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מכרז פומבי מס' 05/2020
להקמה והפעלת מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" – אשכול
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חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
טל ,04-8200807 :פקס' 04-8200857
מכרז פומבי מס' 05/2020

פניה לקבלת הצעות להקמה והפעלה של מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" – גליל מזרחי
.1

טבלת מועדים:
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

12.11.2020

חמישי

14:00

מועד אחרון להגשת הצעות

23.11.2020

שני

13:00

פתיחת מעטפות – מציעים רשאים להשתתף
במעמד הפתיחה

23.11.2020

שני

13:30

.2

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מרכז חוסן אזורי במודל כוכב ,בהתאם
להוראות המכרז וצרופותיו.

.3

שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך  WORDבהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב
בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו ,Noa@eastgalil.org.il :יש לוודא קבלתן בטלפון
שמספרו  .052-6534578תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

.4

את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות ,בתמורה לתשלום של ₪ 2,500
אשר לא יוחזרו.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  -מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז ,יפנה אל אורלי איבגי
בטלפון  050-5961202לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית .לאחר שיקבל קבלה  -יוכל המציע
לקבל את מסמכי המכרז בקובץ  PDFשיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו .מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו
את הנוסח המחייב ,אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע .תשומת לב
המציעים  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת
מסמכי המכרז .מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא
לדיון.

.5

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו  .www.eastgalil.org.ilכמו
כן ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול .הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י
המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

.6

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,בהתאם לדרישות המכרז ,יש למסור במשרדי האשכול במסירה
ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ,הכוללת את כל מסמכי המכרז ,האסמכתאות
והנספחים ,מהודקים ,ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן" :ההצעה").
בכבוד רב,
נורית צור רבינו ,מנכ"לית
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח א'

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
מכרז פומבי מס' 05/2020
פניה לקבלת הצעות להקמה והפעלה של מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" – גליל מזרחי
 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע-.1

רקע

 .1.1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן" :האשכול" ו/או "המזמין") הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח
צו איגוד ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי) ,התשע"ח.2018-
 .1.2האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות .במסגרת זאת,
מפעיל האשכול שירותי רווחה שונים עבור הרשויות החברות באשכול.
 .1.3האשכול הוקם כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של פורום ראשי הרשויות של
הגליל המזרחי והגולן.
 .1.4חברות באשכול  18רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:
ארבע עשרה רשויות מקומיות :קריית שמונה ,צפת ,מטולה ,קצרין ,יסוד המעלה ,ראש פינה ,טובא זנגריה,
חצור הגלילית ,גוש חלב ,מג'דל שמס ,בוקעתא ,עין קיניה ,עג'ר ומסעדה.
ארבע מועצות אזוריות :הגליל העליון ,גולן ,מרום הגליל ומבואות החרמון.
.2

מהות השירותים /עיקרי ההתקשרות

 .2.1מטרתו של המכרז הינה לבחור זוכה ,אשר יקים ,יפעיל וינהל מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" בגליל המזרחי
(להלן" :מרכז החוסן").
 .2.2מרכז חוסן ,הינו מרכז המהווה גוף עצמאי הפועל בשיתוף עם גורמים ברשויות המקומיות להם הוא
מספק שירות ,במטרה לחזק את החוסן הנפשי האישי ,המשפחתי והקהילתי וההיערכות לשעת
חירום.
כמו כן ,המרכז נותן שרות מקצועי ,ארגוני וטיפולי המאפשר מתן מענה לפרט ,למשפחה ולקהילה
בשעת חירום או במצב מיוחד בעורף בשגרת חירום ,ובמקביל לחזק את חוסנה בתקופת רגיעה.
המרכז מאגם ומפעיל שירותים קהילתיים שונים לפי צרכים אזוריים המגיעים מהשטח ,מהרשויות,
מהאשכול ומהמדינה.
 .2.3בשל מיקומן הגיאוגרפי של הרשויות החברות באשכול ,בסמוך לגבולות המדינה ולמדינות עוינות (גבול לבנון
וגבול סוריה) ,ראשי הרשויות החברות באשכול מבקשים לקדם הקמתו של מרכז חוסן אזורי בגליל המזרחי,
אשר ייתן מענה חיוני לאוכלוסייה באזור ,כמו גם לצוותי מתנדבים ועובדים ברשויות המקומיות כאשר
מטרת הקמת מרכז החוסן האזורי הינה חיזוק החוסן הקהילתי ע"י יצירת מנגנוני פעולה של הצוותים
המקומיים והעצמתם ,שיפור המוכנות לחירום הרמה האזורית והיישובית ,פיתוח וקידום תוכניות לקידום
החוסן ברמת הפרט ,המשפחה והקהילה ,סיוע בפעילויות הסברה והדרכה לאנשי המקצוע באזור ולתושבים.
בנוסף ,מרכז החוסן חיוני לתמיכה בעבודתם של ממוני החירום ומנהלי/ות המחלקות לשירותים חברתיים
ברשויות החברות באשכול ויהווה מרכז ידע והכשרה בכל הקשור לבניית חוסן אישי ,קהילתי ורשותי.
 .2.4מרכז החוסן האזורי מוקם בתמיכת משרד הבטחון ,אשר העמיד לטובת הפרויקט תקציב ראשוני בסך של
 ,₪ 450,000כאשר בהמשך צפויים לתמוך בפרויקט משרדי ממשלה וגופים נוספים ,כך שהערכת האשכול היא
כי התקציב השנתי לפעילות יעמוד על סך של  ₪ 1,500,000בסך הכל .מובהר כי המדובר בהערכה בלבד,
שאיננה מחייבת את האשכול ,וכי נכון למועד פרסום המכרז ,ההרשאה הינה בסכום התקציב הראשוני בלבד.
 .2.5התקציב שאושר בשלב זה הינו בגין שנת הפעלה אחת ,אולם האשכול שומר על זכותו להאריך את תקופת
ההתקשרות בעד  4תקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ובכפוף לקיומו של תקציב ,ככל והאשכול
יצליח לגייס מימון נוסף .מאחר וההתקשרות מותנית בקיומו של מימון חיצוני ,האשכול שומר על זכותו
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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לסיים את ההתקשרות בכל עת בהיעדר תקציב למימון השירותים.
 .2.6מובהר בזאת כי האשכול אינו מתחייבים להיקף כלשהו ו/או בכלל של רשויות שיבחרו להצטרף למכרז
ולקבל את השירותים מהזוכה/ים ולמען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו
בנוגע לכמות רשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות כל רשות ,ככל שתבחר להצטרף להסדר.
 .2.7למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי  -או בכלל לא
והאשכול אינו מחויב להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו לשירותים ע"פ מכרז זה ,ככל שיבחרו להצטרף.
 .2.8השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה ,אשר יופעלו ע"י המפעיל הזוכה באמצעות מרכז החוסן האזורי
הינם:
.2.8.1השירותים יכללו העמדת מבנה מתאים ונגיש ,על חשבון המציע הזוכה ,לפעילות הכוללת הדרכות
וטיפול ים באזור הגליל המזרחי לצורך הפעלת המרכז ,כאשר השירותים בפועל יינתנו במודל "כוכב" -
הן במבנה שיוקצה ע"י המציע הזוכה והן בכל אחת מרשויות האשכול ,כאשר המציע ונציגיו ידרשו
להיות ניידים ולהגיע לרשויות השונות בהתאם לצורך ובהתאם לתכנית העבודה שתקבע.
.2.8.2איתור ,גיוס והעסקה של מנהל למרכז.
.2.8.3למידת המצב הקיים הרשויות ומיפוי צרכים ,קהלי יעד ובעלי עניין.
 .2.8.4כתיבה והכנה של תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית עבור פעילות המרכז ,שתאושר ע"י ועדת היגוי
משותפת לנציגי האשכול ,הרשויות ,משרדי הממשלה והמציע הזוכה שתכלול התייחסות למרכיבים
הבאים:
.2.8.4.1

טיפול והתערבות במצבי חירום ובמצבים של שגרת חירום מתמשכת ברמה הקהילתית.

.2.8.4.2

טיפול קליני פרטני ,משפחתי ,וקבוצתי במצבי חירום ומשבר ,בשגרת חירום מתמשכת.

.2.8.4.3

בניית מנגנונים ברשויות וביישובים ,להתמודדות עם מצבי חירום וחוסר וודאות מתמשך.

.2.8.4.4

הכשרות רוחב והדרכה שוטפת וליווי צוותים בתחומי רווחה ,בריאות וחינוך בהתמודדות עם
מצבי חירום וחוסר וודאות מתמשך.

.2.8.4.5

הכשרת צוותים יישובים וקידום כשירות של מטפלים במרכזי הדחק.

.2.8.4.6

הכשרה והדרכה של מטפלים ורכזים לאוכלוסיות עם מוגבלויות ,קשישים ,עולים חדשים,
משפחות המפונים ,חד הוריות ועוד.

 .2.8.4.7הכשרת מתנדבים הן ברמה האזורית והן ברמה הרשותית.
.2.8.4.8

סיוע לאשכול לפתיחת אתר דחק (אזורי) לפינוי נפגעי חרדה.

 .2.8.4.9סיוע לרשויות לפתיחת אתר דחק רשותי.
 .2.8.4.10יכולת למתן שירות לכל רשויות האשכול ,בנגישות גבוהה.
 .2.8.4.11סיוע לאגפי הרווחה ברשויות בנושא ניהול החירום בתחום של התנהגות אוכלוסייה.
 .2.8.4.12פיתוח וחיזוק מנהיגות של צוותים ביישובים לניהול הקהילה במצבי חירום ושגרת חרום
מתמשכת הכשרת צח"י.
 .2.8.4.13חיזוק החוסן הקהילתי על ידי יצירת מנגנונים מקומיים לפיתוח דרכי התמודדות ,תוך גיבוש
ראייה מערכתית קהילתית למיצוי משאבים ולנטילת אחריות ע"י התושבים ,להובלת
הפעילויות בקהילה ולניהול חייה ,בסיוע והכוונה של אנשי המקצוע.
 .2.8.5בניית תכנית כלכלית ופיתוח מודל עסקי כולל ניהול תקציבי של המרכז לצורך מתן שירותים בחרום
ובשגרה.
 .2.8.6גיוס משאבים ומקורות מימון נוספים להפעלת המרכז וליווי האשכול ביצירת שותפויות עם
משרדים ממשלתיים ,קרנות ועמותות לצורך כך.
 .2.8.7מתן שירותי אדמיניסטרציה לטובת תיאום ההדרכות והטיפולים.
 .2.8.8העסקה של כוח אדם מקצועי ומיומן ובכלל זה מנהל מקצועי למרכז ,וצוות טיפולי איכותי ומורשה
בהיקף שיאפשר את מתן השירותים בכלל הרשויות החברות באשכול ובהתאם לתכנית העבודה
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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שתאושר.
 .2.9המפעיל הזוכה במכרז יהיה ערוך להפעיל את מרכז החוסן באופן מיידי.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים ,העונים על דרישות הסף המצטברות ,כדלקמן:
הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן ,תיפסל על הסף.
 .3.1המציע הינו תאגיד רשום בישראל (עמותה ו/או חברה ו/או שותפות) ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,בין
השנים  , 2013-2020בניהול מרכז חוסן אזורי או רשותי או במתן שירותים בתחום פיתוח חוסן קהילתי
לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.
לצורך תנאי סף זה" ,פיתוח חוסן קהילתי" – ביצוע מוכח של השירותים הבאים:
הכשרת צוותי חירום ברשויות  /יישובים ,מתן מענה וטיפול בטראומות נפשית ,ביצוע הכשרות בנושא
מענה לחירום.

לצורך הוכחת עמידותו של המציע בתנאי סף זה ,המציע נדרש למלא את נספח ו'" -2ניסיון המציע".
לצורך סעיף זה " -מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע" .בעל
שליטה" -כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ט.1969 -
 .3.2במועד הגשת ההצעות למכרז ,המציע מעסיק או קשור בהסכמים למתן שירותים ,עם לפחות  5מטפלים
מורשים ומומחים לטיפול מתחום החרדה וטראומה (כגון פסיכולוג קליני ,עו"ס קליני ,מדיסציפלינות שונות,
יובהר כי אין המדובר ברשימה סגורה) ו/או מתחום פיתוח חוסן קהילתי.

לצורך הוכחת עמידותו של המציע בתנאי סף זה ,המציע נדרש למלא את נספח ו'" -3פירוט אנשי צוות של
המציע" ,וכן לצרף קורות חיים (ניתן להשחיר פרטים אישיים) ,תעודות השכלה והסמכה ואישור רו"ח ככל
שאנשי הצוות המוצעים הינם מועסקים כשכי רים ע"י המציע או לחילופין ,אישור מטעמם כי ידוע להם שהם
נכללו בהצעת המציע לצורך ביצוע השירותים  /העתק של הסכם התקשרות תקף ככל שהם נותני שירות
(ניתן להשחיר פרטים אישים ומסחריים).
 .3.3על המציע לציין בהצעתו מי המועמד המוצע מטעמו לניהול המרכז בפועל .להלן תנאי הסף החלים על מנהל
המרכז:
 .3.3.1בעל תואר ראשון לפחות בפסיכולוגיה  /עבודה סוציאלית  /מדעי החברה  /ניהול ממוסד אקדמי מוכר.
 .3.3.2בעל ניסיון מוכח בניהול בתחום חוסן קהילתי  /טיפול נפשי לאוכלוסייה  /הערכות לחירום במשך
שנתיים לפחות ובתקציב בפועל של לא פחות מ ₪ 500,000-לשנה.
 .3.3.3בעל ניסיון בניהול צוות של  5עובדים באופן ישיר.

לצורך הוכחת עמידותו של המציע בתנאי סף זה ,המציע נדרש למלא את נספח ו'" -4פירוט ניסיון המועמד
לניהול מטעם המציע" ,וכן לצרף קורות חיים (ניתן להשחיר פרטים אישיים) ,תעודות השכלה והסמכה
ואישור רו"ח שהמועמד לניהול הינו עובד שכיר אצל המציע או לחילופין ,אישור מטעמו כי ידוע לו שהוא
נכללו בהצעת המציע לצורך ביצוע השירותים  /העתק של הסכם התקשרות תקף ככל שהוא נותן שירות (ניתן
להשחיר פרטים אישים ומסחריים).
 .3.4המציע יצרף להצעתו הצעה לתכנית עבודה למרכז ,בהיקף של עד  10עמודים אשר יפורטו בה הנושאים
הבאים לפחות:
 .3.4.1שיטות העבודה המוצעות על ידו ,יתרונותיו היחסיים ,תהליך העבודה המוצע ולוחות זמנים;
.3.4.2אבני דרך לביצוע העבודה ,בקרות וזמני תגובה;
.3.4.3תוכנית מוצעת לתכלול והפעלת השירות;
.3.4.4אופן הקמת מרכז החוסן האזורי ,בהתאם לדרישת האשכול;
.3.4.5תוכנית תקציבית להפעלת מרכז החוסן ,בהינתן התקציבים השונים.
.3.4.6תוכניות בתחום הכשרת עובדים ובתחום ההערכות לחירום;
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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.3.4.7שיטות טיפול והפעלת השיטות המבוקשות במכרז זה;
.3.4.8התמודדות עם אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים;
.3.4.9הצעה בדבר אופן מימוש התקציב הנתון לביצוע השירותים ( ,) ₪ 450,000בחלוקה לפעילות מוצעת,
וכן הוצאות צפויות  -מינהלות ,הוצאות שכירות (ככל וצפויה) ,והכל במסגרת התקציב הנ"ל.
 .3.4.10כל נושא אחר שהינו בעל חשיבות במכרז זה;
מובהר ,כי כל האמור בתו כנית העבודה המוצעת לא מחייב את האשכול ,אולם האשכול יהיה
רשאי לעשות שימוש באמור בה ,כולה או חלקה ,גם אם הצעת המציע לא תיבחר כהצעה הזוכה.
 .3.5המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון
או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה וזאת במהלך  7השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות.

על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,מאושרת ע"י עו"ד.
 .3.6המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים
הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום
כחוק.

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח לעמידתו בתנאי זה.
 .3.7המציע נעדר זיקה לעובד האשכול ו/או חבר מליאה – יש למלא הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .3.8המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה להצעה.
.4

צירוף מסמכים להצעת המציע
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

 .4.1מסמכים המצביעים על עמידת המציע בתנאי הסף לעיל וכנדרש בתנאי הסף כאמור.
 .4.2כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח /עו"ד למסמך כלשהו – יאושר/יאומת המסמך
כנדרש.
 .4.3מסמכי הבהרה שנשלחו למציעים – ככל שנשלחו ,חתומים בתחתית כל עמוד.
 .4.4הצהרה והתחייבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א –  ,2001בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז.
 .4.5כל תעודה ,רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז ,בין אם מגורמים ממשלתיים ובין
מכל גורם אחר ,לרבות רישיונות והסמכות של אנשי הצוות המוצעים.
 .4.6כלל המסמכים הנדרשים במסגרת בדיקת איכות ההצעות לרבות פירוט התוכניות המתוכננות ,ככל שיזכה
המציע במכרז.
 .4.7רשימת לקוחות ממליצים ,המפרטת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם.
 .4.8ככל שהמציע בעל אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה ,יצרף העתק מהאישור.
 .4.9תעודה תקפה בדבר היות המציע מלכ"ר או עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .4.10אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 .4.11אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .4.12הצהרת המציע בפני עו"ד ,כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות
משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים ,בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז.
 .4.13במידה והמציע הינו תאגיד:
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .4.13.1תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.
 .4.13.2אישור עו"ד או רו"ח:
.4.13.2.1

כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;

.4.13.2.2

שמות המנהלים של התאגיד;

.4.13.2.3

שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.

 .4.14במידה והמציע הינו שותפות:
 .4.14.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
 .4.14.2אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .4.15במידה והמציע הינו עמותה -
 .4.15.1תעודת ניהול תקין.
 .4.15.2אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה מטעם העמותה וכי ההצעה נחתמה ע"י בעלי זכויות
החתימה כאמור.
 .4.16מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת
העסק.
לעניין סעיף זה –
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח,
הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין,
בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיד
כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף,
או שותפות הרשומה בישראל;

הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו  -תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
האשכול שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע
בתנאי הסף.
.5

ההצעה -

 .5.1על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז ,שנמסרו לו על ידי האשכול.
 .5.2על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף והצהרתו
וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל ,כולל נספח ביטוח לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל
מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ,כתובתו
ותאריך הגשת ההצעה.
 .5.3הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .האשכול יהא רשאי
לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום נוספים .משתתף שלא יאריך את הצעתו כאמור ,הצעתו
תיפסל.
 .5.4עם קביעת הזוכה במכרז ובכפוף לאישור המשרד ,ייחתם בין האשכול לבין הזוכה החוזה המצ"ב כחלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז (להלן  -החוזה).
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .5.5האשכול שומר על זכותו למסור את ביצוע השירותים כולם או חלק מהם ו/או לבטל ולשנות פרטים בהיקף
ביצוע השירותים ו/או לחלק את ביצוע השירותים בין מספר מציעים ,הכל על פי שיקול דעתו.
 .5.6במסגרת הגשת ההצעה במכרז ,המציע נדרש להגיש תכנית הפעלה מפורטת ,הכוללת התייחסות לכל
הדרישות המפורטות בסעיף  2.6לעיל ,כולל דו"ח עלויות והוצאות .תכנית זו תשמש לבחינת ההצעה הזוכה
כמפורט להלן.
 .6בטוחות
ערבות ביצוע
 .6.1הזוכה ימציא עם קבלת הודעת הזכייה ערבות ביצוע בהתאם להוראות הסכם המכרז.
 .7הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.
 .8הבהרות ושינויים
.8.1

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי
המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו בכתב לידי נועה טרץ עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע
בעמוד הראשון למסמכי המכרז .בדוא"ל  noa@eastgalil.org.ilבלבד .לא יתקבלו פניות טלפוניות או
אחרות .מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד ,הינו  052-6534578ו/או באמצעות דוא"ל חוזר.

.8.2

את שאלות ההבהרה יש לשלוח בקובץ  WORDלפי המבנה שלהלן:
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

.8.3

מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או שגיאות או אי התאמות כלשהן וכיו"ב.

.8.4

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב –
תחייבנה את האשכול.

.8.5

האשכול רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,
ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים.

.8.6

השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי
המכרז לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 .9שמירת זכויות
.9.1

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לאשכול .המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

.9.2

האשכול יהא זכאי לאכוף על המשתתף/ים שהצעתנו/ם תקבע כזוכה ,את תנאי הצעתם במכרז בהתאם
לתנאי החוזה.

 .10הגשת ההצעות
 .10.1על המציע ,למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמשרד -
אשכול גליל מזרחי במרכז עסקים צומת כוח .על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות – הנקוב בטבלה בעמוד הראשון של מסמכי המכרז.
 .10.2לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד
הנ"ל.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .10.3בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות
האשכול.
 .11הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה
 .11.1מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול
את הצעתו.
 .11.2כל הסתייגות של המציע ,עלולה לפסול את הצעתו.
 .11.3על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן.
 .11.4הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם וכי
הינו מסכים לכל האמור בהם.
 .12ביטוח
 .12.1הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בסעיף ( 18ביטוח) בהסכם המצ"ב.
 .12.2על המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת ההסכם ,פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.
הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ומורשית לעריכת ביטוחים
בישראל.
 .12.3בשעה החתימה על החוזה ימציא המפעיל לאשכול את נספח ג'( 1אישור עריכת הביטוח) חתום ע"י חברת
הביטוח שלו.
 .12.4משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך על
ידי האשכול ,רשאי האשכול למסור את העבודה למציע אחר.
 .12.5מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח נספח ביטוח (נספח ג')
בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של האשכול .מובהר ,כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא
להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי
המכרז וא י המצאתו חתום לידי האשכול כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי האשכול
והאשכול יהיה רשאי לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות ההצעה  /ביצוע.
 .13בחינת ההצעות
 .13.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה להלן ויתר הוראות המכרז,
בחינת ההצעות תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:
שלב א' – בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף:
לאחר פתיחת המעטפות ,תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף המנויים בפרק תנאי סף
לעיל.
מובהר בזאת ,כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותו של האשכול  /ועדת המכרזים
לקבוע ,על בסיס בדיקות שיערכו על ידו או מי מטעמו בשלב ב' ,כי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף
האמורים .אין באמור לגרוע מסמכות האשכול לפנות למציע להשלמת מסמכים ,לרבות מסמכים
הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף.
שלב ב'  -ניקוד ההצעות:
יובהר כי ההצעה הזוכה במכרז תקבע על בסיס בדיקת האיכות בלבד.
ניקוד האיכות יקבע על ידי צוות מקצועי מטעם האשכול .האשכול רשאי לכלול בצוות מטעמו גם נציגים
מטעם הרשויות ו/או אנשי מקצוע חיצוניים ,בהתאם לשיקול דעתו.

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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הניקוד ייעשה בהתאם לתבחינים שלהלן:
מס"ד
1

2

3

4

אמת מידה
ניסיון המציע

ניסיון המועמד
המוצע מטעם
המציע לניהול
המרכז

פירוט ואופן בחינה
מספר גופים  /רשויות להם סיפק המציע שירותי
חוסן קהילתי /טיפול נפשי לאוכלוסייה  /הערכות
לחירום – כפי שפירט המציע בנספח ו'  2להצעתו.
בין  5-7גופים/רשויות  6 -נק'
בין  7-10גופים רשויות  8 -נק'
מעל  10גופים/רשויות  10 -נק'

עד  10נק'

בחינת שנות ניסיון המועמד מטעם המציע בניהול
פרויקטים כאמור בתנאי הסף ובהיקף שלא ייפחת
מ ₪ 500,000-לשנה– כפי שפירט המציע בנספח ו'
 4להצעתו.
בין  2-4שנים  6 -נק'
בין  4-6שנים  8 -נק'
מעל  6שנים  10 -נק'

עד  10נק'

התרשמות
מהאתר המוצע
למתן השירות

ככל שההצעה כללה אתר זמין להפעלת המרכז,
הועדה תבחן את האתר המוצע על ידי המציע
בהתאם לפרמטרים הבאים :נגישות רגלית ,נגישות
תחבורה ציבורית ,חניה ,מרכזיות.
יובהר כי ככל שההצעה לא כללה אתר זמין ,לא
יינתן ניקוד ברכיב זה כלל.

ניסיון המציע
בהפעלת
השירותים במודל
"כוכב" ,כלומר
שירות למס'
רשויות במקביל
ובמס' רב של
אתרים
אנשי הצוות
הכלולים בהצעת
המציע

בחינת ניסיונו של המציע בהפעלת השירותים
במודל "כוכב" אזורי בהתאם לפירוט ניסיון
המציע בנספח ו'  2להצעתו.
אין ניסיון במתן השירותים במודל "כוכב" – ללא
ניקוד
יש ניסיון במתן השירותים  5 -נק'

ניקוד מירבי

עד  5נק'

 5נק'

בחינת מספר אנשי הצוות ומגוון תחומי הטיפול
המוצעים על ידי המציע ויכולתם לספק שירותים
בכל תחום רשויות האשכול ,בהתאם למפורט
בהצעת המציע.
עד  10נק'

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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5

תכנית העבודה
השנתית המוצעת
ע"י המציע

6

ראיון עם המציע

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הועדה תיתן ניקוד לאור התרשמותה
הכללית מתכנית העבודה השנתית
המוצעת ע"י המציע .ההתרשמות תתבסס
על הפרמטרים הבאים:
התרשמות מהתכנית המוצעת להפעלת
המרכז.
התאמת התכנית לצרכי האזור.
בקיאות המציע בחומר המקצועי ובשיטות
העבודה.
המודלים המוצעים לחיזוק החוסן
הקהילתי ,המשפחתי והפרטי.
פתרונות ומענים מגוונים למגזרים וקהלי
יעד שונים.
תכניות ייחודיות.
פירוט אודות תכניות הכשרה לרשויות
וליישובים.
התייחסות ליצירת שותפויות עם גופים
נוספים ,גיוס משאבים נוספים ומתן
שירותים נוספים.
התייחסות יכולת לפינוי אוכלוסייה
למרכז דחק
ליווי מחקרי הערכה ואפקטיביות של
פעולות ההכשרה.

עד  20נק'

יב .האופן שבו מתייחסת תכנית העבודה
המוצעת לליווי המקצועי שייתן המציע
למרכז החוסן והמנהל בפועל.

האשכול שומר על
זכותו לערוך את
הראיון באמצעי
היוועדות מרחוק
הודעה מתאימה
תינתן למציעים
יובהר כי הראיון
עם המציע
והראיון עם
המועמד המוצע
יתקיימו במשותף
7

ראיון עם המועמד
המוצע מטעם
המציע לניהול
המרכז
האשכול שומר על
זכותו לערוך את
הראיון באמצעי

התרשמות כללית – הוועדה תיתן ניקוד לאור
עד  15נק'
התרשמות כללית מהמציע .ההתרשמות תתבסס
על הפרמטרים הבאים:
א .התרשמות מפרויקטים שניהל המציע –
משך הניהול ,היקף תקציב ,מגוון הגופים
והרשויות.
ב .תחומי העיסוק של המציע והרלוונטיות
שלהן לשירותים המבוקשים ע"י האשכול.
ג .פרוט התכניות המופעלות כיום ע"י
הארגון ,ותפיסת העולם המנחה אותו.
ד .ניסיון המציע בגיוס משאבים ויצירת
שותפויות.
ה .ניסיון המציע העבודה עם משרדי ממשלה.
ו .הכשרות והשתלמויות פנים ארגוניות.
ז .ניסיונו של המציע בעבודה עם רשויות
מקומיות מגוונות :כפרי ,עירוני ,מיעוטים
ועוד.
התרשמות כללית – הוועדה תיתן ניקוד לאור
עד  15נק'
התרשמות כללית מהמציע .ההתרשמות תתבסס
על הפרמטרים הבאים:
א .היכולת והניסיון של המועמד המוצע
בהקמה של פרויקטים  /שירותים חדשים
לתושבים.
ב .הניסיון ,הידע והיכולת של המועמד
המוצע לנהל שירותים לתושבים בתחום
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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היוועדות מרחוק.
הודעה מתאימה
תינתן למציעים
יובהר כי הראיון
עם המציע
והראיון עם
המועמד המוצע
יתקיימו במשותף

8

המלצות

הקהילה והרווחה ,בדגש על פיתוח חוסן
קהילתי.
ג .ניסיון בניהול תקציב ,מיפוי וכתיבת
תוכניות עבודה.
ד .הניסיון ,הידע והיכולת של המועמד
המוצע לעבוד מול גורמים רבים בתוך
הרשויות המקומיות ,בדגש על קב"טים,
עו"סים ,דוברים.
ה .הניסיון והיכולות של המועמד המוצע
לייצר שותפויות רחבות עם משרדי
ממשלה ,ארגונים וגופים מחוץ לאשכול.
ו .ניסיון של המועמד המוצע לגייס משאבים.
ז .יכולת חקר ,מיפוי ולמידה עצמית;
ח .אופי יזמי ויצירתי;
ט .יכולת לקדם ולהניע אנשים;
י .תקשורת ויחסים בינאישיים טובים;
יא .יכולת לייצר בסיס עבודה יציב בסביבה
בין-ארגונית מורכבת בשותפות עם גורמים
מקצועיים;
האשכול יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי  2ממליצים
מתוך רשימת הממליצים שתוגש ע"י המציע,
לצורך קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו
ובחינת שביעות רצון משירותי המציע .האשכול
יהיה רשאי לפנות גם אל מקבלי שירותי אחרים,
אף אם לא פורטו בהצעה ,וכן להסתמך על
המלצות מטעם הרשויות החברות בו.
בנוסף ,האשכול שומר לעצמו את הזכות לפנות
לגופים אחרים איתם עבד המציע ,על מנת לקבל
את התרשמותם על עבודתו.
סה"כ:

עד  10נק'

100

 .13.2לכל תבחין יינתן ניקוד בנפרד ,כאשר הניקוד המרבי עבור כל תבחין מצוין בטבלה לעיל .לצורך ניקוד
ההצעות עפ"י התבחינים לעיל ,על הפונה לצרף לפנייתו את כל המסמכים והטפסים להצגת תיאור מילולי
של ניסיונו הקודם והפרויקטים.
 .13.3ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה ,יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד מהתבחינים המפורטים לעיל.
 .13.4מובהר בזאת ,כי הניקוד של מרכיב האיכות וההתאמה יקבע על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות
המקצועי.
 .13.5האשכול יהיה רשאי לדרוש כל מסמך מהמציע על מנת לנקד את הצעתו.
 .13.6הצוות המקצועי יגיש את המלצותיו לוועדת המכרזים של האשכול.
 .14שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .14.1מובהר בזאת להלן כי במידה ותהא יותר מהצעה אחת אשר הן זהות בניקוד ,העומדות בתנאי הסף ,לאשכול
יהיה שיקול דעת סופי בעניין.
 .14.2על אף האמור ,ככל שאחד המציעים הינו מציע מקומי הפועל בתחום שטח השיפוט של האשכול (באחת
מהרשויות החברות באשכול) במקרה של זהות בניקוד ,האשכול ייתן עדיפות למציע מקומי.
 .14.3האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא.
 .14.4האשכול יהיה רשאי להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות רשויות
מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .14.5בשיקולי האשכול ילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית וטיב העבודה
של המציע  -כמפורט לעיל לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל
ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.
 .14.6האשכול יהיה רשאי לדחות הצעות של מציעים (המציע ו/או נותני השירותים מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר
עבודתם ,לשביעות רצונו או לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכח לדעת שכישוריהם אינם מספיקים
לביצוע העבודה להנחת דעתה.
 .14.7בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו האשכול ו/או כל מי מטעמו רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,
כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם האשכול ומי מטעמו
בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,יהיה האשכול
רשאי ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .14.8עוד רשאי האשכול ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או
הבהרה ,הדרושים ,לדעת האשכול ו/או מי מטעמו ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה להשלמת מסמכים ,כולל
מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
 .14.9כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .15הודעה על זכייה וההתקשרות
 .15.1עם קביעת הזוכה במכרז יודיע על כך האשכול לזוכה.
 .15.2תוך  7ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים והאישורים שעליו להמציא
בהתאם למסמכי המכרז ,יחתום על החוזה וכן ימציא אישור ביטוח ,הנספחים לתנאים אלו.
 .15.3במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  15.2לעיל בתוך התקופה האמורה ,יהא
רשאי האשכול לבטל את הזכייה במכרז ,בהודעה בכתב שיתן למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעה וכן
להתקשר בחוזה עם מציע אחר ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה ,אחרים להם זכאי האשכול על פי
המכרז ו/או כל דין.
 .15.4האשכול יתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .להודעה תצורף הערבות שהומצאה
על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
 .15.5ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי האשכול.
 .15.6אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו ,רשאי האשכול להגיש את הערבות הבנקאית
בידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו ,והמשתתף יפצה את האשכול על כל הפסד
שייגרם לה בגין כך.
 .16שונות -
 .16.1במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו
בהתאם להצעה ,יהא האשכול זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו המוחלט ,לרבות התקשרות
עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שימצא לנכון .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע,
בזכות מזכויותיו של האשכול על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 .16.2מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים המהווים סודות
מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד
עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.
כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.
 .16.3כל המסמכים ,הינם רכושו הבלעדי של האשכול ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם
שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.

14
© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

 .17מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם:
 .17.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח א'.
 .17.2חוזה המכרז  -נספח ב'.
 .17.3תכנית הפעלה שנתית (תצורף לאחר זכייה) – נספח ב'.1
 .17.4הוראות ודרישות ביטוח -נספח ג'.
 .17.5אישור עריכת ביטוח -נספח ג' .1
 .17.6נוסח ערבות הסכם  -נספח ד'.
 .17.7תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו - 1976-נספח ה'.1
 .17.8נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות  -נספח ה'.2
 .17.9נוסח הצהרה בדבר שמירה על סודיות  -נספח ה'.3
 .17.10נוסח תצהיר העדר זיקה – נספח ה' .4
 .17.11נספח מידע על המציע  -נספח ו'.1
 .17.12נספח ניסיון מציע  -נספח ו'.2
 .17.13נספח צוות המציע  -נספח ו'.3
 .17.14נספח מועמד מטעם המציע לניהול המרכז – נספח ו'.4
 .17.15אישור תשלום זכויות סוציאליות לעובדים  -נספח ו'.5
 .17.16התחייבות ע"פ חוק למניעת העסקת עובדים במוסדות מסוימים  -נספח ו'.6
 .17.17נתונים נדרשים מאת המציע  -נספח  -נספח ו'.7
 .17.18כתב ההצעה וההתחייבות – נספח ז.

כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז
בכבוד רב,
נורית צור רבינו ,מנכ"לית
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ב'
הסכם להקמה והפעלה של מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב"
שנחתם ב________________ ביום ________ בחודש ___________ בשנת 2020
בין :איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
רח' ______________,
טל';____________:פקס____________:
(להלן – האשכול או המזמין)
מצד אחד
לבין:
שם המפעיל:
ח.פ/ע.ר ______________________________________________
וכתובתה לצרכי הסכם זה:
ע"י מורשי החתימה ______________ :ת.ז___________________ .
______________ ת.ז___________________ .
טלפון_____________________________________________ :
(להלן  -המפעיל)
מצד שני
הואיל:

והאשכול פרסם מכרז פומבי מס'  05/2020להקמה והפעלה של מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב",
כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו המצורפים להסכם זה;

והואיל:

והמפעיל הגיש הצעתו לספק לאשכול שירותים בהתאם למפרט המכרז על נספחיו ולהצעת המפעיל
על נספחיה המצ"ב כנספח להסכם זה (להלן  -ההצעה);

והואיל:

ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ________ הוכרזה ההצעה כהצעה זוכה;

והואיל:

והמפעיל מצ היר כי יש לו היכולת ,הכישורים הנסיון וכל הנדרש להפעיל את המסגרות למתן
השירותים ,כפי שמופיעים בגוף המכרז;

והואיל:

והצדדים מסכימים ,כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד-מעביד בין
האשכול לבין המפעיל ,וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי
עובד מעביד;

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור להפעלת
המסגרות;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא
המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
.1.1
.1.2

כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה זה.

 .2הצהרות יסוד של הצדדים
 .2.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בתי נפרד הימנו.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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.2.2

המפעיל מצהיר בזה ,כי הוא כשיר ומורשה על פי כל דין לספק לאשכול את השירותים המפורטים
בהסכם זה; וכי מתן השירותים על ידו לאשכול בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו,
לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

.2.3

עוד מצהיר בזאת המפעיל ,כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות האמצעים הכספיים
ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הפעלת
מרכז החוסן.

.2.4

המפעיל מצהיר כי הובהרה לו המסגרת התקציבית וההרשאה התקציבית שניתנה למרכז ע"י משרד
הבטחון וכי היקף השירותים תלוי במקורות המימון שיושגו כן וכי ידוע לו כי בכוונת האשכול לגייס
סכום נוסף הדרוש לטובת הפעלת המרכז וכי במסגרת השירותים הוא נדרש לסייע בגיוס משאבים
לצורך פעילות המרכז.

.2.5

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהאשכול לא מתחייב להיקף ולכמות הרשויות שיצטרפו למרכז וכל רשות
ראשית להצטרף לפעילות במהלך תקופת ההסכם.

 .3מהות ההסכם ומטרת ההתקשרות
 .3.1המפעיל יקים ויפעיל עבור האשכול והרשויות החברות מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" (להלן ולעיל:
"המרכז").
 .3.2הפעלת המרכז תהיה בהתאם למוצע בתכנית העבודה שהגיש המפעיל במכרז ואושרה ע"י ועדת ההיגוי.
 .3.3בכל מקרה ,הפעלת המכרז תכלול את השירותים הבאים:
 .3.3.1העמדת מבנה מתאים ונגיש על חשבון המפעיל לפעילות הכוללת הדרכות וטיפולים באזור הגליל
המזרחי לצורך הפעלת המרכז ,כאשר השירותים בפועל יינתנו במודל "כוכב"  -הן במבנה שיוקצה ע"י
המציע הזוכה והן בכל אחת מרשויות האשכול ,כאשר המפעיל ונציגיו יהיו ניידים לצורך הגעה
לרשויות השונות בהתאם לצורך ובהתאם לתכנית העבודה שתקבע.
.3.3.2העמדת מנהל למרכז.
.3.3.3למידת המצב הקיים הרשויות ומיפוי צרכים ,קהלי יעד ובעלי עניין.
 .3.3.4כתיבה והכנה של תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית עבור פעילות המרכז ,שתאושר ע"י ועדת היגוי
משותפת לנציגי האשכול ,הרשויות ,משרדי הממשלה והמציע הזוכה שתכלול התייחסות למרכיבים
הבאים:
.3.3.4.1

טיפול והתערבות במצבי חירום ובמצבים של שגרת חירום מתמשכת ברמה הקהילתית.

.3.3.4.2

טיפול קליני פרטני ,משפחתי ,וקבוצתי במצבי חירום ומשבר ,בשגרת חירום מתמשכת.

.3.3.4.3

בניית מנגנונים ברשויות וביישובים ,להתמודדות עם מצבי חירום וחוסר וודאות מתמשך.

.3.3.4.4

הכשרות רוחב והדרכה שוטפת וליווי צוותים בתחומי רווחה ,בריאות וחינוך בהתמודדות
עם מצבי חירום וחוסר וודאות מתמשך.

.3.3.4.5

הכשרת צוותים יישובים וקידום כשירות של מטפלים במרכזי הדחק.

.3.3.4.6

הכשרה והדרכה של מטפלים ורכזים לאוכלוסיות עם מוגבלויות ,קשישים ,עולים חדשים,
משפחות המפונים ,חד הוריות ועוד.

.3.3.4.7

הכשרת מתנדבים הן ברמה האזורית והן ברמה הרשותית.

.3.3.4.8

סיוע לאשכול לפתיחת אתר דחק (אזורי) לפינוי נפגעי חרדה.

.3.3.4.9

סיוע לרשויות לפתיחת אתר דחק רשותי.

.3.3.4.10

יכולת למתן שירות לכל רשויות האשכול ,בנגישות גבוהה.

.3.3.4.11

סיוע לאגפי הרווחה ברשויות בנושא ניהול החירום בתחום של התנהגות אוכלוסייה.

.3.3.4.12

פיתוח וחיזוק מנהיגות של צוותים ביישובים לניהול הקהילה במצבי חירום ושגרת חרום
מתמשכת הכשרת צח"י.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .3.3.4.13חיזוק החוסן הקהילתי על ידי יצירת מנגנונים מקומיים לפיתוח דרכי התמודדות ,תוך
גיבוש ראייה מערכתית קהילתית למיצוי משאבים ולנטילת אחריות ע"י התושבים ,להובלת
הפעילויות בקהילה ולניהול חייה ,בסיוע והכוונה של אנשי המקצוע.
 .3.3.5בניית תכנית כלכלית ופיתוח מודל עסקי כולל ניהול תקציבי של המרכז לצורך מתן שירותים בחרום
ובשגרה.
 .3.3.6גיוס משאבים ומקורות מימון נוספים להפעלת המרכז וליווי האשכול ביצירת שותפויות עם
משרדים ממשלתיים ,קרנות ועמותות לצורך כך.
 .3.3.7מתן שירותי אדמיניסטרציה לטובת תיאום ההדרכות והטיפולים.
 .3.3.8העסקה של כוח אדם מקצועי ומיומן ובכלל זה מנהל מקצועי למרכז ,וצוות טיפולי איכותי ומורשה
בהיקף שיאפשר את מתן השירותים בכלל הרשויות החברות באשכול ובהתאם לתכנית העבודה
שתאושר.
 .3.3.9הפעלת שירותים נוספים בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ולבקשת האשכול.
 .3.4השירותים יחלו באופן מיידי עם חתימת הסכם זה.
 .4הצהרות והתחייבויות כלליות של המפעיל
 .4.1המפעיל מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .4.1.1כי יש בידיו את כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין להפעלת המרכז כמפורט בהוראות המכרז,
ההסכם והנספחים ולמתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,לרבות כל רישיון ,אישור
ו/או היתר נדרש.
 .4.1.2כי במשך כל תקופת הסכם זה יפעל כי כל הרישיונות וההיתרים כאמור יישארו בתוקף ולא יבוטלו,
ישונו או יוגבלו.
 .4.1.3כי הינו בעל הידע ,הכישורים והאמצעים להקמה והפעלה של המרכז ומתן השירותים כמפורט
בהסכם זה.
 .4.1.4כי הינו בעל ניסיון ,ותק ,מיומנות ויכולת ארגונית בהקמה ,ניהול ,תפעול ואחזקת המרכז כנדרש
בהסכם זה וכי נהירים לו היטב כל הוראות הדין ,כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לעניין.
 .4.1.5כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית ,חוזית
ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
 .4.1.6כי במתן השירותים והפעלת המרכז יפעל בידע ,מיומנות וזהירות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות כל
הוראה ו/או הנחיה של כל גורם או גוף שהוראותיו חלות על הפעלת המרכז.
 .4.1.7כי עומד לרשותו צוות עובדים מיומן ומוכשר בעל כישורים נדרשים למתן שירותי ההקמה והניהול
בכמות ,טיב ואיכות הדרושים לצורך ביצוע מושלם של השירותים.
 .4.1.8כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  1976 -בענין שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים וכי במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין
בנספח המצוי בסייפת החוזה.
 .4.1.9כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין.
 .4.1.10כי ימנע כל מפגע וכל דבר העלול לסכן את חייו ,בטחונו ,בריאותו ,רכושו או נוחותו של כל אדם
ונכס.
 .4.1.11כי יישא בכל התשלומים בהם הוא מחויב ויבטח את פעילותו בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח.
 .4.1.12כי ידווח למזמין לפני כל התקשרות ,על כל קשר עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו
ו/או בין מי מנהליו לבין מי מהגורמים אשר יספקו שירותים למזמין או לרשויות המזמין (קבלנים,
מתכננים ,יועצים וכו') ו/או מי מבעלי מניותיהם ו/או מי ממנהליהם.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .4.1.13כי מתן שירותים כלשהם על ידו לפרויקט(ים) אחרים לא יפגע בביצוע התחייבויותיו כאמור בחוזה
זה.
 .4.1.14כי יספק את כל הציוד ,האביזרים והתוכנות הנדרשות לצורך ביצוע השירותים.
 .4.1.15כי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו דלעיל מהוות תנאי עיקרי בחוזה וכי רק בהסתמך על נכונות
כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של המפעיל הסכים האשכול להתקשר עימו בחוזה זה.
 .5הרשויות המקומית כמפעל חיוני
 .5.1נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שרשויות האשכול מוכרות כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן
שירותים קיומיים" ונותן השירותים מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על-ידי הרשויות המוסמכות אחד
המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:
 .5.1.1הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות)
תשל"ד.1973-
 .5.1.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-
 .5.1.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א-
.1971
 .5.1.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
 .5.2אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין
רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי נותן השירותים המשמשים לצורך מתן השירותים נשוא
חוזה זה ,ובכל מקרה מתחייב נותן השירותים להמשיך ולבצע את העבודות לרשויות האשכול ,זולת ככל
שהדבר נאסר במפורש על-ידי הרשויות המוסמכות.
 .5.3נותן השירותים מתחייב כי יפעל בפני הגורמים המוסמכים כך שיוגדר כ"מפעל חיוני" ,והאשכול יסייע ,ככל
הניתן ,לנותן השירותים על מנת שיוגדר כמפעל חיוני .נותן השירותים יסיים את תהליך הגדרתו כ"מפעל
חיוני" לכל היותר בתוך שישה ( )6חודשים מיום חתימת חוזה זה ,וזאת בכפוף להוראות והנחיות הגורמים
המוסמכים.
 .5.4סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם זה.
 .6כפיפות ופיקוח
האשכול ימנה את _______________ או מי מטעמו כנציג האשכול לצורך פיקוח על השירותים (לעיל
.6.1
להלן  -המפקח).
.6.2

המפעיל יאפשר לאשכול או למי שימונה מטעמו ,לפקח על ביצוע השירותים ,טיבם ואיכותם ,על מנת
לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו.

.6.3

המפ קח יהיה רשאי לבדוק מטעם האשכול בכל זמן שהוא את אופן ביצוע התחייבויות המפעיל על פי
הסכם זה ,לרבות הפעילות במרכז וכל היבט אחר הנובע לקיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם
זה.

.6.4

המפעיל יספק לאשכול דו"חות שונים הכוללים נתונים שונים בהתאם לדרישת האשכול מתוך מערכת
המידע בה המפעיל עושה שימוש לצורך ניהול פניות תושבים ורשויות.

.6.5

המפעיל מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח בקשר
לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

.6.6

המפעיל ידווח למפקח באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לכל נושא הקשור בביצוע ההסכם.

.6.7

יובהר ,כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריות המפעיל לפיקוח על הפעלת המרכז ו/או מאחריותו עפ"י דין
ו/או ההסכם.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .7לוח זמנים לביצוע השירותים
המפעיל יחל במתן שירותי ההקמה והניהול באופן מיידי עם קבלת החלטת ועדת המכרזים וחתימה על
.7.1
הסכם התקשרות.
.7.2

המפעיל ,ייבצע את שירותי ההקמה והניהול בלוחות הזמנים כפי שיקבע האשכול.

.7.3

המפעיל יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה ,אשר לא נקבע משך לביצועה ,בפרק הזמן הסביר
והמקובל ,כפי שיקבע ע"י האשכול או רשויות האשכול ,לביצוע אותה התחייבות.

.7.4

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע הפרויקט שמקורם באשכול לא ייחשבו כהפרה של
ההסכם על ידי המפעיל.

 .8הפעלת המרכז
המפעיל מתחייב בזה להפעיל את המרכז בהתאם לתנאים כדלקמן:
המפעיל יפעיל את המרכז במבנה נגיש ,המתאים לסוג השירותים וכולל חדרי טיפול והדרכה אשר
.8.1
יאושר מראש על ידי האשכול.
.8.2

כמו כן ,השירותים יבוצעו במודל "כוכב" והמפעיל ועובדיו יגיעו לרשויות השונות החברות באשכול
לצורך מתן השירותים ברשויות השונות.

.8.3

המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם צוות ההיגוי ,להישמע לקביעותיו ולהוראותיו ולבצע את דרישותיו
תוך זמן סביר.

.8.4

המפעיל מתחייב כי פעילותו וצוות עובדיו יתאימו לאופי אוכלוסיית התושבים בכל רשות ובשפתם וכי
המפעיל יימנע מכל פעילות העומדת בסתירה לאופייה של אוכלוסייה זו.

.8.5

האשכול ו/או מי מטעמו ו/או צוות ההיגוי ,רשאים לדרוש מן המפעיל מעת לעת ,דיווחים בקשר עם
מקבלי השירות ,התקדמותם ,פעילותם ו/או דיווחים אחרים בקשר עם הפעלת המפעל והמפעיל מתחייב
להעביר דיווחים כאמור תוך העמדת על המידע והנתונים שברשותו ,תוך  48שעות.

.8.6

המפעיל מתחייב לשמור על פרטיותם של מקבלי השירות ועל פרטיות משפחותיהם ופרטיהם ולהימנע
מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-
ה מפעיל יחתים כל אחד ואחת מעובדיו על הצהרת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה .המפעיל מתחייב
שלא להעסיק אדם שלא חתם על הצהרת סודיות כאמור.
פגיעה בפרטיות כמשמעותה לעיל ,מצד המפעיל או צוותו ,מהווה הפרה יסודית של החוזה והיא מקנה
לאשכול זכות להביא לסיום ההתקשרות וכן כל זכות אחרת הנובעת מהפרת החוזה.
מוסכם על המפעיל כי התחייבות זו תמשיך לעמוד בעינה למשך זמן בלתי מוגבל גם לאחר סיום החוזה
מכל סיבה שהיא.

.8.7

המפעיל ימסור לאשכול ,עם תום כל חודש פרוט מלא של כל הפעילויות שבוצעו במרכז בחודש שחלף.
במידת הצורך המפעיל יידרש למסור דו"חות כאמור גם למוא"ז גליל עליון.

 .9ועדת היגוי
.9.1

תוקם ועדת היגוי ,אשר על חבריה ימנו נציגים מטעם האשכול ,המפעיל ונציגי משרדי הממשלה השונים
השותפים להפעלת המרכז ומימונו( .להלן – ועדת ההיגוי).

.9.2

ועדת ההיגוי תתכנס לפי הצורך.

.9.3

ועדת ההיגוי תדון בין היתר בנושאים של מדיניות ,תקציב ,פיתוח שירותים ,ופיקוח.

.9.4

החלטות ועדת ההיגוי לעניין התקציב יובאו לאישור הנהלת המפעיל והגזבר.

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .10מבנה מרכז החוסן
.10.1

המפעיל מתחייב לשאת על חשבונו ולשלם באופן שוטף את כל ההוצאות השוטפות לאחזקת המבנה,
לרבות ארנונה (ככל שחלה) ,חשמל ,מים ,טלפון וכן שירותי ניקיון קבועים ושוטפים ,שירותי אבטחה
ואת כל תשלומי פוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה.

.10.2

לצורך פעילותו מתחייב המפעיל כי הנכס שישמש אותו לצורך הפעלת המרכז מתאים לשירותים אלה
וכי בידיו כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הפעלת המרכז בנכס.

.10.3

כמו כן מתחייב המפעיל לדאוג ולהשיג את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י כל חיקוק לצורכי
שימושו במבנה הרלבנטי בהם יתקיימו המסגרות מכוח הסכם זה ויישא בכל העלויות הנובעות מקבלת
ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים.

.10.4

המפעיל מתחייב לשמור ולהחזיק את המבנה והציוד במצב טוב ולשמור על תקינותם ושלמותם.

.10.5

המפעיל יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המבנה והציוד ולתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שייגרם
במהלך תקופת ההסכם למבנה או לציוד.

 .11עובדים שיועסקו ע"י המפעיל לצורך אספקת השירות:
.11.1

במהלך כל תקופת מתן השירותים ,מתחייב המפעיל להעסיק ,עובדים מקצועיים ומורשים לצורך מתן
השירותים בהיקף ובכמות כי שייקבע בתכנית העבודה השנתית ,אשר יהיו ניידים להגיע לרשויות
השונות לצורך מתן השירותים.

.11.2

המפעיל ימנה מנהל מקצועי מטעמו למרכז (להלן – מנהל המרכז) אשר הוצג במסגרת המכרז ועומד
בדרישות תנאי הסף שנקבעו במסגרת המכרז ומינויו יאושר בכתב ומראש על ידי האשכול .מנהל
המרכז יהיה כפוף למפעיל ויעבוד בהתאם לדרישות תפקיד מוגדרות .האשכול יהיה רשאי להורות
למפעיל להחליף את המנהל המרכז מטעמים סבירים ,והמפעיל יפעל בהתאם .החלפת מנהל המרכז על
ידי המפעיל תיעשה רק באישורו של האשכול בכתב ומראש.

.11.3

המפעיל מצהיר כי הוא ,עובדיו וכל הפועלים מטעמו מודעים היטב לכל הוראות החוק והדין החלות על
המרכז .המפעיל מצהיר ומתחייב כי כל עובד מטעמו יהיה בעל אישור תקף ממשטרת ישראל לפי חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ,תשס"א ,2001-ידוע למפעיל כי זהו תנאי מהותי וחשוב.

.11.4

המפעיל לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז קבלני משנה מטעמו ,למעט נותני שירות
עצמאיים בתחומים טיפוליים ,אלא בכפוף לאמור בתנאי המכרז וחוזה זה ולאישור מראש ובכתב של
המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

.11.5

האשכול יהא רשאי לדרוש מהמפעיל כי יפסיק את עבודתם של עובדים ,אם לדעת האשכול הם אינם
מתאימים לביצוע השירותים .משדרש האשכול כאמור ,חייב המפעיל להפסיק לאלתר את עבודתם,
ולהחליפם בעובדים אחרים מתאימים וטובים יותר.

.11.6

המפעיל מתחייב להעסיק רק עובדים שהינם מורשים/מוסמכים לעבוד בביצוע השירותים.

.11.7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל  ,יהיה האשכול רשאי לדרוש מן המפעיל שלא להעסיק במרכז עובד שנמצא
כי הוא בעל עבר פלילי בעבירה שיש עימה קלון.

.11.8

במקרה של היעדרות איש צוות מפאת מחלה או כל סיבה אחרת ,מתחייב המפעיל להעמיד לאלתר כח
אדם חלופי לצורך המשך הפעלה סדירה של המרכז.

.11.9

המפעיל מסכים בזאת כי ככל שתדרש החלפת איש צוות מטעם כלשהו ,איש הצוות החדש לא ייפול
בכישוריו מהכישורים להם התחייב המפעיל בהצעתו .הוראות סעיף זה מהוות הוראה יסודית בחוזה.

 .12תקופת ההסכם
.12.1

תקופת ההסכם הינה לשנה ( 12חודשים) ,תחילתה ביום _______________ וסיומה ביום
_____________________ (להלן  -תקופת ההסכם).

.12.2

לאשכול שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט ,בכפוף לביצוע מלא ומושלם של כל
התחייבויות המפעיל כאמור בחוזה זה ובנספחיו ובכפוף לקיומה של מסגרת תקציבית להמשך קיום
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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הפעילות ,להאריך את תקופת ההסכם בתנאי חוזה זה לעד  4 -תקופות אופציה נוספות ,בנות עד 12
חודשים ,כל אחת (להלן  -תקופות האופציה).
.12.3

אין באמור לעיל משום התחייבות של האשכול להארכת תקופת ההסכם ,והאשכול יהיה רשאי שלא
לעשות כן ו/או ליתן ההרשאה לשימוש ו/או כל זכות אחרת לצד ג' והמפעיל לא יתנגד לכך.

.12.4

החליט האשכול על הארכת תקופת ההרשאה  /ההסכם ,הוא ימסור למפעיל הודעה על כך  30ימים
לפחות לפני תום תקופת ההרשאה ,והמפעיל יהיה מחויב לכך כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה ועליו יהיה לקיים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה גם בתקופת ההארכה ,בשינויים
המחויבים.

.12.5

הוארכה תקופת ההסכם ,יציג המפעיל במועד חתימתו על הארכת ההסכם ,העתק מאישור ביטוח
וערבות בתוקף וכל מסמך אחר אשר ידרוש האשכול והכל ע"פ תנאי הסכם ההארכה.

 .13תמורה
.13.1

בגין ביצוע השירותים על פי הסכם ,יעביר האשכול למפעיל את כל התקציבים וההקצאות התקציביות
שיועברו אליו לצורך הפעלת המרכז.

.13.2

כמו כן ,המפעיל יגייס תקציבים נוספים ממקורות מימון נוספים לצורך מימון הפעלת המרכז.

.13.3

בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,בשלב ראשון התקציב למרכז עומד על סך של  ₪ 450,000כאשר
בכוונת האשכול לגייס תקציבים נוספים כך שתקציב הפעילות השנתי יעמוד על . ₪ 1,500,000
המדובר בהערכה בלבד שאין בה כדי לחייב את האשכול.
סכום זה הינו סכום המסגרת התקציבית לשנה לצורך חישוב הגדלה בהסכם.

.13.4

ככל שבשנת פעילות מסוימת ,יגוייסו תקציבים נוספים מעבר ל ,₪ 1,500,000-ייחתם נספח להסכם זה
להזמנת שירותים נוספים.

.13.5

ידוע למפעיל ומוסכם כי התקציב לפעילות המרכז מקורו בתקציבים חיצוניים וכי האשכול יעביר את
התקציבים רק לאחר קבלת התקציב מהגוף התומך החיצוני וכי למפעיל לא תהיה כל טענה כלפי
האשכול ככל שלא יתקבל מימון חיצוני במלואו ו/או בחלקו ולא יוזמנו שירותים עקב כך או לחלופין
לגבי היקף השירותים שיוזמנו ו/או בגין עיכוב שייגרם בהעברת התקציב שמקורו בעיכוב בקבלת
הכסף באשכול.

.13.6

עם חתימת ההסכם ,יעביר האשכול למפעיל סך של  20%מהתקציב המאושר להפעלת המרכז ,שבכל
מקרה לא ייפחת מסך של  ₪ 90,000המהווים  20%מתוך  ₪ 450,000שכבר אושרו והכל בכפוף לקבלת
התקציב ע"י האשכול.

.13.7

מידי חודשיים ,ימציא המפעיל לאשכול דו"ח פעילות ,בכפוף לתכנית העבודה השנתית שאושרה,
בצירוף דרישת תשלום וחשבונית בגין סכום התמורה המבוקש בהתאם לפעילות שבוצעה ואושרה.

.13.8

האשכול ישלם למפעיל עם קבלת הדו"ח והחשבונית בתנאי שוטף  +עד ( 15בכפוף לקבלת התקציב
אצל האשכול .ככל שמדובר בתשלום שמקורו במימון חיצוני שטרם התקבל ,התשלום יבוצע רק לאחר
קבלת התשלום מהמקור החיצוני כאמור בסעיף  13.5לעיל).

.13.9

מובהר בזאת כי המצאת המסמכים האמורים בסעיף  13.7לעיל לידי האשכול הינו תנאי לביצוע
תשלום התמורה מצד האשכול .וכי האשכול לא יישא באחריות כלשהי במקרה של עיכוב התשלום
עקב עיכוב בהמצאת כל או חלק מהמסמכים האמורים ,ובכלל זאת לא ישא בתשלום תוספת ,הצמדה
ו/או ריבית בגין כל עיכוב כאמור.

.13.10

מובהר כי כל שירות נוסף שאינו במסגרת ההסכם והמכרז ,או שהינו מעבר לתכנית העבודה השנתית
שתאושר ,ישולם למפעיל על ידי האשכול רק בכפוף להזמנה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי
החתימה של האשכול.

.13.11

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של
המפעיל לפי מסמכי המכרז ,החוזה ולפי הדין ,והיא כוללת ,בין היתר ,את חישוב הוצאות המפעיל
בגין שכירת מבנה ,שכר עבודה והעסקת עובדים ,תשלומים על פי דין וכל כל הוצאה אחרת מכל סוג
שהוא הדרושה לביצוע השירותים על ידי המפעיל לפי תנאי המכרז והחוזה ,ובין אם באופן קבוע ובין
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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אם באופן ארעי  .האשכול לא ישלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור ,אף אם גדלו
תשומות המפעיל ,אף אם נדרש המפעיל להוסיף אמצעים ו/או כח אדם ו/או משאבים אחרים לשם
ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת למעט במקרה בו האשכול קיבל תקציבים נוספים להפעלת
המרכז אשר יופנו למפעיל.
 .13.12האשכול יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם המפעיל אינו ממלא אחר
התחייבויותיו לפי החוזה .במקרה שכזה ,יתן האשכול הודעה בכתב למפעיל ,בה תצויין הסיבה לעיכוב
החשבון או דחיית הפירעון כאמור .
 .14הגבלת הוצאות
.14.1

אין המפעיל רשאי לגרום לכל הוצאה ,תשלום ,או חיוב בשם האשכול או עבורו ואינו רשאי לגרום לכל
הוצאה תשלום או חיוב ,בקשר לביצוע התחייבויותיו ,כאמור בחוזה זה.

.14.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המפעיל ישא על חשבונו בכל העלויות וההוצאות בגין הפעלת
ותחזוקת המרכז כאמור בחוזה זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ,וכיו"ב השקעות
שתידרשנה לקיום התחייבויותיו.

 .15הוצאות המפעיל
.15.1

המפע יל יישא על חשבונו בכל ההוצאות בגין הפעלת המסגרות והשימוש בנכס המשמש להפעלת המרכז,
בין אם צוינה הוצאה זו מפורשות בהסכם ובין אם לאו.

.15.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יישא המפעיל בהוצאות שלהלן:
.15.2.1

הוצאות אחזקת מבנה ,לרבות – שכירות ,ארנונה ,מים ,חשמל ,מכשירי תקשורת ,הוצאות
ניקיון ,אחזקה ,גינון ,שמירה וכל תשלום אחר שחל על משתמש בנכס;

.15.2.2

כל תשלום נוסף שייקבע עפ"י דין בגין השימוש בנכס;

.15.2.3

ציוד עזרה ראשונה;

.15.2.4

שכר ותנאים סוציאליים לעובדים;

 .16העדר יחסי עובד ומעביד
.16.1

מודגש בזה כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין האשכול
לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

.16.2

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו ,לרבות כל התשלומים הסוציאליים,
והבטחת כל הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין .המפעיל מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי
מעובדי המפעיל על פי כל דין או הסכם תחול כלפי המפעיל בלבד.

.16.3

המפעיל מתחייב לשפות את האשכול בגין כל סכום אשר יחויב האשכול לשלם על פי פסק דין (שלא עוכב
ביצועו) או הסכם פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה בענין יחסי עובד-
מעביד בין מי ממועסקי המפעיל ובינה ,כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין וזאת בתוך  30ימים
מדרישת האשכול בכתב .האשכול יודיע למפעיל אודות כל טענה ו/או תביעה כאמור לעיל ,מיד
בהזדמנות הראשונה ויתן למפעיל הזדמנות להתגונן ,לרבות בדרך של צירופו כצד שלישי.

.16.4

המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים ,במספר הדרוש לביצוע
השירותים כנדרש בהסכם .לדרישת האשכול ,ימציא המפעיל למפקח את פרטי העובדים המופקדים
מטעמו על ביצוע הסכם זה וירחיק ממתן השירותים כל עובד של המפעיל אשר המפקח ידרוש להרחיקו.

 .17אחריות
.17.1

המפעיל יהא אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל,
שייגרמו לאשכול ו/או לרשויות החברות בו ו/או לתושבי האשכול ו/או לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או מי
שבא מטעמו ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על
ידו ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או לרכוש לרבות רכושו של המפעיל ו/או לציוד במרכז בתקופת
ההסכם או לפניה ,בשל מעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא
מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מהחזקה ו/או השימוש ו/או ההפעלה של המרכז ו/או
ממתן השירותים בין אם במרכז ובין אם ברשות עצמה ו/או ממעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.

23
© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות המפעיל
על פי חוזה זה .המפעיל יפצה את האשכול ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע
לו/לה/להם .המפעיל משחרר לחלוטין ומראש את האשכול ,עובדיו ,שלוחיו וכל מי שבא מטעמו מכל
אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה,
לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
.17.2

המפעיל מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את האשכול על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל
עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם או גוף כלשהו ,נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו
בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כמפורט לעיל לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לאשכול בגין התביעה
או הדרישה .המפעיל ישפה את האשכול כאמור בתוך  30יום ממועד דרישתו הראשונה של האשכול.

.17.3

המפעיל י היה אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל,
שייגרמו לאשכול ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או מי שבא מטעמו ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו ו/או
ללקוחותיו ו/או המטופלים על י דו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו לגוף או לרכוש
רכושו של המפעיל ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא
מטעמו .המפעיל יפצה את האשכול ו/או את הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם
ע"פ פס"ד שלא עוכ ב ביצועו .המפעיל משחרר לחלוטין ומראש את האשכול ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל מי
שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור
ברישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.17.4

המזמין יודיע למפעיל ,בהקדם האפשרי ,על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המזמין ,אשר המפעיל
אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה .המזמין יאפשר למפעיל לטפל בעצמו ועל חשבונו ,לרבות באמצעות
עו"ד שימונה על ידו ,בתביעה ו/או בדרישה כאמור.

.17.5

ידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת המפעיל ,ובשל כך ניתן כנגד המזמין פסק
דין בהעדר הגנה ,הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף  18רבתי והמפעיל לא יישא באחריות בגין
נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין.

.17.6

האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות המפעיל כאמור בחוזה זה.

 .18ביטוח –
.18.1

הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח ג'  +ג'( 1אישור עריכת הביטוח) ,המצ"ב.

 .19הסבת ההסכם
המפעיל אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעסיק מפעיל
משנה לביצוע איזה מהתחייבויותיו ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת האשכול מראש ובכתב .נתן האשכול את
הסכמתו כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי
כל דין.
 .20שמירת סודיות
.20.1

כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל ,שהגיעו לידי המפעיל ,או
עובדיו עקב או בקשר להסכם זה ,לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור האשכול מראש ובכתב.

.20.2

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל ,מהווה עבירה על חוק העונשין ,התשל"ז-
.1977

.20.3

המפעיל מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא לעשות
שימוש במידע ללא אישור האשכול מראש ובכתב.

 .21שיתוף פעולה עם האשכול
.21.1

מבלי לגרוע מתוקפה ו/או מכלליותה של כל הוראה אחרת בהסכם זה מתחייב המפעיל לשתף פעולה
ככל האפשר עם האשכול והמפקח מטעמו ,לפעול בתיאום באשר לקיום עמדת המפקח ו/או ועדת ההיגוי
ביחס להיבטים השונים הנוגעים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

.21.2

האשכול ישתף פעולה עם המפעיל לקידום ולהפצת מידע ביחס לפעילויות נשוא הסכם זה בתחום שיפוט
האשכול.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .22ערבות ביצוע
.22.1

להבטחת ביצוע חיובי המפעיל בהתאם לאמור בהסכם זה ,ימציא המפעיל לאשכול במועד חתימת חוזה
זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ( ₪ 20,000להלן -הערבות).

.22.2

הערבות תהיה צמודה למדד ,תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ד' ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן השירותים
על פי הסכם זה ולמשך  60ימים נוספים ותשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

.22.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:

 .22.3.1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין למפעיל שהאשכול עלול להוציא או לשלם
או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .22.3.2כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם לאשכול או למי מטעמו עקב ביצוע ההסכם
על ידי המפעיל .בכל מקרה כאמור לעיל יהא האשכול רשאי לגבות את סכום הערבות כולו או
מקצתו ,בפעם אחת און במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות
והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה המפעיל חייב להשלים תוך  7ימים את
הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל.
.22.4

ככל שלאחר שנת ההתקשרות הראשונה ,יממש האשכול את זכותו להארכת ההתקשרות ,ערבות הביצוע
בתקופת האופציה תהיה בשיעור של  5%מהתקציב השנתי שייקבע לכל שנה בה יוארך ההסכם.

 .23זכויות
 .23.1מוסכם על הצדדים ,כי למפעיל אין כל זכויות יוצרים בתכנית עסקיות ו/או בתוכניות ו/או במסמכים
ו/או במודלים טיפוליים ,על כל סוגיהם ,אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותי ההקמה והניהול ,והבעלות בהם
מוקנית ו/או תוקנה למזמין בלבד ,וזאת לצורך זה פרויקט זה בלבד ,למעט סודות מסחריים ו/או
שיטות עבודה השייכים למפעיל.
.23.2

המפעיל מוותר בזאת על זכות העיכבון ,עד כמה שקיימת לו כזאת ,ביחס לכל תוצרי הייעוץ ו/או כל
חלק מהם וביחס לכל התוכניות ,המפרטים ,המסמכים האחרים אשר נמסרו למפעיל כפועל יוצא
מביצוע שירותי ההקמה והניהול.

.23.3

הוויתור כאמור לעיל ,של המפעיל אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.

.23.4

כל מכתב ,מסמך ,מסמך שיווקי או פרסומי ,נשוא חוזה זה יישא את לוגו האשכול ו/או כל לוגו נוסף כפי
שיורה האשכול .נותן השירותים יאשר את נוסח המסמכים הנ"ל בטרם הפצתו.

 .24ביטול ההסכם
.24.1

האשכול רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של
 60ימים מראש למפעיל .במקרה כאמור לא יהיו למפעיל כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כספיות
ו/או אחרות בגין סיום ההתקשרות כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על
ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובהתאם להוראות הסכם זה.

.24.2

כל הוראה בהסכם זה שהופרה ע"י המפעיל ולא תוקנה תוך  7ימים ממועד דרישה  -תחשב הפרה
יסודית .במקרה של הפרה יסודית כאמור ,יהיה האשכול זכאי לכל סעד ותרופה משפטיים העומדים לו
על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל יהיה האשכול רשאי לבטל את ההסכם,
לתבוע פיצויים בגין הפרתו ,ולהעביר ביצועו לגורם אחר.

.24.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקום אחר בהסכם ,הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של
הסכם זה ויזכו את האשכול בכל הזכויות המוקנות לו על פי ההסכם ועל פי כל דין במקרה הפרה
יסודית:
 .24.3.1הפר המפעיל הוראה בהסכם זה שלא תוקנה גם לאחר דרישה ומתן אפשרות לתיקון ההפרה.
 .24.3.2הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי המפעיל או נכסיו ,כולם או חלקם,
ואלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך  30יום ממועד ביצועם.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .24.3.3נתקבלה החלטה של המפעיל בדבר פירוק מרצון ,או הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא בוטלה
תוך  30יום ,או ניתן צו פירוק כנגד המפעיל או הגיע המפעיל לפשרה או סידור עם נושיו.
 .24.3.4כשהוכח להנחת דעתו של האשכול כי המפעיל מסתלק מביצוע החוזה או מפסיק ביצועו ו/או
כאשר הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים.
 .24.3.5כשהמפעיל מסר את ההסכם כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק מפעיל משנה בביצוע ההסכם ללא
הסכמת האשכול מראש ובכתב.
 .24.3.6ה תברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל בעקבות הליך
משפטי.
 .25קיזוז  -עכבון
.25.1

האשכול רשאי לקזז ,כל סכום המגיע ממנו על-פי הסכם זה למפעיל ,כל חוב המגיע לו על-פי הסכם זה
או על-פי כל הסכם אחר שבינו לבין המפעיל וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן האשכול למפעיל ,בכפוף
למתן הודעה למפעיל טרם ביצוע הקיזוז.

.25.2

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של האשכול לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות
ו/או גורעות מכל סעד או צעד או אמצעי אחר ,העומד לרשות האשכול כלפי המפעיל מכוח הסכם זה
ו/או הוראות כל דין.

 .26כללי
.26.1

הימנעות האשכול מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או הסכמה
לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תפורש כוויתור על זכות מזכויותיו ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

.26.2

לכל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן יעשה במסמך בכתב חתום על ידי שני
הצדדים.

.26.3

כתובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כמסגרת בתוך  3ימים ממועד משלוחה
בדואר רשום ,או במועד משלוחה בפקסימיליה בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה ,או במועד מסירתה
במסירה אישית.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________________

_______________________

המפעיל

אשכול גליל מזרחי

אני הח"מ ______________ עו"ד  /רואה חשבון מאשר ,כי _________________ אשר חתמו בנוכחותי,
מוסמכים לחתום בשם המפעיל על הסכם זה וחתימתם מחייבת את המפעיל.
____________________

______________________

תאריך

עו"ד  /רו"ח

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ב'1
תכנית המציע להפעלת המרכז – תצורף לאחר זכייה ולאחר אישור וועדת ההיגוי

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ג'
נספח ג' – הוראות ודרישות הביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" –..................................................................................................................... ...
"מבקש האישור" – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד  ,נבחריהם  ,מנהליהם
ועובדיהם.
"השירותים" – הקמת ,הפעלת וניהול מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" ,הכולל ייעוץ וטיפול משפחתי וקהילתי לרבות
שירותים פסיכולוגיים ,עובדים סוציאליים ומרפאים בעיסוק והכשרת והפעלת צח"י (צוותי חירום ישוביים
ואזוריים).
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים ,אצל
חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת
לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של  7שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את
הביטוחים המפורטים בסעיף  8להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף
 8.2להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.
 .2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת השירותים
או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי
מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן:
"אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך תקופה
נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול
הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות
לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי
מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים
טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
 .3על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחי
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות
בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף
פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה
למבטחים.
 .4מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון
שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת
ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים
כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור
ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח לגרום
לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
 .5מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים
לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או
משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי
מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי
המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .6המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,מאחריות לאבדן
או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות
כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .7בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם
ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם בוצעו
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין
כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה
בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי .מובהר ,כי
המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח
יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו
הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו .יובהר
כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך .במקרה של סתירה
יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
.8

ביטוחי המבוטח:
 .8.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או
גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי מבקש האישור ורכוש
מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .8.2ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם
  ,1980בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או
מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 6,000,000 :לעובד ו ₪ 20,000,00 -לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .8.3ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח ,בגין
טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעמו.
הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל
של המבוטח עובדיו ומנהליו ,וכן בגין הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח ,אבדן מסמכים ,הוצאת
דיבה ו/או לשון הרע ,השמצה וחריגה מסמכות ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,נזק כספי או
פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
הביטוח יכלול תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה ,ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע
מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

.9

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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 .9.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
 .9.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 .9.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או
עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .9.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל
כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי
ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
 .9.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם
קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה
ביטוח התשמ"א .1981 -
 .9.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .9.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.
 .10הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

נספח ג' - 1אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח
מבקש האישור*
שם  :איגוד ערים אשכול רשויות שם........................ :
גליל מזרחי ו/או כל הרשויות
החברות באיגוד  ,נבחריהם ,
מנהליהם ועובדיהם.
מס' יישות501400709 :

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען :מרכז עסקים צומת כח,
גליל עליון

מען......................... :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :
הקמת ,הפעלת וניהול
מרכז חוסן אזורי
במודל "כוכב" ,הכולל
ייעוץ וטיפול משפחתי
לרבות
וקהילתי
שירותים פסיכולוגיים,
סוציאליים
עובדים
בעיסוק
ומרפאים
והכשרת והפעלת צח"י
(צוותי חירום ישוביים
ואזוריים).

ת .תחילה

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

6,000,000
לעובד
20,000,000
למקרה
ולתקופת
ביטוח

₪

אחריות מקצועית

4,000,000

₪

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'
אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד
ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג' ()329

הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
אבדן מסמכים ()301
אחריות צולבת ()302
דיבה ,השמצה והוצאת
לשון הרע ()301
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר עובדים
()325
פגיעה בפרטיות ()326

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.

31
© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

כיסויים
עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח (*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים
()332

פירוט השירותים
הקמת ,הפעלת וניהול מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" ,הכולל ייעוץ וטיפול משפחתי וקהילתי לרבות שירותים פסיכולוגיים,
עובדים סוציאליים ומרפאים בעיסוק והכשרת והפעלת צח"י (צוותי חירום ישוביים ואזוריים) ()094( )073( )013
(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

חתימה  +חותמת המציע________________ :
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נספח ד'
ערבות ביצוע

לכבוד,

בנק_________ :

איגוד ערים אשכול גליל מזרחי

סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

ג.א.נ,
הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________

על פי בקשת _________ (להלן" :המבקשים") לביצוע התחייבויותינו בקשר להסכם להפעלת מרכז חוסן אזורי
במודל "כוכב" בגליל המזרחי אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _ ₪ 20,000בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה").
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכ תב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכו ם תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מ אתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן "המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום _______ (להלן "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי
הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :

חתימה  +חותמת המציע________________ :
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נספח ה'1

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________ -אצל המציע _________________________ (להלן -
המציע) ,שהגיש הצעה במכרז פומבי מס'  05/2020אשר פורסם ע"י אשכול גליל מזרחי.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך.

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה" -

.4

כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X
במשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 , 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה;
( .5סמן  Xבמשבצת המתאימה):


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.

( .6במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה):



המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

( .7במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -ובמקרה
הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה כאמור ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .8המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
חתימה  +חותמת המציע________________ :
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.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ה' 2

תצהיר בדבר העדר הרשעות
אני הח"מ ______________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
א.

הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________________________ (להלן" :המציע")
שהוא הגוף המבקש להתקשר עם אשכול גליל מזרחי (להלן" :האשכול") אני מצהיר/ה כי הנני מורשה
חתימה במציע ומוסמך /ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ב.

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בעבירה
פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,מין או בעבירות מרמה וזאת במהלך  7השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז שפורסם ע"י האשכול להקמת מרכז חוסן במודל כוכב (מכרז
מס' .)05/2020

ג.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום _________ הופיע בפני _____________ ,עו"ד מ.ר _________ .אשר משרדי ברחוב
______________ ,מר/גב' __________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_________________
__________ ,עו"ד

חתימה  +חותמת המציע________________ :
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נספח ה'3

הצהרה בדבר שמירה על סודיות

אני הח"מ מצהיר בזאת כדלקמן:
הנני מתחייב לשמור על סודיות העבודה ,מסמכיה ומסקנותיה.
כל ידיעה (כמשמעותה בחוקי העונשין) ,מסמך ,רשימה ,הנחייה וצילום שיימסרו לידי יישמרו בסודיות מוחלטת.
אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיגיע אלי עקב ובגין ביצוע העבודה כהגדרתה במכרז ובחוזה ובמיוחד בכל הקשור
למקבלי השירות ולאשכול.

__________________
תאריך

___________________
שם  +חתימת המצהיר

חתימה  +חותמת המציע________________ :
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נספח ה'4
הצהרה על העדר קרבה לעובד האשכול ו/או לחבר מועצה
לכבוד
איגוד ערים אשכול גליל מזרחי (להלן -האשכול)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 05/2020
שפורסם ע"י האשכול ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

.2.1

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

.2.2

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו-
()1(2ב))".
סעיף (174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

.2.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או
שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
.3.1

בין חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או
שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד באשכול ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה (כולל פירוט שם הרשות הרלבנטית) והיא תבחן ע"י
האשכול
_________________________________________________________________________________
________________________________________________

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת
האשכול ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף____________________________ :
שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימת המשתתף____________ :
חתימה

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'1
נספח תיאור המציע
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור:
שם המציע
מס' עוסק מורשה  /מלכ"ר
כתובת מלאה כולל מיקוד

ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני -
E.mail
שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר

הצהרת המציע:
______________________ _____________________
תאריך

שם המציע

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת

חתימה וחותמת

עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.

39
© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

נספח ו'2
נספח ניסיון המציע וממליצים
על המציע להיות בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,בין השנים  ,2013-2020בניהול מרכז חוסן אזורי או רשותי או
במתן שירותים בתחום פיתוח חוסן קהילתי לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.
על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן:
שם הלקוח

פרטים בדבר השירותים או
מהות השירות שניתן ע"י
המציע

שנות מתן
האם
השירותים השירות
ניתנו
(יש לציין
במודל
משנה ועד
"כוכב"
שנה)
(שירות
למס'
רשויות
במקביל
ובמספר
רב של
אתרים)

שם איש קשר,
תפקיד

טלפון איש קשר

הצהרת המציע:
שם

תפקיד

טלפון

חתימה וחותמת

תאריך

מס' זהות/עוסק מורשה

כתובת

פקס

מיקוד

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'3
נספח צוות המציע
על המציע לצרף פרטים אודות הצוות העומד לרשותו וכלול בהצעתו לביצוע השירותים ,כמו כן יש לצרף קו"ח של כל
אחד מחברי הצוות (ניתן להשחיר פרטים אישיים) ,תעודות הכשרה והשכלה ואישור העסקה חתום ע"י רו"ח המציע
או לחילופין העתק הסכם התקשרות/הסכמה לבצע את השירותים במסגרת מכרז זה ככל שמדובר בנותן שירות
עצמאי (ניתן להשחיר פרטים אישיים ומסחריים).
שם איש
הצוות

תפקיד

שנות ניסיון

האם בעל יכולת לספק
את השירותים ברשויות
החברות באשכול

האם
צורפו
קו"ח

שכיר/נותן
שירות

הצהרת המציע:
______________________ _____________________ ______________________
תאריך

שם המציע

תפקיד

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת

חתימה וחותמת

עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'4
נספח המועמד המוצע מטעם המציע לניהול המרכז בפועל
על המציע לצרף פרטים אודות המועמד מטעמו לביצוע השירותים בפועל וכן לצרף קורות חיים (ניתן להשחיר
פרטים אישיים) ,תעודות הכשרה והשכלה ואישור רו"ח שהמועמד לניהול הינו עובד שכיר אצל המציע או
לחילופין ,אישור מטעמו כי ידוע לו שהוא נכללו בהצעת המציע לצורך ביצוע השירותים  /העתק של הסכם
התקשרות תקף ככל שהוא נותן שירות (ניתן להשחיר פרטים אישים ומסחריים).
שם המועמד המוצע_________________________________ :
פירוט הסמכות והכשרות:
סוג תעודה

שנות לימוד

מוסד לימודים

ניסיון קודם:
שם הממליץ

פרטים בדבר השירותים או מהות
השירות שניתן ע"י המציע ,יש לציין
האם ניהל עובדים באופן ישיר והיקף
תקציב הפעילות השנתי

שנות מתן השירות
(יש לציין משנה
ועד שנה)

שם איש
קשר,
תפקיד

טלפון איש קשר

הצהרת המציע:
______________________ _____________________ ______________________
תאריך

שם המציע

תפקיד

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת

חתימה וחותמת

עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר
חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'5
תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש
ואישור מורשי חתימה של נותן השרות
הצהרת המציע:
הריני להצהיר כי אני המציע ____________________ שילמתי בקביעות בשנה האחרונה ,לכל עובדי כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי ,במידה שחלים עלי ,ובכל
מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

______________________ _____________________ ______________________
תאריך

תפקיד

שם המציע

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת

עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

חתימה וחותמת

______________________ _____________________ ______________________
כתובת מלאה (כולל ת.ד).

טלפון

מיקוד

______________________ _____________________ ______________________
פקס

כתובת דואר אלקטרוניE.mail-

טלפון נוסף /נייד

* אישור מורשי חתימה של נותן השירות ,חתום ע"י עו"ד
הריני לאשר בזאת כי:
_______________________ _______________________
הינם מורשי חתימה של המציע נותן השירות.
חתימת עו"ד:
________________ _______________ _______________
שם

עו"ד

תאריך

חתימה/חותמת

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'6
הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 2001 -
 .1הנני הח"מ ________________ ,מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א –  2001והתקנות לפיו (להלן – החוק) ,חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז
מס'  - __/2020רצף מסגרות פנאי לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות.
 .2הנני הח"מ _____________,מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק ,חל איסור על העסקת בגיר בין
בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי ,ובין באמצעות קבלני משנה ,ללא קבלת אישור מראש ממשטרת
ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק .אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר
המועמד לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר
והכל בהתאם לחוק.
 .3הנני הח"מ ___________ ______,מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור
המשטרה לגבי כל אדם או גוף ,כמתחייב מהוראות החוק ,לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
חתימת המציע:

________________ _______________ _______________ _________________
תאריך

שם

חתימה/חותמת

מס' זהות/עוסק מורשה

הריני לאשר בזאת כי:
_______________________

_______________________

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.
חתימת עו"ד:
________________ _______________ _______________
שם

עו"ד

תאריך

חתימה/חותמת

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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נספח ו'7
נתונים נוספים הנוגעים למציע והצעתו
המציע יפרט בהצעתו בנספח זה או במסמך נפרד ,פרטים הנכללים בנספח זה .הנתונים להלן ישמשו את האשכול
לצורך בחינת ההצעות ,כמפורט במסמכי המכרז.
.7

תכנית הפעלה מפורטת -
יש לצרף תכנית שנתית מוצעת כאמור במסמכי המכרז.

.8

אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
ככל שיש למציע ,נא לציין ולצרף את המסמכים.

.9

התחייבות מציע בקשר לאתר הפעילות –
 באפשרותי להעמיד לטובת השירותים מבנה נגיש ומתאים עם חדרי הדרכה וטיפול הנמצא בתחום
רשויות אשכול גליל מזרחי ,באופן מיידי בכתובת._____________________________ :
 ככל שאזכה במכרז ,אאתר מבנה על חשבוני לטובת הפעלת השירותים בהתאם להוראות המכרז.

.10

יכולת המציע להעמדת מימון נוסף וגיוס משאבים:
המציע יתאר להלן את יכולתו להעמדת מימון כאמור וכן את היקף המימון האפשרי -
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

חתימת המציע:
________________ _______________ _______________ _________________
מס' זהות/עוסק מורשה
חתימה/חותמת
תאריך
שם

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

נספח ז'
תאריך __________

ג.א.נ,

הצעת והצהרת המשתתף – מכרז פומבי מס'  05/2020להקמה והפעלה של מרכז חוסן אזורי במודל
"כוכב" – גליל מזרחי
.1

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

.2

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה ,בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם,
ביקרנו בתחום האשכול ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.

.3

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ואנו מסכימים כל
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

.4

אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים ,עיינו במסמכים האחרים אשר
צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את ההסכמה להקמה והפעלת מרכז חוסן
ואיתנות קהילתית אזורי .כמו כן אנו מכירים את רשויות האשכול ,הדרכים בהן ,האזורים השונים
ברשויות ,את מבני הציבור וכל נתון אחר אשר יש בו כדי להשפיע על הצעתנו.

.5

הננו מצהירים כי ידוע לנו שרשויות האשכול אינן חייבות לקבל מאיתנו את השירותים ,אולם ידוע לנו כי
הצעתנו הינה כלפי כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד ,לרבות רשויות שיצטרפו לאשכול בעתיד.
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים באופן מיידי
ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו ,ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי האשכול יהא רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום נוספים,
וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה ,כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי האשכול על פי המכרז
ו/או כל דין.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לביניכם.
היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד
בידכם ערבות בנקאית ,בשיעור הנקוב בחוזה.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,
כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו בהתאם לפרמטרים שנקבעו מראש במכרז.
ידוע לנו כי בתמורה לשירותנו במכרז זה יעביר האשכול סך של  ₪ 450,000שאושר בהקצאת משרד הבטחון
למוא"ז גליל עליון וכי ייתכן ונדרש להגיש חלק מהדו"חות והחשבונות למוא"ז גליל עליון.
ידוע לנו כי ככל שהאשכול יגייס סכומים נוספים לטובת פעילות המרכז הוא יעבירם אלינו כתמורה עבור
שירותינו וכן מוסכם כי כחלק מהשירותים נסייע באיתור וגיוס מקורות מימון נוספים.
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חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.
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ידוע לנו כי תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם זה הינה לשנה אחת כאשר האשכול שומר על זכותו להאריך
את תקופת ההתקשרות בעד  4תקופות הארכה נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת בכפוף לקיומה של
מסגרת תקציבית.
מצורפת להצעתנו הצעה לתכנית עבודה שנתית ,אשר תשמש בין היתר לבחינת ההצעה ולקביעת המציע
הזוכה במכרז.
ידוע לנו כי במסגרת המכרז יישקלו שיקולי איכות בלבד.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שם המשתתף_____________________________________________ :
כתובת __________________________________________________ :טל'______________:
איש קשר_____________________________________________ :
חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך_______________ :

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי מי
שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.
אישור עורך דין
אני הח"מ _______________ ,עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו____________ -
המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * (מחק את המיותר).
תאריך _______ חותמת _______________ חתימה______________

חתימה  +חותמת המציע________________ :
מכרז הקמת מרכז חוסןDOC.

