"י ימי נוכחות ,תפוקות בעבודה והסכמים של המפעיל עם ספקי העבודות.

.14.2

המפעיל יעביר למקבלי השירות את התשלום עד ליום ה 9-לכל חודש קלנדרי עפ"י אחת
מהחלופות :מזומן/שיק בנקאי/העברה לחשבון בנק שיימסר למפעיל ע"י האפוטרופוס של כל
משתקם.

 .15גיוס תרומות
המפעיל יפעל לעידוד ארגונים וולונטריים שונים ,בארץ ובחו"ל ,להשקיע תרומות ,משאבים או כל סיוע
אחר בפיתוח ותפעול המסגרת.

פרק ב'  -רשות השימוש בנכס  /במבנה
 .16רשות השימוש
.16.1

לצורך פעילות המסגרת ,מעניקה המועצה למפעיל רשות שימוש במבנה.

.16.2

המבנה והציוד ע"פ הרשימה המצורפת להסכם זה ,לרבות ציוד נוסף שיירכש ע"י המועצה או כל
מוסד ממשלתי אחר ,ככל שיירכש ,ייוותרו בכל תקופת ההסכם ובסיומו בבעלות המועצה.

.16.3

המפעיל מקבל רשות שימוש במבנה כולל ציוד שנרכש בעבר .בטרם ייכנס המפעיל למבנה ,תיערך
רשימה מסודרת ע" י מנהלת אגף רווחה וקהילה במועצה והמפעיל יחתום על הרשימה .השלמת
רכישת ציוד הנדרש להפעלת המפעל הספציפי שייבחר ,תיעשה ע"י הגוף המפעיל ועל חשבונו וזאת
מבלי שייגרם למבנה כל נזק .הבעלות על הציוד שעל פי הרשימה יישאר של המועצה והמפעיל
מתחייב לשמור על תקינותו ושלמותו ולהשיבו לידי המועצה עם סיום ההתקשרות.

.16.4

המפעיל מתחייב שלא להתקין במפעל ציוד שאינו נושא תו תקן רשמי ,אם קיים תקן רשמי לציוד
זה.

.16.5

מובהר בזאת ,כי מטרת הרשות הינה להפעלת המרכז בלבד וכי המפעיל לא יהיה רשאי לעשות
שימוש במבנה ו/או בציוד לכל מטרה אחרת.

.16.6

המפעיל מצהי ר בזאת כי ערך את כל הבדיקות הנדרשות ומצא את הנכס והפרוט לעיל בדבר
שינויים במיקום הפעילות ,מתאים להפעלת המרכז ,עפ"י הסכם זה.

.16.7

בסיום תקופת ההסכם ,מתחייב המפעיל לפנות את הנכס ולהחזיר לידי המועצה את המבנה והציוד
שסופק ע"י המועצה ,במצבם במועד תחילת תקופת ההסכם/הפעילות במבנה ,למעט בלאי הנגרם
עקב שימוש סביר.

 .17אי תחולת חוק הגנת הדייר
.17.1

מוסכם על הצדדים כי הוראת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב ,1972-לא חלות על הסכם
זה וכי הרשות עפ"י הסכם זה הינה בלתי מוגנת מכוח חוק זה ו/או מכוח כל דין אחר שחל ו/או
יחול בעתיד לעניין מהותה וטיבה של רשות השימוש ובקשר אליהם.

.17.2

למען הסר ספק ,מצהיר בזאת המפעיל כי לא שילם למועצה דמי מפתח או כל תמורה אחרת עבור
הסכמתה להרשות את השימוש בנכס ו/או בנכס המשופץ והוא מוותר מראש על טענות זכות מכוח
חוקי הגנת הדייר שבתוקף ו/או אשר יחולו בעתיד והמפעיל לא רכש ולא ירכוש כל זכויות מכוח
הדינים הנ"ל.

 .18אחזקת המבנה ,הציוד והשימוש בהם
.18.1

לצורך פעילותו מתחייב המפעיל לדאוג ולהשיג את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י כל
חיקוק לצורכי שימושו במבנה מכוח הסכם זה ויישא בכל העלויות הנובעות מקבלת ההיתרים ו/או
הרישיונות ו/או האישורים.
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.18.2

המפעיל מתחייב לא לעשות במבנה כל שינוי ו/או תוספת שהם ,בעצמו או ע"י אחרים ,מבלי לקבל
את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

.18.3

המפעיל יהיה רשאי לפנות למועצה ולבקש את השתתפותה בביצוע תוספת כלשהי במבנה .המועצה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תאשר או לא תאשר את ביצוע התוספת ובאילו תנאים ,לרבות
השתתפותה והשארת התוספת במבנה .בכל מקרה ,של שינוי או תוספת ,יהיו בהתאם לדין

.18.4

בוצע שינוי או הוספתה תוספת כאמור של המועצה או ללא אישורה – חייב יהא המפעיל להסיר או
לסלק השינוי או התוספת בהתאם לדרישת המוע צה ולכל המאוחר עם פינויה מבנה על ידו
ולהשאיר את המבנה במצב בו היה כשקיבל אותו לידו ,אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

.18.5

המפעיל מתחייב לשמור ולהחזיק את המבנה והציוד במצב טוב ולשמור על תקינותם ושלמותם.

.18.6

המפעיל יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המבנה והציוד ולתקן על חשבונו כל נזק או קלקול
שייגרם במהלך תקופת ההסכם למבנה או לציוד .מובהר למען הסר ספק ,כי האמור חל הן על ציוד
שהובא למקום ע"י המועצה והן על ציוד שהובא ע"י המפעיל.

.18.7

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי האחריות החלה על המפעיל לנכס ולציוד כוללת את מערכות
מיזוג האוויר ,התקשורת ,הטלויזיה ,המחשוב ,מערכות כיבוי אש וכל ציוד אחר בנכס.

.18.8

בנוסף ,המפעיל מתחייב לתחזק גם את החצר ולדאוג לטיפוחה וניקיונה ,לרבות באמצעות גינון
ככל הנדרש ,ע"ח המפעיל.

.18.9

מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל יהיה חייב להודיע למועצה על קרות כל נזק ,פגם או ליקוי מהותי
מכל סוג ומין שהוא מיד עם היוודע לו על קיומו.

ובמידת הצורך עפ"י היתר בניה כחוק.

 .18.10המפעיל מתחייב לשאת על חשבונות בעלות של כל תיקון שנדרש למבנה ולציוד ,תוך  3ימים ממועד
הנזק ו/או הקלקול .לא יבוצע התיקון הנדרש במועד האמור ,המועצה תהיה רשאית לבצע תיקונים
על חשבונה ולדרוש החזר מהמפעיל .המפעיל יהיה חייב להחזיר למועצה את הוצאותיה לפי כל
חשבון שיוגש לו ללא עוררין ,תוך  7ימים.
 .18.11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל פיצוי כספי על כל נזק
שייגרם למבנה ולציוד ,מבלי לדרוש מהמפעיל לתקנו ולחילופין לתקן את הנזק בעצמה במקרה
שהמפעיל מסרב לבצע את התיקון הנדרש ,מקום בו סבורה המועצה שתיקון הנזק אינו אפשרי ו/או
אינו כדאי.
.19

ניקיון ותחזוקה של המרכז
.19.1

ניקיון ותחזוקת המרכז כולו לרבות סביבתו ,יעשו על ידי המפעיל ,באמצעות עובדיו.

.19.2

המפעיל יבצע תחזוקה שוטפת של הגינון הקיים ,על חשבונו ,אחת לחודש.

.19.3

מובהר בזאת כי המפעיל לא יאפשר אחסנה זמנית ו/או ארעית של אשפה ופסולת בתחום מרכז
ובסביבתו ליותר מ 4 -שעות ,מלבד במכולת הפסולת המוצבת מחוץ למרכז.

.19.4

המפעיל מתחייב להשמע לכל הוראות המנהל והמפקח בכל הקשור לניקיון ,סדר ,ותחזוקת מרכז
היום ,לרבות המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המטלטלין המוצבים בו.

.19.5

המפעיל מתחייב להשמע להוראות פקח מחלקת התברואה של המועצה ו/או לדרישת כל רשות
מוסמכת ,לרבות משטרת ישראל ,ולהוראות כל דין.

.19.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,פינוי וריקון האשפה והפסולת הנ"ל מהפחים ,ממתקני האשפה
ומהאשפתונים ,אשר בתחום מרכז היום ,למכולת האשפה ,לרבות החלפת שקיות האשפה ,יעשו על
חשבון המפעיל ,באמצעות עובדיו ,לפחות  4פעמים ביום ,בין היתר ,בבוקר ובצהריים/בערב על ידי
עובדי המפעיל.

G93493-V001.docx

24

.19.7

תחזוקה שוטפת של המבנים ו/או המתקנים ו/או מערכות התשתית ו/או הציודים ו/או המטלטלין,
במרכז היום ,תעשה באופן שוטף ,על חשבון המפעיל ובאמצעות עובדיו ,ובהתאם להוראות
והנחיות המנהל והמפקח.

.19.8

המפעיל ידאג ,באמצעות עובדיו ,לתיקון כל תקלה ו/או פגם ו/או קילקול ו/או נזק בכל מבנה ו/או
מתקן ו/או ציוד ו/או מטלטלין ,אשר במרכז היום ,באופן מיידי ועל חשבונו.

.19.9

מבלי לפגוע באמור לעיל ,המפעיל יבצע עבודות ניקיון ותחזוקה כנדרש בהתאם להוראות המנהל
והמפקח.

 .19.10אחריות המועצה בנוגע לאחזקת מבנה המרכז ומתקניו-
מובהר ומוסכם בזאת כי המועצה לא תשא בכל עלות ו/או הוצאה שהיא לעניין אחזקה ,למעט -
 .19.10.1המועצה תשא בהוצאות עבור מסים עירוניים שיוטלו ביחס למרכז ,למעט צריכת מים,
חשמל ,טלפון וכיו"ב.
 .19.10.2המועצה תשא באחריות לאחזקת גוף המבנה עצמו והתשתיות הקיימות בו ,כגון תיקון
תקלה במערכות הצנרת ,הקירות ,תקרה ,רצפה וכיו"ב .למען הסר ספק ,המועצה לא
תשא בהוצאות הנובעות  /נדרשות לצורך תיקון תקלות הנובעות עקב שימוש או מחדל /
נזק שנגרם ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו.
 .19.10.3הקמת גינה חדשה  /שדרוג גינה קיימת  -ככל שתדרש ע"פ שיקול דעת המועצה ,תעשה
ע"י המועצה.

פרק ג'  -כללי
.20

.21

.22

רשיונות
.20.1

על המפעיל מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את רישיון העסק ו/או
וההיתרים הנדרשים לניהול עסקים והוא מתחייב לנהלם בהתאם למטרות ההסכם ,לרישיונות
האמורים ,לדרישות החוק ולדרישות כל רשות מוסמכת.

.20.2

אין המועצה אחראית בכל צורה שהיא לקבלת רישיונות עסק למטרות ההרשאה ו/או השימוש
בתחום המרכז והמפעיל לבדו יטפל בכל ויהיה אחראי לכך.

.20.3

המפעיל מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו במשך
תקופת ההסכם על תחום המרכז ,על השימוש בו ,ועל העסקים שיתבצעו בו .יפר המפעיל חובה
שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למועצה עקב ההפרה.

הגבלת הוצאות
.21.1

אין המפעיל רשאי לגרום לכל הוצ אה ,תשלום ,או חיוב בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום
לכל הוצאה תשלום או חיוב ,בקשר לביצוע התחייבויותיו ,כאמור בחוזה זה.

.21.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המפעיל ישא על חשבונו בכל העלויות וההוצאות בגין הפעלת
ותחזוקת המרכז כאמור בחוזה זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,וכיו"ב השקעות
שתידרשנה לקיום התחייבויותיו  -וכי עם תום תקופת הסכם זה ו/או סיומה  -כל ההשקעות הנ"ל
תעבורנה לרשות המועצה ותהפוכנה לקניינה הבלעדי של המועצה ,והמפעיל מוותר על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת ביחס אליהם.

הוצאות
.22.1

המפעיל יישא על חשבונות בכל ההוצאות בגין הפעלת המפעל והשימוש בנכס ,בין אם צוינה הוצאה
זו מפורשות בהסכם ובין אם לאו.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יישא המפעיל בהוצאות שלהלן:

.22.2

 .22.2.1ארנונה ,מים ,חשמל ,מכשירי תקשורת ,הוצאות ניקיון ,אחזקה ,גינון ,שמירה
תשלום אחר שחל על משתמש בנכס;

וכל

 .22.2.2כל תשלום נוסף שייקבע עפ"י דין בגין השימוש בנכס;
 .22.2.3ציוד עזרה ראשונה;
 .22.2.4שכר משקמים;
 .22.2.5שי לחג;
 .22.2.6ציוד עזר הנדרש לתעסוקת המשתקמים;
 .22.2.7אירועי גיבוש כגון :טיולים ,נופש ,ערבי חינוך ,הווי ,מסיבות חג וכדומה.
 .22.2.8ארוחת צהריים כשרה משביעה ומזינה ,עפ"י הנחיות תזונאית.
 .22.2.9מפות לשולחנות ווילונות ,לרבות כביסה בתדירות סבירה.
 .22.2.10תשלום לעובדיו.
.23

.24

העדר יחסי עובד ומעביד
.23.1

מודגש בזה כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין
המועצה לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.23.2

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו ,לרבות כל התשלומים
הסוציאליים ,והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין .המפעיל מצהיר כי כל זכות
אשר תעמוד למי מעובדי המפעיל על פי כל דין או הסכם תחול כלפי המפעיל בלבד.

.23.3

המפעיל מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום אשר תחויב המועצה לשלם על פי פסק דין
(שלא עוכב ביצועו) או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה
בענין יחסי עובד-מעביד בין מי ממועסקי המפעיל ובינה ,כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין
וזאת בתוך  30ימים מדרישת המועצה בכתב  .המועצה תודיע למפעיל אודות כל טענה ו/או תביעה
כאמור לעיל ,מיד בהזדמנות הראשונה ותתן למפעיל הזדמנות להתגונן ,לרבות בדרך של צירופו
כצד שלישי.

.23.4

המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים ,במספר הדרוש לביצוע
השירותים כנדרש בהסכם .לדרישת המועצה ,ימציא המפעיל למפקח את פרטי העובדים
המופקדים מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של המפעיל אשר המפקח
ידרוש להרחיקו.

אחריות
.24.1

המפעיל יהא אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל,
שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשולחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו
ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או
לרכוש לרבות רכושו של המפעיל ו/או לציוד שהיא למרכז בתקופת ההסכם או לפניה ,בשל מעשה
או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע,
במישרין או בעקיפין ,מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של המרכז ו/או ממתן השירותים ו/או
ממעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה .המפעיל יפצה את המועצה ו/או
את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם .המפעיל משחרר לחלוטין ומראש
את המועצה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה
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או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה
שהיא.

.25

.24.2

המפעיל מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,
מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם או גוף כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או
מי מטעמה בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כמפורט לעיל לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו
למועצה בגין התביעה או הדרישה .המפעיל ישפה את המועצה כאמור בתוך  30יום ממועד דרישתה
הראשונה של המועצה.

.24.3

המפעיל יהיה אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן
הכלל ,שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לו עצמו ו/או
למוזמניו ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו
לגוף או לרכוש רכושו של המפעיל שהביא למרכז בתקופת ההסכם או לפנייה ,בשל תאונה שנגרמה
כתוצאה מהסעת הקשישים במסגרת סידורי ההסעה על פי ההסכם ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל
של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו .המפעיל יפצה את המועצה ו/או את
הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם ע"פ פס"ד שלא עוכב ביצועו .המפעיל
משחרר לחלוט ין ומראש את המועצה ,עובדיה ,שלוחיה ,וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות
לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה ,לכל אדם,
לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

ביטוח -
לפני תחילת תקופת ההרשאה על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו ,ומבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל על פי דין
ו/או על פי הסכם זה ,המפעיל מתחייב לקיים באחריותו ועל חשבונו הבלעדי ,את הביטוחים הבאים במשך
כל תקופת ההרשאה וכל עוד קיימת אחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין את הביטוחים ,אשר ייעשו
בחברת ביטוח מורשה ובעלת מוניטין:
.25.1

ביטוח הנכסים שיועמדו לרשות המפעיל ,לרבות תכולתם ,בערכי כינון .פוליסה זו תשועבד לטובת
המועצה ,בל מקרה של נזק ,בר ביטוח ע"פ ביטוח זה .המועצה תשיב למפעיל את התקבולים
שהתקבלו מהמבטחים ,וככל שהתקבלו ,לאחר תיקון הנכס לשביעות רצונה של המועצה .הכיסוי
יכלול סעיף פוליסה ראשונית וויתור על זכות השיבוב.

.25.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות ,שלא יפחת מסך של  $ 2,000,000לאירוע ולמשך
תקופת ביטוח שנתית ,בגין חבותו של המפעיל ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו לכל פגיעה ,אבדן או
נזק לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל גוף שהוא ,לרבות המועצה ,עובדיה ו/או מי
מטעמם.
הביטוח כאמור לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטאריים פגומים ,הרעלה ממזון או משקה ,וכן תביעות שיבוב
מצד המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות .הפוליסה תציין במפורש כי סייג אחריות מקצועית לא
יחול על נזקי גוף כלשהם.
הביטוח כאמור יורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה כבעלת המבנה ,וכן בגין
אחריותה השילוחית למעשי ו/או מחדלי המפעיל ועובדיו ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הביטוח יכלול סעיף בדבר
הויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המועצה.

.25.3

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המפעיל כלפי כל המועסקים על ידו ומטעמו בגבול אחריות,
שלא יפחת מ –  $ 1,500,000לתובע ומסך של –  $ 5,000,000לאירוע ולתקופת ביטוח .ביטוח זה לא
יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן
בדבר העסקת נוער ,הביטוח כאמור יורחב לשפות את המועצה במידה ותחשב כמעבידתם של עובדי
המפעיל.

.25.4

ביטוחי המפעיל כמפורט לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח מתחייב ,כי הביטוחים לא יבוטלו
ו/או יצומצמו ו/או ישונו ו/או יפוגו במשך תקופת ההסכם ,אלא אם כן מסר המבטח למועצה
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 ,יום מראש ,אין בקבלת הודעה כאמור כדי לפגוע
בזכויות המועצה לעמוד על קיום הוראת סעיף  25זה כלשונו ולהתנגד לביטול ו/או צמצום ו/או
שינוי כאמור.
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.25.5

המפעיל מתחייב למלא אחר תנאי הביטוח המפורטים לעיל ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ,לשלם השתתפויות עצמיות ככל שתידרשנה,ולדאוג כי פוליסות ביטוחים המפורטים
לעיל ,תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך תקופת ההרשאה ו/או תקופת
ההרשאה הנוספת היה וזו תמומש.

.25.6

ביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ,וכי
המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה.

.25.7

המפעיל מתחייב (ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה) להמציא לידי המועצה עד ולא יאוחר מיום
תחילת תקופת ההרשאה ,אישור בדבר עריכת הביטוח כמפורט לעיל ,נספח ג' כשהוא חתום כדין
על ידי המבטח .בנוסף ,המפעיל ימציא אישור על הארכת הביטוחים באותו האופן ,לפני תקופת
ההרשאה הנוספת היה וזו תמומש .אישור קיום הביטוחים יחודש ויוגש למועצה מדי שנה בשנה עד
למועד תום ההתקשרות.

.25.8

המפעיל מתחייב להמציא למועצה תוך  15יום מהמועד שיידרש לכך על ידי המועצה עותק מלא
וחתום של פוליסות ביטוחי המפעיל ,קבלות תשלום דמי הביטוח וכן כל מסמך אחר הקשור
בביטוחי המפעיל .הפוליסה תפרט את אופי הפעילות המובטחת ,גובה הכיסוי לאירוע ,סכום
ההשתתפות עצמית והיקף החבות לשביעות רצון המועצה.

.25.9

.המועצה תהיה רשאית לבדוק את פוליסות הביטוח ,שתומצאנה על ידי המפעיל כאמור לעיל
והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימן להתחייבויותיו .המפעיל
מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה בקשר עם אישורי הביטוח ולפוליסות וזכותה
לבדוק את הפוליסות ולהורות למפעיל על תיקונן כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המועצה או מי
מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה.

 .25.10אם לא יקיים המפעיל מסיבה כלשהי את ביטוחי המפעיל או לא ימציא אותם למועצה ,בצרוף
הוכחה לתשלומי הפרמיה תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע את ביטוחי המפעיל בעצמה
ולשלם את דמי הביטוח .המועצה תהא רשאית לנכות את הוצאות הביטוח בתוספת הוצאות
תקורה בשיעור של  20%מכל סכום ,שיגיע למפעיל ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך
אחרת בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום התשלום על ידי המועצה ועד לניכויים מהמפעיל
או תשלומם על ידו .סכומים אלו ייחשבו כחוב פסוק.
 .25.11המפעיל פוטר בזאת את המועצה מכל חבות בגין מקרה ביטוח ,אשר בגינו הוא זכאי או אמור היה
להיות זכאי בהתאם להוראות סעיף  25זה לתשלום מחברות הביטוח.
 .25.12כל האמור בסעיף  25זה ולעיל מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.

.26

המועצה כמפעל חיוני
.26.1

המפעיל מצהיר כי ידוע לה שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים"
והמפעיל מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות
אחד או יותר מהחוקים הבאים -
 .26.1.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .26.1.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א-
.1951
 .26.1.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש),
תשל"א.1971-
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 .26.1.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי המפעיל המשמשים לצורך ביצוע
העבודות נשוא חוזה זה.

.27

.26.2

המפעיל מתחייב לכך שמתן השירותים יבוצע ברציפות ולא יפגע בין בשל מחסור בעובדים ובין מכל
סיבה אחרת .מוסכם בזה כי המפעיל לא יהיה רשאי להשבית ו/או להפסיק את מתן השירותים
מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגין סכסוך כלשהו בין המועצה והמפעיל ו/או סכסוך בין המפעיל
ועובדיו.

.26.3

השבית ו/או הפסיק המפעיל את אספקת השירותים מכל סיבה שהיא תהא רשאית המועצה
במקרה כאמור להזמין השירותים ממפעיל אחר ,וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על המפעיל.

הסבת ההסכם
המפעיל אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעסיק מפעיל
משנה לביצוע איזה מהתחייבויותיו ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה מראש ובכתב .נתנה המועצה
את הסכמתה כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו לפי
ההסכם ולפי כל דין.

.28

.29

.30

שמירת סודיות
.28.1

כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל ,שהגיעו לידי המפעיל ,או
עובדיו עקב או בקשר להסכם זה ,לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

.28.2

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק העונשין,
התשל"ז.1977-

.28.3

המפעיל מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא
לעשות שימוש במידע ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

שיתוף פעולה עם המועצה
.29.1

מבלי לגרוע מתוקפה ו/או מכלליותה של כל הוראה אחרת בהסכם זה מתחייב המפעיל לשתף
פעולה ככל האפשר עם המועצה והמפקח מטעמה ,לפעול בתיאום באשר לקיום עמדת המפקח ו/או
ועדת ההיגוי ביחס להיבטים השונים הנוגעים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

.29.2

המועצה תשתף פעולה עם המפעיל לקידום ולהפצת מידע ביחס לפעילויות נשוא הסכם זה בתחום
שיפוט המועצה.

ערבות בנקאית
.30.1

להבטחת ביצוע חיובי המפעיל בהתאם לאמור בהסכם זה ,ימציא המפעיל למועצה במועד חתימת
חוזה זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ( ₪ 20,000להלן -הערבות).

.30.2

הערבות תהיה צמודה למדד ,תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ד' 2ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן
השירותים על פי הסכם זה ולמשך  90ימים נוספים ותשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל
הוראות החוזה.

.30.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
 .30.3.1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין למפעיל שהמועצה עלולה להוציא
או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .30.3.2כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע
ההסכם על ידי המפעיל .בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה רשאית לגבות את סכום
הערבות כולו או מקצתו ,בפעם אחת און במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים,

G93493-V001.docx

29

ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה המפעיל
חייב להשלים תוך  7ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל.
.31

ביטול ההסכם
.31.1

למרות האמור בסעיף  31לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא הסכם
זה לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של  60ימים מראש למפעיל .במקרה כאמור לא יהיו
למפעיל כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות בגין סיום ההתקשרות כאמור,
למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות
ובהתאם להוראות הסכם זה.

.31.2

כל הוראה בהסכם זה שהופרה ע"י המפעיל ולא תוקנה תוך  7ימים ממועד דרישה  -תחשב הפרה
יסודית .במקרה של הפרה יסודית כאמור ,תהיה המועצה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים
העומדים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל תהיה המועצה רשאית
לבטל את ההסכם ,לתבוע פיצויים בגין הפרתו ,ולהעביר ביצועו לגורם אחר.

.31.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקום אחר בהסכם ,הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה
יסודית של הסכם זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה על פי ההסכם ועל פי כל דין
במקרה הפרה יסודית:
 .31.3.1הפר המפעיל הוראה בהסכם זה שלא תוקנה גם לאחר דרישה ומתן אפשרות לתיקון
ההפרה.
 .31.3.2הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי המפעיל או נכסיו ,כולם או
חלקם ,ואלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך  30יום ממועד ביצועם.
 .31.3.3נתקבלה החלטה של המפעיל בדבר פירוק מרצון ,או הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא
בוטלה תוך  30יום ,או ניתן צו פירוק כנגד המפעיל או הגיע המפעיל לפשרה או סידור עם
נושיו.
 .31.3.4כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי המפעיל מסתלק מביצוע החוזה או מפסיק ביצועו
ו/או כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים.
 .31.3.5כשהמפעיל מסר את ההסכם כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק מפעיל משנה בביצוע
ההסכם ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.
 .31.3.6התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל בעקבות
הליך משפטי.

.32

.33

קיזוז  -עכבון
.32.1

המועצה רשאית לקזז ,כל סכום המגיע ממנו על-פי הסכם זה למפעיל ,כל חוב המגיע לו על-פי
הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר שבינו לבין המפעיל וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המועצה
למפעיל ,בכפוף למתן הודעה למפעיל טרם ביצוע הקיזוז.

.32.2

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן
פוגעות ו/או גו רעות מכל סעד או צעד או אמצעי אחר ,העומד לרשות המועצה כלפי המפעיל מכוח
הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

כללי
.33.1

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכם במקרה מסוים או הסכמה
לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תפורש כוויתור על זכות מזכויותיה ,לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

.33.2

לכל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן יעשה במסמך בכתב חתום על ידי שני
הצדדים.
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.33.3

כתובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כמסגרת בתוך  3ימים ממועד
משלוחה בדואר רשום ,או במועד משלוחה בפקסימיליה בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה ,או במועד
מסירתה במסירה אישית.

לראיה באו הצדדים על החתום

________________
המועצה

המפעיל

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד_________________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום
________________ע"י ה"ה ________________________________ שהינם מורשי חתימה של
__________________ (להלן  -המפעיל) וחתימתם ,בצירוף חותמת המפעיל מחייבת לכל דבר ועניין את
_______________
המפעיל.
________ ,עו"ד
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נספח ב'1
רשימת ציוד

יעודכן מול הזוכה
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נספח ב'2
מפרט ביצוע  /טכני
בנוסף לאמור בהסכם המכרז ,מתחייב המפעיל לבצע את השירותים בהתאם למפורט להלן -
כללי
על המפעל ועל המפעיל בהתאמה יחולו דרישות משרד העבודה והרווחה כפי שמצאו את ביטוין במסגרת תקנון
עבודה סוציאלי (תע"ס)  -והודעות מ"י  /משרד העבודה והרווחה ,המצורפים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
ו/או כל הוראה  /דרישה נוספת של משרד הרווחה כאמור.
בביצוע השירותים מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות
המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) ,התשס"ז  2007 -והתקנות שהותקנו מכחו.
דרישות המועצה באשר למבנה המפעל התעסוקתי
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המפעיל מתחייב לפעול כמפורט להלן-
.1

המפעל מיועד לשרת אוכלוסייה מוגבלת ו/או נכה בנכויות רב גוניות המתגוררת בשטח השיפוט של
המועצה האזורית חבל מודיעין.

.2

אוכלוסיית היעד הינה אנשים עם נכות פיזית ו/או נפשית ,אנשים המתפקדים ברמות פיגור קל עד בינוני
ומוכרים ע"י השירות למפגר וכאלו הזקוקים לשירותי שיקום בדרגות שונות ,בעלי יכולת לשיקום
תעסוקתי (כולם).

.3

גיל האוכלוסייה שתופנה יהיה בין  18ל 65-שנים.

.4

המבנה יכול להכיל עד  50מקבלי השירות.

.5

העסקת עובדים -
.5.1

המפעל יעסיק מנהל/ת במשרה מלאה של  .100%כישוריו הנדרשים :יכולת ניהול תקציב ,יכולת
ניהול מו"מ ,ידע טכני ,היכרות עם אוכלוסיות עם נכויות התפתחותיות.

.5.2

המפעל יעסיק מדריך במשרה מלאה של  .100%כישוריו הנדרשים :בעל ניסיון בעבודה עם
אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ,יכולת הדרכה ,בוגר  12שנות לימוד לפחות ,בעל רקע טכני.

.5.3

המפעל יעסיק עובד סוציאלי ב 25%-משרה .כישוריו הנדרשים :בוגר תואר אוניברסיטאי ,רשום
בפנקס העובדים הסוציאליים.

.5.4

למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי המפעיל יעסיק עובדים לעיל בהתאם להיקפי משרה
הנדרשים בהוראות תע"ס ובשים לב להיקף /מספר מקבלי השירות במרכז.

.6

האחריות לאספקת תעסוקה ,למינהלה ,להדרכה מקצועית ,להכשרת כוח האדם המקצועי ,ניהול שוטף
של המפעל ,יחולו על המפעיל.

.7

המפעיל יישא בכל ההוצאות השוטפות לרבות חשמל ,מים ,טלפון ,ציוד ,עובדים וצד ג' ,אבטחה ושירותי
ניקיון .כמו כן ,יישא המפעיל בביטוח מבנה ויציג למועצה פוליסת ביטוח תוך  7ימים מיום שהוכרז
כזוכה במכרז.

.8

המפעיל יעסיק עובדים ויישא בכל ההוצאות הנדרשות ,לרבות תשלום שכרם וכל התשלומים הנלווים על
פי חוק.
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.9

המפעל יהיה פתוח בימים א'-ה' בכל שבוע ,למעט חגים וערבי חג ויפעל  8שעות ביום ,החל משעה 8:00
בבוקר.

.10

המפעיל יספק ארוחת צהריים חמה למקבלי השירות וכן קפה ושתייה קלה באופן חופשי במהלך כל
היום.

.11

צוות המפעל יבנה מערך הכשרה אישי לכל משתקם ,שיכלול:
.11.1

אבחון תעסוקתי.

.11.2

הערכת פוטנציאל אישי לגבי כל משתקם ,הכוללת לימוד ,העשרת הידע למשתקם ,קידום ושיפור
האיכויות התעסוקתית של המשתקם.

.11.3

צוות המפעל יעבור הכשרה לקראת פתיחת המפעל וילמד באופן המקצועי והמעמיק בכל הקשור
לידע בתחום התעסוקתי הרלבנטי שיתבצע במפעל וכל אחד מאנשי הצוות יעבור הדרכה אישית.

.11.4

עם קליטתו של כל משתקם ,יקיים צוות המפעל ישיבה בהנחיית מנהל המפעל הכוללת הצגת
המקרה והתאמת המשתקם לתחום התעסוקתי.
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נספח ב'3
פתיחת מסגרת חדשה  -כתב התחייבות ופרטי בנק למסגרות פרטיות וציבוריות
.1

אנו ,החתומים מטה _____________ :ח.פ/.ע.ר/.ע.מ( ___________ .להלן" :המוטב") מתקשרים עם
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :המשרד") לצורך הפעלת מסגרת מסוג
____________ בשירות/אגף._________________ :
סמל מסגרת ___________ (ימולא על ידי השירות).

.2

אנו מצהירים בזה כי אם יועבר על ידי המשרד תשלום ביתר ,לזכות חשבון הבנק של המסגרת ,מכל סיבה
שהיא (להלן" :החוב") ,אנו מתחייבים להחזירו למשרד (לחשבות המשרד) ,וזאת תוך  14יום ממועד קבלת
הדרישה בכתב מהמחלקה לשירותים חברתיים ו/או המשרד.

.3

היה והחוב לא יוחזר למשרד ,יפעל המשרד לגביית החוב על פי כל דין ,לרבות ,ולא רק ,פניה להוצאה לפועל.

.4

אנו מצהירים שידוע לנו כי:
א .התמורה עבור מתן השירותים תשולם לנו ישירות על ידי המדינה באמצעות המשרד.
ב .המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים ,במידה ולא עמדנו
בתנאי ההסכם ובהוראות תקנון העובדים הסוציאליים ,לגבי איכות השירות ורמות השירות.
ג .המשרד יעביר לנו תשלום רק מיום קבלת ייפוי הכוח החתום על נספחיו ואישורו במשרד ,ולא יאושרו
תשלומים בדיעבד על ידי המשרד.
ד .אנו מתחייבים לפעול על פי הוראות כל דין ,לרבות הוראות תקנון העובדים הסוציאליים והנהלים
הקיימים המתעדכנים מעת לעת.
ה .מצ"ב טופס פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים לזכות המסגרת וכן אישור עדכני לפרטי החשבון
מטעם הבנק/רו"ח/יועץ מס.

ולראיה באנו על החתום (לחתימה על ידי מורשי החתימה של המסגרת)
שם פרטי ומשפחה

תפקיד

תאריך

חתימה

________________

_______________

________________

_______________

להלן פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים לזכות המסגרת:
שם בנק _____________ סניף _______ מספר סניף ________ מספר חשבון הבנק _________________
אישור בנק  /רו"ח /יועץ מס ______________________ :תאריך_____________________ :
מצורף אישור עדכני לפרטי חשבון הבנק( .יש לצרף אישור בנק/אישור רו"ח/יועץ מס)
מצורף תעודת התאגדות חברה/עמותה/צילום תעודת זהות
פרטים מנהליים למידע לצרכי המשרד:
שם נציג ארגון מפעיל _____________________ :תפקיד ______________ :חתימה______________ :
שם נציג רשות מקומית ____________________ :תפקיד ______________ :חתימה______________ :
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שם המפקח (מטעם המשרד) ________________ :חתימה______________ :

נספח ג'

אישור לקיום ביטוחים
( הפעלת מרכז מע"ש )
לכבוד:
המועצה האזורית חבל מודיעין ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך /או נבחריהם ו/או
עובדיהם ו/או מנהליהם
רח' מודיעין 10
שהם
(להלן" :הרשות")
אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
____________________________ (להלן" :המפעיל ") פוליסות ביטוח אחריות מקצועית ,צד שלישי וחבות
מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם המוצאות על ידינו להמפעיל והמתייחסת
להפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי.
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט הרלוונטיים מקום יש תנאי ביט.
הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
.1

ביטוח אחריות מקצועית :

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  2,000,000 .-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח
שנתית ,המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו מפעיל מפעל תעסוקתי שיקומי בגין פגיעה ברכוש
או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא ,לרבות הרשות הנובעת מרשלנות מקצועית.
הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
.1.1

שם המבוטח יכלול את שמו של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו.

.1.2

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המפעיל כנגד הרשות.

.1.3

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת
את הרשות כנגד אותה חבות.

.1.4

כאשר מוגשת תביעה כנגד מספר מבוטחים ,ומבוטח אחד או יותר אינם זכאים לשיפוי בהתקיים
חריג מחריגי הפוליסה ,לא יפגע הדבר בזכאותו של מבוטח אחר שהחריג אינו מתקיים לגביו
לשיפוי על פי הפוליסה.

.1.5

הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  180יום ,לאחר סיומה אם המבטח
יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש ,ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את
אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י המפעיל.

.1.6

הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  60יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או
שינוי לרעה בתנאיה.

G93493-V001.docx

64

.2

מס' פוליסה_____________________ :

ביטוח צד שלישי:

תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  8,000,000 .-ש"ח לאירוע
ולתקופת הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

.2.1

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות ,כל הבאים מכוחו ,נבחריו ,תושביו ,חבריו ועובדיו
ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
יבוטל חריג הרעלה ממאכל או משקה בפוליסה.

.2.3

כל אדם  ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו,
בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

.2.4

הפוליסה תורחב לכסות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כלפי הרשות ( .סעיף
 328לחוק הביטוח הלאומי ).

.2.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ובתנאי
כי סעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.2.2

ביטוח חבות מעבידים :מס' פוליסה_____________________ :

.3

תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות אחריות
של  $ 1,500,000.-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר) חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.3.1

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

.3.2

הביטוח חל על כל עובד של המפעיל ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם קיבל שכר
מהמפעיל ובין אם לאו.

.3.3

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ובתנאי כי סעיף זה לא
יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.4

ביטוח רכוש:

מס' פוליסה_____________________ :

תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
הפוליסה כפופה לתנאים כדלקמן:
.4.1

סכום הביטוח מייצג נאמנה את ערך הכינון של הנכסים ותכולותיהם.

.4.2

פרק המבנה ואבדן שכ"ד משועבד לטובת המועצה.

.4.3

הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת של המועצה

.4.4

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ,וכל הבאים מטעמן ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.

.4.5

הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  60יום לגבי ביטולה או שינוי לרעה בתנאיה.
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.5

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:

.5.1

כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י המפעיל אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

.5.2

המבוטח בכל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות
כמצויין ברישא של מסמך זה ,המפקח ,קבלנים וקבלני משנה של המפעיל.

.5.3

הביטוחים שערך המפעיל כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ,אלא
אם כן מסר המבטח לרשות הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 60שישים) יום
מראש.

.5.4

בכל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה –
למעט תביעות המוגשות נגד המפעיל לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה נובעת
מ :אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים או כימיים ,מכשירים
סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותאור ,הרעלה במאכל או במשקה ,עבודות נוער כחוק ,הוצאת
דיבה ולשון הרע.

.5.5

כל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על
זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או
שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לפעילות.

.5.6

כל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות
מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה ידוע לרשות,
שלעניין זה מוגדר מזכיר הרשות או גזבר הרשות או הממונה על הביטוח ברשות.

.5.7

כל הוראה בביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה
בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות .כל
הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את
הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף
בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

.5.8

מוסכם כי "חובות המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על המפעיל בלבד ,לרבות החובה
לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

.5.9

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

ולראייה באנו על החתום:

_______________

_________

_______________

_______________

חתימה וחותמת

תאריך

שם החותם

שם המבטח
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ערבות הצעה
נספח ד'1
בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
המועצה האזורית חבל מודיעין

ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________

על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת המבקשים
למכרז פומבי מס'  29 /2019הפעלת מרכז שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך שֹל  10,000ש"ח
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל לא יאוחר מתוך  7ימים ממועד דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 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.
אתם תהיו רשאים לדרוש מ אתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
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.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/12/2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  31/12/2019לא תענה.
לאחר יום  31/12/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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ערבות ביצוע
נספח ד2

בנק_________ :

לכבוד,
מועצה אזורית חבל מודיעין

סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

ג.א.נ,
הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________

על פי בקשת _________ (להלן "המבקשים") לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ______________
להפעלת מרכז שיקומי תעסוקתי אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח (עשרים אלף
ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן "הפרשי הצמדה").
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 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.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן "המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום _______ (להלן "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי
הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'1

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

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

אני משמש כ _________________________ -אצל המציע _________________________ (להלן
 -המציע) ,שהגיש הצעה במכרז פומבי מס'  29/2019של המועצה האזורית חבל מודיעין .

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך.

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם 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.
"שליטה" -

.4

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

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [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 האחרון להגשת ההצעות בהליך ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;
( .5סמן  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.

( .6במקרה 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.

( .7במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
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 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך 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).
 .8המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
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
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נספח ה' 2

תצהיר
אני הח"מ ______________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
א.

הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________________________ (להלן" :המציע")
שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן" :המועצה") אני מצהיר/ה כי
הנני מורשה חתימה במציע ומוסמך /ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ב.

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בעבירה
פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה וזאת במהלך 7
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז שפורסם ע"י המועצה להפעלת מרכז שיקומי (מכרז
מס' .29/2019

ג.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום _________ הופיע בפני _____________ ,עו"ד מ.ר _________ .אשר משרדי ברחוב
______________ ,מר/גב' __________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_________________
__________ ,עו"ד
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נספח ה'3

הצהרה בדבר שמירה על סודיות

אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני מתחייב לשמור על סודיות העבודה ,מסמכיה ומסקנותיה.
כל ידיעה (כמשמעותה בחוקי העונשין) ,מסמך ,רשימה ,הנחייה וצילום שיימסרו לידי יישמרו בסודיות מוחלטת.
אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיגיע אלי עקב ובגין ביצוע העבודה כהגדרתה במכרז ובחוזה ובמיוחד בכל
הקשור למקבלי השירות  ,למועצה ולאגף הרווחה שבמועצה.

___________________

__________________

שם  +חתימת המצהיר

תאריך

נספח ו'1

G93493-V001.docx

73

נספח תאור כללי של המציע
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור:

שם המציע

מס' עוסק מורשה
מלכ"ר  /תעודת זהות

/

כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.

טלפון

טלפון נוסף  /נייד

פקס

כתובת דואר אלקטרוני -
E.mail

שם איש קשר ותפקידו

טלפון איש הקשר

______________________ _____________________ ______________________
תאריך

תפקיד

שם המציע

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת
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נספח ו'2
נספח ניסיון המציע לתנאי הסף
ניסיון בהפעלת וניהול שירותי שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים  /מסגרת שיקומית בה
שהו לפחות  50חניכים  /מקבלי שירות  ,במהלך  5השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה ולצרף המלצות :

שם הלקוח

פרטים בדבר
השירותים או מהות
השירות שניתן ע"י
המציע

שם

G93493-V001.docx

שנות מתן
השירות

שם איש קשר

טלפון איש קשר

(יש לציין
משנה ועד
שנה)

חתימה וחותמת של
המציע
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תאריך

נספח ו'3
נספח המלצות
על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב כנדרש -

שם הגוף

תיאור הפעילות
שבוצעה מולו

שם
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הפעילות

שם הממליץ

חתימה וחותמת של
המציע
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טלפון
ממליץ

טלפון נייד

תאריך

המלצה
בכתב

נספח ו'4
תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש
ואישור מורשי חתימה של נותן השרות
הצהרת המציע:
הריני להצהיר כי אני המציע ____________________ שילמתי בקביעות בשנה האחרונה ,לכל עובדי כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי ,במידה שחלים עלי ,ובכל
מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

______________________ _____________________ ______________________
תפקיד
שם המציע
תאריך
______________________ _____________________ ______________________
עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר
חתימה וחותמת
נציג/ה המציע המוסמך/ת
______________________ _____________________ ______________________
טלפון
מיקוד
כתובת מלאה (כולל ת.ד).
______________________ _____________________ ______________________
כתובת דואר אלקטרוניE.mail-
טלפון נוסף /נייד
פקס

* אישור מורשי חתימה של נותן השירות ,חתום ע"י עו"ד
הריני לאשר בזאת כי:
_______________________ _______________________
הינם מורשי חתימה של המציע נותן השירות.
חתימת עו"ד:
________________ _______________ _______________
שם

עו"ד
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נספח ו'5

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 –  2001והתקנות לפיו (להלן – החוק) ,חל עלי כנותן השירותים במסגרת
מכרז מס'  - 29/ 2019הפעלת מרכז שיקומי תעסוקתי רב נכותי.
 .2הנני הח"מ _____________,מצ היר 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
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נספח ו'6
ניסיון מקצועי של צוות המרכז המוצע
המציע ימלא לכל עובד ,אשר מוצע על ידו לשם מתן השירותים למועצה ,את הטבלה כדוגמת הטבלה
הבאה:
שם העובד
תאריך לידה
תפקיד
השכלה
והכשרה
ידע וניסיון
חובה לצרף
תעודות
וותק אצל
המציע
וותק מקצועי
כולל
לקוחות להם
נתן שירות
בתפקיד
המוצע

לקוח

שם איש
קשר

תפקיד
איש
קשר

.1
.2
.3
.4
.5
רמת השליטה בעברית
גבוהה/בינונית/נמוכה
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מס'
טלפון

נספח ו'7
הצהרת המשתתף ואישור רו"ח
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרינו להצהיר כדלקמן:
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2013היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2014היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2015היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2016היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2017היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2018היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).

חתימת המשתתף____________________ :
=======================================================

אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת המשתתף
בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה
על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף
בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים לעיל.
תאריך__________ :
_________________
בכבוד רב,
רואי חשבון
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נספח ו'8

הצהרה על היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית חבל מודיעין (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז
.1
מספר  29/2019שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2
סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
.2.1

.3

.4
.5
.6

"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״.
 .2.2כלל ( 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.
 .2.3סעיף  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״.
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

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

.3.2

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.

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
.3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה
לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית
להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור
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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נספח ז'
נתונים נוספים הנוגעים למציע והצעתו -
המציע יפרט בהצעתו בנספח זה או במסמך נפרד ,פרטים הנכללים בנספח זה.
הנתונים להלן ישמשו את המועצה לצורך בחינת ההצעות ,כמפורט במסמכי המכרז.
.1

תכנית הפעלה מפורטת -
להלן תכנית מוצעת (יש להתייחס פירוט באשר למהות המפעל ,הגורמים שיתמכו במפעל וכיו"ב .כמו כן
תכלול ההצעה תכנית תעסוקתית מפורטת בליווי פירוט תכנית טיפולית וחברתית .המציע יפרט מערכת
בקרה עצמית ,כיצד הוא מאתר כשלים ובעיות בשלבים מוקדמים ,כיצד הוא ידאג לתיקון הכשלים וכיצד
יוודא כי הראוי לתיקון אכן יתוקן).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

.2

תכניות תעסוקתיות ושיקומיות המתוכננות לצורך מכרז זה
(יש להתייחס להיבטים הנוגעים לתכנית ,לרבות גיוון בתוכניות תעסוקה ,תפיסות חדשניות לעומת
הקיים כיום במפעל חבל מודיעין ,פעולות חברתיות  /תרבותיות  /העשרה).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

.3

ניסיון בהפעלת תוכנית לתעסוקה נתמכת
מעבר למפורט ביתר נספחי המכרז ,יש להתייחס גם לנושאים הבאים (כולל דוגמאות ואסמכתאות) -
אחוז מקבלי השירות בתעסוקה נתמכת ביחס לכלל מקבלי השירות במסגרת
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
מגוון מקומות תעסוקה בהם מועסקים מקבלי השירות מתוך המסגרת.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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הצגת תמהיל של רמות פיגור מגוונות בתעסוקה נתמכת.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ ___________________________________________________
_________________________________________________________________________.
.4

יציבות כוח אדם במסגרות אחרות וגובה השכר -
ותק העובדים במסגרות אחרות שמפעיל המשתתף  -יש להתייחס ,כולל דוגמאות ואסמכתאות.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
גובה השכר המשולם לבעלי התפקידים השונים  -יש להתייחס ,כולל דוגמאות ואסמכתאות.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

.5

הצגת מסגרות ותוכניות בתוך מפעל שיקומי-תעסוקתי ברשויות אחרות ובמסגרות אחרות לאנשים עם
צרכים מיוחדים (כגון :הוסטל ,מפעל מוגן וכיו"ב) במהלך  5השנים האחרונות יש להתייחס גם לנושאים
הבאים (כולל דוגמאות ואסמכתאות) -
היקף המסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים שמפעיל כיום המשתתף והפעיל במהלך  5השנים האחרונות
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
מספר התוכניות בכל מסגרת.
__________ _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
גובה השכר לחניכים בכל מסגרת.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

.6

אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
ככל שיש למציע ,נא לציין ולצרף את המסמכים.

.7

היקף גיוס תרומות למסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים שהופעלו ע"י המשתתף במהלך  5השנים
האחרונות -
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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נספח ח'

לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן  -המועצה)

תאריך __________

ג.א.נ,

הצעת והצהרת המשתתף  -מכרז פומבי מס'  29 /2019להפעלת מרכז תעסוקתי שיקומי רב
נכותי בתחום שיפוט המועצה
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה ,בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם,
ביקרנו בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע
עליהם.

.2

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ואנו מסכימים כל
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

.3

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

.4

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים תוך 7
ימים ממועד חתימת ההסכם ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו ,ואנו מתחייבים לעשות
כן באם נזכה במכרז.

.5

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים.

.6

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום
נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה,
כפיצויי ם מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה
על פי המכרז ו/או כל דין.

.7

אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לביניכם.

.8

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 10,000בתוקף לפחות עד
 31/12/2019ידוע לנו כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  90יום נוספים וכי
במקרה של דרישה כאמור הרינו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות .כן ידוע לנו ,כי במידה ולא נאריך
את הערבות ,תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה ,כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

.9

היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד
בידכם ערבות בנקאית ,בשיעור הנקוב בחוזה.

.10

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו
בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

.11

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על
הצעה זו.

.12

ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו בהתאם לפרמטרים שנקבעו מראש במכרז.
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.13

ידוע לנו כי התשלום בגין הפעילות יבוצע ע"י משרד הרווחה ומשרד הבריאות .גובה דמי האחזקה הינם
בהתאם לתעריף שייקבע למפעל ע"י ועדת התעריפים של משרד הרווחה/בריאות .דמי האחזקה
ישולמו ע"י משרד הרווחה /בריאות בהיקף ועבור מקבלי השירות שהוכרו ע"י משרד הרווחה /בריאות.
כן ידוע לנו כי ככל שנזכה במכרז נהיה אחראים לקבלת דמי האחזקה ממשרד הרווחה .למועצה לא
תהיה כל אחריות מכל מין או סוג לביצוע תשלומים אלה.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף_____________________________________________ :
כתובת __________________________________________________ :טל'______________:
איש קשר_____________________________________________ :
חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך_______________ :

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי
מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.
אישור עורך דין
אני הח"מ _______________ ,עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו-
____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * (מחק את המיותר).
תאריך _______ חותמת _______________ חתימה______________
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