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 הפעלת מועדונית שיקומית ל -  04/ 2020 מס' פומבי מכרז הנדון: 

 כתב הצעה - לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם 

 

 מס' עמותה/חל"צאנו הח"מ, ________________________________, 

________________, שכתובתנו ____________________________________, מגישים בזה 

 הצעתנו למכרז שבנדון ומצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 

"( המכרז" -)להלן   04/ 2020 ס'כתב ההוראות למשתתפים במכרז פומבי מ קראנו בעיון את .1

 לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם "(המועדונית" -)להלן  הפעלת מועדונית שיקומיתל

 "(, ואת כל מסמכי המכרז על כל תנאיהם ופרטיהםהשירות" או "הפעלת המועדונית" -)להלן 

"(, והננו החוזה" -"(, ואת החוזה הכלול במסמכי המכרז )להלן מסמכי המכרז" -)להלן ביחד 

להפעלת  מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם, כי תנאי המכרז והתנאים

 אנו מגישים הצעתנו למכרז.ידועים ומובנים לנו, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם  המועדונית

 

וביתר  במכרז ב ההוראות למשתתפיםלכל הזכויות השמורות למועצה בכתו מסכימים אנ .2

 . מכרזמסמכי ה

 

; לדחות כל הצעה או שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו יםמאני מסכי

לבעל ההצעה הנראית לה  הפעלת המועדונית את למסור את ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

בהתאם  שיבוצע יכותידירוג אחור את ההצעה הזוכה על בסיס לב ככדאית ביותר בשבילה,

הכל לפי  לכתב ההוראות למשתתפים במכרז, 32.2לפרמטרים ולניקוד המפורטים בסעיף 

, במכרז שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, כמפורט בכתב ההוראות למשתתפים

 לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.  ו מתחייביםואנ

 

 כדלקמן: בזה , מאשרים ומסכימיםיםמצהיר והננ .3

 

והנחיות השירות לטיפול באדם עם אוטיזם  הוראות הדיןכל ידועות ומוכרות לנו  3.1

 בנוגע  "(, והוראות הדיןמשרד הרווחה" -במשרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 

 לביצוע השירות נשוא המכרז.

 

וכל  מקצועי ומיומן אדם כוח יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית,  ניסיון, יבעל והננ 3.2

  החוזה.המכרז ו ולקיום כל ההתחייבויות נשוא להפעלת המועדונית הדרוש

 

יעמוד  , אם תתקבל הצעתנו למכרז,השירות להתחיל בביצוע נובמועד בו יהיה עלי 3.3

 נותחייבויותילקיום כל ה, מתאים ומיומן כל הדרוש לכך, לרבות כח אדם נולרשות

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 



 - 2 - 

 חתימת המציע: __________________

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצבת כח האדם המקצועי, שיועסק על ידינו 

המצורף  ,משרד הרווחה במועדונית, לא תפחת מהאמור בטבלה הכלולה במכתב

 ." לחוזהבנספח "כ

 

מר/גב' אם תתקבל הצעתנו למכרז, נעסיק בתפקיד מנהל המועדונית את  3.4

_______________. הננו מגישים במצורף להצעתנו זו את קורות החיים, לרבות _

לניהול המועדונית, בצירוף תצלומי תעודות  יועד/תפרטי ההשכלה והניסיון של המ

 השכלה.

 

דונית וקיום כל התחייבויותינו היה והצעתנו תתקבל, ישולם לנו תמורת הפעלת המוע 3.5

בהתאם למסמכי המכרז, תשלום עבור כל חניך שישתתף במועדונית, בהתאם 

, או תעריפים " לחוזהבנספח "המצורף כ הנקובים במכתב משרד הרווחה, לתעריפים

 "(. התמורה" -)להלן  שיקבע משרד הרווחה מעת לעת בתקופת החוזה אחרים

 

ך, שהתמורה תועבר במלואה באמצעות משרד הרווחה, כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכ

משרד והמועצה תחתום לצורך כך על ייפוי כח, בהתאם להסדרים המקובלים בין 

, ואנו מתחייבים לחתום על כל המסמכים שיידרשו על ידי משרד מועצההרווחה ל

 הרווחה, לצורך ביצוע התשלום כאמור.

 

ה לתשלום ו/או השתתפות ו/או החזר היה והצעתנו תתקבל, לא נהיה זכאים מהמועצ 3.6

 הוצאות ו/או סיוע כספי ו/או אחר כלשהם, בגין ו/או בקשר להפעלת המועדונית. 

 

היה והצעתנו תתקבל נהיה חייבים להפעיל את המועדונית באופן ישיר, ולא נהיה  3.7

 רשאים למסור את הפעלתה לצד שלישי כלשהו.

 

להפעיל את המועדונית בהתאם להוראות כל דין, היה והצעתנו תתקבל, נהיה חייבים  3.8

 ולהחזיק בתוקף כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הדרושים לכך.

 

המפורטות בכתב זה ו/או במסמך אחר  נואם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותי 3.9

, ואם כבר נולמכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים לפסול את הצעת נוהכלול בהצעת

לפיצוי ו/או  םהיה זכאינלבטלו לאלתר מבלי ש םתהיו רשאי - יתנואנחתם חוזה 

 תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה.

 

להגשת  המצטברים בתנאים יםעומד ואנש, אנו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על הצעה זו .4

 :, כמפורט להלןבמכרז לכתב ההוראות למשתתפים 4 , המפורטים בסעיףלמכרז הצעה

 

זו  נומצ"ב להצעתכדין בישראל.  מהשוחברה לתועלת הציבור )חל"צ( הר עמותה / הננו 4.1

התאגדות או רישום במרשם על פי דין, עותק של תקנון העמותה/  תצלום תעודת

 .של תמצית הרישום המתנהל לגבינו במרשם על פי דין תדפיס פרטים עדכניהחל"צ ו

 

להצעתנו זו תצלום אישור ניהול תקין מצ"ב . 2020רשותנו אישור ניהול תקין לשנת ב 4.2

 .2020על שמנו לשנת 
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 חתימת המציע: __________________

 

, בהפעלת מסגרות טיפוליות המתמחות בטיפול כחמו קודם ניסיוןהננו בעלי  4.3

)שלוש( שנות לימודים  3על רצף האוטיזם, במהלך תקופה רצובה בת  הבאוכלוסיי

יתן ורצוי / נ )ניתן לצרף טבלה על דף נפרד כמפורט להלן, 2016-2019לפחות, בשנים 

 :(לצרף מסמכים בנוגע למסגרות הטיפוליות

 

שם וסוג המסגרת 

 הטיפולית

תיאור הפעילות שבוצעה 

, וסוגי במסגרת הטיפולית

אנשי המקצוע שהועסקו על 

 ידינו במסגרת הטיפולית

תקופת הפעלת 

 המסגרת הטיפולית

שמות, הגדרות תפקיד 

ומספרי טלפון של אנשי 

בנוגע קשר לביצוע בירורים 

 למסגרת הטיפולית

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

)שלוש( מועדוניות שיקומיות  3( הפעלנו לפחות 2018-2019בשנת הלימודים תשע"ג ) 4.4

)ניתן לצרף טבלה על דף נפרד /  לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם, כמפורט להלן

 :הטיפוליות(ניתן ורצוי לצרף מסמכים בנוגע למסגרות 

 

מקום הפעלת 

 המועדונית

תיאור הפעילות שבוצעה 

מועדונית, וסוגי אנשי ב

שהשתתפות בהפעלת  המקצוע

 המועדונית

תקופת הפעלת 

 מועדוניתה

שמות, הגדרות תפקיד 

ומספרי טלפון של אנשי 

 מטעם מזמין השירותקשר 
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 חתימת המציע: __________________

 

מקום הפעלת 

 המועדונית

תיאור הפעילות שבוצעה 

מועדונית, וסוגי אנשי ב

המקצוע שהשתתפות בהפעלת 

 המועדונית

תקופת הפעלת 

 מועדוניתה

שמות, הגדרות תפקיד 

ומספרי טלפון של אנשי 

 מטעם מזמין השירותקשר 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 זה להוכחת עמידתנו בתנאי לא תלויים ועומדים נגדנו צו פירוק או צו כינוס נכסים. 4.5

ו תצהיר חתום על ידי מנכ"ל המציע, מאומת כדין ע"י נהננו מגישים במצורף להצעת

 " לכתב הצעה זה.אנספח "עו"ד, בנוסח המצורף כ

 

מצ"ב קבלה על . , ונציג מטעמנו השתתף במפגש המציעיםרכשנו את מסמכי המכרז 4.6

 שמנו, בדבר רכישת מסמכי המכרז.

 

 ם:זו את המסמכים הבאי נולהצעת הננו מצרפים .5

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2: תצהיר לפי סעיף " לכתב ההצעהבנספח " 5.1

 , חתום ומאומת כדין.1976-התשל"ו

 

 קורות חיים ותעודות השכלה של המיועד/ת לנהל את המועדונית. 5.2

 

 לעיל. 4.4המלצות מטעם הגורמים עבורם הפעלנו את המועדוניות, כאמור בסעיף  5.3

 

, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול / מלכ"ר עוסק מורשה נואישור בדבר היות 5.4

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

 .1976-התשל"ו

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 13מסמכים חתומים כאמור בסעיף  5.5

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 18 בסעיףכנדרש מסמכים  5.6

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 20רבות בנקאית כנדרש בסעיף ע 5.7
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 חתימת המציע: __________________

 

על פרטיהן, קיבלנו מהמועצה, לשביעות מסמכי המכרז  אנו מצהירים שהבנו את הוראות .6

 בחנוהגשת הצעתנו זו,  רצוננו המלאה, כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על

וכל הגורמים האחרים  פעלת המועדוניתבה הקשורים והנסיבות התנאים כל את ובדקנו 

 ובהתבסס על כל אלה הננו מגישים הצעתנו זו. ,השירות המשפיעים על ביצוע

 

 בזה ערבות בנקאית אוטונומיתפים מצר וזו הרינ נושבהצעת ינוכערבות לקיום התחייבויות .7

לטובתכם, של  נושהוצאה עבורבנוסח הנהוג בבנקים מסחריים בישראל, , ללא תנאי, )מקור(

 (שבעת אלפים חמש מאות) 7,500 בנק ______________/ סניף __________, על סך של

 בזה כוחכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את יםומייפ ,________ בתוקף עד ליום ,ה, לא צמוד₪

, כולם או במכרז ההוראות למשתתפים הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב

 מקצתם. 

 

במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות  יםמוותר והתראה כלשהי ואנ

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  נולבצע חקירות ובדיקות אודותי נולכם בזה את אישור ניםונות מיםמסכי והננ .8

לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם  יםמתחייב ו, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

צורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, ל

 . נואשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון שישים) 60תישאר בתוקפה במשך תקופה של  נוהצעת .9

לכך בכתב על דרש נהיא לא תבוטל. אם  -זו  נו, ואם תתקבל הצעתלמכרז להגשת ההצעות

ואת תוקף  נואת תוקף הצעת )שלושים( יום נוספים 30-להאריך ב יםמתחייב וידיכם, אנ

 לעיל. 7הערבות להצעה, הנזכרת בסעיף 

 

עשה זאת בלי כל נ  -זו  נושבהצעת נובויותיידרש על ידיכם לקיים התחינו נואם תתקבל הצעת .10

החוזה, ולקיים את כל יתר  בהפעלת המועדונית בהתאם להוראות השהייה, כדי להתחיל

 בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בחוזה. המכרז שבמסמכי נוהתחייבויותי

 

 בזה כדלקמן: הננו מתחייבים נואם תחליטו לקבל הצעת .11

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת  7לחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספחיו תוך  11.1

אחר, כפי שייקבע על נו, או בתוך פרק זמן ההודעה על החלטתכם לקבל את הצעת

 .ידיכם

 

בכלל ובחוזה  מכרזשבמסמכי ה נולקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 11.2

 בפרט.

 

 , הכל לשביעות רצונכם המלאה.להוראות החוזה בהתאם בביצוע השירות להתחיל 11.3
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 חתימת המציע: __________________

 

, שהוצאה על ערבות בנקאית אוטונומית -במועד חתימת החוזה   -להפקיד בידיכם  11.4

, צמודה למדד המחירים ₪ (אלף חמישה עשר) 15,000 על סך של ידינו לטובתכם,

. על שתהיה ערבות לקיום החוזה ,הנהוג בבנקים המסחריים בישראלבנוסח לצרכן, 

 .המכרז זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכיביצוע ערבות 

 

 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה. -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  11.5

 

ו/או  נולהודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת הננו מתחייבים .12

ועד למועד נו , וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנובאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

מרשימת המציעים במקרה שיחול  נושתהיו רשאים למחוק אות נוההכרזה על הזוכה; וידוע ל

ובין אם  מאתנו בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך

 נודע לכם על כך בדרך אחרת.

 

שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם   נוידוע ל .13

 .בפני המציעים האחרים נולגילוי הצעת נומראש על הסכמת צהיריםהצעתנו הננו מ תתקבל

 

החוזה על כל  נוזו, מחייב אות נועל הצעת נובזה כי מיום חתימת יםומתחייב ו מצהיריםהננ .14

 נולעיל, תחשב הצעת 11.1שבסעיף  נוקיים התחייבותנהמסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא 

, מבלי שהדבר יגרע ינולבינ ועצהב בין המוזה מחייכחבכתב  ועצהוקבלתה על ידי המ

 .מכרזכמפורט במסמכי ה ועצהמזכויותיה של המ

 

 מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת יםננות וזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .15

להפעלת  בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים יםמוותר ווהננ

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה המועדונית

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .16

 שר הדברים ידרוש פירוש כזה.כאשר הק -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין -אישור עורך 
 

-שאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה 

____________________________ חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות 

האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת את _____________________________ 

 לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 
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 חתימת המציע: __________________

 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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 חתימת המציע: __________________

 

 " אנספח "
 

 תצהיר 
 

רח' מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ____________________, 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

מס'  חל"צ /עמותה רשומה, ___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .2

 הלק בלתי נפרד מהצעתכח והנני מגיש תצהיר זה "(,יעהמצה" -_______________ )להלן 

להפעלת , שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב,  04/ 2020 במכרז פומבי מס' מציעההשל 

 "(.המכרז" -)להלן  מועדונית שיקומית לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם

 

 לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.  מציעההנגד  .3

 

 ותנכונ ןלעיל אינ 3ף שבסעי יתיולכך, שאם יתברר כי הצהר מהיא מסכיוה ,מציעהידוע ל .4

 למכרז.  ה, תהיה המועצה האזורית שער הנגב רשאית לפסול את הצעתןאבמלו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין -אישור עורך 
 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 יה בפני.על םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישריצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד
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 חתימת המציע: __________________

 

 " לכתב ההצעה בנספח "
 

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

 

עלי לומר את האמת י כאני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי 

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

מס'  חל"צ /עמותה רשומה, ___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .1

לק בלתי נפרד מהצעת כח והנני מגיש תצהיר זה "(,מציעהה" -_______________ )להלן 

להפעלת  שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב, , 04/ 2020 במכרז פומבי מס' מציעהה

 "(.המכרז" -)להלן  מועדונית שיקומית לאוכלוסיית ילדים על רצף האוטיזם

 

ובעל זיקה  מציעהו ההורשעלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא  .2

כי במועד האחרון  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ האלי

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 
 דין -אישור עורך 

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד

 

 

 

 

 

 


