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מכרז פומבי מס' 06/2020
למתן שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה למשפחות אבלות
המועצה הדתית ראש העין (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים ,להגיש לה הצעות למתן שירותי
סיוע ,ליווי ותמיכה למשפחות אבלות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ( להלן" :השירותים").
 .1השירותים מיועדים לליווי משפחות אבלות בראש העין .בשעה הקשה ביותר בחייהם ,החל מסדרי
הלוויה וכלה בליווי צמוד לאורך כל שנת האבל .הליווי יתבטא בביקור בבית המשפחה במהלך
השבעה והשלושים ,הסברה והכוונה בעניין דיני אבלות והמנהגים השונים ,וכן תמיכה אישית ככל
הנדרש ,ללא גביית תשלום.
 .2סל השירותים שיספק המציע יכלול בין השאר את השירותים המפורטים להלן:
 2.1קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.
 2.2הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים שונים.
 2.3הכנת תכנית מקצועית לליווי המשפחות האבלות במהלך שנת האבלות ומתן שירותים בהתאם
לתכנית.
 2.4סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום ,לרבות סיוע
למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות בתחום התמיכה
הכלכלית.
 2.5גיוס ,מיון ,ביצוע הכשרות ,השתלמויות והעסקת נציגים ,רכזים ומנהלי אזור.
 2.6הקצאת נציג מקומי ל יישוב ראש העין .המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג נוסף,
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2.7הקצאת רכז ליישוב ראש העין.
 .3המציע יגיש תוכנית מקצועית (להלן ":התוכנית המקצועית") בה יפורטו את אופן ביצוע השירותים
בהתאם לדרישות המכרז ,פריסת השירותים וממשקי העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים
ובכללם המועצה ,ציוד קבוע נדרש ,קריטריונים לחלוקת הציוד ,דוגמאות טפסים ,לרבות טופסי
דיווח מעקב ובקרה מוצעים.
 .4התנאים המקדימים ,תנאי ואופן ביצוע העבודות ,התמורה ותנאי התשלום ,וכן יתר תנאי
ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז ,מפורטים במסמכי המכרז ,אותם ניתן לקבל במשרדי
המועצה בימים א' – ה' בין השעות .15:00 – 9:00
 .5על המציע להיות בעל ניסיון מוכח ,במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות עבור
רשויות ו/או גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות.
 .6על המציע לצרף להצעתו מסמכים והמלצות המעידים על נסיונו.
.7
.8
.9
.10

המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או לבצע את השירותים נשוא המכרז בעצמה .המועצה תהא
רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין מציעים שונים ,הן ביחס לכמות השירותים והן ביחס
לאזורי העבודה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
את ההצעות המפורטת יש להגיש ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי המועצה הדתית ראש העין
על פי המפורט בהזמנה להציע הצעות וזאת עד ליום  29.11.2020בשעה .12:00
את ההצעה ונספחיה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד ,כאשר היא
ממולאת וחתומה בכל העמודים על-ידי המציע.
הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.
בברכה,
שמעון חזות
ממונה המועצה הדתית ראש העין
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מועצה דתית ראש העין

מכרז פומבי מס' 06 / 2020
למתן שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה למשפחות אבלות
תנאים כלליים
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תנאי מכרז פומבי מס' 2020/
 .1כללי
 1.1המועצה הדתית ראש העין (להלן" :המועצה") מבקשת להתקשר עם ספק למתן שירותי סיוע,
ליווי ותמיכה למשפחות אבלות בהתאם למפורט במסמכי המכרז ( להלן" :השירותים" )
 1.2הספק שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") יהיה אחראי באופן מלא לספק
באופן ישיר את השירותים שבמכרז.
 1.3השירותים על פי מכרז זה יכללו ,בין השאר ,את השירותים המפורטים הבאים:
 1.4.1קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.
 1.4.2הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים שונים.
 1.4.3הכנת תכנית מקצועית ומתן שירותים בהתאם לתכנית
 1.4.4סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום ,לרבות
סיוע למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות בתחום
התמיכה הכלכלית.
 1.4.5גיוס ,מיון ,ביצוע הכשרות ,השתלמויות והעסקת נציגים ,רכזים ומנהלי אזור.
 1.4.6הקצאת נציג מקומי ליישוב ראש העין .המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג נוסף,
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1.4.7הקצאת רכז ליישוב ראש העין.
 1.4המציע יגיש תוכנית מקצועית (להלן ":התוכנית המקצועית") בה יפורטו את אופן ביצוע
השירותים בהתאם לדרישות המכרז ,פריסת השירותים וממשקי העבודה מול כל הגורמים
הרלוונטיים ובכללם המועצה ,ציוד קבוע נדרש ,קריטריונים לחלוקת הציוד ,דוגמאות טפסים,
לרבות טופסי דיווח מעקב ובקרה מוצעים.

 .2התמורה:
 2.1בגין אספקת השירותים בהתאם למכרז זה יהיה הספק זכאי לסך של  ₪ 2,500לחודש כולל מע"מ
(בין אם יחול בין אם לא).
 2.2התמורה תכלול את כלל ההוצאות ,השירותים והדרישות הנכללים ,המוטלים על המציע בהתאם
למכרז זה ,על כלל העלויות הנובעות מאספקת השירותים.
 2.3מובהר ומוסכם כי המפעיל לא יעלה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר לתשלומים מעבר
לסכום שנקבע לתשלום בסך של  ₪ 2,500לחודש.

 .3תנאים להשתתפות במכרז – תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים
המפורטים להלן –
 3.1בעל ניסיון מוכח ,במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות עבור רשויות ו/או
גופים ציבוריים במהלך שלוש השנים האחרונות.
 3.2ניסיון מוכח בכתיבת תוכן מקצועי ערכי בנושאים :הלכות אבלות ו/או ליווי ותמיכה
במשפחות נפטרים ,על המציע לצרף לפחות  4חיבורים שהוכנו על ידו להוכחת ניסיונו
הרלוונטי.
 3.3המציע צירפו להצעתם תכנית מקצועית.
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 3.4המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

 .4הצהרות המציע
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור כי המציע קיבל את מלוא
המידע הנדרש בהתאם למכרז זה ,בחן את מהות כל העבודות ,הנתונים ,הפרטים התנאים
והעובדות ,נשוא מכרז זה והסכים להם בהתאם להצעתו ,ולמציע כל הרישיונות הנדרשים ,כח
האדם ,הידיעות והיכולות המקצועיות ,הדרושות לביצוע העבודות נשוא המכרז ,וכי הוא עומד בכל
התנאים המקדמיים האמורים דלעיל ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת
הצעת המציע.

 .5אישורים ומסמכים להגשת המכרז
המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן –
5.1
5.2

מסמכים המעידים על עמידתו של המציע בתנאי הסף.
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובת מס) תשל"ו.1976-
אישור תקף על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
למציע שהוא תאגיד – צילום תעודת רישום התאגיד ומסמכי התאגדות ,תדפיס מעודכן מרשם
החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז ,בו מפורטים בעלי
המניות והמנהלים של התאגיד.
למציע שהוא עמותה רשומה – תעודת מלכ"ר ,צילום תעודת התאגדות של העמותה ומסמכי
ההתאגדות (לרבות ,תקנון העמותה) ואישור עו"ד או רו"ח בדבר חברי הועד המנהל של העמותה.

5.6

כמו כן יש לצרף אישור עורך-דין של התאגיד/העמותה על זהות המוסמכים לחתום בשם
התאגיד/העמותה ואישור כי ההצעה נחתמה על-ידי מורשי החתימה.

5.7

פרופיל עסקו של המציע.

5.8

המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות עבור
רשויות ו/או גופים ציבוריים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

5.3
5.4
5.5

על המציע למלא את רשימת מקבלי שירות וממליצים עליו בטופס המצורף למכרז כנספח א'.
5.9

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-חתום על-ידי המציע בנוסח המצורף למכרז כנספח ב'.

 5.10תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים חתום על-ידי המציע בנוסח המצורף למכרז כנספח ג'.
 5.11הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור (כולם או חלקם) תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.
ועדת המכרזים רשאית לפי שיקול דעתה לבקש מהמציע השלמות ו/או הבהרות לגבי המציע ו/או
הצעתו.
 5.12כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע.
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לא תובא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה הסתייגות כל שהיא לפרט כלשהוא
של מסמכי המכרז ,ולא תובא לדיון ותיפסל ללא דיון כל הצעה אשר לא תהיה חתומה כחוק ע״י
המציע או לא יצורפו האישורים הנזכרים לעיל.

 .6הוצאות המכרז
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך
השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד
ועל חשבונו.
למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד המועצה בעניין.

 .7עדיפות בין מסמכים
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה ונספחיו
תכרענה הוראות החוזה ונספחיו.

 .8הוראות כלליות
8.1

אי הגשת תכנית מקצועית ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר
ייעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף
המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפי שיקול דעת ועדת
המכרזים ,לפסילת ההצעה.

8.2

מציע ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר ,שהינו אישיות משפטית נפרדת,
במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא
משרה ו/או שותף של המציע.

8.3

מציע ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או
מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.

8.4

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעה את אמינותו וכושרו של המציע
לבצע את החוזה המוצע במכרז וכן את נסיונו ,ההמלצות ושאר הנתונים הרלוונטיים לביצוע
העבודות.

8.5

המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה ,כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת
לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

8.6

המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בפקסימיליה ו/או באימייל לפי מספרי הפקסימיליה ו/או האימייל שימסרו על-ידי המציעים בעת
רכישת המכרז.

8.7

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות,
בהודעה מראש בת  30יום ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הכל כמפורט בחוזה.

 .9ההצעה
1.1

הצעה תיחתם על-ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע בה נמנים שמם ,מספרו
הרשום וכתובתו .ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי
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החתימה מטעם המציע וכתובתם ,וכן אישור עורך דין של המציע המאשר את זהות החותמים
והעובדה כי חתימתם מחייבת את המציע.

.10

1.2

ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו)
תוגש בעותק אחד בתוך מעטפה סגורה שתסופק על-ידי המועצה בעת רכישת המכרז ועליה יצוין
מספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע ,בכל עמודי המכרז.

1.3

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה לא
יאוחר מהמועד שנקבע בפרסום המכרז על ידי המועצה.

1.4

הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.

ניקוד ההצעות ובחירת הזוכה:
 10.1ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף כדלהלן:
משקל סעיפי איכות :100%

אמת המידה

אופן בדיקת ההצעות ומתן הניקוד באמות המידה.

בגין כל שנת נסיון החל מהשנה הרביעית ,במתן
שירותים סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות
עבור רשויות ו/או גופים ציבוריים.

כל שנת נסיון של המציע מעבר לדרישת תנאי הסף בסעיף
זה ,תזכה את המציע ב  5 -נק' נוספות עבור כל שנה נוספת.
בגין אמת מידה זו הניקוד המקסימאלי יהיה של  30נק'

בגין הצגת המלצות על מתן השירות בין השנים
.2015-2020

כל המלצה חיובית שיציג המציע תזכה את המציע ב  5 -נק'
נוספות עבור כל שנה נוספת.
בגין אמת מידה זו הניקוד המקסימאלי יהיה של  25נק'

בגין הצגת תכנית מקצועית למתן שירותים סיוע
ליווי ותמיכה למשפחות אבלות.

התכנית תועבר לעיון וניקוד הגורמים המקצועיים במועצה,
שיבחנו את התכנית ויביאו את התרשמותם בשקלול כל
הפרמטרים שהוצגו על ידי המציע.
בגין אמת מידה זו הניקוד המקסימאלי יהיה של  25נק'

התרשמות הועדה מאיכותו של המציע והתאמתו
למתן השירות.

הועדה תנקד את ההצעה מתוך מכלול המסמכים שהוגשו,
וכן ככל שחברי הוועדה ימצאו כי הדבר נדרש ,גם מראיון
עם המציע.
בגין אמת מידה זו הניקוד המקסימאלי יהיה של  20נק'

 10.2לועדת המכרזים הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים נוספים והבהרות בדבר הצעתו ,לרבות הצגת
מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,וכל כיו"ב.
 10.3המציע יהיה חייב להמציא פרטים והבהרות שנדרש מאת ועדת המכרזים .לא המציא המציע את
האמור ,רשאית המועצה לקבל החלטות לפי ראות עיניה וכן לפסול את ההצעה.
 10.4ההתקשרות עם הזוכה והיקף ביצוע העבודות מותנים בכך ,שקיים תקציב מאושר על ידי המועצה
ובקבלת כל האישורים התקציביים למתן השירותים.
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 10.5למען הסר ספק יובהר כי ללא קיומו של תקציב מאושר וקבלת כל האישורים התקציביים הנדרשים,
לא יבוצעו השירותים אשר לא נתקבלו בגינן האישורים ו/או ההרשאה התקציבית הנדרשת ולא תהיה
למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה בגין האמור.
 10.6ביטול המכרז או הקטנת היקפו או הגדלת היקפו או דחיית ביצוע המכרז ,מכל סיבה ,לא תהווה עילה
לכל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם נזק לזוכה ו/או למציע בגין האמור .והמציע
ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג לרבות שינוי בסכום התמורה או תנאיו.
10.7

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המועצה ו/או ועדת
המכרזים רשאית להתחשב ,בין השאר ,בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז
וכן בהמלצות ,לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המשתתף.

 .11הודעה על זכייה
 11.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או באימייל.
המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על חוזה ההתקשרות לביצוע מתן השירותים
למועצה ולמסור פוליסת ביטוח בתוקף התואם את דרישות המכרז בתוך שבעה ( )7ימים ממועד
ההודעה כאמור.
 11.2למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב.
 11.3היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או את
התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע.
 11.4במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של המועצה עם הזוכה ,תהיה רשאית המועצה
למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על-ידה.

 .12הליכים משפטיים
מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות
כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו,
כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם.

 .13מסמכי המכרז כוללים:
הנספחים המתוארים להלן והמצורפים למכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז ומהסכם ההתקשרות:
נספח א' -
נספח ב' -
נספח ג'-
נספח ד'-
נספח ה'-
נספח ז' -

פרטי המציע ופירוט ניסיונו המקצועי והמלצות
תצהיר התחייבות לשמירה על חוקי העבודה והיעדר הרשעות וקנסות.
תצהיר העדר ניגוד עניינים.
חוזה התקשרות.
תכנית העבודה של המציע.
אישור קיום ביטוחים.
מועצה דתית
ראש העין
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נספח א'
לכבוד
מועצה דתית ראש העין
(להלן – המועצה)

פרטי הספק ופירוט ניסיונו המקצועי

להוכחת עמידה בדרישות הסף ולצורך ניקוד סעיפי האיכות
שם המציע:

כתובת:

טלפון:

פקסימיליה:
איש קשר:

דואר אלקטרוני:
תפקידו:
.1

טלפון איש קשר:

נסיון במתן שירותי סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות עבור רשויות ו/או גופים ציבוריים
שם הגורם מקבל
השירות

תאריך מתן
השירות משנה
עד שנה

תאריך______________:
.2

תיאור השירות

שם איש הקשר
ותפקידו

מספר טלפון
של איש
הקשר

חתימת המציע___________________:

המלצות:
על המציע לפרט את הממליצים עליו ולצרף המלצות בכתב :

תאריך______________:

חתימת המציע___________________:
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נספח ב'
לכבוד
מועצה דתית ראש העין

התחייבות לשמירה על חוקי העבודה והיעדר הרשעות וקנסות
במסגרת מכרז פומבי מס'  06/2020למתן שירותי סיוע ליווי ותמיכה למשפחות אבלות עבור
רשויות ו/או גופים ציבוריים
,

המשמש

הנושא ת.ז .מס'
 .1אני הח"מ
בחברת/עמותת
בתפקיד
( להלן" :המציע/ה" ) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
ח.פ/.ע.ר.
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
 .2אני מצהיר כי המציע או מי מבעלי הזיקה אליה ,קיימנו ונמשיך לקיים את כל חובותינו בעניין
שמירה של זכויות העובדים עפ"י דיני העבודה לרבות כל החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה
לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט ,1969-וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים
עלינו.
 .3מצהיר בזאת כי המציע/ה ו/או בעל זיקה של המציע/ה )כמשמעו בסעיף  2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל״ו  ) 1976 -לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ״ז  1987 -ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים)  ,התשנ״א  1991 -ואם הורשעו ביותר מ  2 -עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת
ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

_______________
המצהיר

אישור
אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
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נספח ג'
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
במסגרת מכרז פומבי 06/2020
 ,לאחר שהוזהרתי ,כי
נושא ת.ז.
אני הח"מ
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

אני משמש כמנהל של תאגיד/עמותה ___________________________ (להלן  -המציע)
אשר מגיש הצעה למכרז ,ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו.

.2

אין במציע עובד של המועצה הדתית ראש העין  ,בן זוגו ,שותפו או חבר עמותה או חבר
הנהלה.

.3

אין במציע עובד ו/או חבר שהינו קרוב ו/או שותף של עובד המועצה הדתית.

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעתנו אם יש קרבה או
ניגוד עניינים כאמור לעיל או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעמנו.

.5

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי מכרז זה לבין כל
פעילות ו/או התחייבות אחרת של המציע.

.6

אני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין המועצה
במישרין ו/או בעקיפין ומתחייב בזאת כי המציע תודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד
עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לו הדבר.

.7

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
ולראיה באתי על החתום היום___________
____________________
חתימה

_____________________
תאריך
אישור

אני הח"מ ________  ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב'
________  ,ת.ז , ________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
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נספח ד'

הסכם התקשרות עם המועצה הדתית ראש העין
מכרז 06/2020
למתן שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה
למשפחות אבלות
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הסכם

למתן שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה למשפחות אבלות
שנערך ונחתם ביום _________

בין:

המועצה הדתית ראש העין (להלן" :המועצה" או "המזמין")

ת.ז

לבין:
( להלן" :הספק" או "נותן השירות" )
טלפון :
כתובת:

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי  06/2020למתן שירותי סיוע ,ליווי ותמיכה למשפחות
אבלות (להלן :המכרז) כמפורט במסמכי המכרז ,בתכנית המציע ובהסכם זה ( להלן:
"השירותים" ).

והואיל

והספק הגיש הצעה למתן השירות למועצה.

והואיל

וועדת המכרזים של המועצה בחרה בהצעתו של הספק כהצעה הזוכה והמועצה מעוניינת
לקבל את השירותים מהספק

והואיל

והספק ערך לפני הגשת הצעתו את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה;

והואיל

והספק נקבע כזוכה במכרז;

והואיל:

והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה ,בעל יכולת ,ידע ,ציוד מתאים
ואמצעים כספיים ,המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה ,תוך מילוי
הוראות המזמין ,שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה
כמפורט בהסכם;

והואיל

והספק מעוניין להעניק את השירותים למועצה בהתאם לתנאי הצעתו וכפי המוסכם
בהסכם זה והרשות מוכנה למסור לנותן השירותים את ביצוע השירותים כמפורט בהסכם
זה ובנספחיו.

12

מכרז פומבי מס' 06/2020

בס"ד
לפיכך ,הוצהר הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא נספחים וכותרות :
המבוא ,הנספחים והצהרות הצדדים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .
1.1
1.2

.2

.3

.4

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן להם כל משמעות
לצורך פרשנותו של הסכם זה או של סעיף מסעיפיו.

תקופת ההסכם:
הסכם זה הינו לתקופה של  12חודשים בלבד מיום חתימתו( .להלן":תקופת ההסכם")
2.1
2.2

מבוהר בזאת כי למועצה בלבד הזכות להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות
של  12חודשים בכל פעם עד לתקופה נוספת של  48חודשים נוספים בסך הכל.

2.3

המועצה תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיומו ,על פי שיקול דעתה המוחלט בלבד
ומבלי לנמק את החלטותיה וזאת ע"י מתן התראה בכתב של  30ימים מראש .ביטול
ההסכם כאמור לא יזכה את נותן השירותים או מי מטעמו בכל תשלום או פיצוי ,למעט
תשלום החלק היחסי של התשלומים לפי השירותים שבוצעו בפועל עד ליום מתן
ההודעה.

2.4

המועצה תהיה רשאית להביא את הסכם לידי סיומו המיידי במקרה והספק אינו עומד
בחובותיו לפי הסכם זה.

התמורה:
בגין אספקת השירותים בהתאם למכרז זה יהיה הספק זכאי לתשלום בסך של 2,500
3.1
 ₪לחודש.
3.2

מוסכם כי התמורה כוללת את כלל השירותים והדרישות הנכללות במפרט זה וביתר
מסמכי המכרז ,לרבות הפעילות החברתית ,העסקת בעלי התפקידים ,הפעלת
מתנדבים ,ואספקת כל השירותים ,על כלל העלויות הנובעות מאספקת השירותים ולא
יגיעו לספק ו/או לעובדים מטעמו כל תשלום ו/או החזר מעבר לתמורה האמורה לעיל.

3.3

מוסכם כי הספק יישא על חשבונו בכל התשלומים מטעמו ובכלל זה ישלם את
התשלומים הנלווים לשכר ובכלל זה הוצאות נסיעה ,הבראה ,ביגוד ,חגים ,ביטוח
לאומי תוספות מכל סוג שהוא ,הפרשות סוציאליות וכל תשלום הקשור להעסקת
העובדים או המתנדבים נשוא הסכם זה לפי כל דין וצו הרחבה.

3.4

מובהר ומוסכם כי הספק לא יעלה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בקשר
לתשלומים נשוא מכרז זה וכי למועצה אין כל אחריות בגין התשלומים הנקובים לעיל.

הצהרות והתחייבויות כלליות:
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המועצה כדלקמן:
4.1

כי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים
בהזמנה ,בהצעה ובהסכם זה לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות
המוסמכות .נותן השירותים מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש .כי אין כל מניעה
חוקית ,משפטית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
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.5

4.2

כי אין לו כל ניגוד עניינים בקשר עם השירות על ידו למועצה וכי יימנע מכל מצב של
ניגוד עניינים כאמור בכל תקופת הסכם זה ובכל מקרה של חשש כלשהו להיווצרות
ניגוד עניינית ,יודע על כך למועצה באופן מיידי.

4.3

כי כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת ההזמנה להציע הצעות הנו נכון ומדויק גם למועד
חתימתו ואישורו של הסכם זה ,וכי לא חל כל שינוי לעומת האמור בהצעה.

4.4

הספק מתחייב בזאת להודיע למועצה באופן מיידי על כל שינוי שיחול בתוקף
הצהרותיו ,וכן על כל צו שניתן כנגדו האוסר ו/או מגביל ו/או מפקיע את יכולתו ליתן
את השירות בהתאם להזמנה ,להצעה ולהסכם זה .הפרת סעיף זה וכל שינוי בתוקף
הצהרותיו של נותן השירות ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירות
באופן המזכה את המועצה בביטול ההסכם לאלתר.

4.5

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירות באופן יעיל,
מעולה ולשביעות רצונה של המועצה.

4.6

ידוע לספק כי המועצה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של הספק בקשר עם ביצוע
הסכם זה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתה המוחלט בלבד .נותן השירותים מתחייב
להפסיק את עבודתו עם קבלת הדרישה מאת המועצה ללא ערעור.

4.7

הספק מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה ימנע מעשיית שימוש במידע שיימסר לו
במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן השירותים.

4.8

הספק מתחייב כי בכל עת בתקופת ההתקשרות וכן עם סיום ההתקשרות ולאחריה
למסור למועצה כל מידע ו/או כל נתון ומסמך המסייע למועצה להמשיך להפעיל את
התכנית.

4.9

מובהר בזאת כי אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל
מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.

4.10

הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על כל
צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה
על נספחיו.

השירותים:
השירותים על פי מכרז זה יכללו ,בין השאר ,את השירותים המפורטים הבאים:
5.1
5.2
5.3

5.4

קיום קשר קבוע ותומך עם המשפחות האבלות.
הכנת חומרים מקצועיים ובניית תכנית טיפול למשפחות אבלות למגזרים וגילאים
שונים.
הכנת תכנית מקצועית ומתן שירותים בהתאם לתכנית שהכין הספק המצ"ב כנספח
ה' למכרז.
סיוע וחיבור בין משפחות האבלים לעמותות וגופים רלוונטיים העוסקים בתחום,
לרבות
סיוע למשפחות עם קשיים כלכליים באמצעות קישור ותיאום עם גופים המסייעות
בתחום התמיכה הכלכלית.
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5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

גיוס ,מיון ,ביצוע הכשרות ,השתלמויות והעסקת נציגים ,רכזים ומנהלי אזור.
הקצאת נציג מקומי ליישוב ראש העין .המועצה הדתית שומרת על זכותה לדרוש נציג
נוסף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הקצאת רכז ליישוב ראש העין.
הספק מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
הספק מתחייב לקיים פגישות ככל שיידרש עם בעלי התפקידים במועצה או מי
מטעמם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי המשרד יהא רשאי לדרוש את החלפת מי
מכוח האדם והספק יהיה חייב להיענות לדרישות המשרד.

.6

פיקוח המועצה
הספק מתחייב לאפשר למועצה לפקח על ביצוע המכרז ,ההצעה וההסכם ,לרבות
6.1
פיקוח על השירותים.
הספק מתחייב להישמע להוראות המועצה בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.
6.2

.7

כח אדם:

7.1
7.2

7.3

.8

הספק יעמיד לצורך מתן השירותים כח אדם ,בעלי כישורים ונתונים אישיים כנדרש
לשם אספקת השירותים באיכות הגבוהה ביותר.
בנוסף ,הספק ימנה עובד אחד אשר יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט מטעמו (אשר
יאושר ע"י המעצה הדתית ,ואשר יעמוד בקשר רציף עם נציג המועצה הדתית (להלן -
"נציג הספק") ויהיה בעל הסמכות להחליט ,בשם הספק ,בכל הנוגע למתן השירותים
טיפול בתקלות דחופות ,ביצוע עבודות חריגות ככל ויהיו וכדומה ,הכול בכפוף
להוראות החוזה והמכרז ובתאום מראש עם נציג המועצה.
במהלך כל תקופת ההתקשרות ,הספק לא יטיל על נציג הספק כל משימה אשר עלולה
לפגוע ביכולתו לספק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה .

אי קיום יחסי עובד מעביד:
הספק מצהיר בזה כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ובין המועצה
8.1
יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירות בהתאם להסכם זה.
8.2

הספק מצהיר כי ידוע לו שהוא נותן את השירות למועצה על בסיס קבלני ,ולכן המועצה
לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם
זה .כדי להבטיח עצמו בפני נזקים ,כאמור ,מתחייב נותן השירותים לבטח את עצמו
במוסד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לפי כל דין.

8.3

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ,כי העובדים ו/או מתנדבים ו/או כל אדם שיבצעו
מטעם הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה בין בהתנדבות בין בשכר בין כמקבלי
מלגה ובין בכל דרך אחרת (להלן ":עובדי הספק") הינם עובדיו ו/או מתנדביו ו/או כל
הגדרה אחרת של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו
המלאים של הספק .אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המועצה לבין הספק
ו/או מי מטעמו ולרבות ובמיוחד מי מעובדיו ,יחסי עובד ומעביד.

8.4

הספק מצהיר ,כי הוא בלבד ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדי
הספק ,ויהיה אחראי להם ולתשלומים ,בהתאם לכל דין ,לרבות בהתאם לכל הסכם
קיבוצי ו/או צווי הרחבה רלוונטיים ו/או חוזה זה .הספק יהיה אחראי בלעדית לכל
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הניכויים על פי דין ,תשלומי החובה ,המסים ,הביטוחים (לרבות ביטוחים סוציאליים),
ההיטלים ו/או המלווים החלים על מעביד על פי כל דין בגין עובדי הספק ולכל
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה /מתן השירותים /הספקת הטובין על פי
חוזה זה.
8.5

מובהר ומוסכם ,כי שכרם ,הזכויות הסוציאליות והתנאים הנלווים של עובדי הספק
יקבעו על ידי הספק בלבד ,אך לא יפחתו מהשכר ,הזכויות הסוציאליות והתנאים
הנלווים על פי חוקי העבודה ,ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים לפי
העניין.

8.6

הספק ישלם את שכר עובדיו במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד
הקבוע בחוק הגנת השכר ,התשי"ח – .1958

8.7

משכר העובד ינוכו מס הכנסה ,מס בריאות וביטוח לאומי בלבד על פי הוראות החוק
בעניין .משכר העובד לא ינוכו סכומים כלשהם לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,בגין ביגוד ,טלפון ,עלות קורס הכשרה בסיסית ,עלות ימי הכשרה ו/או עלות ימי
ריענון .

8.8

בנוסף ,מתחייב הספק לשלם לעובדיו מדי חודש והחל מהחודש הראשון להעסקתם את
החלק היחסי של דמי ההבראה ,וכן להפריש מדי חודש לכל אחד מעובדיו הפרשות
עבור תגמולים ופיצויים לקופת גמל על פי בחירת כל אחד מעובדיו ,והפרשות לקרן
השתלמות על פי בחירת כל אחד מעובדיו ,והכל כקבוע בצו העסקת עובדים על ידי
קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג –  2013ו/או בצו
ההרחבה החל לפי העניין .מובהר ומוסכם ,כי הספק לא יהיה רשאי למשוך את
הכספים שנצברו בקופות בכל מקרה שהוא .על אף האמור לעיל ,ככל שמדובר בעובד
זר ,ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות חוק עובדים זרים ,תשנ"א  1991 -ו/או
להוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו ,כפי שתפורסמנה מעת לעת  .במקרה
שמדובר במתנדבים ו/או מלגאים ו/או כל סוג התקשרות אחרת מתחייב הספק לפעול
בעניינם בהתאם למתחייב על פי הדין.

8.9

הספק לא יבצע לעובדיו הסדר פנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה .

8.10

הספק מתחייב להציג בתלוש השכר של עובדיו את החלק משכרם עבור עבודתם
בשירות המועצה וכן את החלק משכרם עבור עבודתם בשעות נוספות בשירות המועצה
בשורות נפרדות ,לצורך מעקב המועצה על תשלומים אלו.

8.11

הספק מתחייב להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין עובדיו בהסכם העסקה התואם את
דרישות חוזה זה.

8.12
8.13

הספק ימסור לכל עובד תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק הגנת השכר התשי"ח – .8591
הספק ימסור לכל אחד מעובדיו ,בשפה המובנת לו ,הודעה על תנאי העבודה בהתאם
לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – .2002

8.14

מובהר ומוסכם ,כי כל עובדי הספק המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים על פי
החוזה יהיו זכאים לתשלום דמי חגים החל מהיום הראשון לעבודתם ,וזאת ללא כל
תנאי ו/או התנייה.
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8.15

הספק יפעיל מנגנון רישום חודשי קבוע ,המתעד את נוכחות עובדיו בעבודה במהלך
החודש ואת שעות עבודתם בפועל ,והכל בהתאם להוראות סעיף  25לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א – .1591

8.16

בנוסף ,מתחייב הספק לתת לכל עובדיו פנקס נוכחות חודשי אישי ,אשר יהיה בחזקת
העובד במהלך כל יום עבודתו ויכלול את מקום ביצוע העבודה ,שעת תחילת העבודה
בפועל ואת שעת סיום העבודה בפועל (להלן" :פנקס נוכחות חודשי").

8.17

המועצה תהיה רשאית לבדוק מעת לעת את שיעור התשלום שישלם הספק לעובדי
הספק ו/או את ההפרשות שיבצע הספק עבור עובדיו ועל הספק להמציא למועצה ,לפי
בקשתה ,ובתוך  21יום ממועד בקשתה ,את כל המסמכים הדרושים לשם כך ,לרבות
(אך לא רק) תלושי שכר ,דוחות שונים ,אישורי רואה חשבון ,טפסי  106ועוד .כמו כן
מתחייב הספק להשיב על כל פנייה של המועצה אליו בעניין זכויות עובדיו בתום  21יום
ממועד הפנייה .בגין הפרת סעיף זה ,רשאית המועצה לחייב את הספק בפיצוי כספי
מוסכם בסך של  ₪ 500לכל יום איחור לכל מסמך שיידרש.

8.18

אחת לחצי שנה ימציא הספק אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו
לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו .על האישור להיות חתום בידי
מורשה חתימה מטעם הספק ועל ידי רואה חשבון .

8.19

הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם המועצה.

8.20

כמו כן הספק ישפה את המועצה מיד עם דרישה בגין כל תשלום שתידרש המועצה
לשלם עם טענת קיומם של יחסי עובד ומעביד.

סודיות:
9.1

הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו ו/או
לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הנם סודיים ונותן
השירות מתחייב לשמור על כל מידע ,כאמור בסוד.

9.2

הספק מתחייב להחזיר למועצה כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה מייד בתום
הטיפול בו לצורך הסכם זה.

9.3

הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים אשר יגיעו לידיו במסגרת הענקת
השירות על ידו למועצה גם לאחר תום תקופת ההסכם.

זכויות יוצרים ובעלות על החומר:
מוסכם בזאת כי כל הזכויות ,לרבות זכויות היוצרים ,בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק
10.1
במסגרת מתן השירות לפי הסכם זה ,יהיו שייכות למועצה בלבד והמועצה תהיה
רשאית לעשות בכל חומר ,כאמור ,כל שימוש שתמצא לנכון ,לרבות ללא איזכור שם
הספק ,תוך כדי תקופת ההסכם ולאחריה ,ולרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות,
השלמות או עריכה מחדש או העברתו לאחר ,בתמורה או ללא תמורה.
10.2

חתימת נותן השירותים על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שתיעשה המועצה
בחומר שיוכן על ידי נותן השירותים.
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10.3
10.4

מוצהר ומובהר בזאת כי למועצה זכות בלעדית והיא תהיה בעל זכות היוצרים בכל
מסמך שייערך על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,ציוד שיירכש במימון המועצה תהא לספק האופציה
לשמור את הציוד ברשותו כנגד תשלום ערך חשבונאי מופחת למועצה הדתית או
לחילופין להעביר את הציוד במצב תקין למועצה הדתית ,האמור יבוצע תוך  30ימים
מסיום ההתקשרות.

.11

העדר זכות התחייבות בשם המועצה :
מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק אינו מוסמך לחייב את המועצה הדתית בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה .

.12

ניגוד עניינים:
נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד
12.1
עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירות
על ידו למועצה ובכלל זה מצהיר הספק כי אינו מספק שירות לכל אדם אשר נמצא
בקשרים כלשהם ישירים ו/או עקיפים עם המועצה.

.13

.14

12.2

הספק מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וימנע
מלהימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים במסגרת הסכם זה ובין עיסוקיו
האחרים .אם ובמידה שיווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע
השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם ביחס לנותן השירותים ו/או מי מטעמו,
נותן השירותים מתחייב להודיע על כך מיידית ליועץ המשפטי של המועצה ולא יבצע
כל שירות בו התעורר חשש כאמור ,אלא אם ניתנה הנחיה מפורשת בעניין זה על ידי
היועץ המשפטי של המועצה בכתב.

12.3

לעניין סעיף זה" ,הספק" ו/או מי מטעמו – לרבות עובדים ומועסקים מטעמו ,בני
משפחה ותאגיד שנותן השירותים ,עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם.

אחריות :
הספק יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה
13.1
שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של הפועלים
מטעמו ,או לרכוש המועצה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה
מביצועו של הסכם זה ,בין שהשירותים בוצעו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.
13.2

מוסכם בין הצדדים כי המועצה לא תישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא
שייגר מו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או לרכוש
המועצה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה מביצועו של הסכם זה
וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

13.3

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל
סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק ,כתוצאה ישירה מביצועו של
הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המועצה.

13.4

סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות נותן השירותים
לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.

איסור הסבת ההסכם :
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14.1

הספק אינו רשאי להעביר זכות מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה ,כולם או
מקצתם לכל צד שלישי שהוא.

14.2

כל מסירה או העברת זכות ו/או חובה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף
זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

14.3

זכויותיו של הספק לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו .

.15

ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק
הספק מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת
15.1
חוזה זה כנדרש על-פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.
במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ( )1לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית,
15.2
ימציא הספק למועצה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור ,וזאת כתנאי לביצוע
תשלום התמורה על-פי חוזה זה.

.16

אחריות לנזקים:
הספק מתחייב לבטח את עצמו ,את עובדיו ואת המתקנים בביטוח מקיף ובביטוח צד
16.1
שלישי ,ומתחייב לפצות את המועצה כנגד כל נזק שייגרם לצד שלישי ,בין לרכוש ובין
לאדם ,כתוצאה ו/או בקשר עם מתן השירות ואספקת המתקנים .הספק מתחייב
להמציא למועצה ,מיד עם חתימת חוזה זה ,אישור על קיום ביטוחים בנוסח שיאושר
על ידי יועץ הבטיחות של המעצה ,כולל גם חבות מעבידים .המצאת האישור הינה תנאי
מוקדם לתחילת ביצוע אספקת המתקנים.
16.2

הספק אחראי לכל נזק הנגרם מהכלים שיופעלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר
לביצוע הסכם זה ,וכן מתחייב לבטחם במשך כל תקופת ביצוע ההסכם ,מפני נזק
עצמי ,צד שלישי רכוש וגוף ,לרבות כנדרש על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
ותקנותיו.

16.3

עריכת הביטוחים כנדרש ע"פ החוזה לא תשחרר את הספק מכל חוב או אחריות
המוטלת עליו ע"פ החוזה ו/או ע"פ כל דין.

16.4

הספק יהיה אחראי וינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לגופו או לרכושו של
אדם כלשהו תוך כדי ביצוע עבודה ,ויהיה אחראי לכל הנזק ישיר ו/או עקיף הנגרם תוך
כדי ביצוע האספקה או בגינה .גם אם הנזק נגרם חרף נקיטת אמצעי זהירות.

16.5

הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין נזק לרכוש ,בין במהלך ביצוע
אספקת המתקנים והתקנתם ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה ,או לכל צד שלישי או
לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הספק -בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם
ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  -בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או
הקשור לביצוע ההתקנה על פי הסכם זה.

16.6

הספק מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המועצה
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר
לנזקים אשר הספק אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנזקים
הנזכרים בהסכם.
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.17

16.7

הספק יישא לבדו באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה
שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של הפועלים
מטעמו ,או לרכוש המועצה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה
מביצועו של הסכם זה ,בין שהשירותים בוצעו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.

16.8

מוסכם בין הצדדים כי המועצה לא תישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא
שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או לרכוש
המועצה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה מביצועו של הסכם זה
וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

16.9

סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי
נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.

שונות:
17.1

הספק מצהיר ומאשר כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי הסכם זה
הינם עובדיו בלבד ,וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא
יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי
כל דין הכרוכים בהעסקתם.

17.2

הספק מתחייב למלא ,כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,
הוראות החוק הקיימות כיום וכל אלו שיהיו וצווי הרחבה אם יהיו.

17.3

גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות
המסמכים ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים
השונים ,יפנה הספק למנהל על-מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש אשר
יינתן על-ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הספק.

17.4

ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין
להסיק ממנו כי הוא יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.

17.5

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה
בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

17.6

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

17.7

כתובת הספק לצורכי הסכם זה הינה כמפורט בראש ההסכם ,כל הודעה שנשלחה
בדואר רשום לכתובת דלעיל ,תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים תוך  3ימים
ממועד שליחתה ,כל הודעה נשלחה באימייל ו/או בפקס תחשב כאילו הגיעה לתעודתה
בתוך  24שעות ,אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
מועצה דתית ראש העין_____________:

הספק  /נותן השירות_____________ :
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