
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 עיריית קריית ביאליק 
 

 

 42142/7מכרז פומבי מס' : 
 

"פרויקטים חברתיים לניצולי 
שואה ואזרחים ותיקים בקרית 

 "ביאליק
 

 

 

 ( בע"מ4227) M.Pליעדים   -כל הזכויות שמורות  
לרבות התוכנה, בסיס הנתונים,  בו,זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים  המכרז דנן אוגדן

תמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, מסווגים עיסקית ,הגרפיים הקבצים הטקסטים, התיאורים, עיצובם,
 בע"מ מפיק ועורך המכרז על כל המשתמע מכך 7002ליעדים  אם לא נאמר מפורשות אחרת ושמורים

להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק  בלבד. אין
( בע"מ. 7002) MPיעדים מ , אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראשאוגדן זהמתכניו של 

 בלבד !  
 

 

  
 ( בע"מ4227יעדים אמ.פי )
 

   mpmp1@012.net.il/12//47 ביאליק .ק 111/ת.ד 
 22-7774775פקס'   /254-747452נייד   22-7777727טל 
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 :    מבוא .1
   

פרויקטים חברתיים לניצולי הפעלת להצעות בזאת  מזמינה ( "העירייה"להלן: קריית ביאליק )עיריית 
 ( הפעלת4לניצולי שואה , )מועדון מועשר ( הפעלת /)בקרית ביאליק כדלהלן: שואה ואזרחים ותיקים 

. הצעות קהילה תומכת לניצולי שואה (1צור שלום, )בשכונת ברנר ברחוב  מועשר לאזרחים ותיקים מועדון
המהווים ( "השירותים"להלן: )במסמכי המכרז למפורט  להפעלת הפרויקטים כאמור לעיל תוגשנה בהתאם

 מהסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע המיטבי .  חלק בלתי נפרד
 

, משרד הרווחה והשירותים החברתיים  -המקצועיות של מדינת ישראל על פי הנחיות  ויפעל הפרויקטים
מועדונים ופעילויות פנאי לאזרחים  – 4.17ובפרק  קהילה תומכת לזקנים – 4.11פרק  הוראות התע"ס 

 הדרישות הבאות:על פי כן ו, )ראה נספח א' וב'(  ותיקים
 

 :דרישות להפעלת קהילה תומכת .א
שירותי אב/אם קהילה, לחצן מצוקה המחובר למוקד חירום, שירותים רפואיים,  סל השירותים :

פעילות חברתית קבועה ומותאמת לרמת העצמאות והניידות, סיוע במיצוי זכויות, התייחסות 
 נוספת לצרכיהם הייחודיים של מרותקי בית וסביבה.

 

 דרישות להפעלת מועדון מועשר מופ"ת:  .ב
:  מבנה של מועדון חברתי מונגש ומותאם לזקנים, הכולל מטבחון, כמפורט בהוראה  תשתית פיזית

 בתע"ס. 4.17
ארוחת בוקר קלה, ארוחת צהריים חמה, הסעות הלוך ושוב, פעילות חברתית    :סל שירותים

 מגוונת.
 13:00 – 8:00ימים בשבוע בשעות  3המועדון המועשר יפעל  :זמני הפעלת המועדון המועשר 

 
 

יובהר כי הפעלת מועדון מועשר לאזרחים ותיקים תעשה במבנה העירוני הנמצא ברחוב ברנר בקרית 
 ביאליק ואילו הפעלת מועדון מועשר לניצולי שואה תעשה במבנה שיוצע על ידי המציע.

 
יקרי ההתקשרות להפעלת הפרויקטים ומתן השירותים בהם, מבלי לגרוע מהאמור וביתר מסמכי המכרז , ע

יכללו מסגרות שונות המספקות שירותים קהילתיים לאזרחים ותיקים ולניצולי שואה ,כמפורט בנספחי 
המכרז ובמפרטים  המצורפים לו , ובהתאם להנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כאמור בתקנון 

 ד הבריאות והוראות המפקח מטעם משרד הרווחה של העירייה.הוראות משר , )עבודה סוציאלית(
 

הפרויקטים, בסטנדרטים הגבוהים ,המקצועיים והאיכותיים להפעלת השירותים ל לעל הזוכה לספק את כ
ביותר. מובהר כי ההפעלה השוטפת תהייה בהתאמה למהותה של כל מסגרת אשר תופעל בה, לרבות העסקת 

מוסמכים ומיומנים כנדרש , השירות הניתן במועדון יכלול בין היתר: עו"ס, כוח אדם לרבות אנשי מקצוע 
 מדריכים, מטפלים, עובדי חינוך ותרבות , עובדי מנהלה וסמך מקצועי, אספקת מזון , הסעות , וכיו"ב.

 

ותאגידים הרשומים כדין בישראל, ובתנאי שבמועד האחרון ציבוריים רשאים להשתתף במכרז גופים  1.1
 תנאי הסף - 3כאמור בסעיף  )במצטבר(הנדרשים להגשת הצעתם הינם מקיימים את כל התנאים 

 , כאמור בפרק המנהלה . צרופות – 4ובסעיף 
 

רק אם בידם קבלה המעידה כי הם אלה  מודגש ומובהר כי משתתפים במכרז יוכל להגיש הצעתם, 1.1
 .שרכשו את מסמכי המכרז 

 

 יום  מהמועד האחרון     90 -הצעה שהוגשה, אינה ניתנת לביטול ותעמוד בתוקפה לפרק  זמן שלא יפחת מ 1.1
 לאחר   הקבוע להגשתה. במקרה  ומכל טעם  שהוא לא יעלה בידי המזמינה להתקשר עם  המציע  הזוכה       
 המציע  הכשיר השני בטיבו.  לקבל את הצעת  המזמינה רשאית  אתה ו/או ההסכם עימו יבוטל  רתובחי       

 

חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות  ונספחים , המהווים( ג-)א קבצים עיקריים  3 אוגדן המכרז מכיל 1.1
בין בכל מקרה של סתירה או אי התאמה שייחתם עם הזוכה ויראו אותם לצרכי קיומו כמקשה אחת. 

, תהא ההוראה שבנספח עדיפה על הוראה בגוף החוזה אלא אם כן צוין אחרת לנספחיו מסמכי החוזה
 כי הינה עדיפה על ההוראה המצויה בנספח.  , ובמפורש בהוראה המצויה בחוזה 

 

לסתירות ו/או לאי התאמות ו/או לחריגות במסמכי המכרז המזמינה על המציעים להסב תשומת לב  1.1
  המזמינה . ולפעול עפ"י הוראות , טרם הגשת הצעתם , דען ומייד עם היו
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 :תכולת אוגדן המכרז וצרופותיו להלן   1.6      
 

 תנאי השתתפות במכרז  . –מינהלה  -קובץ א'      1.5.1
 תצהירים ונספחים  . -קובץ ב'      1.5.7
 . התקשרות החוז -'  גקובץ     1.5.3
 תקנות והוראות תע"ס .    1.5.4

 

 מאוחר  לה שיצורפו במועדאלמסמכי המכרז ו/או  צורפוש המפרטים והנספחיםמובהר בזאת כי כל  1.2
 "מסמכי החוזה"., ויקראו להלן לשם קיצור  יותר, אף הם יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :   הגדרות ופרשנות .1
 

 להלן,הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פרוש אחר.במסמכי מכרז זה למונחים המוגדרים  1.1
_______________________________________________________________________ 

             מחלקת רווחה ושירותים חברתיים   -קריית ביאליק  עיריית        "המזמינה"   
           _______________________________________________________________________ 

ג( , הוראות ותקנות תע"ס, נספחים. -)א יםעיקריקבצים  3מסמכים המכיל   אוגדן "מסמכי המכרז"      
_______________________________________________________________________ 

 ויכולתו  לקיים כל   רצינותו  ינתלבחמענה שנתן מציע בכתב , לבקשת העירייה ,               "הצעה"   
 .                      המכרז כאמור במסמכיהתחייבויות ה                                

_______________________________________________________________________ 
 מציע שהצעתו תמצא ע"י ועדת המכרזים, כהצעה המיטבית מקרב כלל ההצעות י"       "מציע מיטב

 _______________________________________________________________________ 
 מציע שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז ויוזמן לחתום על חוזה התקשרות.        "המציע הזוכה" 

_______________________________________________________________________ 
 לחוזה אשר כפוףבשירותים משפטית המקבל/ת על עצמו/ה ביצוע התאגיד/ישות                  "מפעיל"

  החוזה וכל מי כמוגדר בגוף הספקנציגיו של  לרבות נספחיוייחתם עימו  על כל     "ספק השרותים"
 ו/או הפועל בשמו ספק משנה  לרבות כל בדרך חוקיתאו במקומו, תחתיו  שיבוא                 "קבלן" 

 .או חלק מהן במתן השירותיםמטעמו                              
_______________________________________________________________________ 

 י, המיועד לאזרחים ותיקים, זקנים עצמאיים תשושים קל, לפעילות מועדון חברת      מועשר מועדון "
 יומית חברתית, מעשירה, תרבותית, השכלתית המתנהלת בזמנים קבועים לרבות                 "מופ"ת  

 מתן שירותי הסעות וארוחות.                                
_______________________________________________________________________ 

 "קהילה תומכת לניצולי שואה" מיועדת לזקנים בודדים ולזוגות זקנים  התוכנית"קהילה תומכת     
 ת ניצולי שואה במסגרת הקהילה המוכרת להם. שילוב הזקן נעשה בדרך של הבטח     לניצולי שואה"            

 מגוון שירותים המסייעים לו להישאר בביתו ובקהילתו, הכוללים שירותי מוקד                                          
 מצוקה, שירותים רפואיים, פעילות חברתית ושירותי אב/אם קהילה.                                         

         _______________________________________________________________________ 
 
 אולם / מועדון בבעלות העירייה או בבעלות המפעיל  אשר המפעיל  יערוך בהם    "מתחם הפעילות"

 צדדים.פעילויות נשוא המכרז בתקופת ההסכם כפי שיצוין בהסכם בין ה                                
          _______________________________________________________________________ 

 על ביצוע כלל  מטלותיו לפקח שנקבע מטעם העירייה או כל אדם העבודה מפקח           "המפקח"   
  בחוזה הנתונה סמכותכל מובהר כי . והתחייבויותיו של המציע הזוכה או חלקן                            
 מטעמו.באותה מידה למפקח או למי  נתונהלמזמינה תהיה ה ז                            

_______________________________________________________________________ 

 ! לתשומת לב המציע    
 

 .ולהבינם מסמכי המכרז כל ש לקרוא בעיון את א.   י 

 עללנדרש.  התאםמענה בהתאם להוראות המצוינות באותו סעיף ב השיביש להתייחס לכל סעיף וסעיף ולב.     

  גיש את הצעתו לעירייה , כשהיא חתומה , מלאה  ושלמה , בתוך מעטפה סגורה היטב  להמשתתף במכרז  .ג

 וזאת בדרך, במועד ובמקום כפי שנקבע בתנאי המכרז.  .ד
 

 עשויות להיפסל.   –ובאופן המתואר לעיל פי תנאי המכרז  לעשלא  שתוגשנההצעות ג.      

  . תנאי המכרז של  על אי ידיעה ו/או הכרה ו/או הבנה מי מהמציעים שליודגש כי לא תשמענה טענות כלשהן ד.     
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 הליך מקדמי  לקבלת  כלל השרותים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ובכללן כל"שירותים"           
 הרישיונות וההיתרים מכל גוף או מוסד או גורם מאשר, לצורך ביצוען בפועל.                                      

 _______________________________________________________________________ 
 נוסח המצורף למכרז בקובץ ג' .חוזה/הסכם שיחתם בין העירייה לזוכה עפ"י ה     "הסכם 1חוזה"

 _______________________________________________________________________ 
 מנהלת לשכת הרווחה העירונית  או נושא תפקיד מטעמה או מטעם העירייה אשר  "המנהל"                         

 .     ישמשו נציג/י הרשות לעניין החוזה                                           
               ___________________________________________________________________________________________________________ 

 יצוע לבו/או יועץ מומחה מטעמה אשר הועדה  תמנה ה העיריי המכרזים שלועדה "        "ועדת בחינה          
 בדיקה ובחינת ההצעות וקביעת ציון משוקלל הסופי של כל אחת מההצעות אשר                                            
             קיימו את כל תנאי הסף ועלו לשלב הבחינה ) שלב ב' ( .                                          

              ___________________________________________________________________________________________________________ 

 , המורשים לחתום בשמה על הסכם ההתקשרות.גזבר ומנכ"ל העירייה"מורשה חתימה"             
          _______________________________________________________________________ 
                         .במסמכי המכרז במלואן כמפורט מטלותיוביצוע  מפעיל בגיןשולם לתתמורה ש  "       "שכר החוזה          
          _______________________________________________________________________ 

 
 : כללי פרשנות   4.4

 מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש, תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.         
ת גם לזכר, והמונח בני מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה, מילים בלשון נקבה מתייחסו   7.7.1 

 אדם משמעו גם תאגיד.
 משמעו "ועד בכלל". -" לעניין זמן, מקום או מובאה …הביטוי "עד   7.7.7 
 כוונתו להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת תוקפן של    -אזכור הוראת דין    7.7.3        

 הצעה או ההתקשרות יחד וכל אחד לחוד , לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא                  
 במקומה.                 

 
 

  מקדמיים( ם)תנאי: תנאי סף להשתתפות במכרז   .1

שלהלן.  )במצטבר(רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת הצעות יעמוד בכל התנאים 
מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי אותו הדין יחול גם על קבלני משנה של המציע והם נדרשים לעמוד 
בכל התנאים כאמור לעיל בכפוף להתחייבותם של קבלן המשנה ושל המציע , שניהם יחד וכל אחד מהם 

יימים את לחוד, לפיה קבלן/ני משנה המוצע/ים לביצוע העבודות בתחומים המפורטים בחוזה מק
 האמור להלן, וקיבלו אישור בכתב ומראש מהמזמינה המתייחס לכל אחד מהתנאים המפורטים להלן :  

 

ישראל או  נו אזרח מדינת ישראל הנושא תעודת זהות ישראלית, או תאגיד הרשום במדינתיההמציע  1.1
רשומה  שותפות בלתיעמותה רשומה כחוק בעלת אישור ניהול תקין לשלוש השנים האחרונות או 

ומקום מושבו/ם בשטחי מדינת  ישראלית ים תעודת זהות/הנושא, ששותפיה הינם אזרחי מדינת ישראל
. יש לצרף צילום תעודת זהות המעיד על כך או לצרף מסמכי רשום לפי חוקישראל או עוסק מורשה 

 התאגדות מרשם החברות / העמותות / השותפויות .
 

  לשם עמידה בסעיף זה  .7016,  7015,  7014, לרבות בשנים  עובדים לשנה בממוצע 50מעסיק לפחות  1.1
 אישור מרואה חשבון המאמת פרטים אלה. המציע לצרף על        

 
 : למציע וותק וניסיון קודם , כדלקמן  3.3

 

 – וותק  /.1.1
 

, שנות הוותק תספרנה לאחור  פרויקטים חברתיים( שנים לפחות בניהול 3למציע וותק של שלוש )
 ממועד פרסום מכרז זה. 

 

ניהול ועריכת פעילויות חברתיות תרבותיות , לרבות פעילויות  - "פרויקטים חברתיים"לעניין זה 
  תומכות  ומסייעות למצבי משבר ומצבי סיכון.

 
עניק שירות הגופים להם ה שמות להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יפרט את ניסיונו הרלבנטי ,

זה , תיאור הנהנים , מועדי מתן השירות ושם איש הקשר הממליץ בכל אחד מהגופים. המציע מסוג 
 . דין , לאימות האמור-שייחתם ויאושר  ע"י עורךבנוסח המצ"ב )בנספח יג'(  יגיש  תצהיר 
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  – ניסיון קודם  3.3.1
 

( קודם עבור רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ו/או תאגידים 1המציע ביצע לפחות פרויקט אחד )
 .  7015 – 7017עירוניים ו/או מוסדות ציבור ו/או חברות כלכליות ברשויות , בטווח השנים 

 

 אושר ע"י עו"דשי ()נספח ח'למלא טופס הצהרה על ניסיון  לשם עמידה בסעיף זה המציע מתבקש
. מובהר כי העירייה רשאית )אך  בצירוף אישורים להוכחת הניסיון  (')נספח טוהצהרה על ניסיון קודם 

  לא חייבת( לפנות לגופים אלה לצורך אימות ניסיון קודם ובחינת מידת שביעות הרצון מהמציע.
 

 : מכרזערבויות   3.4
 

 מבנק  ישראלי   מודת מדדצ ובלתי מותניתבלתי תלויה ערבות בנקאית אוטונומית המציע יצרף להצעתו 
   מכרזב פותותתשהו בקשר עם הוצאה לבקשת אשר ( 1המצ"ב ) ראה נספח ג'בנוסח זהה לנוסח הערבות 

 ₪ 242,22 של. הערבות תהיה ע"ס  כספי קריית ביאליק" "עיריית לפקודת, 42142/7פומבי מס' 
 ( .מכרז" )להלן : "ערבות  7.42/12.27בתוקף עד עשרים אלף( )

 
בנוסח הזהה לחלוטין  לערבות ביצועמובהר בזה כי, המציע הזוכה מתחייב להחליף ערבות המכרז 

₪  42,222יהא על סך )להלן : "ערבות הביצוע"( כשהסכום הנקוב בה  7לנוסח הערבות המצ"ב בנספח ג'
)להלן: ים ההסכם בין הצדד מיום חתימת חודשים 42ותוקפו יהיה למשך יהיה למשך  כולל מע"מ

 .  "התקופה הראשונה"(
 

 3-עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקף ההתקשרות עד ל )זכות הבחירה(לעירייה האופציה 
. האריכה העירייה תקופת החוזה , יוארך תוקף הערבות הבנקאית חודש כל אחת 4/תקופות נוספות של 

 בהתאמה לתקופת ההארכה.
 
 

 – (פיננסיתחוסן כלכלי )איתנות   1.5
 

 כי ביכולת המשתתף להעמיד המשאבים  מנהל הכספים / מנכ"ל, המאשרצהיר המציע יצרף להצעתו ת 
  של עיריית קריית ביאליק , וכי קיימת   42142/7הכספיים הנדרשים למתן השירותים , כמפורט במכרז  
   ל ידו המבוצעות ע לשאר הפעולות ביחס   בפני עצמה וכספית  העומדת   אצלו תשתית מבנית , ארגונית 
להוכחת עמידתו בתנאי זה ,עובדיו במתן השירותים בתחומי הפעילות החברתית לקשישים ו/או על ידי  

 . נספח י'כאמור באישור הלצרף  על המציע 
 

 : (מסמכים ואישורים משלימים)צרופות    .4
  האישורים והמסמכים המפורטים להלן :צרף להצעתו את יהמציע 

 

כעוסק מורשה ומגיש  ,1925-ערך מוסף, תשל"ו רשום לפי חוק מס המציע  - אישור עוסק מורשה 1.1
 על המציע לצרף אישור תקף המעיד על כך.  .תקופתיים שוטפים בגין מס ערך מוסף דו"חות

 
 

המציע  מנהל ספרי חשבונות ומדווח לרשויות המס לפי חוק עסקאות  - אישור עסקאות גופים ציבוריים 1.1
)אכיפת ניהול  חשבונות , תשלום חובות  מס  שכר  מינימום  והעסקת   1926 –גופים ציבוריים התשל"ו 

 על המציע לצרף אישור תקף המעיד על כך. עובדים  זרים  כדין ( 

 

מבוקרים הר המציין כי לא נכללו בדוחות הכספיים אישור רו"ח מבק יצרףמציע ה - אישור "עסק חי" 1.1
  י""עסק ח-כ המס האחרונות שחלפו הערת אזהרה על המשך קיומו של המציע של המציע בשתי שנות

 מובהר בזאת כי המזמינה לא תאפשר השתתפות במכרז למציע אשר לגביו חלה הערה כאמור.
 

 : )לרבות חברה בע"מ ,שותפות( תאגיד מסמכי  4.4
  

או שותפות, ייצרף את המסמכים והאישורים הבאים כשהם חתומים ע"י עו"ד או     הינו תאגידש מציע 
 רו"ח ומאושרים כנאמן למקור : 

 

 תעודת ההתאגדות של התאגיד.     4.4.1

 . ליום הגשת ההצעה בפועל  תקנון התאגיד מעודכן     4.4.7

 .בשם התאגידבעלי זכות החתימה אישור בדבר שמות     4.4.3    
 .תזכיר ותקנות מעודכנים ליום הגשת ההצעה בפועל     4.4.4    
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  – מסמכי עמותה  4.5
  

 תזכיר רשם העמותות, נדרש לצרף להצעתו   –מציע שהינו עמותה רשומה במשרד המשפטים    4.5.1      
 לרבות רשימת המייסדים וכן אישור אחרון של רשם העמותות  עמותהה ותעודת ההתאגדות של                   

 .על ניהול תקין                 
 

 . עמותהבעלי זכות החתימה בשם האישור רו"ח בדבר שמות     4.5.7      
 

 , מאומת ע"י עו"ד. ליום הגשת ההצעה בפועל תקנון העמותה מעודכן    4.5.3      
 

 עברייני מין תניעת העסקעמידה בדרישות החוק למ  4.6
  

   לפעול בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, בזאת המציע מתחייב     4.6.1       
 על פי  אישור המשטרה שניתן  תחייב לשמור בתיקו האישי של כל עובד את ולה .7001 –תשס"א                    
 יא' בקובץ  האמור. המציע יחתום על התחייבות כאמור בפני עו"ד, בנוסח, המצורף כנספחהחוק                    
 ב'  של מסמכי המכרז.                   

 

 העובדים אשר יועסקו על ידי הזוכה בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר יבצעו   4.6.7       
          בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנים, יהיו כשירים  עבודתם כולה או חלקה                 

 בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנים בהתאם להוראות החוק למניעת  לעבודה                   
 לא יועסק אדם כלשהו על ידי , לפיו  7001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א העסקה של                   
 או בבתי הזקנים,, אלא  הזוכה בביצוע השירותים בתחום בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים                   
 העסקה של עברייני  לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת                   
 (להלן בפרק זה: , 7003 – , תשס"ג(אישור המשטרה)המכוון למתן שירותים לזקנים  מין במוסד                   
 .("התקנות")                 

 
 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו -10המשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה לא יאוחר מ    4.6.3       

 אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת , בהליך                 
 .בתחום הקהילה, בתי הזקנים והמוסדות העוסקים בזקניםבמועדון והשירותים  ביצוע                

 
 דמציע, המעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל, מחוייב להחתים כל עובד על הצהרה לפיה העוב   4.6.4       

 לא הורשע בעבירות מין.                

 גם את  ון ובכלל זה דעו: דרישה זו מתייחסת לכלל כוח האדם הקבוע והזמני המועסק במהבהרה     
 מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת שירות(, סטודנטים וחיילים.ה                   

 
 שירותי אחזקה ו/או  הסעה ו/או מקבל באופן קבוע שירות קנוי בכל תחום שהוא תזונה המציע   4.6.5       

 השירות מהמפורט לעיל            עבורו את  ים, המבצע/קבלן המשנה באלה, יקבל ממנהל החברה-וכיוצא                  
 מיניות, בהתאם לדרישות של החוק הצהרה, שעובדיו נבדקים באופן קבוע בתחום של הפגיעות ה                  
 .7001 -למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסויימים, התשס"א                   

 
 מבלי שיוכל לבדוק את הנושא של עברינות  , באופן דחוף  , שנאלץ להפעיל שירות קנויהמציע    4.6.6        

 , אשר המועדון צוות מטעם  -ד לעובדים של הספק הזמני אנשי, יצמי השירות-מין אצל נותני                   
 , לאורך כל זמן מתן המועדוןימנעו כל קשר או מגע בין העובדים של הספק הזמני לבין דרי                    
 ממועד התחלתם ועד תום מתן השירותים. -השירות                    

 
 המספק מזון/ארוחות למשתתפי המועדונים נדרש לקיים כ"א מהסעיפים הר"מ    המציע  4.6.2   

 במצטבר:                   

 להיות בעל רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות. שם בעל הרישיוןעל ספק הארוחות   4.6.2.1             
 חייב להיות זהה לשם המציע.

 מטעמו. היתר להובלת מזון על שם המציע או על שם גוף/להיות בעל אישורעל המציע    4.6.2.7                 

   על המשתתף להיות בעל תעודת כשרות בתוקף מגוף מוכר ע"י הרבנות הראשית  4.6.2.3 
 לישראל. שם בעל תעודת הכשרות חייב להיות זהה לשם המציע.

 ית בה נמצא עסקו שלעל המשתתף להיות בעל רישיון עסק בתוקף מהרשות המקומ  4.6.2.4 
 המציע. שם בעל רישיון העסק חייב להיות זהה לשם המציע.
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 ,קבצי האוגדן במקום המיועד לכךב עמוד כל בתחתיתעל המציע לחתום    - אשרור עמודי ההצעה  4.2
  ,לא ישנה, יוסיף או ימחק מהכתוב עמודי ההסכם. פרט למקומות אותם המציע נדרש למלאלרבות 

כמפורט  האישורים הנדרשים המציע ו/או לא יצורפו אליה כל ע"י תיחתםשלא  הצעה במסמכים אלה.
או לא ימולא פרק הצעת המחיר שצורף  ,לעיל 3.4  בסעיףבאופן שפורט הערבות בתנאי הסף לרבות 

 .תהה הועדה רשאית לא לדון בהצעה למסמכי המכרז
 
 

 : עלות השתתפות במכרז  .5
 

  במכרז, לרבות עלות  ומכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפות ל העלויות ,א בלעדית בככל משתתף ייש   5.1
 ידוע למציע והמציע מקבל על עצמו   .המזמינה,בין ביוזמתו ובין לפי דרישת  ות עשידרש לכל ברור שי        
 חשבונו. על אם יידרש לעשות כן ,בביצוע החוזה  שוריםהקאחרים המסמכים ההחוזה ואת  ליביל        
 . בכל שלבי המכרזהמציע המיטבי או החלופי הוצאות כאמור בסעיף זה יחולו על         

 

  משתתף על לפיצוי / כל החזר תשיבלא  המזמינהומהמזמינה שתתף במכרז לא ידרוש מבשום מקרה   5.7
 הוצאות השתתפותו , בין אם זכה במכרז ובין אם לאו.        

 

( בגזברות עיריית קריית ביאליק  בשעות העבודה אלף) ₪ 2/22את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  1.1
. אוגדן ומעטפת המכרז ימסרו 8.30-13.00ה בין השעות -הרגילות )למעט ערבי חג וחול המועד( בימים א

 , כנגד הצגת שובר תשלום. לימור יהודהמשרד מחלקת מכרזים , אצל הגב'  -למציע, בלשכה המשפטית 

 
 

 לא יערך !  –כנס מציעים וסיור קבלנים  .  6
    

 . 2ראה סעיף  -לקבלת מידע ו/או הסבר לעניין הגשת שאלות הבהרה         
 
 

  נוהל הגשת שאלות הבהרה ובירורים.   7
 

 ככל שלדעת  המציע קיימים במסמכי  המכרז סתירות ו/או  אי  בהירויות וברצונו לקבל הבהרות , יוכל    1.1
 הצגה   לנציגי המזמינה, תוך  4.22/, עד השעה   9.22//7.42, רביעילפנות,בכתב בלבד ולא יאוחר מיום         
 ות שימצאו בקשר עם מובנו המדויק מפורטת של ההבהרות,הסתירות,השגיאות,אי ההתאמות או הספק        
 מח' מכרזים  פקס'בשידור המסמך לבמסירה ידנית או של כל סעיף או כל פרט שהוא. כתב הפניה יועבר         
   נוספות.הבהרה לאחר מועד זה לא תתקבלנה שאלות   6277727-22'  מס       

 
 . ליתר המשתתפים במכרזמתשובתו גם שלח עותק תוהמזמינה תשיב מענה בכתב לכל פונה 

   . מזמינהמשרדי הבהתקבלה אכן פנייתו  כיטלפונית המציע מתבקש לאמת 
 

 ו/או אי בהירות, שגיאות , אי   מציע יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירותלאחר שלב ההבהרות ,  1.1
 התאמות , טעות וכיו"ב לגבי כל עניין שבו לא פנה כאמור לעיל.       

 

נציגי המזמינה האחראית למכרז זה אליה יש להפנות את כל השאלות והברורים בקשר עם המכרז   1.1
 .04-8280806, פקס'  04-8280876מכרזים העירונית, טל' מנהלת מח'  , הגב' לימור יהודההינה 

 

 .עירייהה במשרדי' לקבל אישור טלפוני על קבלת הפקסלוודא עם נציג המזמינה והמציע באחריות   1.1
 
 
 

 אופן ומועד הגשת הצעות.   7
 

 ,לתיבת המכרזים המוצבת במשרד הלשכה  במעטפות סגורות, ידנית בלבדבמסירה הצעות יש להגיש   1.1

 ,  עד  7.42/12.22  ראשוןמיום  לא יאוחרקריית ביאליק,  – 16המשפטית של העירייה  , שד' ירושלים        
 . )להלן: "המועד האחרון"( !  בצהרים בדיוק  4.22/השעה         

 
 המועד  על דחיית ם למציעי עירייהה  הודיעה דעתה. לשיקול  םמועד זה בהתא רשאית לדחות  עירייהה   8.7

 , לכל  במכרז זה כ"מועד האחרון"ה, עירייבהודעה המאוחרת יותר של ה , ייחשב המועד שנקבעןהאחרו        
  םועדת המכרזי ולשיקול דעתה של  לסמכויותיהף , ובכפו ככלל במסמכי המכרז. םובכל מקון ועניי דבר        
 תיפסלנה . ,ן במועד האחרו ם הצעות אשר לא תימצאנה בתיבת המכרזי        
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 למען הסר ספק מובהר בזה כי אין לשלוח מעטפת הצעה בדואר ישראל , שירותי שליחים וכדו'.   1.1
 
   הצעה מיטבית בחינה ובחירת  .  9
 

  –' שלב א   1.1
 

 בשלב א'  תבוצע בדיקת  ההצעות שהתקבלו במועד ובשעה הקבועה  להגשתן , עמידתן  בכל תנאי הסף    
 תעלנה   : "ההצעות הכשרות"( )להלןמנהלה.  הצעות  המקימות  את כל תנאי הסף    - 3כאמור בסעיף   
 ולא  תובאנה לדיון  לבחינה לשלב ב', הצעות אשר אינן מקיימות אחת או יותר מתנאי הסף ,  תיפסלנה  
 כלל.   

 
  –' שלב ב   1.1

 
 התאם למשקלות בשלב ב'  תערך בחינת איכות ההצעות הכשרות ויקבע לכל אחת מהן ציון משוקלל ב  
 :שלהלן  

 
 
 

 איכות ההצעה:  –משוקלל ציון    9.7.7          
 

 ציון )%( תאור הדרישה סעיף נבחן
 30% . ניסיון המציע בהפעלת תכניות חברתיות מגוונות 9.7.7.1

 70% .בעבודה עם קשישים המציע סיון ינ 9.7.7.7

 10% לקשישים. בהפעלת מערך הסעותהמציע  ניסיון 9.7.7.3

מחשוב ותקשוב מערכות כגון:  המציע ע"יעים צמוה ם ועזריםאמצעי 9.7.7.4
דידקטיים לפיתוח יכולות חשיבה, ים, עזרים ת מידע פדגוגיומערכ

  למשתתפים., אינטרנט  עזרים לימודיים מגוונים

15% 

 . המועדון ויישם את התכניםפעיל את ימקצועי שאדם כח  9.7.7.5
המציע יגיש רשימת העובדים , הכשרתם המקצועית ותחום עיסוקם 

 שירותי נשוא המכרז, בכל אחד מהמועדונים.במתן 

10% 

 10% הסעדה קלה חמה לקשישיםבהפעלת מערך המציע  ניסיון 9.7.7.6

 5% העדפת מציע תושב העיר  9.7.7.2

 22%/ ציון משוקלל מקסימאלי

 
 

 :  באופן הבאדרוג ההצעות יבוצע    1.1
 

 ציון הגבוה ביותר יהווה נקודת הייחוס ה. 100קבל ציון תהצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר         
 לחישוב ציון האיכות ליתר ההצעות שהגיעו לשלב זה, בהתאם לנוסחת החישוב הבא:        

            

     X 22/=            ציון האיכות המשוקלל           
         

 הגבוה ביותר ידורג ראשון .הסופי , המציע שיקבל את הציון הכולל    1.1
 
 
 
 
 
 
 
 

 ציון האיכות של ההצעה הנבדקת          
     ציון האיכות הגבוה ביותר       
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 :   באורים לרכיבים הנבדקים ואופן שקלול הציון לרכיב הנבדק  1.1

 
 ניסיון המציע בהפעלת תכניות חברתיות מגוונות  - /.9.4.4סעיף )א(   

 
 (6% – מינימאלי ציון,  30% –קסימאלי מ ציון לתחומים השונים  :   )ציון        

 
 6%דו'      ציור וכ , סריגה, מלאכת יד, קרמיקה   -                 חוגים        
    6%, תזונה נכונה       / סדנאות ספורט, הרצאות   -              בריאות        
    6%וכדו'                            טבע, מוזיאונים, ספא   -               טיולים        
 6%הפעלת קבוצות                  הרצאות/ סדנאות   -  העצמה אישית        
 6%                        אלימות, מיצוי זכויות, מניעת   - סיוע לקשישים        

 , שרות ייעוץ לקשיש   משפטיסיוע                                        
 

 זה  , אותו ימלא המשתתף ובלבד שניסיון מנספח ט'לסעיף זה יתבסס על הניסיון הקודם העולה  ציוןה        
 ו/או ט'  ניסיון אשר לא ימצא ביטוי בנספח נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח.         
 בסעיף זה. קביעת הציוןלא יגובה באסמכתאות לא יילקח בחשבון לצורך         

                                                     
 

  ניסיון המציע בעבודה עם קשישים  - 4.9.4.4סעיף )ב(  
 

 (5% – מינימאלי ציון,  70% –קסימאלי מ ציון על שנות ניסיון :   )ציון        
 

 5%   -           שנים 1 עד        
   10%   -            שנים  2-7        
 70%   -     שנים ומעלה 9        

 
 זה  , אותו ימלא המשתתף ובלבד שניסיון מנספח ט'לסעיף זה יתבסס על הניסיון הקודם העולה  ציוןה        
 ו/או ט'  יון אשר לא ימצא ביטוי בנספחניס נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח.         
 בסעיף זה. קביעת הציוןלא יגובה באסמכתאות לא יילקח בחשבון לצורך         

                                                     
 

  קשישיםל בהפעלת  מערך הסעותניסיון המציע   - 1.9.4.4סעיף )ג(  
 

 (3% – מינימאלי ציון,  10% –קסימאלי מ לקשישים: )ציוןבהפעלת מערך הסעות  ציון על ניסיון המציע       
 

 )רכבים עם מעלון(    4%הפעלת מערך נסיעות מותאם לנכים         
 3%                  הפעלת מערך הסעות רגיל       
  3%                                הפעלת קלנועיות        

 

 זה  , אותו ימלא המשתתף ובלבד שניסיון מנספח ט'לסעיף זה יתבסס על הניסיון הקודם העולה  ציוןה       
 ו/או ט'  ניסיון אשר לא ימצא ביטוי בנספח נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח.        
 בסעיף זה. קביעת הציוןלא יגובה באסמכתאות לא יילקח בחשבון לצורך        

 

    מן  משנה באחד קבלן   של  על ניסיון קודם  יובהר בזאת כי המשתתף רשאי להתבסס למען הסר ספק       
 אישור מטעם קבלן המשנה כי הוא מתחייב לספק את להצעתו יצרף המציע הסעיפים או יותר, ובלבד ש       
 שעליו מתבסס המשתתף, ככל שהוא יוכרז כזוכה. השירותים       

 
 

 אמצעים ועזרים המוצעים ע"י המציע  - 2.9.4.4 סעיף)ד(  
 

 (5% – מינימאלי ציון,  15% –קסימאלי מ : )ציון ציון על ניסיון המציע       
 

 5%ים                                        ת מידע פדגוגיומערכומחשוב ותקשוב מערכות        
 5%             עזרים לימודיים מגווניםדידקטיים לפיתוח יכולות חשיבה, עזרים        
  5%, ברקו , מקרן , מערכות שמע                                        אינטרנט מחשבים ו       

 
 ימציא המשתתף.  אשר , הצהרת המציע בדבר אספקת העזריםלסעיף זה יתבסס על הציון        
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 שיפעיל את המועדון ויישם את התכניםכח אדם מקצועי  - 5.9.4.4סעיף )ה(  
 

 (5% – מינימאלי ציון,  10% –קסימאלי מ : )ציון ציון על ניסיון המציע       
 

 הצהרת המציע בדבר כח אדם מקצועי שיגייס כדי להפעיל את המועדון.  לסעיף זה יתבסס על הציון        
 המוצעים על ידו לניהול  מערך השירותים  המציע יצרף רשימת תחומי הסיוע וההפעלה המקצועיים       
 החברתיים שיסופקו במועדון מועשר .       

 

 
   ניסיון המציע בניהול אספקת הסעדה קלה וחמה  - 6.9.4.4סעיף )ו(  

 
 (7% – מינימאלי ציון,  8% –קסימאלי מ : )ציון ציון על ניסיון המציע       

 

 7%                                             .אספקת ארוחות קלות וחמות רגילות       
 8%     אספקת ארוחות קלות וחמות מותאמות לאוכלוסיית קשישים       

 
 בנוסח המצורף , הצהרת המציע בדבר ניסיונו באספקת הסעדה קלה חמה לסעיף זה יתבסס על הציון        
 ימציא המשתתף.  אשר בנספח ט'       

 
 

 )תנאי ההעדפה( -  תושב העיר ""   - 7.9.4.4סעיף )ז(  
 

 פני העיריה רשאית להעדיף הצעתו של מציע  שמרכז  עסקיו בתחום  המוניציפאלי של  העירייה על        
 5%מציע שאינו מתחומה של העירייה  ובתנאי שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה למעלה מ       
 .  לצורך כך יראו ביחיד או   : "תנאי ההעדפה"( )להלןו מתחום  העירייה  מהצעתו של  המציע  שאינ       
  בתחומי רשומה היא עסקיו ה כתובת, אם לפחות שנה מיום פרסום מכרז זה  בתאגיד כמציע מועדף       
  . יחד עם זאת  על המציע  המועדף להשוות  את הצעתו  להצעת המחיר  המיטבית.המקומית הרשות        
 במידה והמציע המועדף לא יסכים להשוואת הצעתו כאמור תקבל הוועדה את הצעה המיטבית.       

 

 יצורף משתתףצהרת ההובתנאי של הצהרת המציע בדבר היותו תושב העירלסעיף זה יתבסס על הציון        
 מתאים מעיריית קריית ביאליק.אישור        

 
 של מי מהמציעים לוקים בחסר ו/או נדרש תיקונם     מתנאי הסף()שאינם תנאי ככל שימצא כי מסמכים  1.9

  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה  ו/או השלמתם , תודיע על  כך הועדה למציע בכתב.       
  , להשלים ו/או לתקן  המועד האחרון להגשת ההצעות להליך , לאחר הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמצעים       
 האישורים אותם נדרש המציע לצרף   אישור מהמסמכים ו/או  ההליך כל מסמך ו/או  בהתאם לדרישות       
 השלמת   דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון או  .המכרז בהליך להצעתו בין היתר, לצורך עמידתו       
 עבר לכך., אך לא מ שיקבע בה המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב       

 

 לא יחול על כתב ערבות המשתתף וכן לא יחול על הנספח הביטוח.  9.6סעיף        
   

מיד ובסמוך  הצעה המיטבית על זכייתו במכרז.כה נמצאתודיע בכתב למציע שהצעתו ועדת המכרזים  1.1
סור למשרדי יהיו רשאים ל ותן הודעה למשתתפי המכרז אשר לא זכו בו ואלנתילבחירת המציע הזוכה 

 במכרז זה.  םרבות שהומצאה על ידם בהקשר להשתתפותהעאת  קבל חזרההעירייה  כדי 
 

 הערבות המכרז כולה או מקצתה   רשאית לממשלמען הסר ספק מובהר בזאת למציע הזוכה כי המזמינה   9.8
 עם  להתקשר  לא  טהמציע יחליש ם המציע יחזור בו מהצעתו לפני הבחירה או אאשונה הרלפי דרישתה        
  התקבלה א ל שהצעתם  למציעים . 7.42/12.27  עד יום ףבתוק תעמוד כאמור, המכרז ערבות  ה.המזמינ       
 .יום , מהיום האחרון שנקבע להגשת הצעות 90 -לא יאוחר מתוחזר הערבות הבנקאית        

 
 

  סייגים למכרז    .2/
 

הוא ש לגבי פרט המכילה הסתייגות כל שהיא  הצעה  המכרז או תנאי  לפי  שאינה  לא תובא לדיון הצעה   10.1
לה  תוגש  שלא  הצעה  לפסול  ה רשאית מזמינמסמכי ההסכם. הלכלליות למגיש ההצעה, וההוראות מה

 בהתאם למבנה המכרז.
 

ה רשאית לקבוע בהחלטתה זוכה חלופי למקרה בו מכל סיבה שהיא ההתקשרות עם הזוכ המזמינה  10.7
רשאית לפנות לזוכה חלופי באם  המזמינה אהמקורי לא תצא אל הפועל.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל תה



 

 קראתי והבנתי ________________
 חתימה וחותמת המציע

/5 

ימים(  מהמועד בו הודע לו על זכייתו, כי ביכולתו לבצע את  2תוך שבוע )בלא יוכיח הזוכה המקורי 
 .  המזמינהלשביעות רצונה המלא של ,  העבודות נשוא המכרז

 

ה לעצמה את הזכויות לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש. המזמינירה ותלעיל, מ למרות האמור 1..1
החלופות מה תשתמש באחת מזמינאשר האם וכה בתביעות כלשהן מזמינא יוכלו לבוא ללהמציעים 

 .להלןהמתוארות 
 

  להרחיב או רשאית והיא  שהיא כל הצעה  הזולה ביותר או  ההצעה את  בת לקבל ימתחי  המזמינהאין   1..1
 בהתקשרות עם המציע  אין   , הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.את ההתקשרות עם מספר מציעים לפצל    
 עים/חברות אחרים.יה להימנע מקבלת שירותים דומים גם ממצהמזמינהזוכה כל התחייבות מצד     

 

והיא תהא ה שומרת לעצמה את הזכות מזמינו/או מכרז זה,ה מזכויותיה עפ"י כל דין בלי לגרועמ 1..1
זאת ונשוא מכרז זה על פי הצעתו  השרותיםאת  ספקפנות אל המציע המיטבי השני על מנת שיית לרשא

     או בוטל החוזה עימו,   זכייתו של הזוכה  שבוטלה בכל מקום  שהוכרז על זוכה אחר במכרז, לאחר גם
 אם הצעתו של המציע השני כאמור כבר אינה בתוקף. את אף וז    

 
היה  מציע עימושיקול דעתה הבלעדי לפסול ו/או לדחות הצעת  עפ"יה שומרת לעצמה את הזכות מזמינה 9..1

מעבודתו רצון של אי שביעות   ה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרהמזמינל
ל שתביעות בלתי סבירות תכסיסנות, הצעה גירעונית ו/או חשד לכמו גם  , הפרת חוזה ע"י המציעאו 

 במכרז.  המציע המיטבי 
  מהות בלתי סבירה לעומת  ה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לא להתחשב כלל בהצעה שהיאמזמינה   10.2  

רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז  והיא הצעה ותנאיה מהות
ה אינשיגות במענה למכרז יאו בשל הסת הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז, בשל או
 אפשרת להעריכו על בסיס שוויוני ביחס להצעות אחרות.מ

 
  ההתקשרות תקופת   . //
 

)להלן: מיום חתימת ההסכם בין הצדדים  חודשים 42תקופת ההתקשרות עם הזוכה יהיה למשך  11.1
 .  "התקופה הראשונה"(

 3-עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקף ההתקשרות עד ל )זכות הבחירה(לעירייה האופציה  11.1
יום מראש . אולם מובהר בזאת כי משך  60, בהודעה מוקדמת של  חודש כל אחת 4/תקופות נוספות של 

 .חודשים 62לא יעלה על ההתקשרות הכולל )כולל תקופת ההארכות( 
 
 

 )תשלומים(  התמורה    . 4/
 

 שהעירייה המשתתפים למספר בהתאם שתקבע לתמורה המפעיל זכאי יהא השירותים ביצוע תמורת    17.1
 להלן ( 17.3ראה סעיף  .( במועדון השמתם את אישרו ומשרד הרווחה           

 

  מובהר בזאת למשתתפים כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת אישור תקציבי מהמוסדות הממשלתיים    17.7
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים .  -קרי , מדינת ישראל           

            
  ידוע ,החברתיים  יה את המחירים שיתקבלו ממשרד הרווחה והשירותיםיהזוכה יהא זכאי לקבל מהעיר   17.3 

 חודשיתה השתתפות סכום קריית ביאליק ,יהיהיהיה זכאי מעיריית לה זו התמורה היחידה למציע  כי            
 מספרובהתאם ל כפי שייקבע ע"י משרד הרווחה. )ראה הוראות ותקנות תע"ס המצ"ב( בגובה

למציע   אושרו ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים והופנואשר שיהיו בפועל במועדון, המשתתפים 
 .המזמינה ע"י הזוכה 

 
 -יה רשאית לפעול באופן כדלקמן: ילמרות האמור לעיל העיר   17.4   
 

התמורה החודשית בגין מתן השירותים תשולם למפעיל,  ישירות ע"י המדינה באמצעות משרד  (א)
 הרווחה  והשירותים החברתיים.

ממשרד הרווחה   ההתמורה בגין מתן השירותים תשולם למפעיל,  ע"י העירייה לאחר קבלת (ב)
 השירותים החברתיים.ו

 

 במשרד הרווחה כפי לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים מפעיל על ה    17.5
 מעת לעת. שיעודכנו          

 

  אם הרשות  המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים,   17.6
 .ורמות השירות איכות השירות מהיבטלא עמד בתנאי ההסכם מפעיל הודיעה לו כי ה          
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 ורק אך ,למכרז בהצעתו התחייב לו ובמימון ההסכם לפי שיקבל בתמורה להשתמש מתחייב המפעיל   17.2
 .המועדון להפעלת           

 

 המועדון עבור נפרד חשבונאי מערך לנהל מתחייב אזי הוא  ,נוספים שירותים מנהל והמפעיל במידה   17.8
 .המועדון הכנסות ,עבודה שכר ,שכירות ,אחזקה הוצאות :כולל שבהפעלתו          

 
 

 ניצולי שואה (,  -שר , )למעט בפעילות מועדון מופ"תועמשתתף בפעילויות מועדון מ מכל יגבה המפעיל   17.9
 ותקנות תע"ס המצ"ב(כפי שייקבע ע"י משרד הרווחה. )ראה הוראות  בגובה חודשית השתתפות סכום           
  התשלומים הכספים פירוט נגבו בו לחודש לחודש העוקב 15 -המפעיל ידווח לעירייה עד ולא יאוחר מ           

 .המשתתפים ידי שבוצעו על          
 

  התמורה"( )להלן: "מחיר בחוזה ההתקשרות פורטפי שיכמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה   17.10     
  על  הכרוכים במתן השירותים  שהוא וסוג מין מכל הרגילות ובין בין המיוחדות כל ההוצאות את יכללו                
 רישוי   ,ביטוחים  ,עבודה כלי  ,הובלות  ,חומרים  ,רכב כלי  ,ציוד  ,אדם כוח לרבות ,המכרז פי  תנאי                
 ובהר בזאת כי למציע לא תהיה כל טענה או דרישה עתידית מעבר לאמור  . ב"וכיו קבלני רווח והיתרים                
 .בהסכם זה               

 

 עבור  לו ההמגיעבגין התמורה  חשבונית( בחודש יגיש הקבלן 10בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהעשרה )  17.11
 .  "(התמורה"חשבון : )להלןהחודש החולף            

 

    תשלום יבוצע  תשלום. מובהר כיצוע ביהעירייה ל לגזברותועבר ולאחר אישורה ותבדק תי ניתהחשבו  17.17
 עירייה. הבגזברות ו של החשבון המאושר ע"י המפקח ממועד קבלת , יום 60 +פת שוטבתום  התקופה ה          

 

 מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק.  17.13   
 
 

 על קבלת מידעהצהרת מורשה  .  1/
 

  אשר כי :יצהיר וי המציע או המורשה מטעמו        
אפשרות השגת כוח האדם לביצוע, וכל יתר התנאים והאמצעים  המכרז לרבות  בדק בחן את תנאי 11.1

 ולהוראותיו. חייבויותיו בהתאם ובכפוף להסכם התהדרושים לשם קיום כל 
 

 כל   של   המצורפים לו ואת נכונותם והמסמכים  כל הנספחים  לרבות ההסכם, קרא בדק ובחן את תנאי  11.1
למד את מהות והיקף  המציע הנתונים הכלולים במסמכי ההסכם . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.           

בהתאם ובכפיפות ללוח  ן,והוא מוכן ליטול על עצמו את ההתחייבות לביצועהשירותים הנדרשים 
 הזמנים וליתר תנאי הסכם זה.

 

 לו תהמוצע תמורהההינו מצהיר כי , והצעתו לעירייההציע  יסוד בדיקותיו ובחינתו כמפורט לעיל,על  11.1
 מהווה תמורה מלאה והוגנת. 

 

 המפעיל מצהיר, כי ידוע לו, כי המבנים בהם יינתנו השירותים הינם מבנים של העירייה ובבעלותה  וכי  11.1
 שתמש במבנים באופן סביר וזהיר להמתחייב המפעיל  ךאין ולא יהיו לו כל זכויות במבנים אלה. משכ       
 .שהוא לא סביר מכל מין וסוגנזק ובאופן שלא יגרום        

 

 מיסים ) הוצאות אחזקה,השא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש במבנים, לרבות אך לא רקיי המפעיל    13.5
 ניקיון המבנה.עירוניים, מים, חשמל, חימום, גז, טלפון והוצאות בגין           

 
 

 :  המציע מצהיר ומאשר בזה  כי   13.6
  , מכל מין וסוג, דרישה ו/או תביעה ו/או  להעלות כל טענה  מסכים לכך שלא יהא זכאי  ידוע לו והוא       

 מהעניינים   כלשהו בקשר לעניין עיה או מצגהט, טעות או  , אי ידיעה אי הבנה  הסתמך על טענתשהוא ב       
 , הנזכרים בהסכם זה. או בהסתמך על כך שלא צפה או לא יכול היה לצפות עניין כלשהו העשוי להשפיע       
 טענות ה  וכל  ובכפיפות לתנאים ולהוראות ההסכם התחייבויות המציע בהתאם  השפיע על  או אשר       
 ה.מזמינכאמור לא תשחררנה את הספק מביצוע התחייבויותיו כלפי ה       

 
 

   תנאי  בה מהוויםהאישורים האמורים כל נכונות הצהרות המציע בהתאם להוראות סעיף זה והמצאת   13.2
 יקרי של הסכם זה.ע          
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 42142/7מס' פומבי מכרז קיום לעיקריים  לו"ז ומועדים.   2/ 
 

 סדרם הכרונולוגי :עפ"י במכרז זה להלן ריכוז הפעילויות ,לנוחיות המציע                      
 

 
 מכרז מס'

 
 42142/7מכרז פומבי  

 
 נושא מכרז

 
 הפעלת פרויקטים חברתיים לניצולי שואה ואזרחים ותיקים.

 
 

 רכישת מסמכי מכרז
 

 קריית ביאליק , בשעות העבודה הרגילות. – 16שד' ירושלים 
 

 פגש מציעים 
 

 
 מפאת אופי השירותים הנדרשים לא יתקיים פגש מציעים !

 
מועד ואופן הגשת הבהרות 

ושאלות בקשר עם  מסמכי  
 ותנאי  המכרז.

 
. שאלות הבהרה 4.22/, עד השעה   42/72.2/9., יום ד'לא יאוחר מיום, 

)לא באמצעות שרותי  8280806יוגשו בכתב בלבד, במסירה ידנית או בפקס' 
 שליחים ! ( 

 
 

נציגי  העירייה להשבת מענה  
 על שאלות1הבהרות.

 
 מנהלת מחלקת המכרזים העירונית. -לימור יהודה  גב' 

 04-8280806פקס   8280876טל' : 
                                      

 
 ערבות בנקאית

 
 . 42/77.212. בתוקף עד  ₪ 42,222ערבות מכרז ע"ס 

 
 

 מועד ומקום הגשת הצעה
 

באמצעות דואר  ניתן להגיש לא
 או שרותי שליחים 

 

 
ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומה ובמסירה ידנית בלבד לא 

 !!   בצהרים בדיוק  4.22/,  עד השעה  42/72.212. א'מיום יאוחר 
 עיריית קריית ביאליק  .  -לתיבת המכרזים המוצבת בלשכה המשפטית 

 

 
 פתיחת תיבת מכרזים 

 
 הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים עפ"י חוק. 

 
 
 

 הבלעדי לעיל , לפי שיקול  דעתה דשומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה  העירייה    
 תפורסם על ידה.שלהודעה שתינתן או  ובהתאם    

 
 
 
 

 בכבוד רב                                                                                                
 

 סגן ראש העיר –עמירם מסס                                                                                                                
 יו"ר ועדת מכרזים                                                                                                     

 


