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  לוח זמðים לעריכת המכרז:

  

  

    : מבðהסיור בו(איðו חובה)  מציעיםכðס מועד   •

    

  17:00בשעה  25.7.2022שðי, כ״ו בתמוז תשפ״ב,  יום

  באור יהודה 3ייערך במושכר ברחוב ארבל 

  

    מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:  •

   10:00 עד השעה 27.7.2022ז תשפ״ב, רביעי, כ״ח בתמויום      

  

      הגשת הצעות: אחרון מועד   •

   15:00עד השעה  31.7.2022ראשון, ג׳ באב תשפ״ב, יום            

  

 :פתיחת פומבית של תיבת ההצעות   

  15:30בשעה  31.7.2022ראשון, ג׳ באב תשפ״ב, יום                 

  

  

מפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון המזמין רשאי לשðות כל אחד מן המועדים ה

  תפורסם באופן פומבי ובאתר האיðטרðט של החברה.להגשת ההצעות, הודעה בדבר דחייה 
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  תכולת חוברת המכרז

  
  הוראות והðחיות למשתתפים ðספח א'

 
לגיל  גðי ילדיםðיסיון בהפעלת ðספח להוכחת  ð1ספח א' 

  הרך
 

  רו"ח אישור ð2ספח א' 

  תצהיר לעðיין שמירה על דיðי העבודה  ð3ספח א' 
 

  תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות ð4ספח א' 
 

  ח והרשאה לבדיקת רישום פליליופוי כיי ð5ספח א' 
 

  תצהיר לעðיין חוק עסקאות גופים ציבוריים ð6ספח א' 
 

 תצהיר לאיתור ðיגוד עðייðים ð 7ספח א'

  

  החוזה ðספח ב'
 

  אישור עריכת ביטוחים 1פח ב'ðס
 

  המיועד מבðההתשריט  ð2ספח ב'
 

  להסכםðוסח ערבות בðקאית   ð3ספח ב'
  

  רשימת הציוד והריהוט שבמושכר  ð4ספח ב'

  הצהרת המציע ג'ðספח 
 

  
  הצהרת המפעיל:

  
המפעיל מצהיר בזאת כי ברשותו ðמצא כל המידע הðזכר במכרז/ בחוזה/ בכל פרק ðוסף בהתאם 

ו/או בתשובות ההבהרה, ככל שתהייðה כאלה והבין את תוכðם, מציעים כפי שðמסר בסיור הו/או 
בכפיפות לדרישות תחייבויותיו קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את ה

  המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה ðספח למכרז /חוזה זה והיðה חלק בלתי ðפרד הימðו.
   
  

  תימת המפעיל____________ח        תאריך _____________
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 ðספח א'

  הגדרות

  

  במכרז זה ובצרופות לו יהא למוðחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן;

  

  בע"מ. לפיתוח אור יהודההחברה       -"המזמין" 
  
  

  .מðהל / מפקח ו/או מפקחים מטעם המזמין   -"המðהל/המפקח" 
  

מי מטעמו  כפי שיקבע במכרז לרבות עובדיו, מורשיו ו/או  -"הזוכה " 
  שהוסמך לעðיין הסכם זה או חלקו.

  
  במסגרתו ðבחרה הצעת הזוכה ðשוא מכרז זה. 6/2022מכרז מס'  -"המכרז"

  
  . 1968-כמשמעותו בחוק ðיירות ערך, התשכ"ה   -"בעל שליטה"

  
החיקוקים המפורטים בתוספת השðייה לחוק בית הדין לעבודה,   -"דיðי העבודה"

ה המסחר והתעסוקה ממוðה תעשייה, אשר שר 1969-התשכ"ט
, 1976-על ביצועם, לרבות, אך לא רק, חוק דמי מחלה תשל"ו

  .1996-וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשð"ו
                                                                                                               

  .0-3גילאים  –גיל הרך שש כיתות גן להפעלת   "השירותים"
  
גילאים  –מבðה המתאים להפעלת שש כיתות גðי ילדים לגיל הרך   "המבðה"

חלקה,  6231בגוש  ,1005בתמ"ל  506. המבðה הבðוי במגרש 0-3
עפ"י התכðיות והרשימות המצ"ב  בעיר אור יהודה ,218

  הזוכה.שיועבר לשימוש  ð2ספח ב'כ ומסומðות
  
  

 –גðי ילדים לגיל הרך  וחזקה למטרת הפעלת רשות שימושמתן   "שכירות"ה
  .)ð)5ספח ב'  הזמכרז בבמתכוðת המפורטת  0-3

  
  

הסכם זה לרבות ðספחיו, מסמכי המכרז על כל ðספחיו ומסמכי   -"ההסכם " 
הזוכה שיוגשו למזמין בין אם במסגרת הליך המכרז ובין אם 

  בדרך אחרת. 
  

פרסם מעת לעת על ידי מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מת   -"המדד" 
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  
 , לרבות2018 -חוק הפיקוח על מעוðות יום לפעוטות, תשע"ט   -"חוקי הפיקוח" 

תקðות הותקðו או תותקðה מכוחן בעתיד וכן כל הðחייה אחרת 
  שתוצא מכוחן.

  
  המדד הידוע ביום חתימת החוזה.  -"מדד הבסיס" 
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  יםהוראות והðחיות למשתתפ

  כללי .1

 שכרת) מבקשת לקבל הצעות מחיר לה"המזמין"(להלן: בע"מ  לפיתוח אור יהודההחברה  .1.1
. שðים) על ידי השוכר 0-3והפעלת מעון לפעוטות בגיל הרך (מבðה הכולל שש כיתות גן 

 בשכוðת 'בית בפארק' באור יהודה.  1005בתמ"ל  506המבðה מצוי במגרש 
  

. תðאי ")מושכרה(להלן: " 11/2021חודש ה בהושלמבðייתו של המבðה המבðה חדש ו
 .כðספח ב'את כל המפורט בהסכם המצ"ב  השכירות יכללו

 
ועומד בכל דרישות התקðים והדין. המבðה כולל את  מעוןהמבðה מותאם לשמש כיובהר כי  .1.2

 .4ב'  מפורט בðספחהציוד והריהוט ה
(להלן:  המבðההמיועד לצורך הפעלת  המבðהעל המציע לדאוג להתאמת  ,מעבר לזה .1.3

 במבðה, לרבותההתאמות הðדרשות מבחיðתו כל "). המציע יידרש לבצע את העבודות"
 המיטלטלין שיביא עמו.

  
, לרבות את ו התאמת, תכולתו ומצבו של המבðהיצוין כי באחריות המציע לבחון את  .1.4

 ).AS ISהתאמת המבðה לצרכיו וכל פרט מהותי אחר. הðכס יושכר במצבו הðוכחי (
  

 ר כי גðי הילדים יופעלו על ידי המציע הזוכה כעסק עצמאי, לכל דבר ועðיין. יובה .1.5
  

 85רשימה של  "מרכזים קהילתיים זאת ועוד, המפעיל שיזכה במכרז יקבל מאת "ðפגשים .1.6
 ילדים שðרשמו זה מכבר לגðי הילדים וכן רשימת המתðה ðוספת. 

  
לשðת הלימוד  מים לגðי הילדיםיובהר ויודגש כי המפעיל מחויב לקבל את כל הילדים הרשו .1.7

תðה על פðי ðרשמים וכן לתת קדימות לרשומים ברשימת ההמ 2023 -2022תשפ"ג 
 חדשים. 

  
ובהר כי החברה לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכמות הילדים שיירשמו בסופו של יום י .1.8

לכל כיתת גן. על המפעיל מוטלת החובה לערוך על חשבוðו את כל הפעולות הðדרשות 
 שיווק ופרסום גðי הילדים. לשם

  
, כאשר המזמין 1.9.2022-על הזוכה להיות ערוך לתחילת הפעלת כל גðי הילדים החל מ .1.9

מסור למפעיל את הגðים בסמוך לאחר זכייתו לצורך תקופת התארגðות ללא ישתדל ל
  .1.9.2022-, לפðי החיוב בשכירות

 
  
  

  כירותהש .2

ורפות למכרז זה לרבות ההסכם המצ"ב לפי ההוראות המצ תðאי והוראות השכירות הðם .2.1
כðספח ב' וכן לפי הוראות המזמין והוראות כל דין, ועל המציע יהיה לספק את כל 

 .םהאמצעים הדרושים לביצוע
  

היה וברצון המציע לבצע שיðויים במבðה באמצעות קבלן מטעמו, הוא יהיה רשאי לעשות  .2.2
דות המבוקשות. המציע יהיה כן רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמין לעבו

חייב בקבלת כל ההיתרים והאישורים הðדרשים לפי כל דין, ככל שðדרשים, לביצוע 
  העבודות המבוקשות.
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לרבות העבודות, תחזוקת המבðה,  ,מבðההפעלת הכל העלויות הישירות והעקיפות של  .2.3
וðות , קבלת רישיהתאמתו לצורכי מתן השירותים, הפעלתו בהתאם להוראות כל דין

וכיו"ב בין אם עלויות אלה מפורטות במכרז ובחוזה ובין אם לאו יהיו על והיתרים 
 אחריותו וחשבוðו של הזוכה.  

  
יתחייב להשיג ולחדש מעת לעת, על חשבוðו, את כל הרישיוðות וההיתרים הדרושים  הזוכה .2.4

תחייב י ,. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זההואחזקת עסקעל פי הוראות כל דין להפעלת ה
החל מהיום הראשון המפעיל להחזיק בכל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיוðות 

  להפעלת המבðה.
  

על פי הוראות  או תשלום חובה החל על מחזיק בðכסהמפעיל יישא בכל היטל ו/או מס ו/ .2.5
  הדין.

לעיל, המציע יערוך בירור באופן עצמאי ועל חשבוðו בלבד  2.4, 2.3מבלי לגרוע מסעיפים  .2.6
לעðיין הרישיוðות ו/או ההיתרים הדרושים וכן לעðיין ההיטלים ו/או המיסים החלים 

 ו/או אחזקתו ו/או החזקה בו. מבðהלצורך הפעלת ה
  

 .מושכר ובסמוך לובברמה גבוהה ביותר תברואה יתחייב לשמור על ðיקיון ו וכההז .2.7
 

כל הדרישות  לפðי הגשת הצעתו, ישתתף המציע בסיור המציעים ילמד המציע היטב את .2.8
המצורפות למסמכי המכרז, יכיר את שטח המבðה ואת השטח מסביב למבðה, את כל 

, יבדוק את תכðיות הðכס, ההיתרים על פי דין דרכי הגישה אל המקום ואת תðאי המקום
 .וכיוצ"ב

  
המציע מצהיר ומתחייב כי המזמין ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא  .2.9

הצעתו שלא על מלוא המידע כפי שעולה מהמכרז וממצב השטח ות המציע בסתמכלה
בפועל. האחריות הבלעדית לאיסוף כל הðתוðים הרלווðטיים לגיבוש הצעת המציע, 

 שיבוצע על ידי המציע,  מוטלת על המציע בלבד. 
 

  תðאים להשתתפות במכרז (תðאי סף) .3

צעות במכרז, בכל רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת הה
  התðאים המפורטים להלן במצטבר:

  
העומד בכל הדרישות   תאגיד רשום כדין בישראלאו  שהוא עוסק מורשה יחיד -זהות המציע .3.1

 ובתðאי הסף במצטבר. 
 

אחת כל הצעה שתוגש על ידי יותר מתאגיד אחד במשותף, תותר אך ובכפוף לכך כי 
בר. הצעה כאמור שאף אחת מהחברות החברות עומדת בכל הדרישות ובתðאי הסף במצט

 פסל. ת -לא עומדת בדרישות ובתðאי הסף במצטבר
  
  

ות , הכולל לפח3-0לפעוטות בגילאים  פעילים של גן ילדים על המציע להיות בעל -ðיסיון  .3.2
להוכחת המציע בעמידתו בתðאי זה יש . פעוטות, במשך חמש שðים רצופות לפחות 30

  . 2כðספח א' א את אישור רואה החשבון המצורף וכן יש למל ð1ספח א' למלא את 
  

 
מחזיק ברישיון תקף על שמו להפעלת מעון על פי חוק הפיקוח על מעוðות יום המציע  .3.3

 .2018 -לפעוטות, תשע"ט
  על המציע לצרף העתק ðאמן למקור של הרישיון.

  
, המציע (לרבות בעלי השליטה בו ומðהליו) לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מיðימום .3.4

ולחילופין חלפה שðה ממועד ההרשעה או אם הורשע פעמיים או יותר  1987 –התשמ"ז 
שðים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. בðוסף, המציע  (לרבות בעלי השליטה  3י חלפו כ –

(להוכחת עמידת המציע בתðאי  רשע בעבירה של העסקת עובדים זריםבו ומðהליו) לא הו
 .)ð3ספח א' זה יש למלא את 
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בעבירות מרמה, מך המצהיר כי, המציע (לרבות בעלי השליטה בו ומðהליו) לא הורשע מס .3.5

. על המציע לצרף הצהרה חתומה בפðי עורך הוðאה, מין,  אלימות, שוחד, רכוש, סמים
במכרז זה, וכן הרשאה לבדיקת  4בðספח א' דין על העדר רישום פלילי כאמור כמפורט 

יהיה רשאי  –המðויים לעיל לאחר זכייה במכרז . הורשע מי מ5בðספח א' ר"פ כðדרש 
המזמין לבטל ההתקשרות עם המציע. מידע על הרשעה שהתיישðה לא יובא בחשבון 

 14בשיקולי המזמין ובלבד שחלפה תקופת ההתיישðות על אותה הרשעה כאמור בסעיף 
 . 1981 –לחוק המרשם הפלילי ותקðת השבים, תשמ"א 

 
-ורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועל המציע להיות בעל כל האיש .3.6

(בðוסף לצירוף אישורי רשויות המס הðדרשים להגשה לפי סעיף זה (כגון: ðיהול  1976
 .6פðקסים וðיכוי במקור) יחתום המציע על התצהיר המצורף כðספח א' 

  
  

קול דעתו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שי .3.7
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר 

 ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור להצעתו, ðיסיוðו ויכולתו של המציע.
  

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימðותם,  .3.8
לביצוע שירותים דומים ולדרוש לשם כך מסמכים כישוריהם, ðיסיוðם ויכולתם הכספית 

  ðוספים ו/או כל מידע ðחוץ אחר גם לאחר הגשת הצעות.
  
  

  ערבות לביצוע .4

 בסך שלהמציע שיזכה במכרז יידרש להמציא במעמד חתימת ההסכם ערבות ביצוע  .4.1
לרבות תקופת , משך כל תקופת ההתקשרותשקלים חדשים) ל מאה אלף( ש"ח 100,000

ות תהיה אוטוðומית בלתי מותðית להבטחת ביצוע השירותים ðשוא הערב .הארכתה
המחייב "). ðוסח ערבות הביצוע ערבות ביצועהמכרז כמפורט בהסכם המצורף (להלן: "

 . 8 א'רצ"ב כðספח 
  

  הגשת הצעות

  רכישת מסמכי המכרז .5

בשעה  24.7.2022החל מיום , ללא תשלום ,להוריד מאתר האיðטרðטאת מסמכי המכרז ðיתן  .5.1
10:00. 

 
יוðי ðתðיהו ללא תשלום, במשרדי המזמין הממוקמים ברחוב , ðיתן לעיין במסמכי המכרז .5.2

 בתיאום מראש )"משרדי המזמין"(להלן:  אור יהודהקומה ראשוðה, , Aבðיין אורות , 4
 .15:00 -8:30עות ה', בין הש-בימים א'

  
בתו: כמו כן, כל מסמכי המכרז יפורסמו באתר האיðטרðט של החברה שכתו .5.3

www.calcalitoy.co.il. 
  

מסמכי המכרז כוללים כל הðחיה, הבהרה, תוספת, שיðוי שפורסמו או ðשלחו למשתתפים  .5.4
 אף לאחר רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע.

  
 

  
  מועד הגשת ההצעות .6

 15:00בשעה  31.7.2022 חר מיוםלא יאועל המציע להגיש את הצעתו במסירה ידðית בלבד,  .6.1
תיבת המכרזים שתוצב במשרדי תוך ), ל"המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(להלן: 
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. תיבת המכרזים , קומה ראשוðה, אור יהודהAבðיין אורות , 4יוðי ðתðיהו המזמין ברחוב 
  .15:30שעה באותו היום באופן פומבי תיפתח ב

  
תקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא ת .6.2

 לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
  

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  .6.3
  שתפורסם באופן פומבי בעיתוðות.להגשת ההצעות למכרז לתקופות ðוספות, בהודעה 

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכðת ההצעה מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות,  .6.4
 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולðה על המציע בלבד.

  
  אופן הגשת ההצעות .7

 יש . אחדבאמצעות עותק על המציע להגיש את הצעתו, לרבות כל מסמך שיצורף להצעתו  .7.1
. פרט לכך לא יצוין על " 6/2022"מכרז פומבי מס' ארזו במעטפה סגורה, עליה יצוין: ל

 י המעטפה כל סימן הכר ðוסף.גב
 

לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות המכרז ( חוברתיובהר כי הצעת המציע תכיל את כל  .7.2
) כאשר הוא שðשלחו למשתתפים במכרז ולרבות פרוטוקול סיור/ כðס המציעים שðערך

החתימות יתבצעו בכל דף ודף מחוברת חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע 
כמו כן, ההצעה תכיל גם מסמכים ðוספים שðדרש המציע  ה על ðספחיהם.המכרז והחוז

 לצרף כגון: רישיון, תעודות, אישורים, המלצות וכיוצ"ב.
  

  
  חתימות .8

על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ומחוברת המכרז. החתימה  .8.1
ל פי שיקול ע -תתבצע בעותק המקור בלבד וממðו יוכðו שאר ההעתקים או בכל העותקים 

 דעתו של המציע.
  

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .8.2
 ובתðאיו.

  
אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות  .8.3

  שלו וכתובתו.
  

ת התאגיד ויצורף אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמ .8.4
מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד. יש לצרף גם 
מסמך (מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת) על רישום התאגיד ורשימה 

  מאושרת של מðהליו ובעלי השליטה בו.
 

  בדיקת האתר כðס/סיור מציעים .9

רז, לבקר באתר המיועד לביצוע השירותים, על המציע לקרוא בקפדðות את כל מסמכי המכ .9.1
לבחון את האתר, הציוד שבו ומתקðיו, לרבות המצב המשפטי והתכðוðי החל במקום, 
לבדוק את התכðיות שהוכðו, כתבי הכמויות, חוזה הביצוע לרבות כתבי הכמויות ומחירי 

ההצעה ולהשיג בעצמו ועל חשבוðו את כל המידע שדרוש לו לשם הכðת והגשת העבודות, 
ולðקוט באמצעים אחרים הðראים לו כðחוצים כדי לחקור את תðאי המקום, את מהות 
וכמות העבודה הðדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע השירותים במהלך 

 תקופת החוזה.
 

  במושכר  17:00 בשעה  25.7.2022שðי יערך ביום י שתתפיםכðס/סיור מציעים המיועד למ .9.2
 .אור יהודה 3 ארבלשכתובתו : 

  
 .חובה איðהבסיור השתתפות  .9.3
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  תוקף ההצעה . 10

) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות שלושים( 30ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .10.1
 למכרז.

 
  

  
  הבהרות ושיðויים . 11

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  .11.1
או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר כלשהו בקשר למובðו המדויק של סעיף 

יאוחר  לא, והמציע יוודא קבלתו וישמור את אסמכתא, ישלח בכתב למשרדי החברה
 .10:00בשעה  27.7.2022רביעי  מיום

  
באחריות המציעים . באתר האיðטרðט של המזמין, במידת הצורך, תפורסמðהתשובות  .11.2

מסמכי התשובות יהוו מסמכי התשובות.   בכל א כי עד למועד הðקוב לעיל, עייðולווד
חלק בלתי ðפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה, 

שמסמכי המכרז ðותרו  ייחשב הדבר כךשאלות שלא ðעðו, במקרה של ולחתום עליהן. 
  ללא שיðוי.

סוג שהוא, במסמכי המכרז שיðויים ותיקוðים, מכל מין ו טמיעהמזמין רשאי, בכל עת, לה .11.3
מסמך הבהרות ו/או מידע ðוסף ו/או דרישות או  לפרסם באתר האיðטרðט שלוו/או 

הוראות ðוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין 
 ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

  
או הסבר שייðתðו למשתתפים במכרז בעל פה לרבות המזמין איðו אחראי לכל פירוש ו/ .11.4

במועד כðס וסיור המציעים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שיðויים, תשובות 
") שðמסרו בכתב יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של הבהרותותיקוðים (להלן: "

ר סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמו
במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור 

  בהבהרה המאוחרת יותר.
  
  

  הסתייגויות . 12

בכל מקרה של שיðוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .12.1
לן: "הסתייגויות"), ו/או כל הסתייגות אחרת לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא (לה

 .לפסול את הצעת המציע למכרז, אך לא חייב, אי המזמיןרש
  
  

  הצהרות המציע . 13

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי היðו מסכים  .13.1
לאמור בתðאי המכרז, וכן שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים וðהירים לו, 

והיכולות המקצועיות  שאבים, הרישיוðות, המוכי יש לו את כל הידע, הכישורים
הכל  -והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחיðה שהיא לבצע את השירותים ðשוא המכרז 

  כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.
 

על המציע לבסס את הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שðערכו על ידו ובאחריותו ביחס  .13.2
  עðיין זה.לכל ðתון רלבðטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי ב

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  .13.3

הðתוðים ו/או הפרטים אשר ðמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו וðבדקו על 
ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין ðתוðים 

 צגים אלו.ו/או פרטים ו/או מ
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בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טעðה בדבר טעות או אי הבðה בקשר לפרט  .13.4

  א תתקבל לאחר הגשת ההצעה.ל -כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 
  
  

  אופן בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז . 14

  באופן המתואר להלן.בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע הזוכה תיעשה 
 

בדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מðת לוודא שההצעה עומדת י ראשית, .14.1
בדרישות הסף שðקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהיðה כוללת את כל המסמכים 

 והאישורים שהמציע ðדרש לצרף להצעתו.
  

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים,  .14.2
ע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור להצעתו, ðיסיוðו ויכולתו להשלים מיד

 של המציע.
  

מההצעה הגבוהה ביותר ה תדורגðו , תðוקדðהההצעות שðמצאו עומדות בתðאי הסף .14.3
  .)50%) ואיכות ההצעה (50%הצעת המחיר ( אחר שקלולללהצעה הðמוכה ביותר 

 איכותעל ו 50% (ממוצע) שייםהמחיר לדמי שכירות חודעל דירוג ההצעות מבוסס  .14.4
 .50% ההצעה

 מרכיב האיכות: .14.5
 

  המרבי הðיקוד  הקריטריון
בין  ,מעבר למיðימוםמוצעות שעות עבודה 

  השעות:
03:61-037:  

  ðק׳ 15

  -תוספת חוג
  חוגים 2-חוג ðוסף מעבר ל

  ðק׳ 10

   – תוספת ימי שישי
שðי ימי שישי בחודש  :בðוסף למיðימום

  כפי שמחויב במכרז

  ðק׳ 10

. 8.8מועד סיום שðת הלימודים היðו 
  15.8 -תוספת שבוע פעילות ðוסף עד ה

  

  ðק׳ 15

 

כירות חודשיים, עבור ש שלם לחברה דמיל מתחייב המציע ה כלשהי תזכה,במידה והצע .14.6

ש"ח ______________בסך של , הכולל ששה גðי ילדים זכות השימוש והחזקה במושכר

ששת ____ אלף שקלים חדשים) לכל חודש קלðדרי ב(_______________ לא כולל מע"מ

_______ ש״ח לא כולל מע״מ __וכן סך של _____תקופת החוזה החודשים הראשוðים ב

 ")כירותשדמי " -(להלן החל מהחודש השביעי ואילך בתקופת השכירות 

  
שקלים  ארבעים ושמוðה אלף( ש"ח 48,000שתפחת מסך של  כירותשהצעה לדמי 

עבור ששת החודשים  מע"מ לא כולל ש״ח לכיתה) 8,000ישוב של (לפי ח חדשים)

 ש״ח לכיתה) 13,000(לפי חישוב של  תוספת מע״מש״ח ב 78,000-הראשוðים ו

 , תפסל על הסף.(להלן : "מחיר המיðימום") ואילךהחל מהחודש השביעי 

  
 בחיוב מלא.חודש אוגוסט המפעיל יחויב בגין יובהר כי  .14.7
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לעיל, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן,  14.10עיף קוב בס, בסכום הðכירותשדמי ה .14.8

ויועלו מדי חודש בחודשו בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר 

 ללא שיðוי.  שימושכי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי יוותר סכום דמי ה

 קלðדרית.המדד, כאמור לעיל, תתבצע בכל סוף שðה  ההתחשבðות בדבר הפרשי

  
   ישולמו לחברה עבור כל חודש קלðדרי בתקופת החוזה. כירותהשדמי  .14.9

יובהר כי דמי השכירות משולמים עבור המבðה כולו כיחידה אחת ולכן לא ðיתן יהיה  .14.10

להפחיתם במקרה בו המשכיר יעשה שימוש רק בחלק מהמבðה במהלך תקופת 

 ההתקשרות.

  
  יעור שיהיה בתוקף במועד התשלום.יתווסף מס ערך מוסף כדין, בש השימושלדמי  .14.11

  
 .החברהיובהר כי מחיר המיðימום הðו אומדן  .14.12

  
 .שהציון הכללי שלו יהיה הגבוה ביותרהמציע שיוכרז כזוכה במכרז יהיה המציע  .14.13

  
, תיערך ביðיהן תחרות ציון המשוקללמספר הצעות שהן זהות מבחיðת ה היה ותהייðה .14.14

המכרזים הצעה משופרת תוך שלושה ימים ðוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש לתיבת 

ðתיקבע ההצעה הזוכה. ןהימיום קבלת ההודעה על כך, ומב 

  
מובהר כי המזמין יהא רשאי לבחור בכשיר שðי ושלישי וכך הלאה למקרה שבו ההתקשרות  .14.15

 ל סיבה שהיא. המציע הזוכה לא תצא אל הפועל מכ עם

  
  

  על תוצאות המכרזהודעה  . 15

 תוצאות המכרז.כתב על החלטתו בדבר המזמין יודיע למציעים ב .15.1
 

ה במכרז לאחר ומתן עם הזוכ-המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לðהל משא .15.2
 זכייתו וקודם לחתימת החוזה.

  
ממועד הודעה כאמור או ממועד אחר שיידרש על ידי המזמין בהודעה בכתב,  מיםי 7תוך  .15.3

למשך כל תקופת ההתקשרות  ביטוחים ימציא הזוכה ערבות בðקאית ואישור על עריכת 
 .כðדרש במכרז

  
אם המציע, אשר הצעתו ðתקבלה, יחזור בו מהצעתו אשר ðתקבלה ו/או לא ימציא  .15.4

הערבות לקיום החוזה ו/או את האשור לקיום הביטוחים ו/או את יתר התחייבויותיו 
כזוכה ככל שישðם כאלה תוך הזמן הðדרש על ידי המזמין, יהא המזמין רשאי להכריז 

  .על המציע שðבחר ככשיר שðי או לבטל את המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי
  
  
מובהר ומודגש בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי  .15.5

והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו 
 דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. כולו או מקצתו הכל כאמור בהתאם לשיקול

  

 
  והארכתה תקופת ההסכם . 16
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ההסכם יוארך  ").תקופת ההסכם(להלן " חודשים 36משך היðה ל סכםתקופת הה .16.1
, אם ״)תקופת הארכה(להלן ״ חודשים ðוספים 36 על ידי הצדדים למשךאוטומטית 

מוקדמת  , אלא אם אחד מהצדדים הודיע למשðהו בהודעההזוכה עמד בכל התחייבויותיו
 בת חצי שðה מראש, לכל הפחות, על רצוðו לסיים את ההתקשרות.

  

  צרוף אישורים ומסמכים . 17

 
 על המציע לצרף להצעתו אישורים ומסמכים כמפורט להלן.

 
כל מסמך ו/או ðספח חתום על ידי המציע המאשר כי הוא עומד בדרישות תðאי הסף  .17.1

המסמכים הðדרשים על פי תðאי למכרז זה. על המציעים לוודא היטב כי צרפו את כלל 
הסף והתðאים הכלליים, לרבות אישורי רשות המיסים, הðספחים המצ"ב לחוברת 

סמך אחר המכרז, מסמכי ההבהרות, פרוטוקול כðס וסיור מציעים, המלצות, וכל מ
   .הðדרש במסגרת הגשת ההצעה

 
 תעודת עוסק מורשה. .17.2

  
 .יש לצרף צילום תעודת זהות – אם המציע הוא יחיד .17.3

  
יש לצרף : תעודת התאגדות, אישור מורשי חתימה ופלט עדכðי  –אם המציע הוא תאגיד  .17.4

  מרשם התאגידים הכולל את פרטי מðהלי התאגיד ובעלי מðיותיו.
 
 ) ומסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים כðדרש.ðספח ד'טופס הצעה כספית ( .17.5
 
ם להוראות פקודת מס אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ðיהול ספרים כדין בהתא .17.6

  .1975-הכðסה (ðוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 
  .אישור תקף על ðיכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכðסה (ðוסח חדש) .17.7

 
בðוסף, רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלווðטיים ðוספים, לצורך  .17.8

כן לכל צורך אחר שלדעת מציע הבהרה, פירוט ðוסף ואימות הðתוðים המדווחים, ו
 המסמך ðדרש על מðת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. 

  
 במידה ומציע היðו עסק בשליטת אישה: .17.9

  
 אישור רו"ח כמפורט להלן. .17.9.1
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  .17.9.2

   -לעðיין סעיף זה 

סק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, ע –"עסק בשליטת אישה" 
עם ðשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו  לבד או יחד

  ) של ההגדרה אישור; 2(-) ו1הוראות פסקאות (

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה  –"אישור" 
  וכי לא התקיים אף אחד מאלה: 

, אח, וא איðו קרוב (בן זוגה -ם מכהן בעסק ðושא משרה שאיðו אישה א      ) 1(
  הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

ין הם קרובים של המחזיקה א -הדירקטורים איðם ðשים אם שליש מ        )2(
  בשליטה;
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ðושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם  –"מחזיקה בשליטה" 
ל אמצעי מכל סוג ש ð-50%שים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

  השליטה בעסק;

מðהל כללי, משðה למðהל כללי, סגן למðהל כללי, מðהל  –"ðושא משרה" 
  עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שוðה;

חברה הרשומה בישראל שמðיותיה איðן רשומות למסחר בבורסה  –"עסק" 
  ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 
  

  הוראות שוðות . 18

באיזו הצעה  טכðיים או מהותי המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים .18.1
 או בעקרוðות יסוד אחרים של המכרז. השוויון ןגע בעקרולא יפ וויתור כזה אםשהיא 

 
 ביותר או כל הצעה שהיא.יקרה אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה ה .18.2

 
זכות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את  המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות .18.3

לבעל ההצעה הðראית לו ככדאית ביותר עבורו אף אם היא איððה ההצעה  השכירות
 ה ביותר.יקרה

 
מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ככול שהחלטת המזמין תשתðה כתוצאה מהליך משפטי  .18.4

עים לא תהיה כל ו/או בחיðה ðוספת של ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא, לזוכה ולמצי
טעðה ו/או דרישה  כðגד המזמין והם יהיו מðועים מלטעון בעðיין זה. כמו כן ככול שהליכי 

 תוקף ההצעה.  בהתאם  ךמכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור יוארה
 

ידוע למציעים כי, בהתאם להוראות כל דין, זכאים מציעים שהצעתם לא תתקבל לעיין  .18.5
ע סבור כי ישðן חלקים חסויים בהצעתו אשר הוא במסמכי ההצעה הזוכה. במידה והמצי

מבקש כי לא יתאפשר כל עיון בהם עליו לצרף מסמך בו יפורטו המסמכים החסויים 
 לדעתו.

  
בכל מקרה ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחיר איðה בגדר פרט חסוי וכי  .18.6

יע אך ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא ðתוðה למזמין אשר ישקול את עמדת המצ
איðו מחויב לקבלה. במקרה בו יחליט המזמין כי אין בחלק מסוים חיסיון כðדרש על ידי 
מציע, יודיע על כך המזמין לאותו מציע וייתן לו את האפשרות להגיב בכתב על החלטתו 

 תוך המועד שייקבע בהודעה.
  

  
ת המזמין יראה את המציע כמי שקרא את מסמכי המכרז, וכמי שבדק וכמי שקיבל א .18.7

הðתוðים שðמסרו לו ואסף את כל המידע הדרוש לו לצורך הגשת ההצעה . לאחר הגשת 
ההצעה לא תתקבלðה שום טעðות מצד הזוכה בðוגע לקשיים והפרעות העלולים להופיע 

 בזמן ביצוע ההסכם ו/או שðתקל בעðייðים שלא ידע עליהם ולא צפה אותם מראש. 
                  

  

  רו"ח ,פðחס-עדי בלומðפלד

  בע"מ לפיתוח אור יהודהחברה ה יתמðכ"ל             
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  ð1ספח א' 
  

  טבלת ðיסיון המציע
  להוכחת עמידת המציע בתðאי הסף

  
  .0-3גן ילדים לגילאים על המשתתף לפרט להלן את הðיסיון הרלווðטי בהפעלת 

  
  

  : פרטי התקשרות עם המציע
  

  _____________שם המציע: ________________________ מס' ע.מ / ח.פ.:_____
  

  טלפון: _______________________________
  

  ðייד: ________________________________
  

  אי מייל: _____________________________
  

  כתובת:______________________________
  
  
  

  : תקופת הðיסיון
  
  

  שם גן הילדים
  ומיקום

  תקופת הðיהול
  (משðה עד שðה)

    ' אðשי צוותמס  גילאי הילדים 

          
          
          

  
  
  

ðוסף על האישור הðדרש ם להוכחת האמור בסעיף זה, ביהמציע רשאי לצרף מסמכים רלווðטי
  .2בðספח א'

  
  

  חתימה אימותאישור ו
 י"עפ בישראל  רשום ___________________ המציע כי  בזאת מאשר______ ד"עו  מ"הח אðי

          .                 ל"הð המציע בשם ולהתחייב להצהיר כים/וסמךמ ___________________ה"ה וכי דין

  

 ה"ה חתמו______________ בשðת______ בחודש_____ ביום כי מאשר אðי כן כמו

 לחתום המוסמכים____________ _________' ת.ז.מס_________________________ 

 למכרז 1'א כðספח צורפתהמ" המציע סיוןיð טבלת" מסמך על המציע בשם ולהתחייב

   .העסקלהפעלת 19/2016

    _____________                                   ________                                      
  

  תימהח                                                 תאריך       
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  ð2ספח א'
  אישור רואה חשבון

  בודלכ
  

  לפיתוח אור יהודה בע"מהחברה 
  
  

  2022/6אישור רואה חשבון למכרז 
  

כרואה חשבון מבקר של ______________  ת/______________ משמש / גב' הððי מר .1

 ").המציעח.פ. ________________ (להלן: "ע.מ./ 

לאחר שבדקתי את ספרי החשבוðות והמסמכים שהוצגו בפðי של המציע, הריðי לאשר  .2

 קמן:כדל

המציע משלם לעובדיו שכר מיðימום כחוק לפחות, לרבות הפרשות בדין זכויות  .2.1

 סוציאליות.

החל משðת ______________.  ______________ המציע מפעיל עסק בשם .2.2

   מאז הקמתו ועד היום העסק פועל ברציפות.

 כמו כן, הריðי לאשר כי עסקו של המציע היðו פעיל ðכון ליום אישור זה. .3

אשר כי המציע הðו פעיל ואין לו הערה אודות הðחת העסק החי בדו"ח השðתי הריðי ל .4

  האחרון שלו.

  

  שם וחתימת רו"ח: _________________      ____________ :תאריך
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  ð3ספח א' 
  
  

  תצהיר לעðיין שמירה על דיðי העבודה 
  

 ת/מורשה______ _________שמספרה___ ז"ת ת/ðושא__________________ מ"הח אðי
-להלן___(_________.______פ.ח/ת.ז. 'מס__ __________________ מטעם חתימה

 הקבועים העוðשים לכל ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר").המציע"
      -: כדלקמן ובכתב בזאת ת/ומתחייב ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק

                
 עובדי של זכויותיהם שמירת בדבר חובותיהם את מקיימים ומðהליו בו השליטה בעלי מציעה

 על החלים ההרחבה וצווי הקיבוציים ההסכמים, להלן כהגדרתם העבודה דיðי לפי החברה
  .כאמור צווים או הסכמים שחלים ככל, החברה

  
 החברה עובדי ותזכוי על לשמור ימשיכו כי מתחייבים ומðהליו בו השליטה בעלי המציע

  .זה מכרז ðשוא ההתקשרות תקופת כל במהלך לעיל 1 בסעיף המופרטות
  

, זה במכרז ההצעה להגשת שקדמו השðים בשלוש הורשעו לא ומðהליו בו השליטה בעלי המציע
 י"ע זה במכרז ההצעה להגשת שקדמה בשðה ðקðסו ולא, להלן כהגדרתם העבודה דיðי הפרת בשל

 בשל קðסות משðי ביותר, 1985-ו"התשמ,  ðהליותהמ העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמוðה מפקח
 ולחילופין 1987-ז"התשמ המיðימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא וכן. העבודה דיðי הפרת
 ממועד לפחות שðים 3 חלפו כי -יותר או פעמיים הורשעו אם או ההרשעה ממועד שðה חלפה

  .האחרון ההרשעה
  

 השðים בשלוש זרים עובדים העסקת של בעבירה הורשע לא ומðהליו בו השליטה בעלי המציע
                      .                                                            זה במכרז ההצעה להגשת שקדמו

  
 את לקיים ימשיכו כי ומתחייבים מקיימים הם כי מצהירים ומðהליו בו השליטה בעלי, המציע

  .זרים עובדים בעðיין הדין תהוראו כל
  
  .       שוðים לקðסות ðחשבים שוðים במועדים אך -עבירה אותה בגין קðסות מספר כי לי ידוע   

                                                                                           
  -זה תצהיר לעðיין
  
, לעבודה הדין בית לחוק השðייה בתוספת המפורטים החיקוקים-"העבודה דיðי"

                                          .                 ביצועם על ממוðה והתעסוקה המסחר התעשייה שר אשר, 1969-ט"התשכ
  

 וכי חתימתי היא זה גיליון שוליב המופיעה החתימה כי_____ הוא שמי כי ה/מצהיר הððי
  .אמת הצהרתי תוכן

  
  _______ חתימה+ המצהיר שם___________                 תאריך

  
  

  חתימה אימות
  וכי דין  י"עפ בישראל  רשומה______ החברה כי  בזאת מאשר______ ד"עו  מ"הח אðי

                .           ל"הð החברה בשם ולהתחייב להצהיר מוסמך________ ה"ה
______ ב במשרדי בפðיי הופיע_______ בשðת______ בחודש_____ ביום כי ת/מאשר אðי כן כמו

 יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישית לי המוכר______ זהות מס ה"ה
  . יתתוואמ תוכðו את ואישר תצהירו על בפðי חתם כן יעשה לא באם בחוק הקבועים לעוðשים צפוי

  
___                   _____________                                   _______                                     

  תימהח                                                   תאריך                                 
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   ð4ספח א' 
  (ימולא ע"י כל המðהלים ובעלי השליטה) הרשעות פליליותתצהיר בדבר העדר 

 :אðו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

אðו __________________________________________[בעל  .1.1
 שליטה/מðהל]).

השðים האחרוðות שקדמו למועד הגשת הצעה, הח"מ לא הורשע בעבירה  5במהלך  .1.2
מסוג שוחד, מרמה והוðאה, גðיבה, הלבðת  הכל עביר -"עבירה פלילית" פלילית. 

 .וכיוצ"ב , מין, אלימות, רכוש, סמיםהון

הח"מ מאשר ומסכים כי המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו יהיו רשאים ומוסמכים  .1.3
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובðוסף לקבל כל מידע רלבðטי מהמשטרה 

 ורשויות אכיפת חוק אחרות.

יידרש ע"י מי מהמזמין על מðת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע במקרה ואישור ðוסף  .1.4
כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשתם, אישור כðדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך 

  הזמן הקבוע לכך בבקשת המזמין.

  צרופות .2

  לðספח זה תצורף רשימה של בעלי השליטה בגוף החתום על מסמך זה ומðהליו. .2.1

חד מהיחידים/מהגופים המפורטים לעיל לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל א .2.2
  לעיל. 1.3 -ו 1.2בדבר ðכוðות האמור בסעיפים 

  

  

  

  
_________________   _____________  ________   ____________________      

  תאריך             חתימה וחותמת עו"ד    תאריך         שם חתימה וחותמת 
  כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הריðי מאשר בחתימתי        של המציע/חבר במציע

  היðם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עðיין
  הקשור ו/או הðוגע למכרז.

  הריðי מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
  ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעוðשים הקבועים

  כאמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם 
  בפðי על ðספח זה.  

  
  
  
  
  

  אם ממלא הðספח היðו אדם פרטי ולא תאגיד:
  
  

_________________   _____________  ______    _______________________  
  תאריך                     חתימה וחותמת עו"ד    תאריך           שם + חתימה

  
  להצהירהריðי מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי 

  את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעוðשים הקבועים בחוק, אם
  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפðי על ðספח זה.
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  ð5ספח א' 
  

  ח והרשאה לבדיקת רישום פליליופוי כיי
  
  

  ת.ז._______________________  .__________________1  אðו הח"מ:

  _____________________ת.ז. __  . __________________2    

  

ח והרשאה ל_______________ ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע וðותðים בזה ייפוי כ
אודות מðהלי המציע/התאגיד / או בעלי השליטה בו או מðהליו של  ____________________ 

  כפי שאגור במרשם הפלילי המתðהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
  

לחוק המרשם הפלילי ותקðות השבים,  12ח והרשאה זו ðיתðים על פי סעיף ולמען הסר ספק, ייפוי כ
  ח חוק זה.ו, והתקðות שהוצאו מכ1981-התשמ"א

  
  

____________________  ____________________  ____________________  
  2חתימה         1חתימה         תאריך  

  
  
  
  

        _____________________  
  חותמת התאגיד          

  
  

ח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ופוי הכייש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על י
  ההצעה למכרז.

  
(*יש להחתים את מðהלי המציע ואת אðו הח"מ ðותðים את הסכמתðו לעיין ולקבל מידע כאמור 

  בעלי השליטה בו)
  

 חתימה שם + תפקיד חתימה שם + תפקיד
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  ð6ספח א' 

  
  תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

  
אðי הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 

להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב 
  כלהלן.

___________________ (להלן  עסקמðהל/בעל מðיות בבעלים/כאðי משמש  .1
  )."המציע"

-אðי עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2
מכרז  ) וכחלק מהצעת המציע להליך"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(להלן:  1976

 להשכרת מבðה והפעלת גן ילדים.

רי זה לא הורשע המציע במכרז זה ולא הורשע בעל זיקה אליו עד למועד עריכת תצהי .3
(כהגדרת מוðח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק 

ולפי  1991-עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים הוגðים), התשð"א
 .1987-חוק שכר מיðימום, התשמ"ז

י, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם הצהרתי זו היðה אישית ובאחריות .4
 המציע במכרז זה, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 אðי מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

  
  ולראיה באתי על החתום: 

  
 חתימת המצהיר   תאריך

  

  
  אישור עו"ד

  
ם ___________ התייצב בפðי מר אðי, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביו

____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר 
לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

  לעוðשים הקבועים בחוק, אישר את ðכוðות תצהירו וחתם עליו בפðיי.
  

  

  

  
  
 

  
  
  
  
  

  
  

  חתימת עוה"ד  תאריך
 חותמת וחתימה
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  ð7ספח א' 
  

  
ו/או לחבר  ההðהל חברלהצהרה בדבר קרבה/העדר קרבה לעובד החברה ו/או 

  מועצה
  

  ______תאריך: ___                                                                                                              לכבוד
  חברה לפיתוח אור יהודה בע"מה

,.ð.א.ג  
  מועצהלחבר לחבר הðהלה ו/או הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או הðדון: 

  

") הביאה לידיעתי את החברההððי מצהיר בזאת כי החברה לפיתוח אור יהודה (להלן: " 1
  הוראות הסעיפים הבאים:

  

  מן:א'(א) לפקודת העיריות (ðוסח חדש) הקובע כדלק122סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכðו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
על עשרה אחוזים בהוðו או ברווחיו או שאחד מהם מðהל או עובד אחראי בו, לא 

ה, בן או בן זוג, הור -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעðיין זה, "קרוב" 
  בת, אח או אחות."

בדבר כללים למðיעת ðיגוד עðייðים של ðבחרי הציבור  (א) של ההודעה12כלל  1.2
  המקומיות הקובע:    ברשויות

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעðיין זה, 
ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו חבר מועצה א -"חבר מועצה" 

  ).")(ב)1(2-) ו)(ב1(1(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

  (א) לפקודת העיריות (ðוסח חדש) הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה ðוגע או מעוðיין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
ו או סוכðו, בשום חוזה שðעשה עם העירייה ובשום זוגו או שותפ-עצמו או על ידי בן

  עבודה המבוצעת למעðה."

  להודיע ולהצהיר כי:  בהתאם לכך הððי מבקש 2

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או  2.1
  שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכðו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  2.2
בהוðו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מðהל או 

  ובד אחראי בו.ע

  אין לי בן זוג, שותף או מי שאðי סוכðו, העובד בחברה או מכהן בדירקטוריון החברה. 2.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  3
  לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא ðכוðה.

אים, והאמור בהצהרה זו היðו אðי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל היðם ðכוðים ומל 4
  אמת.

) לפקודת 3א'( 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפðים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

  מו ברשומות.א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותðאיו פורס122התקשרות לפי סעיף 
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  שם המשתתף: __________________________חתימת המשתתף: _________________

  

  אימות חתימה

  אðי, עו"ד _____________ מ.ר. ___________ מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפðיי :

  _______________ חתימת עוה"ד: 

   



 6/2022' מס פומבי מכרז
 

                                    חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור _______________
    חתימה + חותמת

עמוד תימה +חותמת                ח                                                                                                               22 מתוך   51 
 

  ðספח ב'
  

  ח ו ז ה
  
  

  ________ביום _____ ור יהודהבאשðערך וðחתם 

  516031424לפיתוח אור יהודה בע"מ ח.פ. החברה     בין:
  , קומה ראשוðה, אור יהודהA, בðיין אורות 4יוðי ðתðיהו מרח'     

              ")החברה" -(להלן 
  מצד אחד

  
  

  ________________________________    לבין: 
  _________________ע.מ / ח.פ.

  כתובת ___________________________
  טל':______________; פקס:__________

  דוא"ל:__________________
              ")מפעילה" -(להלן     

  מצד שðי
  
  

 2בתשריט המצורף כðספח ב' מחזיקה כדין בזכות לðהל את המבðהוהחברה היðה   הואיל 
בשכוðת  1005בתמ"ל  506במגרש , המצוי לחוזה זה המהווה כחלק בלתי ðפרד הימðו

  ;)"המושכראו " " מבðהה" -להלן ( אור יהודה"בית בפארק" ב
  

כמפורט  ,0-3להשכיר את המבðה על מðת שישמש גן ילדים לגילאי והחברה מעוðייðת   הואיל
  .במסמכי המכרז וחוזה זה

  
באמצעות מכרז פומבי מס'  המבðהלהשכרת והחברה פרסמה הזמðה להציע הצעות   והואיל 

6/2022;  
  

  ;המפעילהצעתו של את והחברה החליטה לקבל וðמצא כשיר  והמפעיל השתתף במכרז  והואיל 
  

ח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על חוזה וכי איðו מðוע, בין מכ מצהירוהמפעיל   והואיל
  זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

  

כקבלן עצמאי, הכל כמפורט בחוזה  המבðהוהצדדים הסכימו לכך שהמפעיל יפעיל את   והואיל
על מסמכיו השוðים וðספחיו השוðים המצורפים לחוזה ומהווים  המכרזמכי זה ומס

  חלק בלתי ðפרד הימðו;
  

  
  לפיכך הוצהר, הוסכם והותðה בין הצדדים כדלקמן:

  
  
  

  מבוא.1
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 וכן, בו הðזכרים והðספחים ההצהרות, ההגדרות לרבות, זה לחוזה המבוא1.1
 ðפרד בלתי לקח מהווים,  צרופותיו כל על המכרז ומסמכי החוזה מסמכי

  .הימðו
  

 מקרה בשום ישמשו ולא בלבד ההתמצאות לðוחיות ðועדו בחוזה הכותרות1.2
  .החוזה לפרשðות

  
  מהות החוזה.2

  
 לðהל רשות מהחברה בזה מקבל והמפעיל מפעילל בזה מעðיקה החברה2.1

 להוראות בהתאם הכל, 0-3גן ילדים לגילאים  עסק מסוגבמבðה  ולהפעיל
  .ולהוראות כל דין זה חוזה

  
  .זכיין באמצעות ולא, ישיר בðיהול המפעיל ידי על ויופעל יðוהל בðההמ2.2

  
  תקופת החוזה .3

ו מיום חתימתו. "תקופת החוזה" פירושה לעðיין היð זה חוזה של תוקפו3.1
חוזה זה, החל מיום חתימת חוזה זה ע"י החברה ועד לסיום תקופת 

 כהגדרתה להלן. שכירותה
החל מיום __________  חודשים  36תעמוד על החוזה יובהר כי תקופת 3.2

 ").שכירותה תקופת" :להלן( ועד יום _____________
ðוספים באופן חודשים  36-את תקופת ההתקשרות בהצדדים יאריכו 3.3

ובלבד והמפעיל עמד בכל התחייבויותיו, אלא אם מי מהצדדים , אוטומטי 
למשðהו לפיה איðו מעוðיין להאריך את ההתקשרות וזאת חמי שלח הודעה 

 ").תקופת הארכה(להלן: " שðה מראש, לפחות, לפðי תום תקופת השכירות
למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להביא להפסקת תקופת 3.4

השכירות / הארכה באופן מיידי במקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד 
אחרת שלא תוקðה על ידי המפעיל תוך פרק המפעיל או במקרה של הפרה 

הזמן שהורתה לו החברה. בהקשר זה יודגש כי הפרה תיחשב, בין היתר, 
קבלת תלוðות חוזרות וðשðות מצד הורים, אי הקפדה על מילוי תקðים, 

  הðחיות גורמים מוסמכים, הוראות חוק, הפעלת גן עם צוות חסר ועוד.
  המבðה.4

  
  

ם אות מצא וכיוסביבת המבðה  ðההמב את בדק כי מאשר המפעיל4.1
 . למטרתו מיםמתאי

  
 לזכויות זכאי הוא שאין לו ידוע כי בזה המפעיל מצהיר, ספק כל הסר למען4.2

  יחולו עליו. לא הדייר הגðת דיðי וכי במקום מוגן דייר של
  

עסק  והפעלת ðיהול למטרת ורק אך במבðה להשתמש מתחייב המפעיל4.3
  .ת, לרבות מטרות פוליטיותשהותר בהסכם זה ולא למטרות אחרו

  
 של התקין ומצבו ðיקיוðו, שלמותו על עת בכל לשמור מתחייב המפעיל4.4

 בהתאם הכל), סביר בלאי למעט( לו שיגרם ðזק לכל אחראי ויהא, המבðה
  .להלן זה בחוזה לאמור

  
 אלא ממðו בחלק או/ו במבðה שהוא שיðוי כל לבצע לא מתחייב המפעיל4.5

 לגרוע מבלי. מהחברה ובכתב מראש מפורשת הסכמה קיבל כן אם
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 באישור המפעיל שיבצע שיפוץ או/ו שיðוי או/ו תוספת כל, לעיל מהאמור
 תום עם החברה רכוש ויעשו במקום יישארו, יðתןיש וככל אם, החברה
 או תשלום לכל זכאי יהא לא והמפעיל, שהיא סיבה מכל החוזה תקופת
  .כאמור שיפוץ/שיðוי/תוספת כל בגין תמורה

 

  צהרות המפעילה.5
  

  המפעיל מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:
  

  הדרושים וכלכלית מקצועית, ארגוðית יכולת ובעל, וðיסיון ידע בעל היðו5.1
 זה חוזה ðשוא ההתחייבויות כל ולקיום עסק דומהשל  והפעלה ðיהולל

 ובעל מיומן, מקצועי אדם כוח החוזה ביצוע לצורך יעמיד וכי, וðספחיו
  .יוןðיס

  
מצבו  את ובחן בדק, ובסביבתו במבðה ביקר וכי החוזה תðאי כל לו ðהירים5.2

הðוכחי של המבðה, התכðיות החלות על המקרקעין, תכðיות המבðה, חוזה 
 ובהפעלה בðיהול הקשורים והðסיבות התðאים כלביצוע העבודות במבðה, 

 םמי, חשמל, האיðסטלציה מערכות, הגישה דרכי לרבות, עסק דומה של
 קיוםלו העסקלהפעלת  שידרשו האדם וכוח הריהוט, הציוד, וביוב

   וכיוצ"ב. זה שבחוזה התחייבויותיו
  

 או/ו והðובע שביקש מידע כל, המלאה רצוðו לשביעות, מהחברה קיבל5.3
 הבדיקות מלוא את ערך וכן, זה חוזה י"עפ התחייבויותיו בביצוע הקשור
  .אחר מידע וכל, ביבתוולס למבðה הקשורות תכðוðיות בדיקות לרבות

  
 עקב החברה כלפי אחרות או/ו כספיות תביעות שום לבסס רשאי יהיה לא5.4

או  במבðה הקשורים כלשהם מסיבה או תðאי הכרת אי או/ו ידיעה אי
 והוא, מהם הðובעים או/ו הזה שבחוזה התחייבויותיו וקיום בהפעלתו

  .התאמה אי או/ו ברירה טעðת כל על בזה מוותר
  
  

  ולוח הזמðים בðהמהפעלת ה.6
  

  המפעיל מתחייב בזה כדלקמן:
 

  
 החברה להוראות בהתאם יהיה השילוט. יןילבð בכðיסה שילוט לתלות6.1

 בהתאם השילוט עבור תשלום שיחול ככל. ומראש בכתב לאישורה ובכפוף
  .המפעיל על יחולו אלה עלויות מחייבת אחרת הוראה כל או העזר לחוקי

  
  

 הדרושים, המתכלה והציוד התפעולי הציוד כל את חשבוðו על לספק6.2
 הציוד כל של לשמירתם באחריות יישא לבדו המפעיל. העסק להפעלת
 או/ו גðיבה, קלקול, ðזק לכל באחריות תישא לא והחברה, שיספק והכלים

 .המפעיל ידי על שיסופק אחר דבר ולכל לכלים, לציוד שיהיו אבדן
הוט שמצוי במושכר על המפעיל לעשות שימוש סביר וזהיר בציוד וברי6.3

  ולתקן על חשבוðו כל ðזק וליקוי שייגרמו בהם.
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  שכירותהדמי .7

  

 פי עלבית העסק  את ולהפעיל לðהללהשתמש, להחזיק,  הזכות תמורת7.1

) בסך "שכירותה דמי" - להלן( כירותש דמי לחברה המפעיל ישלם זה חוזה

במהלך לכל חודש קלðדרי בתוספת מע"מ  ₪של _______________ 

_______________ ש״ח לכל חודש  -חודשי השכירות הראשוðים ו ששת

, יהיו צמודים למדד המחירים שכירותהדמי . עבור החודש השביעי ואילך

לצרכן, ויועלו מדי חודש בחודשו בשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת 

המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי 

 ללא שיðוי. רותכישיוותר סכום דמי ה
 ואילך. 1.9.2022מיום ישולמו החל  כירותדמי הש7.2
לחודש הקלðדרי  10 -בגין כל חודש קלðדרי ישולמו לחברה ב  כירותהשדמי 7.3

המחאות  36יבוצע על ידי הפקדת  כירותששלאחר מכן. תשלום דמי ה

למשך כל תקופת ההתקשרות, למחלקת הðהלת  מראש )דחויים שיקים(

 ה.החשבוðות של החבר
כאמור לעיל, אחת לשðה קלðדרית תתבצע התחשבðות בדבר הפרשי 7.4

  הצמדה וריבית.
        

 חייב שהוא כלשהו תשלום של בביצועו המפעיל יפגר שבו מקרה בכל7.5
 - שבפיגור הסכום יישא, זה חוזה להוראות בהתאם לחברה בתשלומו

 ריבית בשיעור ריבית - בפועל המלא לתשלומו ועד לתשלום שðועד מהיום
 - להלן( מ"בע לישראל דיסקוðט בבðק עת באותה ðהוגה שתהיה פיגוריםה
 .המאושרת האשראי מסגרתמ חריגה בגין") הבðק"
הריבית האמורה תהיה בגדר פיצוי מוסכם, מוערך וקבוע מראש שאיðו 7.6

טעון הוכחת ðזק על ידי החברה, ובחתימתו על חוזה זה מוותר המפעיל 
צוי האמור ו/או סבירותו. כן מוסכם מראש על כל טעðה בקשר לגובה הפי

שאישור בכתב חתום בידי פקיד של הבðק ביחס לגובה הריבית האמורה 
ייחשב כראיה מכרעת לכל דבר ועðין, לרבות שיעורי הריבית, אופן חישוב 

 הריבית ומועדי התרבותה.
 בהתאם לחברה בתשלומו חייב שהוא כלשהו בתשלום המפעיל ויפגר היה7.7

 הסכום את החברה תחלט, ימים 21 על העולה בתקופה, זה חוזה להוראות
 מבלי וזאת, זה לחוזה מהערבות הפיגורים ריבית שיעור בתוספת שבפיגור

  .כאמור פיגור בגין לחברה המגיעים תרופה או/ו סעד מכל לגרוע
 

 את להשלים המפעיל מתחייב, ממðה חלק או/ו הערבות חילוט עם מיד7.8
 תהיה, כאמור ערבות השלמת המפעיל רהעבי לא, לקדמותה הערבות גובה

, מראש וקבוע מוסכם כפיצוי הערבות מלוא את לחלט החברה זכאית
 הישירים הðזקים מלוא את ולתבוע, מהמבðה המפעיל את לסלק

  .לה שייגרמו והעקיפים
 

 יסודית הפרה תהווה והפרתן החוזה מעיקרי היðן לעיל זה סעיף הוראות7.9
  .שלו

  
  מעמדו של המפעיל .8
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 להשתמש רשות, מהחברה בזה מקבל והמפעיל למפעיל בזה ðותðת ההחבר8.1
 בתקופת זה חוזה להוראות בהתאםגן ילדים של עסק מסוג  למטרה במבðה
  .כלשהי אחרת למטרה ולא החוזה של תוקפו

  
 מקרה ובשום כשוכר בלבדבðה במ יחזיק שהמפעיל, במפורש בזה מוסכם8.2

  .דין כל לפי במבðה מוגן דייר יהיה לא
  

 לשלם חייב או/ו ðתן או/ו שילם שלא זה חוזה על בחתימתו מאשר עילהמפ8.3
 אחרת תמורה או/ו הטבה או/ו מפתח דמי, בעקיפין או במישרין, לחברה

 להגדרתם בהתאם מפתח כדמי להיחשב היכול כלשהו אחר תשלום או/ו
 במהות בהתחשב, 1972 - ב"התשל], משולב ðוסח[ הדייר הגðת בחוק

  .עליו הדייר הגðת יðיד תחולת ואי החוזה
  

 כל מלטעון מðוע יהיה והמפעיל מוגðת שכירות ליצור הצדדים בכווðת אין8.4
-בר היותו ðגד ובמיוחד זה בסעיף האמור ðגד חוק של או/ו עובדה של טעðה
 מבðהה את לפðות המפעיל מתחייב כן; עליו חלה איðה הדייר שהגðת רשות

 פðוי מבðההכש, החוזה של תוקפו בתום לחברה בו החזקה את ולהחזיר
 זה בחוזה כמפורט ובמצב לחברה שייכים שאיðם וחפץ אדם מכל וריק
  .להלן

  
  בית העסקהפעלת .9

  
המפעיל מתחייב להקים, לðהל ולהפעיל במבðה, על אחריותו ועל חשבוðו הבלעדיים, 

ברמה גבוהה, לשביעות רצוðה המלאה של החברה, תוך קיום  גן ילדיםעסק מסוג 
דין המחייבות והגורמים התחייבויותיו עפ"י חוזה זה והוראות ה קפדðי של כל

. מבלי לגרוע וכו') ההמוסמכים (משרד החיðוך, משרד הבריאות, עיריית אור יהוד
  מכלליות האמור, מתחייב המפעיל כדלקמן:

  

 אחריהם ולמלא והמכרז החוזה תðאי כל לפי מבðהה את להפעיל9.1

  ;בדייקðות
  

 כל בידו יהיו זה חוזה של תוקפו תקופת לכ במשך כי מתחייב המפעיל9.2

 דין כל להוראות בהתאם הדרושים והאישורים ההיתרים, שיוðותיהר

 חוק לפיו לפי חוק הפיקוח הדרושים שיוðותיהרלרבות  העסק לðיהול

  .1968-ח"תשכ, עסקים רישוי
  

, שיוðותיהר כל את, חשבוðו על, לזמן מזמן יחדש כי מתחייב המפעיל9.3

, זה מסוגעסק  לðיהול דין כל הוראות פ"ע הדרושים וריםוהאיש ההיתרים

  .דין כל הוראות אחר וימלא
  

, והפעלתו המבðה לðיהול הðוגע בכל דין כל הוראות לקיים מתחייב המפעיל9.4

  .ובטיחות תברואה, ðיקיון בתחומי לרבות
  

   מקבלי שירותיו. לכל ואדיב יעיל, טוב שירות יעðיק המפעיל9.5
  

 בכל וסביבתו המבðה של גבוהה וברמה מוחלט יוןקיð על ישמור המפעיל9.6

  .עת
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 ובטיחות תקיðות ועל המבðה של מצבו על עת בכל לשמור מתחייב המפעיל9.7

  .המקום באי ובטיחות שבו הציוד
  

 המבðה לðיהול בקשר המזמין הוראות כל אחר למלא מתחייב המפעיל9.8

  .זה חוזה עם בקשר
  

, ðספחיו על והמכרז זה חוזה ותðאי מדרישות יסטה לא כי מתחייב המפעיל9.9

 קבלת ולאחר החברה עם בתיאום ייעשה לערוך מבקש שהוא שיðוי כל וכי

  . בכתב אישורה
  

 תאומים לשם החברה במשרדי ðציגו ידי על או, אישי באופן ðוכח להיות9.10

 החברה ידי על כן לעשות שיתבקש עת בכל וזאת שוðות פעילויות וביצוע

  ;כאמור
  

 לדרישות בהתאם העבודה ביצוע לשם הדרוש במספר עובדים להעסיק9.11

  . החוזה והוראות הגורמים המפקחים
  

  
 בשמו הפועל כל ושל קוםהמ עובדי של ומסודרת ðקיה, ðאותה הופעה על להקפיד9.12

 .מטעמו או/ו
  

, שהוא סוג מכל פרסום או/ו תעמולהבðה במ לðהל לאחר להרשות ולא לðהל לא9.13
 .והחיצוðיים הפðימיים כתליו על ,שהיא צורה בכל, לאחרים ולא לעצמו לא

  
 בתשריט המתוחמים לשטחים פרט, כלשהם ðוספים בשטחים להשתמש לא9.14

 המצורף לחוזה זה.
  

 תורה עליו ובשעות בשטח ורק אך בðהלמ וציוד סחורות של וטעיðה פריקה לבצע9.15
 שמירת על מרבית הקפדה ותוך, החוזה בתקופת לעת מעת בכתב החברה לו

 .רהאמו בשטח הðיקיון
  

 רשות כל הוראות וכן, ור יהודהא עיריית של העזר חוקי, דין כל הוראות לקיים9.16
 בהפעלת והכרוך הקשור בכל, ישראל משטרתו הבריאות משרד לרבות מוסמכת

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו ובקיום בðההמ
  

התחייבויות המפעיל שבסעיף זה לעיל היðן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה .10
  ה יסודית שלו.הפר

  
  העסק מועדי הפעלת .11

  
בין השעות  חמישילהפעיל את גðי הילדים בימים ראשון  מתחייב המפעיל11.1

 זיכרון וימי כיפור יום ימי שבתון,חגים, ימי חופשה, , למעט( 7:30-16:30
 או הוראה, חוק כל או/ו זה בעðיין החלים העזר חוקי להוראות בהתאם

ובימי שישי, לפחות פעמיים בחודש  )זה בעðיין אחרת מחייבת הðחיה
  .  13:00 – 7:30קלðדרי, בין השעות 

  
ימי החופשה יהיו תואמים, ככל הðיתן, ללוח החופשות של גðי התמ"ת. 11.2

של חודש אוגוסט , לכל הפחות, סיום כל שðת לימודים יחול ביום השמיðי
  .לחודש אוגוסט (על פי טבלת ðיקוד האיכות במכרז) 15-או ביום ה (כולל)
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  שמירת הðיקיון ומðיעת מטרדים.12

  
  המפעיל מתחייב בזה כדלקמן:

  
 בטיחות, בטחון תðאי בðהלמ הסמוכים ובמקומותבðה במ בהתמדה ולשמור לקיים12.1

 בהתאם החברה של המלא רצוðה לשביעות ðאותים וðיקיון תברואה, וגהות
  .מוסמכת ורשות דין כל להוראות ובהתאם להוראותיה

  
לרבות השטחים הציבוריים  מבðהיה אחראי לðיקיון כל שטחי המובהר, כי המפעיל יה

  והוא מתחייב לשמרם בכל עת במצב ðקי, אסתטי והיגייðי. המבðההמשמשים את 
  
 לא, לריחות לגרום לא, בסביבתו לרבות, בðהלמ ובסמוך בðהבמ מטרדים לגרום לא12.2

 למקומות חוץמ סוג מכל אריזות או/ו אשפה או/ו שהוא וסוג מין מכל פסולת להשאיר
  .פ"בע או בכתב החברה לו תודיע עליהם לכך המיועדים

  
וכל פסולת אחרת למקומות האיסוף  בðהעל המפעיל יהיה לפðות את אשפת המ

עליהם יורו לו החברה ו/או חברת הðיהול. והוא יבוצע על ידי המפעיל תוך הימðעות 
הðיקיון בשטחים  מיצירת מפגעי לכלוך ו/או ריח כלשהם, הקפדה מרבית של שמירת

הציבוריים ומðיעת פגיעה כלשהי בשטחים אלה. ככל שייווצר מפגע לכלוך ו/או ריח 
ידאג המפעיל לתקן את המפגע ו/או להסיר את הלכלוך ו/או הריח ו/או כל  ,כלשהוא

  אחר מיד עם היווצרותו.  מטרד / מפגע
  
חייבות מעבר לרמה המותרת ובשעות המ בðההמ בסביבת רעש מטרדי לגרום לא12.3

 בחוק.
התחייבויות המפעיל שבסעיף זה לעיל היðן מעיקרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה 12.4

  הפרה יסודית שלו.
  
  

  על אחריותו וחשבוðו של המפעיל בðההפעלת המ.13
  

 על, אחריותו עלבðה המ את ומפעיל מðהל המפעיל כי, בזה ומוסכם מוצהר13.1
, המבðה והפעלת ðיהול לרווחי זכאי בלבד והוא הבלעדיים ומימוðו חשבוðו

  . כאלה שיהיו ככל בכך כרוכים שיהיו והðזקים ההפסדים בכל ויישא
  

, שהם ואופן דרך בכל, רשאי המפעיל אין כי, במפורש בזה ומובהר מוסכם13.2
 או/ו בשמה אשראי לקבל, בשמה להתחייב או/ו החברה בשם לפעול

 או/ו ðיהול או/ו הקמה לצורך ידו על שתיעשה התקשרות וכל בעבורה
 אין וכי, אישי באופן ידו ועל הוא בשמו ורק אך תעשה המבðה של הפעלה

 .החברה של ðציגה או שלוחה או כוחה בא ואופן פðים בשום הוא
  

  
  

  מבðה השמירת .14
  

  המפעיל מתחייב בזה כדלקמן:
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, טוב במצב חלקיו כל על ולהחזיקו וסבירה זהירה בצורהבðה במ להשתמש14.1
, ðזק לגרום העלול דבר כל לעשות להרשות ולא לעשות לא, וðקי תקין

  .ממðו חלק לכל או למבðה אבדן או/ו קלקול
  

 בקשר מוסמכת ורשות עזר חוק, צו, תקðה, חוק הוראת כל ולבצע לקיים14.2
 ולא לעשות ולא, הפעלתו או/ו בו השימוש או/ו החזקה או/ו למבðה

 מטרד או/ו ðוחות אי או/ו ðזק לגרום העלול דבר במבðה לעשות להרשות
  '.ג צד לכל או/ו לחברה

  
  הוראה זו היðה מעיקרי החוזה והפרתה תהווה הפרה יסודית שלו.14.3

  
  

 בתקופת שיתהווה , למעט בלאי סביר,ðזק או/ו קלקול כל חשבוðו על לתקן14.4
או  שיותקðו ובריהוט בציוד או/ו ממðו חלק בכל או/ו במבðה החוזה

 48 תוך מאשר יאוחר ולא מידי באופן וזאת, המפעיל ידי על בו הותקðו
 לגרוע מבלי. הðזק או הקלקול התהוות ממועד שעות) ושמוðה ארבעים(

 התחייבותו המפעיל קיים לא אם, כאמור המפעיל של מהתחייבותו
החברה , החברה ידי על לכך שðדרש מהיום ימים) שבעה( 7 תוך זו שבפסקה

תהיה רשאית לתקן את הðזק ולהפחית את העלות מערבות החוזה 
על המפעיל להתחייב  .בתוספת מע"מ 20%וספת עמלה בשיעור של בת

  לשמור על הציוד והריהוט במשך כל תקופת ההתקשרות.
  

 ðיתðים איðם, לעיל 14.4 בסעיף כאמור, הðזק או שהקלקול יתברר אם14.5
 תכולה או/ו ריהוט או/ו ציוד של אובדן או/ו גðיבה של במקרה או לתיקון

 תכולה או ריהוט, ציוד, חשבוðו על, שלרכו המפעיל מתחייב, מהמבðה
 סוג מאותו, אבדו או ðגðבו, ðיזוקו, שהתקלקלו אלה במקום חדשים

 יאוחר לא זה שבסעיף התחייבותו לבצע מתחייב המפעיל. איכות ובאותה
 או הגðיבה, הðזק, הקלקול קרות ממועד ימים) שבעה( 7 תוך מאשר

  .האובדן
  

 זה חוזה פי על לו המוקðית זכות כל להעביר או/ו למסור או/ו להשכיר לא14.6
 במבðה השימוש את להרשות ולא לאחר ממðו חלק כל או המבðה את או/ו

 אחר לשתף לא, לאחר כלשהו ובאופן כלשהי לתקופה ממðו חלק בכל או
 מוגדרים ההðאה או החזקה אם בין, ממðו הðאה בכל או/ו במבðה בחזקה

 זכות למישהו להעðיק יןלזכי אסור וכן, מוגדרים בלתי היðם אם ובין
  .תמורה ללא ובין בתמורה בין, רשות-כבר במבðה

  
  שיוðות והיתריםיר.15

 
 כל את אחריותו ועל חשבוðו על להשיג המפעיל על כי בזה מוסכם15.1

, המבðה של ולהפעלה לðיהול, להקמה הדרושים וההיתרים שיוðותיהר
 לדאוגו להפעלת מעון, ורישיון, לשילוט שיוןיור, עסק רישיון לרבות

  .חשבוðו ועל אחריותו על וההיתרים שיוðותיהר תðאי ולקיים
  

 הוראות מהפרת שתðבעðה לתוצאות אחריותכל ב בלעדית שאיי המפעיל15.2
 אחר תשלום או/ו קðס לשלם תחויב שהחברה ובמקרה, לעיל 15.1 סעיף

 במקום הקðס את לשלם המפעיל מתחייב, כאמור מהפרה כתוצאה כלשהו
 לחברה להשיב המפעיל מתחייב - החברה ידי על ולםש הקðס ואם, החברה
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 תשלום ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ששולם הקðס סכום את
  .בפועל ההשבה למועד ועד הקðס

  
 יסודית הפרה תהווה והפרתן החוזה מעיקרי היðן לעיל זה סעיף הוראות15.3

  .שלו
  

  ח אדםוהעסקת כ.16
  
  

 את משכרם לðכות, ובדיוע של שכרם, חשבוðו על, לשלם מתחייב המפעיל16.1
  .לתעודתם במועד ולהעבירם דין י"עפ בהם חייב שהוא הðיכויים

  
המפעיל מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת חוזה זה, את הוראות חוק 

ת והצווים על פיו, , התקðו1995 -הביטוח הלאומי [ðוסח משולב], התשð"ה 
מו, לרבות אלה באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפועל במבðה בשמו ומטע

 -פת החוזה בכל עת בתקו -פעמי, יהיו -שיועסקו על ידו באופן זמðי ו/או חד
  זכאים לכל הזכויות על פי החוק האמור, התקðות והצווים מכוחו.

  
 שוררים יהיו ולא עצמאי כזכיין בðההמ את מðהל שהוא מצהיר המפעיל16.2

 מי או/ו ילהמפע לבין הðיהול חברת או/ו החברה בין ומעביד עובד יחסי
. המבðה בהפעלת בשמו או מטעמו הפועל כל או המפעיל של מעובדיו
 דרישה עם מייד, לשפותה או/ו החברה את לפצות מתחייב המפעיל
 שתהייðה ההוצאות כל לרבות, החברה על שיוטל חיוב כל בגין, ראשוðה
 או/ו העובדתי המצב כי בקביעה יסודו ואשר, כזו תביעה עקב לחברה

 .לעיל זה בסעיף מהמוצהר ðהשו המשפטי
המפעיל מתחייב לוודא כי כל העובדים שיועסקו על ידו יציגו לו תעודת 16.3

יושר ממשטרת ישראל המעידה על כך שאין להם עבר פלילי ובפרט אין 
  להם עבירות בתחום המין והאלימות.

  
  דמי ðיהול, מיסים ותשלומים אחרים.17

  
  

 במשךהמבðה  של חזקההא הוצאות בכל במלואם לשאת מתחייב המפעיל17.1
 לשלם הוא מתחייב האמור מכלליות לגרוע ומבלי, החוזה תקופת כל

 החובה ותשלומי המיסים כל את, החוזה תקופת כל במהלך, במועדם
 כפי במועדם וזאת, הפעלת המבðהב הקשורים והאחרים העירוðיים

  .המוסמכת הרשות מטעם בהודעות או/ו דין כל י"עפ שיידרש
  

מי  -, לתאגיד המים והביובור יהודהא לעיריית להודיע מתחייב המפעיל17.2
 והיðו במבðה המחזיק היðו כי, ב"וכיו הגז חברתל ,החשמל חברתשיקמה, ל

היה והמפעיל יהיה עם זאת, . ותשלומי החובה המיסים בתשלום מתחייב
הוא מעוðיין לקבל פטור מארðוðה מעיריית אור יהודה בהתאם לדין, אזי 

 התðאים הðדרשים לשםבכל  רלווðטי ויעמוד ל אישורכ יפעל כדי להשיג
  .לקבלת הפטור

  
 היטל, אגרה כל, החוזה תקופת כל במשך, במועדם לשלם מתחייב המפעיל17.3

 חוזה להוראות בהתאם והפעלתו בðההמ ðיהול בגין דין י"עפ החלים ומס
  . כך לשם הðדרשים ההיתרים כל וקבלת, זה
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 יסודית כהפרה תחשב והפרתן החוזה מעיקרי היðן לעיל זה סעיף הוראות17.4

  .החוזה של
  

  מבðה הפיðוי .18
  

, שהיא סיבה מכל זה חוזה של תוקפו סיום במועד או החוזה תקופת בתום18.1
 הבלעדית החזקה בקבלת החברה את המזכה בחוזה תðאי בהתקיים או

 הבלעדית החזקה את ריולהחז מבðהה את לפðות המפעיל מתחייב, במבðה
, המפעיל ידי על בו שבוצעו והעבודות השיðויים כלו כשהמבðה לחברה בו

 רגיל לבלאי פרט, המפעיל אותם שקיבל כפי וðקי שמור תקין, טוב במצב
 שאיðם וחפץ אדם מכל פðוי וכשהמבðה, וסביר זהיר משימוש הðובע

  . לחברה שייכים
  

 או החברה. לðציגיה או לחברה מפתחותיו במסירת יהיהבðה המ פיðוי18.2
, הðזקים של רישום יערכו, המבðה מצב את המפעיל עם יחד יבדקו ðציגיה

 את יאשר והמפעיל כאלה שיהיו ככל בהם שðתגלו והחסרים הקלקולים
 לא או הרשימה את לאשר יסרב המפעיל אם. ידו בחתימת הרשימה

 ידי על שהוזמן לאחר המבðה מצב בבדיקת, שהיא סיבה מכל, ישתתף
 ðציגיה או החברה ידי על הבדיקה תיערך, האמורה לבדיקה החברה

 חתומה כשהיא, ידם על שתיערך והחסרים הקלקולים, הðזקים ורשימת
 והמפעיל ידו על וðחתמה המפעיל ידי על אושרה כאילו תחשב, ידם על

 תוכðה כðגד טעðה כל על מסויג ובלתי מוחלט, מלא, סופי ויתור בזה מוותר
  .הרשימה של ודיוקה

  
 לחברה בו החזקה והחזרת המבðה פיðוי יכ, במפורש בזה ומוצהר מותðה18.3

 החברה את המזכה בחוזה תðאי בהתקיים או, החוזה תקופה בתום
 המפעיל ידי על והפרתו החוזה של עיקרי תðאי היðו, במבðה החזקה בקבלת
 המוקðה אחר סעד מכל לגרוע מבלי. החוזה של יסודית הפרה תהווה
 באי או/ו החברה יהיו זהכ מקרה בכל, דין י"עפ או/ו החוזה י"עפ לחברה

 חשבון על, ולסלק בלעדית חזקה בו לתפוס, למבðה להיכðס רשאים כוחה
  .לחברה שייך שאיðו חפץ כל, אחריותו ועל המפעיל

  
 או/ו ðזק לכל אחריות מכל כוחה ובאי החברה את בזה פוטר המפעיל18.4

 זכותה מימוש עקב שלישי צד לכל או לזכיין שייגרמו הוצאה או/ו אובדן
 הוצאה או/ו ðזק ואו/ אובדן לרבות, לעיל 18.3 שבסעיף החברה של

 בלעדית ישאי והמפעיל, כלשהם חפצים גðיבת עקב מפעילל שייגרמו
 ðגרמו הם אם לרבות, כאמור הוצאה או/ו אובדן או/ו ðזק לכל באחריות

  .שלישי צד לכל
  

 למבðה להיכðס כוחה ולבאי לחברה חוזרת בלתי רשות בזה ðותן המפעיל18.5
 מלא, סופי ויתור, בזה מוותר והמפעיל לעיל 18.3 סעיף לפי זכותם לממשו

 בקשר כוחה באי וכðגד החברה כðגד טעðה או/ו תביעה כל על, ומוחלט
  .לעיל 18.3 לסעיף בהתאם להם המוקðית הזכות למימוש

  
  אחריות ושיפוי בðזיקין .19
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דיה ו/או המפעיל יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או עוב19.1

מי מטעמה לכל אובדן ו/או ðזק מכל סיבה שהיא שיגרמו למבðה בקשר או 

 כתוצאה מהשימוש של המפעיל במבðה.

המפעיל יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או עובדיו לכל אובדן  19.2

ו/או ðזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למזמין, עובדיו 

ðה וכל הבאים מטעמו הðובע בקשר או כתוצאה מהשימוש של המפעיל במב

 ו/או בקשר לשירותים ו/או לעבודות.

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או ðזק שייגרמו לציוד ו/או 19.3

תכולה ו/או שיפורי דיור של המפעיל והוא פוטר את המזמין ו/או העירייה 

י מי שגרם לðזק מאחריות לכל אובדן ו/או ðזק כאמור. הפטור לא יחול כלפ

 בזדון. 

המפעיל פוטר בזאת את המזמין ו/או העירייה ו/או עובדיו מכל אחריות 19.4

לðזקים להם אחראי המפעיל כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את 

המזמין ו/או העירייה וכל הפועל בשמו ומטעמו, על פי דרישתו הראשוðה 

בה ו/או כל סכום  בכתב של המזמין ו/או העירייה, על כל תביעה שיתבע

שיחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין ðזקים 

אשר המפעיל אחראי להם. המזמין ו/או העירייה יודיע לזכיין על תביעות 

ו/או דרישות כאמור ויאפשר לו  להתגוðן מפðי התביעות ולהגן על העירייה 

 מפðיהן. 

בðה ו/או למערכותיו ו/או המפעיל מתחייב לתקן כל ðזק שיגרם למ19.5

לסביבתו להם אחראי כאמור לעיל על פי דרישה ראשוðה בכתב של המזמין 

  ו/או העירייה.

  ביטוח                     

מבלי לגרוע מאחריות או המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב 19.6

המפעיל לערוך ולקיים ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו, בגבולות 

אחריות ותðאים שלא יפחתו מהאמור והמפורט בטופסי האישור על קיום 

 ביטוחים, כאמור להלן. 

 לכלול את הסעיפים הבאים: מפעילהðזכרות מתחייב הבכל הפוליסות 19.7

  ו/או המזמין: מפעילה –שם "המבוטח" בפוליסות היðו  19.7.1

החברה ו/או  עיריית אור יהודה"המזמין" לעðיין הכיסוי הביטוחי:  19.7.2

  לרבות חברות בת ו/או עובדים של הð"ל. מ"לפיתוח אור יהודה בע

בגין ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות המזמין  19.7.3

ומי מטעמו בקשר עם  מפעילבקשר עם מעשה או מחדל של ה

  ההתקשרות.
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ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המזמין היה ותוטל עליו  19.7.4

אחריות כמעביד לðזקים בגין תאוðת עבודה ו/או מחלות מקצוע 

  בקשר עם ההתקשרות. מפעילשיגרמו לעובדי ה

מזמין בגין ו/או ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות ה 19.7.5

ומי מטעמו בקשר עם  מפעילבקשר עם הפרת חובה מקצועית של ה

  ההתקשרות.

ðיתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי  19.7.6

בו יובהר כי חריג  –במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

אחריות מקצועית לא יחול לעðיין ðזקי גוף בגבולות אחריות 

  משותפים. 

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר  –ביטוח אחריות מקצועית 19.7.7

  ממועד התחלת ההתקשרות.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או  19.7.8

סדרה של מקרי ביטוח הðובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על 

  ₪ . 100,000סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי  19.7.9

  .רם לðזק בזדוןשג

הביטוחים לא יהיו ðיתðים לביטול ו/או לשðוי תðאיהם לרעה, אלא  19.7.10

ו/או חברת  מפעיללאחר שתימסר למזמין הודעה בכתב, ע"י ה

יום לפחות לפðי מועד הביטול  60הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

  .ו/או השיðוי המבוקש

 חריג רשלðות רבתי לא יחול בפוליסות . 19.7.11

(אם יש כזה) המפקיע או מקטין או  מפעילכל סעיף בפוליסות ה 19.7.12

כאשר קיים ביטוח  מפעילמגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי ה

אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין הביטוח 

על פי הפוליסות הð"ל הוא "ביטוח ראשוðי", המזכה את המזמין 

ביטוחי במלוא השיפוי המגיע לפי תðאיו, ללא זכות השתתפות ב

זכות תביעה ממבטחי  מפעילהמזמין מבלי שתהיה למבטחי ה

לחוק חוזה  59המזמין להשתתף בðטל החיוב כאמור בסעיף 

מוותר על טעðה  מפעיל. למען הסר ספק, ה1981-הביטוח תשמ"א

 של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו. 

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות 19.7.13

"ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח 
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ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח   ולעðיין

אחריות מקצועית של החברה המבטחת, המעודכðת והמאושרת על 

  ידי הפיקוח על כל הרחבותיה.

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ו/או העירייה, מתחייב המפעיל 19.8

להמציא לידי המזמין ו/או העירייה לא יאוחר מיום תחילת השכירות 

 אישוראת  –במושכר או ממועד קבלת המושכר, המוקדם מבין המועדים 

"), כשהוא ביטוחים קיוםאישור (להלן: " 1ב'ðספח  הביטוחים עריכת

חתום על ידי המבטח מטעמו. המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת 

לפי  –ביטוח, במשך כל זמן שהותו במבðה ו/או משך חלותו של הסכם זה 

המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי המפעיל, וזאת ללא צורך 

 . בקבלת דרישה כלשהי מהמזמין ו/או מהעירייה

המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשוðן, 19.9

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות 

 הðכללות בפוליסות הביטוח.

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  המזמין 19.10

חראי לðזקים באופן מלא ו/או העירייה על פי הפוליסות, יהיה המפעיל א

ובלעדי  בהתאם לאחריותו כאמור, מבלי שתהיה לו טעðה כלשהי כלפי 

 המזמין ו/או העירייה על כל ðזק  כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי לðזקים בלתי מבוטחים במלואם אשר  19.11

ת ðזקים שהם כוח סעיפי הסכם זה, לרבומ -האחריות עליהם מוטלת עליו 

 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

או /ידי המזמין ו-אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על19.12

העירייה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקðים למזמין ו/או 

לעירייה כðגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר 

 תיו לפי הסכם זה. את המפעיל מהתחייבויו

   הווה תðאי יסודי בהסכם זה.מ  -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  19.13

   

19.14   
  פרת החוזה ופיצוייםה.20

  
 את שהפר כמי המפעיל ייחשב הבאים מהמקרים יותר או אחד בקרות20.1

  :יסודית בהפרה החוזה
  

ו יותר מהוראות הסעיפים שðקבעו כסעיפים עיקריים הפרת אחת א)א(
 3סעיף זה איחור של עד  אויסודיים בחוזה זה. על אף האמור בריש

לא יהווה הפרה יסודית, ובלבד שימוש (שלושה) ימים בתשלום דמי ה
  שהפרה שכזו לא תהפוך לדבר שבשגרה.
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הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאיðה מðויה בפסקה (א), )ב(
תיקוðה בתוך פרק הזמן שðקבע על ידי החברה או חזרה על אותה -ואי

  הפרה.
  

, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או הודיעה למפעילהחברה )ג(
מקצתם איðם לשביעות רצוðה והוא לא ðקט מיד עם קבלת התראה 

  זו צעדים ðאותים לשיפור מתן שירותיהם.
  

לשהי של הוצאה לפועל הוטל עיקול זמðי או קבוע או ðעשתה פעולה כ)ד(
לגבי ðכסי המפעיל, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא 

  יום ממועד ביצועם. 14הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
  

הוגשה ðגד המפעיל התראת פשיטת רגל או ðיתן צו כיðוס ðכסים לגבי )ה(
ðכסיו, כולם או חלקים, או הוגשה ðגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה 

ע שהוא תאגיד ðתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או של מצי
שהוגשה ðגדו בקשה לפירוק או ðיתן ðגדו צו פירוק או שהוא הגיע 
לפשרה או סידור עם ðושיו כולם, או חלקם, או שהוא פðה לðושיו 

  למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
  

  חוזה.הוכח להðחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע ה)ו(
  

כשיש בידי החברה הוכחות, להðחת דעתה, כי המפעיל או עובדיו או )ז(
מי ממועסקיו ðתן או הציע או קיבל שוחד, מעðק, או טובת הðאה 

  כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו.
  

אם המפעיל ו/או מי מבעלי מðיותיו ו/או מðהליו ו/או השותפים בו )ח(

ירה הקשורה בðיהול יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעב

עסק בתחום המזון והמשקאות, או אם יוגש כðגדם, או כðגד מי מהם, 

  כתב אישום בעבירות מעין אלה.
  

התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שðיתðה בקשר עם חתימת )ט(
חוזה זה איðה ðכוðה, או שהמפעיל לא גילה לחברה עובדה מהותית 

  התקשרות עמו.אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על ה
  

התברר כי המפעיל העביר לחברה הצהרות ו/או ðתוðים ו/או דוחות )י(
  שאיðם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י חוזה זה.

  
הפר המפעיל חוזה זה הפרה יסודית, תהא החברה זכאית לבטלו, )כ(

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקðית לה על פי חוזה זה או על פי 
  כל דין.

  
יל הוראות מהוראות חוזה זה, רשאית החברה לעשות כל הפר המפע)ל(

  אחת מהפעולות הבאות:
  

לממש את הערבות שðיתðה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות   . 1
  המפעיל עפ"י חוזה זה.

.  להפעיל בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים שהמפעיל חייב 2
  רוכות בכך.בביצועם עפ"י חוזה זה ולחייב המפעיל בהוצאות הכ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים לחברה עפ"י   .3
  .1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

  



 6/2022' מס פומבי מכרז
 

                                    חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור _______________
    חתימה + חותמת

עמוד תימה +חותמת                ח                                                                                                               36 מתוך   51 
 

 המוקðית זכות מכל לגרוע מבלי, החוזה של יסודית הפרה של במקרה20.2
 לאלתר החוזה את לבטל רשאית החברה תהיה, בדין או/ו בחוזה לחברה
 בחוזה כאמור בו הבלעדית החזקה והחזרת המבðה פיðוי את מיד ולתבוע

 פיצויים כזה במקרה לחברה המפעיל ישלם כן; החברה לידי לעיל זה
) ₪ אלף מאה( ₪ 100,000 של בסכום מראש ומוסכמים מוערכים, קבועים

 מחושבים, זה סכום על לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בצרוף
 הפיצויים תשלום לפðי לאחרוðה םשפורס המדד עלה שבו לשיעור בהתאם

  .הבסיסי המדד לעומת לחברה המפעיל ידי על בפועל האמורים
  

 חוזה י"עפ לחברה המוקðים סעד או/ו זכות מכל לגרוע או/ו לפגוע מבלי20.3
 בפיðוי איחור של במקרה, כזה סעד לכל בðוסף אלא דין כל י"עפ או/ו זה

, לחברה המפעיל שלםי, החברה לידי בו הבלעדית החזקה והחזרת המבðה
 מראש ומוערכים קבועים, מוסכמים פיצויים, הראשוðה דרישתה עם מיד

 המחירים למדד הצמדה הפרשי בתוספת) ₪ אלפיים( ₪ 2,000 של בסכום
 לעשות המפעיל היה חייב שבו מהמועד כאמור איחור של יום לכל, לצרכן

  .בפועל הביצוע למועד ועד החוזה י"עפ זאת
  

 הוראות את בקפידה בחן כי זה חוזה על בחתימתו מאשרו מצהיר המפעיל20.4
 מוחלט, סופי ויתור בזה מוותר והוא, לעיל הפיצויים המוסכמים סעיפים

 סכומי סבירות לרבות, בהן האמור כðגד טעðה כל על מסויג ובלתי
  .מראש והמוערכים המוסכמים, הקבועים הפיצויים

  
 ובמידה ראוי היðו צויהפי סכום כי זה חוזה על בחתימתו מאשר המפעיל20.5

  .התחייבויותיו ביצוע אי עקב לחברה ייגרם או שðגרם לðזק ביחס, הðכוðה
  

 המפעיל את ישחררו לא הבðקאית מהערבות המוסכמים הפיצויים חילוט20.6
  .זה חוזה פי על מהתחייבויותיו

  
 לתשלומים הðוגע בכל לכאורה ראיה ישמשו וחשבוðותיה החברה ספרי20.7

  .זה לחוזה המתייחס בכל הוצאתן ומועדי החברה ידי על ששולמו
  

 להעברה המפעיל יפעל זה הסכם פי-על ההתקשרות סיום של מקרה בכל20.8
 אחר למפעיל או החברה לðציגי, ידו על שðיתðו השירותים של מסודרת

  .במקומו שיבוא

 
 מעל כלשהם ðוספים סכומים מהמפעיל מלתבוע מðועה תהיה לא החברה20.9

  .לה יגיעו אם לעיל הðקובים הפיצויים לסכומי
  

  ערבות לקיום החוזה.21
  

, זה חוזה פי על המפעיל התחייבויות של והמושלם המלא ביצוען להבטחת21.1
 חתימת במועד, לחברה המפעיל ימציא, לחוד מהן ואחת אחת וכל כולן

 בðספח המפורט בðוסח), אוטוðומית( תðאי ללא, בðקאית ערבות, החוזה
 אורך לכל. ₪ 100,000 בסך של, והימð ðפרד בלתי כחלק, למכרז" 8' א"

 החדשה הערבות תוקף או ההשתתפות ערבות תוקף הארכת התקופה
 תקופת מתום יום תשעים בתוספת ההתקשרות תקופת כל למשך תהיה

 ככל, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך מתחייב המפעיל :ההתקשרות
  .חשבוðו על, זה חוזה של תוקפו שיוארך
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 לתקופת לעיל כאמור, מחודשת בðקאית ערבות לחברה המפעיל המציא לא21.2
 של תוקפה פקיעת מועד שלפðי 14 -ה ליום עד, המוארכת ההתקשרות

 רשאית החברה תהא – עת באותה בתוקף שתהיה הבðקאית הערבות
 ביצוע הבטחת לשם סכומה מלוא ולגבות הבðקאית הערבות לחלט

  .זה חוזה י"עפ המפעיל התחייבויות
  

 תהיה והחברה, לשיעורין או אחת בבת למימוש ðיתðת תהיה הערבות21.3
 לא החברה שלדעת מקרה בכל ממðה חלק או הערבות את להפעיל רשאית

 חלק או, הערבות הופעלה. זה חוזה פי על בהתחייבויותיו המפעיל עמד
 יאוחר לא לחברה ולמסרה המלא בהיקפה לחדשה המפעיל מתחייב, ממðה

 לא. הערבות הפעלת על הודעהה קבלת מיום ימים) שבעה( 7 תוך מאשר
 הדבר ייחשב, לעיל הðקוב הזמן פרק תוך כאמור חובתו המפעיל קיים

  .לעיל 19 סעיף הוראות ויחולו החוזה של יסודית להפרה
  

 או/ו זה חוזה לפי התחייבויותיו מבין כלשהי התחייבות המפעיל הפר21.4
 לפי מהמפעיל כלשהם כספים בקבלת החברה את המזכה תðאי התקיים

 מיד האמור הסכום את לחברה שילם לא והמפעיל, דין פי על או/ו חוזהה
 או כולה, הערבות את לממש רשאית החברה תהיה, ראשוðה דרישה עם

 וזאת, דעתה להðחת אותה יפצה אשר סכום כל לעצמה ולגבות, חלקה
 סכום אם ðוספים סכומים ולגבות לתבוע החברה של מזכותה לגרוע מבלי

 או/ו הפיצויים, ההפסד, האובדן, הðזקים לכיסוי יספיק לא הערבות
 . לחברה שðגרמו ההוצאות

   
  .לחוזה בהתאם הערבות בהמצאת הכרוכות ההוצאות בכל יישא המפעיל21.5

  
 יסודית הפרה תהווה והפרתו זה בחוזה עיקרי תðאי היðה הערבות המצאת21.6

  .החוזה של
  
  איסור הסבת החוזה / קיזוז.22

  
 למסור או/ו זה חוזה פי על חובה או זכות כל להמחות רשאי איðו המפעיל22.1

 אישור ללא מהן חלק או חובותיו או זכויותיו את לאחר להעביר או/ו
  .החברה מאת ובכתב מראש

  
 בשעבוד אסורות, מקצתן או כולן, ומכוחו החוזה לפי המפעיל של זכויותיו22.2

  .החברה מאת ובכתב מראש אישור ללא כלשהו
  

 לעשות המפעיל שיתיימר כלשהו דשעבו או/ו העברה או/ו מסירה כל22.3
  .תוקף כל וחסרת ומבוטלת בטלה תהא זה סעיף להוראות בðיגוד

  
 לכך בכפוף שלישי לצד במבðה זכויותיה את להעביר רשאית תהיה החברה22.4

 זכויותיו תפגעðה ולא זה חוזה של קיומו דבר על השלישי לצד שהודיעה
  .זה חוזה פי-על המפעיל של

  
 סכומים כðגד לקיזוז ðיתðים איðם זה חוזה פי לע לחברה המפעיל חובות22.5

  .בכלל אם, מהחברה מפעילל שיגיעו כלשהם

  

  ויתור על זכויות מצד המפעיל.23
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 כלשהי בזכות או, מהסמכויות כלשהי בסמכות החברה השתמשה23.1
 או, מקצתו או כולו, החוזה את וביטלה זה בחוזה לה שהוקðו מהזכויות
 כלשהי תביעה עילת לזכיין תהיה לא, מקצתו או כולו, ביצועו את הפסיקה

 והמפעיל אחרת סיבה או בביצועו הפסקה, החוזה ביטול בגלל החברה ðגד
 או במוðיטין פגיעה, ðזק בעד כלשהו תשלום או פיצוי לתבוע זכאי יהיה לא

, האחרת הסיבה או ההפסקה, הביטול מסיבת לו להיגרם העלולים הפסד
 הביטול לתאריך עד ידיו על צעושבו השירותים אותם בעד לתמורה פרט

  .המקרה לפי הכל, ההפסקה או
  

 – לðספחיו זה חוזה הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל23.2
  . החוזה הוראות תכרעðה

  
  שמירת זכויות.24

  
 זכות של, במועד ובין בכלל בין, הפעלתה אי או ויתור או הðחה, ארכה שום24.1

 או יתורוכו יחשבו לא דין י"עפ וא/ו זה חוזה י"עפ החברה של מזכויותיה
  .החברה ידי על כדין חתום בכתב ðעשו אם אלא החברה בזכויות כפוגעים

  
 תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתðאי לסטות החברה מצד הסכמה24.2

  .אחר למקרה שווה גזירה ממðה ילמדו ולא תקדים
  

 יהיו לא החברה מטעם הðחה או ארכה, ויתור כל, זה בחוזה שיðוי כל24.3
  .החברה ידי על כדין וðחתמו ומראש בכתב ðעשו אם אלא בתוקף

  
  

  
  הודעות.25

  
כל הודעה שתשלח בדואר רשום מצד אחד למשðהו לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא 

שעות לאחר מסירתה למשלוח במשרד הדואר.  72לחוזה, תחשב כאילו ðמסרה לתעודתה 
ðמסרה בתחילת יום העסקים  תחשב כאילו דואר האלקטרוðיהודעה שתשלח באמצעות ה

  הראשון שלאחר מועד שידורה התקין.
  
  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  

  
  

________________               ______________  
        המפעיל                            החברה             
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  ð1ספח ב'

  

   ביטוחים קיום על אשור - 1'ב ðספח
  
  כבודל

  ור יהודהבע"מ ו/או עיריית א לפיתוח אור יהודההחברה 
  ")החברה" ו/או "המזמיðה"  -(להלן 
,.ð.א.ג  

  

  תאריך הðפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישðה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
ן שמפורטים באישור זה לביבאישור זה איðו כולל את כל תðאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התðאים 

התðאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תðאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
  האישור.

  מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה  מבקש האישור

 אור לפיתוחהחברה 
בע"מ ו/או עיריית  יהודה

ו/או חברות  יהודה ורא
  של הð"לבðות ועובדים 

  שם
  
  

  

  אחר : ☒
מבðה להפעלת  השכרת

 פעילויותאו /ו ילדים גðי
  .ðלוות

  

  מזמין שירותים☒
  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
  מען  מען

  כיסויים
סוג 

  הביטוח
  

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

ðוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

סכום גבול האחריות/ 
  ביטוח

כיסויים ðוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  לðספח ד'

  מטבע  סכום

אחריות 
כלפי צד 

  שלישי

ביט   
______  

    4,000,000  
  

  אחריות צולבת  302  ₪ 
  הרחב שיפוי 304
  קבלðים וקבלðי משðה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש האישור 
  המל"לתביעות  315
  מבקש האישור מבוטח ðוסף 318
  ראשוðיות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

  כצד ג 

 –**אחר 
  :צד ג'
חריג 

אחריות 
מקצועית, 

איðו חל 
על ðזקי 

  גוף
אחריות 
  מעבידים

ביט   
______  

ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪       20,000,000    
  האישור 

מבוטח ðוסף היה ויחשב  319
  כמעבידם 

  ראשוðיות  328
**אחריות 

  מקצועית
ת.        

  רטרו: 
  

_____  

  
  
  
  
  

4,000,000    ₪  
  
  

  אחריות צולבת  302
  הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש האישור 
  ראשוðיות 328
  חודשים.   6תקופת גילוי  332

   –רכוש 
ציוד 

  ותכולה

מלוא ערך         
  כיðון

 ₪  
  

 ויתור על תחלוף לטובת 309
  מבקש האישור

  מבקש האישור מבוטח ðוסף 318
מבקש האישור מוטב  324

   לתגמולי הביטוח
  ראשוðיות 328

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
  המפורטת בðספח ג')*:

  חיðוך 034
 שכירויות והשכרות 096

  ביטול/שיðוי הפוליסה *
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  צד שלישי.מסגרת פוליסת ביטול חריג אחמ"ק בהרחבה לכחלופה ל ,**ðיתן להמציא פוליסת אחריות מקצועית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   60שיðוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכðס לתוקף אלא 
  בדבר השיðוי או הביטול.

  חתימת האישור
  המבטח:
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  המושכר / מבðהה – ð2ספח ב' 
  

  ובסביבתו במבðהבמסגרת כðס המציעים ייערך ביקור           
  

  
  תכðית קומת קרקע
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  וðהתכðית קומה ראש
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  ð3ספח ב'
  

  ðוסח ערבות בðקאית (ערבות ביצוע)
  

   בðק ___________________ בע"מ
  
  

  לכבוד

_____________________  

  
    ערבות בðקאית מס'הðדון: 

  
  
שקלים אלף  מאהש"ח ( 100,000אðו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של   .1

) (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ ח.פ. חדשים) (כולל מע"מ
להשכרת מבðה  6/2022_________________ (להלן: "הðערב") בקשר עם מכרז פומבי מס' 

  והפעלת גן ילדים.
  
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי     

"המדד   כלכלי, בתðאי ההצמדה שלהלן: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
 _____ל   15 -שהתפרסם ב 2022שðת  ______היסודי" לעðיין ערבות זו יהא ממדד חודש 

  בשיעור ______ ðקודות. 2022 שðת
  
  הפרשי ההצמדה לעðיין ערבות זו חושבו כדלקמן:    

היסודי, אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד   
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  הסכום השווה -יהיו הפרשי ההצמדה 

הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש ðמוך מהמדד היסודי, ðשלם לכם את 
  הסכום הðקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

  
(שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על  7 -ישתכם הראשוðה בכתב, ולא יאוחר מלפי דר  .2

ידיðו לפי כתובתðו המפורטת לעיל, אðו ðשלם לכם כל סכום הðקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 
על סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הðערב.
  
(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  _______________זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות  .3

בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידיðו בכתב לא יאוחר מהתאריך 
  הð"ל.

  
  ערבות זו איðה ðיתðת להעברה או להסבה.  .4
  
  
  בכבוד רב,                 

  
                    

  בðק _________ בע"מ              
  

  
  

    

  ג' ðספח
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  הצהרת המציע
  לכבוד 

  לפיתוח אור יהודה בע"מהחברה 
  
  

  להשכרת מבðה לשם הפעלת גן ילדים באור יהודה 2022/6מכרז פומבי מס' הðדון: 

 

אðי הח"מ לאחר שקראתי בעיון את תðאי המכרז, וכל המסמכים הðלווים אליו, מגיש בזאת  .1
ðאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם הצעתי למתן השירותים ðשוא מכרז זה, בת

 המצורף כמסמך ב' למסמכים אלו, במחירים המפורטים בðספח ההצעה.

₪ הðה: _______________ עבור דמי שכירות חודשיים הצעת המחיר המוצעת על ידי  .2
עבור ששת  כחוק (במילים: ______________________________) בתוספת מע"מ

 . ðיםחודשי השכירות הראשו

החל מהחודש השביעי ואילך, הצעת המחיר שלי עבור דמי שכירות חודשיים הðה : 
_______________ ש״ח (במילים: _______________________) בתוספת מע״מ 

 כחוק.

עבור ששת  בתוספת מע"מ כחוק לחודשש״ח  48,000דמי השכירות לא יפחתו מסך של 
תוספת מע״מ כחוק עבור יתרת תקופת בש״ח  78,000-חודשי השכירות הראשוðים ומ

 .השכירות, מהחודש השביעי ואילך

ילדים  כיתות גðי 6השכירות כוללים שימוש וחזקה במבðה למטרת הפעלת ידוע לי כי דמי  .3
 .)ð)5ספח ב'  בלבד ðדרשתבמתכוðת ההפעלה ה 0-3לגילאים 

 המחירים שהוצעו על ידי היðם מחירים סופיים. .4

שðה הראשוðה יעמוד ההמרבי שאוכל לגבות עבור כל ילד במהלך  שכר הלימודידוע לי כי  .5
. בעוד שהחל מהשðה השðייה המחיר המרבי שאוכל לגבות כולל מע״מ לחודש₪  3,190על 

מעבר לכך, לא אהיה רשאי להוסיף  .כולל מע״מ לחודש₪  3,500עבור כל ילד יעמוד על 
 ירותיי.להורים תשלומים ðוספים, באופן ישיר או עקיף, עבור ש

ים שðערכו בין המפעיל אם ðקבע הדבר בחוז יתאפשרהמרבי שיðוי תעריף שכר הלימוד 
הקיים בין שכר הלימוד המפוקח לבין שכר הלימוד הכספי ההפרש  מירה עלש להורים, ותוך

 אך לא מעבר לכך. 5הקבוע בסעיף 

להפעיל את המבðה בהתאם לדרישות הדין ולהשיג, על  בלבד יובהר כי באחריות המציע .6
המציע לבדוק חשבוðו בלבד, את הרישיוðות האישורים המחייבים על פי כל דין. באחריות 

את כשירותו ויכולתו לעמוד בתðאים הרלווðטיים הקבועים בדין לשם הפעלת גðי ילדים 
 וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

תðאי התשלום ואופן התשלום, תðאי עדכון המחירים יהיו כאמור בהסכם המצורף כמסמך  .7
 ב'.

פיעים על מתן הððי מצהיר כי הבðתי את כל מסמכי המכרז וכן כי כל הגורמים המש .8
  השירותים ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אðי מצהיר ומתחייב בזאת כי: .9

ðשוא המכרז /  להפעלת גðי הילדיםהððי בעל הידע, הðיסיון והמומחיות הדרושים   .א
  ההסכם, בהתאם לðדרש בתðאי המכרז.
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 את גðי הילדים להפעילח האדם הדרושים על מðת וברשותי כל הציוד, החומרים כ  .ב
ðשוא המכרז / ההסכם בהתאם לדרישות ולתðאים שבמסמכי המכרז, ובמועדים 

 המפורטים בו.

ðשוא המכרז בהתאם לכל  להפעיל את גðי הילדיםאם אזכה במכרז הðדון הððי מתחייב  . 10
במחיר הצעתי כמפורט לעיל, לשביעות ולשלם דמי שכירות מסמכי המכרז ולתðאי ההסכם, 

  ל המזמין. רצוðו המלאה ש

מבלי לגרוע מכלליות האמור הððי מתחייב כי יהיו בידי בכל עת כל הרישיוðות, האישורים  . 11
  זה. בית עסק מסוגוההיתרים הדרושים בהתאם לכל דין לðיהול 

אם הצעתי תתקבל הריðי מתחייב לחתום על ההסכם, על כל חלקיו ומסמכיו. כמו כן הððי  . 12
ואישורים למשרד ערבות להבטחת ביצוע ההסכם, מתחייב במועד חתימת ההסכם להמציא 

 פוליסת ביטוח, הכול כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.על קיומן של 

כולן או מקצתן,  לעיל,אðי מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המðויות  . 13
לתבוע ממðי את במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לקבל השימוש והמזמין יהיה רשאי 

 . קיוðז

ימים מהמועד האחרון להגשת  30הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  . 14
 ימים ðוספים. 360הצעות כפי שהוגדר בתðאי המכרז, ותוקפה יוארך לתקופה של 

במידה והמזמין יבחר בי ככשיר שðי או שלישי, הצעתי זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותי  . 15
 לעיל, ממועד קבלת הודעת המזמין. 13מור בסעיף ימים ðוספים על הא 60לתקופה של 

 

  בכבוד רב,                  

             ______________  
  חתימה מלאה              

 
  
                        

  
  אימות חתימה

 
       אðי הח"מ  עו"ד______ מאשר בזאת  כי החברה______ רשומה  בישראל עפ"י  דין וכי

  שם החברה הð"ל.                         ה"ה________ מוסמך להצהיר ולהתחייב ב
  בשðת_______ הופיע בפðיי במשרדי ב______ה כי ביום_____ בחודש______ /כמו כן אðי מאשר

   צפויהאמת וכי יהיה אחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את זהות______ המוכר לי אישית, ול’ ה"ה מס
  .תוכðול תצהירו ואישר את כן חתם בפðי עלעוðשים הקבועים בחוק באם לא יעשה 

  
                                    _____________                                   ________                         
  תאריך                                                 חתימה       
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    ð 4ספח ב'

  
  
  

  שבמושכררשימת הציוד והריהוט 
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  ð5ספח ב' 
  מפרט הפעלת גðי ילדים        

בðוסף לקבוע בכל הוראה  ומיðימליות מחייבותמפרט זה כולל הוראות הפעלה 
  חוקית אחרת ;

  
תוספת מוצעת (לצורך קבלת ðיקוד   התðאים המחייבים  

  )50% –איכות 
 – 7:30ה'  –א'   שעות הפעילותימי ו

16:30  
   13:00 – 7:30ו' 

הפעילות בימי ו׳ 
תתקיים לפחות 
  פעמיים בחודש.

  

תקופת שðת 
  לימודים

1.9 -8.8    

בהתאם לימי   ימי חופשה
החופשה של מעוðות 

יום מוכרי משרד 
 העבודה

  

    לפחות חוגים 2  חוגים
ארוחות: בוקר   הזðה

(חלבי), צהריים 
  (בשרי), מðחה.
לפי בðיית תפריט 

  הðחיית דיאטðית.
  

  

יחס מס' מטפלות 
  לפעוט

  

לפי תקן למעוðות 
יום מאושר על ידי 

  משרד העבודה.

  

שכר לימוד 
מקסימלי לילד 
   -(שðה ראשוðה)

 בההמחיר שייג
מההורים הוא 

  מקסימלי.
  

  
  לחודש₪  3,190

  

שכר לימוד 
מקסימלי לילד (החל 

מהשðה השðייה 
  ואילך)

  לחודש₪  3,500
  

 לפðי הארכת
גובה שכר  -האופציה

הלימוד יובא לדיון 
  בין הצדדים

  

החל  –חודש בחודשו   אופן גביית התשלום 
מחודש ספטמבר ועד 

חודש אוגוסט 
  (כולל).

  

 


