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  43מתוך  2עמוד 

   04/2020 מס' פומבי מכרז

 בגיל הרך לסיכוי מסיכון תכניות הפעלת
 

 והשירותים הרווחה עיריית דימונה באמצעות האגף לשירותים חברתיים ובהתאם לדרישת משרד

בגיל  לסיכוי סיכון"מ תכנית להפעלת הצעות לקבלת בזאת פונים הבריאות, משרד עם בשיתוף החברתיים

 .הנמצא בתחום שיפוטה של עיריית דימונה" במעון לפעוטות הרך

 

 יגבר בו והאמור המכרז במפרט מפורטים הסף תנאי של זה ובכלל המכרז מפרט הוראות של מלא נוסח .1

 .המודעה נוסח על

 

 500באגף הגזברות אצל הגב' יפה מרציאנו בסך של  7.6.20  מכי המכרז ניתן לרכוש החל מיוםאת מס .2

החל מאותו המועד ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של עיריית אשר לא יחוזרו. ₪ 

 דימונה תחת קטגוריית מכרזים. 

 

באמצעות דואר אלקטרוני או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות /שאלות טכניות ו .3

edum@dimona.muni.il  ולא יאוחר מיום  האגף לשירותים חברתייםמנהל  אדו מנקיטהבלבד למר

 . 08-6563108יש לאשר את קבלת המייל בטלפון  12:00.ועד לשעה: 14.6.20

 

אין העירייה . מובהר כי העירייה רשאית על פי שיקוליה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא .4

או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא , ביותרהצעה הגבוהה ביותר או הזולה מתחייבת לקבל את ה

מובהר בזאת כי השימוש בלשון ״הצעה״ בגוף . מההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדיאל הפועל רק חלק 

 .דיני המכרזים "יאינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע״י המשתתף לכדי הצעה עפ, הפרסום

 

״מכרז : במעטפה סגורה עליה יירשם, עותקים כרוכים 2-ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב .5

אצל  14:00 שעהועד ל, 21/6/2020 עד ליום יש לשלשל לתיבת המכרזים  ,בלבד 4/2020  פומבי מס׳

מסמכים שימסרו , קומה ג׳ בבניין העירייה ( לא לשלוח בדואר)יפה עזריה ' המכרזים גב מח' תלהנמ

 תיבת בתוך ההצעה להניח המציע באחריות  .לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל עלולים להיפסל

 ן.האחרו במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא בהצעה תדון לא הוועדה. המכרזים

 

בסמוך לכך( בלשכת היועמ"ש קומה  )או14:15בשעה  21.6.20ביום תיבת המכרזים תיפתח ככל האפשר  .6

ג', בבניין העירייה מרכז מסחרי חדש, דימונה. וכל משתתף יהיה רשאי להיות נוכח בעת פתיחת 

 המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 

 בני ביטון                                                                                                                  

 ראש עיריית דימונה                                                                                                                     
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  43מתוך  3עמוד 

 
 הוראות ותנאים להשתתפות במכרז .1

 
 כללי 1.1

 

 לדרישת משרדעיריית דימונה באמצעות האגף לשירותים חברתיים )להלן: "העירייה"( ובהתאם  1.1.1

בגיל  לסיכוי מסיכון" תכניות להפעלת הצעות לקבלמבקשת ,  החברתיים והשירותים הרווחה

שנים, לרבות פעוטות עם אוטיזם  3 גיל עד בעלי לקויות שונות מיוחדים כיםרצ  םע לפעוטות "הרך

ופעוטות עם לקויות חושיות )עיוורון ולקוי ראייה, חירשות ולקויי שמיעה(. התוכנית תופעל 

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אשר נמצאים במאגר המפעילים של משרד במעונות 

 . העירייה הנמצאים בתחום שיפוטה שלוהינם בעלי סמל מעון, בעלי היתר מטעם העיריה ו

 הסכם על חתימה המכרז, הליכי גמר עםותחילתו תהא נדרש לשנה"ל הבאה  השרות מתן  1.1.2

 .העירייה החלטתוע"פ  כדין ומאושרת חתומה עבודההזמנת  הוצאת, ההתקשרות

. רשאים להציע הצעות לפי מכרז זה תאגידים הרשומים בישראל, או פרטיים, הממלאים את כל 1.1.2

 תנאי הסף לפי מפרט זה, בעלי ידע וניסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במפרט זה. 

 להלן.  1.3תנאי הסף המחייבים מפורטים בסעיף   1.1.4

 זה במכרז כנדרש ,המסמכים שאר כל ובאמצעות בחוברת ההצעה,  תוגש ההצעה  1.1.5

זה. ההצעה תוגש ע"י  מכרז לפי םהשירותי בביצוע משנה קבלני להפעיל רשאי אינו המציע. 1.1.6

 לפי מכרז זה. םהשירותיהמציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי למתן 

 .ולהיפך נקבה ללשון גם היא הכוונה זכר, לשון ננקטה בו זה, במפרט מקום בכל  1.1.7

 

 הגדרות .1.2

 לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה או כל חלק ממנו.עירית דימונה באמצעות אגף הרווחה  – ״עירייה״

 .וגזבר העירייהראש העירייה  –״מורשי החתימה בעירייה״ 

 .זה במכרז כמפורטביצעו מלא של השירותים להפעלת תוכניות "מסיכון לסיכוי"  -"השירותים"

 הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה.  -"תנאי סף"

 .זה למכרז במענה הצעה המגיש פרטי או , תאגיד -"מציע"

  .זה מכרז לפי כזוכה העירייה י"ע נבחר אשר  ,המציע -"ספק/ מבצע / זוכה"

 

 ואישורים תנאי סף. 1.3
 

 
 

 לפסילת לגרום עלול התנאים באחד עמידה )אין להל המפורטות ובדרישות בתנאים לעמוד המציע על

 ה(:ההצע

והשירותים הכלכליים והנמצא ברשימת  הרווחהעבודה משרד  ידי על המוכר מעון מפעיל המציע  1.3.1
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  43מתוך  4עמוד 

  .בעל סמל מעוןו

המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים להפעלת מעון יום בהתאם להוראות הדין לרבות אישורים  1.3.2

 המקומית.מטעם הרשות 

 

 .מיוחדים צרכים עם פעוטות בשילוב לפחות השנ של ניסיון התוכנית להפעלת המוצע למעון  1.3.3

 

כמו . הימצאות יחידה טיפולית להתפתחות הילד שמוכנה לקחת אחריות על אבחונים וטיפולים  1.3.4

לדרישת המציע מתחייב לרכוש, בהתאם  .המטפלים מגיעים למעון כדי לתת את הטיפולים, כן

 י"ע המעון לצוותהבריאות  משרד , שירותי הדרכה מיחידות התפתחותיות המוכרים ע"יעירייהה

 כפוףבו העירייה לדרישת בהתאם יהיו המעון ידי על שירכשורפואי. השירותים  הפרא הצוות

יצרף המציע לספק.  עירייהה וציאתש ולהזמנה הבריאות משרדמ לפעילות תקציב לקבלת

 מאומתת על ידי עורך דין.הצהרה על כך 

 

המציע יצרף הצהרה על כך מאומתת על ידי  .קיים חדר מתאים למתן טיפולים במבנה המעון  1.3.5

 עורך דין.

 

המציע מצהיר ומתחייב לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות   1.3.6

 .'בנספח ירה מובא הנוסח ההצ -. 2001, תשס"א מסוימים

 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:     1.3.7

 תאגיד )חברה / שותפות / עמותה(.  רישום תעודת -והמציע הוא תאגיד במידה  1.3.7.1

 .העמותות מרשם תקין ניהול אישור לצרף עליו רשומה עמותה הינו המציע אם

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור  1.3.7.2

, המעיד כי 1976 –כדין( התשל"ו  זרים עובדים והעסקת מינימום שכר מס, חובות

האישורים  כל .כחוק המס לרשויות ומדווח ורשומות חשבונות ספרי מנהל המציע

 חייבים להיות על שמו של המציע בלבד. 

 גופים  עסקאות חוק לפי כדין זרים עובדים העסקת בדבר במלואה חתומה התחייבות  1.3.7.3

 זרים עובדים והעסקת מינימום אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכרציבוריים )

 לתנאי הסף.   'גכנספח בנוסח המצ"ב  1976 –כדין( התשל"ו 

המציע / הצהרת המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה  את המבקר ד"עו אישור הצגת  1.3.7.4

 וההסכמים הקיבוציים ההסכמים ה,הרחב  צווי  ,העבודה  מחוקילכל עובדיו כמתחייב 

החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק  האישיים

 ותשלומים סוציאליים בנוסח המצ"ב כנספח ה' לתנאי הסף. 

, בנוסח הכלל מן יוצא ללא שבמפרט הדרישות בכל לעמוד המציע התחייבות המעגן מסמך 1.3.7.5
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  43מתוך  5עמוד 

 לתנאי הסף.  הכנספח המצ"ב 

על  המציע שבשירות דין מעורך או המציע את המבקר חשבון מרואה אישור הצגת 1.3.7.6

מורשות, בנוסח  מחשב בתוכנות ורק אך שימוש לעשות בדרישה לעמוד המציע התחייבות

 לתנאי הסף.  'וכנספח המצ"ב 

 

 הרך לגיל מעון הפעלת עלהעבודה הרווחה והישרותים החברתיים  ממשרד אישור הצגת 1.3.7.7

  .וכן אישור מהרשות המקומית על מתן היתר כאמור מעון סמל בעל

 
 הערות 

 .במכרז מופיעים הם בו הסדר י"עפ מסודרת בצורה לצרף יש ל"הנ המסמכים את

כמפורט  ,הנדרשים המסמכים אליהם יצורפו לא או/ו הסף בתנאי יעמדו לא אשר הצעות פסולל העירייה עלולה

 .אחר או זה סף לתנאי בנוגע נתונים להשלמת למציעים לפנות הזכות הלעצמ תשומרהעירייה  ,זאת עם.לעיל

 

 תקופת ההתקשרות 1.4

 שלוש כעבור ותסתייםעירייה ה קביעת לפי המכרז הליכי סיום לאחר תחל ההתקשרות תקופת 1.4.1

 חליטתו . היהעירייהה של הבלעדי הדעת לשיקול בהתאם לשנה אחת יציאה תחנות עם שנים

 30 -מ יאוחר לא עד ומראש בכתב למפעיל עירייהה ודיעת היציאה תחנת מימוש על עירייהה

 ההתקשרות. סיום על היציאה תחנת למועד עובר ימים

 נוספות בשנתיים ההתקשרות תקופת את להאריך ,הבלעדי הדעת שיקול לפי ,תרשאי העירייה  1.4.2

שהוצאו  והתקנות 1992 - ב"התשנ המכרזים, חובת לחוק בכפוף ,פעם בכל חלקה או שנה עד

  .מכוחו

 מעת שבתוקף לתקציב ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כפוף ההתקשרות חוזה  1.4.3

 .לעת

 .בתקציב תלוי והינו מוגבל המיכסות מספר  1.4.4

 תום לפני ,שהיא סיבה מכל ,ההתקשרות את להפסיק הזכות את הלעצמ, תשומר העירייה  1.4.6

 .ובכתב מראש ימיםשלושים() 30 מפעילכך ל על ודיעתש ובלבד ,ההתקשרות תקופת  

 של הלדרישותי בכפוף ,לעירייה השירותים את לתת מתחייב המציע ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.4.7

 עם שייחתם ,ובהסכם זה במכרז לרשום ובהתאם ההתקשרות משך לעניין העירייה

ההסכם,  של ההארכה תקופות כל במשך השירותים את לספק מתחייב המציע המפעיל.

 כאמור לעיל, ככל שיהיו כאלה.

באמצעות דואר אלקטרוני בקשר למכרז יש להפנות או בקשות הבהרה /שאלות טכניות ו  1.4.8

edum@dimona.muni.il            מנהל האגף לשירותים חברתיים  אדו מנקיטהבלבד למר

.08-6563108יש לאשר את קבלת המייל בטלפון  12:00 ועד לשעה  14.6.20ולא  יאוחר מיום 
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  43מתוך  6עמוד 

 

 

  הגשת ההצעה 1.5

 .יתקבלו לא, זה מועד לאחרשתגענה  הצעות 21.6.20עד ליום   הוא ההצעות למסירת האחרון המועד 1.5.1

 ובכל הנספחים המצורפים. עמוד סוף בכל לחתום במלואם המכרז סעיפי את בעיון לקרוא המציע על 1.5.2

על המציע להקפיד על הגשת המכרז בצורה מסודרת, בכתב ברור וקריא וכן, לצרף בסדר כרונולוגי את  1.5.3

 המסמכים הנדרשים לתנאי הסף, האישורים וההתחייבויות החתומות. 

 .כלשהם מזהים פרטים או ,המציעבלבד, ללא שם  " 4/2020 מספומבי  מכרז "על המעטפה יש לציין:  1.5.4

 המכרזים בתיבת בזמן תהיה שלא הצעה .המכרזים לתיבת ההצעה של פיסית הכנסה לוודא המציע על 1.5.5

 .יתקבל לא( וכדומה דוארת )אחר דרך בכל משלוח .התקבלה שלא כאילו תחשב

 :כדלקמן להקפיד יש לגביו  ;"המקור עותק" ייקרא העותקים מן אחד  1.5.6

 שנמסרו ,המכרז ממסמכי עותקבמפרט זה( יכיל  3עד  1)פרקים  עותק המקור למענה האיכות  1.5.6.1

 של במסגרת ,עירייהה י"ע שיופצו ,ודומיהם ההבהרה מסמכי וכל ההסכם נוסח כוללע )למצי

 (. המכרז הליכי

 של בחותמתו יוחתם) ל"הנ  המכרז  מסמכי  כולל  (ההצעה  של  המקור  בעותק  עמוד  כל  1.5.6.2

 רק בחשבון יילקחו ,יהיו אם ,יד-בכתב תיקונים. מטעמו חתימה מורשי של ובחתימה המציע

 ן.התיקו ליד חתימה ובחותמת מורשי של בחתימה מלווים יהיו אם

 בכל עיין כימהווה הצהרה של המציע  המכרז מסמכי ושל המציע הצעת שלעמוד  כל עלהחתימה 

 תנאי כל וכי הצעתו של העריכה בעת מלא באופן תוכנם את בחשבון והביא אותם הבין ,המכרז מסמכי

 .במלואם עליו מקובלים המכרז

 
 

 דרישות נוספות עם הגשת ההצעה 1.6
 

 את הלעצמ שומרת העירייהיום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות(.  90הצעת המציע תהיה בתוקף עד ) 1.6.1

 מןיום,  180-הנ"ל, עד ל  לתקופה מעבר יימשכו המכרז והליכי היה, ההצעה תוקף של הארכה לדרוש הזכות

העירייה,  של לדרישתו התאםב הצעתו תוקף את להאריך מתחייב. המציע הצעות לקבלת האחרון המועד

 כאמור.  הארכה על חליטת והעירייה היה

  

 הסכם חתום 1.6.2

 ממסמכי נפרד  בלתי  חלק  הינו  בזה  המצורף  ההסכם  נוסח. כדבעי  חתום  הסכם לצרף  המציע  על

 לא יותר בתוך השרות למתן להיערך חייב יהיה המציע .פיו על מחויב יהיה במכרז שזכה מציע .המכרז

 שנמסרה לו הודעה על זכייתו. ממועדימים  30 -מ

 :להסכם המכרז בין היררכיה 1.6.3

 את לראות ישהמכרז  ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה ,נספחיו על ,זה למכרז המצורף חוזה 1.6.3.1

 זה.  את זה המשלים אחד כמסמך לו )על נספחיו( המצורף החוזה ואת המכרז
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 .הנוסחים שני בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל 1.6.3.2

 נוסח ויראו ,המכרז נוסח יגבר החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות 1.6.3.3

 .במכרז הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה

 מותנית או מסויגת הצעה 1.6.4

 .המכרז  דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן להתנות או הצעותיהם את לסייג המציעים על איסור חל

 הערותיו את או השגותיו את להעלות רשאי להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי ,הסבור מציע

  .בהתאם שיבתו פנייתו את שקולת והעירייה ,ההבהרות הליך במסגרת

 מהסייג להתעלם או  תיקונןאת  לדרוש  ,מותנות  או  מסויגות  הצעות  לפסול  דעת  שיקול  המכרזים  לוועדת

 .שירשמו מטעמים מהתנאי או

 , והמסמכים  האישורים  כל  יצורפו  לא  אליה ,הצעה כל  הסף-על  לדחות  תרשאי  היהת עירייהה

  .כאן לאמור נוספת הודעה כל ללא - אתוז  ,לעיל המפורטים

    ה הבלעדי, לדרוש דעת-שיקול  לפי ,הזכות  את  הלעצמ  תשומר  העירייה  ,לעיל  באמור  לפגוע  מבלי

 .זה למכרז שיוגשו ,להצעות בקשר ,בכתב נוספות הבהרות ולקבל מסמכים של השלמה

 

 

 
 במכרז זכיה בגין הספק מן שידרשו, ואישורים התחייבויות   1.7
 
 

 המפרט ועל ההסכם על חתימה 1.7.1

 .זה למפרט המצורף בנוסח העירייה לבין הזוכה בין הסכם על לחתום יידרש במכרז שיזכה המציע 1.7.1.1

 מהות תותאם במכרז הזכייה לאחר ,המכרז ובמפרט שבהסכם השרות במהות סתירה ויש במידה

 .להסכם המכרז מפרט י"עפ השרות

 .נספחיו על עימו שייחתם ההסכם ולהוראות זה מכרז מפרט להוראות בהתאם יפעל הזוכה

 בגין מהמציע להיפרערשאית  העירייה היהת כזה במקרה. להפרתו שקולה ההסכם על חתימה אי  1.7.1.2

 ו.ז מהפרה כתוצאה לו שנגרם נזק כל

 לאחר בסמוך החוזה של אחרת הפרה של במקרה או המציע מצד החוזה על חתימה אי של במקרה 1.7.1.3

 יחול כזה במקרה. במכרז כזוכה אחר במציע ולבחור להתכנס המכרזים ועדת רשאית , חתימתו

 . החלופי הזוכה על נספחיו על זה מפרט הוראות וכל לעיל האמור הכלל

 הבא במציע לבחור המכרזים ועדת רשאית החוזה על מלחתום נמנע החלופי הזוכה שגם במקרה  1.7.1.4

 . לעיל המפורטים בתנאים ו, אחרי בתור

 שימצא כפי ,שידרשו השירותים היקף לצמצם או להרחיב ,הדעת שיקול פי על ,תרשאי היהת העירייה 1.7.1.5

   .המכרזים ועדת של לאישורה בכפוף לעת מעת לנכון

 ,בדיולעו או ,לזוכה שייגרם סוג מכל נזק ,אובדן ,הוצאה ,כלשהו בתשלום שאתי לא העירייה  1.7.1.6

 כנגד ביטוח בחברת עצמו את יבטח הזוכה הספק  י.שליש לצד או ,ידו על המועסקים לאנשים או

 .לעיל שצוינו הסיכונים
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 ביצוע ערבות 1.7.2

 לפקודת בישראל מבנק שמו על אוטונומית בנקאית ערבות הזכייה הודעת קבלת עם ימציא הזוכה 1.7.2.1

 למילוי כבטחוןעשרים וחמישה אלף שקלים חדשים( )₪  25,000בסך של ב עיריית דימונה

 .בהצעתו והאמור המכרז מפרט ,עימו שייחתם ההסכם י"עפ התחייבויותיו

 .ההתקשרות תקופת תום לאחר ימים 90 לפחות של לתקופה בתוקף תהיה הערבות 1.7.2.2

ר באמו אין ".ערבות כתב" ז' בנספח כמפורט יהיה הערבות נוסח

 .ביצוע ערבות לעניין ההסכם מהוראות לגרוע כדי לעיל

 

 מלא שירות למתן התחיבות 1.7.3

 ,התכנית להפעלת והתעריף האדם חוכ למודל בכפוף ,מלא שירות למתן יתחייב מפעילה -הזוכה 1.7.3.1

 השירותים כל  של  לביצועם  כוללת  אחריות  יתןי  מפעילה. זה  מכרזב  הנדרש  לכל  ובהתאם

 . בלבדזוכה ה עם הסכם חתום עלעירייה תה. הנדרשים

 , ובאיכות בהיקף ,במועדים השירותים  למתן הנדרשים  האמצעים  כל  את  יקצה כי  יתחייב,   הספק 1.7.3.2

  .זה מכרז של הדרישות לכל במענה ידו-על מוצעיםה

 

 מידע לאבטחת בנוגע התחייבות 1.7.4

 המפורטות ,המידע ואבטחת טחוןיהב דרישות כל את למלא מתחייבים מטעמו השירות-נותני וכל הספק

 .בהסכם וכמפורט ,זה בהקשר ,הדרושים המסמכים כל על ולחתום ,זה במפרט

 
(. 1.7 סעיף כל) הז בסעיף מהדרישות אחת לכל ומתחייב מפורש באופן מצהיר המציע ,ההצעה חוברת על בחתימתו

 .כאן לאמור נוספת הודעה כל ללא ,זאתו ,כאמור התחייבות בה תהיה שלא ,הצעה לפסול ת,רשאי עירייהה

 
 שיקול דעת העירייה בביטול המכרז  1.8
 

 תרשאי ההסכםנחתם  אם לרבות ,זכייתו על לזוכה בכתב הודעה שניתנה לאחר יום 45 עד של תקופה בתוך 1.8.1

 על שיקבע זמן פרק לכל ההתקשרות או המכרז הליכי את להשהות ,הבלעדי הדעת שיקול י"עפ ,עירייהה

 .בשינויים חדשמ ולפרסמו המכרז את לבטל או ,כליל לבטלם או ,היד

 .המציעים הצעות את לפצל או זוכים בין הזכייה את לפצל הזכות את הלעצמ תשומר עירייהה  1.8.2

 .למכרז כלשהו זוכה לבחור שלא להחליט הזכות את הלעצמ תשומר עירייהה  1.8.3

 הגבוה הציון את שקיבלה בהצעה לבחור שלא רשאית עירייהב המכרזים ועדת  ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי  1.8.4

 יכולתו בדבר חשש המעורר באופן סבירה בלתי ההצעה כי מצאה אם ,השאר בין ,המידה באמות ביותר

 בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא המציע עסקיו כי חשש המעורר באופן או בהתחבויותיו, לעמוד המציע של

 את המבצעים לעובדים הסוציאליים התנאים לתשלום הנוגע בכל עירייהה של הדעת את המניח באופן

 .לעירייה המכרז נשוא השירות למתן מתאימים אינם המציע של אופי כי מצאה אם או ,הנדרשת הפעילות

 מהות לעומת מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא הצעה בכל להתחשב שלא תרשאי העירייה ,בנוסף  1.8.5
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 הערכת מונע העירייה שלדעת ,המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר בשל או ,ותנאיה ההצעה

  .נדרשכ ההצעה

 העירייה תקציב אם למכרז שהוגשו מההצעות אחת אף לאשר שלא תרשאי האת העירייה כי ,בזה מובהר  1.8.6

 .ההצעות ועבור בהתאם הנדרשות העלויות את יכסה לא זו למטרה

 ביטול על ההודעה -יום 90 – האמורה התקופה לפני הצעה בוטלה ,זה מכרז במפרט מהאמור לגרוע מבלי  1.8.7

 .עירייהלבכתב  תועבר ההצעה

)להלן: "החוק"(, לעניין עידוד  1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  1.8.8

", עסק: "המונחים של משמעותם על) אישה בשליטת הוא העסק לפיו ,ותצהיר אישור להגיש , בעסקיםנשים 

 ב לחוק(.  2" ראה סעיף תצהיר"ו "אישור" "אישה שליטת"עסק ב

 ,להצעתם לקבל הבהרות  בכדי  כולם  המציעים  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  לפנות  הזכות  נשמרת  עירייהל 1.8.9

 ,המכרזים חובת חוק להוראות בכפוף הכל ,ההצעות בבדיקת להתעורר העלולות בהירויות אי להסיר בכדי או

 .מכוחו שהותקנו התקנות

 .מתאים אינו מציע אף כי לו נראה אם ,ים/זוכה לקבוע שלא תרשאי עירייהה 1.8.10

 ,המכרזים ועדת רשאית ,הפסוקה וההלכה דין כל הוראות ,זה מכרז מפרט מהוראות לגרוע ומבלי בנוסף 1.8.11

 החלטה כי מצאה אם וזאת ,הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם כל תיקון על להורות ,שיירשמו מנימוקים

 .זה מכרז של תכליתו ואת הציבור טובת את המרבי באופן משרתת זו

 .דין כל פי על העירייה מזכויות לגרוע כדי המכרז בסעיפי אין 1.8.12

 :העירייה פיקוח 1.8.13

 לילדי הניתנים לשירותים בנוגע ובקרה פיקוח להפעיל ,במסגרות לבקר רשאים עירייה נציגי 1.8.13.1

 .השירות נותן של זה מכרז לעניין המוסמכים לנציגיו הערותיהם ולהעביר הטיפולית המסגרת

 .אגף הנהלות העירייה ומחלקת הרווחה בה ואף את  את שישמשו שונים דוחות יפיק המסגרת מנהל 1.8.13.2

 ,במסגרת הפעילות אחר ומנהלי תקציבי ,סטטיסטי ,מקצועי מעקב בניית לשם נדרשים אלו דוחות

 .בחודשו חודש מדי ויוגשו

 ן. חשבו רואה באישור חייבים יהיו שיופקו כספיים דוחות 1.8.13.3

 כמפורט השירותים באספקת הקשורים העניינים בכל עירייההנציג  להוראות להישמע יתחייב המציע 1.8.13.4

 .בעקבותיו שייחתם ובהסכם המכרז במפרט

 (.1.8ף סעי כלה )ז בסעיף האמור לכל במפורש מסכים המציע ,הצעה של להגשה החוברת על בחתימתו

 

 
 ההצעה מבנה 1.9

 

 ההצעה 1.9.1

 הפרטים ציון צד( להצעה חוברתהלן )ל שיפורט מבנה פי על הצעתו את להגיש המציע על 1.9.1.1

 זה.  למפרט הנספחים על וחתימתו הרלוונטיים

  לפרט המציע מעוניין אותם נושאים הנדרש הפירוט לאחר להוסיף ניתן הצורך בעת  1.9.1.2

 .בהצעתו והכלולים

 בסדר ,זה מפרט לפי הנדרשים והמסמכים האישורים כל את ההצעה לחוברת לצרף יש 1.9.1.3
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 . במפרט המפורט

 . שלהלן במתכונת תוגשנה שלא הצעות הסף על לפסול הזכות את הלעצמ תשומר עירייהה 1.9.1.4

 תעודות ,אישורים ,המלצה מכתבי ,הנספחים כל ,כן כמו .העברית בשפה תוגשנה ההצעות 1.9.1.5

 . העברית בשפה ורק אך יוצגו במכרז הנדרש פרט וכל

 מספר הצעות 1.9.2

  והוא בלבד המציע י"ע תוגש ההצעה זה למכרז במענה, בלבד אחת הצעה להגיש רשאי מציע

 עמו תקשרת העירייה)ככל ו בהמשך ולמימושה להצעה הנוגע כל על העירייה כלפי אחראי שיהיה

 (. זה לצורך

 

 (.1.9 סעיף כל) זה בסעיף האמור לכל במפורש מסכים המציע ,ההצעה חוברת על בחתימתו
 
 

 

 כוללת ואחריות ההצעה שלמות 1.10
 

 תפעולית כיחידה ומוצעת שלמה היא וגשתהמ ההצעה כי ,הצדדים על ומוסכם ברור 1.10.1

 הפעילויות  לכל  אחראי  ויהיה  הראשי  כספק  יחשב  ההצעה  מגיש .אחת  ואינטגרטיבית

עם  ההסכם על יחתום בלבד והוא ,זה מכרז נשוא ,השירותים ממתן חלק המהווים ,והתוצרים

בחלקים או בשלבים,  אותה  וליישם  מההצעה  בחלק  לבחור  תרשאית, העירייה זא-עם העירייה. 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 הנובעות הדרישות  כל  על  עונה  שההצעה  ,ומתחייב  מצהירבחתימתו על חוברת ההצעה, המציע  1.10.2

 לשאלות במענה שנמסר ,העירייה מטעם הנוסף המידע ועל ובנספחיו זה במפרט הרשום מן

 .אחרת דרך בכל או המכרז רוכשי של

 

 והערכתן ההצעות תבדיק .111

 הסף-סעיפי של בדיקה ': א שלב 1.11.1

 ,הסף-תנאי כל על עונות שאינן ,הצעות. הסף-תנאימידת עמידתן בכל  לגבי ייבדקו ההצעות ,זה בשלב

 .ייפסלו

 האיכות של רכה': העב שלב 1.11.2

 ת. האיכו הערכת של זה לשלב יעברו ,הנדרשים הסף-תנאי בכל שעמדו ,הצעות 1.11.2.1

 להגיש המציע נדרש אשר המידע כל על תתבסס ,ההצעה מן שתופק האיכות הערכת 1.11.2.2

 כמפורט ,שלהם היחסי ובמשקל הבאים ובקריטריונים בעקרונות ובהתחשב ,הצעתוב

 . להלן

 יפחת שלה הכולל האיכות ציון אשר ,הצעה לפסול הזכות את הלעצמ תשומר העירייה 1.11.2.3

 )שבעים אחוז(. 70% -מ

 :להלן ,היחסי ומשקלן האיכות במימד המידה-אמות 1.11.2.4
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 .מס המידה אמת באחוזים יחסי משקל הערות

  
 
 

30% 

  בפעוטות בטיפול  שנה עד של ניסיון 
 נקודות 0בגיל הרך= 

   מעבר  נוספת   ניסיון  שנת  כל  על 
לכלל  30% -ולא יותר מ 10% -לשנה

 תקופת הניסיון

.1 

 

        

  אישור לצרף יש
 
 

20% 

  2. פעוטות בשילוב  ניסיון שנת כל על 

 מהשנה  החל,  מיוחדים  צרכים  עם לשירותים אגףמה

 10% -השניה .זה ניסיון על חברתיים

  ולא  10%  נוספת  ניסיון  שנת  לכל 

 20% -מ ותרי

  ממכון אישור לצרף יש
 
 

10% 

  3. בטיפול לפחות אחת שנה של ניסיון 

 בפעוטות עם צרכים  שיקומי /הילד להתפתחות

 פרא  צוות  י"ע  שמבוצע  מיוחדים התפתחותית שלוחה

 .ודותנק 10= במעון רפואי .מוכרת



  
 
 
 
 
 

30% 

 .4 ומתקניו   המעון   של   פיזית   התאמה

 :מיוחדים צרכים עם לפעוטות

על 
המציע 
לצרף 
 הצהרה

 לתחבורה  המעון   של   נגישות  א

 5% -ציבורית

  המעון אל חיצונית נגישות  

 10% –( מדרגות ,מרוצף שביל ,חנייה) 
 

  במבנה המעון קיים חדר ייעודי
 -רפואיים-ומתאים לטיפולים פארא

10%  
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   המעון בנהמ וךת בתנגישו 

  5% -(מעלית ,מדרגות) 
 

 5. לשיקול   בהתאם   כי,   בזאת  מובהר 10% 

 10 עד להעניק וועדת המכרזיםדעתה, רשאית 
לחוות דעת שיגיש בפני בהתאם נקודות 

הוועדה מנהל אגף הרווחה והשירותים 
 ו מסיורלהתרשמותהחברתיים בהתאם 

 וך במעון אודות מצבו הפיזי של המבנה,שיער
רים קיימים, תחזוקת המבנה, אמצעים ואביז

 ריהוט, ציוד, וכיוצ"ב.

 

  כ"סה 100%   
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 בהצעות עיון זכות 21.1
 

 בהצעה לעיין רשאים במכרז זכו לא אשר מציעיםהחוק, להוראות  בהתאם 1.12.1

 . מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלול בהם העיון אשר בהצעה חלקים למעט הזוכה, 

 מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו עמודים אלו הצעתו במסגרת מראש לציין הזכות למציע 1.12.2
 

 
 

 .זאת ולנמקף( הס בדרישות עמידה להוכחת הנוגעים וסעיפים עלויות למעטי )מקצוע סוד או

 כספיים נתונים .כולה הצעתו לחשיפת שהסכים כמי ייראה ,כאלה סעיפים יציין שלא ,מציע

 ה.מקר לבכ חסויים יישארו (ב"וכיו כספיים דוחות)

 נתונה תהיה חסוי, יהיה הזוכה המציע בהצעת כלשהו חלק האם ההחלטה כי תבזא מובהר 1.12.3

 כנושא סימן שמציע, נושא כל כי ,בזאת מובהר ןכ .העירייה של המכרזים לועדת ורק אך

 תקבל המכרזים שועדת ככל ,ההצעות ביתר גם חסוי יהיה ,חיסיון עליו להטיל מבקש שהוא

 בכל ,המציעים כל בפני פתוחה תהיה הזוכה ההצעה של המחיר הצעת .החיסיון טענת את

 מקרה.

  דעתה -שיקול פי-על ,רשאית תהיה המכרזים ועדת כי ,בזאת מובהר לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.12.4

, המקצועית להערכתה ,שר, אמסמך  כל ז,במכר  זכו  לא, שהמציעים  בפני  להציג  ,הבלעדי

 המכרזים חובת חוק של בתקנות לעמוד מנת על דרוש והוא מקצועי או מסחרי סוד מהווה אינו

 

 הנדרשים השירותים :2 פרק
 

 כללי 2.0
 

 הרווחה העירייה באמצעות האגף לשירותים חברתיים )להלן: "העירייה"( ובהתאם לדרישת משרד 2.0.1

 לקבלת בזאת פונה "( העירייה" בהתאמה להלן) הבריאות משרד עם בשיתוף החברתיים והשירותים

הנמצאים ברשימת הארגונים )רווחה ה משרד י"ע שאושרוהמפעילים מעונות יום  מארגונים הצעות

 צרכים בעלי לפעוטות שילוב תוכנית עבורו להפעיל (המפעילים שעברו מכרז במשרד הרווחה

 לקויות עם ופעוטות אוטיזם,עיכוב התפתחותי, נכויות פיסיות עם פעוטות לרבות) במעונות מיוחדים

רפואיים בתוך  -תוך הנגשת שירותים פארא  (שמיעה ולקויי חירשות ,ראייה לקויי ,עיוורון חושיות

 . בתחום שיפוטה של עיריית דימונההמעון וקיום מערך תומך למשפחות 

הנגשת מגוון שירותים  , וחינוכי שיקומי פוליטאבחונים,  היום בשעות לספק ידאג התוכנית מפעיל 2.0.2

)עובדת  )באחריות המכון להתפתחות הילד/ מרכזים טיפוליים(, ותמיכתייםטיפוליים,שיקומיים

 .החולים קופות באמצעות שיסופקו ,רפואיים-פרא טפולים לרבות סוציאלית( בתוך המעון,

 השנה כל ( במשךמעון סמל לו שיש)הרווחה  משרד י"ע שמוכר יום מעון של במתכונת תפעל המסגרת 2.0.3

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.משרד  העיריה או  י"ע שמתפרסם החופשות לוח עפ"י 



 עיריית דימונה 

 
 מכרז פומבי מס' 04/2020

 

 
 חתימה בראשי תיבות _______________________  

_____________________________________________________________________________________ 

  43מתוך  14עמוד 

 תמתחייב העירייה אין .לצרכים בהתאם מעון לכל פעוטות   10 -עד יאושרו במכרז שיזכו לגורמים 2.0.4

 .למעון את המספר המקסימלי של הפעוטות או בכלל להפנות

 

 היעד אוכלוסיית 2.1
 

 יום במעונות מיוחדים צרכים עם פעוטות המשלבת תכנית הינה "לסיכוי מסיכון" תכנית 2.1.1

 נאותה ושיקומית חינוכית ,טיפולית מסגרת ,מיוחדים צרכים עם לפעוט שירותים מתן תוך ,רגילים

 .המכרז במסמכי המפורטת התכנית פי על

  ניםש 3ד עחודשים  3 : הפעוטות גיל 2.1.2

 מיוחדים צרכים כבעלי ,ההתפתחותית ידי היחידה על שאובחנו כאלו להיות הפעוטות על 2.1.3

 .רפואיים-פרא ולטיפולים לשילוב המלצות לגביהם וקיימות

 .מיוחדים צרכים בעלי פעוטות  6-10 בין -ישולבו אחד במעון 2.1.4

 הפעוטות ישולבו במעון אחד בלבד. 2.1.5

 התכנית מהות 2.2
 

 :כוללת התכנית 2.2.1

 ' (וכו ,רחיצה ,האכלה) אישי טיפול 2.2.1.1

 והעשרה גרייה 2.2.1.2

 בפעוט רגשית מיכהת 2.2.1.3

 חושי פיתוח 2.2.1.4

 וגסה עדינה מוטוריקה פתוח 2.2.1.5

 ותקשורת שפה פתוח 2.2.1.6

  יום-היום ייבח בסיסיות תפקודיות מיומנויות פתוח 2.2.1.7

 הפעוט למשפחת תמיכתי וטפול יעוץי 2.2.1.8

 .מקצועי רב צוות ידי על יינתנו אלושירותים 

 י"ע ,הצורך י"עפ ,האם בכיתת או/ו ייעודי טיפולים בחדר ,במעון נתנויי :רפואיים-פרא  טיפולים  2.2.2

 ימומנו אלו טיפולים .התפתחותית יחידה/מכון י"ע שתומלץ לתכנית בהתאם ,רפואי-פרא צוות

 .מבוטחים הפעוטות בהן החולים קופות י"ע

 .הפעוטות את לקדם כיצד הסייעות את ינחו רפואיים-הפרא המטפלים 2.2.3

 .סוציאלית עובדת ידי על התכנית ריכוז 2.2.4

 

 להפעלה העירייה דרישות 2.3
 

 בשבוע ימים 6, העבודה הרווחה והשירותים החברתיים משרד של מעונות תוכנית י"עפ תפעל התוכנית 2.3.1

 .12:45עד השעה  07:00ובימי ו' מהשעה  16:00עד השעה   07:00' משעה ה -'א ימיםב

או משרד  עירייהה י"ע שיפורסמו כפי במעונות חופשות למעט השנה כל במשך כאמור תפעל התוכנית  2.3.2
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 הרווחה והשירותים החברתיים.העבודה, 

 י"עפ הפעוט של אופטימלי תפקוד שיאפשר באופן ומותאמת בטיחותית ,נגישה תהיה המעון סביבת 2.3.3

 .בפעוטות המטפל רפואי-הפרא הצוות המלצות

 . חברתיים לשירותיםאגף ה ידי על ורק אך אליו שיופנו בעלי צרכים מיוחדים פעוטות יקלוט המפעיל 2.3.4

 . בתוכנית שישולבו הפעוטות זכאים להם השעות למספר בהתאם סייעות/סייעת יגייסהמפעיל  2.3.5

שעות חודשיות לילד )ראה להלן הגדרת תפקיד  4בהיקף של  ס"עו שירותי יספק  המפעיל הארגון 2.3.6

 העו"ס(. 

 העובדת עם יחד  התכנית יישום על אחראי יהיה המעון ת/מנהל באמצעות המפעיל הארגון 2.3.7

 . בתכנית פעיל חלק ייקח המעון צוות כל .הסוציאלית

 וידאג ,הבריאות משרד י"ע המוכרת הילד להתפתחות טיפולית יחידה עם בקשר יהיה המפעיל 2.3.8

 . המכון להמלצת בהתאם רפואיים-פרא טפולים תספק הטיפולית שהיחידה

 . רפואיים-פרא לטיפולים במעון מותאם וציוד מתאים חדר יקצה המפעיל 2.3.9

 (. 3 בפרק כמפורט) היגוי בועדת ישתתף נציגו או המפעיל 2.3.10

 
 

 הדרכות 2.4
 

 .הסוציאלית והעובדת המעון מנהלת באחריות ,המעון לצוות והדרכה השתלמות 2.4.1

  שעות 6 על יעלה שלא בהיקף ,רפואי-הפרא הצוות י"ע תינתן מטפלות /לסייעות ההדרכה 2.4.2

 .לילד חודשיות

 הפעוטות  עם השוטפת עבודתה לצורך ,לסייעת ותימסר תיכתב ההדרכה תכנית 2.4.3

 שעות מספר את הכולל חודשי ודוח עירייהל המעון שימציא קבלות סמך על יבוצע למעון התשלום 2.4.4

 .עת באותה בתכנית המשולבים במעון הפעוטות ומספר ההדרכה נושאי ,ההדרכה

 התכנית מימון 2.5
 

 .החברתיים והשירותים הרווחהועל ידי  עירייה ידי על ממומנת לסיכוי מסיכון תכנית 2.5.1

 .בתכנית המשולבים מיוחדים צרכים עם הפעוטות מספר עבור יהיה למפעיל התשלום 2.5.2

 וועדת  י"ע נקבעו ,בחודש  אחד  ילד  עבור  כניתהת  הפעלת  והתעריף בגין אדם  כח  מודל 2.5.3

 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד של תעריפים

 .להלן 4 בפרק מובא מיוחדים צרכים עם פעוט של בתכנית לשילוב החודשי התעריף 2.5.4

 :להלן כמפורט המרכיבים את להבטיח אמור והוא המפעיל לארגון יינתן ל"הנ המימון 2.5.5

 זו בתכנית המשולב מיוחדים צרכים עם פעוט לכל יומיות שעות 1.5 -סייעות. 

  להתפתחות הטיפולית היחידה עובדת, רצוי) לפעוט חודשיות שעות 4 -סוציאליתעובדת 

 (. בקהילה הילד

 :רפואי-הפרא הטיפול מימון  2.5.6

 שאבחן  המכון להמלצות בהתאם החולים קופות ידי על ממומנים - רפואיים-הפרא הטיפולים

 .ממלכתי בריאות ביטוח חוק פי על הפעוט את



 עיריית דימונה 

 
 מכרז פומבי מס' 04/2020

 

 
 חתימה בראשי תיבות _______________________  

_____________________________________________________________________________________ 

  43מתוך  16עמוד 

 לדיווח בהתאם הרווחה משרד י"ע יועבר  :רפואי -הפרא הצוות י"ע   ןהמעו צוות הדרכת מימון  2.5.7

 . הבריאותממשרד  לפעילות תקציב לקבלת ובכפוף בפועל

 

 

 

 מימוש : 3 פרק
 

 

 כללי 3.0
 

 .הפעילות לביצוע ההיערכות ואת האדם מכח הדרישות ,המעורבים הגורמים את מפרט המימוש פרק       

 מעורבים גורמים 3.1

 היגוי ועדת - הוליינ צוות 3.1.1

 הליך על תפקח אשר ,משותפת היגוי ועדת תוקם ,המכרז נשוא השירותים ביצוע לצורך 3.1.1.1

 .הפעילות ביצוע

  נציג ,התוכנית את המרכזת סוציאלית העובדת: הבאים מהחברים תורכב הועדה 3.1.1.2

 מחוזי פקוח נציגי, מפעיל הארגון ונציג המעון פועל בה בדימונה חברתיים לשירותיםאגף ה

מובהר, כי הועדה יכול  ונציג הורים. טיפולית יחידה נציג , המעון נציג ,הרווחה משרדב

 ותורכב מחברים נוספים.

 מפעם תפחת לא ואשר ההתקשרות צרכי את התואמת בתדירות תתכנס ההיגוי ועדת 3.1.1.3

 ברבעון. 

  השירותים של והתקין השוטף הביצוע אחר המעקב על אחראית תהיה ההיגוי ועדת 3.1.1.4

 בפתרון ,השילוב תכנית של ההצלחה מידת ,בתכניות עמידה כולל ,השירותים נותני כל י"ע

 הנדרש הסוג מן שירותים במתן הכרוך ובכל ,ב"וכיו שוטפות בעיות של

 . המכרז במסמכי

 . השירותים מתן לאופן הנוגעת ,סוגיה בכל ותכריע תדון ההיגוי ועדת 3.1.1.5

 במתן הקשורים העניינים בכל ההיגוי ועדת להחלטות בהתאם לפעול מתחייבהמפעיל  3.1.1.6

 .השירותים

 מקצועי צוות 3.1.2
 

 עירייהה נציגי 3.1.2.1

 נוספים מקצוע-ובאנשי (העירייה י"ע שיוגדרו כפי) במומחים ייעזרו העירייה נציגי

 .עיניהם-ראות לפי ,העירייה מטעם

 ווחיםיהד כל  .שרות כל  של  השלמתו  את  לאשר הבלעדיים המוסמכים  הם העירייה נציגי

 ם.הנחיותיה פי-על יעשו הפעילות על

 הודעהותיתן על כך  הבלעדיה דעת-שיקול ולפי עת-בכל נציגיו את להחליף תרשאיהעירייה 
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  43מתוך  17עמוד 

 .לספק מראש

 מפעילה מטעם קשר איש 3.1.2.2

 העמידה ועל העירייה עם התיאום על אחראי שיהיה ,מטעמו קשר איש ימנה המפעיל      

 בתוכנית.

  הספק מטעם מקצועי וותצ 3.1.2.3

 רותיםיהש למתן מתאים ידע ובעל מנוסה מקצועי צוות להעמיד הספק על 3.1.2.3.1

 :להלן המפורטות הדרישות י"עפ
  

 מסוגי  אחד  כל  של  התפקיד  ותיאור  התפקיד דרישות  פירוט  להלן 3.1.2.3.2

הנדרשים העובדים

 .מס אדם כח סוג התפקיד דרישות התפקיד תיאור

 1. שילוב סייעת לפחות אחת שנה של ניסיון * הפעוטות לקידום תפעל הסייעת *

 .הרך בגיל ילדים עם בעבודה להנחיות בהתאם ,עימם ולתרגול

 פעוטות עם לניסיון עדיפות * .רפואי-הפרא הצוות

 .מיוחדים צרכים בעלי של הכללית בעבודה תשתלב הסייעת *

 שנות 10 לפחות - השכלה * בכלל לטיפול הקשור בכל ,המעון

 .לימוד .הילדים

 סייעות) העברית השפה ידיעת * אינטגראלי חלק מהווה הסייעת *

 השפה בו במעון שיעבדו השתתפות לרבות ,המעון מצוות

  ,(עברית היא המדוברת .צוות בישיבות

 הכשרה/קורס בוגרת רצוי *

 .הרך בגיל למטפלות
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 האדם כוח של שוטף ניהול 3.1.2.4

 

 מעסיקם.  יהיה והוא ,המכרז לדרישות המתאימים מקצועיים עובדים יאתר הזוכה 3.1.2.4.1

 וכי ,מסוימים עובדים להעסיק למפעיל להורות זכות אין לעירייה כי ,בזאת ומודגש מובהר 3.1.2.4.2

 . למפעיל לחלוטין מסור במעון שיעבדו העובדים זהות שאלת

 בדרישות עומדים שהעובדים כך על הוכחות מהמפעיל לדרושאית רש היהת העירייה 3.1.2.4.3

 . וניסיון השכלה ,האדם כוח מכסת לעניין ,השאר בין המפורטות

 להעסיק המפעיל מבקש  שאותו  עובד  העירייה  דעת  שיקול  לפי  בהם ,מיוחדים  במקרים 3.1.2.4.4

 ,והניסיון ההשכלה דרישות בו שמתקיימות העובדה  אף  על ,לעבודה  מתאים אינו במעון

 .עובד אותו באמצעות השירותים לקבלת להתנגד תרשאי העירייה היהת

 

 .מס אדם כח סוג התפקיד דרישות התפקיד תיאור

 2. עובדת לפחות שנים 2 של ניסיון * כל עבודת את וכן התכנית ריכוז *

 סוציאלית .סוציאלית בעבודה הצוות לרבות ,המעורבים הגורמים

 בעבודה ניסיון לבעלות עדיפות * התערבות תוכנית לידי ,רפואי - הפרא

 מיוחדים צרכים בעלי פעוטות עם .ולמשפחתו לפעוט כוללת

 מחלקת עם שוטף בקשר עמידה *

 הילד להתפתחות היחידה עם ,הרווחה

 .המעון צוות ועם

 הקשור בכל המעון צוות הדרכת *

 ובני הפעוטות עם לעבודה

 .משפחותיהם

 עם קבוצתית או/ו פרטנית התערבות *

 לגבי ,המשולבים הפעוטות הורי

 .השילוב תוכנית

 את המלווה ההגוי ועדת ריכוז *

 .התכנית
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 העסקה ותנאי םאד חוכ 3.1.2.5

 
 שוטף ניהול פעולות ולבצע הנדרשים העובדים את לקלוט השירות נותן על ,הפעילות במסגרת 3.1.2.5.1

 . העובד העסקת סיום עד האדם כוח של

 את הזוכה יבטיחכן  . העובדים של המעסיק יהיה הזוכה  .מהזוכה שכרם את  יקבלו העובדים 3.1.2.5.2

 . העובדים כל של הסוציאליים התנאים

 . בלבד הזוכה עובדי יהיו העובדים כל 3.1.2.5.3

 . שכר בנושא העובדים פניות לכל והכתובת המעסיק יהיה הזוכה 3.1.2.5.4

 המסגרת עובדי של הסוציאליות וההפרשות המיסים תשלומי כל את וישלם יגיש, יכיןהזוכה  3.1.2.5.5

 . התשלום בעת בתוקף שיהיו כפי המעביד מיסי כל ואת

 .בלבד השירות נותן של ארגונית במסגרת יינתנו השירותים 3.1.2.5.6

 לכל העובדים ידוע כי ,עימו הקשר תחילת עם כך על ולהצהיר ליידע השירות נותן על 3.1.2.5.7

 השירות נותן של הארגונית במסגרת ומועסקים עובדים הינם כי ,במעון ידו על והמועסקים

 . הקשור לעירייה אחר גוף או עירייהה של ולא

 . דין כל ולפי הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידיו על המועסקים כל כלפי אחראי בלבד השירות נותן 3.1.2.5.8

 ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו השרות נותן יהיה כן

 . זה חוזה למטרות ידו על המועסקים
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 התכנית להפעלת ותעריף אדם כח מודל :4 פרק
 

 

 כללי 4.0

 משרד של התעריפים ועדת ידי על נקבעו לסיכוי מסיכון תכניות להפעלת והתעריף האדם כח מודל

 :כדלקמן החברתיים והשירותים הרווחה

 שעות סייעת לילד בשבוע.  9ימים בשבוע=  X 6שעות סייעת ליום  1.5 .א

 לילד.  סוציאליתשעות חודשיות של עובדת  4 .ב

 לחודש. ₪ 2,054סה"כ תעריף חודשי לילד=  .ג

 קופת החולים. ימומן באמצעות התחייבות –רפואי  -צוות פרא .ד
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 משרדמ כאמור פעולה לצורך תקציב בהעברת מותנה רפואי-פרא הצוות י"ע הסייעות הדרכת

 .החברתיים והשירותים הרווחה משרדל הבריאות

 

 תשלום תנאי 4.1

 :ידי המדינה מובהר, כי ביצוע התשלומים יבוצע ישירות על
 

 .חודש באותו במעון ששהו מיוחדים צרכים עם הפעוטות מספר י"עפ יבוצע למפעיל התשלום  4.1.1

 על אף האמור בכל מקום בהסכם ובמסמכי המכרז מוסכם בין הצדדים כדלקמן: 4.1.2

התמורה עבור השירותים תשולם לנותן השירותים ישירות על ידי המדינה באמצעות משרד 

על נותן השירותים לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות  החברתיים.הרווחה והשירותים 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים יהיה התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

בגין השירותים הניתנים, אם העירייה הודיעה לו כי  נותן רשאי להפסיק את התמורה או חלקה 

  בי איכות השירותים ורמות השירות.השירותים לא עמד בתנאי ההסכם לג

 

 או כולה התמורה בתשלום עיכובים בגלל עירייהל וטענות דרישות כל תהיינה לא השירותים לנותן  4.1.7

 .מכל סיבה שהיא ממנה חלק

 . עירייהמה שקיבל עודף סכום כל מיד עירייהל להחזיר מתחייב השירותים נותן  4.1.8

 לנותן שייגרם כלשהו גרעון לכיסוי תאחראי האת לא עירייהה כי הצדדים בין מוסכם ספק הסר למען  4.1.9

  .השירותים מתן עקב השירותים

 

 :נספחים 5.0

 .מהמפרט נפרד בלתי חלק מהווים זה למפרט הנספחים
 

והחוזה  המכרז במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה ההצעה הגשת

 מסויגת. הבלתי הסכמתו את לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, נספחיו להמצורף לו ע
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 :המציע הצהרת  

 ביכולתנו וכי נספחיו כל על המכרז של הפרטים כל את והבנו רב בעיון קראנו כי מצהירים הננו  

 לכל מסכימים אנו וכי המכרז תנאי כל י"עפ השרות את לספק והארגונית הכספית ,המקצועית

 .הצעתנו את ערכנו לכך ובהתאם התנאים

 
 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד   שם המציע    תאריך

 
 
 

 ___________________ ___________________ ___________________ 
 עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר   חתימה וחותמת  נציג/ה המציע המוסמך/ת

 
 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
 טלפון    מיקוד כתובת מלאה )כולל ת.ד.( 

 
 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
 Email -כתובת דואר אלקטרוני   טלפון נוסף/ נייד    פקס
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 2020/4 מכרז מס'
 

 לגיל הרך" לסיכוי סיכון"מ תכנית הפעלת
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ,המציע הגוף של מלא שם

 הרשמי ברשם מופיע שהוא כפי 
 
 
 
 

 וחותמת מורשה חתימת
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 ההצעה חוברת מבנה

 

 נספחים:

 
זהות ו ,בירורים לערוך ניתן איתו ההצעה מגיש ,המציע אצל הקשר איש פרטי כל את למלא ישפרטי המציע:  .א

  .כאימות המציע של ח"רו/ד"עו חתימת נדרשת  .החותם על מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות

 .ולחתום למלא יש: המציע ניסיון .ב

 רשת, נדולחתום למלא יש :ותשלום שכר מינימום כדין זרים עובדיםבדבר העסקת  התחייבות /הצהרה .ג

 .כאימות ד"עו חתימת

 יש :שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש, ואישור מורשי חתימה של נותן השירותתשלום  .ד

 .כאימות ד"עו חתימת רשתנד ,ולחתום למלא

 יש למלא ולחתום. : הכלל מן יוצא ללא ,זה מכרז שבמפרט בכל הדרישות לעמידה התחייבות .ה

 יש למלא ולחתום. :מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש לעשותהתחייבות לעמידה בדרישה  .ו

 יש לחתום על כל דפי ההסכם.  הסכם: .ז

 יש למלא ולחתום. :(סודיות הצהרת) ידיעות שמירת על הצהרה .ח

-תשס"א  ,מסוימים במוסדות מין עברייני העסקה של למניעת החוק בתנאי לעמידה והתחייבות הצהרה .ט

 יש למלא ולחתום,  נדרשת חתימת עו"ד.  :2001
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 'א נספח
 

 המציע תיאור
 המציע הגוף על פרטים 

 

 ______________ע _______________________________________________המצי שם .א

 _____________________________________( עמותה 'מס ,חברה מספר ,ז"ת) המזהה 'המס .ב

 ___________________________________________( עמותה ,חברה ,פרטית )התארגנו סוג .ג

 _________________________________________________________התארגנות תאריך .ד

 _______________________________________ת(שותפו  ,חברה של במקרה) הבעלים שמות .ה

 ______________________שלהם זת" ומספרי המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .ו

______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________הכללי המנהל שם .ז

 ____________________________________________________זה למכרז הקשר איש שם .ח

 ____________________________________________________(מיקוד כולל) המציע מען .ט

 ________________________________________________________________טלפונים .י

 ______________________________________________________________פקסימיליה .יא

 ___________________________________________________________ E-mailכתובת  .יב
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  :המצורפים הבאים והמסמכים זה דף על ד"עו/  ח"רו ולהחתים לחתום ,למלא המציע הגוף על
 

 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום התחייבות          

 מקור בתוכנות שימוש על הצהרה           

 
 

   

 תאריך המציע בשם החותם של מלא שם המציע וחותמת חתימה
 

 .נכונים והינם ,המציע פרטי את בדקתי כי מאשר הנני
 

   

 תאריך ח"רו/ד"עו של מלא שם וחותמת חתימה
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 'ב נספח

 
 המציע ניסיון נספח

 

 .הרך בגיל בפעוטות בטיפול ניסיון בעל הנני כי בזאת מצהיר הנני .א

 :הניסיון פירוט  להלן 
 
 
 

 
 קשר אנשי בדבר פרטים

 

 מתן שנות
  -השירות

 משנה לציין יש
  ועד שנה

 

 בדבר פרטים
 מהות  או השירותים

 ידי-על שניתן השירות
 המציע

 

 השרות

 שם תפקיד טלפון' מס נייד טלפון

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ___________________  ________________ ___________המציע: _____ 
 פקס          טלפון   המציע שם 

 
 

__________________ ___________________  ___________________ 
 כתובת )לרבות מיקוד(    תאריך         חתימה וחותמת
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 (המשךב' )  נספח
 

 המציע ניסיון נספח
 

 י"ע שמבוצע מיוחדים צרכים עם בפעוטות שיקומי בטיפול ניסיון בעל הנני כי בזאת מצהיר הנני  .ב

 .במעון רפואי פרא צוות

 :הניסיון פירוט  להלן
 
 
 

 
 קשר אנשי בדבר פרטים

 

 מתן שנות
  -השירות

 משנה לציין יש
  ועד שנה

 

 בדבר פרטים
 מהות  או השירותים

 ידי-על שניתן השירות
 המציע

 

 השרות

 שם תפקיד טלפון.מס נייד טלפון

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 

    ___________________  ________________ ___________המציע: _____
 פקס          טלפון   המציע שם 

 
 

__________________ ___________________  ___________________ 
 כתובת )לרבות מיקוד(    תאריך         חתימה וחותמת
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 04/2020מכרז פומבי מס'
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 (המשךב' ) נספח

 

 .מיוחדים צרכים עם פעוטות בשילוב  לפחות אחת שנה ניסיון בעל הנני כי בזאת מצהיר הנני .ג

 :הניסיון פירוטלהלן 
 
 
 
 

 
 קשר אנשי בדבר פרטים

 מתן שנות
  -השירות

 משנה לציין יש
 ועד שנה

 בדבר פרטים
  או השירותים

 השירות מהות
 ידי-על שניתן

 המציע

 
 

 השרות

 שם תפקיד טלפון.מס נייד טלפון

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 

 ______________   ______________המציע: ______________       ______________         
 פקס     טלפון   תפקיד    ם ש

 
 

_______________ _______________ _______________ 
 מס' זהות   תאריך  חתימה וחותמת
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 'ג נספח

 
 התחייבות/הצהרה

 מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר

 

 
 מטעם החתימה מורשה  ______________'מס ת"ז נושא ______________מ"הח אני

 ,בכתב, בזאת מצהיר "(השירותים נותן: "להלן)_ ______________שמספרו ______________

 :כדלקמן

 

 :מאלה אחד השירותים בנותן התקיים כי מצהיר הנני 1.
 בסעיף המתאים( X  לסמן חובה)
 

 זרים עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא ,אליו הזיקה ובעל השירותים נותן

 .ההצהרה חתימת למועד שקדמה בשנה

 חוק לפי יותר או עבירות בשתי חלוט דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן אם

 .ההצהרה חתימת למועד שקדמו השנים בשלוש הייתה לא האחרונה ההרשעה – זרים עובדים

 
 –זה סעיף לעניין

 בו השליטה בעל גם -אדם בני חבר הוא השירותים נותן ואם השירותים נותן ידי על נשלטמי ש -"זיקה בעל"

בעל השליטה בו.  שבשליטת אחר אדם בני חבר או

 . 1991 –(, התשנ"א הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק -"זרים עובדים חוק"

 . 1968 –, התשכ"ח ערך ניירות בחוק כמשמעותה  -"שליטה"

 
 :מאלה אחד השירותים בנותן התקיים כי מצהיר הנני .2
 בסעיף המתאים( X  לסמן חובה)
 

 .מינימום שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא אליו הזיקה ובעל השירותים נותן

 במועד אך ,מינימום שכר חוק לפי אחת בעבירה הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן

 .ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההצהרה חתימת

 אךמינימום  שכר חוק לפי יותר או עבירות בשתי הורשעו אליו הזיקה בעל או השירותים נותן

  .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנים שלוש חלפו ההצהרה חתימת במועד
 

 -זה סעיף לעניין  

 . 1981 -א"התשמ (רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם  -"שליטה" , "החזקה" , "שליטה צעי"אמ

  כל אחד מאלה:  -"זיקה בעל"

 בסעיף המתאים( X  לסמן חובה)
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 .השירותים נותן ידי על הנשלט אדם בני חבר

 :מאלה אחד ,אדם בני חבר הוא השירותים נותן אם

 בסעיף המתאים( X  לסמן חובה)    

 .בו השליטה בעל 

 של כאמור להרכב במהותו דומה ,העניין לפי ,שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני רחב

 של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם  בני חבר של פעילותו ותחומי ,השירותים נותן

 .השירותים נותן

 .העבודה שכר תשלום על השירותים נותן מטעם שאחראי מי

 ט, שנשלאחר אדם בני חבר -מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא השירותים נותן אם

 .השירותים בנותן ששולט מי בידי מהותית שליטה

 בחשוון ה"כ יום לאחר שנעברה ,מינימום שכר חוק לפי בעבירה ,חלוט דין בפסק הורשע  -"הורשע"

 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987-, התשמ"ז מינימום שכר חוק -"מינימום שכר ק"חו

 בני בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה  -"מהותית טה"שלי

  .אדם

 

 תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה חתימה____________, כי ה הוא שמי כי מצהיר הנני

 .אמת הצהרתי 

 

 

______________________   _____________________________ 
 שם המצהיר+ חתימה      תאריך

 

 
 

 אימות חתימה 
 
 

עו"ד _______________,  מאשר בזאת כי ________________ רשום בישראל על פי דין,  אני הח"מ,

 וכי ה"ה __________________אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשמו. 

 
 
 

___________________ ___________________ ___________________
תאריך   חותמת וחתימה    שם 
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 ד' נספח
 

 כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום שכר תשלום

 השרות נותן של חתימה מורשי ואישור

 
 :המציע הצהרת

 

 
 כמתחייב עובדי לכל ,האחרונה בשנה בקביעות שילמתי______________ המציע אני כי להצהיר הריני

 שחלים במידה ,עלי החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים ,ההרחבה צווי ,העבודה מחוקי

 .כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות לא מקרה ובכל ,עלי

 

____________________ ____________________ ____________________ 

    תפקיד   המציעשם     תאריך

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 עוסק מורשה/ מס' זהות/ מלכ"ר   חתימה וחותמת נציג/ה המציע המוסמך/ת

 

____________________ ____________________ ____________________ 

  טלפון    מיקוד  כתובת מלאה )כולל ת.ד.(

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 E-mail -כתובת דואר אלקטרוני   טלפון נוסף/ נייד    פקס

 

 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:

 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

 מס' זהות/ עוסק מורשה  חתימה/ חותמת   תאריך  שם עו"ד
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 הנספח 

 

  
 

 המכרז דרישות בכל לעמידה התחייבות
 
 
 
 
 

 .הכלל מן יוצא ללא זה מכרז שבמפרט הדרישות בכל לעמוד מתחייב הריני
 

 
 
 

 :המציע חתימת
 
 
 
 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

 מס' זהות/ עוסק מורשה  חתימה/ חותמת   תאריך  המציעשם 
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 'ו נספח
 
 

 מורשות מחשב בתוכנות שימוש לעשות בדרישה לעמידה התחייבות
 
 

 

 

 .מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש לעשות בדרישה לעמוד מתחייב הריני
 
 

 

 

 :המציע חתימת
 
 
 
 
 
 
 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

 מס' זהות/ עוסק מורשה  חתימה/ חותמת   תאריך  המציעשם 
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 'ז נספח

 ם כ ס ה
 
 

 __________ ביום ונחתם שנערך

 

 עיריית דימונה                       בין:

 עירייהה :להלן שיקרא       

 מצד אחד            

   לבין:

 שם ____________________________________________________________

 כתובת __________________________________________________________

 _____________________________מס' רישום )עוסק מורשה, תאגיד, תעודת זהות( 

 אצל רשם ________________________________________________________

 "נותן השירותים"/ "המפעיל"שיקרא להלן:    

 שנימצד              

 מבוא

לגיל  לסיכוי מסיכון תוכניות הפעלת בעניין 04/2020' מס פומבי מכרז והעירייה פרסמה הואיל: 

 נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם ב"המצ נספחיו על המכרז במפרט כמפורט הרך

 "(;המכרז: "להלן) זה מהסכם

 נותן ובהצעת במכרז המפורטים השירותים את עירייהל לספק הציע השירותים ונותן והואיל: 

 זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם כנספח ב"המצ נספחיה על השירותים

 "(;ההצעה: "להלן)

 

 של המכרזים ועדת להחלטת בהתאם זה הסכם בעניין שפורסם במכרז זכה השירותים ונותן

 ,המכרז להוראות בהתאם המכרז נשוא השירותים את וליתן לפעול והתחייב עירייהה

 .ולהצעה

   במכרז המפורטים השירותים את עירייהה עבור יבצע השירותים נותן כי מעוניינים והצדדים והואיל: 

  ;ובהצעה במכרז ,זה בהסכם כמפורט הכל ובתנאים במועדים ,באופן זה ובהסכם בהצעה

בין  מעביד עובד יחסי תיצור ולא קבלני בסיס על תהיה זו התקשרות כי מסכימים והצדדים :והואיל 

 התקשרות הולמים שאינם ההתקשרות בתנאי בהתחשב וזאת ,השירותים נותן לבין עירייהה

 ;מעביד עובד יחסי במסגרת

 כדלקמן הצדדים בין מוסכם כן על
 

 מבוא נספחים וכותרות  .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא 1.1
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  לפרשנות תשמשנה לא והן ,ההתמצאות להקלת ניתנים נספחיו על זה הסכם סעיפי כותרות 1.2

 .ההסכם

 נותן השירותים הצהרות .2

 ;זה בהסכם המפורטים השירותים את לבצע דין כל פי על כשיר הוא כי מצהיר השירותים נותן  2.1

 לרבות ,כלשהו 'ג צד פוגע בזכויות אינו זה להסכם בהתאם עירייהל ידו על השירותים מתן וכי

 .כלשהו 'ג צד של רוחני יןיבקנ לזכויות הקשור בכל

 האמצעים לרבות הדרושים והאמצעים היכולת את לו יש כי בזאת השירותים נותן מצהיר עוד  2.2

 והמומחיות הניסיון, המקצועי הידע את וכן לרשותו העומדים האנוש ומשאבי הכספיים

 .זה הסכם נשוא השירותים אספקת לשם הנדרשים

 ההסכם תקופת .3

 לתחנותבכפוף  ___________ועד יום  _________מיום שנים  3 של לתקופה נחתם זה הסכם 3.1

 .ה הבלעדי של העירייהדעת לשיקול לשנה אחת יציאה

 למגבלות ובכפוף בהתאם .נוספות בשנתיים ההסכם תקופת להארכת אופציה בלבד עירייהל 3.2

 עם שייחתם ההסכם תנאי ,מכוחו שהותקנו התקנות ,המכרזיםחובת  חוק הוראות ,תקציב

 .עירייהב החתימה מורשי י"ע כדין חתום התחייבות כתב להנפקת ובכפוף דין כל הוראות ,הזוכה

 להוצאת וכן נספחיו על זה הסכם והוראות דין כל להוראות בכפוף הינה כולה ההתקשרות 3.3

 .כדין ומאושרת חתומה עבודה הזמנת

 היהת -ידו על פשע ביצוע של במקרה או השירותים נותן מצד ההסכם של חמורה הפרה של במקרה .4

 .מוקדמת התראה ללא זה הסכם לבטל תרשאי ,עירייהה

 השירותיםנותן  את לפצות חובה עירייהה על תהיה לא ,עירייהה ידי-על ההסכם ביטול של מקרה בכל .5

 עד שסיפק השירותים עבור בהסכם הקבועה התמורה למעט ,ומין סוג מכל תשלום לו לשלם או

 .ההסכם ביטולל

 כל את עירייהל להעביר מחויב השירותים נותן ,שהיא סיבה מכל ההסכם הפסקת של מקרה בכל .6

 ללא ,ההסכם להפסקת עד עירייהה עבור שעשה העבודה כל את או עירייהל והשייך שברשותו החומר

 סיבה מכל כלשהו חומר אצלו לעכב רשאי אינו השירותים נותן כי מובהר. פגיעה שום וללא דיחוי

 .לו המגיע בשל תשלום לא לרבות ,שהיא

 הפסקת לאחר גם יחולו יוצרים וזכויות סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .7

 .זה הסכם

 ואישורים רישיונות היתרים .8

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר השירותים נותן 8.1

 לרבות דין כל להוראות בהתאם התקפים והאישורים במסמכים מחזיק הוא כי 8.1.1

 מתחייב השירותים נותן .המוסמכות הרשויות מאת התקפים והאישורים המסמכים

 .שידרוש עת בכל עירייהל להציגם

 המרשם על האחראי הרשם ידי-על שהוצא תקין ניהול בדבר תקף באישור מחזיק הוא כי 8.1.2

 (. הנאמנות חוק לפי גם הרשומות וחברות עמותות על רק יחול זה סעיף) רשום הוא בו
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 היא חלקיו כל על זה בסעיף המפורטים השירותים נותן הצהרות של נכונותם כי מובהר 8.1.3

 זה הסכם חתימת בעת בין ,חלקם או אלה הצהרות נכונות אי .זה בהסכם מהותי תנאי

 .השירותים נותן מצד זה הסכם של יסודית כהפרה ייחשב מכן שלאחר מועד בכל ובין

 ,הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל על מיד עירייהל להודיע מתחייב השירותים נותן 8.1.4

 את מגביל או והאוסר כנגדו שניתן צו כל על וכן התקין הניהול אישור ביטול על לרבות

 .נספחיו על להסכם בהתאם השירותים את ליתן ויכולותי

 

 השירותים תיאור .9

 בהתאם ,ובהצעה במכרז ,בהסכם המפורטים השירותים את לספק מתחייב השירותים נותן 9.1

 העירייה. לדרישות

 .ביותר הגבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב השירותים נותן 9.2

 כמפורט בהרחבה בחוברת המכרז.   זה הסכם מכוח עירייהל השירותים נותן ייתן אותם השירותים 9.3

 .בישוב דימונה  השירותים את יספק השירותים נותן :השירותים מתן מקום 9.4

 : ובשעות בימים השירותים את יספק השירותים נותן :השירותים מתן זמני 9.5

  14:00ועד השעה  08:00ביום ו' בין השעות  16:00ועד השעה  08:00ה בין השעות  -א

כפי שמופיע בחוברת המכרז ובהוראות משרד הרווחה  :השירותים למתן נוספים תנאים 9.6

 והשירותים החברתיים  וכפי שיורה המשרד מפעם לפעם.

  התמורה .10

ידי המדינה באמצעות משרד  התמורה עבור השירותים תשולם לנותן השירותים ישירות על 10.1

על נותן השירותים לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות . הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים יהיה . ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת"התע

לו כי  נותן אם העירייה הודיעה , רשאי להפסיק את התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים

 השירותים לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירותים ורמות השירות

 ומוחלטת סופית – התמורה 10.2

 עבור השירותים לנותן שתשולם היחידה התמורה היא דלעיל התמורה כי בזאת ומוסכם מובהר

 ידי על ישולמו לא לתמורה פרט נוסף או אחר תשלום שום .בהסכם כמפורט השירותים הספקת

 עקיף או ישיר בקשר או השירותים מתן עבור אחריה ולא זה הסכם תקופת במהלך לא עירייהה

 .אחר לאדם ולא השירותים לנותן לא ,השירותים למתן

 

  נזיקין .11

 או לגופושהיא  סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן ,הפסד ,פגיעה כל בגין באחריות ישא השירותים נותן 11.1

 או עירייהה לרכוש או ,מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או שלו רכושו

 .זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו

 לגופו שייגרמו שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה ,תשלום בכל שאתי לא עירייהה כי הצדדים בין מוסכם 11.2
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  שםלרכו או מטעמו העובדים של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי או השירותים נותן של רכושו או

 זו אחריות וכי; זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו או

 .בלבד השירותים נותן על תחול

 שהיא סיבה מכל הל שייגרמו הוצאה או תשלום ,נזק כל על עירייהה את לשפות מתחייב השירותים נותן 11.3

 ,זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה השירותים נותן של מחדליו או ממעשיו הנובעים

 עירייהה מאת כך על הודעה קבלת עם מיד

 משנה וקבלני עובדים העסקת.  12

 ניסיון ,כישורים ובעל בהיקף אדם כח להעסיק השירותים אספקת לשם מתחייב השירותים נותן 12.1

 .ובהסכם בהצעה ,במכרז כנדרש

 להורות למדינה על הפחתת  תרשאי היהת עירייהה כי בזאת מובהר ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.2

 נותן כי יתברר  אם ,השירותים מתן עקב השירותים לנותן להעביר תחייב מדינהשה התמורה

 .ההסכם והוראות עירייהה לדרישות בהתאם האדם כוח מצבת את מקיים אינו השירותים

 או העובד זכאי יהיה לו ומין סוג מכל תשלום לכל אחראי יהיה לבדו השירותים נותן ,מקרה בכל 12.3 

 עירייה.ל השירותים את במקומו שיספק המשנה קבלן

 על החלים העבודה חוקי כל של ושלם מלא לקיום אחראי יהיה הוא ,עובדים השירותים נותן העסיק 12.4

 . 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק זה ובכלל ,העובדים

 בדבר אחרים ופרטים מסמכים ,מידע ,שכר תלושי השירותים מנותן לקבל עת בכל תזכאי עירייהה 12.5

 . השירותים נותן  עובדי מועסקים בהם העבודה תנאי

 1952 -ג"התשי ,הנוער עבודת חוק להוראות בהתאם יהיה הדבר נערים יעסיק אם כי מתחייב הקבלן 12.6

 18לו  ם מלאושטר מי) נער המעביד .33ק "לחו א33ו 33 סעיפים הוראות נוסח להלן "(.החוק: "להלן)

א 2שנים(,  16)גיל עבודה למי שטרם מלאו לו  2 סעיפים להוראות גוד( בני1) -מאלה באחדשנים( 

 (2; )מכוחן שניתן היתר להוראות )הופעות וצילומים( או בניגוד  4)עבודה בחופשת לימודים( או 

 במקומות עבודה איסור) 5 סעיף להוראות בהתאם ,קבע והתעסוקה המסחר התעשייה ששר במקום

 ששר עבודה במקומות או ייצור בתהליכי ,בודותבע (3; )לסכנו עלולה בו נער של עבודה כי (,מסוימים

 ,בעבודה( 4) (;אסורות עבודות) 6 סעיף להוראות בהתאם ,בהם נער העבדת הגביל או אסר ת"התמ

 בניגוד( 5; )בגילו בה להעבידו אין (מסוימות לעבודות מיוחד גיל) 7 סעיף לפי בתקנות הקובע פי שעל

 לחוק (2)א()612 בסעיף הקבוע הקנס מן וחצי אחד פי קנס או שנה מאסר – דינו 14 סעיף להוראות

 ( בניגוד1) -מאלה באחד נער המעביד א.33"(. העונשין וק: "חלהלן) 1977 -ז"התשל ,העונשין

)בדיקה רפואית חוזרת( או בניגוד להוראות היתר  12)אישור רפואי להעבדה( או  11 סעיפים להוראות

 יום) 20( בניגוד להוראות סעיפים 2שעניינן בדיקות רפואיות; ) א )עבודה זמנית(,11שניתן לפי סעיף 

)איסור עבודת לילה(, או בניגוד להוראות  24 -)הפסקות(, ו 22)יום מנוחה(,  21(, עבודה ושבוע עבודה

( בניגוד להוראות היתר 3)היתר עבודת לילה(, שעניינן שעות עבודה ומנוחה; ) 25היתר שניתן לפי סעיף 

א )עבודה בחופשת 2שנים( ,  16)גיל עבודה למי שטרם מלאו לו  2וק זה ושלא לפי סעיפים שניתן לפי ח

עבודה,  שעות של מרבי מספר קביעת יןיבענ הוראות)הופעות וצילומים(, לרבות  4לימודים(, או 

 בסעיף כאמור קנס או חודשים שישה מאסר -. דינובלילה עבודה או בעבודה הפסקות ,שבועית מנוחה

 ".העונשין לחוק (2)א()61
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  החלים קיבוציים להסכמים הרחבה צווי של ומלא שלם לקיום יאאחר המעביד יהיה ,לאמור בנוסף 12.7

 .העובדים על

 מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר על לחתום מתחייב השירותים ותןנ 12.8

 .להסכם כנספח המצורף בנוסח

יסודית כהפרה – ועניין דבר לכל – תחשב ,אלה הרחבה וצווי חוקים הוראות הפרת כי ובהרמ 12.9

 .זה הסכם של

 

 ובחומרים בכלים שימוש .13

 השירותים נותן ידי על יירכשו ,השירותים הספקת לשם הדרושים ,והחומרים הכלים כל 13.1

 המקצועי במפרט אחרת צוין אם אלא או ,ובכתב מראש אחרת הוסכם אם אלא ,חשבונו ועל

 .זה להסכם נפרד בלתי כחלק ב"המצ

 יהיו ,השירותים הספקת לצורך שימוש השירותים נותן יעשה בהם והחומרים הכלים כל 13.2

 .זה להסכם בהתאם השירותים להספקת סיג ללא המתאים מסוג

 -תחשב 'ג צד בזכויות פגיעה בה שיש ,תוכנות או חומרים ,בכלים שימוש עשיית כי מובהר 13.3

 .זה הסכם כהפרת – ועניין דבר לכל

 

 עניינים ניגוד מתוך פעולה איסור. 14

 בכך יהיה שלא ובלבד לעירייה זולת לאחרים שירותים ולספק להמשיך רשאי השירותים נותן 14.1

 .זה הסכם פי על לחובותיו עניינים ניגוד משום

 לדעת – בו שיש באופן ,לאחר שירותים לספק רשאי אינו השירותים נותן ,האמור אף על 14.2

 עירייה ולתושביה בהתאם להסכם זה.ל השירותים בהספקת פגיעה משום -עירייהה

 חובת ביטוח .15

 ולטובת העירייה,  לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את לעירייה להציג במתחיי השירותים נותן 15.1

וגבולות האחריות לא יפחתו   ,הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כוללים הביטוחים כאשר

 מהמצוין להלן: 

אם נותן השירותים רשאי להעסיק עובדים לצורך ביצוע הסכם זה,  :מעבידים חבות ביטוח 15.1.2

עליו לבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת 

 ,לעובד ב"ארה דולר 1,500,000 -מ יפחתו לא האחריות גבולות .ושומרון יהודה אזורישראל ו

 הפוליסה לפי הניתן הביטוח כי יצוין בפוליסה. ביטוח ולשנת למקרה מיליון 5,000,000 -ו

 בהתאם השירותים מתן בעת גם עובדיו כלפי המבוטח של החוקית אחריותו מכסה את

  העירייה.  עם להסכם

 בביטוח  החוקית אחריותו את יבטח השירותים נותן :שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 15.1.3

 יינתנו בהם האחרים המקומות ובכלמשרדיו ב השירותים מתן בגין שלישי צד כלפי אחריות

 עם להסכם בהתאם ושומרון יהודה ואזור ישראל מדינת תחומיהשירותים בכל  ידו על

 -ו למקרה ב"ארה דולר  500,000 -מ יפחת לא ורכוש גוף נזקי בגין האחריות גבול. עירייהה

 .CROSS LIABILITY צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ביטוח לשנת דולר 1,000,000
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 נותן של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה :מקצועית אחריות ביטוח 15.1.4

 ,מחדל לרבות רשלנות ממעשה כתוצאה אירע ואשר מטעמו הפועלים וכל עובדיו ,השירותים

 למתן הקשור בכל לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה ,נכון בלתי מצגהשמטה, או  טעות

 ב"ארה דולר 250,000 -מ יפחת לא האחריות בול. געירייהה עם הסכםל בהתאם השירותים

: יכלול הפוליסה פי על הכיסוי ,ספק הסר למעןדולר ארה"ב לשנה.   500,000 -ו למקרה

 הגילוי תקופת הארכת ,הרע לשון הוצאת ,מסמכים אובדן ,עובדים של יושר ואי רמהמ

 .CROSS LIABILITY צולבת אחריותת ולפחו חודשים לששה

 ,משנה קבלני או עצמאים קבלנים באמצעות השירותים את ייתן השירותים ונותן במידה 15.1.5

 אחריותם את לכסות מנת על ל"הנ הביטוחים להרחבת לדאוג מתחייב השירותים נותן

 לשם יתווסף ושמו ,עצמו השירותים נותן היו כאילו הביטוח פוליסות המלאה במסגרת

 .נוספיםכמבוטחים  המבוטח

 :הבאים התנאים ייכללו ל"הנ הביטוח פוליסות בכל 15.1.6

 ביטול או צמצום של מקרה בכל ;עיריית דימונה – נוסף כמבוטח יתווסף המבוטח לשם .א

 בכתב הודעה כך על נתנה אם אלא תוקף כל להם יהיה לא ,הצדדים אחד ידי על הביטוח

 .העירייהגזברות ל מראש יום ששים לפחות

ולמילוי כל  הפוליסות עבור הפרמיות לתשלום המבטח כלפי אחראי השירותים נותן .ב

 הנקובה העצמית ההשתתפות. הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלותהחובות 

  .השירותים נותן על בלעדית תחול פוליסה בכל

 מבטח כאשרהאחריות  את כלשהי בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ג

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הוא והביטוח ,העירייה כלפי יופעל לא ,אחר ביטוח קיים

 .הביטוח פוליסות פי על הזכויות במלוא

 מיחידי יחיד של מחדל או מעשה לפיו מפורש תנאי ייכלל מהפוליסות אחת כלב .ד

 .האחרים המבוטחים מזכויות ייגרע לא הפוליסה פי על מזכויות לגרוע העלול המבוטח

 עובדיההעירייה,  כלפי חזרה או השתתפות ,תביעה ,שיבוב זכות כל על מוותר המבטח .ה

 זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם על יחול לא שהוויתור ובלבד ,המטעמ הפועלים וכל

 עם ההתקשרות החוזית תקופת את חופפת תהיה הביטוח בפוליסות הביטוח קופתת .ו

 ההסכם עוד כל ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב השירותים נותןהעירייה. 

 .בתוקף

 הביטוחים ביצוע על המבטח מאת אישור השירותים נותן ימציא ,העירייה לבקשת .ז

 .ולהלן דלעיל התנאים לכל בהתאם האמורים

 עליו החלה חובה מכל השירותים נותן את לפתור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .ח

של העירייה על כל  כוויתור האמור את לפרש ואין   ;זה הסכם פי על או דין כל פי על

 .זה הסכם פי על או דין פי על לה המוקנים סעד או זכות

 במהלך הוגשה התביעה אם בין ,השירות מתן בעת שארע אירוע כל תכסה הפוליסה .ט

 .תקופתה סיום לאחר הוגשה התביעה אם ובין הפוליסה תקופת
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 יוצרים זכויות 16

 מחקרים וכל ,דוחות לרבות ,זה מהסכם כחלק למדינה שיסופקו השירותים בכל היוצרים זכויות 16.1

לעירייה  שייכות יהיו ,עצמו השירותים נותן ידי על המחקר ביצוע לצורך הופקו אשר ,באלה כיוצא

 .אלה זכויות עבור גם תמורה תהווה דלעיל והתמורהולנותן השירותים, 

 זכות" לעירייה שתישמר ובתנאי ,הסופיים המחקר ממצאי את לפרסם רשאי יהיה השירותים נותן 16.2

לכך אישור  לקבל בזה מתחייב ,המחקר תוצאות את לפרסם המעוניין ,השירותים נותן ".ראשונים

 .ובכתב מראש, מהעירייה

 מחקרים בביצוע העירייה ידי-על שיורשו לחוקרים ולסייע פעולה לשתף מתחייב השירותים נותן 16.3

 .הדין להוראות בכפוף ,זה הסכם נשוא לשירותים בהתייחס

 סודיות שמירת 17

 ,השירותים נותן לידי שהגיעו ,הכלל נכסי אינם טיבם שלפי אחר דבר כל או חפץ או מסמך או ידיעה כל 17.1

 .ובכתב העירייה מראש אישור ללא יועברו ולא ימסרו לא ,זה להסכם בקשר או עקב עובדיו או

, העונשין חוק על עבירה מהווה ,לעיל לאמור בניגוד מידע שמסירת לו ידוע כי מצהיר השירותים ותןנ 17.2

 . 1977 –התשל"ז 

 התחייבות על כאמור למידע להיחשף ושעשוי אצלו שעובד מי כל להחתים מתחייב השירותים נותן 17.3

 '.יד בנספח המצורף בנוסח ,סודיות לשמירת

 והודעות כתובות 18

 .ההסכם בראש כמפורט היא השירותים נותן כתובת 18.1

 בדואר שנשלחה ובלבד ,השירותים לנותן נמסרה כאילו תיחשב ,דלעיל לכתובת שתימסר הודעה כל  18.2

 . רשום

 תינתן זה סעיף לפי הודעה .בכתובתו שינוי על ,לעת מעת ,לעירייה להודיע רשאי השירותים נותן 18.3

 לנציג העירייה ולחשבות העירייה. 

 בתנאים או בהסכם שינוי  19

 ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהיה הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי הצדדים על מוסכם 19.1

 על כוויתור תחשב לא זכות מתביעת הימנעות כי מוסכם .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על

 .זכות אותה

 באישור אלא שלישי לצד הביצוע את להעביר ולא בעצמו השירותים את לבצע מתחייב השירותים נותן 19.2

 ניתנים אינם זה הסכם פי על השירותים נותן של וחובותיו זכויותיו .העירייה של  ובכתב מראש

 .העירייה של ובכתב מראש באישור אלא ,כלשהו שלישי לצד להמחאה

 שלא לוודאי קרוב כן ועל ,וחובות זכויות להמחאת להתנגד היא המדיניות כי בזאת המודיע העירייה 19.3

 .חובות או זכויות להסב השירותים נותן בקשת אשרת

 לכל העירייה בפני אחראי מקרה בכל השירותים נותן יישאר חובות או זכויות הסבת של במקרה גם 19.4

 .זה הסכם הוראות לביצוע הקשור דבר

נותן  אצל שוטפות החלטות לקבל המוסמך בגוף ההצבעה מכוח 25% העברת משמעות כי מובהר 19.5

 הסכםי לפ זכויות כהסבת  -זה הסכם לעניין השירותים נותן על מהבעלות 25% העברת או ,השירותים
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 השירותים נותן ידי-על חיוב מילוי אי. 20

 אחרת סמכות מכל לגרוע מבלי העירייה תרשאי ,מחיוביו חיוב השירותים נותן מילא לאוהיה  20.1

 כולן או הבאות הפעולות אחת את ,לבצע זה הסכם לפי אם ובין חוק לפי אם בין לו הקיימת

 :ביחד

ולקזז  ,מטעמו מי באמצעות ובין בעצמו בין החיוב את השירותים נותן במקום לבצע 20.1.1

  הסכם לפי השירותים לנותן המגיעים מהתשלומים כך בשל לו שנגרמו ההוצאות את

 .זה

 .בכתב בהודעה ההסכם את לבטל 20.1.2

 ההוצאות כל את לעירייה להחזיר מתחייב השירותים נותן ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 20.1.3

 נותן ידי-על נספחיו על זה הסכם הוראות מילוי אי בגין לו שהיו והעקיפות הישירות

 .ההסכם ביטול עקב שייגרמו או שנגרמו נזקים בגין העירייה את ולשפות ,השירותים

 על זה הסכם של בעין ביצוע לדרוש העירייה של המזכות לגרוע כדי לעיל באמור יןא 20.1.4

 דין כל פי-על לעירייה המוקנית אחרת סמכות או זכות מכל לגרוע כדי בכךואין  נספחיו

 .הסכם או

 בהתאם שלא ופעולה 25, 24, 10, 7, 3 סעיפים הוראות הפרת תיחשב מורהח הפרה 20.1.5

 . ס"התע להוראות

 

 ערבות  21

 ,המכרז פי-על השירותים נותן התחייבויות ומילוי ,זה הסכם לפי העירייה זכויותלהבטחת  21.1

ערבות  חשבונו על השירותים נותן ימציא ההסכם חתימת במועד ,זה הסכם והוראות ההצעה

   .)עשרים וחמישה אלף שקלים( ₪ 25,000 בסכום , העירייה לפקודת אוטונומית בנקאית

 .ובהסכם במכרז כמפורט ,התמורה של ההצמדה לתנאי בהתאם צמודה תהא הערבות 21.2

 .ההסכם תקופת תום לאחר ימים 90 לפחות של לתקופה בתוקף תהיה הערבות 21.3

 .להסכם המצורף 3 בנספח כמפורט יהיה הערבות נוסח 21.4

 .בלבד השירותים נותן על יחולו הערבות עלויות 21.5

 יותר או שנה של לתקופות לעת מעת הערבות תוקף את להאריך אחראי יהיה השירותים נותן 21.6

 תום לפני חודש לפחות תיעשה הערבות הארכת .ההסכם תקופת להארכת בהתאם ,פעם בכל

 .תוקפה

כל  ללא הערבות את לחלט תרשאי העירייה היהת הערבות תוקף את השירותים נותן האריך לא 21.7

 .חיוביו כל יתר אחר מילא השירותים נותן אם גם, מוקדמת התראה

 מנותן כלשהו לתשלום תזכאי היהת איה אם הערבות את לחלט תרשאי היהת העירייה 21.8

 שלושה בתוך השירותים לנותן המגיעים מהתשלומים זה תשלום לקזז ניתן ולא השירותים

 .חודשים

 לדעת שבו מקרה בכל הערבות את לחלט תרשאי היהת העירייה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 21.9
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 או וההצעה המכרז הוראות ,זה הסכם מתנאי  תנאי קיים לא או השירותים נותן הפר העירייה

 .העירייה דרישת י"עפ מעוות תיקן לא

 לנותן גם בכתב הודעה תינתן שעליה לבנק העירייה של צדדית חד בדרישה תחולט הערבות 21.10

 .השירותים

 על לדאוג השירותים נותן על יהיה ,הופסק או בוטל לא זה והסכם ,הערבות את העירייה החילט 21.11

 .דומה בסכום חדשה לערבות חשבונו

 זכויות מיצוי 22

 ,הצדדים זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר

 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה ,מצג ,הסכם כל מבטלים והם

 עירייה נציג ה 23

  , יועבר לנותן השירותים לאחר זכייתו במכרז. הסכם לביצוע עירייהה נציג

 סמכות שיפוט. 24

 מחלוקת משפטית הנובעת מהסכם זה תדון בבית המשפט השלום או המחוזי בבאר שבע בלבד.  
 

 החתום על הצדדים באו ולראייה
 

 

    _________________           _________________ 

 נותן השירותים   העירייה

 

 אישור

 

 ;כדין בישראל רשום השירותים נותן בזאת מאשר ח"רו/ד"עו מ"הח______________ אני

 .השירותים נותן את מחייבת זה הסכם על חתימתם וכי ;לפני עליו חתמו בשמו זה הסכם על החותמים כי

_______________________   _________________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך

 

 

 


