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 הזמנה להציע הצעות
לניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר תל 

 יפו  -אביב 
 

  20171-7/מכרז פומבי מס' 

 כללי .1
 

, "(החברהבאמצעות יובל חינוך בע"מ )להלן: " ,"(העירייהיפו )להלן: "-אביב-עיריית תל (1)
-בתל אביב מזמינה בזאת מציעים להגיש לחברה הצעות להפעלת מועדוניות בגני ילדים

להסכם  בהתאםהחברה, , על פי שיקול דעתה של "(גניםמועדוניות )להלן: " יפו
  (, בהתאמה"הסכם"-" והזמנה")להלן:  "1כנספח "זו  הזמנהלההתקשרות המצורף 

להסכם )להלן:  "ב'" נספחהמלאה של השירותים הינה כמפורט ב ההגדרה (2)
 "(. השירותים"

 מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. כל (3)

 הרלוונטיים לצורך הגשת הצעה במכרז זה:  המועדיםלהלן  (4)

 
 

 
 

 
 

 מהות המכרז .2

 , מבין המציעים אשר יגישו הצעתםמפעילים עשר חמישההחברה מעוניינת לבחור  (1)
" 2בנספח ", המפורטים תל אביבבם המצויים עבור גנישירותים  במסגרת מכרז זה, למתן

  .זו הזמנהל

גנים, כמפורט  270-כ , באזורים המפורטים לעיל מצוייםלמועד פרסום הזמנה זו נכון (2)
מצורפת לנוחות המציעים  רשימת זו של גניםמובהר כי ואולם  זולהזמנה " 2נספח "ב

החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לגרוע גנים  -זו והיא אינה סופית להזמנה  בלבד
  בהתאם לפתיחת/סגירת גנים עתידית.בין היתר , "2שבנספח " מהרשימה

גיל הומנהלת מחלקת לאחר בחירת חמישה עשר המציעים הזוכים, תשבץ החברה   (3)
הבלעדי, בין היתר בשים לב  ןבהתאם לשיקול דעת ,השונים את המציעים לגניםיה יבעיר

לפיזור גיאוגרפי, וותק קודם של הזוכים בגנים )ככל שהדבר רלוונטי(, שביעות רצון ממתן 
 .בגנים אליו שובץ( וכיוצ"ב)שירותים על ידי הזוכה בעבר 

מובהר כי השיבוץ לגן מסוים אינו מבטיח את פתיחת המועדונית בפועל )ופועל יוצא מכך  (4)
 ילדים 15בהרשמה של לפחות ( ופתיחת המועדונית מותנית פעילאת הפעלתו על ידי המ –

 הינו בגני הילדים הרלוונטיים ביצוע רישום ושיבוץ ילדים למועדוניותבמועדונית. 
, לרבות למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכךוהמפעיל באחריות 

 מפעיל שובץ אליה.בקשר עם אי פתיחת מועדונית שה

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 

 14:00בשעה  20.7.17

 הגשת הצעותאחרון למועד 
 

 14:00בשעה  30.7.17 
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מובהר כי הזוכים לא יהיו רשאים לסרב לשיבוץ לגן מסוים ובכל מקרה של התנגדות מי  (5)
 לבטל, תבכל עהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת,  –מהזוכים ליתן שירותים לגן מסוים 

 את זכייתו.

על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את  (6)
הזוכים במכרז מעבר לחמישה עשר זוכים או לקבוע רשימה של פחות מחמישה  מספר

 .עשר זוכים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

 תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה של שנת לימודים אחת. (7)

, להאריך את ההסכם להוראות בהתאם, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית תהא החברה (8)
לשתי תקופות  בלבד חלקם לגבי ובין במכרז הזוכים כל לגבי ביןהסכם ההתקשרות 

 .םנוספות, של שנת לימודים כל אחת, כמוגדר בהסכ

הגנים מועדוניות התשלום לזוכים, בגין השירותים, יבוצע על ידי מי מטעם ילדי  (9)
שמקבלים את השירותים ישירות ומובהר כי העירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמן לא 

הזוכה לא יהא רשאי לבוא בכל דרישה ו/או יצוע התשלום בפועל ותהיינה אחראיות לב
תלונה ו/או תביעה לעירייה ו/או לחברה ו/או למי מטעמן בקשר עם התשלום ו/או אי 

 קבלת התשלום בגין השירותים, כאמור.

בכל אחד והמציע  ,נוסף מציעיתאפשר צירוף הצעות ו/או ביצוע עבודות ע"י לא  (10)
  .בגדר אישיות משפטית אחת מתחייב להיותמההזמנות 

 מיום דין פסק של תוקף קיבלו אשר, 3405-01-17"מ בעת הצדדים להסכמות בהתאם (11)
, והתעשייה הכלכלה משרד של בצהרונים ההכרה שנוהל ולכך, דין לכל ובכפוף, 12.2.2017

 להגיש/הזוכה המציע יתחייב"(, הנוהל)"להלן: " יחודש, 2.5.2017 ביום הוקפא אשר
 הנוהל הוראות לפי הסימול קבלת לצורך הנוהל להוראות בהתאם, בו להכרה בקשה

 יחויב, לעיל לאמור בהתאם הבקשה את/הזוכה המציע יגיש ולא היה"(. הסימול)להלן: "
מבחנים למתן תמיכות של ב כמשמעותו' יחיד'הורה ל ישירות 5% של בגובה הנחה להעניק

ולמשפחתונים. יובהר ויודגש כי היה  האגף למעונות יום שלמשרד כלכלה והתעשייה 
ומשרד הכלכלה ייקבע כי המציע/הזוכה אינו זכאי להכרה בסימול, לא יחויב האחרון 

 במתן הנחה כאמור.  

 /אוו החופשה ימי למספרבכל הקשור ו/או תוספות  שינויים יתכנוכי  ומובהר מודגש (12)
/או ו יולי חודשיםחופשת הקיץ )במהלך  קיץהת במסגרת קייטנ המועדוניתלפעילות 

בהתאם להוראות הדין ו/או להוראות ו/או המלצות מרכז השלטון  וזאת (אוגוסט
ה, ימרכז השלטון המקומי יאומצו על ידי העירי והוראות שהמלצות וככל כפיהמקומי, 

והמציע מתחייב לפעול בהתאם לשינויים ו/או התוספות  הבלעדי דעתה שיקול פי על
אשר ישנה את  ,שייצא על ידי החברה , שינויים ותוספותאלו, בהתאם למסמך הנחיות

 המועדוניתלהפעלת  הקשור בכל/או ו החופשה ימי למספרסכם בכל הקשור ההוראות ה
ולא תהיה לו  (אוגוסט/או ו יולי חודשיםחופשת הקיץ ) מהלךב קיץהת במסגרת קייטנ

 .כל דרישה ו/או תביעה בקשר לשינויים ו/או תוספות אלו

 תנאי סף  .3
 

הסף  תנאי כלב, 12רק מציע העומד במועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט להלן בסעיף 
  :המכרז, רשאי להגיש הצעה במסגרת במצטבר הבאים

ום כדין בישראל או עוסק מורשה או מלכ"ר כהגדרת הינו אדם או תאגיד רש המציע (1)
, הרשום בהתאם להוראות חוק מס ערך 1975-אלה בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו מונחים

 . 1975-מוסף, תשל"ו

בהפעלת  , לכל הפחותמלאה אחתקודם מצטבר ומוכח של שנת לימודים  ניסיוןלמציע  (2)
   .בישראל או צהרונים במוסדות חינוך מוכרים מועדוניות

בשנת הלימודים תשע"ז החל מתחילתה או צהרון לעניין זה למציע שהפעיל מועדונית  
 תקופה האמורה כשנת לימודים מלאה.ועד למועד פרסום מכרז זה, תחשב ה
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 אחד או במספר טפסים, בהתאם לנוחותו.  בטופס יפרט המציע
או נציג וועד גננת או סייעת ה ימולאו פרטימקום שנדרש להשלים את פרטי איש הקשר 

 .או הצהרון ההורים של המועדונית
   

בקשר עם רכישת מסמכי מכרז זה או ככל  רכש את מסמכי המכרז וצירף קבלה המציע (3)
יהא רשאי המציע  –שבוטל  5/2017שלא קיבל החזר כספי בגין רכישת מסמכי מכרז 

קבלה "-"המכרז שבוטל" ו)להלן:  שבוטל 5/2017לצרף את הקבלה בגין רכישת מכרז 
  . (, בהתאמה"בגין המכרז שבוטל

לטובת החברה, בסך  רף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ההצעה, ימציע צה (4)
 ."5" נספחבנוסח אלף שקלים חדשים(,  וחמישה  עשרים) ₪ 00025,של 

הינו בעל תעודת כשרות, רישיון עסק ורישיון  רלמציע התקשרות תקפה עם ספק מזון, אש (5)
יצרן מאת משרד הבריאות, תקפים כדין לאספקת מזון לצהרונים ומועדוניות שיופעלו על 

 ידי המציע אם וככל שייבחר לכך, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 1976-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו (6)
עד ליום הגשת ההצעה לא הורשע המציע ו/או בעל הזיקה  , ובכלל זה"(חוק: ")בס"ק זה

ביותר משתי  בפסק דין חלוט או שהורשעבחוק   אליו ביותר משתי עבירות, כהגדרתן
; חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה להגשת ההצעות האחרון במועדו עבירות

המציע הינו עוסק מורשה כדין וכן בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 
 , מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.  1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
  ה:להצעהנדרשים  ואישוריםמסמכים  המצאת .4

 אישורים הבאים: / לצרף להצעתו את המסמכים המציע על (1)

 "1" נספחההסכם המצורף כהזמנה זו ו לרבותה, כל נספחיעל  זהמכרחוברת  .א
כשהם חתומים על ידי מורשי , במבוא להסכם( ע)לאחר השלמת פרטי המצילמכרז 

  .בעט בצבע כחול החתימה מטעם המציע 

וכן כל מסמך או המתאר את המציע וניסיונו של המציע מודפס  /מצגתחברהפרופיל  .ב
  .המכרזתעודה המעידים על ניסיונו של המציע בתחום השירותים נשוא 

בתחום הפעלת מועדוניות מלאה  אחתפירוט ניסיון קודם מצטבר של שנת לימודים  .ג
 הזמנהל "א3" כנספחעל גבי הטופס המצ"ב או צהרונים במוסדות חינוך מוכרים 

 .זו
בשנת הלימודים תשע"ז, החל או צהרון לעניין זה למציע שהפעיל מועדונית 

מתחילתה ועד למועד פרסום מכרז זה, תחשב התקופה האמורה כשנת לימודים 
 מלאה. 

המציע שירותים העניק  ועבור ץ אחדממלי לפחותממליצים הכוללת  גופיםרשימת  .ד
בתחום השירותים נשוא הליך זה במהלך השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה. 

במקום המיועד לכך.  ,"ב3"נספח ליצים תפורט על גבי רשימת הלקוחות הממ
את שמות הלקוחות הממליצים, שמות נציגי הלקוחות  ,היתר בין, הרשימה תכלול

 כממליץ מסוים גוף ליתן רשאי יהא המציע כי מובהרומס' טלפון ליצירת קשר. 
 .נוספת לשנה כממליץ גוף אותו ואת מסוימת לשנה

העתק אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  .ה
 , מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.  1976-ציבוריים, תשל"ו

העתק אישור תקף של רשות המיסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או )לפי  .ו
 העניין( על שיעור הניכוי.
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בדבר שמירת זכויות עובדים וחוקי עבודה לפי תצהיר חתום ומאומת ע"י עורך דין  .ז
  ".4נספח ", בהתאם לנוסח שב1976-, התשל"וציבוריים גופיםעסקאות  חוק

 ".5ח "נספהמצורף כאם לנוסח בהתלהלן ו (1))5ההצעה, כאמור בסעיף ערבות  .ח

( של או רו"ח יצרף צילום מאושר כנאמן למקור )על ידי עורך דין תאגידמציע שהוא  .ט
אשר יפרט את מספר  הרלוונטי התאגידים תדפיס עדכני של המציע מאת רשם

)לפי העניין( ושמות  בתאגידבתאגיד וחלקם  המחזיקיםשמות ו ,הזיהוי של התאגיד
  המנהלים.

עמותה יצרף צילום מאושר "נאמן למקור" )ע"י עו"ד או רו"ח( בדבר מציע שהוא 
 .אישור ניהול תקין כדין מאת רשם העמותות

 -ולחילופין 

 שלהעתק מאושר כנאמן למקור )על ידי עורך דין(  -מורשה  עוסקמציע שהוא 
  תעודת עוסק מורשה המעידה כי המציע הינו עוסק מורשה כדין. 

   ".6נספח "בנוסח  חתימה עדכני ימורשבדבר  "חרו/אישור עו"ד .י

   .מכרזההצעות  לא תיאם , לפיה"7נספח " , בנוסחהמציע חתומה על ידי ההצהר .יא

 .המציע ידי על חתומה", 8נספח " בנוסח, סודיות שמירת על התחייבות .יב

קרא והבין את  ולפיה המציע בה מולאו פרטי המציע ובעל התפקיד, הצהרת המציע .יג
הצהרתו כי הוא , על כל נספחיו; המכרזכל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי 

התחייבותו לקיים את ההצעה ואת כל התנאים והדרישות עומד בתנאי הסף; 
 והתחייבות הצהרההחברה, בחר כזוכה, לשביעות רצונה המלאה של יי אם, במכרז

 להגיש התחייבות, שירות להם לתת ערוך שהואכמות מועדוניות מקסימלית לגבי 
 בקשה להכרה בו, בהתאם להוראות הנוהל לצורך קבלת הסימול לפי הוראות הנוהל

אישור עו"ד על כך שהחתום/ים על  כולל, "9ח "נספהמצורף כבהתאם לנוסח  הכל
מסמכי המכרז בשם המציע חתם/ו/ בפניו, וכי הוא/הם מוסמך/ים על פי מסמכי 

 היסוד של המציע ועל פי כל דין לחייב בחתימות/ם/ את המציע לכל דבר ועניין.

פירוט ההזנה המוצעת לילדי המועדונית, ובכלל זה פרטי ספק המזון ומסמך  .יד
וט של אופן מתן מענה לרגישויות של ילדים, לרבות ההתקשרות עמו וכן פיר

 או זו לפניה "10"ח נספכ המצורפת בטבלה ערוכים האמורים כשהנתוניםאלרגיות, 
 .לטבלה מצורפים

העתק תעודת הכשרות של ספק המזון, העתק רישיון העסק של ספק המזון, העתק  .טו
ההעתקים רישיון היצרן מאת משרד הבריאות המתייחס לספק המזון, כשכל 

 האמורים תקפים כדין ומאושרים כנאמנים למקור על ידי עורך דין.

על אף האמור, ניתן לצרף עותק מודפס של הרישיונות המצויים באתר משרד  .טז
 הבריאות באינטרנט.  

שבוטל, ככל שהמציע לא או קבלה בגין המכרז  קבלה על רכישת מסמכי המכרז .יז
  .שבוטלקיבל החזר כספי בגין רכישת מסמכי המכרז 

)אם יהיו(, חתומים ע"י  החברהטוקול שאלות ותשובות ועדכונים אחרים של ופר .יח
 .7, כמפורט להלן בסעיף המציע

 

את כל  להשלים ולהמציא במועד הגשת ההצעהעל המציע לעמוד בכל תנאי הסף  (2)
 . המכרזהנדרשים במסמכי  והאישורים המסמכים
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שומרת לעצמה את הזכות שלא לפסול הצעות, במידה ונפלה טעות סופר, כמו  החברה 
גם לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות או השלמת פרטים ואישורים לצורך הוכחת 

 .המכרזבתנאי הסף ו/או בתנאי  תועמיד
לפנות למציע לצורך  החברהבשום אופן אין באמור לעיל כדי לחייב את כמו כן, יובהר כי  

הצעה כל רשאית לפסול תהיה  והחברההבהרות והשלמת פרטים ואישורים, קבלת 
 שקרי או מטעה.חסר, שתכלול מידע 

שעליו לצרפם לרבות, אישורים  המכרזעל המציע לוודא שכל המסמכים והאישורים נשוא  (3)
המלצות וכל אישור אחר כפי שיידרש,  ,בדבר ניהול פנקסי חשבונות, אישור מרואה חשבון

 חייבים לשאת את שם המציע כפי שנרשם בהצעתו בהזמנה להציע הצעות.
תהיה זכאית לפסול  החברהמציע שלא ימציא אישורים כאמור לעיל, ועדת המכרזים של 

 את הצעתו.

 בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אםהחברה, בכל עת, המציע חייב לעדכן את  (4)
 .היחול, במידע שמסר ל

 
 תוכנית הפעלה .5

 תכנית)להלן: " הגנים מועדוניותתכנית הפעלה מפורטת של כל מציע נדרש לצרף להצעתו  (1)
 לפחות"( אשר עומדת בדרישות המינימום שיוצגו להלן ואשר מתייחסת ההפעלה

 לנושאים המפורטים להלן:

 .ומטרות חזון, (קונספט) מנחהרעיון תפיסתי  (1)

, הגנים מועדוניות של יומית הפעלה ותוכנית חודשית הפעלה תכנית ,שנתית הפעלה תכנית (2)
 אופי את הכוללת הגנים מועדוניות פועלות שבהם חופשה בימי הפעלה ניתתכ זה ובכלל

 הפעילות מטרות(, בגנים המועדונית במהלך כיף פעילויות לרבות) והפעילות התכנים
 .להשגתן והדרכים

 זה ובכלל, הגנים מועדוניות הפעלת במסגרת המוצעים והחוגים הההעשר פעילויות הצגת (3)
 .תיאורם

 נוהל, ופיזורם הילדים קבלת לנוהל התייחסות הכולל המציע של עבודה נהלי תיק הצגת (4)
 ההורים עם קשר בדבר נוהל, הגנים תובמועדוני נתון רגע בכל ילדים מצבת על בקרה

, בטיחות כללי, המועדונית פועלת שבו הגן הנהלת עם פעולה שיתוף בדבר נוהל, ועדכונם
 לאישור בכפוף הינם לעיל האמורים העבודה נהלי כי מובהר. מזון ובטיחות היגיינה
 נוספים נהלים להוסיף, עת בכל, למציע להורות רשאית תהא החברה, מקרה ובכל החברה

 .כאמור, ההפעלה תוכנית במסגרת שפורטו הנהלים את לשנות או/ו

 ערבות ההצעה .6

המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית, שתוצא לבקשתו על ידי בנק מסחרי בישראל  על (1)
 "5"נספח  או חברת ביטוח בישראל. על הערבות להיות בלתי מותנית בהתאם לנוסח 

 "(, וכמפורט להלן:ערבות ההצעה)להלן: "

ש"ח( והיא תינתן לתקופה  אלף )עשרים וחמישהש"ח  25,000סכום הערבות יהיה  .א
לדרוש את הארכת הערבות בהתאם  החברהובכפוף לזכות  28.9.17יום שעד ל

 להלן.  13להוראת סעיף 

תתקבל אך ורק ערבות אוטונומית מאת בנק או חברת ביטוח בישראל. המחאות  .ב
 פרטיות, שטרות ו/או כל בטוחה אחרת, לא יתקבלו.

האחרון ערבות ההצעה תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה, ויש להגישה עד למועד  .ג
 הקבוע להגשת ההצעות וביחד עם ההצעה.

 המציע יישא לבדו בהוצאות ערבות ההצעה. .ד
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 שם החייב בערבות ההצעה יהיה זהה לשם המציע. .ה

 תשיב למציע את  החברהאם הצעתו של המציע תידחה או תיפסל על הסף,  (2)
, םבמכרז וביצוע ההתקשרות עמ הזוכיםימים לאחר בחירת  14ערבות ההצעה בתוך 

 בד שלא נתקיימה עילה לחילוטה.ובל

תיפסל הצעתו. על אף האמור,  -מציע שלא יצרף ערבות ההצעה בהתאם לאמור לעיל  (3)
תהיה רשאית להחליט שלא לפסול הצעה אף אם נתגלו פגמים בערבות, ככל  החברה

 שהתרשמה שמדובר בפגמים שאינם מהותיים ושאינם פוגעים בשוויון בין המציעים. 

יות האמור, מובהר בזאת באופן מפורש שפגמים או סתירות שיתגלו מבלי לגרוע מכלל (4)
בסכום ערבות ההצעה, משך תוקפה, עובדת היותה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי 

ימים ממועד מתן קבלת בכתב אצל המוסד מעמיד  7חוזרת או אפשרות חילוטה בתוך 
צעה. למען הסר ספק, הערבות יהוו פגמים מהותיים לצרכי מכרז זה ויגרמו לפסילת הה

 אופן מתן ההודעה בכתב לא ייחשב כפגם ככל שיסתור את הוראות מכרז זה. 

תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו ונוסף לכל סעד  החברה (5)
אחר המוקנה לה, להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה 

דעתה המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את או את חלקו על פי שיקול 
תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל זה אם נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר 
ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק, חזר בו מההצעה בעודה 

ו טרם לזכייה תקפה או חזר בו מכל חלק של ההצעה או סירב למלא אחר הדרישות ממנ
)ובכלל זה סירוב ליתן שירותים  תוזכיי לאחראו סירב למלא אחר הדרישות ממנו במכרז 

ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה  בגנים ששובץ אליהם, כולם או חלקם(
 ו/או סטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. 

 
 המכרזאיסור על שינוי או תוספת במסמכי  .7

. המכרזפי ההוראות המפורטות במסמכי -על המציע להגיש את הצעתו באופן מדויק על  
כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה  המכרזבכל מקרה שהמציע יבצע בהצעתו או במסמכי 

(, בין בגוף המסמכים ובין במכתב "השינוי"ו/או הערה ו/או כל הסתייגות שהיא )להלן: 
את הצעת  ו/או תהא רשאית לפסולתעלם מהשינוי ת החברהלוואי או בכל אופן אחר, 

למען הסר ספק, . החברהורק ההצעה ללא השינוי תחייב את המציע ו/או את  המציע
מובהר כי במקרה של זכייה, ההצעה המחייבת את החברה אינה כוללת בשום אופן את 

 .המכרזידי המציע במסמכי -השינויים והתוספות שבוצעו על

 מעמד המציע .8

יינתנו שלא במסגרת יחסי עבודה  לחברהשירותי המציע ככל שהמציע יזכה בהליך זה,   
הנהוגים בין עובד למעביד אלא כאשר המציע פועל כבעל מקצוע עצמאי, המעניק את 

עובד בין  –, ואין בהתקשרות כלשהי בין הצדדים להקים יחסי מעביד לחברהשירותיו 
 לבין המציע ו/או מי מעובדיו. החברה

  
  המכרזחוברת מסמכי  .9

בתיאום מראש ו/או לרכוש באתר החברה או במשרדי החברה במסמכי המכרז  לעייןניתן  (1)
שישולמו  ,כולל מע"מ ₪ 2,000מקרה( על סך  בכלאותם תמורת תשלום )שלא יוחזר 

באמצעות המחאה של המציע, שזמן פירעונה יהא ליום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת 
 משעה 18.7.17 מיום החל ,50ברח' דיזינגוף במשרדי החברה המצויים  בע"מ, יובל חינוך

11:00. 

הגורם שרכש  את פרטי לחברהרכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז במעמד  (2)
)שמו, כתובתו, מספר טלפון ומספר פקסימיליה( וכן את פרטיו )שם, כתובת,  את החוברת

מספר טלפון ומספר פקסימיליה( של נציג )אדם ולא תאגיד( מטעמו, אשר ישמש לכל דבר 
בכתב, כי  לחברה, וכן יאשר ועניין כנציגו של רוכש מסמכי המכרז לצורך הליכי המכרז

 קיבל את חוברת המכרז.
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מי שלא רכש את או  א תדון בהצעתו של מי שלא רכש את מסמכי המכרזל המכרזים ועדת (3)
 .בגין רכישת מסמכי המכרז שבוטל מסמכי המכרז שבוטל ולא קיבל החזר כספי

דמי רכישת חוברת מובהר, כי בכל מקרה לא יהא זכאי רוכש חוברת המכרז בהחזר  (4)
לא זכה רוכש  במקרה בולרבות א מכל סיבה שהי ,הצעה גם אם זה לא הגיש , המכרז

 .חוברת המכרז במכרז

. החברה, על כל המסמכים הכלולים בה, היא רכושה הבלעדי של ההזמנהחוברת מסמכי  (5)
המסמכים, הכלולים בחוברת הנ"ל, נמסרים למציע רק לשם הכנת הצעתו והגשתה 

לאחר או לעשות בה שימוש שאינו לצורך  הזמנהה. אין להעביר את חוברת מסמכי לחברה
 עה. הגשת ההצ

 להלן, (2))11 בסעיףכהגדרתו  מועד האחרון להגשת הצעות,לעד בכל עת,  תרשאי החברה (6)
או בתשובה לשאלות המשתתפים.  הלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב 
 .שנמסרו מראש פרטי המציעלפי  היבפקסימיללידיעתם של כל רוכשי המכרז 

 
 הליכי הבהרות .10

על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  (1)
בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו 

 מהכתוב במסמכי המכרז, יהיה עליו לפנות לחברה בשאלה בכתב.

עד ליום  veronica@yuvalchi.co.ilלדוא"ל  בכתב בלבדשאלות הבהרה ניתן לשלוח  (2)
. יש לוודא קבלת הדוא"ל בדוא"ל חוזר אשר יאשר קבלת שאלות 14:00 שעה 20.7.17

ההבהרה עד לתום יום העבודה שלמחרת שליחת שאלות ההבהרה. פניות שתשלחנה 
 כל מקרה לא תענינה. לאחר המועד הקבוע לעיל תחשבנה כאלו לא נשלחו וב

באופן  23.7.17"( תתפרסמנה עד ליום הפרוטוקולתשובות לשאלות ההבהרה )להלן " (3)
. כל מציע ייחשב כמי שהשאלה ו/או www. yuval-chinuch.co.ilפומבי באתר החברה 

הבקשה וכן תשובת החברה הובאו לידיעתו ולא תישמע מצידו כל טענה בעניין זה כנגד 
נוסחי השאלה ו/או הבקשה כאמור וכן  תפרסם אתהחברה  מה.החברה ו/או מי מטע

 .תשובת החברה

החברה תהיה רשאית להאריך את המועדים שלעיל על פי שיקול דעתה, על ידי הודעה  (4)
לנציג המציע, כפי שפרטיו נמסרו לחברה במועד רכישת תימסר וכן  באתר שתפורסם

באמצעות דואר אלקטרוני )בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו במועד  חוברת המכרז,
 ., לפי שיקול דעתה של החברהסאו באמצעות הפקו/  רכישת חוברת המכרז(

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק הבהרות, שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב  (5)
כרז. בפרוטוקול אשר יפורסם באתר החברה יחייבו את החברה ויהוו חלק ממסמכי המ

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בפרוטוקול תגברנה 
 הוראות הפרוטוקול.

, חתום על ידו, להצעה החברהעל המציע לצרף את הפרוטוקול, ככל שיתפרסם באתר  (6)
 שתוגש על ידו. 

 
  המכרזחתימה על מסמכי  .11

אמצעות מורשי ב, המציע )המכרזלאחר מילוי כל פרטי ההצעה הנדרשים במסמכי  (1)
יחתום ( החתימה המוסמכים לחתום בשמו, על פי אישור עוה"ד שצורף למסמכי ההצעה

 . ה, על כל נספחיההצעה לרבות, המכרזעל כל מסמכי 
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בחתימה  כן, והמכרזמלאה או בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי  בחתימהיש לחתום 
 בנספחים לכך המיועדים במקומותו ההסכםמלאה + חותמת בעמוד האחרון של 

 . הרלוונטיים

לפני החתימה על ההצעה, על המציע לוודא, לרבות באמצעות איש מקצוע מטעמו, כי  (2)
 (למסמכי המכרז '1)נספח  להסכם ה' נספחנוסח "אישור עריכת הביטוח" המצורף כ

מקובל עליו ללא כל סייג וערר. יובהר ויודגש כי במידה שהמציע יזכה בהליך, הוא יהיה 
מחויב בהמצאת מסמך זה בנוסחו המצ"ב, ואי המצאתו תהווה הפרה יסודית של 

חתום על  ביטוחאישור קיום ההסכם. יובהר בזאת, כי בשלב זה אין צורך להמציא את 
 בהליך, ככל שהמציע יזכה. אלא רק לאחר הזכייה ידי החברה המבטחת

עם הגשת ההצעה מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל הקשור ל"אישור עריכת הביטוח",  (3)
מציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי שערך כל בדיקה היראה י

מציע כל טענה בדבר הולא תשמע מצידו של , יתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתהישה
ה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או טעות ו/או הטעי

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 

 אופן הגשת ההצעה .12

עליה , במעטפה סגורה היטב ,עותקים בשנייגיש לחברה את כל מסמכי המכרז,  המציע (1)
לניהול והפעלת מועדוניות  מכרז" ההליךושם  7-1/2017 ההליךיצוינו בכתב ברור מספר 

את מלוא  בתוכה הכוללת, המציע של זיהוי פרטי ללא ",יפו –גני ילדים בעיר תל אביב 
המסמכים  מסמכי המכרז כשהם חתומים בעט כחול ובכלל זה ההסכם וכן מלוא

 כלוהמבוקשים במסגרת בחינת האיכות  מסמכיםה ,המאשרים התקיימות תנאי הסף
  .הצעתו במסגרת לצרף המציע נדרש אותם המסמכים יתר

 המועד)להלן: " 14:00 בשעה 30.7.17תימסרנה במסירה אישית לא יאוחר מיום  ההצעות (2)
"( לתיבת המכרזים הנמצאת בדלפק הקבלה במשרדי החברה, האחרון להגשת ההצעות

  .המכרז וכאמור ללא סימני זיהוי של המציעושם בציון מספר 

מציע רשאי לציין בהצעתו מראש, בצירוף נימוקים לכך, אילו סעיפים בהצעתו חסויים  (3)
בפני הצגה למציעים אחרים במידה והצעתו תבחר. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה 
רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני המציעים שלא זכו, כל מסמך אשר לדעתה אינו 

. בכל מקרה, בהוראות הדיןוש על מנת לעמוד מהווה סוד מסחרי או מקצועי ושהוא דר
אם לא סומנו סעיפים כנדרש יראו בדבר משום הסכמתו של המציע לכך כי אין כל מניעה 

 .לגילוי אותם סעיפים

 '. וכולמסור את מסמכי המכרז בדוא"ל, פקס, דואר  אפשרות אין (4)

שול מעטפת שאינה של ,שלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרתבזאת כי מ ובהרמ (5)
אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה שלא תמצא, מכל סיבה  ,ההצעה בתיבת המכרזים

לא תמנה בין ההצעות  ,האחרון להגשת ההצעות מועדבשהיא, בתיבת המכרזים 
 המשתתפות במכרז.

 , לא תוכנסהמכרזלהגשת מסמכי האחרון אחרי תום המועד  חברהלהצעה שנמסרה  (6)
למוסר המעטפה מבלי לפתוח אותה, זולת לצורך בירור שמו לתיבת המכרזים ותוחזר 

  ומענו של המוסר.
כי הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים במועד ובשעה  יודגשיובהר והסר ספק  למען

 . זה בהליך תשתתפנההנקובים לא 

 הקבועאת המועד להגשת הצעות  לעת, וכפי שתמצא לנכון,בכל , להאריך תרשאי חברהה (7)
הפקס או באמצעות  אתר החברה ו/או באמצעות ציעיםבהודעה בכתב למ (2))12 בסעיף

 .יהבלעד הפי שיקול דעת-דואר אלקטרוני, על
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עדית, והחברה, או מי מטעמה, הסתמכות המציע על מסמכי המכרז הינה באחריותו הבל (8)
לא יהיו אחראים לכל סוג של נזק, אובדן או הפסד, שיגרמו )אם וככל שיגרמו( למי 

 מהמציעים עקב הסתמכות על מסמכי המכרז כאמור.  

מבלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין,  (9)
את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה 

 חדש, וכן את הזכות שלא לקבל אף הצעה שהיא.
 

  התוקף ההצע .13

יום מהתאריך  ( תשעים) 90 הצעת המציע תעמוד בתוקף ותחייב את המציע לתקופה של
. מובהר, למען הסר ספק, כי , כמפורט בסעיף  במכרז זה לעילשנקבע להגשת ההצעותהאחרון 

הצעה בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול  תחתימת המציע על גבי ההסכם מהווהגשת ההצעה ו
  לחזור בו ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף כאמור בסעיף זה.

מובהר, כי על אף חתימת המציע על גבי ההסכם שיצרף להצעתו, ההסכם לא ייכנס לתוקף, כל 
 את הצעת המציע וחתמה על ההסכם. החברהעוד לא קיבלה 

 
 ותהזוכההצעות לבחירת  המידה אמות .14

שהמציעים פסלנה הצעות ית לפיכך, בשלב הראשוןו תנאי הסףכל בלעמוד המציע על  (1)
  .המכרזאינם עומדים בתנאי הסף של  שלהן

ותשולם על ידי מי מטעם מקבלי  קבועההינה  השירותים עבור התמורההואיל ו (2)
 איכות מדדי בסיס על תיערך הזוכה בחירת, לפיכך השירותים בפועל כאמור בהסכם, 

, ועל כל מציע יהא להציג בהצעתו את ניסיונו, תפיסת ההפעלה, התכנים, הרעיונות, בלבד
 .הפעילויות והשימושים שהוא מבקש ו/או שיש בכוונתו לשלב במסגרת השירותים

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות שיתקבל, כמפורט  100%הווה יציון האיכות  (3)
 :שלהלןבטבלה 

 

 רכיבי משנה מדדים
דרישות 
 מינימום

ניקוד 
 מרבי

 אופן הניקוד/ הערות

תכנית 
 הפעלה 

 
 סדר יום ברמה היומית ותוכנית שבועית 
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י משנה הועדה הבוחנת תבחן רכיב

ותנקד את הצעתו של כל מציע  אלו
יחס לכל אחד מרכיבי המשנה של ב

נקודות לבין  0ניקוד שבין רכיב זה ב
ביחס לכל אחד הניקוד המרבי הנקוב 
וזאת בהתאם מרכיבי המשנה 

ביחס לכל להתרשמותה מהצעתו 
ולפי שיקול אחד מרכיבי המשנה 

 .הבלעדי דעתה

 תכנית חודשית
  

20 

 10 קייטנות בחופשות
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 חוגיםשני 
 בשבוע

 החוגים המוצעיםאיכות 
  

20 

משנה זה  הועדה הבוחנת תבחן רכיב
ותנקד את הצעתו של כל מציע ביחס 

 0לרכיב משנה זה בניקוד שבין 
נקודות לבין הניקוד המרבי הנקוב 
ברכיב משנה זה, וזאת בהתאם 
להתרשמותה מהצעתו ביחס לרכיב 

 משנה זה ולפי שיקול דעתה

רשמות הת
כללית 
, מהמציע

המלצות 
 וניסיון עבר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הוועדה הבוחנת תבחן רכיב משנה זה 
בהתאם להתרשמותה הכללית 
מהמציע, ובכלל זה מהקונספט 

וכל דבר המנחה ומחזון המציע 
, וזאת בין שתמצא אותו כרלוונטי

היתר, על בסיס המסמכים אשר 
יוגשו על ידי המציע בהתאם 

ועל בסיס ניסיון  המכרזלהוראות 
עם הגנים העבר של החברה ו/או 

המציע, ותנקד את הצעתו של כל 
מציע ביחס לרכיב משנה זה בניקוד 

נקודות לבין הניקוד המרבי  0שבין 
הנקוב ברכיב משנה זה, וזאת 
בהתאם להתרשמותה כאמור ולפי 

 שיקול דעתה.
 
 
 
 
 

 
 

 100 סה"כ
  נק'

 

כלול את נציגי תש וועדה חברהמנה התלצורך חישוב ציוני האיכות, על כל היבטיהם  (4)
"(, הבוחנת הוועדהשל גני הילדים )להלן: "המרכזי ונציג ועד ההורים  החברה ,העיריה

בין, היתר, לבקר אצל לקוחות להם סיפק או מספק המציע שירותים  תהיה רשאיתאשר 
איכות העבודות וטיב השירות שניתן בכל דרך  כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את

עניק ציונים לכל מציע על פי המשקלות, ת הוועדה הבוחנתמצא לנכון. שת , כפיאחרת
לביצוע  המובהר כי הוועדה הבוחנת תהא רשאית למנות נציגים מטעמ .לעילכמפורט 

 הבדיקה בשטח.

לבצע בדיקה אצל המציעים, הכל לפי שיקול  לוועדה הבוחנתלהורות  תרשאי החברה (5)
 .חובת ההנמקה ההבלעדי והמוחלט, ומבלי שתחול עלי הדעת

רשאית, בכל שלב, לזמן את המציעים להצגת ההצעה בפני חברי  כמו כן, וועדה הבוחנת (6)
 הוועדה הבוחנת. 

 עם העירייה של המציע ן העברסיונילשקול את  ת וועדה הבוחנתרשאי הבין יתר שיקולי (7)
 .על המציע החברהקבל ת, וכן המלצות שו/או החברה ו/או מי מטעמן
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תהיה רשאית לערוך למציעים או לחלק מהם,  במסגרת הערכת ההצעות, וועדה הבוחנת (8)
 הוועדה הבוחנתמצא לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם תכל בדיקה, הכל כפי ש

 לערוך בדיקות.  ומי מטעמם בבדיקות כאמור, ככל שתבקש הוועדה הבוחנת

עוד רשאית  הוועדה הבוחנת, בכל שלב, לבקש מאת המציעים, כולם או חלקם, כי ימציאו  (9)
כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה הדרושים, לדעת וועדה הבוחנת, להערכת 

 ההצעות.

תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד,  -לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל (10)
 ההצעה של אותו מציע.לפסול את 

 .חברהה של המכרזים ועדתתעביר את המלצותיה להכרעת  הוועדה הבוחנת (11)

היא  םשהצעת יםכמציע ובניקוד הגבוה ביותר יחשב ושיזכ יםיעמצחמישה עשר ה (12)
 .והצעתם תתקבל האיכותית ביותר

 החברה ראשית להגדיל או להקטין את רשימת הזוכים, על פי צרכיה ו/או צרכי העיריה (13)
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ו/או לעיריה ו/או מי לה הצעה של מציע אשר היה  שלא לקבל תהא רשאית החברה (14)
, בקשר עם השירותים ו/או שירותים דומים לשירותים עמו שלילי עברניסיון מטעמן, 

: , בין היתרבקשר לבחינת אמות המידה פירושוחברה רע עם ה ניסיון .נשוא מכרז זה
חוסר תום לב בביצוע חוסר שביעות רצון של הורי הגן, באיכות נמוכה, ביצוע עבודה 

, מרובות ו/או בלתי סבירות תביעות משפטיותהפרת התחייבויות ו/או חובות, הסכמים, 
 צ"ב.אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה בהוראות החוק וכיו

ות ההצעה, אל מעבר למועד תום תוקפה של ערב הבדיקהבכל מקרה של התמשכות ביצוע  (15)
את תוקפה של ערבות ההצעה, בהתאם לדרישה  במכרזיאריכו כל המציעים המשתתפים 

 60ימים מראש טרם תום תוקפה של הערבות, למשך  7, לפחות החברהשתוצג להם על ידי 
 .כאמור החברהיום מיום קבלת ההודעה מאת  7ימים נוספים, וזאת בתוך 

 
 זהות הצעות .15

 
 ניםהציו עשר חמישה בטווחיקבלו ציון משוקלל זהה, שהוא  יותר או הצעות שתי בו במקרה
 . כל ההצעות ייבחרו כזוכות – "(הזהות ההצעותביותר מבין כלל ההצעות )להלן " יםהגבוה

 

 קבלת פרטים נוספים .16
 

הבהרות ו/או , תהיה זכאית לדרוש ולקבל מכל מציע הבלעדי , על פי שיקול דעתההחברה 
כל זאת בטרם תקבל החלטה לגבי זהות הזוכה,  ,נוספים בקשר להצעתונתונים ו/או פרטים 

 וכתנאי מוקדם לשם החלטה בדבר הזוכה.
לפנות למציע לצורך קבלת  החברהבשום אופן אין באמור לעיל כדי לחייב את יובהר כי  

שלא לדון בהצעה בה לא לפסול או תהא זכאית  החברההבהרות והשלמת פרטים ונתונים, 
 הפרטים והתנאים הנ"ל. ימולאו כל

 
כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו או חברות, עמותות,  ,מציעים קשוריםמובהר כי  .17

שותפויות או תאגיד מכל סוג שהוא המהוות חלק מקבוצה אחת, כגון חברות אם וחברות 
לא יהיו יחשבו כמציע אחד לצורך הגשת הצעות והם בת, חברות שלובות וחברות קשורות 

 .ו, כל אחד מהם בנפרדז  הזמנהף ברשאים להשתת

 והתקשרות /יםהודעה לזוכה .18

, לאחר קבלת נה כזוכותבעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז ותההצע חמש עשרה (1)
)להלן:  יםכזוכעל ידה  ושהוכרז יםלמציעהחברה תודיע אישור ועדת המכרזים. 
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, וזאת על אף האמור בכל מקום על הזכייה בדואר אלקטרוניבאמצעות הודעה ( "הזוכה"
 ו/או בנספחים לעניין מסירת הודעות. המכרזאחר במסמכי 

 
שנבחר כאמור ימלא  זוכההשונים, ובכפוף לכך שכל  לגנים וושיבוצ הזוכהלאחר בחירת  (2)

מקבלת ההודעה על בחירתו את כל התחייבויותיו כלפי החברה שמועד קיומן ם ימי 7תוך 
המצאת אישור ממשטרת ישראל   ,המצאת ערבות הביצועחל עד לאותו מועד )לרבות 

לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  3בהתאם להוראות סעיף 
והמצאת אישור  בביצוע השירותים המציע, המתייחס לכל עובדיו של 2001 –תשס"א 

ם, ביטוחים חתום על ידי מבטחו(, החברה תשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכ
תבצע בו )ככל שנדרש( את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם 
להבהרות והוראות החברה ותחתום עליו. בהגשת הצעתו, מסמיך המציע את החברה 
באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון 

ם בהסכם ההפעלה כאמור ולחתום עליו ו/או שינוי נדרש בהסכם ולבצע את השינויי
שנבחר את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד, כולן או  המציעכאמור, גם בטרם השלים 

חלקן, וזאת בלי שיהא בכך משום ויתור על ביצוע התחייבויות אלה או הסכמה לאי 
 ביצוען.

 בקשרן בהליך דנליתר המשתתפים פקס בו/או  קטרונילר אבדואהודעה  תמסורהחברה  (3)
 .אי זכייתם עם

במקום הראשון לאחר מגיש ההצעה שדורגה ב לבחוררשאית )אך אינה חייבת(  החברה (4)
שניה לאחר כ"כשיר שני" וכן, עפ"י שיקול דעתה על מגיש ההצעה שדורגה  רשימת הזוכים
כעל "כשיר שלישי", וכך הלאה, ובלבד שההצעות תקינות ועומדות בכל  רשימת הזוכים

 תודיע על כך למציעים שהוכרזו כאמור, במידה שיוכרזו. החברה. ההליךתנאי 

שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה וזאת מכל  ו של מי מהמציעיםבמקרה שתתבטל הצעת (5)
ובין לאחר מכן, תהיה  ההתקשרותסיבה שהיא, בין לפני שנחתם עם הזוכה הסכם 

כשיר שני", "על ידי החברה כ נבחררשאית להתקשר עם המציע הבא אחריו אשר  החברה
"כשיר שלישי", וכן הלאה, לפי העניין, ויחולו על זכייתו הוראות נוהל זה, בשינויים 

 .והצעתו של המציע תחייב אותו לכל דבר ועניין כאילו זכה מלכתחילה במכרז המחויבים
עם החזרת ערבות ההצעה לידי המציע, יהא המציע שנבחר כ"כשיר שני" ו/או "כשיר 

לסרב לבקשת החברה להתקשר עימו. במקרה זה רשאי פי העניין( שלישי" )וכן הלאה ל
 תפנה החברה למציע שנבחר כ"כשיר" ברשימה בדירוג יורד אחריו וכן הלאה, לפי העניין.

להגדיל או להקטין את  , בכל עת,על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית (6)
 .על פי שיקול דעתה הבלעדיהכל , במכרזמספר הזוכים 

 יםהמציעכל אחד מ, והחברהאין לראות את הודעת הזכייה כקיבול ההצעה הזוכה מצד  (7)
, להזמנה זו(' 1)נספח  רק לאחר עמידה בתנאים הקבועים בהסכם ישובץ לגנים שזכה

, לרבות בקשר עם המצאת ובכפוף לכל יתר הוראות ההסכם חברהלשביעות רצון ה
לחוק  3שראל  בהתאם להוראות סעיף אישור ממשטרת יו הביצועערבות  ,אישורי ביטוח

, המתייחס לכל 2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
 . בהסכםכמפורט  ,בביצוע השירותים המציעעובדיו של 

 

שנבחר לספק את השירות במכרז  מציעבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי דרישת החברה, כל  (8)
כאמור, יחתום מיד עם דרישת החברה לכך, על נוסח מתוקן של הסכם ההפעלה, לאחר 
שבוצעו בו )ככל שנדרש( המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם 

לעיל, ועל כל עותק נוסף של הסכם (3)10 סעיףבלהבהרות והוראות החברה כאמור 
 ההפעלה.

   הזוכה/יםניהול מו"מ עם  .19
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או חלקם, בנוגע הזוכים, כולם שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם  החברה 
 .להוראות הדיןלהצעותיהם, הכל בהתאם 

 
או  על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכים, כולם 

 .להסכם' 8ב –' 1ב בקשר עם נספחים ,כאמור חלקם
 

 
 ניגוד ענייניםהעדר  .20

מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא עם הגשת הצעתו כאמור, המציע  (1)
להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם 

ולא להימצא במצב בו קיימת  החברהו/או עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה 
 הסכם.או ה/ו מכרזפעולות לפי האפשרות לניגוד עניינים עם 

הוא  החברהנציג ללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ו לחברהיודיע  המציע (2)
כי קיים ניגוד עניינים,  החברהשל  נציגזה שיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא ה

 .החברהנציג לפעול על פי הנחיות  המציעמתחייב 
 
  םתלות ו/או מגבלות ע"פ דין למתן השירותי העדר עניין אישי ו/או יחסי .21

 
ידוע למציע שתנאי לביצוע השירותים הינו היעדר יחסי תלות ו/או יחסים אישיים בינו 

וכן היעדר כל מגבלה אחרת על פי דין לביצוע השירותים על  ו/או מי מטעמה לבין החברה
ל חשש ו. לפיכך, על המציע לפרט בהצעתו, במכתב לוואי, כידי המציע ו/או מי מטעמ

מתחייב   -קיימת מגבלה כאמור כי  ה החברהמצאאלו. לקיומם של איזו ממגבלות 
  .בעניין זה החברהנציג לפעול על פי הנחיות  המציע

 
 שמירה על סודיות .22

ישמור על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא יעביר, יודיע, או המציע  (1)
רותים הניתנים על ידו, תוך יימסור לידיעת אדם כלשהו כל ידיעה שתגיע לידיו ביחס לש

 או לאחריה. החברהתקופת תהליך ההתקשרות עם 

לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב המציע כמו כן מתחייב  (2)
 ותוך כדי ביצוע השירותים.

מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות  המציעהבטחת קיומו של סעיף זה  לצורך (3)
 .זולהזמנה  "8" בנספחלפי הנוסח המצורף 

 
 עיון בהחלטת ועדת המכרזים; .23

לעיין , המכרזעל תוצאות ימים ממועד מסירת ההודעה  30 עד תוםרשאי  יהיה מציע (1)
, למעט במכרז יםהזוכמי מת ו, בנימוקיה ובהצעהמכרזבדבר תוצאות  בהחלטה הסופית

העיון בהן  ,החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של של ההחלטה או ההצעה אשר בחלקים
)ה( לתקנות 21, בכפוף ובהתאם להוראות תקנה עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי

 ובכפוף לכל דין. 1993 –חובת המכרזים, התשנ"ג 

מור לא הבלתי חוזרתמביע בכך את הסכמתו  ולהגיש הצעהבמכרז מציע שבחר להשתתף  (2)
  סעיף זה.ב

  המכרזהליך  ביטול .24

, מכל סיבה שהיא , החברה שומרת לעצמה הזכותהמכרזלמרות כל האמור בחוברת תנאי  
ביצוע  או את/ו המכרזאת ו/או לצמצם לבטל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  וללא צורך לנמק,
והיא באופן חלקי  וו/או לבצע וו/או לא לבצע וו/או להקפיאכל נימוק מ והשירותים מכוח
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במקרים אלה למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
 ו/או תביעה כלפי החברה.

 זכייה של מציעביטול  .25
 

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  החברהלגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של החברה ,  בלי
 במקרים הבאים: יםשנבחר לספק את השירות מציעבחירתו של 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה  המציעהתברר כי  (1)
 כלשהי בקשר עם המכרז.

לא גילה  שהמציעשניתנה במכרז אינה נכונה או  המציעהתברר כי הצהרה כלשהי של  (2)
לחברה עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת החברה, כדי להשפיע על בחירתו למתן 

 השירות.

לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם  המציע (3)
לחתימת החברה על הסכם ההפעלה עימו ו/או למתן השירות על ידיו, או שחזר בו 

אינו מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות  ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה כי
 יסודית בהסכם.

 בימ"ש מוסמך .26

נשוא  ההסכםבית המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלו בקשר עם  (1)
. כל בלבדאביב יפו -משפט  בתלהיהיה בית  מנווכל הנובע מ וו/או ביצוע ו, פירושמכרז זה

ין למי מבתי המשפט הנ"ל. המציע יתוגש לפי הענ מכרז זה ו/או ההסכםתביעה בקשר עם 
מאשר ומצהיר בזה כי לא תהיה סמכות לבית משפט אחר לדון בסכסוכים ו/או מחלוקות 

 .המכרזנשוא  ההסכםו/או  מכרז זהלבקשר 
ין, לרבות בנושא יככל שהם נוגעים לענ מכרז זהיחולו על  ההסכםמובהר בזאת כי סעיפי  

 .מציעו/או ה החברהעם  ההסכם םייחתתקבל הצעה ו/או לא מקום השיפוט, גם אם לא ת
 

ן הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה יעני הובא (2)
ערכאה כי הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין 

, תיראה אותה ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה מהוראות המכרז מכל טעם אחר
הוראה כאילו נכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך, לא יפגע הביטול או 
הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים, 

לבטל את המכרז או את  -הבלעדי  הלפי שיקול דעת -א בלבד( י)וההחברה בחר תאלא אם 
 .ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור

 המכרזסתירה בין הוראות  .27

, והינם חלק בלתי נפרד המכרזמהווים חלק ממסמכי  1 נספחכהמצורף  ההסכםתנאי  
מההצעה, בשינויים המחויבים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במסמכי 

  מור בהסכם.הא יגבר בהסכם,לבין האמור  המכרז
 

 כללי .28

כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו או חברות, עמותות, שותפויות או  ,קשורים מציעים  (1)
תאגיד מכל סוג שהוא המהוות חלק מקבוצה אחת, כגון חברות אם וחברות בת, חברות 

לא יהיו רשאים יחשבו כמציע אחד לצורך הגשת הצעות והם שלובות וחברות קשורות 
 .כל אחד מהם בנפרד ו,ז  הזמנהלהשתתף ב

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  (2)
האמור במסמכים ואת  המכרז, הבין את תוכן לרבות נספחיו המצורף לו וההסכם המכרז

אלה, נתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 
 ברה.ו/או תביעה כלפי הח
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