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הודעה על הקמת מאגר יועצים וספקים למפעלות חינוך וחברה בע"מ (חלצ)
לפרוייקט "שיקום שכונות חוזר" ,להעצמה וטיפוח מנהיגות בני נוער בפריפריה
הפרוייקט נערך בשיתוף עם אגף שיקום שכונות במשרד השיכון

מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ) להלן -החברה ,מפעילה מאגר יועצים וספקים למתן שירותי
תכנון ,ייעוץ והפעלה מקצועיים בתחומים שונים וזאת במסגרת פרוייקט 'שיקום שכונות חוזר' ,שהנו
מיזם חינוכי-חברתי ,להקמת  04מרכזי נוער בפריפריה של ישראל ,שמטרתו :העצמת בני הנוער,
טיפוח ,חיזוק והצמחת המנהיגים של המחר( ,להלן" :המאגר" ו" -הפרוייקט" ,בהתאמה).
הפרוייקט נערך במשותף עם אגף שיקום שכונות במשרד השיכון.
המאגר מאפשר לחברה להפעיל יועצים וספקים בפרוייקט ,באמצעות פטור ממכרז בהתאם לתקנה 5
א' לחוק חובת המכרזים.
המאגר יהיה פתוח לרישום בין התאריכים 24\1\17-30/12/16

הגשת מועמדות להיכלל במאגר תבוצע ע"י מילוי טופס רישום ,בצירוף תעודות השכלה ,קורות חיים ,
העתקי רישיונות ותעודת רישום בפנקס וטופס אימות נתונים חתום .
לכניסה לטופס הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים והספקים של החברה לפרוייקט ______.
תנאי הצטרפות למאגר והסבר מפורט על אופן ההרשמה מופיעים במסמך קול קורא המצ"ב
אין בפניה זו כדי לחייב את החברה לביצוע רכישה מהספקים בהיקף כלשהו ו/או להיכלל ברשימת הספקים

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל :ישי יגול
באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובתyishai@mifalot.co.il :
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קול קורא

רישום למאגר ספקים ל פרוייקט:

"שיקום שכונות חוזר"
עבור מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חלצ)
לפעילות משותפת עם אגף שיקום שכונות
במשרד השיכון
אין בפניה זו כדי לחייב את מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ) ו/או את משרד השיכון,
לכלול מציע ברשימת הספקים ו/או לביצוע רכישה מהספקים בהיקף כלשהו

30.12.2016
תל-אביב
בכבוד רב,
ד"ר מאיר אורנשטיין ,מנהל כללי
מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
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תוכן עניינים
 .1מבוא
 .2סוגי הציוד והשירותים הנדרשים
 .3אופן קבלת הספקים למאגר
 .0אופן ההתקשרות ותנאי תשלום
 .5תנאים כלליים
 .6נספחים
א .נספח  1א טופס רישום למאגר
ב .נספח  1ב רשימת תחומים ונושאים
ג .נספח  1ב 2.פירוט דרישות מינימום של רשויות מסוימות לתוכניות קבוצת האומנות
ד .נספח  1.3.2ב אישור המציע בדבר היעדר הרשעות
ה .נספח  2אישור רו"ח על מחזור כספי
ו .נספח  3אישור רישום תאגיד
ז .נספח  4הצהרת מנהל לגבי מספר עובדים
ח .נספח  5התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
ט .נספח  6התחייבות הספק אשר קיבל הודעה מהמשרד על הכללות במאגר
י .נספח  7כתב ערבות
יא .נספח  8אישור קיום ביטוחים
יב .נספח  9רשימת היישובים לפי שלבים
יג .נספח  01חוברת תוכניות ילדים ונוער שיקום שכונות חוזר
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מבוא

.0
0.0
א.

ב.
ג.

כללי
בכוונת מפעלות חינוך וחברה (חל"צ) להלן" :החברה"( ,ליצור מאגר ספקים לאספקת ציוד ושירותי
ייעוץ והפעלה בנושאי ספורט ,חינוך ,מנהיגות והכשרה תעסוקתית ,בהתאם לצורכי החברה בפרוייקט
'שיקום שכונות חוזר" ,הנערך במשותף עם משרד השיכון ואשר הנו מיזם חינוכי-חברתי ,להקמת 04
מרכזי נוער בפריפריה של ישראל ,אשר מטרתו הינה להעצים את בני הנוער בשכונות וביישובים ,וכן
לטפח ,לחזוק ולסייע בהצמחת המנהיגים של המחר (להלן" :המאגר" ו" -הפרוייקט" ,בהתאמה).
מטרת המאגר ,היא לאפשר לחברה לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת הצעות במקרים בהם
לא קיים ו/או שעומד להיערך בקרוב מכרז מרכזי שנערך ע"י החשב הכללי ו/או משרד השיכון
לתחומים בהם נדרשים ספקים עבור הפרוייקט.
להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

הפעילות

מועד פרסום המודעה בעיתון
המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן המציעים
מועד המענה של החברה לשאלות ההבהרה עליהן תבחר לענות
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים

תאריך

 30דצמבר 2016
 10ינואר 2017
 17ינואר 2017
 20ינואר 2017

שעה
11:00
10:44
11:00

ד .שאלות הבהרה של המציעים תוגשנה בכתב בלבד ,באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בלבד
לאיש הקשר :ישי יגול  ,בכתובת הדוא"לyishai@mifalot.co.il :
באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.
שאלות ההבהרה של המציע/ים תוגשנה במבנה הבא:
מספר סידורי; הסעיף במכרז או בחוזה; פירוט השאלה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב או שלא להשיב ,על שאלה אחת או יותר
משאלות ההבהרה של מציע אחד או יותר.
השיבה החברה על שאלה /שאלות הבהרה ,התשובה/ות יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל
הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר האינטרנט של החברה .
מובהר ,כי תשובות החברה לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות הספקים השואלים .תאריך
אחרון להפצת המענה של החברה לשאלות ,מופיע בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף .1.1ג' לעיל.
ה .רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור לעיל יחייבו את החברה.
ו .בעת הגשת ההצעה למכרז ,על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות ,כאשר
הוא חתום על ידיו -בהתאם לתקנון המציע ו/או ההחלטות המחייבות את המציע.
מסמך השאלות והתשובות החתום ,יהווה חלק ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.
ז .החברה תבחן את המידע שהתקבל מהמציעים ותהא ראשית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות
למציעים כולם או חלקם בבקשה לקבל מהם הבהרות ו/או מידע נוסף.
ח .מציע רשאי להגיש הצעה לתחום אחד או יותר ,ובתנאי שכל הצעה תעמוד בדרישות התחום בפני
עצמה.

ט.
י.
יא.
יב.
יג.

מובהר כי בקשה זו מהווה הליך לאיסוף מידע בלבד וכי אין לראות בה תהליך לבחירת ספק כלשהו או
התחייבות כלשהי של החברה לביצוע פעילות עם מי מהמציעים ,לרבות אלו שיבחרו להיות חלק
ממאגר הספקים.
מובהר ,כי אין בהליך זה ,לרבות הגשת המענה במסגרתו ,כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה
ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/או עניין בר-הגנה מסוג כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי החברה שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת אופן
ההתקשרות ,תנאי החוזה ,התמחור ובכל עניין אחר הנוגע להליך זה או להליכים דומים לו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ואין בו כדי לחייב את החברה בכל דרך שהיא.
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה לקול הקורא ו/או למכרז ו/או בהגשת ההצעה/ות להיות חלק
ממאגר הספקים ,תחולנה על המציע בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה המציע זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי
ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר להצעה ו/או הכנת ההצעה והגשתה.
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ספקים הרשאים להגיש הצעות
0.2
המאגר פתוח לרישום ליחיד ,שותפות ,חברה ,חברה בע"מ או תאגיד )רק בהתמחויות הרלוונטיות(
ובתנאי שבעל התאגיד או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן ובכפוף לדרישות הבאות:
 .1.2.1תאגידים
א .רשומים כתאגיד.
ב .בעלי מחזור כספי של לפחות  400,000ש"ח בשנים . 2013-2015
ג .בעלי ותק של לפחות  5שנות פעילות.
ד .מספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים בתאגיד לפחות שנה אינו קטן מ - 5
)לא נדרש בתחומים של אספקת ציוד).
ה .הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים.
ו .מנהלים ספרי חשבונות כחוק.
 .1.2.2עוסקים מורשים
א .הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים.
ב .בעלי מחזור כספי של לפחות  400,000ש"ח בשנים . 2013-2015
ג .בעלי ותק של לפחות  5שנות פעילות.
ד .מנהלים ספרי חשבונות כחוק.
 .1.2.3כלל המציעים
בעל רישיון בר תוקף לעיסוק באותם מקצועות שבהם נדרש רישיון על פי דין.
א.
ניסיון מוכח ב 5-השנים האחרונות ,לאחר קבלת התואר או רישיון העיסוק כדין,
ב.
בביצוע מלא או חלקי של לפחות שלוש עבודות בהיקף הנדרש בתחום המומחיות
המקצועית שאליו הוא מעוניין להירשם.
ואשר מתוך שלוש העבודות האלה ,לפחות אחת בוצעה על ידיו בחוזה התקשרות ישיר
של המזמין עם הישות העסקית שבמסגרתה הוא מעוניין להירשם .
בהתייחס לשתי העבודות הנוספות הנדרשות  -ניתן לבצע רישום על בסיס ניסיון
כשכיר ,ובלבד שיוכיח המבקש כי עסק והיה מעורב באופן פעיל ברציפות בכל שלבי
הכנתן ויישומן .לכל אחת מהעבודות שיוצגו יש להגיש אסמכתאות להוכחת הניסיון
והמלצות ממזמין העבודה.
הוא בעל הניסיון והמיומנות לעבודה בתחום הרלוונטי.
ג.
הוא בעל רישיונות כדין לשימוש בתוכנה ו/או בקנין רוחני של צד ג' ו/או בכל מוצר
ד.
ו/או זכות אחרים שבהם יעשה שימוש במתן השירותים ו/או בהתקשרות עם החברה.
מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
0.1
המסמכים והאישורים שלהלן יוגשו על ידי כל המציעים:
 .1.3.1טפסי הצעה מלאים וחתומים כדין וכנדרש ,על גבי נספח  0בטבלאות המפרטות את סוגי
הציוד והשירותים המוצעים ואת שיעור ההנחה המוצע מהמחיר המרבי ביחס לכל
שירות/ציוד מוצע .ניתן להוסיף תרגום לאנגלית בלבד תוך השארת הכיתוב העברי.
 1.3.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו( ,1706 -להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( והתיקונים לו ,כשהם תקפים
למועד הגשת ההצעה:
אישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשומות ,כפי שניתנים על ידי
א.
נציבות מס הכנסה והנהלת המכס ומע"מ )תעודת עוסק מורשה ,אישור לצורך ניכוי מס
ואישור על ניהול פנקסי חשבונות) ,כאשר הם חתומים בראשי תיבות על ידי מורשה/י
החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.
אישור המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991 -
ב.
)להלן" :חוק עובדים זרים") ,אישור משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א( 2441-להלן" :חוק מניעת העסקת עברייני
מין") ואישור המעסיק לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1790 -להלן" :חוק שכר
מינימום").
המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב חתום בפני עורך דין של מורשה/י חתימה מטעמו,
כאשר הם חתומים בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת
התאגיד על גבי נספח 1.3.2 .ב'.
 .1.3.3אישור רו"ח על כך שגובה המחזור הכספי של המציע הוא לפחות  ₪ 400,000לתאגיד ו/או
לעוסק מורשה ,בשנים .2415 -2413
האישורים של מציעים שהם תאגידים יוגשו על גבי נספח . 2
 .1.3.4אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד
בחתימתם ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהגשת הצעה למאגר זה ,על גבי
נספח . 3
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 .1.3.5על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל ב 5 -השנים האחרונות לפחות.
יש לצרף העתק אישור מע"מ לעוסק מורשה או תעודת רישום התאגיד.
 .1.3.6הצהרת מנהל הספק על כך שמספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים אצל הספק
לפחות שנה אינו קטן מ ,5 -על גבי נספח ( 4אינו נדרש בתחומים של אספקת ציוד(.
0.4
א.
ב.

תקופת התקשרות
תקופת ההתקשרות על-פי המאגר והיקפה ,יהיו בהתאם לצורכי החברה.
החברה תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות החשב הכללי
ותקנות חובת המכרזים.

0.1
א.

הגשת הצעות
חובה להגיש את ההצעה על גבי טופס המענה ונספחים שצורפו ,ללא תוספות ו/או שינויים
כלשהם זולת מילוי הפרטים הנדרשים באותו טופס ואותם נספחים.
המציע יגיש את ההצעה ב  2עותקים זהים ,דף בגודל  ,A4שוליים של  2.5.ס"מ מכל כיוון,
בהדפסה בצד אחד של הדף ,בגופן  Davidגודל גופן  ,12בצבע שחור כשהמרווח בין השורות .1.5
כל עמוד בהצעה שתוגש ,יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע בצירוף
חותמת התאגיד ,במקום המיועד לכך בתחתית העמוד.
ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון ולצלמו בשאר ההעתקים.
המעטפה בה תוגש ההצעה תהיה אטומה ,על פניה ירשם שם המכרז ועל גבה לא ירשם דבר וכן לא
תכלול המעטפה סימני זיהוי כלשהם.
בתוך המעטפה תהיה מעטפה נפרדת ובה תקליטור או התקן זיכרון נייד ( USB (disk-on-key
אשר יכלול את מסמכים ההצעה כשהם סרוקים בפורמט  PDFוכן יכללו את גיליון האקסל
)בפורמט  xlsאו  ) xlsxואת מסמכי ההצעה) בפורמט  docאו.) docx
המציע מצהיר בזה כי בהגשת ההצעה הוא מאשר והבין כי ההצעה ומסמכיה לא יחזרו לו וכן וכי
ההתקן הנייד ו/או התקליטור יושמדו ולא יוחזרו אף הם וכי עלותם היא חלק מהעלויות
הכרוכות בהגשת ההצעה והוא לא יבוא בטענות כלשהן לענין זה או לענין שמירתם.
על ההצעה להתקבל בתוך" תיבת המכרזים "לא יאוחר מהתאריך המצוין בטבלת ריכוז
התאריכים שבסעיף  1.1לעיל בשעה . 11:00 .
הכתובת להגשת ההצעות היא כתובת החברה.
הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון בפני ועדת הרכישות ותפסל על הסף.
יש לוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם המעטפה על ידי מזכירות החברה
וכי יוטבעו עליה יום ושעה.
לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני.
הצעות כאלה יידחו על הסף.
החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.
הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של החברה ובמערכת מנו"ף .בהודעה יצוין המועד החדש
להגשת ההצעות.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.
ט.

.2

תחומי השירותים והציוד הנדרשים
תחומי הציוד והשירותים הנדרשים ,כמפורט בנספח .0ב' ובהתאם לרשימת התוכניות בנספח  ,01וכן
דרישות רשויות ספציפיות ביחס לקבוצת האומנויות ,הבאות בנוסף לדרישות הכלליות ,בנספח .0ב.2.

.1

אופן קבלת הספקים למאגר.

1.0
1.2
1.1

המבקש להירשם למאגר ימלא את כל הפרטים הנדרשים בנספחים המצ"ב להסכם זה ויצרף
את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
למאגר יתקבלו כל הספקים אשר יעמדו בתנאים הבסיסיים המפורטים בסעיף  1.2לעיל
וימציאו את המסמכים הנדרשים בסעיף  1.3לעיל ויאושרו ע"י ועדת המכרזים.
אמות המידה לאישור ע"י ועדת המכרזים ,בנוסף על העמידה ביתר הדרישות המפורטות
בקול קורא זה ,הנן 54% :בגין המחיר ו 54% -בגין האיכות.
מודגש ומובהר ,כי פרויקט זה העוסק בשיקום שכונות ,נותן הזדמנות הולמת ועודפת,
לספקים מקומיים ,באופן בו הרכב מדד האיכות המפורט להלן יחושב כך ,שבכל רכיב של
המדד ,ינתן להצעה של ספק מקומי כהגדרתו להלן ,משקל יתר כפי שיפורט להלן.
"ספק מקומי" -ספק שמקום מושבו ברדיוס של  15ק"מ ממקום היישוב בו הוא מבקש לספק
את שירותיו ואשר אינו חברת בת ו/או אחות ו/או סניף של ספק שמקום מושבו מרוחק יותר.
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משקל היתר שינתן לספק מקומי הנו יחס של פי  2לכל רכיב במדד האיכות.
לדוגמא :אם למשל דירוגו של ספק כלשהו הוא  5נקודות ברכיב כלשהו,
אזי ספק מקומי שיציע הצעה זהה ברכיב זה יקבל  14נקודות בגינו.
**להסיר ספק ,לא ינתן משקל להיותו של ספק "ספק מקומי" במדד המחיר.
1.4

1.1

.4

14%
5%
15%
14%

אופן ההתקשרות ותנאי תשלום
4.0

מעת לעת בהתאם לצורכי החברה ,תפנה החברה למספר ספקים הכלולים במאגר בתחום בו
דרוש השירות/הציוד ,לצורך קבלת הצעות מחיר.
הפניה תעשה במסגרת מכרז סגור או פטור ממכרז פומבי לפי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב-
 ,1772התקנות לפיו והוראות התכ"ם .בפניה יפורטו מהות הפרוייקט ותנאי ההתקשרות,
תנאי סף ,דרישות מהספק ,אמות מידה לבחירת הספק וכיוצ"ב.
יתכן והספק יידרש להמציא מסמכים נוספים ,על אלו הנדרשים לפי קול קורא זה.

4.1

לאחר בדיקת מספר הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת הספקים בתחום הרלוונטי ,תיערך
התקשרות עם ספק או ספקים .הספק ייבחר עפ"י הצרכים של המשרד ומידת התאמתו
לצרכים אלו ,מידת התאמתו לאירוע מסויים הנדרש ועפ"י הצעת המחיר שלו ,כפי שיפורט
בתנאי הפניה .ההתקשרות תבוצע באמצעות הזמנת ציוד/שירות שתגדיר את הציוד/השירות
הנדרש או הסכם שיכלול פירוט הנושא ,התפוקות הצפויות ,לוחות זמנים ודרישות נוספות.
הספק ימציא ערבויות ,לרבות בנקאיות ,וביטוחים מתאימים ,עפ"י החלטת החברה.
ההתקשרות של המשרד עם הספק תהיה על בסיס אירוע (נקודתי או מתמשך).
היקף ההעסקה ייקבע לפי צרכי המשרד וניתן יהיה להרחיבו/לצמצמו  -כל זאת עפ"י תוכנית
עבודה שתועבר לספק בעת הצורך
התפרשה הפעילות על יותר מחודש אחד ,אזי בתחילת כל חודש יגיש הספק דו"ח על
המשימות שבוצעו בחודש הקודם .דו"ח זה יוגש לממונה מטעם החברה על הנושא/הספק
(להלן" :הממונה") וכדי שיבוצע תשלום על אותו הממונה לחתום על הדו"ח ועל דרישת
התשלום.
אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש מאותו ספק פירוט ו/או מסמכים ו/או
דו"ח/ות נוסף/פים.
לאחר קבלת אישור הממונה ,בחתימתו על הדו"ח ודרישת התשלום ,כי סופקו/בוצעו
הציוד/השירותים/התוצרים ,בהתאם לדרישות הפניה ולהצעת מחירי מכרז סגור על כל
נספחיהם ,ימציא הספק לחשבות החברה בכתובת החברה ,חשבונית מס ערוכה כדין וחתומה
על-ידיו בהתאם לתקנון הספק/לנהליו ,לרבות ככל שנדרש בצירוף חותמת הספק.
התשלום יתבצע בתוך  95ימים (שוטף )05+ממועד המצאת חשבונית המס לחשבות החברה.
התאריך הקובע לחישוב הנ"ל יהיה התאריך שבו תתקבל בחשבות החברה החשבונית
המפורטת בצירוף אישור הממונה כאמור לעיל והוראת תשלום מטעם החברה.

4.2

4.4
4.1
4.6

4.7

4.8
4.9

.1

הרכב מדד האיכות (מתוך סה"כ  54%שהוקצו כאמור לעיל) הנו:
נסיון בפועל של הגוף ,בתחום הספציפי ,בשנים-
1.4.0
נסיון בפועל של המדריך/כים הראשיים שיעבירו בפועל את ההדרכות,
1.4.2
בתחום הספציפי ,בשנים-
רמת ההכשרה של המדריכים שיעבירו בפועל את ההדרכות-
1.4.1
(קורסים רלוונטיים/תואר ראשון/שני/שלישי)
היקף פעילות כמות הפרוייקטים וכמות החניכים המשתתפים בהם,
1.4.4
בתחום ספציפי-
היקף כספי של פעילות הספק -מחזור הכנסות בתחום הספציפי -
1.4.1
בפרוייקט זה העוסק בשיקום שכונות ,ניתן גם דגש לפעילות מקומית ,מתו

14%

יחסי הצדדים

1.0
1.2

1.1

מציע אשר קיבל הודעה כי הוא נכלל במאגר יחתום תוך  0ימי עבודה על מסמך התחייבות
לפיו הוא מתחייב לפעול בהתאם הצעתו בקול הקורא ,כמפורט בנספח .6
השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד .לעניין זה "מסגרת ארגונית"  -לרבות
מציאת עובדים ,העסקתם ,ניהול כל משא ומתן עמם ,השגחה מתמדת על פעילותם ,תשלום
שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם ,פיטוריהם והאחריות לכך ,והטלת משמעת
כמקובל במסגרת הקבלן.
בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לבין הספק ,יחשב הספק ,כקבלן עצמאי לכל דבר
ועניין.
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1.4

.6

הספק אינו רשאי להמחות (להעביר) לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי קול קורא
זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

תנאים כלליים
6.0
6.2
6.1

6.4
6.1
6.6
6.7
6.8

חובת הספק שהוצאה לו הזמנת עבודה היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות
תשל"ד ,1974 -בכפוף לתנאים של הזמנת העבודה ונספחיה.
על הספק מוטלת חובה לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע העבודה .הספק לא ימסור
כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו לחברה ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה .הספק
יחתים על טופס סודיות כל עובד שיבצע מטעמו עבודה עבור החברה.
למשרד השיכון או לחברה ,לפי הענין ,יהיו מלוא הזכויות ,ולרבות זכויות הקנין הרוחני ובהן
זכויות היוצרים ,על כל התוצרים והחומר שייכתב וייוצר על ידי הספק במסגרת הזמנת
השירות/המוצר/העבודה ומובהר ומוסכם כי בכל מקרה לא תהיה לספק כל זכות בתוצרים,
זולת ביחס לתוצרים שהיו מצויים ברשותו מלכתחילה ואשר לא נערכו עבור הפרוייקט ואשר
הזכויות בהן הן של הספק או צד ג' שהתיר לו להשתמש בהן.
הספק יתחייב שלא לעשות כל שימוש בנהלים ובסטנדרטים ובמתודולוגיה של החברה ,ובכל
חומר אחר שיגיע אליו עקב עבודתו עם החברה שלא לצורכי ביצוע מטלות הזמנת העבודה ,
ללא קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים בהחברה.
הספק יתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות עם החברה ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו את
האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים כמפורט בנספח .1
החברה תהיה רשאית שלא לצרף או להוציא ממאגר הספקים ,ספק אשר עבד בעבר עם
החברה או גורם ממשלתי אחר ,ולא עמד בלוח הזמנים ו/או לא הגיש את התוצרים כולם או
חלקם ,שהיה עליו להגיש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.
החברה תהיה רשאית לבטל את מאגר הספקים ולפרסם פניה להקמת מאגר חדש בכל עת
שתמצא לנכון.
אין בהקמת מאגר זה משום התחייבות לרכישת ציוד/שרות כלשהו.
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נספח 1א' -טופס רישום למאגר ספקים של מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
אני הח"מ ,מבקש להירשם למאגר הספקים של מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)

תנאי סף:

א.
ב.
ג.
ד.

הנני בעל הכשרה מתאימה לתחום הייעוץ/עבודה/שירות ,המבוקש.
הנני בעל הסכמה מתאימה לתחום הייעוץ/עבודה/שירות ,המבוקש
יש לי כל הרשיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ,הנדרשים על-פי כל דין לצרכי ביצוע
הייעוץ/עבודה/שירות ,המבוקש
(יש לצרף את העתקי כלל התעודות ,תעודה שלא תצורף תראה כאילו אינה קיימת)*
הנני עומד בתנאי הסף לתחום הייעוץ/עבודה/שירות אליו אני מבקש להירשם בהתאם לקול
הקורא האחרון שפורסם.

פרטי היועץ

א .שם מלא
(פרטי +משפחה ו/או שם חברה/עמותה/שותפות וכיוצ"ב)
ב .מספר זיהוי/עוסק מורשה/מספר תאגיד
ג .כתובת ואמצעי קשר
כתובת (לא תיבת דואר):
טלפון:
דוא"ל :
שם איש הקשר (לא תאגיד):
טלפון ישיר:
דוא"ל :

מיקוד:
פקס':
; מספר זיהוי:
טלפון נייד :

השכלת היועץ
א.

ב.

ג.

ד.

שם המוסד:
תואר (ראשון/שני/שלישי/אחר)
תאריך מתן התואר:
שם המקצוע בו ניתן התואר:
מספר סה"כ שנות וחודשי נסיון בפועל במקצוע בו ניתן התואר:
המקום העיקרי בו נרכש הנסיון בפועל (שם וכתובת)
ומספר השנים בתפקיד:
התפקיד אותו מילא היועץ באותו מקום
טל':
 ,תפקיד הממליץ:
שם ממליץ באותו המקום:
שם המוסד:
תואר (ראשון/שני/שלישי/אחר)
תאריך מתן התואר:
שם המקצוע בו ניתן התואר:
מספר סה"כ שנות וחודשי נסיון בפועל במקצוע בו ניתן התואר:
המקום העיקרי בו נרכש הנסיון בפועל (שם וכתובת)
ומספר השנים בתפקיד:
התפקיד אותו מילא היועץ באותו מקום
טל':
 ,תפקיד הממליץ:
שם ממליץ באותו המקום:
שם המוסד:
תואר (ראשון/שני/שלישי/אחר)
תאריך מתן התואר:
שם המקצוע בו ניתן התואר:
מספר סה"כ שנות וחודשי נסיון בפועל במקצוע בו ניתן התואר:
המקום העיקרי בו נרכש הנסיון בפועל (שם וכתובת)
ומספר השנים בתפקיד:
התפקיד אותו מילא היועץ באותו מקום
טל':
 ,תפקיד הממליץ:
שם ממליץ באותו המקום:
לבקשה יש לצרף ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו על-ידי המציע במהלך שנות
הניסיון ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מהמציע ,תוך ציון שם הלקוח ,שם איש
הקשר ,מספר הטלפון הקווי וטלפון הסלולרי שלו .מציע שהוא תאגיד ,יפרט רשימה כרונולוגית
מלאה כאמור המתייחסת לעובד/ים המוצע/ים על-ידיו למתן השירותים
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*יש לצרף המלצות בכתב ,לא ניתן יהיה לצרף במועד מאוחר יותר!
המקום בו מבקש היועץ ליתן את שירותיו לחברה
אני מבקש להציע את שירותיי בתחומים להלן ובאיזורים להלן
א.
ב.
ג.

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

התחום

האיזור

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

הובהר לספק והוא מבין ומסכים ,כי אין בפניה זו כדי לחייב את החברה לכלול
ספק כלשהו ברשימת הספקים ו/או לביצוע רכישה מהספק/ים בהיקף כלשהו
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הצהרה על אמיתות המידע
אני הח"מ________________________ מס' ת.ז________________.
מצהיר כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים ,נכונים ואמיתיים וכי אם לא אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק.
___________ _____________ _____________ ________________
חתימה__
מס 'ת.ז
שם
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ  _____________________,עו"ד מאשר/ת כי ביום____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת

12
מפעלות חינוך וחברה בע"מ (ח.ל.צ)
נספח .1ב -תחומי פעילות נדרשים -יועצים ,ציוד ושירותים

מס"ד
1

שם הפעילות /
מחיר מירבי
יזמות עסקית /
₪ 22,444
עמ'  20לנספח 14

2

חינוך לקיימות /
₪ 25,444
עמ'  29לנספח 14

3

הכנה לצה"ל
/
₪ 35,444
עמ' 23 -22
לנספח 14

פירוט הפעילות

תוצאה נדרשת

הכשרה ואימון קבוצות
ויחידים להקניית כלים
מעשיים לפיתוח יזמות
עסקית רעיון או פרוייקט-
ככלי לביטוי מנהיגות

מדריך שילווה ידריך
הגשת הצעה
וינחה את 35
למיזם עצמאי
מפגשים ,בני
שעתיים כ"א
בתקופה בת 7
חודשים
מחשבים כמספר
החניכים
ציוד משרדי:
מחברות; עטים;
סרגלים; טושים
צבעוניים; שמרדפים
מקרן ומסך
הסעות ממקום
המגורים של בני
הנוער (ככל הנדרש)
למקום עריכת
הפעילות ובחזרה
מדריך שילווה ,ינחה
הגשת פרויקט
וידריך ,בתחום
שיעיד על:
החינוך 35 .מפגשים,
מיומנויות
בני שעתיים כ"א
גינון,ו/או
בתקופה בת 7
בניית
קומפוסטר ו/או חודשים
ספסלים מבטון
אגרונום שילווה,
ינחה וידריך ,בתחום
הגינון לתקופה זהה
מחשבים כמספר
החניכים
ציוד משרדי:
מחברות; עטים;
סרגלים; טושים
צבעוניים; שמרדפים
מקרן ומסך
ציוד גינון ובניה +
חומרים +ציוד מגן
הסעות ממקום
המגורים של בני
הנוער (ככל הנדרש)
למקום עריכת
הפעילות ובחזרה
הכנת החניכים מדריך מקצועי
בתחום ההכנה
בתהליכי
המיון ,הגיבוש לצה"ל 2 .מפגשים
בכל שבוע ,למשך
והשירות
הצבאי על שלל  1.5שעות כ"א
ולתקופה בת 14
מרכיביו
חודשים
מדריך אימון גופני
מוסמך
הסעות ממקום
המגורים של בני

חיזוק הקשר בין הנער\ה
לטבע ולסביבה ,ע"י פיתוח
ועיצוב במרחב הסביבתי
ליצירת קשרים בין הנוער
לשכונה ,למרכז הנוער,
לסביבת הפעילות ואחד
לשני

הכשרת קבוצת נערים
ונערות לשירות משמעותי
בצבא ,מבחינה פיזית
מנטלית וערכית ,ע"י
מפגשים חינוכיים
וספורטיביים

הציוד/שירותים
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0

קבוצת אומנויות
/
₪ 19,444

חיזוק זהות שכונתית
באמצעות כלים אמנותיים

עמ'  25לנספח 14

פרוייקט גמר
המשקף את
התוכן החינוכי
והתהליך
היצירתי שעבר
כ"א בקבוצה

* באזורים/מקומות ספציפיים ,נדרשים לכל
הפחות ,המדריכים והקורסים הספציפיים
כמפורט בנספח .0ב 2.להלן.
מציעים המבקשים להגיש הצעות ביחס לאותם
מקומות ,שלא יגישו בהצעותיהם לכל הפחות
את אותם קורסים ספציפיים ,הצעותיהם
תפסלנה על הסף!

5

חממה
מוסיקלית
/
₪ 24,444
עמ'  26לנספח 14

6

קורס עזרה
ראשונה
/
₪ 12,444
עמ'  20לנספח 14

מרכז מוסיקה כמקום
להתכנסות של נגנים
צעירים ,לשם ביטוי עצמי,
עידוד וחיזוק להקות ברוח
השכונה

הסמכת נוער להגיש עזרה
ראשונה ,ע"י מפגשים
עיוניים ומעשיים ,ללימוד
תיאוריות בנושא הגשת
עזרה ראשונה ,והתנסות
בהגשת סיוע עזרה ראשונה

העלאת מופע
של יצירות שהן
פרי העבודה
בסדנא

הסמכה כמגיש
עזרה ראשונה

הנוער (ככל הנדרש)
למקום עריכת
הפעילות ובחזרה
מחשב +מקרן+
מסך
מדריך אומנות וציור
ל 35-מפגשים בני
שעתיים כ"א
בתקופה בת כ7 -
חודשים
מחשב +מקרן +
מסך
מדריכים אומנויות
שונות
חומרים וציוד
לאומנות המוצעת
הסעות ממקום
המגורים של בני
הנוער (ככל הנדרש)
למקום עריכת
הפעילות ובחזרה
מדריך להלחנה
וכתיבה יוצרת.
 3מפגשים שבועיים,
בני שעתיים כ"א,
לתקופה בת 14
חודשים
מורה לפיתוח קול
מפיק
מורה לנגינה על כלי
נגינה
השאלת כלי נגינה
תווים  +מעמדי
תוים
מיקרופונים +
אמצעי הגברה
ציוד משרדי:
מחברות ,עטים
מחברות תווים
הסעות ממקום
המגורים של בני
הנוער (ככל הנדרש)
למקום עריכת
הפעילות ובחזרה
מדריכי עזרה
ראשונה ורפואה
דחופה 64 .שעות
אקדמיות לפחות,
מפגשים שבועיים
בני  3שעות כ"א
בובות אימון
ציוד ואמצעי עזרה
ראשונה ,כגון:
משולשים; סד;
תחבושות; חוסמי
עורקים
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0

ייעוץ פדגוגי
/
לפי  ₪ 319לשעת
ייעוץ

הנחייה של
ייעוץ וליווי של התכניות
החינוכיות הפועלות במרכזי מנהלי מרכז
הנוער; כתיבת
הנוער
תכניות חינוכית
עבור פרק
*יודגש כי הייעוץ צריך
המנהיגות
להיות בהתאמה לרוח
במיזם 'שיקום
התוכנית ,כפי שמצוין
בעמודים  01 -1לנספח  ,01שכונות חוזר';
הצעות לייעול,
ביחס למודל ההפעלה
שיפור וקידום
הפדגוגיה
במיזם ומתן
מענה חינוכי
לצרכים
העולים
ממנהלי המרכז

.9

הערכה ומדידה

הקמה ,תפעול וניהול מערך
בקרה ,הערכה ומדידה של
תכניות המנהיגות
בפרוייקט

הקמה וניהול
פורטל הערכה
בו ניתן יהיה
להזין נתונים
עבור הקבוצות
הפועלות
במקומות
השונים .מתן
משוב על איכות
התכניות
הפועלות
והצעות לייעול
ושיפור

9

יועץ מחשובי

***

בכל התחומים

הקמה וניהול המאגר,
והמערכת לבקרה ולניהול
הפרוייקט ,אבטחת
הנתונים וכן אבטחת הגישה
ממנו ואליו ממשתמשי קצה
רשיונות תוכנה
והיתרים/אישורים/רשיונות
לשימוש בקנין רוחני של
צדדי ג'  +התחייבות שכל
הקנין הרוחני שיווצר
בפרוייקט שייך למדינה
בלבד

מאגר ממוחשב
מערכת לניהול
פרוייקט

וכן תיק עזרה
ראשונה ,כולל
תכולה בסיסית
למע"ר ,שינתן לכל
חניך בסיום הקורס
יועץ פדגוגי ,בתחום
החינוך הפורמלי
והלא פורמלי

מחשב +מסך +
מקרן
מומחה פדגוגי

סטטיסטיקאי +
סוקר
מחשב  +מסך +
מקרן
אדריכל תוכנה
מתכנת
תוכנות
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נספח .1ב -2.פירוט דרישות מינימום לקבוצות אומנות במקומות ספציפיים

בחירת תכניות אמנויות לפי רשויות
כמות
קבוצות

רשות
לוד

3

מגדל העמק
בית שאן

3
1

צפת
קרית שמונה
טבריה
רמלה
ירושלים

1
1
1
1
2

אופקים
שדרות
בית שמש
קרית גת

6
1
4
1

נתיבות
דימונה
ירוחם

2
1
1

בני ברק

3

קבוצת אמנויות
ספציפית
הגנה
עצמית/צילום/קולנוע/די
ג'יי
ריקוד\ מחול\קפוארה\
קבוצה אחת לכיתות ה-ו
צילום\ דרמה\תאטרון
קולנוע
צילום\ אומנות
לחימה\ציור
אמנויות לחימה /ציור
בישול או גרפיטי
תיאטרון
חרדים
מלאכת יד ,נגרות
תיאטרון אחד מהם
לחרדים
ספוקן וורד
מחול וריקוד רחוב
אומנות לחימה MMA-
הערות

אחת הקבוצות תופעל ע"י ספק שילווה
בני נוער שמפעילים ילדים בתחום
האמנויות

יוצרים חלום  -מופעל ע"י
עמותת "בת עמי".
ריקוד
אומנות לחימה MMA-
עריכת וידאו ,צילום,
אמנות הבישול והאפייה,
גילוף פירות ,אמנויות
קבוצה אחת לכיתות ג-ו
לחימה

****מציעים המבקשים להציע שירותיהם בנוגע למקומות /אזורים ,המפורטים
בנספח .0ב 2.לעיל ,יכללו בהצעותיהם ,לכל הפחות ,את תחומי האומנות
המפורטים לעיל ובמגבלות המפורטות לעיל ,אחרת תפסלנה הצעותיהם בנוגע
למקומות אלו ,על הסף***.
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נספח)  1.3.2ב ( תצהיר היעדר הרשעות בנושא עובדים זרים ושכר מינימום–
אני הח"מ _______________ ת.ז_______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע) להלן" :המציע("
המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר לקול קורא להקמת מאגר ספקים
עבור החברה
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעות המונח/ים להלן וכי אני מבין/ה אותו/ם :
המונח" בעל זיקה "כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976 -להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים")
המונח" עבירה "עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז , 1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2411 -גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק
.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
)סמן  Xבמשבצת המתאימה(
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן" :מועד
עבור החברה.
להגשה") מטעם המציע לקול קורא להקמת מאגר ספקים
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
תאריך

__________________
שם

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ  _____________________,עו"ד מאשר/ת כי ביום____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת
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נספח  2אישור רו"ח על מחזור כספי–
תאריך_______________:
לכבוד חברת______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי) או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים (לכל אחת
מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.20xxוביום 31.12.20xx
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.
א.
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום) ______ או לחילופין ליום ____
ב.
וליום ( ( )____ 1בוקרו/נסקרו) בהתאמה (על ידי חברתנו.
לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים ______ ( ) 1בוקרו על ידי
רואי חשבון אחרים.
חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים) בהתאמה (
ג.
ליום/ימים
( )0אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד
לחילופין:
( )2חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים) בהתאמה (
ליום/ימים) _________ ) 1כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה
על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים) בהתאמה (
ליום/ימים) _________ ) 1כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט
לעיל על המידע המפורט בסעיף ד 'להלן.
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים _________ ( ) 1
ד.
המחזור הכספי של חברתכם לתקופה ( _____ ) 1הינו גבוה מ  /שווה ל) _______ או כל
דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.
בכבוד רב,
________________
רואי חשבון

.1יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
.2לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99 ,יראו
אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות:
יודפס על נייר לוגו של חברה הרו"ח
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נספח  3אישור רישום תאגיד–

לכבוד
מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חלצ)
ג.א.נ.,
.0

הנדון :הגשת הצעה לרישום למאגר ספקים
אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע להצעה
שבנדון:
עו"ד) /שם מלא(

 .0.0שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי ______________________________ :
 .0.2סוג התארגנות______________________________ :
 .0.1תאריך התארגנות ______________________________ :
 .0.4מספר מזהה______________________________ :
 .0.1שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע להצעה שבנדון ומספרי ת.ז .שלהם:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
.2

כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם] _____________ הגוף המציע[

הינו/ם ______________ ת.ז ______________ .ו ______________ ת.ז .
_________________וכי חתימתם (בצירוף חותמת התאגיד*) מחייבת* את
________________________________________________
]הגוף המציע [לצרכי ההצעה שבנדון.
בכבוד רב,
___________________
שם מלא
______________________
כתובת

__________________
חתימה

______________________
וחותמת עו"ד

_____________________________
טלפון
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נספח  4הצהרת מנהל לגבי מספר עובדים–
אני הח"מ ______________________________מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד
) _____________________שם התאגיד (מצהיר בזאת כי:
 .0אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד.
 .1אני מצהיר/ה בזאת כי מספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים בתאגיד לפחות
שנה ,אינו קטן מ( 1 -חמישה) אנשים
__________ _________________________________
__________________
שם התאגיד
תאריך

____________
שם המצהיר

_______________
ת.ז .המצהיר

חתימה וחותמת התאגיד

_________________
חתימת המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ  _____________________,עו"ד מאשר/ת כי ביום____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

_________________
חתימה וחותמת
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נספח  5התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים-
הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן ולאספקת שירותים/ציוד ,נקיים לגבי
כל אחד מהעובדים שנעסיק או שנתקשר איתם ,את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין
היתר ,בחוקים המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט– 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א- 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו– 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א– 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד– 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו– 1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג– 1953
חוק החניכות ,תשי"ג– 1953
חוק חיילים משוחררים) החזרה לעבודה (,תשי"א– 1951
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח– 1968
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג– 1963
חוק שכר המינימום ,תשמ"ז– 1987
חוק שוויון הזדמנויות ,תשמ"ח– 1988
חוק הביטוח הלאומי) נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי (,תשנ"ה– 1995
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ה– 1996
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א- 2001
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2110-

תאריך __________________ :חתימה וחותמת תאגיד___________________ :
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נספח  :6התחייבות הספק אשר קיבל הודעה מהמשרד על הכללות במאגר
.1
.2

.3
.0
.5
.6
.0

.9
.7
.14

הריני מאשר כי קיבלתי את הודעת מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חלצ) (להלן" :החברה") אודות
הכללתי במאגר לביצוע פרוייקט משותף עם אגף שיקום שכונות במשרד השיכון.
בהתאם ,הריני מתחייב כדלקמן:
א .להודיע לחברה על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עימי ועל כל שינוי ארגוני (כגון שינוי במתכונת
ההתאגדות או הניהול או תחומי העיסוק שלי או באישורים מטעם רשויות המס).
ב .להודיע מיידית לחברה על כל ניגוד עניינים אפשרי או בפועל ,בין היכללותי במאגר או השירותים
המבוקשים על-ידיו לבין עניין אחר שלי.
אין מניעה מבחינתי (גיאוגרפית ,עומס עבודה ,זמינות וכו') למילוי התחייבויותיי אם החברה תבקש
לבצע עמי התקשרות חוזית למתן שירותים לאחר רישומי במאגר.
ידוע לי כי החברה אינה מתחייבת כי תיעשה עמי התקשרות כלשהי וכי החברה אינה מתחייבת
למינימום היקף העסקה ,עבור הספקים שאותם כללה במאגר.
ידוע לי כי מתן השירותים בפועל ייעשה אך ורק לאחר חתימה על הסכם התקשרות עם החברה על
ידי מורשי החתימה של החברה ועל-ידי ,באמצעות מורשי החתימה שלי.
ידוע לי כי כל התקשרות עם החברה תהיה עפ"י מפרט הפרוייקט שיועבר על-ידי החברה ,תנאי
ההתקשרות כפי שייקבעו על-ידי החברה ,הסכום הנקוב המחיר בהסכם ההתקשרות ,על בסיס
הצעת המחיר שהוגשה על-ידי ובהתאם לתנאים שיפורטו בהסכם ההתקשרות עם החברה.
הובהר לי ואני מסכים ,כי החברה רשאית לקבוע תנאי נוספים בהסכם ההתקשרות לרבות:
א .חובת הגשת ערבות בנקאית עצמאית ואוטונומית ,להבטחת מתן השירותים ולעמידת הספק
בהתחייבויותיו וכן ערבויות נוספות .אני אמציא לחברה אישור על העמדת ערבות בנוסח שבנספח 7
גובה הערבות הבנקאית יהיה סכום מכפלות גובה ההצעה ביחס לכל שירות במספר השירותים
המוצע לדוגמא :אם מוצע לספק קורסי עזרה ראשונה בתמורה לסך של  ,₪ 12,444בשלושה ישובים
וכן קבוצת אומנויות בתמורה לסך של  ₪ 19,444בישוב אחד ,גובה הערבות יהיה₪ 50,444 :
(לפי  12,444ש"ח). 1 X ₪ 19,444 + 3 X
ב .חובת קיום ביטוחים מתאימים לפי תנאי הסכם ההתקשרות.
אני אמציא לחברה אישור על קיום הביטוחים בנוסח שבנספח 8
ג .קביעה שזכויות הקנין הרוחני ולרבות זכויות היוצרים על כל מסמכים וחומרים שאכין לשם ביצוע
השירותים יהיו רכושה של המדינה.
ד .התחייבותי שלא לפגוע בזכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים ולעשות שימוש בתוכנות מחשב
מקוריות בלבד.
ה .העדר ניגוד עניינים.
ו .חובת סודיות.
ז .כל תנאי נוסף ,לפי שיקול דעת החברה.
ידוע לי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1791-כי יתכן שהנתונים המועברים על ידי בדבר
תחומי מומחיותי כתובתי ופרטיי ,יפורסמו באתר האינטרנט.
ידוע לי ואני מסכים לכך ,כי החברה רשאית לקיים הערכה ומדידה לכל תכנית במיזם ולשירותים
שאספק ,וזאת במועד ובאופן שתבחר ואני מתחייב לשיתוף פעולה מלא עם החברה למטרות אלו.
ידוע לי כי החברה רשאית בכל מקרה לקבוע כי איני מתאים למילוי תפקידי וזאת לאחר
שהועסקתי על ידיה ו/או מי מטעמה ונמצאתי בלתי מתאים ורשאית החברה להוציאני מהמאגר
באופן חד צדדי.

 .11ידוע לי כי ספקים נוספים יוכלו לבקש להצטרף למאגר .
 .12הריני מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הקול הקורא.
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הספק
תאריך ____________ חתימה_____________ חותמת_____________ :
שם פרטי ומשפחה _____________

חתימה_____________ :
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נספח  –7כתב ערבות
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :

כתב ערבות
לכבוד
מפעלות חינוך וחברה בעמ (חל"צ) ח.פ513113145 .
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות אוטונומית עצמאית לדרישה ראשונה ,לסילוק כל סכום עד לסך
______________________________________
(במילים _________________________________________________________________)
שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר
עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר
לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה
________________
תאריך
*) אם נדרשת ערבות צמודה

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח  -8אישור על קיום ביטוחים של "ספק"
לכבוד
מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ)
)להלן" :המזמין("
א.ג.נ.,
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של) ________________ להלן" :הספק("
בגין עבודות על פי הסכם מיום) _____________ להלן" :השירותים("
אנו הח"מ _________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 .1אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של
הספק ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (להלן" :ביטוח צד שלישי") ,על פי דין ,בגבולות אחריות
/₪דולר לתובע ,למקרה ולתקופה.
בסך
ב .ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגבולות אחריות בסך:-
/₪דולר לתובע ,למקרה ולתקופה שנתית.
בסך
ג .ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים על ידי הספק ,בגבולות אחריות
בסך 1,500,000 :דולר ו -למקרה ו 5,000,000 -דולר לתקופה.
 .2תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד)______________כולל(.
 .3למטרות הפוליסות הנ"ל" המבוטח "בפוליסות יהיה – הספק ו/או המזמין) הפוליסות יכסו אחריות
כלשהי של המזמין ועובדיו בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספק בביצוע השירותים(.
ה"מזמין "לעניין אישור זה – מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ) ח.פ.
 .0בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו ו/או עובדי אגף שיקום שכונות במשרד
השיכון ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
ב .סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי הספק.
ג .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר
שנמסור לספק ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום , 60יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.
ד .היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי
פוליסות" ביט "של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח או פוליסות זהות של חברות
ביטוח אחרות
ה .הודעות למזמין על-פי אישור זה ימסרו מפעלות חינוך וחברה בע"מ (חל"צ) בלבד.
 .5תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -
א .הביטוח מכסה את אחריותו של הספק ועובדיו בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש( ונזקים כספיים שאינם
נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או
השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של הספק.
ב .הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס" מועד הגשת תביעה(  ",יראו תביעה כאילו
הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח על קבלת תובענה ,או מכתב תביעה או
מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה
להגשת תביעה נגד הספק בעתיד.
ג .לאחר תום תקופת הביטוח או ביטול הביטוח בחברתנו ,על-ידי המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה ,
תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים ,ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה
במהלך תקופה זאת ,בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח
המקורית ,כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח המקורית.
סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד הספק מכוסה בפוליסה אחרת שנערכה עבורו .על-אף האמור
לעיל ,לעניין תקופת הגילוי במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה ,יהיה המזמין רשאי
לרכוש עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על-ידי תשלום בגין חוב הפרמיה בהתאם לסיכום
שיוסכם בין המזמין לבינינו .הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לנו תוך 30יום ממועד כניסת
ביטול הביטוח לתוקף .מסר לנו המזמין הודעה כאמור תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד כניסת
ביטול הביטוח לתוקף.
ד .הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל הספק בביצוע השירותים עבור המזמין.
ה .ההשתתפות העצמית של הספק בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה
מקורית אחת אינה עולה על  10,000דולר.
ו .פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר של עובדי הספק(  ,חריגה מסמכות ביודעין
של עובדי הספק ,מעשה במתכוון מצד עובדי הספק.
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ז .פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי( מידע אחרים שנמסרו
לספק.
הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בהן.
כל סעיף בפוליסות) אם יש כזה (המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו ,ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני ",המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי
המזמין מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק
חוזה הביטוח תשמ"א  – 1981 ,ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי
מבטחיו.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור
זה.
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הספק בקשר עם ביצוע
השירותים ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף) 4ג (לעיל.

________________
תאריך

_______________
חתימת חברת הביטוח

רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור__________________
פוליסה לאחריות מקצועית__________________
פוליסת חבות מעבידים__________________
פרטי סוכן הביטוח:
שם _______________________כתובת____________________ טלפון_____________
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נספח  -9רשימת יישובים בהם יופעל הפרוייקט לפי שלבים

מס' סדורי
1
2

שם ישוב
אופקים
אילת

3

באר שבע

4

בית שאן

5

דימונה

6

טבריה

7

10
11

ירוחם
מגדל
העמק
מעלות-
תרשיחא
נתיבות
צפת

12

קרית גת

13

קרית
שמונה
שדרות
ירושלים
בית שמש
בני ברק
רחובות
לוד
רמלה
בית ג'אן
ג'דיידה-
מכר
הגילבוע
(מ"א)
ירכא
לכיש
(מ"א)
מעלה
יוסף
(מ"א)
מרום
הגליל

8
9

פעימה
1
1
1

פריסת הפעילות
כל הישוב
אופיר ,ערבה
שכונה ד' ,שיכון דרום ,שכונה ג' (פיזי)
כל הישוב (למעט אזור בניה חדשה בחלק המזרחי-ראה מפה)

1
1

1
1
1
1
1
1

כל העיר
שכונות ג' ,ד' (רמת אגוז) ,בן גוריון ,רבי עקיבא (שיכון ב') –
חברתי

כל הישוב
שכונה מערבית
כל היישוב
כל הישוב
דרום
רובע הנביאים ,קוממיות ,גליקסון ,שבטי ישראל ,התמרים

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

כל הישוב
כל העיר
פאגי  -שמואל הנביא
השכונה הותיקה
פרדס כץ
קרית משה
כל העיר
וילנא
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(מ"א)
מס' סדורי
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

שם ישוב
מרחבים
(מ"א)
נצרת
סאג'ור

2
2
2

עמק
המעיינות
(בקעת
בית שאן)
רהט

2
2

שדות נגב
(עזתה)
(מ"א)
תל שבע
חצור
הגלילית
מצפה
רמון
נצרת
עילית
עכו
שלומי
קצרין
קרית
ארבע

פעימה

2
2
2
2
2
2
2
2
2

פריסת הפעילות

