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 להפעלת מעון יום במושב יכיני

 

 הוראות למשתתפים במכרז

 
 מבוא

 

הפעלת  למתן שירותימפרסמת בזה מכרז "(, מועצהה" - להלן)המועצה האזורית שער הנגב  .1

, ("השירותים" - )להלן"( המעון" -)להלן  במושב יכיני ,שלושגילאי לידה ועד גיל ליום מעון 

בכלל,  כתב ההוראות למשתתפים במכרזב יםלתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורט בכפוף

 ."(חוזהה" - המצורף, על נספחיו, בפרט )להלן חוזההלהוראות ו

 

הפעלת המעון תתבצע במבנה של המועצה, במתקן מצויד ומתאים לייעודו, בו מופעל  1.1

 תסתיים בסוף שנת הלימודים תשפ"אתשע"ח, ומעון החל משנת הלימודים 

 ברציפות. (, 31.8.2021)

 

בתום שנת הלימודים הנוכחית, זוכה במכרז, יחליף את מפעילו הנוכחי של המעון ה 1.2

לא הכל  - ובאחריותו הבלעדית, במימונו המפעיל הזוכה ויפעילו תחת סמל הארגון של

 .תקופת החוזהמשך לו 1.9.18יאוחר מיום 

 

 עת, של ההצעה תההצעות הכשרות במכרז תבוצע על בסיס הערכה איכותי בחינת 1.3

לכתב  34הכל כמפורט בסעיף , 100%של בנקודות לרכיב האיכותי יינתן משקל 

  .ההוראות

 

תיעוד אודות הכשרתו , המציעע"י  מוצעההערכת האיכות תתבסס על בדיקת הצוות  1.4

 - ובלשון זכר לצרכי נוחות )להלן שישמש כמנהל/ת המעון /תהעובדהמקצועית של 

הכל  - וחיובי במתן השירותים במקומות קודמיםמוכח  ןקיום ניסיו, "(המנהל"

 . לכתב ההוראות 34כמפורט בסעיף 

 

לצורך בדיקת איכות ההצעה, יגיש המציע הצעה ויפרט בה את כל המידע הנדרש  1.5

, מועצהמטעמו לבדיקת ה המנהלהמציע,  ובנוסף, יעמד. ההצעל 4כמפורט בסעיף 

  לכתב ההוראות. 4.6באמצעות ועדה מקצועית שתמנה בהתאם להוראות סעיף 

 

 ההתקשרות

 

המעון מופעל בשנת מעון. התכולת כלל ובהינה בעלת מלוא הזכויות במבנה  מועצהה - כללי .2

  , תחת סמלי ארגון ומעון של המפעיל הנוכחי."ארנון"הלימודים תשע"ח ע"י עמותת 
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 חתימת המציע: __________________

תקופת ההתקשרות במבנה משך המועצה תעניק לזוכה במכרז זכות שימוש מותנית ומוגבלת ל

 המעון ובתכולתו, לצרכי מתן השירותים.

 

מבנה המעון, מתקניו , ומבלי שהאמור יטיל עליה חובה כלשהי למיטב ידיעת המועצה 2.1

משרד העבודה, הרווחה בו תואמים לנדרש על פי כל דין, לרבות לנהלי המצוי והציוד 

באחריות המשתתפים במכרז לבחון  ."(משרד העבודה" -)להלן  והשירותים החברתיים

תוכן הקיים במעון  רשימת הציודאת הימצאות הציוד המעון ואת התאמתו לצרכיהם. 

 . לחוזה נספח "א"ותצורף כע"י הזוכה במכרז 

 

פרסם משרד מיפעיל את המעון בהתאם לנוהלי הפעלת מעון יום שהזוכה במכרז  2.2

למפורט בהסכם ארגונים להפעלת , העבודה התקפים במועד תחילת הפעלת המעון

לצרכי מכרז יחד  )להלןלו בפרט, ולאמור בחוזה  1מעונות יום לשנת תשע"ח, ובנספח 

 :יודגש "(מפרט השירותים" -יקראו  זה

 

במסגרת ההתקשרות יעניק הזוכה את השירותים המפורטים במפרט  (א)

התקף לשנת תשע"ח משרד העבודה נוהל  השירותים, ובהתאם להוראות החוזה.

 -משרד בכתובת המפורסם באתר האינטרנט של 

http://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/

Procedures/maon_procedures_update_2017-2018.pdf 

 

, ולתקינת כוח אדם מול תפוסת בכל הקשור לכשירות והכשרות צוות חינוכי (ב)

(, יעמוד הזוכה במכרז בתנאים "תקן מודל מעון" -להלן ) יום ילדים במעון

להסכם ארגונים להפעלת מעון, המפורסם באתר האינטרנט  1הנקובים בנספח 

  -של המשרד בכתובת 

http://employment.molsa.gov.il/services/serviceforms/

dugmaheskemmano2018.pdf 

 

, יהיו בעלי תעודת יושר ממשטרת ישראל במתן השירותיםכל העובדים שיועסקו  (ג)

רשע לפי חוק למניעת העסקה עברייני מין במוסדות ימצא כמואיש מהם לא ו

 .2011 -מסוימים, התשס"א 

 

נוהל סדר קבלת בכל הקשור לסדרי ותנאי ההרשמה למעון, יעמוד הזוכה ב (ד)

מפורסם באתר המשרד  תשע"ט . הנוהל לשנתילדים למעון יום בעל סמל מעון

 -בכתובת

http://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/proce

dures/admissioncommitteesprocedure.pdf 

 

מנהל על ידי  מועצהה יינתנו בשםקבלן בהעדר הוראה מפורשת אחרת, כל ההוראות ל 2.3

אופן ביצוע  ."(הממונה" -)להלן  ואו מי מטעממחלקת החינוך וקריית החינוך במועצה 

או , מועצהעל ידי ה זוכהייקבע בהוראות בכתב שיינתנו מפעם לפעם ל השירותים

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.םאו מי מטעמ הממונה

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות סעיף זה לעיל לבין כל הוראה  2.4

 כוחן של הראשונות עדיף. - מכרזאחרת המצויה במסמכי ה
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 חתימת המציע: __________________

 

כנותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התנאים  מציעאת הבהגישו את הצעתו רואים  2.5

המפורטים לעיל. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק וברר את כל התנאים והנתונים 

וכמי שוויתר על טענה כלשהי בקשר  ,השירותיםואת התנאים לביצוע  מכרזהקשורים ב

 לתנאים האמורים, לרבות טענות בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.

 

שנות  3 הינו לתקופה קצובה, בתשיחתם עם הזוכה החוזה  - ת הביצוע השירותיםתקופ 2.6

 1.9.18ולא יאוחר מיום  ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו במכרזחל שת, לימודים

 "(.תקופת החוזה" -)להלן  א"פתשבסוף שנת הלימודים  31.8.21ביום  ותסתיים

 

תקופות  (שתי) 2 -לאופציה לחדש את תקופת החוזה מוקנית בלבד  מועצהל (א)

 מפורטים לענין זה בחוזה., בתנאים הכ"א )שנים עשר( חודשים 12בנות  נוספות

 

במועד שייקבע לכך, ולהתמיד  השירותיםיהיה להתחיל בביצוע  הזוכהעל  (ב)

 .ביתר מסמכי המכרזכאמור בביצוען ברציפות 

 

שילדיהם תמורת השירותים תיגבה ע"י המפעיל הזוכה מהורי הילדים  - התמורה 2.7

בהסדר , מולםבדרך של התקשרות ישירה , ומקבלים את שירותיו רשומים במעון

 . בפריסה חודשיתושנתי 

 

הזוכה במכרז יגבה מהורי הילדים במעון תמורה חודשית, שלא תעלה על הסכום  (א)

ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום הנקוב בצו פיקוח על מחירי מצרכים 

 "(. התמורה" -ומשפחתונים( החל במועד מתן השירותים בפועל )להלן 

 

היא אינה , המועצה לא תשלם לזוכה במכרז כל תמורה בעבור ביצוע השירותים (ב)

צורה בשום אחראית ואינה צד לכל התקשרות הנוגעת לתשלום תמורות לקבלן, 

  ים.מההורן גבייתו/או אופן על 

 

תזכה המועצה את  ,משרד הכלכלה להורים תבכל הקשור להעברת כספי תמיכ (ג)

 כספיאת יחלק , והזוכה יתקבלו אצלהאלה אלה, עת  םכספיהזוכה במכרז ב

 משרד. הלהורים בהתאם להוראות התמיכה 

 

רגת הזכאות שתיקבע על ידי משרד הכלכלה תינתן טרם תשלום ההורים ככל שד

תתומחר העלות החודשית בקיזוז מראש של עלות בגין העלות החודשית, 

החזר זז ויקלאחר תשלום ההורים,  וועבריהתמיכה כספי שככל . תמיכהה

לא יעלה מועד עריכת  ,יתרת התשלומים שעל ההורה לשלם. בכל מקרהמ

ע"י המועצה  משרד הכלכלהתמיכת ת העברמיום ( 1)חודש על החישוב והקיזוז 

 .לזוכה

 

וסופית, ולא תהיה )בדין( הינה  כוללת, קבועה  השירותיםהתמורה עבור ביצוע  (ד)

 צמודה למדד ו/או למטבע כלשהו. 
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 חתימת המציע: __________________

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז

 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז: .3

 

סעיף בכתב  פעולה

 ההוראות 

 שעה מועד ביצוע

 - 22/7/2018 - מועד פרסום המכרז

 12:00 31/7/2018 39-ו 12סעיפים  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 5/8/2018 31סעיף  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 - 5/11/2018 23סעיף  מועד תוקף הערבות להצעה

 

תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  מועצהה 3.1

המועדים הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או 

, וישלחו לכל מי מועצהיותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של ה

 43אם להוראות סעיף פרטים במעמד רכישת מסמכי המכרז, הכל בהת מועצהשמסר ל

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל מועצהעל המועדים החדשים שיקבעו על ידי הלהלן. 

ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור 

למתן ארכה כלשהי, ולא  מועצהמשום התחייבות ו/או הבטחה של הבסעיף זה לעיל  

 ארכה כלשהי. מועצהש מהתהיה למשתתפים במכרז זכות לדרו

 

לעיל, כדי  3.1להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  מועצהלא יהיה במימוש זכותה של ה 3.2

על פי  מועצהלגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה ל

מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל 

בהתאם  מועצהמימושן של זכויות ה-טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי

 לעיל. 3.1להוראות סעיף 

 

 רשאים להשתתף במכרז

 

ים שמתקיימים אך ורק מציע השירותיםרשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות לאספקת  .4

 התנאים המצטברים הבאים: כלבהם במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

מאוגד על מציע  המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. 4.1

לצרף להצעתו תצלום תעודת התאגדות ותדפיס פרטים עדכני וכיוב'(  עמותה)חברה/

 .על פי דיןלגביו המתנהל רלוונטי רשם ההממ

 

וחתום על הסכם תקף להפעלת להפעלת מעונות, בתוקף המציע אוחז ב"סמל ארגון"  4.2

ם אלה, המציע יצרף להוכחת עמידתו בתנאימעונות יום לשנת הלימודים תשע"ח. 

( והאחרון )חתימות כותרת וצדדיםעותק מסמל הארגון על שמו, ואת העמ' הראשון )

 .רד הכלכלהמש נחתם עימו ע"יהצדדים( מהסכם להפעלת מעון ש

 

 בהפעלה, 2012-2018השנים שנים לפחות, במהלך  (חמש) 5המציע הינו בעל ניסיון של  4.3

   .גילאי לידה ועד גיל שלושמעון יום, למקצועית וחינוכית של 

 



- 5 - 

 חתימת המציע: __________________

העומד בתנאים  מטעמוהמעון  כמנהל שישמש /תעובד ,בהעסקה ישירה ,המציע מעסיק 4.4

 הבאים, לכל הפחות: המצטברים

 

שנות וותק בתחום  3בעל  או)שנים עשר( שנות לימוד ו/ 12של בעל השכלה  (א)

מחזיק בתעודה המעידה על סיום בהצלחה של קורס מנהלי מעון של והמנהל 

עובד המצוי בקורס או עתיד להשתתף בו  המציע יוכל להציגמשרד הכלכלה. 

 ובלבד שהכשרתו תסתיים עד תום שנת הלימודים תשע"ט.

 

בניהול , 2012-2018השנים שנים לפחות, במהלך  (לושש) 3הינו בעל ניסיון של  (ב)

 . ( לפחות1אחד ) מעון יום

 

וימלא את פירוט פרטי ניסיונו , המציע יצרף 4.4-3.4סעיפים תו בתנאי להוכחת עמיד

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח . אליו מצורפים אישורים והמלצות כנדרש

אישור רו"ח על נכונות הנתונים , בצירוף " לכתב ההצעהאנספח "המצורף כ

 .המפורטים שם

 

מטעמו  מעוןהמיועד לשמש כמנהל המנהל על המציע לצרף להצעתו קורות חיים של 

בפרט,  השירותים בכלל ובביצוע  המנהלניסיונו של כשירותו ואם יזכה במכרז, פירוט 

ים, דומ שירותים)שלושה( אנשי קשר לפחות אצל המזמינים עבורם בוצעו  3ופרטי 

)שם, ארגון, תפקיד, מס' טלפון בעבודה, מס' טלפון  מעון בהם שימש העובד כמנהל 

צירוף מכתבי המלצה  .מסמך זה יערך ע"י המציענייד, כתובת דואר אלקטרוני(. 

 מלקוחות, יהווה יתרון.

 

המציע יצרף להצעתו  נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים. 4.5

, " לכתב ההצעהבנספח "ומאומת כדין ע"י עו"ד בנוסח המצורף כתצהיר חתום 

 .לאימות עמידתו בתנאים אלה

 

האיכות, ברכיבי משנה בדירוג  ונוי, ולצורך קביעת צבמסגרת בחינת ההצעות למכרז 4.6

מנהלת המחלקה לגיל  ,חינוך במועצהאגף מנהל ממורכבת , התראיין ועדה מקצועית

את  ,או נציגיהם "(הועדה המקצועית" - להלן) מועצהב מנהל הרכשו ,מועצהב הרך

על המציעים . מעוןמנהל לתפקיד על ידם  יםהמיועד יםאת העובדועצמם המציעים 

 -כדלקמן  להיערך

 

התאמתם ליתן  לרבות: םיהתואת יכוליציגו בפני הועדה המקצועית המציעים  (א)

והכשרתו; תפריטים שבועיים  הצוות המוצע על ידם ;מועצהאת השירותים ל

מועד עליו תודיע ב המצגת תערך . תכנים פדגוגיים וכיוב' ;)חובה( מוצעים

 המציעים ידאגו לעזרים הדרושים להם לשם כך, ככל שיידרשו כאלה. .מועצהה

 

את הן ומטעם המציע  מורשההן את המפגש תישמע באותו הועדה המקצועית  (ב)

יציג הן את כשירותו המעון ככל שיחליט המציע, יכול שמנהל  .ומנהל מטעמה

  והן את כשירויות המציע עצמו.
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 חתימת המציע: __________________

המוצעים על ידם  יםעובדהשמי מהמציעים ו/או ככל שהועדה המקצועית תמצא  (ג)

תהיה ועדת המכרזים בסעיף זה לעיל, עומדים בדרישות המפורטות  םאינ

 רשאית לפסול את ההצעה.

 

את ציוניהם של המציעים במכרז, בהתאם לשיקולים הועדה המקצועית תיקבע  (ד)

 הלן. כתב ההוראות ל 34ף סעיבומשקולות הקבועים 

 

 להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן: 4.7

 

כל תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים  (א)

במציע עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו,  חייב שיתקיימובמסמכי המכרז, 

לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש 

 הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.

 

למציע פוטנציאלי כלשהו להשתתף במכרז, לא תחשב,  מועצהעצם פנייתה של ה (ב)

תו של המציע בתנאים כשלעצמה, במפורש או במשתמע, כהוכחה לעמיד

המוקדמים להשתתפות במכרז, וכל משתתף במכרז יהיה חייב בהוכחת עמידתו 

 בכל התנאים האמורים.

 

 מסמכי המכרז

 

מסמכי המכרז, אשר אחרי החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה, הם  .5

 "(:מסמכי המכרז" -אלה )לעיל ולהלן 

 

 כתב ההוראות למשתתפים במכרז. 5.1

 כתב הצעה על נספחיו: 5.2

 .וקו"ח של המנהל המועמד ,תצהירי עמידה בתנאי סף -" 2"א-"1"א יםנספח *

 תצהיר על כך שלא תלויים נגד המציע צו פירוק או צו כינוס נכסים. -" בנספח " *

 .1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  -" גנספח " *

 החוזה. 5.3

 .)יוכן ע"י הזוכה במכרז( רשימת ציוד - לחוזה" אנספח " *

 .אישור ביטוחים -" לחוזה בנספח " *

 כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 5.4

 

ואין להן ההתמצאות כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ש ,מודגש .6

נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון 

מסמכי המכרז הוכנו על ידי שהכלל של "פרשנות נגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה 

 .נגדה כלי עזר כלשהו בפרשנותם מועצהה

 

 מועצהאמור בהם, תהיה האם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי ה .7

רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי 

 . מועצההבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי ה
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 חתימת המציע: __________________

מכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה

 .מועצהמסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות ה

 

את מסמכי  למכרז, הצעותהלשנות מעת לעת לפני המועד האחרון להגשת  תרשאי מועצהה .8

. כל שינוי יועבר ו/או מכל סיבה אחרת הוספה, ביטול, או שנוי תנאים קיימים צורךהמכרז, ל

מי שרכש את מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת הצעות, ומסמכים אלה  ו שללידיעת

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויקבלו עדיפות על פני מסמכים קודמים.

 

לשם הכנת  למשתתפים. המסמכים מושאלים מועצהכל מסמכי המכרז הנם רכושה של ה .9

בגין כל נזק  מועצההמציע יפצה ו/או ישפה את ההצעתו והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. 

ו/או שימוש שעשה  מועצהבקשר עם אי החזרת המסמכים ל מועצהו/או הוצאה שיגרמו ל

 המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז ו/או העברתם לצד שלישי.

 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים

 

רא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו, אם אינם המציע יק .10

מכילים סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז, וינקוט בכל האמצעים 

לביצוע הפרויקט  מועצההאחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם ה

ה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי הזוכה במכרז יהי לפי מכרז זה.

התנאים בהם יהיה עליו  ידיעת נתונים כלשהם אודות-הכרת ו/או אי-עקב אי מועצהה

 .לקיים את התחייבויותיו

 

בהתאם להוראותיו השירותים ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולאספקת  .11

 בהוראות אלו.יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן 

 

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק -אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי .12

כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם ו/או יהיו לו הסתייגויות 

או באישור קיום  השירותיםמקצועיות בהתייחס לנתונים ו/או לדרישות המפורטים במפרט 

עד לא יאוחר מיום  מועצה, עליו להודיע על כך בכתב, שיימסר ללחוזההביטוחים המצורף 

להלן. במידת הצורך תימסרנה תשובות  39באופן המפורט בסעיף  12:00בשעה  31/7/2018

בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על 

 ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז.

 

ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור  מועצהלעיל, מוסמכת ה 12-ו 8מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .13

במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים. 

מיוזמתה ו/או כמענה  מועצההתשובות וההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי ה

. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר מועצהשל הלשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט 

וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה 

רשאית, אך לא חייבת, להפיץ את  מועצהלהתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. בנוסף תהיה ה

  התשובות וההבהרות באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.

 

כשהן כאמור לעיל,  מועצהלצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם ה חייבכל מציע 

 והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. חתומות על ידו
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 חתימת המציע: __________________

הבהרות, מידע נוסף, דרישות והוראות נוספות, תיקוני רק ה, שלמען הסר ספק מובהר בז .14

"( מסמכי הבהרות" -)להלן  סרו בכתבשנמלעיל  13-ו 12, 8טעויות ושינויים כאמור בסעיפים 

הוראה כלשהי בין התאמה -ו/או אי, כאשר בכל מקרה של סתירה מועצהיחייבו את ה

במקרה במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות כוחן של האחרונות יהיה עדיף. 

 -הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים לבין הוראה במסמך הבהרות אחר של סתירה בין 

  כוחה של ההוראה הכלולה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף.

 

פה למשתתפים במכרז, -לא תישא באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל מועצהה .15

 ואלה לא יחייבו אותה.

 

 מילוי כתב ההצעה -מחירים 

 

צו פיקוח על מחירי מצרכים תמורת שירותי המציע תשולם ע"י הורי הילדים במעון, בהתאם ל .16

ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים( החל במועד מתן השירותים בפועל 

 .להציע מחירים במכרז זהין א לפיכך, ."(המחירים" -)להלן גם 

 

 :יחולו ההוראות הבאותעל כל המחירים  .17

 

 . ללא מס ערך מוסף, בשקלים חדשיםכל המחירים יהיו נקובים  17.1

 

שלא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות  מחירים כוללים, קבועים וסופיים,המחירים יהיו  17.2

ו/או עקב שינויים כלשהם בשכר ו/או עקב שינויים  שינוים כלשהם במדד כלשהו

 כלשהם בתשלומי חובה )למעט שינוי בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת. 

 

מלאה, כוללת וסופית, ולא  יהיה זכאי אך ורק לתשלום המחירים, כתמורההמציע  17.3

, למעט צאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהםיהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הו

חריגה מסל השירותים המחייב משרד הכלכלה העוסק בנוהל בהתאם ובכפוף ל

 , בנוסחו העדכני ליום השימוש בו.מוכרות לפעוטות במסגרות

 

ועבור כל הוצאותיו בקיום כל  המציעהמחירים כוללים תמורה מלאה בעבור רווח  17.4

התחייבויותיו שמסמכי המכרז, לרבות הוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות, 

  תשלומי חובה מכל סוג )למעט מע"מ( וכל הוצאה אחרת.

 

אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  .18

" על הרישום שרוצים לתקן, Xישום שבוצע, יש לסמן "במקרה שיש צורך לבצע תיקון של ר

 .עלול לפסול את ההצעה -אי קיום ההוראות שבפסקה זו לעיל ולכתוב מחדש בעט. 

 

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף  .19

נתבקש במפורש המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר 

במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת 

  עלול הוא לפסול את ההצעה. -הוא מהותי  מועצהה
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 חתימת המציע: __________________

לראות במציע שכלל בהצעתו הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או  מועצהכמו כן רשאית ה

להורות על חילוט רשאית, בהתאם, השמטה כמציע אשר פעל בחוסר ניקיון כפיים ותהא 

, תהא רשאית ועדת בסעיף זה לעיל. למרות האמור כולה או חלקהשל מציע,  ערבות המכרז

המכרזים, עפ"י שקול דעתה הבלעדי, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה 

ז כאמור ולראות במציע כמי שהגיש הצעה בלתי מסויגת והתחייב לפעול עפ"י תנאי המכר

 .   , והמציע נותן הסכמתו המפורשת לכךככתבם וכלשונם

 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו נתונים נוספים בנוגע  מועצהה .20

הציוד המוצעים על ידו, וכן הסברים וניתוח של מחירי הצעתו השירות/למפרט/ים של פריטי 

ייב למסור את הנתונים, ההסברים הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, והמציע יהיה ח

 או למי מטעמה.  מועצהוהניתוחים האלה ל

כאמור,  םו/או למי מטעמה נתונים, הסברים וניתוח מחירי מועצהאם יסרב המציע למסור ל

 רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה. מועצהתהיה ה

 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים

 

. , לרבות על עמודי הוראות אלו ועל החוזהכל מסמך ממסמכי המכרזעל המציע לחתום על  .21

ורשי החתימה מטעם החברה המציעה, בצירוף חותמת החברה ויצורף ההצעה תיחתם ע"י מ

 אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם החברה.

 

 :חובה על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן .22

 

 לעיל. 4מסמכים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור בסעיף  22.1

 

; ומסמך חתום ומאומת כדין, תצהיר על עמידה בתנאי סף - "א" לכתב ההצעה ינספח 22.2

 .קו"ח מנהל מועמד

 

תצהיר על כך שלא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק או  " לכתב ההצעהבנספח " 22.3

 צו כינוס נכסים, חתום ומאומת כדין.

 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  'ב2לפי סעיף  תצהיר - " לכתב ההצעהג"נספח  22.4

 , חתום ומאומת כדין.1976-התשל"ו

 

אישור בדבר היותו עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי  22.5

חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 

 .1976-התשל"ו

 

 לעיל. 4.4חיים של העובד המיועד לשמש כמנהל כאמור בסעיף קורות  22.6

 

 לעיל. 13מסמכים חתומים כאמור בסעיף  22.7

 

 לעיל. 21מסמכים כנדרש בסעיף  22.8

 

 להלן. 23ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  22.9
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 חתימת המציע: __________________

 

. (Check List)לכתב הוראות זה מצורפת רשימת כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו 

 רשימה זו שאכן צירף להצעה את כל המסמכים הנדרשים.המציע מתבקש לוודא בעזרת 

 

 ערבות להצעה

 

 ,מועצההמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאה עבורו לטובת ה .23

ואשר תוקפה  לא צמוד, ,₪ (פיםאל תעשר) 10,000בסכום של  בנוסח הנהוג בבנק המנפיק,

לא יתקבלו  חברת ביטוח, המחאות פרטיות לבנק או שטרות ערבות .5/11/2018ליום יהיה עד 

כערבות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו על חשבון המציע. הערבות תהיה בלתי 

 . מועצהצדדית של ה-מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

 

את שטר  עצהמואם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תשחרר ה .24

( יום תשעים) 90עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום  מידהערבות 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

)שבעה( ימים מהיום שהמציע יחתום על  7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  .25

 בהתאם למפורט בחוזה. ואישור על קיום ביטוחים החוזה, וימציא ערבות

 

 , לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבותמועצהאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי ה .26

 מועצהכנדרש בחוזה, כל אלה עד למועד המפורט להלן, תהיה ה ו/או אישור על קיום ביטוחים

על ידי חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה  רשאית לחלט את הערבות כולה או

אי קיום התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח 

נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של 

 לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל. מועצהה

 

 לקיום החוזה ערבותומת החוזה חתי

 

ערבות  מועצהיחתום על החוזה, וימציא ל מועצההמציע אשר הצעתו תתקבל על ידי ה .27

, ללא תנאי ₪)חמישה עשר אלף(  15,000 בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, בסכום של

, שתהווה ערבות הנהוג בבנק המנפיק, בנוסח מועצה)אוטונומית(, שהוצאה על ידו לטובת ה

לקיום החוזה, ואישור חתום בידי חברת ביטוח על קיום ביטוחים, הכל כמפורט בחוזה. כל 

על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן  מועצה)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה מה 7זאת תוך 

 . מועצהאחר שייקבע על ידי ה

 

ציא ערבות לקיום החוזה אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימ .28

רשאית לקבל את הצעתו של  מועצהו/או אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, תהיה ה

מציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה או כמתאימה או ככדאית לה ביותר, לפי שיקול 

כתב ל 26כאמור בסעיף  מועצהדעתה הבלעדי והמוחלט, והערבות להצעה תחולט לטובת ה

 יל.עההוראות ל
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 חתימת המציע: __________________

 תוקף ההצעה

 

)תשעים( יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .29

)שלושים( יום נוספים את תוקף  30-יאריך המציע ב מועצהבמכרז. אם יידרש לכך בכתב ע"י ה

לעיל. מציע שלא יאריך ערבותו כאמור  23הצעתו ואת תוקף הערבות להצעה, כאמור בסעיף 

 כמי שחזר בו מהצעתו למכרז.ייחשב 

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות

 

ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה ופרטי המכרז  .30

בלבד. ההצעה תוגש בעותק אחד. יחד עם ההצעה יחזיר המציע למועצה את כל מסמכי 

 סימן מזהה אחר. המכרז. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל

 

ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, צריכה  .31

 0012:שעה  5/8/2018 עד יום י המועצהשבמשרד מכרזיםלתיבת ה במסירה אישית להגיע

 .אין לשלוח את ההצעות בדואר"(. למכרז המועד האחרון להגשת ההצעות" -)להלן 

 

 לא תובא לדיון. -לעיל  31כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף  .32

 

 הוצאות

 

בקשר להשתתפותו  ,כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא .33

  .מועצהבמכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת ה

 

תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות המועצה לא תחזיר ולא 

)אלף וחמש מאות(   1,500דמי רכישת מסמכי המכרז בסך  הבדיקות המוקדמות, הערבויות,

 .או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה ₪

 

 משקלות לבחירת ההצעה הזוכה

 

 קל היחסי לפרמטרים הבאים בהתאם למצוין לצדם:יינתן המש של ההצעה הזוכה בבחירתו .34

 

פרמטר 

 כללי

 משקל כללי

 )בנקודות(

 משקל משני פרמטרים משניים

 )בנקודות(

, אופן הליווי הפדגוגי התוכנית החינוכית המוצעת 100 איכות

 והכשרת הצוותים

20 

 20 התפריט התזונתי המוצע

 20 מנהל המוצעהאיכות 

בתקן לקבוע יחס מספרי בין ילדים למטפלות, מעבר 

 מודל מעון.

20 

ניסיון מוכח וחיובי במתן השירותים במקומות 

 קודמים

10 

 10 מדד איכות סובייקטיבי
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 חתימת המציע: __________________

בחינת עמידת ההצעות בתנאי לצורך  תחילה תפתח ועדת המכרזים את כל ההצעות 34.1

. לרכיבי האיכות של ההצעהמתן הציונים , ותעבירן לוועדה המקצועית לצורך הסף

תקצוב את הצעה בכללותה, אחר קבלת ציוני האיכות, תבחן ועדת המכרזים את ל

 ההצעה הזוכה.  המלצה לגבי , לצורך החלטה על הציון הסופי בה

 

התוכנית החינוכית המוצעת, אופן הליווי הפדגוגי והכשרת משנה הנוגע פרמטר בהציון  34.2

וביאור נושאים הצגת התרשמותה מלבהתאם ע"י הועדה המקצועית  ןיינת הצוותים

  אלה ע"י המציע בפני הוועדה.

 

ע"י הועדה המקצועית  ןיינת התפריט התזונתי המוצעהציון בפרמטר המשנה של  34.3

 איוןיבמסגרת הר ושיגיש המציע ולביאור ,מוצעהשבועי התפריט מפרט הלבהתאם 

 .עימו

 

ע"י הועדה  יינתן מנהל והצוות המקצועי המוצעאיכות הציון בפרמטר המשנה של  34.4

 . ולראיון עימו לכישוריו האישיים המוכחיםבהתאם מנהל יקבע הציונו של . המקצועית

 של המקיועבור  וינתנינוספות נקודות  5נקודות.  5מנהל העומד בתנאי הסף יקבל 

 ןנקודות יינתנו עבור ניסיו 5 ;בתנאי הסףמהמנהל העולה על הנדרש השכלה רלוונטית 

בגין התרשמות הועדה  ונקודות יינתנ 5 -, ו העולה על הנדרש בתנאי הסףמנהל ה

 . עימו ןוהריאיוקורות חייו של מנהל האתר מהמקצועית 

 

לקבוע בתקן מודל יחס מספרי בין ילדים למטפלות, מעבר  הציון בפרמטר המשנה של 34.5

ה מטעמו בכתב נציונו של המציע יקבע לפי המע. יינתן ע"י הועדה המקצועית מעון

נקודות.  10מציע המתחייב לעמוד בתקן "מודל מעון" בלבד, יקבל הצעתו בפרמטר זה. 

 10מציע שיתחייב ליחס הטוב ביותר המוצע במכרז והעולה על "תקן מעון", יקבל 

ן כיחס נקודות נוספות. שאר המציעים שיציעו הצעות העולות על תקן מעון, יקבלו ציו

ע"י מציע בפרמטר משנה זה,  שהוגשתקן הגבוה ביותר תקן המעון המוצע בהצעתם, ל

 .10 -והכפלתו ב 

 

 ניסיון מוכח וחיובי במתן השירותים במקומות קודמיםשל הציון בפרמטר המשנה  34.6

לכל שנת  נקודות. 5. מציע העומד בתנאי הסף בלבד, יקבל ע"י הועדה המקצועית ןיינת

( נוספת, 1לכל גן נוסף שנוהל ע"י המציע, תינתן נקודה אחת ) ו/אוניסיון מלאה נוספת 

 עד לסף המקסימלי הנקוב.

 

יינתן ע"י הועדה המקצועית,  הציון בפרמטר המשנה של מדד איכות סובייקטיבי 34.7

מענה הו ,מקצועית ו, איכותוניסיונ, מצגת של המציעלהתרשמות הכוללת מהבהתאם 

  .ות הצוותלשאל

 

על פי סולם ציונים אחיד, בין השיעור המציע ותכניו כל חבר ועדה יעריך וינקד את  34.8

. ממוצע הניקוד שנתנו המרבי הנקוב לצידולשיעור  הקבוע לפרמטר המשנה הנמוך

יהווה את ציונו של המציע בכל פרמטר משנה, חברי הועדה המקצועית לכל מועמד, 

בפרמטר האפשריות נקודות מ )מחצית( 1/2-שקיבל פחות מ יעמצ משנה זה. ברכיב

 .כבר בשלב זה ללהיפס עשויה, הצעתו משנה כלשהו

 



- 13 - 

 חתימת המציע: __________________

יחד עם , יהוו את ציונו ברכיב האיכות. 34.2-34.7בסעיפים מציע  רשצבסכום הניקוד  34.9

ניקוד איכות מזערי כאמור, סף את  השעבר( 1ה אחת )לפחות הצע מצאתזאת, היה ולא 

רשאית ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להימנע מפסילת הצעה מחמת אי 

 ההיתזאת עד שציון האיכות המינימאלי, או להוריד את עמידה בדרישות האיכות 

 .  ה אחת לפחותכשרה הצע בפניה

 

 כזוכה. יומלץביותר, הגבוה האיכותי מציע שהצעתו תימצא בעלת הציון הסופי  34.10

 

 הוראות שונות

 

שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא  מועצהה .35

 מועצהבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שה .מועצהבמידה שוויתור כזה לא יגרום נזק ל

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן או להשלים את 

 ל פי שיקול דעתה המלא, בדרך ובתנאים שתקבע.הצעתו, הכ

 

  -שומרת לעצמה את הזכות  מועצהה .36

 

לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה  36.1

חייבת לפצות את המשתתפים  מועצההבלעדי; במקרה של ביטול המכרז לא תהיה ה

 במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.

 

רשאית, לפי שיקול  מועצהלעיל, תהיה ה 36.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  36.2

 דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות:

 

 (, העומדת בכל תנאי המכרז;1הוגשה למכרז רק הצעה כשרה אחת ) (א)

 

את  מועצה, באופן המצדיק לדעת המועצהחל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי ה (ב)

 ביטול המכרז;

 

קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את  (ג)

ההצעות שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין 

 או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז;

 

שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי  מועצההתברר ל (ד)

הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת  המכרז, או

 מסמכי המכרז התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים.

 

לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו  השירותיםלמסור את ביצוע  36.3

 אם היא לא קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הניסיון הקודם של המציעים.  מועצהכל הנ"ל יילקח בחשבון על ידי הבמסגרת  36.4

שירות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר סיפק לה בעבר  מועצהה

ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית 

ות שסיפק להם. לעיל, בהתייחס לשיר 4.4 ףבכתב מאת המזמינים הנזכרים בסעי
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פה לפני מתן ההחלטה הסופית, -למציע זכות טיעון בכתב או בעל במקרים אלה תינתן

 הנתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות  מועצהה 36.5

את הזכות לדרוש  המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם, וכן

התחשיב העסקי/כלכלי לפיו בנה  ןלעניימהמציע הבהרות והסברים להצעתו, לרבות 

 תמורת רכיבי ההצעה. את הצעתו וקבע את המחירים שהוא מבקש

 

בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת 

עריכת החקירות והבדיקות כאמור בדיקות וחקירות כאמור. מציע שלא ישתף פעולה ב

לעיל. כן מתחייב המציע לעדכן  26ו/או ימסור מידע לא נכון, יחולו לגביו הוראות סעיף 

ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפרק הזמן  מועצהאת ה

 ועד לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. מועצהשיחלוף מאז מסירתו ל

 

הוגשה  סנית ו/אויתגיע למסקנה שהיא תכס אםרשאית לדחות הצעה,  תהיה מועצהה 36.6

שהתחשיב העסקי/כלכלי לפיו נבנתה הינו שגוי ו/או בלתי סביר בחוסר תום לב ו/או 

 .בעליל

 

 :עיון במסמכי המכרז .37

 

העיון יבוצע בהתאם לדיני המכרזים נתונה למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.  )א( 37.1

תהיה רשאית  מועצה. המועצהמכרזים והתקשרויות של הבתיאום מראש עם רכזת 

 לדרוש מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים.

 

ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  37.2

"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו מידע סודי" -)להלן 

המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לצרף להצעתו נספח המפרט את 

 למעט הצעותיו הכספיות של המציע זאת, לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל

 אשר של המכרז או בדרישות מהותיות הסף בתנאי עמידתו להוכחת הנוגעים נתונים

 יחשפו בכל מקרה.

  

מי שנתן הסכמתו לכך לעיל, יחשב כ 37.2מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור בסעיף  37.3

שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש 

המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם 

 מראש על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם. רולוויתובהצעות המציעים האחרים, 

 

 בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל 37.4

שצוינו על ידי המציע  חלקים גם לחשוף רשאית אשר ,מועצהשל ה המכרזים ועדת

 כחסויים.

 

כלל ההוצאות שיידרשו לחתימת החוזה, לרבות לצורך הפקת הערבויות הבנקאיות  .38

 והמסמכים האחרים הקשורים בביצוע החוזה, יחולו על המציע בלבד.
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 חתימת המציע: __________________

 ומפגש מציעים בקשות לקבלת מידע נוסף

 

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע למכרז זה, יוכלו המשתתפים במכרז להגיש  .39

בלבד. יש  elads@sng.org.il -בכתב בלבד, למנהל הרכש במועצה, מר אלעד שניר בדוא"ל 

. במידת הצורך תינתנה תשובות 077-9802246לוודא קבלת שדר הדואר האלקטרוני בטל' 

 על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות עללעיל.  31בהתאם לסעיף 

   .ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז

 

בשעה  31/7/2018ום ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים עד לא יאוחר מי 39.1

לפון והפקסימיליה באמצעותם ניתן . על הפונים לציין בפנייתם את מספרי הט12:00

 ליצור עמם קשר. 

 

לעיל כדי לחייב את המועצה  לענות ו/או להיענות לכל פניה של  39.1אין באמור בסעיף  39.2

משתתף במכרז. המועצה תהיה רשאית להימנע ממתן מענה כאשר, לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי, הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהי.

 

לעיל, לא תישמע ולא תתקבל ממשתתף במכרז  39.1לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף  39.3

תירה, שגיאה, חוסר סבירות ו/או אי התאמה במסמכי המכרז ו/או כל טענה בדבר ס

 הבנה של פרט כלשהו הקשור במכרז.-בדבר טעות ו/או אי

 

שער ל. נא להגיע במועד הנ"ל 10:00 בשעה 30/7/2018 ביוםיערך  מפגש מציעים 39.4

ההשתתפות . המפגשכל מציע ידאג לאמצעי תחבורה לצורך  ;הכניסה למושב יכיני

 .למכרז הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה יםמפגש המציעב

 

 הודעות ונציגות

 

בעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת  .40

וכתובת  מספר הפקסימיליה ,זה, וכן את שמו, מספר הטלפון מכרזהודעות בכל הקשור ב

זה  מכרזבכל הקשור ב. זה מכרזשל האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור ב הדואר האלקטרוני

תעמוד המועצה בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע 

 .בציון כל הפרטים הנזכרים לעיל המציע בכתב

 

 40עיף כל  הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בס .41

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתה  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור 

 /כתובת דוא"ללמספר /דואר אלקטרונילמשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה

לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים  40שנמסר על ידי המציע, כאמור בסעיף 

 יתן עליו אישור טלפוני., שנהראשון שלאחר שידורה

 

 

 

                בכבוד רב,

 

 

  אלון שוסטר, ראש המועצה
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 חתימת המציע: __________________

 (Check List)רשימת מסמכים להגשה 

 

לצרכי הנוחיות  ההינ שרשימה זו. מובהר רשימת המסמכים שעליהם להגיש לנוחיות המציעים להלן

כולם, מבחינה מדוקדקת של  מכרזכדי לפטור את המציעים מקריאת מסמכי ה הבלבד, ואין ב

התאמה -כולם ללא יוצא מן הכלל. במקרה של סתירה ו/או אי -תנאיהם ומעמידה בתנאים אלה 

 :מכרזיגבר האמור במסמכי ה - מכרזזו לבין האמור במסמכי ה רשימהכלשהי בין האמור ב

 

סעיף בכתב  √

 ההוראות 

 מס' תאור המסמך

.1 עמוד כתב הוראות למשתתפים, חתום על כל 5.1   

כתב הצעה חתום על כל עמוד + חתימה מלאה בסוף + אישור  5.3 

 עו"ד

3.  

פרטי נסיון אליו מצורפים  -" לכתב ההצעה א" ינספח 4.2 

, ומסמך קו"ח אישורים והמלצות, חתום ומאומת ע"י עו"ד

 .של מנהל מעון

3.1  

תצהיר על כך שלא תלויים נגד  -נספח "ב" לכתב ההצעה  4.3 

 .צו פירוק או צו כינוס נכסים המציע

3.2  

  3.3 קורות חיים של מנהל מוצע 4.4 

ב לחוק 2תצהיר לפי סעיף  -" לכתב ההצעה גנספח " 4.6 

, בנוסח המצורף 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לכתב ההצעה.

3.4  

  2.5 קבלה על רכישת מסמכי המכרז 4.7 

כל עמוד + חתימה מלאה במקומות חוזה ונספחיו חתומים על  27, 21 

 המיועדים לכך

4.  

אישור על היותו עוסק מורשה ואישור על ניהול פנקסי חשבונות  22.6 

 ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

5.  

 .6 אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה בשם התאגיד המציע  21.1 

 .7 ערבות בנקאית להצעה 23 

חתומות ע"י המציע מועצהוהבהרות שניתנו ע"י התשובות  13   8. 

 


