עיריית ירושלים
מכרז ממוכן (מקוון)
מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון
לסיכוי

מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
תוכן עניינים

.1

פרק מנהלה 3 .......................... ................................ ................................ ................................

2.

פרק תנאי סף 14 ...................... ................................ ................................ ................................
2.1

ערבות בנקאית – הדרישה מבוטלת.

2.2

ניסיון מקצועי

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1פרק מנהלה
רקע למכרז
עיריית ירושלים (להלן" :המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 165.2021
הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

מכרז זה הינו מכרז ממוכן (מקוון(
להגשת ההצעה יש להיכנס לקישור באמצעות דפדפן  CHROMEבכתובת:
https://bids.dekel.co.il/jerusalemMuni

טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז
פרטים

נושא
מסגרת תקציבית שנתית

עד  ₪ * 1,000,000לא כולל מע"מ

עלות מסמכי המכרז

חינם

מועד פרסום מכרז

14.9.2021

מועדים ל"כנס מציעים"

לא יתקיים

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה

5.10.2021

מועד אחרון לפרסום מענה העיריה לשאלות ההבהרה

12.10.2021

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

19.10.2021

□ גובה ערבות ההצעה
□ תאריך תום תוקף הצעה ותוקף ערבות ההצעה

הדרישה לערבות בנקאית למכרז
מבוטלת.

□ מדד
□ מספר זוכים במכרז
•

עד שלושה זוכים

התקציב מותנה בתקציב משרד הרווחה שיעמוד לרשות הפרויקט מדי שנה וכן במספר ההשמות ובתעריף
לכל השמה שנקבע ע"י משרד הרווחה.

במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,קובעים המועדים בטבלה זו.
העירייה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
טופס פרטים מזהים של המציע 1.4
חובה למלא טופס זה (בשני עותקים)

שם המציע
מס' עוסק מורשה
מס' חברה
כתובת
טלפון
טלפון סלולרי
פקס
דוא"ל

פרטי מורשה חתימה מטעם המציע
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________
שם __________________________ת"ז __________________דוגמת חתימה _____________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

4

מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.1מכרז ממוכן (מקוון(

 .1.1.1מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות
מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת
הממוכנת").
 .1.1.2לא יתקבלו במכרז זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
 .1.1.3כל המעוניין להשתתף במכרז ,נדרש להירשם למכרז מראש במערכת הממוכנת.
 .1.1.4לצורך הרישום מראש ,יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר עיריית ירושלים
תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי ,למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת
הרישום לא יאוחר משני ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות  /שאלות הבהרה.
 .1.1.5מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.
 .1.1.6לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא״ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם
פרטי כניסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.
 .1.1.7ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם מוקד התמיכה של דקל בטלפון
 04-8145400במייל info@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.
 .1.1.8באחריות המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה
למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל
טענה כלפי העירייה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה  /הצעתו במועד
באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.
 .1.1.9מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי (שם משתמש וסיסמא)
כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך  /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טענה לפיה
נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו  /הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכנית,
העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.
 .1.1.10על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה
המכרזים הממוכנת.
 .1.1.11על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו ,לרבות נספחי המכרז ,קובצי
ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף
באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת PDF( .בלבד)
 .1.1.12תשומת לב המציעים מופנית להוראות נספח  1.1לחוברת תנאי המכרז – תנאי השתתפות במכרז
במסגרת מערכת "דקל"

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.2רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז
אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.
 .1.3הגשת ההצעה
.1.3.1את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב בפרק "1טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".
.1.3.2את ההצעה יש להגיש בצורה מקוונת באמצעות תיבת המכרזים של מערכת "דקל"
.1.3.3לא ניתן להגיש הצעה במכרז זה בתיבת המכרזים בעיריית ירושלים.
.1.3.4לא ניתן להגיש הצעה לאחר המועד הקובע ,הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל.
.1.3.5המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו ,לדחות כל מועד הקבוע במכרז.
 .1.4פרטים מזהים
יש לצרף להצעה טופס פרטים מזהים בנוסח המצ"ב כנספח  1.4בו יצוינו הפרטים המזהים של המציע.

 .1.5מבנה ההצעה
 .1.5.1ההצעה על כל נספחיה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע ,תוגש
באמצעות המערכת הממוכנת בלבד.
.1.5.2הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוונת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא
תתקבל.
.1.5.3את ההצעה יש להגיש בעותק אחד ,ההצעה תכיל את המענה לפרק המקצועי ,לפרק המנהלה ,הסכם
חתום וכל האישורים הדרושים לפרק זה.
 .1.6איסור תיאום הצעות ומספר הצעות
.1.6.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
.1.6.2מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.
 .1.6.3בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו ,נושא משרה באחד מהם ,וכל מי מטעמו של אחד
מהם ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ,בשום אופן שהוא ,לרבות
החלפת מידע ,הערכות או הבנות.

 .1.7הסתייגות
מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק בהם ,להסתייג מהם או להתנות עליהם
בדרך כלשהי .כל שינוי ,הוספה ,מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או
מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף .בהגשת הצעתו למכרז ייחשב
המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי מהתניות המכרז על נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף
לו ,והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.
קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה

 .1.8שאלות ובירורים
 .1.8.1ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב,
בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב" -טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית
הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות ,הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או
ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
.1.8.2יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה ,יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
.1.8.3תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת ,תחת לשונית
המכרז ,ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז .על המציעים מוטלת החובה
להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
 .1.8.4יודגש ,כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות
הבהרה .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת
הממוכנת כאמור.
 .1.8.5מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי
התאמות ,טעות וכיו"ב.
 .1.8.6העירייה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור לעיל ,או חלקן ,וכן תהא
רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה ,והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה העירייה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות
יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .1.8.7מבלי לגרוע מהאמור ,העירייה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד
למועד האחרון להגשת ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים ,והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם
של משתתפי המכרז בהודעה שתפורסם באתר העירייה בכתובת הנ"ל .ככל ששינויים כאמור הנם
מהותיים ומחייבים ,לדעת העירייה ועל פי שיקול דעתה ,את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות,
תהא העירייה רשאית להודיע על דחיית מועד זה.
.1.8.8כל תשובה של העירייה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך
אחרת .העירייה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה ,קבלני משנה מטעמה ו/או
כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה ,והקשר בין העירייה למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד.
 .1.8.9מובהר כי התייחסותה של העירייה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים ,אם תהא
התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת העירייה ,תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

7

מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .1.9כנס מציעים
לא יתקיים כנס מציעים.

התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו
.1.10
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה
 .1.10.1תעודה המעידה על רישום תאגיד.
 .1.10.2ניהול ספרים  -אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג (כהגדרתו בחוק
הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה  ,)2005 -בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
 .1.10.3היעדר הרשעות  -תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  1.10.3בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א וחוק שכר מינימום,
התשמ"ז –  ,1987בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976כשהוא חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;
 .1.10.4העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  -תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף
ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן –
"סעיף האיסור") ולכן המציע מאשר בחתימת על התצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  ,1.10.3כי במעמד
הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.
 .1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה בנוסח המצורף להלן כנספח
.1.10.5

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________

8

מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.11

הליך בחירת המציע
שלב  - 1בחינת עמידה בתנאי סף
בשלב זה יבחן המזמין עמידת ההצעות בתנאי הסף במכרז .הצעה שלא תעמוד בתנאי מתנאי הסף
תיפסל על הסף .מובהר בזאת כי תנאי הסף הם תנאים מצטברים ,אשר צריכים להתקיים במציע
ביום הגשת ההצעות.
העירייה רשאית לפנות למציעים לקבלת הבהרות להצעתם ו/או להשלמת ו/או לתיקון פגמים
טכניים בהצעה (בכפוף לדין) .עם זאת יודגש ,כי העירייה אינה מתחייבת לפנות לתיקון פגמים
בהצעות ,גם כשמדובר בפגמים טכניים ,והמציעים מתבקשים להקפיד על עמידה מלאה במלוא
דרישות המכרז.
שלב – 2מבחני איכות
בשלב זה ינתח צוות הבדיקה של העירייה את איכות הצעתם של המציעים שעברו את שלב .1
ניקוד הצעתו המקצועית של המציע יתבסס על הצעת המציע ,הבהרותיו לפניות העירייה ככל שהיו,
פניה ללקוחות המציע לקבלת חוו"ד וכל מידע רלוונטי נוסף שיעמוד לעירייה .העירייה שומרת
לעצמה את הזכות לראיין מי מבעלי התפקיד ולבקר באתר המציע.
תוצאות שלב  1ו -שלב  – 2יובאו לאישור ועדת המכרזים

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.12

התחייבויות ואישורים לאחר קביעת זוכה במכרז

 .1.12.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז תשלח לו/להם על כך הודעה בכתב.
 .1.12.2המציע/ים שייקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים תוך  10ימים מיום משלוח הודעת הזכייה על
ידי העירייה ,להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח המצורף לחוזה ככתבו וכלשונו ,עם
חתימתו על חוזה (אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים).
 .1.12.3מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
 .1.12.4היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,קרי ,לא מסר לעירייה את החוזים על כל הנספחים
חתומים ,ו/או לא החתים את חברת הביטוח על הנספח הביטוחי לשביעות רצון העירייה ,ו/או לא
ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב
למציע.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.13

התחייבויות ואישורים לאחר קביעת זוכה במכרז

 .1.13.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז תשלח לו/להם על כך הודעה בכתב.
 .1.13.2המציע/ים שייקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים תוך  10ימים מיום משלוח הודעת הזכייה על
ידי העירייה ,להעביר לעירייה ערבות בנקאית לביצוע החוזה בשיעור שנקבע במסמכי המכרז,
ולהחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח המצורף לחוזה ככתבו וכלשונו ,עם חתימתו על חוזה
(אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים).
 .1.13.3מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב.
 .1.13.4היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,קרי ,לא מסר לעירייה את החוזים על כל הנספחים
חתומים ,ו/או לא המציא לעירייה ערבות ביצוע ,ו/או לא החתים את חברת הביטוח על הנספח
הביטוחי לשביעות רצון העירייה ,ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז ,תהא העירייה רשאית
לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע.
 .1.13.5לא עמד המציע באחת מהתחייבויותיו כאמור לעיל ,רשאית העירייה לתבוע את המציע בגין
הנזקים שנגרמו לה בגין כך.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.14

זכויות המזמין

 .1.14.1העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא רשאית אף לדחות
או לפסול את כל ההצעות.
 .1.14.2העירייה אינה מתחייבת לקבוע את תקופת ההתקשרות הקבועה במסמכי החוזה ,ובנוסף העירייה
רשאית לקבוע תקופת ניסיון לפרק זמן של חצי שנה או לפרק זמן אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .1.14.3לתשומת לב המציעים האומדן ככלל מתפרסם במועד פתיחת המעטפות אלא אם כן לא הוגשה כל
הצעה או מכל סיבה אחרת ,שאז זכותה של העיירה שלא לפרסם את האומדן.
 .1.14.4פורסם האומדן ,מובהר ומוסכם כי מפתחות האומדן ובכלל זה בסיס המידע הגולמי ו/או כל נתון
אחר יישארו חסויים ולא יפורסמו .
 .1.14.5העירייה תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.
 .1.14.6מחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה נשוא מכרז זה
בהתאם למפורט בחוזה ובנספחים ,המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע
בהצעתו.
 .1.14.7מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בעיריית
ירושלים ,ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב העירייה למכרז ,רשאית העירייה לבטל את המכרז.
 .1.14.8כן תהיה העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע חלק מהעבודה ו/או לבצעה בשלבים,
או לצמצם את היקפה עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות העבודה,
לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז .למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או
תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.
 .1.14.9ועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונה של העירייה מול המציע.
 .1.14.10ועדת המכרזים רשאית למנות דרג מקצועי לצורך בדיקת ההצעות ,אשר ימליץ לוועדת המכרזים
המלצותיו ,ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות ,השלמות והתאמות וכל הדרוש לבדיקת כושרו ויכולתו
לבצע את העבודות .הצוות המקצועי יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או
אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים
המוצעים .ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה ,אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה
עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.
 .1.14.11חלוקת עבודה  -העיריה תחלק את העבודה בין הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי .העיריה תעשה
מאמץ לשמר שוויון כמותי בין הזוכים אולם אינה מתחייבת לכך בשים לב ליכולת המציע לבצע את
השירותים ,לכושרו ,לניסיונו ,לזמינותו וכיוב'.
 .1.14.12בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית העירייה להחליט על מציע כ"כשיר נוסף".
 .1.14.13עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מכרזים נוספים פומביים ו/או אחרים על כל
סוגי העבודות השונות.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
.1.15

עיון בהצעה הזוכה
בתום המכרז קרי החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון המציעים שיבקשו
זאת ,את ההצעה הזוכה במכרז ,המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים
אחרים ,לראות את הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך ,והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו,
לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים .במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש
ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי וינמק
את טענותיו באופן מפורט .ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו מסורה לוועדת
המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
 .2פרק תנאי סף
2.1

ערבות בנקאית – הדרישה מבוטלת.

2.2

רישיונות
המציע מפעיל מעון יום רשום בתחומי העיר ירושלים בהתאם להוראות חוק הפיקוח על מעונות יום
לפעוטות ,תשע"ט –  ,2018המוכר על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ואשר קיבל
סמל מעון.

לצורך הוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו אישור בתוקף ממשרד הרווחה להפעלת המעון

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  1.1תנאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל"
 .1הנני מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות נספח זה ,ללא יוצא
מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.
 .2מכרז זה מנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל" ואשר כתובתו הינה ( /https://bids.dekel.co.ilולהלן
"כתובת האתר").
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מנוהלים באמצעות אתר זה ,כדלקמן :

.3
.3.1

רישום לאתר "דקל" והנפקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף .יודגש כי כניסת המציעים תבוצע
באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.

.3.2

עיון במסמכי המכרז באמצעות לחיצה על "קבצי הפרויקט" בתיבה הממוכנת.

.3.3

רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא (בחוזר) המאשרת כי המשתתף נרשם למכרז.

.3.4

על המציע לאשר את התקנון למשתמש בסיסמתו למערכת ,זאת בעת כניסתו הראשונית לתיבה המכרזים
הממוכנת

.3.5

ניהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך
("קבצי הפרויקט") .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת
תנאי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים ("טען קובץ") ,יש לסרוק את
המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מענה
לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה) ,הודעות נוספות ומסמכי רשות.
•

יובהר ויודגש כי המערכת הממוכנת אינה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו לדרישות
המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.

.3.6

דף הצעת המחיר יוגש בלשונית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר בלחיצה על
כפתור אישור שליחת הצעת המחיר.

.3.7

המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן לצפייה ע״י אף גורם טרם הגיע
מועד פתיחת התיבה ע״י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.

.3.8

שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו משתתף
וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכנת ,המערכת תנעל בפני הגשת מסמכים נוספים
על ידי המציע.

 .4לכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה בחברת דקל בטלפון  04-8145400במיילinfo@dekel.co.il :
 .5הנני מצהיר/ה בזה ,כי הבנתי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה ,תנאי הגישה וכן כל הגורמים
האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו ,לרבות ביחס להיקף ההוצאות ,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך
ביססתי את הצעתי.
שם המשתתף:
כתובת:
איש הקשר:
חתימה וחותמת:
תאריך:

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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מכרז פומבי מספר  165.2021הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי

זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  -1.10.3היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ ________________ בעל/ת ת"ז שמספרה _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע _______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן –
המציע /הספק).
 .2אני מצהיר כי המציע ו/או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי
חוק שכר מינימום ,במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות – הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שחלק מהן
מובאות להלן:
(א) "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
(ב) "בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
 .1חבר בני אדם שנשלט על ידי ;
 .2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

הספק,

ג .מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
 .3אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי
ששולט בספק;
(ג) "הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
(ד) "חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
(ה) "חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
(ו) "מועד התקשרות" -
 .1לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  -המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .2לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  -המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נערכה
ההתקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור  -מועד ההתקשרות בעסקה;
(ז) "עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
(ח) "שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;
אני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת ,_________________.המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ נושא/ת ת.ז.
שמספרה __________________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה
להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
_____________
___________________________
__________________
טלפון
כתובת
שם עו"ד
__________________
____________________
___________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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זהו מכרז ממוכן (מקוון)
יש להדפיס את כל מסמכי המכרז לחתום בתחתית כל עמוד
לסרוק באופן מלא ולהגיש בצורה מקוונת ע"פ ההנחיות המלאות במכרז זה
נספח  - 1.10.5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
עיריית ירושלים מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
.1

סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
א" .חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים 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".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ.
תשמ"ד עמ' .)3114
ב .סעיף  174לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין ,על ידי
עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדות דלעיל,
עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד עירייה.
הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )3לפקודת העיריות ,לפיהן
מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הצהרה
אני הח"מ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על-ידי עיריית ירושלים ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.2

קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
א .בין חברי מועצת עיריית ירושלים אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
ב( .בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור
לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
ג .אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד בעירייה.

.3

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

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע ______________________ חתימה וחותמת____________________________

קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
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הסכם להפעלת תכנית מסיכון לסיכוי שנערך ונחתם ביום______ בחודש_______ בשנת _______
תאריך התחלת העבודה___ _____________________ _____________
תאריך סיום העבודה____ ____________________ ______________
היקף הכספי של החוזה ___________ __________________ _______
המנהל _______________ _________________ ________________
 ___________ ₪תוקף הערבות__ _________
גובה הערבות
נספח ביטוח בתוקף מיום _____________ __ עד ליום_______________
אישור ועדת מכרזים מס' _____ מיום_____ _______(מצ"ב אישור הועדה)
אישור ראש העיר מיום_______________________(מצ"ב אישור הועדה)

ב י ן
עיריית ירושלים
באמצעות אגף הרווחה
המינהל לשירותי קהילה
מכיכר ספרא  7ירושלים
טל' ___________ :פקס___________ :
ירושלים (להלן "העירייה")
מצד אחד
לב י ן
שם החברה  /עמותה _________________ -
ח.פ  /ע.ר________________________ .
באמצעות מנהלה ______________
כתובת ____________________ -
טל _____________ :פקס _______________ -
( להלן "הספק" )
מצד שני
הואיל
והואיל
והואיל

והעירייה מעוניינת בהפעלת תכנית מסיכון לסיכוי במעונות יום (להלן" :השירותים") והיא
פרסמה מכרז פומבי מס' _______ לאספקת השירותים (להלן" :המכרז");
והספק הגיש את הצעתו במסגרת הליך המכרז ,והוא מעוניין באספקת השירותים ,בהתאם
לתנאי ההסכם ,עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע ,הכישורים והמיומנות לכך;
וועדת המכרזים בישיבתה מיום __________ ,המליצה למסור את אספקת השירותים
לספק וראש העירייה אישר בחתימתו מיום___________ את המלצת ועדת המכרזים,
והכל בהתאם לתנאי הסכם זה.

והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

והספק הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות רווחה;
והעירייה מעוניינת באספקת השירותים כמפורט במכרז ,בנספחיו ובהסכם זה באופן,
במועדים ובתנאים האמורים בהסכם;
והצדדים מסכימים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עבודה
בין העירייה לבין הספק ,וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות
במסגרת יחסי עבודה;
והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור
להפעלת תכנית מסיכון לסיכוי (להלן" :התכנית").
אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא
1.1
1.2

המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.
כל הנספחים שלהלן המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח א' – כתב התחייבות – מניעת העסקה של עברייני מין.
נספח ב' – אישור ביטוח.
נספח ג' – בוטל.
גילה הספק סתירה או אי התאמה במסמכים ,יפנה בכתב למנהל שייתן לו הוראות בכתב כיצד
1.3
עליו לנהוג.
כל ההגדרות המופיעות במסמכי המכרז יחולו על הסכם זה .בנוסף למונחים הבאים יהיה
1.4
הפירוש כדלקמן:
"המנהל" – מנהל מחלקת שיקום או אגף הרווחה וכל מי שהורשה בכתב על ידיו
1.4.1
לעניין הסכם זה ,או כל חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד.
"השירותים" בהתאם למפורט במכרז לפי המטרות ,תיאור העבודה ,שיטות
1.4.2
העבודה ,ההמלצות ושאר הפרטים והדרישות המפורטים במכרז זה ובנספחיו
ובנספח/ים המצורף/ים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו לרבות מפרט
השירותים.
"הספק"– נותן השירותים בהתאם להסכם זה וכל מי שבא מטעמו ו/או מכוחו.
1.4.3
"המבנה" – המעון אשר הוצע על ידי הספק במכרז ,שישמש להפעלת התכנית
1.4.4
ואשר ממנו יסופקו השירותים הנדרשים בהסכם זה.
אספקת השירותים
2.1

העירייה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת על עצמו להפעיל את התכנית על-פי תנאי
המכרז ,הסכם זה ונספחיו.

2.2

במסגרת הסכם זה מתחייב הספק לספק לעירייה תכנית הכוללת טיפולים פרא רפואיים ,שעות
סייעת ושעות עבודה סוציאלית לפעוטות עם עיכוב התפתחותי -תחושתי המשולבים במעונות
הרגילים בטווח הגילאים חצי שנה ועד גיל שלוש שנים ,אשר אובחנו על ידי המכון להתפתחות
הילד עם עי כוב התפתחותי ונמצאו זכאים לשני טיפולים פרא רפואיים שונים בשבוע לכל
הפחות ,והמוכרים במנהל מוגבלויות במשרד הרווחה .העירייה רשאית לאשר הפעלת תכנית

גם עבור פעוטות המוכרים ביחידה לטיפול באנשים עם אוטיזם ,הכול בכפוף לאישור משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ולשיקול דעת העירייה והסכמתה.
2.3

הספק יצייד על חשבונו את כל הדרוש להפעלת התוכנית ,באופן שיבטיח מתן השירות לפעוטות
על פי הנדרש בהמלצות המרכז להתפתחות הילד .הוצאות אחזקת הציוד לתכנית וכל הוצאה
אחרת לתכנית תהיינה על חשבון הספק.

2.4

העירייה רשאית לאשר הפניית הפעוטות לתוכנית בכפוף לזכאות הפעוטות בהתאם להוראות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובכפוף להחלטת וועדת ההיגוי ובכפוף לשיקולי העירייה
והתקציב העומד לרשותה עבור הפעלת התוכנית.

2.5

ידוע לספק כי העירייה אינה מחויבת לאשר הפעלת התכנית במידה ויהיו פחות מ 5 -פעוטות
עם צרכים מיוחדים במעון .יובהר כי בכל מעון לא ישולבו יותר מ 10 -פעוטות עם צרכים
מיוחדים .אין כל התחייבות מצד העירייה להפנות מספר מסוים של פעוטות לספק.

2.6

במהלך החודש הראשון להפעלה ובמידה ובתכנית יהיו פחות מ 5-פעוטות ,רשאי הספק להודיע
שלא יפעיל את התכנית (במידה והחל להפעיל את התכנית) ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למנהל
ובלבד שימשיך להפעיל את התכנית  60יום נוספים מיום קבלת ההודעה בעירייה.

2.7

הספק יפעיל את התכנית בהתאם לימי ולשעות הפעילות של המעונות בהתאם להוראות משרד
העבודה הרווחה ובהתאם ללוח החופשות של משרד הכלכלה המתפרסמות בחוזר מנכ"ל
המשרד מדי שנה.

2.8

ועדת ההיגוי  -במהלך הפעלת התכנית ועדת ההיגוי תתכנס לפחות פעמיים בשנה ותהיה
מורכבת מלפחות ארבעה חברים :נציג מחלקת השיקום בעיריית ירושלים (לרבות עובד
סוציאלי ממחלקה לשירותים חברתיים לטיפול באנשים עם מוגבלות) ,נציג אגף השיקום
במשרד הרווחה ,רכז התכנית מטעם הספק ואיש מקצוע מטעם הספק ,האחראי על התכנית
הטיפולית של כל ילד המשתתף בתכנית .יו"ר ועדת ההיגוי תהא נציגת עיריית ירושלים .ועדת
ההיגוי תלווה את הפעלת התכנית וכן תדון ותכריע בכל סוגיה הנוגעת לאופן מתן השירותים.
הספק מתחייב לפעול בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי בכל העניינים הקשורים במתן
השירותים.

2.9

תהליך הפניה וקליטת פעוט
2.9.1

קבלה לתכנית הינה לאחר שהורי הפעוט יעבירו את כל המסמכים הבאים אודות
הפעוט למחלקה לשירותים חברתיים לטיפול באנשים עם מוגבלות באזור
המגורים בו מתגורר הפעוט:
2.9.1.1

דו"ח סוציאלי עדכני ממכון להתפתחות הילד.

2.9.1.2

אבחון ממכון להתפתחות הילד (בקופת חולים מוכרת) על  2טיפולים
פרא רפואים שונים בשבוע והמלצה לשילוב בתכנית מסיכון לסיכוי.

2.9.1.3

כל חומר רלוונטי אחר הקשור לפעוט.

2.10

2.9.2

המחלקה לשירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות מטעם העירייה (להלן:
"המחלקה") ,לאחר היכרות עם הפעוט ומשפחתו ,תעביר למשרד הרווחה לפי
שיקול דעתה את החומר אודות הפעוט המועמד לתכנית .פעוט שהשמתו תאושר,
תופנה משפחתו למחלקה להסדרת ההשמה .הרשות בידי העירייה לבצע שינוי
באופן הפניית הפעוטות וקבלתם לתכנית.

2.9.3

התכנית כוללת את הפעולות הבאות
2.9.3.1

מענים טיפוליים ושיפור התפקוד האישי -קביעת תכנית התערבות
לכל פעוט עם כניסתו לתכנית שתהיה מותאמת להמלצות אבחון
מהמכון להתפתחות הילד.

2.9.3.2

תכניות התערבות מוקדמת ,שיקום וקידום ,בין היתר באמצעות
סייעת לשילוב וליווי של עו"ס (היקף השעות הינו כמפורט בנספח ד'
למסמכי המכרז).

2.9.3.3

הענקת טיפולים פרא רפואיים כגון :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
קלינאית תקשורת (הטיפולים הפרא רפואיים הינם בכפוף להמלצת
המכון להתפתחות הילד ובכפוף להתחייבות מקופת החולים של
הפעוט).

2.9.3.4

הספק ישתף את ההורים בתכניות הטיפול וכן יספק תמיכה והדרכה
למשפחות.

2.9.3.5

הספקר ינהל "יומן תקשורת" בו ירשמו בכל יום את הפעילויות של
כל פעוט.

2.9.3.6

הספק ישתף את ההורים בתוכניות הטיפול וכן יספק תמיכה
והדרכה למשפחות.

הפניית פעוטות לוועדת השמה עם הגעתם לשלב המעבר למסגרות של משרד החינוך:
הספק יהיה אחראי להכנת והפניית כל חומר לוועדת השמה למסגרות חינוך מיוחד .עו"ס
התכנית תרכז את הפניות ותלוה את המשפחות בכל תהליך ההפניה והשמה .לגבי פעוטות
שנמצא בוועדת ההשמה כי הינם מתאימים למסגרות של החינוך המיוחד ,עו"ס התכנית תהיה
אחראית לשתף את עו"ס המחלקה בתהליך המעבר למסגרת של החינוך המיוחד וכן לקיים
פגישה מסכמת עם המשפחה עבור כל פעוט המסיים את התכנית.

.3

הספק מצהיר ומתחייב כי:
יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים
3.1
לרשותו וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הפעלת התכנית.
הוא בדק היטב את מסמכי המכרז ,הסכם זה ונספחיו וברור לו היטב מהות ההתקשרות ויתר
3.2
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.4

.5

הוא יבצע את השירותים בהתאם לכל דין ,הוראות המכרז והסכם זה ,לרבות הוראות תקנון
3.3
העובדים הסוציאליים (להלן" :התע"ס") והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת ולמלא
אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי הרשויות המוסמכות.
הוא יבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה ,תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם
3.4
המנהל ושאר גורמי העירייה הנוגעים בדבר.
הוא ימלא אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי המנהל ויאפשר למנהל לבצע ביקורת
3.5
שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור בחוזה זה.
הוא מעסיק ויעסיק לצורך ביצוע השירותים אנשי מקצוע בעלי ידע ,רמה ומומחיות ולדאוג לכך
3.6
שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.
הספק יתחייב למתן שירות מלא ,בכפוף לתעריפים ,הרשומים להלן ,ובהתאם לכל הנדרש
3.7
במכרז זה .וכן ,הספק יתחייב ,כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים במועדים,
בהיקף ובאיכות ,המוצעים על-ידו במענה לכל הדרישות של מכרז זה .בנוסף ,כל נותני השירות
מטעם הספק חייבים להיות בעלי עיסוק ,רמה מקצועית ,ידע וניסיון ,המתאימים לדרישות של
המשרד ולדרישות המקצועיות המקובלות בתחום.
ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה ,או בכל הודעה שתינתן על פיו ,כדי לשחררו מכל חובה או
3.8
צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות ,סמל מסגרת וכדו' המוטלים עליו ו/או על ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
הספק מצהיר כי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין לבצוע השירות על-פי
3.9
הסכם זה וימציאם לעירייה לפי דרישתה.
 3.10הספק מתחייב לנהוג בביצוע הסכם זה לפי הוראות הבטיחות בעבודה המחייבות על פי הדין.
 3.11הספק מצהיר בזה כי הוא כשיר ומורשה על פי כל דין לספק למשרד את השירותים המפורטים
בהסכם זה במסגרת התכנית; וכי מתן השירותים על ידיו לעירייה בהתאם להסכם זה אינו פוגע
בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות קניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 3.12כי המבנה בו תפעל התכנית והשימוש בו על-ידי הספק הוא בהתאם לחוק ,כמו כן מצהיר הספק
כי למיטב ידיעתו לא ידוע לו על כל כוונה לפנות ולקבל צו האוסר עליו את הפעלת התכנית
במלוא השטח בו הוא יופעל בעת חתימת הסכם זה.
 3.13הספק מתחייב להודיע לעירייה מיד על כל עיקול שיוטל על זכויותיו במבנה או בציודו או
בזכויותיו לפי הסכם זה – או חלקם.
 3.14ידוע לספק כי העירייה רשאית לפתוח תכניות נוספות במעונות שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ואין בזכיית הספק במכרז כדי להטיל חובה על העירייה למסור לו הפעלת תכניות נוספות.
אישורים ורישיונות
הספק אחראי לקבל את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ,מכל מין וסוג שהם ,הדרושים על פי כל
דין לביצוע השירותים והעירייה לא תהיה אחראית לפעולות כלשהן שתינקטנה נגד הספק או כל צד
שלישי אם לא יקבל אישורים כנ"ל והאחריות המלאה לכך תחול על הספק.
סמכויות המנהל
המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם ,ועד לסיום אספקת השירותים ,לבדוק את טיב השירותים ואת
5.1
אופן ביצועם ואם הספק מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה.
במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת לספק הוראות והנחיות ,בכל הנוגע לביצוע
5.2
השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שיינתנו לא יעמדו בסתירה לאמור בהסכם זה .יובהר
כי אין במתן הוראות והנחיות כדי להטיל אחריות על העירייה או המנהל.

.6

.7

התמורה
התמורה תהא בהתאם לתעריפים המתפרסמים בהנחיות ובתעריפים הנקבעים על ידי משרד
6.1
הרווחה והשירותים החברתיים .גובה התמורה וקבלת התמורה כפופים לשינויים שייקבעו על-
ידי המשרד מעת לעת.
אם המשרד משלם ישירות לספק אזי התמורה תשולם מידי חודש בכפוף לחתימת הספק
6.2
והעירייה על טופס השמה לכל מטופל ואישורו על ידי המשרד .הדיווח ייערך מדי חודש בחודשו.
האמור הוא בכפוף לתקציב המשרד ובכפוף לשינויים שעשויים לחול מעת לעת בהנחיות משרד
הרווחה ועדכון התעריפים בתע"ס ובכפוף לאספקת השירותים על ידי הספק ,על פי הוראות
ההסכם ,הוראות כל דין ,הוראות התע"ס והנהלים הקיימים והמתעדכנים מעת לעת .יובהר כי
המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים ,אם הספק
לא עמד בתנאי ההסכם ובהוראות התע"ס לגבי איכות השירותים ורמות השירותים.
על הספק לדווח למרכז ההשמות באגף הרווחה בעיריית ירושלים וכן למשרד על כל שינוי שחל,
6.3
בין בדבר מ טופל שמפסיק לקבל את השירותים (מכל סיבה שהיא) ובין בדבר מטופל שמתחיל
לקבל את השירותים.
לא תינתן תמורה על תקופה שבגינה לא אושרה השמה.
6.4
לא יאושרו תשלומים בגין השמה רטרואקטיבית למעלה משלושה חודשים.
6.5
הספק מתחייב לממן על חשבונו את כל התחייבויותיו בהתאם להצהרתו בטופס __ למסמכי
6.6
המכרז.
הספק מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל על פי ההסכם ,אך ורק לאספקת השירותים כמפורט
6.7
בתנאי המכרז ,בהצעתו ובהסכם שיחתם בינו ובין העירייה.
שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם לספק בגין ביצוע הסכם זה,
6.8
לא במהלך אספקת השירותים ולא לאחר תום תקופת הסכם זה.
הספק מתחייב להחזיר לעירייה או למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהעירייה או מהמשרד
6.9
או כל סכום ששולם עבור רכיבים בהסכם שלא בוצעו.
תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של  24חודשים ,החל מיום _____ ועד ליום _______
7.1
(להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונית").
העירייה תהא רשאית (מבלי להטיל עליה חובה לעשות כן) להאריך את תקופת ההתקשרות
7.2
בתקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת ,בהתאם להחלטת העירייה ובלבד שכל תקופת
ההסכם לא תעלה על  5שנים( .להלן" :תקופת האופציה").
התארגנות למתן השירותים
7.3
הספק הזוכה יידרש להתחיל בהתארגנות למתן השירותים מיד עם קבלת ההודעה
7.3.1
על הזכייה במכרז.
בתוך  14ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז על הספק לסיים את
7.3.2
ההתארגנות ,בין היתר לעניין העמדת מבנה מתאים ,גיוס כוח אדם והצטיידות,
ולהיות ערוך למתן השירותים בפועל ,לפי הנחיות העירייה והמשרד.
על אף האמור בסעיף זה ,במקרים חריגים ,בכפוף לאישור העירייה ,ניתן יהיה
7.3.3
להאריך את תקופת ההתארגנות בתקופה נוספת שלא תעלה על  60ימים ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
במשך תקופות האופציה יחייבו את הצדדים תנאי הסכם זה.
7.4

.8

הפסקת ההסכם וביטולו
העיריה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל הסכם זה ו/או להפסיק את ביצועו בכל עת על-ידי מתן
8.1
הודעה בכתב לספק  30ימים מראש וזאת ללא כל סיבה וללא כל צורך בנימוק או להחליט על
סגירת התכנית גם לפני תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ביטול ההסכם אינו משחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי ההסכם לגבי אותו חלק
8.2
מהשירותים שבוצעו עד למועד כניסת הביטול לתוקף.
ביטלה העירייה מכל סיבה שהיא את תוקף ההסכם ,למרות משלוח הודעת הביטול ,מתחייב
8.3
הספק ,אם יידרש לכך על ידי העירייה ,להמשיך ולהפעיל את התוכנית להבטחת רצף טיפולי
אם יידרש.
בוטל ההסכם או הופסק המשך אספקת השירותים תשלם העירייה או ישלם המשרד לספק את
8.4
התשלומים בגין אספקת השירותים שהושלמו עד ליום ביטול ההסכם וזאת בכפוף לשיקול
דעתו הבלעדי של המנהל .פרט לתשלום על פי סעיף זה לא יהא הספק זכאי לכל תשלום נוסף
מאת העירייה או המשרד בקשר להסכם זה ולספק לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,תביעות או
מענות מכל סוג שהוא כלפי העירייה או המשרד בשל שימוש בזכות הנ"ל ובלבד ששילמה את
המגיע לו כאמור.
עם הגעת הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא ,ובכל תקופת ההסכם מתחייב הספק להעביר
8.5
בצורה מסודרת ומלאה ,וכן למסור לעירייה את כל המסמכים המידע וכל חומר אחר שיגיע
אליו או הוכן על ידיו ו/או על ידי מי מטעמו ,עד למועד הפסקת ההסכם ומוסכם כי כל
המסמכים ו/או המידע ו/או כל תוצר אחר הינם רכושה של העירייה והיא זכאית לעשות בו
כמנהג בעלים.
בנוסף ,ידוע לספק כי אם התכנית תסגר מכל סיבה שהיא ,אזי תהא עליו החובה להעביר
8.6
לעירייה את כל תכניות הטיפול והמסמכים הנוגעים לפעוטות ולמשפחתם על מנת ליצור רצף
טיפולי ומתן מענים הולמים למשפחה וכן לפעול בהתאם לתנאי ההסכם.
אם יתחלף הספק בספק אחר ,בין לאור זכייה במכרז ובין לאור סיבות שונות שבגינן תיפסק
8.7
ההתקשרות בין העירייה לבין הספק ,אזי הספק מתחייב כי לקראת תום תקופת ההתקשרות
יפעל כדלקמן ,ובהתאם להוראות שיינתנו לו על ידי העירייה:
ימסור הספק לעירייה או למי מטעמה על פי דרישתה ,כל מידע על הפעוטות ,דרכי
8.7.1
מתן השירות והטיפולים בפועל וזאת לכל המאוחר בתוך  30ימים ממועד סיום
הסכם זה וכל האמור ללא כל תשלום נוסף .לעירייה תהיה זכות שימוש בלתי
מסויגת או מוגבלת בהיקף או בזמן במידע והיא תהיה רשאית להעביר זכות
שימוש זו לכל צד שלישי זה לפי שיקול דעתה ,בתשלום או שלא בתשלום.
הספק יעביר את כל המידע על הפעוטות ובני משפחתם שקיבלו שירותים במסגרת
8.7.2
ההסכם וכן את כל הפרטים לגביהם לספק החלופי כולל המלצות להמשך טיפול.
הספק יסיים את כל הדיווחים על הפעוטות שקיבלו שירותים במסגרת ההסכם
8.7.3
כדי להשלים במועד את כל תהליך קבלת ההשמות עבורם.
הספק יי דע את כל העובדים המועסקים על ידיו מיד על סיום ההתקשרות.
8.7.4
יידע ויכין את הפעוטות ובני משפחתם שקיבלו שירותים במסגרת ההסכם לקראת
8.7.5
סיום ההתקשרות עמו.
יידע את משכיר המבנה ,אם מדובר במבנה מושכר ,בדבר סיום ההתקשרות
8.7.6
ומועדו.
ישלם את כל ההוצאות הדרושות לצורך סיום ההפעלה במקום.
8.7.7

8.8

8.9

8.10

יפעל בהתאם להוראות שיינתנו לו בעניין זה על ידי העירייה.
8.7.8
ימשיך את מתן השירות כפי שיידרש על ידי העיריה.
8.7.9
הספק לא יהיה זכאי לתשלום הוצאה ו/או פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות מעבר
8.7.10
לתמורה הראויה בעבור השירותים שביצע להנחת דעתו ושביעות רצון העירייה,
עד למועד הפסקת ההתקשרות ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף  6לעיל.
בלי לגרוע מכל האמור לעיל ,הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים
8.7.11
הסבירים והמקובלים ,העומדים לרשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה
מהפסקת ההתקשרות.
בתקופה שתחל עם הודעה על סיום ההתקשרות ועד לסיומה ,על הספק למלא
8.7.12
באופן מלא ומקצועי את כל התנאים ,ההתחייבויות ונהלי העבודה וכל המוטל
עליו על פי תנאי המכרז וההסכם וזאת עד לסיום ההתקשרות.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי במקרים הבאים תהא לעירייה הזכות לבטל הסכם זה
ולהביאו לידי סיום בכל עת אשר תמצא לנכון ,בתנאי שתמסור לספק הודעה מוקדמת בכתב
מראש לפני המועד בו בכוונתה להביא את ההסכם לידי סיום:
הספק ו/או מי מעובדיו לא ביצעו את התפקיד לשביעות רצונה של העירייה ,ולא
8.8.1
תיקנו את ההפרה תוך הזמן הנקוב בדרישת העירייה.
הספק ו/או מי מעובדיו הפר הסכם זה הפרה יסודית ו/או הפרה שאינה יסודית,
8.8.2
אשר לא תוקנה על ידי הספק תוך הזמן הנקוב בדרישת העירייה.
הספק ו/או מי מבין בעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבין השולטים בו
8.8.3
הפכו חדלי פירעון ו/או נפתחו כנגדו הליכי פירוק ו/או מחיקה ו/או הוגשה בקשה
למינוי כונס נכסים על רכושו ו/או הספק הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו ו/או
הוטל עיקול על רכושו.
חלו שינויים בהנהלת הספק ו/או בשליטה בו.
8.8.4
העירייה זכאית ,בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לה על פי דין ,לפנות לבית המשפט בבקשה
לקבל נגד הספק צווי מניעה זמניים או צווי עשה או כל צו ביניים אחר ,במעמד צד אחד ובלי
להפקיד ערבות כלשהי בקשר לכך.
ביטול בשל כוח עליון
הצדדים מסכימים בזאת כי יהיו פטורים ממילוי התחייבותם לפי הסכם זה וזאת
8.10.1
במידה וביצוע העבודה לא יתאפשר עקב נסיבות הקשורות בכוח עליון.
בסעיף זה "כוח עליון" – מלחמה ,מניעות אחרת המסכלת את ביצועו של חוזה זה
או מחייבת הקפאתו ,מצב חירום ,גיוס חירום ,פגעי טבע לרבות בשל התמודדות
עם התפרצות של מגפת הקורונה ו/או התמודדות עמה וכל פעולה ומעשה שאינם
תלויים בצדדים או שאינם בשליטתם.
הוראה שלטונית על ביטול העבודות :הצדדים מסכימים בזאת כי הצדדים יהיו
8.10.2
פטורים ממילוי התחייבותם לפי הסכם זה וזאת אם ביצוע השירותים לא
יתאפשר עק ב נסיבות שאינן תלויות בהם לרבות הודעה מטעם כל גוף או רשות
המוסמכים לכך על-פי דין (לרבות הנחיה כללית מאת ראש העירייה) על מניעות
ביצוע העבודות נושא חוזה זה.
קיבל הספק מהעירייה הודעה ,כאמור לעיל ,לא יחשב הדבר כהפרת החוזה מצד
8.10.3
העירייה ,והספק ו/או כל מי שבא מטעמו לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה או פיצוי
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שהוא מאת העירייה וכן לא תהיה לו כל זכות תביעה או כל טענה כנגד העירייה
או מי מטעמה או מי המצוי בקשר עמו ,בנוגע לביטול השירותים.
בוטלו השירותים מהסיבות המנויות לעיל תהא רשאית העירייה לקבוע בשיתוף
עם הספק מועד חילופי לביצוע השירותים ותשלום התמורה ייעשה במועד זה,
וזאת מבלי לגרוע מתנאי התשלום המפורטים בפרק התמורה.

עובדי הספק; העדר יחסי עבודה
הצדדים מצהירים כי הספק פועל על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין בינו לבין העירייה
9.1
יחסים של עובד ומעסיק.
הספק יהיה המעסיק הבלעדי של העובדים ולא יתקיימו כל יחסי עבודה בין העירייה לבין עובדי
9.2
הספק .על הספק ליידע את עובדיו המועסקים בתכנית כי הם עובדים ומועסקים במסגרת
הארגונית של הספק ולא של העיריה או המשרד או גוף אחר .והוא יהיה אחראי לכל תביעת
עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו.
הספק הוא האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים
9.3
בתכנית ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1987-וכן לקיום מלא ושלם של כל ההסכמים
הקיבוציים וצווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים עליהם.
הספק מתחייב כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים על
9.4
פי הסכם זה ,בהתאם לכל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה ,תחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם
9.5
זה.
הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות העירייה לתת לספק או לכל אחד מהמועסקים על ידיו,
9.6
הוראות ,הדרכות ,הנחיות ופיקוח על שירותיו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע יעיל של הוראות
הסכם זה במלואן ולא יהיה בכך כדי ליצור יחסי עובד מעסיק עם הספק או עם עובדים
המועסקים על ידיו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידיו כל זכויות של עובדי העירייה.
למען הסר ספק ,מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד ולא
9.7
להעסקת עובדים מסוימים ,וכי אין בו משום התקשרות לאספקת כוח אדם ו/או הסכם עם
קבלן כוח אדם.
הספק לא יעסיק בביצוע השירותים נושא הסכם זה עובד עירייה ,ללא קבלת אישור העירייה
9.8
מראש ובכתב.
 9.9העירייה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפקח על עמידת הספק בדרישות חוקי העבודה ובכל דין אחר.
לשם כך תהא רשאית העירייה לדרוש מצבת כוח אדם ,הסכמי עבודה ,תלושי שכר וכו' של
המועסקים על ידי הספק .יובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי ליצור יחסי עבודה בין העירייה
לבין הספק או מי מעובדיו או מי מטעמו.
מניעת העסקה של עברייני מין
 10.1הספק מתחייב כי כל עובדיו ובכלל זה עובדים סוציאליים/מנהלי/רכזי תכניות/סייעות/אנשי
אחזקה/מדריכים וכל עובד אחר אשר יועסקו על ידיו או על-ידי קבלן משנה ,בין במישרין בין
בעקיפין ,לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א  .2001-הספק מתחייב לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי לא יבצע את
השירותים נ ושא המכרז באמצעות עובד שהורשע בביצוע העבירות הנ"ל ,וכי אם יתקבל מידע
על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדיו יברר באופן מיידי את חשדו ואותו עובד לא
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יבצע את השירותים מטעמו במסגרת הסכם זה.
 10.2הספק מתחייב לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור לאגף הרווחה
בעיריית ירושלים.
 10.3הספק מתחייב לדרוש מכל עובד/מתנדב כל עובד אחר אישור מטעם משטרת ישראל לפי חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א  ,2001-כתנאי מתלה לתחילת
עבודתו אצל נותן השירות בקשר להסכם זה.
 10.4הספק מתחייב לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור לאגף הרווחה
בעיריית ירושלים.
 10.5הספק מתחייב לדרוש מכל עובד/מתנדב/כל עובד אחר לחדש את האישור הנ"ל אחת לשנה.
 10.6הספק יחתום על כתב ההתחייבות המצורף לחוזה זה.
העסקת קבלני משנה על ידי הספק
 11.1הספק רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים פרא
רפואיים כנדרש במסגרת התקשרות זו ,וכן שירותי ניקיון ,גינון ,הסעות ,ביטחון והזנה .הספק
לא יהיה רשאי להפעיל קבלני-משנה באספקת השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים
אחרים אלא בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של הגורמים המוסמכים בעירייה.
 11.2מוצהר ומותנה כי הספק וכל קבלן משנה או נותן שירות הפועל מטעמו הינו קבלן עצמאי ואינו
עובד העירייה ואין על העירייה שום אחריות למחלה ,תאונת עבודה או כל נזק אחר שייגרם
לספק או לקבלן המשנה מטעמו ,תוך כדי או כתוצאה מביצוע השירותים .קבלן המשנה יעמוד
בהוראות סעיף  10לעיל וסעיף  12להלן.
 11.3הספק ימציא לעירייה את רשימת קבלני המשנה מטעמו מיד עם דרישתה.
 11.4הספק יהיה האחראי הבלעדי על פי דין לאספקת השירותים ותוצריהם ,לרבות אספקת
השירותים על ידי כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני המשנה מטעמו ,וכל מי מטעמם .כמו
כן ,התחייבויותיו לגבי עובדיו תהיינה תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה וכל אחד
מעובדיהם .בין היתר ,יהיה הק בלן אחראי על כל הפעולות של מי מעובדי קבלני המשנה שהוא
יעסיק לצורך אספקת שירותים נושא מכרז זה ,לרבות כל נזק במידה שיגרם כתוצאה מפעילותו
של עובד קבלן המשנה במסגרת ההסכם ומכל המשתמע מהיותו הזוכה במכרז וספק השירותים
האחראי מול המשרד.
 11.5הספק ידאג כי כל קבלני המשנה מטעמו יחזיקו במשך כל זמן התקשרותם עמו לצורך מתן
שירותי מכרז זה את המסמכים הבאים:
אם קבלן המשנה הינו תאגיד  -אישור רישום התאגיד אצל הרשם הרלוונטי לפי
11.5.1
כל דין.
אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים התשל"ו ,1976-לרבות –
11.5.2
אישור ממע"מ ,אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים.
 11.6העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מהספק בכל עת להחליף קבלן משנה
ו/או מי מעובדיו ,כולם או מקצתם ,שיועסק על-פי מכרז זה מטעם הספק ,בלי לנמק וללא כל
התחייבות כלפי הספק ו/או קבלן המשנה מטעמו ,ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים
מטעמו יפסיקו את עבודתם על-פי מכרז זה מיד ויוחלפו על-ידי הספק לפי הצורך .מודגש כי
הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין
הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.
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 11.7מובהר בזאת כי בכל מקרה העירייה תתקשר אך ורק עם הספק ולא תהיה לעירייה כל
התחייבות כספית או אחרת בקשר עם ביצוע ההסכם שיחתם עם קבלן המשנה.
ניגוד עניינים וסודיות
 12.1הספק מתחייב כי במסגרת הסכם זה לא יקבל/יבצע כל עבודה שיש בה משום חשש לניגוד
עניינים ו/או ניגוד עניינים בעבודתו מול העירייה.
 12.2הספק רשאי לתת שירותיו לאחר ,שלא במסגרת הסכם זה ,ובלבד שלא יפגע בכך בתנאי ביצוע
השירותים לפי הסכם זה ,ולא יעשה כל פעולה שיש בה משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי
מכרז זה וביצוע הסכם זה.
 12.3אם קיים חשש לניגוד עניינים או ניגוד עניינים בין שירותים נוספים של תכניות ו/או שירותים
הדומים להם והמופעלים על ידי הספק לבין השירותים נושא הסכם זה ,יודיע הספק לעירייה,
ויפעל בהתאם להנחיותיה.
 12.4בביצוע הסכם זה מתחייב הספק ו/או העובדים מטעמו לשמור על חובת הסודיות ולא להעביר
לאחר כל מידע שיגיע לידיעת/ם תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה ,ולא יהיו רשאים לגלות
המידע או להעבירו לגורם כלשהו או לעשות בו שימוש לא תוך תוקפו של הסכם זה ולא אחריו,
אלא בכפוף להוראות הדין.
 12.5בנוסף ,הספק מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים
ומשפחותיהם ו/או כל מידע אחר ,אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין
בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.
 12.6כל העבודות והמסמכים שהוכנו מכוחם יהיו לקניינה המלא של העירייה והספק ישמור בסוד
ולא יעביר ,לא ימסור ולא יביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם מתן
השירותים וזאת גם לאחר סיום הסכם זה.
תיעוד המידע
 13.1הספק אינו רשאי להעביר מידע שקיבל במסגרת ההתקשרות או שנחשף אליו אגב ביצוע
ההתקשרות לצד שלישי כלשהו.
 13.2הספק אינו רשאי לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה אחרת שאינה קשורה ישירות לביצוע
ההתקשרות.
המידע שינוהל על ידי הספק לפי ההסכם יישאר בחזקתו רק למשך תקופת ההתקשרות
13.3
האמורה בהסכם.
 13.4ידוע לספק כי עם סיום תקופת ההתקשרות ,ובכפוף לאישור העירייה/המשרד מראש ובכתב,
באחריותו להעביר את תיעוד המידע לחזקת העירייה /המשרד ו/או לדאוג למחיקת כל המידע
מכל אמצעי המדיה שברשותו.
 13.5העירייה או משרד הרווחה יהיו רשאים לדרוש מהספק תצהיר לאימות ביצוע פעולות מחיקה,
ביעור והשמדה של כל המידע שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו.
 13.6אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 13.7על הספק לוודא שברשותו האמצעים הפיזיים והאלקטרוניים ,הנדרשים לאבטחת המידע
ולשמירה מלאה על חסיון המידע ועל הגנה על הפרטיות.
אחריות
 14.1הספק אחראי לכל אבדן או נזק או הפסד שייגרם לעירייה או לעובדיה וכל הפועל בשמה
ומטעמה ו/או לכל צד ג' כלשהו כתוצאה מן ו/או עקב השירותים ,בין במישרין ובין בעקיפין,
בין במעשה ובין במחדל ,בין לגוף ובין לרכוש ,אם אלה בוצעו תוך כדי רשלנות ו/או עילה
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אזרחית אחרת ,והו א מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור וכן
לשפות את הנ"ל על הוצאות משפטיות אשר הוצאו על ידם בקשר עם תביעה ו/או דרישה
כאמור.
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה ,עובדיה וכל הפועל בשמה ומטעמה וכל צד
שלישי על פי דרישתם על כל נזק ועל כל תביעה ו/או תשלום שהעירייה ,עובדיה וכל הפועל
מטעמו ידרשו ו/או יחויבו לשלם לאדם כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל כלשהו אשר האחריות
לגביו מוטלת על הספק על פי הסכם זה .הספק חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בכל סכום
שהיא תחויב בו כאמור ,לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך.
מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תהיה אחראית כלפי הספק ,עובדיו וכל הפועל בשמו או
מטעמו לכל אבדן או נזק לגוף או לרכוש שיגרם להם מכל סיבה שהיא לרבות נזקים תוצאתיים.
הסכמתה ו/או אישורה של העירייה לשירותים של הספק ,אינם משחררים את הספק
מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.

שיפוי
 15.1הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את העירייה ו/או
את עובדיה ו/או שלוחיה ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם
ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם /גוף לרבות ארגוני זכויות יוצרים ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדן
ו/או נגד כל מי מעובדיה ,שלוחיה ושולחיה ,בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי הספק על פי
הסכם זה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לעירייה במלואם
ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתה בקשר לנזקים ,אשר הספק אחראי להם על פי
הסכם זה ו/או על פי הדין ובתנאי ,שהעירייה תודיע לספק ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על
המקרים המנויים מעלה ,ותינתן לספק הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור.
ביטוח
 16.1בלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ימלא הספק אחר הוראות הביטוח
המופיעו ת ב"נספח הביטוח" וב"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים
כ"נספח ב" ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 16.2ההתחייבויות האמורות בסעיפי הביטוח כאמור ,הינן התחייבויות יסודיות בחוזה זה והפרתן
תיחשב להפרה יסודית שלו.
אחזקת המבנה והשימוש בו
 17.1הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים לצורך
אספקת השירותים במבנה והוא אשר יישא בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת המבנה שישמש
לצורך אספקת השירותים ,לרבות ניקיון ואחזקה שוטפת ,אבטחה ,אינסטלציה ,קירור
וחימום ,מנהלה ,הנהלת חשבונות ,הדפסות ,ריהוט וציוד ,חשמל ,מים ,אגרות ביוב ,ארנונה,
טלפון ,ביטוחים ,שכר דירה ,מסים וכל תשלום אחר ,הכרוך באספקת השירותים.
 17.2אם הספק לא ישלם במועד את התשלומים האמורים ,אזי תהא העירייה רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לשלם את התשלומים ,ההיטלים ,המיסים ,המיסים העירוניים והאגרות,
כאמור לעיל ,במקום הספק ולגבותם ממנו גם בדרך של קיזוז תשלומים
 17.3בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק יהא אחראי לכל התשלומים הקשורים לאחזקה ותפעול המבנה
והתכנית על פי דין ועל פי הסכם זה.
 17.4מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך
אספקת השירותים ו/או הקשורים אליהם ,יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו הוא בלבד.
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 17.5הספק יקצה חדר מיוחד מרווח ומואר במבנה למתן הטיפולים הנדרשים.
 17.6הספק מתחייב לדאוג לתקינות המבנה שישמש להפעלת התכנית והציוד ולתקן בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,כל ליקוי או נזק או פגם שייגרם להם במשך תקופת ההסכם לרבות נזקים
הנובעים מפגם יסודי במבנה או בתשתית לרבות מערכות המים ,חשמל ,ביוב ,הסקה וגגות.
 17.7למען הסר ספק ידוע לספק כי העירייה לא תבצע כל עבודת תיקון ,שיפוץ וכיוצ"ב בין לפני
תחילת תקופת ההתקשרות ובין במהלכה.
 17.8הספק מתחייב לא לבצע במבנה שינויים ,שיפוצים או תוספות בניה כלשהם אשר עשויים לפגוע
בשירות נושא הסכם זה אלא אם כן קיבל את אישור העירייה לכך מראש.
 17.9הספק יהא אחראי על עמידה בכל הדרישות הנוגעות לבטיחות המבנה ותקינותו משך כל תקופת
ההתקשרות ,ויעביר את האישורים לעירייה.
סטטיסטיקה ודוחות
 18.1אחת לחודש יעביר הספק לרפרנט מטעם משרד הרווחה דיווח מפורט בדבר פעילות התכנית
באותו חודש ,על פי דרישות העירייה או משרד הרווחה ,לפי העניין.
 18.2הספק מתחייב לדווח לעירייה מידי חודש בחודשו ובכל זמן שיידרש על נוכחות כל פעוט
בתכנית ,לרבות כל כניסה ועזיבה של פעוט את התכנית ,בהתאם להנחיות העירייה או משרד
הרווחה ,לפי העניין.
 18.3הספק מתחייב לדווח למשרד הרווחה דיווחים טיפוליים ,בהתייחס לכל פעוט המקבל שירותים
בתכנית ,בהתאם להוראות והנחיות העירייה או המשרד ,לפי העניין.
 18.4כל הדוחות יופקו ויועברו לעירייה בעותק פיזי ,ואם יידרש יעביר הספק את הדוחות גם על גבי
מדיה מגנטית בכפוף להנחיות העירייה.
 18.5הספק יגיש סיכום שנתי לא יאוחר מה 1-בינואר בכל שנה המתייחס לביצוע תכנית העבודה על
ידו בשנת התקציב המסתיימת ב 31-בדצמבר של השנה הקודמת.
פיקוח מטעם משרד הרווחה
 19.1בלי לגרוע מהבקרה שתבצע העירייה ,יהיה רשאי המשרד לבצע בקרה ופיקוח על-ידי נציגי
המשרד בהתאם להנחיות המשרד וכלי הפיקוח בהם יחליט המשרד להשתמש.
 19.2נציגי המשרד רשאים לבקר בכל עת במבנה/מבנים בו מופעלת התכנית להיפגש עם אנשי הסגל
ולוודא את איוש התפקידים ,את מצבת כח האדם והתאמת כח האדם לביצוע תפקידו בתכנית,
להפעיל פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים הניתנים ולהעביר הערותיהם לנציגיו המוסמכים של
הספק .על הספק להעביר תשובותיו לנציגי המשרד בתוך שבועיים מיום דרישתו לכל היותר
ולבצע את השינויים הנדרשים תוך פרק הזמן שיקבע על-ידי נציג המשרד.
 19.3כמו כן מוסמכים נציגי המשרד לעיין בכל מסמך הרלוונטי להפעלת התכנית בתחום הטיפולי,
הכספי וכל תחום רלוונטי אחר.
 19.4הספק יתחייב להישמע להוראות בא כוח העירייה המשרד בכל העניינים הקשורים להפעלת
התכנית כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.
 19.5הספק יקבל מן המשרד תבנית של דו"חות והנחיות כיצד למלא דו"חות אלו בהתאם למה
שנדרש על-ידי המנהל.
 19.6הספק יהא מחויב לתקן את הליקויים המפורטים בדו"חות.
 19.7על הספק להעביר לפיקוח דו"ח חודשי המפרט את מצבת כ"א ואת פרטי ההוצאות לאותו
חודש .המשרד שומר לעצמו את הזכות לדרוש ולקבל החזר כספי בגין אי העסקת עובדים
כנדרש במכרז זה.
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 19.8על הספק להעביר לפיקוח דו"חות מקצועיים חודשיים ושנתיים כפי שיידרש.
 19.9הספק מתחייב לדווח לעירייה ולמשרד על כל אירוע חריג במסגרת פעולות התכנית כגון פציעה,
חבלה ,תאונה ,אשפוז ,מוות של פעוט או בבן משפחה של הפעוט המצוי בתכנית ,או על אירוע
של חשיפת מידע חריג ,וזאת מיד עם גילוי האירוע ,בכתב ובטלפון.
 19.10לנציגי המשרד זכות לעיין בתיקי הפעוטות .יודגש כי עיון בתיקי הפעוטות יעשה בהתאם
להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ותקנותיו .מפקח רשאי לדרוש לעיון ובדיקה כל
מסמך הקשור לניהול התכנית.
 19.11הספק מחויב לשמור את כל המסמכים הקשורים לאספקת השירותים לפי הסכם זה ,לרבות
דיווחים שהועברו למשרד במהלך ההתקשרות ,בהתאם לתקנות הארכיונים ,התשט"ו1955-
והתקנות וההנחיות לביעור ושמירה כפי שמתפרסמות על ידי משרד ראש הממשלה ,ארכיון
המדינה ,ובכפוף להנחיות המשרד.
 19.12המשרד יהיה רשאי לפרסם דוחות פיקוח ובקרה לציבור.
ביקורת
 20.1נציג העירייה וכן חשב העירייה ,המבקר הפנימי של העירייה או מי שמונה לכך על ידם ,יהיו
רשאים לקיים בכל עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל
הקשור להפעלת התכנית ,או בתמורה הכספית נושא הסכם זה.
 20.2ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק לרבות אלה
השמורים במדיה מגנטית והעתקם .בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום
שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאות שוטפות עבור הפעלת הפרויקט כגון תשלומי חשמל ,מים
וכדומה.
 20.3הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או
מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,אם ישנם בידיו .הספק
מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות
שיידרשו על ידי העירייה .הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור
לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.
הפרות ותרופות
 21.1בלי לגרוע בזכותה של העירייה לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי הפרה של החוזה
תזכה את העירייה (מבלי לגרוע בזכותה של העירייה על-פי ההסכם ו/או על-פי כל דין) בפיצוי
כספי בסך של  5%מהיקף ההתקשרות והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל
סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא או מערבות הביצוע ,וכן תהא רשאית לגבותו מהספק בכל
דרך אחרת .תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את הספק
מהתחייבויותיו לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי החוזה.
קיזוז
 22.1כל סכום שהספק יהיה חייב לעירייה ולא ישולם על ידיו במועד ,תהא העירייה רשאית לקזז
ולנכות כל סכום המגיע לעירייה מאת הספק על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר עמו.
22.2

.23

בוטל

מובהר ומוסכם כי זכות הקיזוז מסורה אך ורק לעירייה ועל הספק חל איסור מוחלט לבצע
קיזוז מול העיריה בשום דרך.

.24

.25

.26

.27

.28

ויתור או שינוי
 24.1אי-שימוש בזכות כלשהיא העומדת לעירייה על פי הסכם זה ,לא יראה כוויתור העירייה על
אותה זכות.
 24.2הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה
גזירה שווה למקרה אחר.
 24.3לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי הסכם במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור
על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי
הסכם זה.
 24.4שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כוויתור של צד על זכות
מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.
 24.5כל שינוי ,תוספת ,ארכה או ויתור המתייחסים להסכם ,לא יהיו בעלי תוקף אלא אם פורטו
במסמך בכתב באישור המוסמכים לכך בעירייה לפי הדין.
איסור העברת זכויות
 25.1הספק מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו ,או כל זכות מזכויותיו או
התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ,אלא על פי הסכמת העירייה מראש ובכתב על כך.
 25.2ניתנה הסכמה כאמור בסעיף  25.1לעיל ,יישאר הספק אחראי כלפי העירייה עבור התחייבויותיו
לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות כאמור.
הבהרה
הספק מצהיר כי קרא את מסמכי הסכם זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות
בהסכם זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע השירותים על פי הדרישות,
התנאים והמועדים המפורטים בהם.
מקום שיפוט
מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית הבלעדית להליכים משפטיים בין הצדדים לפי הסכם זה
תהיה בירושלים בלבד.
כתובות
פרטי הצדדים לצרכי הסכם זה יהיו:
העירייה–
 oכתובת ___________________________________________________ -
 oטלפון  _______________________-פקס ________________________
הספק
 oכתובת ___________________________________________________ -
 oטלפון  _______________________-פקס ________________________

כל הודעה שתשלח על-ידי צד אחד למשנהו באמצעות דואר אלקטרוני ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה עם
קבלת אישור מסירה.
ולראיה באנו על החתום:

הספק-

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

מנהל האגף -

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

גזבר העירייה -

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

ראש העירייה -

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת

חתימות העירייה בכפוף לנהלים ולגובה התמורה.
הספק שהוא עמותה/חברה יצרף אישור מעודכן של עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה מטעמה.

אישור
אני הח"מ עו"ד  /רו"ח _________________________ מאשר כי
ה"ה___________ מוסמכים לחתום בשם העמותה/החברה וחתימתם
בצירוף חותמת העמותה/החברה ,מחייבת אותה.
_____________
תאריך

__________________
חתימה

נספח א'
כתב התחייבות – מניעת העסקה של עברייני מין
אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________
מורשה החתימה של העמותה /החברה /תאגיד אחר __________
מצהיר ומתחייב בזאת ,בקשר לביצוע השירותים נושא מכרז זה ,כדלקמן:
א .אני מתחייב בשם ____________ (שם העמותה /החברה) כי כל העובדים ובכלל זה עובדים
סוציאליים /מתנדבים /רכזים /מדריכים /נהגים וכל עובד אחר שיועסקו על ידיו בין במישרין
בין בעקיפין על-ידי קבלני משנה לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א  .2001-אני מתחייב לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל
ומתחייב כי לא נעסיק עובדים שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ואם יתקבל מידע על חשד
לביצוע עבירות מין לגבי עובד מעובדנו נברר באופן מיידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו .אני
מתחייב לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור לאגף הרווחה בעיריית
ירושלים.
ב .אני מתחייב בשם ____________ (שם העמותה /החברה) לדרוש מכל עובד  /מתנדב אישור
מטעם משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א  2001-כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו ,אני מתחייב לתייק ולשמור העתק
האישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור לאגף הרווחה בעיריית ירושלים.
ג .אני מתחייב בשם ______________ (שם העמותה /החברה) לדרוש מכל עובד  /מתנדב לחדש
את האישור הנ"ל אחת לשנה.
אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________ הופיע בפני מר/גב'
_________________ ת.ז __________________ המוסמך לחתום בשם _________________
אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.

___________________
תאריך

___________________
חתימת עו"ד

נספח ב
ביטוח

א.

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירות על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו כאמור ,ומבלי
לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם
וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ומבלי לגרוע מכלליות האמור במשך כל התקופה הקשורה לניהול
והפעלת תכנית מסיכון לסיכוי ו/או שירותים נלווים (להלן" :השירותים") ביטוחים מתאימים להבטחת
אחריות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס
האישור על קיום ביטוחים ,נספח א' 1המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על
קיום ביטוחים").

ב.

נותן השירות ימציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע השירותים את טופס האישור על קיום
ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי נותן השירות על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת
האישור למזמין חתום על-ידי מבטחי נותן השירות המורשים בישראל במועדים הינה תנאי עיקרי
בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם .נותן השירות ישוב וימציא
אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת
דרישה כלשהי מהעירייה.

ג.

נותן השירות מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:
 )1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – נותן השירות ו/או העירייה:
"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות תאגידים עירוניים ו/או עובדים של הנ"ל.
 )2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה ו/או
מחדל של נותן השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 )3ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד בגין תאונת
עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירות בקשר עם ביצוע השירותים.
 )4ביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של נותן השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.
(*) ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי – בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות
משותפים.
 )5סכום ההשתתפות העצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים
מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 50,000
)6

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או מי מטעמה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .

)7

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה
בכתב ,ע"י נותן השירות ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד
הביטול ו/או השינוי המבוקש.

)8

חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.

)9

כל סעיף בפוליסות נותן השירות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
מבטחי נותן השירות כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי העירייה
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע
לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבטחי נותן השירות זכות תביעה
ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א .1981-למען
הסר ספק ,מבטחי נותן השירות מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

 )10היקף הכיסוי בפוליסות נותן השירות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת
כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ו/או ביטוח אחריות מקצועית ינואר  2018של חברת
הביטוח כלל.
 )11ככל ועבודות נותן השירות כוללות עבודות פריקה ,טעינה ,מכשירי הרמה ,הקמה ופירוק – ביטוחי
נותן השירות יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.

 )12העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מנותן השירות להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת
העירייה ונותן השירות מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.
ד.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמין לא
יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא
יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירות על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

ה.

ביטוח כלי רכב -ככל ויש שימוש בכלי רכב הקשור לשירותים ,נותן השירות יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח
לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל
חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים
(ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה
בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ .₪ 600,000 -למען הסר ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל כלים
נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.

ו.

נותן השירות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בפוליסות הביטוח.

ז.

נותן השירות לבדו אחראי כלפי המזמין לאבדן ,נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא
או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך השירותים ו/או לכל אובדן
תוצאתי בקשר עם ההתקשרות .נותן השירות רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל
במלואו ו/או בחלקו ,אולם יובהר כי בכל מקרה נותן השירות פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את
העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור ו/או
לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

ח.

נותן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של נותן השירות
ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי נותן השירות
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות .נותן השירות פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור
למעט אם גרמו לנזק בזדון.

ט.

נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .ולדרישת העירייה
לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

י.

הפר נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין ,יהיה נותן השירות אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם
לה עקב זאת.

יא .על נותן השירות לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר
הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
יב .מבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי נותן השירות ,היה וניתנה הרשאה להסבת
החוזה ו/או להעסקת קבלני משנה על פי תנאי החוזה ,נותן השירות יהיה אחראי לכלול בהסכמי
ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
נותן השירות וככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם
נותן השירות ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין .לחילופין יכלול נותן השירות את
קבלני המשנה בביטוחיו .למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים
ע"י קבלני המשנה תחול על נותן השירות.
יג.

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות ,השיפוי
והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין העירייה לבין משרד הרווחה והשירותים החברתיים ו/או גורמים
ממנים נוספים אחרים ,נותן השירות מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  " BACK TO BACKונותן
השירות יעמוד בהתחייבויות העירייה בהתאמה.

נספח א'1
תאריך הנפקת האישור:

אישור 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
בפול יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

עיריית ירושלים

(העירייה ו/או תאגידים
עירוניים ועובדים של הנ"ל)
ת.ז/.ח.פ.
____________
מען
ככר ספרא  1ירושלים

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

אחריות כלפי צד
שלישי

מספר
הפוליסה

המבוטח
שם
ת.ז/.ח.פ.
מען

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

ביט
______

4,000,000

(*) אחריות
מקצועית

1,000,000
למקרה ולתקופה
במשותף עם
פוליסת צד ג'
הנ"ל ולא בנוסף
20,000,000

ביט
______

ת.
רטרו:
_____

☒ בעל חוזה (מזמינת
שירותים  /מוצרים)
☐אחר ______

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

(*)אחר – צד ג'
חריג אחריות
מקצועית ,אינו
חל על נזקי גוף
אחריות
מעבידים

אופי העסקה
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחזקה
☒ אחר  :ניהול והפעלת תכנית
מסיכון לסיכוי לרבות שירותים
פרא רפואיים ו/או שירותים
נלווים
תאריך
סיום

מעמד מבקש האישור

1,000,000

מ
ט
ב
ע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 302 ₪אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח
נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור
יחשב כצד ג
 ₪כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'

 304 ₪הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 319מבוטח נוסף היה
ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
 302 ₪אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי 6
חודשים.

פירוט השירותים
 055נופש וטיולים (לרבות מדריכים) /קייטנות /פעילות לילדים
 082שירותי ניהול
 094שירותים פרא רפואיים
ביטול/שינוי הפוליסה *
• שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

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

(*) ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – בו
יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.

