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 ביצוע תכנית חינוך סביבתי בעיר טייבה 2020/12מכרז פומבי מס'  

 

  :כללי .1

 

תכנית למתן שירתי הפעלה של  הצעות מחיר את, מזמינה בזטייבה עיריית .1.1

, על פי התנאים בעיר טייבהבמוסדות החינוך השונים  חינוך סביבתי

 המפורטים במסמכי המכרז.

חינוך לתת מענה חינוכי לתלמידים הלומדים בחינוך רשמי במסגרת תכנית  .1.2

  בשנות הלימודים תשפ"א  ותשפ"ב.שתתקיים סביבתי 

ותכני העשרה במסגרת המוסד  סביבתיות  התוכנית תכלול פעילויות חינוכיות .1.3

מסמכי מכרז זה ותכנית המאושרת ע"י המשרד להגנת בהתאם להחינוכי, 

 . 10307הסביבה ולמסמכי הקול קורא התלת שנתי מס' 

הפעילות בנויה מסל פעילות הכולל תקציב שעות הדרכה וריכוז, תקציב  .1.4

, כפי שיעודכן ותתבסס על התכנית של משרד הגנת הסביבה פעילות העשרה

 מעת לעת.

יל השונות על פי תכנית הפעילות שתוגדר על ידי הפעילות תותאם לשכבות הג .1.5

 הרשות המקומית. 

תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה  .1.6

 ההתקשרות הרצ"ב על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 תנאי להשתתפות במכרז .2

 

במועד הגשת ההצעות רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, 

 במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

משתתף  סביבתיחינוך רשאי להגיש הצעה למתן שירותים עבור מסגרות  .2.1

 העומד באחד מהתנאים המפורטים להלן:

( שנים לפחות, בין 3במהלך שלוש )תכנית חינוך סביבתי המשתתף הפעיל  .2.2

 )כולל(.  2015-2019השנים 

 בכל שנה. לפחות + מע"מ₪  300,000של  2017-2019היקף הכנסות בשנים   .2.3

על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ותיאור של ניסיונו כנדרש בסעיף זה בנוסח  .2.4

קף ההכנסות יהמצורף למסמכי המכרז וכן אישור רו"ח, מקור, בדבר ה

 .כאמור

על עמידתו וכן על המשתתף לצרף להצעתו תעודה או אישור תקף על שמו  .2.5

רוט ותיאור של ניסיונו כנדרש בתנאי זה בנוסח המצורף בתנאי זה וכן פי

 למסמכי המכרז.

 של המשתתף עצמו בלבד. שיהיההניסיון המפורט לעיל צריך  .2.6
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)כולל ₪  15,000 , אוטונומית, בסכוםבנקאית להצעתו במכרז מצורפת ערבות .2.7

 שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת מע"מ(

וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי  30.12.2020וקף עד ליום בתעיריית טייבה  

בערבות  המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב.

 יהיה מדד המחירים לצרכן הוא המדד האחרון ממועד ההגשה.

 

תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף  עיריית טייבה .2.8

 לא יעמוד בהתחייבויותינו על פי תנאי מכרז זה.

בלבד וכל המסמכים  הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת  .2.9

 הנדרשים במכרז, כולל הניסיון והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 עיקרי ההתקשרות .3

 

חינוך סביבתי בגנים הזוכה במכרז יידרש לספק שירותי הפעלה של תכניות  .3.1

 למשך שנתיים(, "מוסדות החינוך"יסודיים רשמיים )להלן:  ובבתי ספר

סביבתי שמטרתה לתת מענה חינוכי  סביבתית כנית הפעלה של תת הכולל

לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך, על פי התנאים המפורטים במסמכי 

 (."השירותים" :)להלןהמכרז 

העלות של סל השירותים תתבסס על הסלים המתוקצבים המוגדרים בהצעת  .3.2

 הגנת הסביבהתשלום לזוכה יהיה על פי תקציב משרד המשתתף כאשר 

מכרז , וזאת תוך חובת הוכחות ביצוע הבהתאם לתנאי  גב". לאאמור "גב כ

 ע"י דוחות כמקובל.

היו פעילויות להפעלת בתי רותים, יבמסגרת השיעירייה התוכניות שיספקו ל .3.3

 ה.ובהתאם לדרישתעירייה כפי שיוגדרו על ידי משרד ההירוקים הספר 

כנית תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת המוסד החינוכי, תכל  .3.4

 . ימי שיא לפי נושאים במסגרת שעות הפעילות וכן יום שיא

מגויס על ידי  רותים יהיהכוח האדם וכוח האדם המסייע שיופעל בביצוע השי .3.5

 . הזוכה

בכל המקרים הזוכה יהיה מעסיק של העובדים בתוכנית הוא יפקח וישלם  .3.6

 ללהם את שכרם, באופן ישיר הכוללים, תשלומי הפנסיה, הוצאות נסיעה וכל

 .על פי דיןהמגיעים להם תשלומים ה

 ההצעה .4

מסמכי  עותקים של חוברות 2 -הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב .4.1

 המכרז, על גבי הצעת המשתתף. הצעות המחירים ימולאו בעט בלבד.

 חותמת.וליד כל תיקון בהצעת המחיר על המשתתף לחתום בחתימה 

ליישום המוצעת על ידו כולל מע"מ( בש"ח ) המחירעל המשתתף לציין את  .4.2

 כמפורט בהצעת המשתתף.הפעילות 
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לצורך ביצוע מלא ושלם  על המשתתף לקחת בחשבון בהצעתו את כל הוצאותיו .4.3

של כל הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את 

הפעולות הנדרשות ממנו על פי מסמכי המכרז וכן את המחויבויות הניהוליות 

תוספות שלו ) מנהל פרויקט. רכז יישובי, וכו'(, מערכת דיווחים, עלויות 

 מנהלה, ביטוח, וכו'.

 .מע"מ  הינו כוללהמשתתף  מחיר שיוצע על ידיה .4.4

, כשכל  בבתי הספרסוגי תוכניות להפעלה  3 כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו .4.5

תכנית כוללת מפרט פעילות יומי ושבועי לרבות ימי שיא לפי נושאים במסגרת 

' לחוזה השעות הרגילות ויום שיא, עלי פי המפרט לדוגמה שבנספח ג

 .ההתקשרות במכרז

ופנית לדרישות שבמסמכי המכרז לקיום ביטוחים תשומת לב המשתתפים מ .4.6

שיזכה במכרז. על המשתתף לוודא מראש עם מבטחיו את  המשתתףעל ידי 

יכולתו לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח 

יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת 

ות לדרישות הביטוח. יובהר כי שינויים ו/או ההצעה לא תתקבלנה הסתייגוי

 כאמור עלולות לפסול את ההצעה.הסתייגויות 

 

 .חתום על מסמכי המכרז בשולי כל דףעל המשתתף ל .4.7

 

 אישורים ומסמכים .5

 

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

המשתתף יציג את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יועסק על ידו בהיקף של משרה     .5.1

מלאה  ויהיה אחראי על ההקמה והניהול של המערך הלוגיסטי והמקצועי 

הכרוך בביצוע השירותים נשוא המכרז וישמש כמתאם ואיש קשר של 

 העירייה.המשתתף עם 

ידע והיכרות עם  מנהל הפרויקט יהיה אקדמאי בעל תואר ראשון לפחות, בעל .5.2

שנים לפחות בניהול ו/או הנחיה  3מערכות מידע ממוחשבות וכן בעל ניסיון של 

 סביבתית. של פעילות חינוכיות 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות והרשומות על פי חוק עסקאות גופים  .5.3

 , על שם המשתתף.1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

 וי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.אישור תקף בדבר ניכ .5.4

, מטעם תקף נו עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור ניהול תקיןאם המשתתף הי .5.5

 רשם העמותות.

ור על לתועלת הציבור, עליו לצרף להצעתו איש חברהאם המשתתף הינו  .5.6

 .רישום המשתתף בפנקס החברות

כותם וסמ מטעמו החתימה מורשיאישורים מתאמים לגבי רישום המשתתף,  .5.7

 .לחייב את המשתתף בחתימתם
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 הוצאות המכרז .6

 

בהשתתפות במכרז תחולנה כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו

 בלבד. על המשתתף

 

 שינויים .7

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  העירייה

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

מתנאי המכרז ויבואו בכתב לידיעתם של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה לפי 

 ספרי הפקסימיליה שימסרו על ידם לעירייה.מ

 

 שמירת זכויות .8

 

והמשתתפים במכרז לא יהיו  לעירייהכל הזכויות במסמכי במכרז שמורות  .8.1

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 במכרז זה.

 

הפעלה שירותי למתן הצעות לקבלת  12/2020מס'  פומבי  מכרז זה הינו מכרז .8.2

 .בעיר טייבה במוסדות חינוך חינוך סביבתיתל תכנית ש

התכנית כולל מע"מ( לכלל )₪  308,000העירייה קבעה מחיר מרבי בגובה  .8.3

  עבור כל פריט ופריט בנפרד. אחוז ההנחהוהמציע נדרש לנקוב בהצעתו את 

מציע אשר מעוניין לבצע את העבודות בגובה המחיר המרבי ירשום במקום  .8.4

 . 0-הנדרש

יובהר כי, קבלת הכספים עבור העבודות במכרז דנן וגם כן התשלום מותנה  .8.5

המשרד בקבלת התקציבים מהגורם המתקצב שכן הפרויקט מממומן ע"י 

 להגנת הסביבה.

ימים ממועד קבלת צו התחלת  7הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העובדות תוך  .8.6

 "(. הצועבודה )להלן:" 

על הזוכה להביא בחשבון במסגרת ביצוע העבודות כי הוא יהא אחראי  .8.7

להעמיד את כל הציוד, האמצעים וכל כוח האדם, שילוט, תמרור וכל דבר אחר 

 (."האמצעים"הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז )להלן: 
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  מסמכי ההצעה: .9

 

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

בדבר היקף הכנסתו כאמור במסמכי מכרזה עותק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור"  .9.1

זה 

דלעיל, בנוסח המצורף  2.2תיאור עבודות קודמות, אשר בוצעו ע"י המציע, כנדרש בסעיף  .9.2

להזמנה להציע הצעות זו. יש לצרף המלצות. 

הזמנה נוסח המצורף לרעון עם דרישה ראשונה, בירבות בנקאית לטובת העירייה, בת פע .9.3

להיות המכרז . על ערבות ("ערבות המכרז")להלן: ₪  15,000ל בסכום ש, להציע הצעות זו

הוא המדד האחרון ממועד בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן  .  202012.30.עד יום   בתוקף 

ההגשה.

 

 מובהר כי:  

נוספים יום  60 למשך המכרז תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות העירייה .9.3.1

כאמור להאריך את תוקף הערבות.  והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה

.  הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות-אי

כל אימת שהמשתתף לא לפירעון  המכרז תהא רשאית להגיש את ערבות העירייה .9.3.2

גרוע מזכותה של העירייה המכרז, וזאת מבלי ל מסמכייעמוד בהתחייבויותיו על פי 

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

במועד משלוח ההודעה בכתב תוחזר לו  המכרז שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותמ .9.3.3

שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי 

שיקול דעתה של העירייה. 

ף שהצעתו זכתה, יסב את ערבות המכרז לערבות הביצוע. משתת .9.3.4

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .9.4

, דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל את  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .9.4.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

הוא נוהג וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976מוסף, התשל"ז 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס 

לפי חוק מע"מ.
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, בנוסח המצורף מום והעסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מיניתצהיר על  .9.4.2

למסמכי המכרז.  

אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  .9.5

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  ,ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .9.6

עורך אישור פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  

גבי מסמכי -וכי החתימות עלדין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד 

המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין )בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע(. 

 

א יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי. כמו כן יובהר כדלקמן: ל

, מטעם זה העירייהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  להצעתוהמציע צירף 

בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לבקש כי 

 הנתונים המפורטים בה. 



 :ההצעהאופן הגשת  .10

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבליהמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז,  .10.1

דלעיל.  4תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול  ממנו בהצעתו( תהיה העירייה

דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה 

לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי 

שנמסר למציעים.

, המכרז בשולי הדף בכל מסמכיחתימה מלאה הנ"ל, חתום על כל דף מהמסמכים המציע י .10.2

ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך 

באמצעות  ולא בלבד במסירה אישית. ההצעות תוגשנה (הגזבריבה )לשכת ית טיבמשרדי עירי

הדואר או בכל דרך אחרת. 

.   0017:    בשעה 202009.02.  יום המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  .10.3

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )ששים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .10.4

)ששים( יום נוספים והמציע  60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

ב לפעול בהתאם לדרישה זו. מחוי
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   26.08.2020 ביוםשתתקיים המכרז ת מעטפוגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מ .10.5

.בבניין עיריית טייבה 17:00  בשעה

 

לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את 

ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, 

הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה לחלופין, להתעלם מכל 

 ללא הסתייגות כאמור.

 

 הכרוכות בהכנת המכרז: הוצאות .11

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .11.1

תחולנה על  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 . המציע

, ניתן לרכוש במשרדי עירייה, בשעות בשני עותקים את מסמכי המכרז ותנאיו .11.2

 שלא יוחזרו בכל מקרה.₪,  500העבודה הרגילות, תמורת תשלום סך של 

 

:הבהרות ושינויים .12

רשאי כל אחד מהמצעים להפנות לעירייה, שאלות  יהיה 0010:עה ש 202008.20. עד יום .12.1

השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי  . העתקבכתבהבהרה 

נפרד ממסמכי המכרז.

תשובות  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .12.2

תחייבנה את העירייה.  –בכתב 

שינויים מכרז, להכניס הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  העירייה .12.3

השינויים והתיקונים  .לשאלות המשתתפים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה

כל רוכשי מסמכי המכרז  בכתב, לידיעת, יובאו ,כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

, יחתמו ע"י ידי רוכשי מסמכי המכרז-בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 .ידו להצעתו-על המציע ויצורפו



 :בחינת ההצעות .13

סיונו, יהעירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, נ .13.1

ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים המציע, של  הפיננסיתכישוריו, יכולתו 

כל מהמציעים לבקש ולקבל העירייה רשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע אחרים עם 
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והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

. שיידרש

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .13.2

, באופן שלדעת העירייה מונע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות 

. נדרשהערכת ההצעה כ

בנפרד, והעירייה פרק/ מרכיב בעבודה /תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלקהמציעים הצעות  .13.3

אחד או יותר, מציע להעבודות למסור את לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ותהיה רשאית 

ידה וכן תהיה העירייה רשאית לבצע באמצעות -וכפי שייקבע על לפי שיקול דעתה

מובהר כי .  בודות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמההמשתתפים במכרז רק חלק מן הע

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים ואין המציע 

 רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד. 

כל הצעה בכלל והיא רשאית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  העירייה .13.4

ל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. לבטל את המכרז, מכ

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם מהמציעים רשאית לדרוש  העירייה .13.5

לאחר פתיחת ההצעות. 

 

 זוכה לבחירת המידה ואמות ההצעות בחינת אופן .14

יהא המציע אשר  במכרז הזוכה, הסף בתנאי המציע של ועמידה המכרז מסמכי בדיקת לאחר .14.1

  :הניקוד הגבוה ביותר ובהתאם לאמות המידה כפי שיפורטו בטבלה שלהלןקיבל את 

14.2.  

 מירבי ניקוד הערות קריטריון מס"ד

תכניות  2 1
 עבודה 

ויפרט את  ,תועבודה מנומק תכניות 2יגיש המציע 
, תוך פירוט אופן על ידו מגוון הפעילויות המוצעות

ת לדרישות ופירוט התאמת התכניין, ואופי תןהפעל
הגנת בדרישות משרד  ןועמידת הגנת הסביבהמשרד 

ת לאוכלוסיית והתאמת התוכניוכן פירוט  הסביבה,
 היעד.

*מציע שיזכה, יספק את התכנית שתבחר העירייה 
 התכניות שהוצעו על ידו. 2מתוך 

20 

שיעור  2
 ההנחה
 המוצע

 בכפוף לטווח שנקבע במסמכי המכרז: 

 והמחירים שנקבעו ע"י משרד הגנת הסביבה 

40 

המציעים יזומנו לראיון והניקוד יהיה בהתאם  ראיון  3

 להתרשמות חברי הוועדה מהמציע 

30 

בד
בל

יון 
לע



 עיריית טייבה
 12-2020מכרז פומבי מס' 
  בעיר טייבהתכנית חינוך סביבתי 

 

10 
 

ניסיון  4
 והמלצות

בהתאם לטופס הניסיון שימולא ע"י המציע 

 לרבות המלצות שיצורפו.

10 

 



 :הודעה על זכייה וההתקשרות .15

תודיע על כך העירייה לזוכה.   ,ם קביעת הזוכה במכרזע .15.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים )שבעה(  7וך ת .15.2

לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע  ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

ואישור על עריכת ביטוחים.

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .15.3

, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר מציא אחד או יותר מהמסמכיםאם לא ה ולרבות

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייבו מהצעתו

אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע 

תהא כן ם לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדי

מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד הזמין את העבודה מכל לרשאית העירייה במקרה זה 

כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

בעקבות הזכייה  קיים איזו מהתחייבויותיוהזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .15.4

, תהא העירייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה

כפיצויים מוסכמים וקבועים )_שלושת אלפים חמש מאות  ש"ח(  ₪ 3500זכאית לסך של 

ועד למועד קיום התחייבויותיו  לעיל 8.2בסעיף הנקוב  מראש בגין כל יום איחור מתום המועד

 .מועד המצאת כל האישוריםשל הזוכה או 

ותחזיר להם את  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם העירייה .15.5

ערבות המכרז.

 בכבוד רב

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור             

 ראש עיריית טייבה                  
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 ניסיון קודםנוסח טבלאות תיאור 

 

 

 

 פירוט ניסיונו של המשתתף 

 לכבוד 

 עיריית טייבה

 א.נ,

 

 2017שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 חתימה וחותמת המשת

 

 

 

סוג פיקוח  לקוח/ רשות מס'

)ממלכתי או 

 ממלכתי דתי(

תיאור 

הפעילות 

)צהרון או 

 קייטנה(

 מתאריך 

)יום/ 

 חודש/שנה(

 עד תאריך 

 )יום/חודש/שנה(

מספר 

משתתפים 

 12עד גיל 

 )כולל(

שם איש 

קשר 

מטעם 

 הלקוח 

טלפון 

איש קשר 

מטעם 

 הלקוח 

1         

2         

3         

4         

5         
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  2018שנת 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג פיקוח  לקוח/ רשות מס'

)ממלכתי או 

 ממלכתי דתי(

תיאור 

הפעילות 

)צהרון או 

 קייטנה(

 מתאריך 

)יום/ 

 חודש/שנה(

 עד תאריך 

 )יום/חודש/שנה(

מספר 

משתתפים 

 12עד גיל 

 )כולל(

שם איש 

קשר 

מטעם 

 הלקוח 

טלפון איש 

קשר 

מטעם 

 הלקוח 

1         

2         

3         

4         

5         
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  2019שנת 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג פיקוח  לקוח/  רשות מס'

)ממלכתי או 

 ממלכתי דתי(

תיאור 

הפעילות 

)צהרון או 

 קייטנה(

 מתאריך 

)יום/ 

 חודש/שנה(

 עד תאריך 

 )יום/חודש/שנה(

מספר 

משתתפים 

 12עד גיל 

 )כולל(

שם איש 

קשר 

מטעם 

 הלקוח 

טלפון איש 

קשר 

מטעם 

 הלקוח 

1         

2         

3         

4         

5         
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 נוסח ערבות בנקאית  

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

 

 תאריך        

 

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 מכרזערבות בנקאית ל: הנדון    

 

ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום "(, אנו המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

קלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים אלף ש חמש עשר)במילים:  ₪ 15,000 עד לסך של

"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדהמהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 . לביצוע תכנית חינוך סביבתי בעיר טייבה 12/2020מס'  מכרזל

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 

 צמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי הה

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

הפרשי ( יהיו "המדד היסודי"להלן: האחרון ממועד חתימת ההסכם)המדד החדש עלה לעומת המדד 

 הנ"ל, מחולק במדד היסודי.  ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   30.12.2020שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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 נוסח תצהיר

 )ב( להזמנה להציע הצעות4.4סעיף 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

 

שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

. "(המכרז" - )להלן      מס' מכרז פרסום ( בעקבות "העירייה)להלן: "עיריית טייבה להתקשר עם 

 .המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 

ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

העסקת עובדים זרים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -כדין(, התשל"ו 

י משמעותם של מונחים אלה וכי אני תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה ל –כדין 

 מבין/ה אותם.

 

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו 2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

 

 

 

        ____________________ 

 המצהירמת חתי                 
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 דירשמ רשא. _________, ר.מ ד"עו, _______________, בפני פיעוה, ________ ביום כי, לאשר ניירה

 עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי מוכרה, ' ____________גב/מר____________,  ברחוב

 דלעיל תצהירו נכונות אישר, כן יעשה לא אם קוחב הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר

 .בפני ועלי וחתם

 

 

        ____________________   

    

 מת עורך הדיןחתי                          
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           כבודל

 ("העירייה"ת טייבה להלן: עיריי

 

 א.נ., ג.

 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 טייבה תכנית חינוך סביבתי בעיר 2020-12מכרז פומבי מס' 

 

 הצהרה והתחייבות  

 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  .1

 ו/או העלולים להשפיע עליה. בביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

 

ם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים הגשנו את הצעתנו בהתא .2

לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה 

 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

הדרישות הצעתנו זו עונה על כל ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3

בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  לבצע את העבודה שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו 

 

איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו והיא  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהעירייה  .4

 רשאית לשנות את היקפן, לתוספת או הפחתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה שהיא

 וללא שינוי בתמורה. 

 

הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .6

 

יום )ששים(  60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נהנו זו היהצעת .7

ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, )ששים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו 60ההצעה למשך 

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה עלוהכל 

 

חוזרת, -בלתימשום הצעה כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .8

מחייב ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 נו לביניכם. ביני
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מציא את כל נ ,ימים ממועד הודעתכם)שבעה(  7תוך בהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .9

לרבות ההסכם, חתום כדין,  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו המסמכים והאישורים שעלי

ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. 

 

במסמכי או יותר מהמסמכים המפורטים  מציא אחדנלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .10

, תהא העירייה זכאית נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 

כפיצויים מוסכמים וקבועים )___שלושת אלפים חמשת מאות  ש"ח(  ₪_____ 3500____לסך של 

ין, ועד למועד המצאת ילפי הענ, במסמכי המכרזמראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים 

כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. 

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .11

פי דין או הסכם -כל מניעה עלאין ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 

 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 

 

 

  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת

 את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 

 

 אישור עורך דין

 

 ונחתמוכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו מאשר כי ההצעה  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ

 המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד__________________, ו ____ידי ה"ה ____________-על

 מיותר(. ת ה*)מחק א _______________

 

 

 חתימה________________  ___חותמת ___________ תאריך __________
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: 

 

 

 לשימוש בודק התיק בלבד     מציע ידי ה-ולמילוי הפרטים על X-ב לסימון

 

 אין  / יש    ______ מסמכי המכרז )לרבות עדכונים למכרז, ככל שיש(

 

 אין  / יש         ההצע______ 

 

   העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום ברשם הקבלנים______ 

 אין / יש     בהזמנה להציע הצעות( 4.1)סעיף   

 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ תיאור ניסיון קודם )סעיף 

 

 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ המלצות )סעיף 

 

 אין / יש    להציע הצעות(בהזמנה  4.3______ ערבות בנקאית )ס' 

 

 אין  / יש   )א( בהזמנה להציע הצעות(4.4ספרים )ס' אישור על ניהול ______ 

 

 אין / יש     )ב( בהזמנה להציע הצעות(4.4______ תצהיר )ס' 

 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.5______ תעודת עוסק מורשה )ס' 

 

 אין  / יש  בהזמנה להציע הצעות( 4.6' נתונים בדבר התאגיד )סתאגיד: ______ ל

 

 

 

 שם המשתתף: ___________

 

 כתובת: ____________ טל: ____________

 

 איש קשר: _______________

 

 חתימה וחותמת: ______________ תאריך: ___________
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 נתוני מנהל הפרויקט המוצע על ידי המשתתף
  

                                     מספר זיהוי:                                     שם המנהל:      

 

 

 תפקיד אצל המשתתף:

 

 

 

 

 

 ניסיון:

 קהילתית ו/או תוכניות חינוכיות סביבתית מס' שנות בניהול ו/או הנחיה של פעילויות חינוכיות

. ________ 

 

 פירוט ממליצים

 

 מספר טלפון קווי מספר טלפון נייד תפקיד שם הממליץ

    

    

    

 

 :חינוך סביבתי ו/או שיתופי פעולה בין קהילה ומערכות חינוךידע והיכרות עם 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

______________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף

 מועד מתן התואר פרטי ההכשרה

   

  

  

  

 היקף כספי של העבודה בש"ח שנות ביצוע העבודה)מ:__ עד:__( מקום העבודה תאור העבודה
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 חינוך סביבתיהסכם להפעלת תכנית 

 2020שנת _______ לחודש ____ טייבה ביוםנערך ונחתם ב אשר

 

 500227301עיריית טייבה מ.י                                                     בין:

 ("העירייה" ו/או "הרשות") להלן:                                                        

 באמצעות מורשי חתימה מטעמה                                                           

 מצד אחד,

 ___________________________                                              לבין:

 באמצעות מורשה חתימה מטעמה                                               

 כתובת:____________________________                                        

 ( המפעיל"" להלן:)                                                      

 מצד שני,

 רשות יקראו להלן: הצדדים:ההמפעיל ו

מטעם משרד הגנת הסביבה במסגרת תכנית חינוך סביבתי מעוניינת להפעיל תכנית  והעירייה , הואיל

 ( .תכנית "ה:" )להלן

 הישגיםהעירונית שמטרתה לקדם ולשפר  החינוך הסביבתיוהמפעיל מעוניין להפעיל את תכנית , והואיל

 הסביבתית והירוקה., לקיים פעילויות חינוכיות חווייתיות, לפתח את החשיבה סביבתיים

יכולת, הניסיון, המשאבים, הכישורים, הכלים, והמפעיל מצהיר ומתחייב שיש לו את הידע, ה, והואיל

ועדים תכנית עבור רשות, באופן במההעובדים המקצועיים והמיומנים, על מנת להפעיל את 

 .ובתנאים המפורטים בהסכם זה

הסתמך על תכנית חינוך סביבתית ברשות החליטה להתקשר עם המפעיל בהסכם זה להפעלת הו, והואיל

 מפורט בהסכם זה.הצהרותיו והתחייבויותיו כ

 

 כך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפי

 כללי .1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו על כל חלקיהם והוראותיהם מהווים חלק בלתי  1.1

 נפרד ממנו.

 כותרות הסכם זה נערכו הנוחות בלבד, ואינן מהוות כלי עזר לפרשנות ההסכם. 1.2

 

הצדדים, מוסכם על הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת שירותים, ובכפוף לחתימת  1.3

ובמסגרת החינוך  בטייבהבבתי הספר היסודיים בגנים ומתחייבת להפעיל את תכנית  המפעיל

 המיוחד, כפי שיפורט בהסכם זה.

 

 תקופת ההתקשרות .2

 

"י  הצדדים, ועד לגמר מוסכם על הצדדים כי הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ע 2.1

 ההתחשבנות הכספית בין הצדדים.
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בשנת הלימודים  בטייבהבתי הספר היסודיים גנים וברשות בהעבור התכנית המפעיל יפעיל את  2.2

 (."תקופת הפעילות" )להלן: תשפ"א

  חתימת הצדדים על ההסכם. מיום חודשים 12למשך תהא  ההסכם תקופת 2.3

 12( תקופות נוספות בנות 2בשתי )להאריך את תקופת ההסכם לעירייה בלבד שמורה האופציה  2.4

 ל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.עחודשים כל אחת מהן, 

 

 התחייבויות והצהרות הצדדים .3

 

את תכנית בטייבה  בתי הספר היסודייםגנים וטעמו להפעיל בהמפעיל מתחייב ו/או מי מ 3.1

, אשר תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה בהתאם לסטנדרט שנקבע על החינוך הסביבתי 

 הגנת הסביבה. ידי משרד 

 

תכנית, המשקפים ה( מפרטי פעילות עבור 3) שלוש לעירייההמפעיל ו/או מי מטעמו מציע בזאת  3.2

 .מתוך מפרטי הפעילותאחת את הצרכים החינוכיים של התלמידים. רשות תבחר תכנית 

 

  

 תכנית במועדים הקבועים בהסכם זה.  האו מי מטעמו מתחייב להפעיל את המפעיל ו/ 3.3

 למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי במועדים אלו יבוצע מראש ובכתב.

 

תכנית, אלא ההמפעיל מתחייב לרכוש את כל הציוד הדרוש לו ו/או למי מטעמו לשם הפעלת  3.4

 אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

 

 

תכנית. ההמפעיל ו/או מי מטעמו מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים לצורך הפעלת  3.5

המפעיל ו/או מי מטעמו יהיה אחראי לעובדים אלו, ומתחייב בזה לשלם את שכר הרכזים, 

 .הגנת הסביבההמורים והמדריכים עפ"י השכר שהגדיר משרד 

 

הביטחוניות של קב"ט משרד החינוך, המפעיל מתחייב להעסיק עובדים העונים על ההנחיות  3.6

 ועל הקריטריונים הקבועים בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,

. המפעיל מתחייב לדאוג ולוודא כי כל המועסקים על ידו ו/או באמצעותו הינם 2001 -תשס"א

 בעלי אישור משטרה תקף.

 

 תכנית.ההעשרה לתלמידים  שנה שיספקו תכנילהתקשר עם קבלני מ המפעיל מתחייב 3.7

 
 

מתחייבת לדאוג, ולמסור למפעיל את פרטי המוסדות בהם תתקיים תכנית, לרבות  העירייה 3.8

תמסור למפעיל  העירייה)_____________שכבות גיל, מספר תלמידים, לכל המאוחר עד ליום 

 מידע על תלמידים בחינוך המיוחד בנפרד מהחינוך הרגיל(.
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 תכנית.ההמפעיל מתחייב לדאוג לביטוח התלמידים במסגרת  3.9

 

 תכנית.התישא באחריות מלאה להסעות התלמידים במסגרת העירייה  3.10

 

תישא באחריות מלאה להעמדת סייעות רפואיות לתלמידים זכאים, לרבות העמדת העירייה  3.11

 סייעות לתלמידי החינוך המיוחד.

 

בהם מתקיימות תכנית, לרבות הוצאות תמשיך בתפעול השוטף של בתי הספר  העירייה 3.12

 .טלפון, חשמל, מים ,על חשובנה בלבד

 

 תלמידים לפחות. 60התוכנית תופעל רק בבתי ספר בהם ירשמו  3.13

 

, וזאת תכניתהלני משנה לצורך הפעלת מוסכם על הצדדים כי המפעיל רשאי להתקשר עם קב 3.14

 לאחר קבלת הסכמת הרשות בכתב .

 

 אישור היעדר עבירות מין בגין כל המפעילים מטעמו .הזוכה מתחייב בזאת להציג   3.15

 

 התמורה .4

 

במסגרת  :___________ש"ח רשות לשלם למפעיל סך של הבתמורה לביצוע תכנית מתחייבת  4.1

    .ופת הפעילותחינוך רגיל בתוכנית למשך כל תק

 .הסביבה גנת התשלום ממשרד ההעברת במועד מסך התמורה  100%רשות תשלם למפעיל ה 4.2

 רשות.ההתשלומים יעשו עפ"י חשבוניות מס ו/או דרישות תשלום שיועברו לידי  4.3

, והיתרה תשולם למפעיל לא יאוחר הסביבתיתהצדדים יערכו התחשבנות כספית לאחר תכנית  4.4

 הגנת הסביבהימים מיום סיום העברת תשלום ממשרד  7או  _______________מיום  

 .בניהם,המוקדם מ

 

 היעדר יחסי עובד מעביד  .5

מאשרים, מצהירים ומתחייבים כי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד  והעירייההמפעיל 

 מעביד וכי מערכת היחסים ביניהם בכפוף להסכם זה, הינה מערכת יחסים של מזמין וקבלן עצמאי.

 

 

 זכויות יוצרים .6

 

מאשרת כי הובהר לה שזכויות היוצרים בתכנית, לרבות מפרטי הפעילות וכל  העירייה 6.1

 תכנית שייכים למפעיל.ההחומרים ו/או המסמכים שיופקו, יוכנו ו/או ייווצרו במסגרת 

 

בד
בל

יון 
לע



 עיריית טייבה
 12-2020מכרז פומבי מס' 
  בעיר טייבהתכנית חינוך סביבתי 

 

24 
 

 למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים יחולו גם לאחר סיום הסכם זה. 6.2

 

או חומר ו/או תכנים ו/או תכניות שהזכויות בהן /ו הצדדים מצהירים ומאשרים כי כל מידע 6.3

היו שייכות לאיזה מן הצדדים טרם מועד החתימה על הסכם זה, יהיו שייכות לאותו צד אף 

במהלך ביצועו של הסכם זה ולאחריו לכל פרק זמן, והצד האחר לא היה רשאי לעשות בהם כל 

 ה מראש ובכתב.שימוש שלא במסגרת הסכם זה, אלא לאחר אישור ו/או הסכמ

 

 אחריות וביטוח .7

תכנית, אשר ינבעו ההמפעיל יישא באחריות ו/או נזק שייגרמו לכל גוף ו/או רכוש במסגרת  7.1

מכל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בקשר לפעילות בתכנית לפי הסכם זה, והוא 

שהו ו/או כל יפצה ו/או ישפה את רשות בגין כל דמי נזק, שרשות תידרש לשלם לצד שלישי כל

הוצאה, שתיגרם לה בקשר לכך, לרבות בשל כל תביעה שתוגש כנגד רשות בקשר עם מעשה 

ו/או מחדל של המפעיל לפי הסכם זה ובשל ההוצאות הברוכות בכל תביעה כזו, בהתאם 

לפסק דין חלוט. רשות תודיע למפעיל מיד עם קבלת התביעה ו/או הדרישה ותאפשר לו 

 להתגונן בפניה.

גרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו ומי מטעמו בביטוח מבלי ל 7.2

ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח חברת מעבידים, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות 

 תכנית נשוא הסכם זה.המקצועית, אם וככל שרלוונטי לביצוע 

תכנית, והמפעיל המסגרת הביטוחים דלעיל יהיו בתוקף במהלך כל תקופת הפעילות ב 7.3

מתחייב כי לא יבוטלו ו/או יחול בהם שינוי לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הפעילות 

 ימים מראש. 14מבלי שנשלחה לעירייה הודעה על כך בדואר רשום 

תכנית, הוא ההמפעיל מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע  7.4

בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את יהיה אחראי לכלול 

הביטוחים המפורטים בהסכם זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המפעיל או לתקופה 

מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה. לחילופין, רשאי המפעיל לכלול את קבלני המשנה 

ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  בשם המבוטח במסגרת הביטוחים שלו. למען הסר

 מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של המפעיל על פי ההסכם ו/או על פי דין.

המפעיל מתחייב לערוך במשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים במכרז, לרבות  7.5

 .וח התלמידים המשתתפים בתכניתביט

 

 שונות .8

הוא נעשה בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים  לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם 8.1

 להסכם זה.

ווה ויתור על זכות זו בכל הויתור של צד להסכם על זכותו לפי הסכם זה במקרה מסוים לא י 8.2

 מקרה אחר. אי עמידתו של צד להסכם לפי ההסכם לא יהווה ויתור שלו על זכות זו.

ות תהיה הסמכות הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים באזור יהיה המחוז הקרוב ביותר לפעיל 8.3

 בכל עניין הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

  כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא לעיל. 8.4
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הודעות על פי הסכם זה תשלחנה בכתב בדואר או בפקסימיליה או תימסרנה במסירה אישית  8.5

שעות מעת  72תוך לפי המען המופיע בהסכם זה. הודעה שתישלח בדואר תיחשב כאלו נמסרה 

מסירתה למשלוח והודעה שתימסר במסירה אישית או תישלח בפקסימיליה תיחשב שנמסרה 

 במועד שליחתה כאמור, אם נמסרה או נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים.

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

                                                  ______________         _______________ 

 המפעיל                                                                                    העירייה    

 ע"י מורשי החתימה

  

  

 

       

 אישור

 

אני הח"מ ___________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן 

"( אשר חתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד" מנהלי____________ )להלן:______________ 

   כל דבר ועניין.עם עיריית טייבה, ל התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרות

 

________________ 

  עו"ד 
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 ' לחוזה אנספח       / ביצוע נוסח ערבות בנקאית לחוזה

 

 

     _______________ 

 תאריך        

 

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    

 

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

קלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים אלף ש שלושים)במילים:  ₪ 30,000 עד לסך של

"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדהלהלן )להלן: "מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט 

 .  בעיר טייבה לביצוע תכנית חינוך סביבתי  12/2020מס'  מכרזל

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

ה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחיל

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדשהתשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני 

הפרשי ( יהיו "המדד היסודי"להלן: האחרון ממועד חתימת ההסכם)המדד החדש עלה לעומת המדד 

 ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   31.08.2021שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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 נספח ב' לחוזה- אישור עריכת ביטוח  

 

 בהתאם לנספח האחיד
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 פירוט תכנית החינוך הסביבתית  -נספח ג'

 

מכרז: ביצוע תכנית חינוכית סביבתית עבור עיריית טייבה בהתאם לתכנית המאושרת ע"י המשרד 

 ב("תשפ – א"תשפ -"פתש 10307להגנת הסביבה לקול קורא התלת שנתי )קול קורא מספר 

 

 רקע 

זמר, מבקשת לקבל הצעת מחיר לביצוע תכנית  -עיריית טייבה באמצעות היחידה הסביבתית טייבה 

( וזאת בהתאם להתחייבות המשרד להגנת הסביבה עבור 10307חינוכית סביבתית של )קול קורא מספר 

 ב "תשפ – א"תשפ – פ"הלימודים תששנות 

 

 "א.בשנת הלימודים תשפ תבוצע "פתשעבור שנת הלימודים תוכנית מודגש בזאת כי 

 

 על פי הפירוט הבא:

 

 תוכנית העבודה:

 

 פ("תששנת הלימודים א )התוכנית כוללת את "בשנת הלימודים תשפ

 

 בית ספר 1 -ירוקים מתמידים ו  לבתי ספר בתי ספר 2ירוקים,  ספר לבתי בתי ספר 4הסמכה של  .1

בתהליך ההסמכה תוך עמידה בששת הקריטריונים עד להסמכת  בתי ספרהנחייה של  -לירוק עד 

 עדות ההסמכה ובו בתי הספר

 

בהתאם לתוכנית מעמיקה בנושא: "אורח חיים בריא ומקיים בגני  -גני ילדים  18הנחייה של  .2

 הילדים" שאושרה ע"י משרד החינוך. 

 תהליך העבודה צריך לכלול: 

 לתוכנית העבודה(הקניית ידע לצוות החינוכי )בהתאם  .א

 הקניית ידע לילדי הגנים )בהתאם לתוכנית העבודה( .ב

 עשייה אקטיבית בתוך הגן ו/או מחוצה לו )בהתאם לתוכנית העבודה( .ג

 תוצרים )בהתאם לתוכנית העבודה( .ד

 

 קט שיבחר על ידםקבוצות קהילה בפרוי 2.  ליווי 3
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 ב"תשפ

 

בהתאם לתוכנית מעמיקה בנושא: "אורח חיים בריא ומקיים בגני  -גני ילדים  13הנחייה של  .1

 הילדים" שאושרה ע"י משרד החינוך. 

 תהליך העבודה צריך לכלול: 

 הקניית ידע לצוות החינוכי )בהתאם לתוכנית העבודה( .א

 הקניית ידע לילדי הגנים )בהתאם לתוכנית העבודה( .ב

 כנית העבודה(עשייה אקטיבית בתוך הגן ו/או מחוצה לו )בהתאם לתו .ג

 תוצרים )בהתאם לתוכנית העבודה( .ד

 שיבחר על ידם בפרויקטקבוצות קהילה  4ליווי  .2

3.  

 

 כפיפות

 ו/או למנהל היחידה הסביבתית. הכפיפות היא לרכזת החינוך הסביבתי ביחידה 

 

 תנאי תשלום: 

 ואושר על ידי העירייה. התשלום יתבצע בהתאם למחיר שהוצע לכל סעיף 

עבודה מפורט(                                                                                                     "חדו תשלום מפורטת בסיום העבודה )חשבונית מס מפורטת + הספק יעביר דרישת

 נת הסביבה.ואישור המשרד להג התשלום יתבצע רק לאחר אישור המזמין או מי מטעמו

 

 

 .ספקים מספרבין את הזכות לפצל את הפעילות היחידה שומרת לה 
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ביצוע תכנית חינוכית סביבתית עבור עיריית טייבה בהתאם לתכנית המאושרת  -הצעת מחיר 

 –א "תשפ – פ"תש 10307ע"י המשרד להגנת הסביבה לקול קורא התלת שנתי )קול קורא מספר 

 "ב(תשפ

 

 פרטי הספק:

 __________________  ע.מ / ח.פ ___________________שם העסק: 

 איש הקשר: __________________ נייד: ______________________ 

 מייל: _________________________________________________

 תאריך: __________________  חתימה וחותמת: ________________

 

 א"+ תשפ פ"תש

 

 

 ירוק עד 1ירוקים מתמידים +  בתי ספר 2ירוקים +  ספרבתי  4 -פרק א' 

 

כותרת מוצר / תיאור 

 העבודה

עלות ליחידה )כולל 

 מ("מע

כ )כולל "סה כמות

 מ("מע

 הערות

     הנחייה והדרכה

     ציוד וחומרים

     ימי שיא

     פרויקט סביבתי

     פרסום

 

 

 

 גנים 18 -פרק ב' 

 

כותרת מוצר / תיאור 

 העבודה

עלות ליחידה )כולל 

 מ("מע

כ )כולל "סה כמות

 מ("מע

 הערות

     הנחייה והדרכה

     ציוד וחומרים

     ימי שיא

     פרויקט סביבתי

     פרסום
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 יקטים קהילתיים )קבוצות קהילה(פרו 2 -פרק ג' 

 

כותרת מוצר / תיאור 

 העבודה

עלות ליחידה )כולל 

 ("ממע

כ )כולל "סה כמות

 מ("מע

 הערות

     הנחייה 

     ציוד וחומרים

     פרסום

 

 "בתשפ

 גנים 13 -פרק ב' 

 

כותרת מוצר / תיאור 

 העבודה

עלות ליחידה )כולל 

 מ("מע

כ )כולל "סה כמות

 מ("מע

 הערות

     הנחייה והדרכה

     ציוד וחומרים

     ימי שיא

     פרויקט סביבתי

     פרסום

 

 

 קהילתיים )קבוצות קהילה(קטים פרוי 4 -פרק ג' 

 

כותרת מוצר / תיאור 

 העבודה

עלות ליחידה )כולל 

 ("ממע

כ )כולל "סה כמות

 מ("מע

 הערות

     הנחייה 

     ציוד וחומרים

     פרסום

 

 "מ(סיכום )עלות כוללת מע

 

 ______________________ "אתשפ+ "פעלות כוללת תש

 ______________________ "בעלות כוללת תשפ

 

 סך ההנחה מתוך העלות הכוללת שהספק נותן לרשות בגין ביצוע העבודה  

 

__________________________________________________________________________ 
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 ע"י המשרד להגנת הסביבה:  להלן פירוט התקציב שאושר

 

 + תשפ"א  פ"תש

 

 חלק א': 

 

 פירוט תקציבי לפרק ג' פירוט תקציבי לפרק ב' לפרק א'פירוט תקציבי 

 עלות כוללת מרכיב עלות כוללת מרכיב עלות כוללת מרכיב

   5,000 ריכוז וליווי 20,000 ליווי מקצועי

   12,800 הדרכה 32,000 קט סביבתיביצוע פרוי

 –ציוד וכלים לחממה 

טפטפות, מחשב 

השקיה, אדמה, 

שתילים, קומפוסט, 

 לחממהבסיס 

ציוד  9,334

 וחומרים

9,200   

יעוץ מקצועי להפעלת 

 החממה

פעילות  2,000

 העשרה

12,000   

   1,000 פרסום  

   40,000  63,334 סה"כ

 

 חלק ב': 

 

 פירוט תקציבי לפרק ג' פירוט תקציבי לפרק ב' פירוט תקציבי לפרק א'

 עלות כוללת מרכיב עלות כוללת מרכיב עלות כוללת מרכיב

ציוד  5,000 ריכוז וליווי 10,000 ליווי מקצועי

 וחומרים

30,000 

   15,500 הדרכה 16,000 קט סביבתיביצוע פרוי

ציוד   

 וחומרים

11,000   

פעילות   

 העשרה

14,834   

   1,000 פרסום  

 30,000  47,334  26,000 סה"כ
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 "בתשפ

 

 פירוט תקציבי לפרק ג' פירוט תקציבי לפרק ב'

 עלות כוללת מרכיב עלות כוללת מרכיב

ציוד  5,000 ריכוז וליווי

 וחומרים

40,000 

   23,334 הדרכה

ציוד 

 וחומרים

14,000   

פעילות 

 העשרה

20,000   

   1,000 פרסום

 63,334  40,000 
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