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 עיריית רחובות 

 אגף החינוך  

 2/  2022מכרז פומבי 

 חונכות לילדים/ות ונערים/ות במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי/חרדי בעיר רחובות להפעלת פרויקט 
 
 

 

)להלן: " לילדים   "( מזמינה בזאת הצעותהעירייהעיריית רחובות    ות / ונערים  ות/להפעלת פרויקט חונכות 
 במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי/חרדי בעיר רחובות, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.   

 
בבניין העירייה ברחוב   3קומה    ,את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המחלקה לחינוך חרדי באגף החינוך

הרגילות  2ביל"ו   העבודה  בשעות  של    ,רחובות  תשלום  של  500תמורת  מכרז,  מעטפת  לכל  יוחזרו  ש"ח  א 
 לרוכש.  

 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.  

 . www.rehovot.muni.ilניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר העירייה בכתובת: 
 

ר מסמכי המכרז, לצרף את כל  על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שא
מכרז  האישורים הדרושים בחוברת כרוכה ולהגיש את החומר בשני עותקים במעטפת המכרז עליה יצוין " 

 ".2/2022פומבי מס' 
 

בצ מחיר  הצעת  ימציא  במכרז,  להשתתף  המעוניין  בשני  י כל  המכרז,  תנאי  עפ"י  הנדרשים  המסמכים  רוף 
אשר    המכרזים  לתיבת  הפקדה  באמצעות  ידנית  במסירה  ורק  אך  המכרז,  במעטפת  זהים  עותקים 
ביל"ו    רח'  העירייה  בבניין  המשפטית  קומה    2בלשכה  מיום  6רחובות  יאוחר  לא  שעה    10/4/2022, 
 13:00.   

יובהר כי לא תידון הצעה שתוג ידנית בתיבת  למען הסר ספק,  ש לאחר מכן ו/או, שלא באמצעות הפקדה 
 המכרזים.  

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז על  

ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.  העירייה    10/8/2022ש"ח. הערבות תהא בתוקף עד ליום    7,500סך  
 הארכת תוקף הערבות הבנקאית.   תהא רשאית לבקש

 

 

 

 

 
 רחמים מלול          
 ראש העירייה          

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.rehovot.muni.il/
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 מסמך א'
 

 2/2022 מכרז פומבי מס'

 רחובות במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי/חרדי בעיר  ות/ונערים ות/להפעלת פרויקט חונכות לילדים

 נקבה במשמע. בכל מקום במסמכי המכרז בו נרשם בלשון זכר, גם   •
 

 הוראות ותנאים למשתתפים במכרז 
 

עיריית רחובות מזמינה בזאת הצעות להפעלת פרויקט חונכות לילדים ונערים במצוקה כלכלית בקרב הציבור  
 "(. התכניתחרדי בעיר רחובות )להלן: "  / הדתי

 
שעות שבועיות שבהן    (שלוש)  3  - השירותים המבוקשים: גיוס חונכים והדרכתם, שיבוץ חונכים לחניכים לכ

ישמשו אוזן קשבת ויעניקו מענה לקשיים, יפעלו למען חיזוק ביטחונם העצמי, חוסנם הנפשי וסיוע בלימודים  
 "(.השירותיםשל החניכים )להלן: "

 
 עיקרי ההתקשרות:  .1
 

לילדים  נשוא המכרז  התוכנית .א /    קרב הציבורמבמצוקה כלכלית    ות /ונערים  ות/ מיועדת  הדתי 
 (."החניכים")להלן: חרדי 

 
החניכים המשתתפים בתוכנית ייבחרו על ידי המפעיל, מחנך הכיתה ובהמלצת מנהלת האגף   ב.

 "(. המנהלו/או מי מטעמה )להלן: " רחובותלשירותים חברתיים בעיריית 
 
משתקמים,  : לגייס חונכים ולהדריכם על מנת שיוכלו לסייע לילדים ונערים  מטרת התוכנית ג.

הוריות, דרך הקניית כלים ומיומנות למידה, סיוע  -ו/או ממשפחות מצוקה ו/או ממשפחות חד 
חברתי, חיזוק הביטחון העצמי, החוסן הנפשי והדימוי העצמי של החניכים.  -במצבי לחץ רגשי 

 "(. השירותיםכמו כן, קיום שיחות אחת לכמה שבועות עם הוריהם )להלן: "
 

 (. "המשרד")להלן:  החינוךלא אחר כל הוראות המנהל ומשרד על המפעיל יהיה למ ד.
 

₪,    20על  שתעלה  על המציע להציע מחיר שהעירייה תשלם לו עבור שעת חונכות. הצעת מחיר  ה.
 תפסל.  ,כולל מע"מ לשעת חונכות

  
יודגש כי יתרת עלות מתן השירותים נשוא מכרז זה במלואם, כנדרש במסמכי המכרז, תחול על   

 בלבד. המציע 
 
 

 : מסמכי המכרז .2
 

 : מסמכי המכרז הינם כדלקמן
 
 נוסח הודעת ראש העיר על המכרז.    - מסמך א'
 הוראות למשתתפים ותנאים למכרז.   -  מסמך א'

 
 כתב הצעת המציע.   - מסמך ב'
בסעיפים   -  1מסמך ב' כאמור  כדין  ומאומת  ערוך  חתום  תצהיר  ו2נוסח  לחוק  1ב2-ב)ב(  )א( 

להצעתו, כנדרש בתנאי    , שעל המציע לצרף1976-גופים ציבוריים התשל"ועסקאות  
 הסף.

 תצהיר בדבר הסכמה / אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז. -  2מסמך ב'
 קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצה.  העדר נוסח הצהרה בדבר  -  3מסמך ב'
 . יחיד –תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  -  4מסמך ב'
 . תאגיד –תצהיר בדבר אי תיאום מכרז        - 5מסמך ב'
 . נוסח אישור והמלצה שעל המציע לצרף להצעתו כנדרש בתנאי הסף -  6מסמך ב'
 רשימת מקבלי שירות.  -  7מסמך ב'
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בתנאי   -  8מסמך ב' כנדרש  להצעתו  לצרף  המציע  שעל  מס,  רו"ח/יועץ  אישור  נוסח 
 .הסף 

למניע     - 9מסמך ב' החוק  לעניין  חתום  במוסדות  תצהיר  מין  עברייני  של  העסקה  ת 
 סף. החינוך כנדרש בתנאי   

 
 .  רחובותהחוזה שעל המציע הזוכה לחתום עם עיריית   - מסמך ג'

 
 סף. הדרישות לביצוע פעילויות במסגרת הפרויקט כנדרש בתנאי  - לחוזה  1נספח  
 ערבות ביצוע.  - לחוזה  2נספח  
 נספח ביטוחים.   - לחוזה  3נספח  

 
 נוסח ערבות בנקאית שעל המציע לצרף להצעתו למכרז.  - מסמך ד'

 
כל המסמכים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וקיום כל ההוראות המפורטות בהם 

  מהווה תנאי להשתתפות בו.
 
 

 תנאים להשתתפות במכרז:  .3
 

 : רשאים להשתתף מציעים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן  
 

של   .א מוכח  ניסיון  בעלי  לפחות    3מציעים  מלאות  בהפעלת  2017-2021  השניםבמהלך  שנים   ,
לילדים חונכות  ב  ות/ונערים  ות/ פרויקט  הדתי/חרדי,  מהמגזר  מקומיות    3-במצוקה  רשויות 

לפחות, כאשר בכל שנה משנים אלה הפעילו בכל רשות מקומית פרויקט חונכות עבור לפחות  
 ילדים.  50

 
ידת המציעים בתנאי סף זה, על המציעים לצרף להצעתם אישורים והמלצות  לשם הוכחת עמ 
 למסמכי המכרז.  6רשויות מקומיות להן נתנו שירות, בנוסח המצ"ב כמסמך ב' 3מלפחות  

 
₪ לשנה, במשך תקופה של שלוש    1,000,000מציעים בעלי מחזור הכנסות כספי שנתי של לפחות   . ב 

   .2017-2021השנים  במהלך שנים מלאות 
 

לשם הוכחת עמידת המציעים בתנאי סף זה, על המציעים לצרף להצעתם אישור רו"ח/יועץ מס  
 למסמכי המכרז.  8על גבי הנוסח המצורף כמסמך ב'

 
שנתית . ג  הפעלה  תכנית  הגישו  אשר  הפרויקט    מציעים  לביצוע  הנדרשות  לפעילויות  בהתאם 

 למסמכי המכרז.   ג'מסמך לחוזה   1בנספח  המפורטות 
 

לשם הוכחת עמידת המציעים בתנאי סף זה על המציעים לצרף להצעתם תכנית הפעלה שנתית  
 כמפורט לעיל.  

 
ות  )א( לחוק עסקא1ב2- ב)ב( ו2מציעים שחתמו על תצהיר ערוך ומאומת כדין כאמור בסעיפים   . ד 

 . למסמכי המכרז 1, על גבי הנוסח המצורף כמסמך ב'1976- גופים ציבוריים התשל"ו
 
 .  פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף   מציעים המנהלים . ה 
 

 על המציעים לצרף להצעתם אישורים בתוקף מאת רשויות המס המעידים על כך.  
 
ימים לפני מועד    30להצעתם פלט מעודכן עד  רפו  ימציעים שצ  –לגבי מציעים שהינם תאגיד   . ו 

הגשת הצעתם מספרי רשם החברות או השותפויות, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע  
 .  בדבר פרטי מורשי החתימה בשם המציע וכן, אישור עו"ד או רו"ח מעודכן

 
שה  ההצעות  ימציע  להגשת  האחרון  למועד  תקף  תקין  ניהול  אישור  להצעתו  יצרף  עמותה  נו 

בשם  ל החתימה  מורשי  בדבר  מעודכן  רו"ח  או  עו"ד  ואישור  עמותה  רישום  תעודת  מכרז, 
 העמותה.
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ד' למסמכי  ימציעים שצ  .ז בנוסח המצורף כמסמך  לעיל  רפו להצעתם ערבות בנקאית כמפורט 
 המכרז.  

   ., על שם המציעקבלה על רכישת מסמכי המכרזלהצעתם רפו  ישצ  מציעים . ח 

עברייני   העסקת מת כדין כי יעמדו בדרישות החוק למניעתרפו תצהיר חתום ומאו ימציעים שצ  . ט 
 . 2001 –מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 
על המציעים לצרף להצעתם תצהיר חתום ומאומת    , לשם הוכחת עמידת המציעים בתנאי סף זה 

 למסמכי המכרז.   9כמסמך ב'כדין בנוסח המצורף 
 

 תיפסל ולא תובא לדיון.מציע שאינו עומד בדרישות הסף הנ"ל הצעתו 
 
 

 על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל מסמכי המכרז.  .א .4
 
אם ימצאו סתירות כלשהן או אי התאמות בין המסמכים, או יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע   .ב

בכתב   לפנות  המציע  על  המכרז,  לכתובת:  למסמכי  בעירייה,  חרדי  לחינוך  המחלקה  למנהל 
michael_c@rehovot.muni.il    ,  ליום כתובתו  13:00בשעה    23/3/2022עד  בציון  זאת  כל   .

כל תשובה תינתן בכתב למניעת ספקות    .ומספר הטלפון, המייל והפקס שלו לשם מתן תשובה
 לכל רוכשי מסמכי המכרז.  

על המציעים לצרף להצעתם כחלק בלתי נפרד ממנה את ההודעה ואת התשובות שנתקבלו לה.  
ר, תחייב את המציעים קביעת העירייה ביחס לתנאי המכרז והחוזה, אם  לא נעשתה פנייה כאמו

וככל שיתגלו סתירות ו/או אי התאמות כאמור. יובהר, כי העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה  
 המועד הנקוב הנ"ל.  הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר

 ובאופן הבא בלבד:   Wordבקובץ  כושאלות ההבהרה יער

 פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף  מס' עמ'  סמך מס' מ מס"ד 
     

 
מבלי לפגוע באמור לעיל העירייה תהא רשאית ליתן מיוזמתה או, כאמור, בתשובה לשאלות   .ג

 המשתתפים הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לשנות תנאי מתנאיו. 
 
תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו  לא תשמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על   .ד

 או נעשו ע"י העירייה אלא אם ניתנו בכתב על ידה  וצורפו כחלק בלתי נפרד ממנה. 
 
המציעים   .ה ועל  המכרז  ממסמכי  חלק  יהוו  כאמור  שניתנו  שינויים  תשובות/הבהרות/תיקונים 

 לצרפם להצעתם שהם חתומים על ידם.
 
לפי   .ו לדרוש,  רשאית  אחד  העירייה  מכל  המכרז,  משלבי  שלב  בכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

מהמציעים כי ימציא כל מידע ו/או נתון ו/או פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  
ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים, לרבות בקשר עם עמידתם בתנאי הסף  

ימלא אחר דרישת העירייה כאמור, תהא  של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות. ככל שהמציע לא  
 רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול הצעתו. 

 
הגשת ההצעה למכרז, חלה על המשתתפים החובה להתעדכן באתר האינטרנט העירוני,    בטרם . ז 

להגשת  על כל שינוי ו/או תיקון אשר חלו במסמכי המכרז ממועד פרסומו ועד למועד האחרון  
   הצעות למכרז ו/או בתשובות לשאלות הבהרה. 

 
המכרז   .ח פרטי  שכל  ואישור  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

הידיעות    את  לו  יש  וכי  למציע  ונהירים  ידועים  נספחיו  על  למכרז  המצורף  והחוזה 
נשוא  העבודה  לביצוע  הדרושות  האחרות  המקצועיות  והסגולות  כמפורט    הכישורים  המכרז 
 בחוזה ובמסמכי המכרז.  
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אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז   .ט ו/או  טעות  כל טענה בדבר 
על נספחיו, ו/או כנגד תנאי מתנאי המכרז ו/או כנגד פרסום המכרז לא תתקבל    ו/או החוזה 
 לאחר הגשת הצעת המציע.   

 
   )למעט ככל ת מסמכי המכרז, להוסיף ו/או למחוק מהםיובהר כי המציע אינו רשאי לשנות א .י

בגוף   בין  עליהם,  להתנות  ו/או  להסתייג  ו/או  מהמסמכים,  עמוד  להוציא  ו/או  שנדרש(, 
המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או  

המציע  "( שנעשו על ידי  תייגויותהסהשמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: "
 במכרז, רשאית העירייה:  

 ( לפסול את הצעת המציע; 1
 ( לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; 2
 ( לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;3
אין בכדי לשנות את    כאמור( לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות הנ"ל, ובלבד, שבתיקון  4

 המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.  
 

ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל, נתונה לשיקול דעת העירייה. אם תחליט העירייה לנהוג לפי  
( בס"ק  המנויות  האפשרויות  רשאית  4)-(2אחת  להחלטתה,  להסכים  יסרב  והמציע  לעיל,   )

   העירייה  לפסול ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
 

למסמכי  ג'  "( יהא עליו לחתום על החוזה המצורף למכרז, מסמך  הזוכהזכה המציע במכרז )להלן: "  .5
,  לחוזה  2כנספח  רוף הערבות הבנקאית )ערבות ביצוע( בנוסח המצורף  יהמכרז, ולהחזירו לעירייה בצ

ימים מיום שיידרש לכך    7, תוך  לחוזה  3כנספח  ואישור חב' הביטוח על קיום ביטוחים בנוסח המצורף  
 בכתב. 

 
ואישור   .א ולא החזירו כשהוא חתום בצרוף הערבות הבנקאית  זוכה שנדרש לחתום על החוזה 

חב' הביטוח על קיום ביטוחים כמפורט לעיל וכמפורט בחוזה, תוך שבעה ימים מיום הדרישה   
תהיה העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחלט את הערבות הבנקאית  כאמור לעיל,   
ומוסכם מראש3שהמציא כאמור בסעיף    ו/או לבחור בהצעה אחרת    )ד( להלן, כפיצוי קבוע 
פי שיקול דעתה הבלעדי, הכל בלא לגרוע    לנקוט בכל צעד אחר, הכל על  כהצעה הזוכה ו/או 
 רט בסעיף טו' להלן. מזכות של העירייה כמפו 

 
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שיחתם החוזה לביצוע העבודות נשוא   .ב

 המכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה.  
 
לא עמד הזוכה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעיל, רשאית העירייה לחייב את הזוכה בתשלום   .ג

₪ על כל יום איחור, וזאת בנוסף לכל סעד העומד    500פיצוי קבוע ומוסכם מראש בשיעור של  
ולהפעיל   הבנקאית  הערבות  את  לממש  העירייה  של  לזכותה  ובנוסף  דין  כל  עפ"י  לעירייה 

 לה, בין בעצמה ובין ע"י מציע אחר ו/או כל מבצע אחר.  התוכנית בדרך הנראית 
 
כן,   .ד כמו  ובעליו.  מנהליו  בו,  השליטה  בעלי  המציע,  של  אמינותו  את  לבדוק  רשאית  העירייה 

עם   כך  לשם  טלפונית  ולהתקשר  המציע  ביצע  אותם  דומות  עבודות  לבחון  העירייה  רשאית 
תתפותו של המציע במכרז, מעניק  המזמינים השונים לשם קבלת מידע על טיב העבודות. בהש

המציע לעירייה את הזכות לפנות לגורמים עבורם עבד ולקבל כל מידע בעניין העבודות שבוצעו  
 על ידו.

 
למען הסר ספק, יובהר כי במקרה שיוגשו הצעות אשר יסתבר כי מציעיהן בבעלות מלאה ו/או   .ה

את ההצעות ו/או קיימת  בשליטה מלאה האחת של האחרת ו/או של אותו גורם שהגיש בשמן  
זהות במנהליהן הרשומים בכל מרשם המתנהל עפ"י כל דין, תיפסלנה ההצעות הנ"ל ע"י ועדת  
מכרזים. במקרה שיסתבר כי הוגשו הצעות אשר מציעיהן הינן בבעלות חלקית ו/או בשליטה  
חלקית, האחת של השניה ו/או של גורם אחר שהגיש בשמן את ההצעות תיבחן כל הצעה כזו  
ו/או מקרה כזה לגופו ע"י ועדת המכרזים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאור עקרונות דיני  

 המכרזים והוראות החוק ותקנות. 
 
מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספ/ות לגוף מאוגד אחר, שהינו   .ו

ו בעלים ו/או בעל  אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינ
מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות מטעם  

 כל גוף משפטי אחר. 
מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של   

 הגיש הצעתו למכרז. המציע )בעלים ו/או בעלי מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף(  
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ו/או    אדם מנוע מלהגיש הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל 
 כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז.

אדם מנוע מלהגיש הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין   
ד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או  אם בעצמו ובין אם באמצעות תאגי

 כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז.  
בן זוג, הורה, בן זוגו, אח או אחות, נכדה, סב וסבתא   –קרוב משפחה מדרגה ראשונה משמעו  

 .ובני זוגם
 

   אופן מילוי ההצעה והגשתה .6

ההצעה תוגש על ידי המציע בש"ח על גבי כתב הצעת המציע כמפורט להלן, בשני עותקים זהים,  .א
המסמכים   כל  יצורפו  המציע,  הצעת  לכתב  ברור.  באופן  ירשמו  בו  החסרים  כשהפרטים 
הנדרשים עפ"י תנאי המכרז וכל מסמכי המכרז בשני העתקים, לרבות החוזה, כשהם חתומים  

 )חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( ובתוספת תאריך. על ידי המציע בחתימת ידו 
ללא כל תוספת   לחוזה  3נספח  על המציעים עצמם לחתום על נספח אישור קיום הביטוחים,   

המכרז   הגשת  בשלב  כי  יודגש,  הסתייגות.  בנספח   איןאו  המופיעה  הטבלה  את  למלא 
 להחתים את חברת הביטוח.  ואיןהביטוחים 

 
 .  ברחובותלמציע שמקום עסקו  5%העירייה תהיה רשאית ליתן עדיפות בשיעור של  

 
תקף על   על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רשות המיסים על מעמדו במס ערך מוסף, אישור .ב

ותשלום   חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  עפ"י  חשבונות  פנקסי  ניהול 
 וכן אישור תקף מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור.   1976-חובות מס( תשל"ו

 
  6ב'על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות מרשויות מקומיות על גבי מסמך   (1) ג.

 למסמכי המכרז. 
 מכרז.ה למסמכי  8ב'על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח/יועץ מס, על גבי מסמך  (2)
יצוע  לברף להצעתו תכנית הפעלה שנתית בהתאם לפעילויות הנדרשות  על המציע לצ (3)

 לחוזה.  1בנספח  
על המציע לצרף להצעתו תצהיר ערוך, חתום על ידו ומאומת כדין בנוסח המצורף   (4)

 . 1כמסמך ב'
ימים לפני מועד הגשת הצעתו    30על מציע שהינו תאגיד לצרף להצעתו פלט מעודכן עד   (5)

א  החברות  רשם  וכן  מספרי  המציע,  של  לאישיות המשפטית  ו השותפויות בהתאם 
אישור עו"ד או רו"ח מעודכן, עד שנה לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  
בדבר פרטי מורשי החתימה בשם המציע. מציע שהינו עמותה יצרף אישור ניהול תקין  

ד או  תקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, תעודת רישום עמותה ואישור עו"
רו"ח מעודכן, עד שנה לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בדבר פרטי מורשי  

 . החתימה בשם העמותה
, על שם  על המציע לצרף להצעתו קבלה בעבור רכישת מסמכי המכרז בתמורה מלאה (6)

 המציע. 
החוק   (         7) בדרישות  יעמוד  כי  כדין  ומאומת  חתום  תצהיר  להצעתו  לצרף  המציע  על 

בנוסח המצ"ב  ,  2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א
 . 9כמסמך ב'

על המציע לצרף להצעתו אישור חתום על ידי המציע בדבר הסכמה/אי הסכמה של   (8)
  .2כמסמך ב'  בנוסח המצ"בהמציע לחשיפת מסמכי הצעתו, 

קרבה לעובד    העדר  על  3בנוסח המצ"ב כמסמך ב'על המציע לצרף להצעתו הצהרה   (9)
 עירייה ו/או לחבר מועצת העיר.

כמסמך    מצ"ביחיד בנוסח ה -על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  (10)
 .4ב'

מכרז   (      11) תיאום  אי  בדבר  תצהיר  להצעתו  לצרף  המציע  בנוסח    -על  המצ"ב  תאגיד 
 . 5כמסמך ב'

על המציע לצרף להצעתו עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי העירייה, ככל ואכן   (12)
 נעשו כאלו, כשהם חתומים בידי מורשה החתימה מטעם המציע. 

 
המציע  ד.  לבק   על  שניתנה  בנקאית  ערבות  להצעתו  בנוסח לצרף  העירייה  לטובת  המצורף   שתו 

הערבות תהא בתוקף   ₪  7,500למסמכי המכרז כמסמך ד' למסמכי המכרז ללא תנאי ע"ס של  
ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. העירייה תהא רשאית לדרוש    10/8/2022עד ליום  

תוקף   הארכת  משמעו  הבנקאית  הערבות  תוקף  הארכת  הבנקאית.  הערבות  תוקף  הארכת 
 .הצעהה
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 שלא יצרף ערבות בנקאית התואמת את הדרישות הנ"ל הצעתו תפסל ולא תובא לדיון. מציע   
המציע יצרף לערבות הבנקאית פרטי איש קשר בסניף הבנק בו הוצאה הערבות: שם, תפקיד   

 ומס' טל' ישיר. 
לביצוע    לאחר שיחתם החוזה  במכרז,  לא תתקבל  למציע שהצעתו  תוחזר  העבודות הערבות 

 נשוא המכרז עם מי שיקבע על ידי העירייה כזוכה. 
 

והנציג   .ה המציעים  כל  את  לפרט  ההצעה  חייבת  במשותף  מציעים  מספר  ידי  על  הצעה  הוגשה 
 האחראי מטעמם. מציעים במשותף יצרפו מסמך המעיד על הקשר החוזי ביניהם. 

לרבות הגשת הערבות    על כל מציע שותף להצעה לעמוד בנפרד בכל התנאים המפורטים במכרז 
תהיה ביחד  . מובהר בזאת כי אחריות השותפים כלפי העירייה  הבנקאית על שם כל השותפים

 .  ולחוד
 .  תנאי זה מהווה תנאי סף לתנאי המכרז 

 
תקופת   .ו תום  עד  או  הבנקאית  הערבות  תוקף  תום  למועד  עד  בתוקף  תהיה  המציע  הצעת 

בהתחייבויותיו ו/או לא יחתום על החוזה עם העירייה  הארכתה. במקרה שהמציע לא יעמוד  
כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית משמעו הארכת תוקף ההצעה. 
 
ואשר   .ז המכרזים  בתיבת  תופקד  אשר  המכרז  במעטפת  עותקים,  בשני  להגיש  יש  ההצעה  את 

למציעים מאת העירייה, עליה מצוין מספר המכרז וללא כל סימן המזהה את המציע  תימסר  
 .  בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז

 
שבבניין    6מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית, בקומה    את .ח

 . רחובות 2העירייה רחוב ביל"ו 
 

 לעיל יפסלו.  הצעות שלא יוכנסו למעטפת המכרז כאמור 
 אין לשלוח הצעות בדואר.  

 
 .13:00בשעה  10/4/2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .ט

 
 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .7
 

בעת הדיון בהצעות תהייה העירייה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע   .א
יכולתו   ניסיונו  כושרו  היתר,  בין  לרבות,  הארגונית  הזוכה  יכולתו  המציע  של  המקצועית 

אינה   והיא  לנכון  שתמצא  כפי  אחר  נימוק  או  שיקול  כל  וכן  שברשותו  הציוד  והכלכלית, 
 . מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

 
 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .ב
 
בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע, יכולתו, ניסיונו וכל מסמך או   . ג 

 . פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו
 
הזכות, לפי שיקול דעתה, לפסול ו/או    מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את . ד 

לדחות הצעת מציע, שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי העירייה  
ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות עמו, במהלך השנים האחרונות, לרבות בשל  

סבירו בלתי  תביעות  או  חשד למרמה  ידי המציע,  על  חוזה  ו/או  הפרת  לפסול  וכן,  וכיו"ב;  ת 
לדחות את הצעתו של מציע, אשר כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, ניתן פסק דין בגין העבירה הנוגעת  
לתחום עיסוקו של המציע, בביצוע שירותים מסוג נשוא המכרז. במקרים אלה, העירייה תהיה  

ופית, הכל בכפוף  רשאית ליתן למציע זכות טיעון בעל פה ו/או בכתב, בטרם קבלת החלטה ס 
 . לשיקול דעתה הבלעדי

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת המכרז,  .ה

או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה  
 כנדרש. 

 

 :ישוקללו כדלקמןההצעות שיוגשו למכרז ויעמדו בתנאי הסף של המכרז,  .ו
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אחוז  
 השקלול 

 אמת המידה 

60% 
 
 

הסכום שהעירייה תשלם למציע עבור שעת חונכות.   –הצעת המחיר 
ההצעה הזולה ביותר תקבל את מירב הנקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן  

 יחסי אליה.  
 ₪ לשעה כולל מע"מ ככל שיחול עפ"י דין, תפסל.  20הצעת מחיר מעל  

  

20% 

הצעת המציע שהפעיל תכנית חונכות לילדים ונערים במספר הגדול ביותר  
של רשויות מקומיות מעל שלוש רשויות מקומיות תקבל את מירב  

 הנקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.
 

20% 

ניסיון המציע בהפעלת פרויקטים של חונכות לילדים ונערים בקרב  
  3חרדית. הצעת המציע בעל הניסיון הרב ביותר, מעל -אוכלוסייה דתית 

המכרז, תקבל את מירב הנקודות   לתנאי א' 3שנים כנדרש בתנאי הסף 
 ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. 

 
  

לצורך שקלול ההצעות כאמור לעיל, תמנה העירייה ועדה מייעצת לועדת המכרזים המורכבת   .ז
מנהל  סגן  ו   מנהל מחלקת החינוך החרדי ו מי מטעמה,  החינוך א מהחברים הבאים: מנהלת אגף  

 "(.  הוועדה הבוחנת)להלן: " המחלקה 

תר, לבקר אצל חברים. הוועדה הבוחנת אשר תהיה רשאית, בין הי  3קוורום חברי הוועדה:   
לקוחות להם סיפק או מספק המציע שירותים כאמור במכרז זה ו/או לבקש לבחון את איכות  
תעניק   הבוחנת  הוועדה  לנכון.  שתמצא  כפי  אחרת,  דרך  בכל  שניתן  השירות  וטיב  העבודות 
רשאית   תהא  הבוחנת  הוועדה  כי  מובהר  המידה,  ואמות  המשקלות  פי  על  מציע  לכל  ציונים 

 מטעמה לביצוע הבדיקה בשטח.  למנות נציגים

ועדת המכרזים רשאית להורות לוועדה הבוחנת לבצע בדיקה אצל המציעים, הכול לפי שיקול   .ח
 דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתחול עליה חובת ההנמקה.

חברי   .ט בפני  ההצעה  להצגת  המציעים  את  לזמן  שלב,  בכל  רשאית,  הבוחנת  הוועדה  כן,  כמו 
 הוועדה הבוחנת.

 
יתר שיקוליה רשאית וועדה הבוחנת לשקול את ניסיון העבר של המציע עם העירייה, וכן  בין   .י

 המלצות שתקבל העירייה על המציע. 

במסגרת הערכת ההצעות, הוועדה הבוחנת תהיה רשאית לערוך למציעים או לחלק מהם, כל   .יא
הבוחנת   הוועדה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד  כל  לנכון.  שתמצא  כפי  הכל  ומי  בדיקה, 

 מטעמם בבדיקות כאמור, ככל שתבקש הוועדה הבוחנת לערוך בדיקות. 

עוד רשאית הוועדה הבוחנת, בכל שלב, לבקש מאת המציעים, כולם או חלקם, כי ימציאו כל   .יב
 מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה הדרושים, לדעת וועדה הבוחנת, להערכת ההצעות. 

תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול    -יל  לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לע . יג
 את ההצעה של אותו מציע. 

 הוועדה הבוחנת תעביר את המלצותיה לוועדת המכרזים של העירייה.  .יד

בכפוף לאמור בכל דין, העירייה תהא רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, ניסיון   .טו
ם לשירותים נשוא מכרז זה. ניסיון  עבר שלילי עמו, בקשר עם השירותים ו/או שירותים דומי

 רע עם העירייה פירושו, בין היתר )אך לא רק(:
בביצוע    לב  תום  חוסר  השירות,  מקבל  רצון  שביעות  חוסר  נמוכה,  באיכות  עבודה  ביצוע 

ו/או בלתי סבירות, אי   הסכמים, הפרת התחייבויות ו/או חובות, תביעות משפטיות מרובות 
 דה בהוראות החוק וכיוצ"ב. עמידה בלוחות זמנים, אי עמי

)להלן:   .טז זהות  הצעותיהן  אשר  יותר  או  הצעות  שתי  מבין  זוכה  לבחור  תידרש  העירייה  אם 
"(, תהיה העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב  ההצעות הזהות"
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הינו  ההצעות הזהות בדרך של הצבעה על ידי חברי וועדת המכרזים בהצעת המציע אשר לדעתם  
באמינות,   בניסיון,  ו/או  הצעתו  בתנאי  הקשורים  מטעמים  שירותים  לביצוע  יותר  מתאים 
הזהות,   ההצעות  מבעלי  מי  של  ההתקשרות  ביצוע  ביכולת  ו/או  בכושר  הפיננסית,  באיתנות 

להלן, העדפת    5כאשר ההצעה שתקבל את מירב הקולות, תיבחר, וזאת בכפוף להוראות סעיף  
 עסק בשליטת אישה. 

 
 קף ההצעהתו .8
 

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז  120לתקופה של תישאר בתוקף  הצעת המציע
 

 העדפת עסק בשליטת אישה .       9

, לעניין עידוד  1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  1)ה  22על מציע העונה על דרישות תקנה  
ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה כמפורט  נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור  

( הנ"ל במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש  1)ה22בהתאם לתקנה   בתקנה הנ"ל.
להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה  

 תצהיר כאמור. האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ו
 

 בעלות על המכרז     .  10

מכרז זה הינו קניינה הרוחני של העירייה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין   .א
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.    

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.   .ב
 

 עיון במסמכי המכרז     . 11

ועדת   .א לעיין בהחלטת  במכרז. כל משתתף במכרז רשאי  ובהצעת הזוכה  בנימוקיה  המכרזים, 
העיון במכרז יבוצע בתיאום מראש עם העירייה. העירייה תהיה רשאית לדרוש מן המציעים  

 תשלום עבור צילום המסמכים.

)להלן:   .ב עסקיים  או  מסחריים  סודות  הכוללים  חלקים  בהצעתו  קיימים  המציע  שלדעת  ככל 
סודי" למציעמידע  לאפשר  אין  לדעתו  אשר  להצעתו  "(,  לצרף  עליו  בהם,  לעיין  האחרים  ים 

ב' אין    2כמסמך  הנימוקים שבגינם  ואת  כאמור,  הסודי  פירוט מהו המידע  למסמכי המכרז, 
לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת  

 קרה.עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מ

מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור, ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה   .ג
כאמור,   נספח  המציע  הגיש  במלואה.  בהצעתו  לעיין  זכאים  האחרים  המציעים  יהיו  במכרז, 
גם בהצעות המציעים האחרים   סודי  זה  ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע 

 עיין במידע זה בהצעותיהם.ולוויתור מראש על זכותו ל

ועדת   .ד של  בסמכותה  הינה  בהצעה  חלקים  של  חיסיון  או  חשיפה  בדבר  ההחלטה  מקרה  בכל 
 המכרזים של העירייה, והיא רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים.

 
 "כשיר שני"  .  12

הם הינן הבאות בדירוג  תהיה רשאית לבחור במציע אחד או שניים, שהצעותי   ועדת המכרזים א.       
שני" וכ"כשיר שלישי". ככל שסירבו הכשיר השני ו/או הכשיר    כשירלאחר ההצעה הזוכה, כ"

במציעים   לבחור  רשאית  תהא  העירייה  שלישי,  כשיר  ו/או  שני  ככשיר  לשמש  השלישי, 
 שהצעותיהם דורגו במקומות שלאחריהם וכך הלאה. 

 
השלישי יעמדו בתוקפן עד תום חודשיים מיום חתימת  הצעתם של הכשיר השני ו/או הכשיר   ב.

הסכם התקשרות עם הזוכה המקורי ולכל היותר עד שנה אחת מהמועד שנקבע כמועד האחרון  
מב המוקדם  לפי  למכרז,  הצעות  העירייה  י להגשת  ידי  על  יתבקשו  אם  הצורך,  במידת  ניהם. 

 ופה נוספת. יאריכו הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי את תוקף הצעותיהם לתק 
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בו  ועדת   ג. מקרה  בכל  במכרז  כזוכה  השלישי  ו/או  השני  הכשיר  על  להכריז  רשאית  המכרזים 
הזוכה המקורי יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו,  

 מכל סיבה שהיא, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 

על בחירתו של מציע ככשיר שנ הודעה   ד. ככשיר שלישי תישלח למציע שידורג  מתאימה  ו/או  י 
 בהתאם, ככל שידורגו כאלו. 

 
לכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך   ה.

תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד  
השני ו/או השלישי, אלא לבטל המכרז או לפרסם מכרז  והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר  

 חדש/נוסף. 
 

 
 
 
 

 
  _____________________________ 

 חתימת המציע                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


