מרכז אופק (מתנ"ס גדרה)
מאגר ספקים ונותני שירות
בהפעלת חוגים ותוכניות העשרה

הערה :מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך הינו מיועד לנשים וגברים.
 .1כללי
.1.1

מרכז אופק/מתנ"ס גדרה (להלן" :החברה") עוסק במתן שירותים לחוגים
ופעילויות העשרה ומזמין בזה הצעות להפעלת חוגים ותוכניות העשרה לכל
הגילאים בגדרה ,הכול על פי הקבוע במסמכי המכרז ,לפי הפירוט שלהלן:

.1.2

מטרת הפרסום הינה לבחור זוכים ,אשר יפעילו את החוגים ותוכניות ההעשרה
של החברה ,כאשר ההכנסות מהפעלת החוגים תתחלקנה על פי הקבוע בחוזה
שייחתם לאחר בחירת המפעיל.

 .2תנאי סף להשתתפות בהליך בחירת המאגר
רשאים להשתתף ,אדם או תאגיד ,העומדים במועד הגשת ההצעה ,בכל התנאים
המפורטים להלן:
2.1

ניסיון מוכח של המפעיל ,בשנים  2016ו( 2017-שנתיים לפחות) ,בניהול חוגים או
הדרכה ,בחוגים או הדרכה להם הגיש הצעה ,במרכזי ספורט/גנים/בתי
ספר/מתנסים וכיו"ב.
על המפעיל לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי שלעיל ,לרבות
תעודה/ות הסמכה (היכן שנדרש עפ"י חוק להדרכה בחוג/ים ,להם הוגשה
ההצעה ,לפי כל דין) ,המקומות בהם הופעלו החוגים וממליצים מקרב מזמיני
הפעלת החוגים.

 .3ההצעה
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

המפעיל רשאי להגיש הצעה לחוג אחד או יותר.
ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
יש לחתום על כל מסמכי ההזמנה בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.
ליד כל תיקון על המציע לחתום בחתימה וחותמת.
ההצעה חייבת להכיל את הנושאים הבאים:
 3.5.1נושא החוג/הפעלה.
 3.5.2סילבוס מובנה ומפורט.
 3.5.3מס' המפגשים בשנת פעילות.
 3.5.4מחיר לשיעור/הפעלה/שנתי.
 3.5.5פדיון מבוקש.

 .4אישורים
על המפעיל לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור תקף על ניכוי מס במקור
4.1
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ( 1976להלן" :החוק").
לגבי מפעיל שהינו תאגיד -אישורים מתאימים בדבר רישום המפעיל במרשם על
4.2
פי דין.
במקרה של חברה – אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות מורשי
4.3
החתימה של החברה ,המוסמכים לחייב את המפעיל בחתימתם.
מסמך/י ההבהרות שהוצאו ,אם הוצאו ,בקשר עם ההצעה ,חתומים על ידי
4.4
המפעיל.
 .5הוצאות ושמירת זכויות
5.1

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה והגשתה
תחולנה על המפעיל.

5.2

כל הזכויות במסמכים שמורות לחברה והמפעילים לא יהיו רשאים
לעשות כל שימוש בהם אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה.

 .6כללי
6.1

החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכים ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המפעילים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הבקשה ויובאו ,בכתב ,לידיעתם
של המפעילים.

6.2

בבחירת החוגים בבתי הספר ייקחו חלק בנוסף לחברה גם נציגי הורים ומנהלות
בתי הספר ,בהליך שיקבע על ידי החברה.

6.3

יש לציין כי במרכז אופק קיים מערך פועל של חוגים ופעילויות שונות והבקשה
הינה על מנת להגדיל את מגוון המערך ואת מספר הספקים לפעילויות קיימות.

6.4

המפעיל חייב לשתף פעולה עם הפצת המשובים שהמרכז יפעיל במהלך שנת
הפעילויות ,לבחון את איכות הפעילות ולבצע את השיפור הנדרש בעקבות
הממצאים.

6.5

כל מפעיל מתחייב לשתי פעילויות ללא עלות למען הקהילה במהלך השנה,
בהתאם להחלטת החברה ובתיאום מראש עם המפעיל.

 .7הגשת ההצעה
את ההצעות יש לשלוח למייל  inbalhahic@gmail.comעם חתימה (וחותמת במקרה של
תאגיד) על כל המסמכים עד יום ג' ה 20.2.18-בשעה  .15:00הצעה שתוגש לאחר המועד
הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.
 .8בחינת ההצעות
8.1

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצעה או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין
על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת
עלול לגרום לפסילת ההצעה.

8.2

החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

8.3

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה ,או
בשל חוסר התייחסות לתנאי ההצעה ,באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה
כדבעי.

8.4

החברה רשאית לבחון ,במסגרת בחינת ההצעות ,את אמינותו ,ניסיונו ,כישוריו,
מיומנותו והמוניטין של המפעיל במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים ,תוך שימת
דגש על ניסיון קודם של החברה בהתקשרות עם המפעיל ,ככל שהייתה ובכל
קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול ,לקראת קבלת החלטתה.

8.5

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי הליך בחירת
ההצעה יהיה על פי אמות המידה ושקלול הפרמטרים הבאים:
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4

8.6

משך הניסיון בניהול/הדרכת חוגים
המלצות
תעודות הסמכה והכשרות
התרשמות אישית
החברה רשאית לדרוש מהמפעיל פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא ,גם לאחר בחינת ההצעות ,על מנת לבחון
את המפעיל והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.

 .9הודעה על תוצאות
9.1

למפעיל הנבחר תימסר על כך הודעה בדואר אלקטרוני ,לפי הפרטים שנמסרו על
ידו.

9.2

מפעיל שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה גם כן בדואר אלקטרוני.

9.3

מפעיל שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההצעה ,תהיה החברה רשאית
לבטל את בחירתה בהודעה בכתב למפעיל ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה
בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למפעיל הודעה בה נדרש לתקן את המעוות,
והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה .אין
בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

הפעלת חוגים במרכז אופק גדרה
מאגר ספקים מס' 01/2018
תצהיר המשתתף
אני משמש בתפקיד ________________ ב ________________ (להלן" :המפעיל") ,מורשה
חתימה מטעם המפעיל ,ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המפעיל במסגרת הגשת הצעה למאגר
הספקים מס' ( 01/2018להלן" :המאגר") אשר פורסם על ידכם ,ואחר שהוזהרתי לומר את האמת
בלבד ,הריני מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמפעילים וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי ההצעה ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבמסמכי ההצעה.
 .2כי הבנו את כל האמור במסמכי ההצעה והגשנו הצעתנו בהתאם למסמכי ההצעה ,וכי לא
נציג כל טענות ו/או תביעות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים ,מראש,
על כל טענות ,כאמור.
 .3בתצהירי זה ,המונחים "בעל זיקה" אליו" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" משמעותם
כהגדרתם בסעיף  2ב (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  .1976אני מאשר/ת
כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.
הנני מצהיר/ה כי המפעיל הינו "תושב ישראל".
המפעיל ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו בעבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1988אשר נעברו אחרי יום
 31באוקטובר .2002
המפעיל ו"בעל הזיקה" אליו ,לא הורשעו בעבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות ,בעבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א –  ,1991אשר נעברו אחרי יום
 31באוקטובר .2002
ככל שהמפעיל ו/או בעל זיקה אליו הורשע בעבירות ,כאמור ,יש לצרף מכתב לוואי
להצעה במכרז ובו פירוט ההרשעות.
 .4הוראות הסעיפים בפקודת העיריות ,המפורטים להלן ,ידועות ונהירות למפעיל.
סעיף  122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,בן או בת ,אח או אחות.
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה
המבוצעת למענה.
בנוסף ,ידועה לנו הוראת סעיף ( 12א) בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של
נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובעת כדלקמן:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה; "חבר
מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב)".
"בעל שליטה" – מנהל או עובד אחראי בגוף ,או מי שיש לו חלק העולה על  10%בהון או
ברווחים של גוף.
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אחר או אחות ,סוכן או שותף.
אני מצהיר בזאת כי אין בהגשת ההצעה במכרז על ידי המפעיל ו/או בהתקשרות עמו ,ככל
שיזכה במכרז ,משום הפרה של ההוראות האמורות בכל הנוגע למרכז אופק.
 .5המפעיל ממלא אחר הוראות כל דין לעניין תשלום שכר וזכויות סוציאליות לכל העובדים
המועסקים על ידו.
 .6המפעיל ו/או מי מנהליו לא הורשע בעבירות פליליות ,לא מתנהלים נגד מי מהם הליכים
פליליים בקשר עם עבירות פליליות ולמיטב ידיעתנו גם לא מתקיימות כנגדם חקירות
בקשר עם עבירות פליליות.
עבירה פלילית לעניין סעיף זה משמעה – כל עבירה לרבות עבירות בתחום תכנון ובנייה,
רישוי עסקים ,הגנת הסביבה ולמעט עבירות פליליות מסוג חטא ,ברירות קנס ועבירות
מכוח חוקי עזר מקומיים.

ככל שהמפעיל ו/או מי ממנהליו הורשע בעבירות פליליות ו/או מתנהלים נגדו הליכים
פליליים בקשר עם עבירות פליליות( .יש לצרף מכתב לוואי להצעה במכרז ובו פירוט
הרשעות והליכים פליליים).
 .7המפעיל ו/או מי ממנהליו אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או הליכי כינוס נכסים
או הסדר נושים ,כי לא מתנהלים כנגד המפעיל הליכים משפטיים העלולים להשפיע על
יכולת המפעיל לעמוד בהתחייבויותיו ,וכי המפעיל יכול לעמוד בכל ההתחייבויות שעל פי
מסמכי ההצעה.
 .8הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מפעילים אחרים.
 .9הצעת המפעיל הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המפעיל בשמו מוגשת
ההצעה.
 .10אין כל מניעה משפטית או אחרת לחתימת המשתתף על הצעה זו.
_______________
חתימת המצהיר

לתאגיד  /חברה:
אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ______________ הופיע/ה
בפני מר/גב' _____________שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/_______________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.
עו"ד_________________
חתימה ...............................
תאריך ................................

