עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נוסח מודעה לעיתונות:

קול קורא להפעלת קייטנות קיץ בעיר לוד
.1
.2
.3
.4

עיריית לוד מעוניינת לקבל הצעות ממפעילי קייטנות ,בעלי ניסיון מוכח ,להפעיל את קייטנות
הקיץ  2018במוסדות החינוך (גנים ובתי ספר) בעיר לוד.
הקיי טנות יופעלו על פי כל ההנחיות המחייבות והדרישות של משרד החינוך .על המציע להיות
בקיא בהוראות אלו וליישמן באופן מלא ומושלם.
ניתן לעיין בתנאים המלאים של ה"קול הקורא" ,באתר האינטרנט של העירייה בכתובת:
 ,www.lod.muni.ilטלפון לבירורים.08-9279006 :
את ההצעה בצירוף כל המסמכים ,הערבות והאסמכתאות הנדרשים ,על פי כל תנאי הקול
הקורא ,יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים בלשכת גזבר העירייה,
בבניין העירייה רח' ככר קומנדו  1לוד ,קומה ג' ,עד ליום  07.06.2018בשעה .12:00

בברכה,
עיריית לוד
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קול קורא
להפעלת קייטנות קיץ בעיר לוד
הזמנה לקבלת הצעות להפעלת קייטנת הקיץ בעיר לוד
 .1עיקרי העבודות  /השירותים המבוקשים:
 .1עיריית לוד מעוניינת לקבל הצעות ממפעילי קייטנות ,בעלי ניסיון מוכח ,להפעיל את
קייטנות הקיץ  2018במוסדות החינוך (גנים ובתי ספר) בעיר לוד.
 .2הקייטנות יופעלו במבני גני הילדים ובתי הספר הקיימים ,והם יועמדו לרשות המפעיל.
 .3הקייטנות יופעלו על פי צו הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות (סל שירותים ומחיר
מירבי) ,התשע"ח –  ,2018על פי הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ועל פי כל דין וההנחיות
המחייבות .על המציע להיות בקיא בהוראות אלו וליישמן באופן מלא ומושלם.
 .4המפעיל שייבחר כזוכה יהיה האחראי הבלעדי על הפעלת הקייטנה על כל הכרוך בכך .בכלל
כך ,המפעיל יהיה אחראי לקבלת כל האישורים הנדרשים להפעלת הקייטנה לרבות אישור
הפיקוח ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך ו/או מכל הגורמים הנדרשים.
 .5המפעיל יהיה אחראי על הליכי הרישום וגביית התשלום מההורים .על המפעיל לתת קבלה
לכל הורה בגין התשלום.
 .6גביית התשלומים כפופה לסכום המקסימאלי לגבייה ולהוראות צו הפיקוח על הקייטנות,
המצורף כנספח ט' לפנייה זו.
 .7המפעיל יהיה אחראי על העסקת כח אדם מיומן הנדרש לביצוע הפעילות ,על פי הנחיות
משרד החינוך ועל פי כל דין.
 .8המפעיל יהיה אחראי לשמירה על תקינות המבנים והציוד במוסדות החינוך .המפעיל יישא
באחריות לכל נזק שיגרם בגין הפעילות.
 .9בחירת הזוכה בהליך תהא על פי אמות המידה המפורטות בהמשך.
 .10הזוכה בהליך יידרש בתוך  3ימים מקבלת הודעת הזכייה ,לחתום על חוזה על פי דרישת
הלשכה המשפטית של העירייה ,לצרף אישור ביטוחים על פי דרישת יועצי הביטוח של
העירייה ,ולהמציא לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 100,000להבטחת
התחייבויותיו .לחילופין ,במידה וישנו מפעיל שהעירייה חייבת לו כספים ,הוא רשאי לבקש
להקפיא לו את הסכום הנ"ל מכספים המגיעים לו מהעירייה .הסכום שיוקפא ישוחרר רק
לאחר סיום הקייטנה ועמידה בכל תנאי החוזה.
 .2נתונים:
 .1המפעיל יידרש להפעיל את הקייטנה במוסדות הבאים:
 23 .2בתי ספר ,בכיתות א'-ג' (על כלל המגזרים).
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.3
.4
.5

.6

 90גני ילדים ( 30דתי 30 ,ממלכתי 30 ,מגזר ערבי)
מובהר כי המפעיל יידרש לתת מענה לכלל המגזרים בעיר ,שהינם :ממלכתי דתי ,ממלכתי,
מגזר ערבי ,מוכר שאינו רישמי (חרדים).
שעות הקייטנה:
בגנים + 7.35-13.00 :צהרון בין השעות.13.00-16.00 :
בביה"ס של הקיץ שעות הפעילות + 8-13 :צהרון .13-16
ביום  18/7/18בין השעות  17:00-19:00תתקיים פעילות משותפת להורים וילדים בנושא
"מפליגים עם סיפורים".
ביום  19/7/18בין השעות  10:00-13:00תתקיים פעילות משותפת לילידים ונוער בסימן
"מעורבות חברתית בקהילה"
התמורה (שמעבר לתקצוב ע"י משרד החינוך) תיגבה ישירות ע"י המפעיל מההורים בכפוף
להוראות צו הפיקוח על המחירים.

 .3מפרט הפעילות:
 .7קייטנת בי"ס של קיץ:
•

מיועדת לכתות א' -ג' (מתקיימות בתאריכם  )1/7-19/7-2018והם במימון מלא
של משרד החינוך.

•

מספר הילדים בקבוצה לא יפחת מ  20תלמידים ולא יעלה על  35תלמידים
בקבוצה.

•

השתתפות משרד החינוך עבור ילד הינו  ₪ 852.5לילד ,קיימת תוספת עבור ילד
בחינוך המיוחד.

•

המפעיל ישלם לעירייה את חשבונות המים והחשמל בשיעור ( 60%מחשבון חודש
יולי -אוגוסט).

•

אבות הבית יעבדו בבתי הספר שעה נוספת אחת בכל יום .השעה הנוספת תשולם
ע"י העירייה והמפעיל יחוייב בעלות שעה זו.

•

בגין הוצאות שמירה הזוכה ,העירייה תשתתף ב 85%-מההוצאות והמפעיל יהיה
חייב בהשתתפות של  15%מההוצאה בפועל.

•

התקורה שהמפעיל רשאי לגבות בגין פעילות זו כפופה להנחיות משרד החינוך ולא
תעלה על .15%

•

מצורף כנספח ח'  -טופס בקשה והתחייבות העירייה כלפי משרד החינוך ,להפעלת
תכנית בית הספר של החופש הגדול ,המפעיל מחוייב למלא אחר כל ההוראות
והדרישות הכלולות בו .אי עמידה בדרישות האמורות ,תגרור ביטול התקציב ואי
תשלום התמורה למפעיל.
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•

ניקיון בבתי הספר -קבלני העיריה יועסקו בקייטנות ,העיריה תשלם לקבלן ותחייב
את המפעיל.

 .8קייטנות גני ילדים –
•

מיועדות לגני טרום וחובה בכל העיר (בתאריכים .)1/7/19/7-2018

•

פתיחת קבוצה בגן היא במינימום של  28נרשמים לגן.

•

הוצאות השימוש בחשמל ומים יהיו ע"ח העירייה.

•

במסגרת השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה ,תינתן הנחה של  ₪ 200לילד .סכום
ההנחה יועבר לעירייה והעיריה תעבירו למפעיל בכפוף לקבלתו ע"י המשרד לפיתוח
הפריפריה( .המפעיל מחוייב לפעול על פי כל ההנחיות הכלולות בתנאי התמיכה של
המשרד).

•

בחלק מהגנים (כ 50%-מהגנים) הסייעות מטעם העירייה תמשכנה לעבוד בגן
בתיאום עם מנהל מחלקת הגנים ואגף משאבי אנוש בעיריה ,ושכרן יהיה ע"ח
העירייה.

 .9קייטנות בית ספר – מיועד לכתות ד' -ו' והם יתקיימו ב 5 -מוקדים :גני יער ,גני אביב,
דנוור ,מרכז העיר וחב"ד  .כמות הילדים המשוערת הינה כ.450 -
 .10קייטנות כתות חט"ב – מיועד לכתות ז' -ט' .מדובר בקייטנות "קמפ" ,לפי נושאים כגון:
קייטנות סייבר ,חשמל וכד'.
 .11הערות חשובות להפעלת הקייטנות:
 .1כל הוראות החוק וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך מחייבים את המפעיל ,ללא יוצא מן
הכלל.
 .2ניקיון ותחזוקת גנ"י והמוסדות במהלך כל הקייטנה  -באחריות מוחלטת של
המפעיל.
 .3כל אישורי הבטיחות הנדרשים להפעלת הקייטנות עפ"י חוזר משרד החינוך וכל
ההיתרים שיש לקבל – הינם באחריות המפעיל.
 .4הסעות -לתלמידים זכאים ההסעות יהיו בתשלום העיריה .לתלמידים שלא זכאים
– העיריה תכין הזמנת עבודה לקבלנים ותחייב את המפעיל בעלות ההסעה.
 .5כספים שיגבו מההורים יכנסו לקופת המפעיל.
 .4תנאי סף להשתתפות בהליך:
 .1על המציע להיות גוף מוכר :תאגיד  /מלכ"ר עם אישור ניהול תקין .המציע יצרף את תעודת
הרישום שלו(תעודת התאגדות  /מלכ"ר  +אישור ניהול תקין).
 .2על המציע או המנהל שינהל בפועל את הקייטנות מטעמו ,להיות בעל ניסיון של  3שנים
לפחות בהפעלת קייטנות במוסדות חינוך.
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המציע יפרט את ניסיונו  /ניסיון המנהל מטעמו (לפי הענין) ,בטבלה המצורפת בנספח
א'.
 .3על המציע לצרף התחייבות לעמידה בכל תנאי ודרישות משרד החינוך ומינהל חברה ונוער
הנדרשים להפעלת קייטנות ועל פי כל דין ו/או הנחיה רלוונטית.
המציע יצרף כתב התחייבות בנוסח המצורף כנספח ב'.
 .4על המציע להצהיר ולהתחייב לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א –  .2001להוכחת תנאי זה יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף
כנספח ג' לפנייה זו.
 .5המציע מנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו – .1976להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור
ניהול ספרים ,אישור על שיעור ניכוי מס במקור ,וכן חתם על תצהיר לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים בנוסח המצורף כנספח ד'.
 .6המשתתף צירף ערבות בנקאית תקינה (מקור) ,ע"ס  ,₪ 50,000בנוסח המדוייק כפי
שמצורף בנספח ה' ,להבטחת קיום התחייבויותיו על פי קול קורא זה .לחילופין ,משתתף
שהעירייה חייבת לו כספים ,רשאי לצרף במקום ערבות בנקאית ,התחייבות  /הסכמה
חתומה ע"י מורשי החתימה מטעמו ,להקפיא לו כספים מתוך הכספים המגיעים לו
מהעירייה ,בגובה הערבות הבנקאית עד לסיום ההליכים והסכום שיוקפא ישוחרר רק
לאחר סיום הקייטנה ועמידה בכל תנאי החוזה.
 .7על המציע להיות נעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העירייה .להוכחת תנאי זה על
כל אחד מהמשתתפים לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ו' לפניה זו.
 .8המשתתף לא הורשע בפרק הזמן המפורט בתצהיר המצורף למכרז ,בעבירות על פי חוק
שכר מינימום ועובדים זרים .להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף
כנספח ז' לפנייה זו.
 .5אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה:
ניקוד מקסימאלי

מס"ד

פרמטר לניקוד

.1

שיעור ההנחה המוצע ע"י המציע ,על תעריפי  20נקודות
המקסימום לגבייה מההורים ,הקבועים בצו הפיקוח
על מחירי הקייטנות הציבוריות (כמפורט בנספח ט').
המציע יתחייב בטופס הצעת המחיר – נספח י' לפניה
זו ,על אחוז ההנחה המוצע על ידו בשיעור אחיד
וקבוע ממחירי המקסימום הנקובים בצו הפיקוח.
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ניקוד מקסימאלי

מס"ד

פרמטר לניקוד

.2

שיעור התקורה המוצע ע"י המציע ,בטופס הצעת  10נקודות
המחיר -נספח י' לפנייה זו ,לגבייה מתשלומי ההורים
בקייטנות הגנים ובגין קייטנות בבית הספר ,שאינן
במסגרת "בית הספר של החופש הגדול" .בסעיף זה
לא ניתן להציע יותר מ 25%-תקורה.

.3

שיעור התקורה שיוצע ע"י המציע לגבייה מתקציב  10נקודות
"בית הספר של החופש הגדול" .בסעיף זה ,אין
להציע תקורה העולה על .15%

.4

מספר שנות הניסיון שיש למציע  /למנהל שינהל  20נקודות
בפועל את הקייטנות מטעם המציע (לפי הענין)
בהפעלת קייטנות במוסדות חינוך

.5

מציע בעל ניסיון בהפעלת קייטנות בעיר לוד

 10נקודות

.6

מציע בעל ניסיון בהפעלת קייטנות לכל המגזרים  20נקודות
(ערבי ,ממלכתי ,ממ"ד וחרדי)

.7

התרשמות מנהל אגף החינוך מתוכנית הפעלה של  10נקודות
הקייטנה
 100נקודות

סה"כ

 .1על המציע לצרף את האישורים הבאים:
א .כל האישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף.
ב .תכנית כלכלית  /עסקית להפעלת הקייטנות .כולל פירוט התעריפים והעלויות ,ההוצאות
וההכנסות.
ג .תכנית הפעלה של הקייטנה כולל פירוט פעילות התוכן והעשרה.
 .2אופן הגשת ההצעות:
 .1הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בפניה זו.
 .2על המציע למלא הצעתו בשני עותקים כרוכים  /מהודקים (עותק אחד מקורי  +עותק זהה
מלא מצולם) .כל עותק יכלול את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות.
שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים.
 .3את ההצעה בצירוף כל המסמכים ,הערבות והאסמכתאות הנדרשים ,על פי כל תנאי הקול
קורא ,יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים בלשכת גזבר
העירייה ,בבנין העירייה רח' ככר קומנדו  1לוד ,קומה ג' ,עד ליום  07.06.2018בשעה 12:00
בדיוק.
 .4פתיחת ההצעות תתקיים ביום  7.6.18בשעה  12:15בלשכת הגזבר .המציעים רשאים
להיות נוכחים במעמד הפתיחה.

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך
הבהרות:
אין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה
בגין כך.
הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י הדרישות
והכללים נשוא פנייה זו.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את המסמכים שיוגשו ע"י
המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספח א'
דף מידע על המציע

.1

שם המציע:

.2

ע.מ / .ח.פ /.ע.ר:.

.3

כתובת:

.4

טלפון קווי :

.5

פקס:

.6

נייד:

.7

מייל:

.8

שם איש הקשר*:

.9

טלפון איש הקשר:

 .11מס' העובדים אצל
המציע:
 .13פרטי מנהלים
ועובדים בכירים
אצל המציע:

שם

תפקידו אצל המציע

ותק

*מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע

פרטי המנהל מטעם המציע ,שינהל בפועל את הקייטנות:
שם_______________________ :
כתובת_____________________ :
טלפון נייד__________________ :
השכלה____________________ :
מס' שנות ניסיונו בהפעלת קייטנות___________________ :
פירוט ניסיונו עם מגזרים שונים__________________________________________ :

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

מידע על ניסיון המציע  /מנהל מטעם המציע ,בהפעלת קייטנות:
שנה

העיר בה הופעלו
קייטנות ע"י
המציע

פרוט סוגי
המוסדות (גנים,
בתי"ס)

______________
תאריך

מגזרים

שם ממליץ +
טלפון

____________________
חתימת המשתתף

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך
נספח ב'
התחייבות לעמידה בדרישות משרד החינוך וכל הוראות הדין

לכבוד
עיריית לוד
התחייבות
הננו הח"מ _________________ ו ,________________-הננו מרשי החתימה מטעם
_________________ ,מצהירים ומתחייבים לעמוד בכל ההנחיות המחייבות הקשורות להפעלת
קייטנות במוסדות חינוך ,וכן בהוראות צו הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות ,על פי כל
הדרישות של משרד החינוך לרבות חוזרי מנכ"ל ועל פי כל ההנחיות שפורסמו  /יפורסמו מעת לעת
ועל פי כל דין בקשר להפעלת קייטנות הקיץ במוסדות החינוך.
אנו מתחייבים ומצהירים כי אנו אחראים הבלעדיים על הפעלת הקייטנות.

תאריך __________________

חתימת המציע____________________ :

שם החותם ______________ :ת.ז____________________ .
שם החותם ______________ :ת.ז____________________ .

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך
נספח ג'
תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסויימים ,התשס"א 2001 -

.1

אני הח"מ ______________________ ת"ז _____________________
המשמש כ __________ בחברת ___________________________,
המשתתפת בקול קורא של עיריית לוד (להלן" :המשתתף") מצהיר ומתחייב בזאת
כי המשתתף ו/או מי מעובדיו אשר ייספקו את העבודות ו/או השירותים עבור
העירייה ,לא יהיו עובדים אשר הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה
לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין  ,תשל"ז  1977למעט סעיף , 352כאמור בחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א . 2001 -

.2

כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.

.3

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ /עו"ד (מ.ר )__________.מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום
_____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________ /המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימת עו"ד

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספח ד
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ב_______________________תפקיד שם
המשתתף.
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המשתתף או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות***,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-,גם עבירה
על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א – 'הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998 -
(להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 .5למשתתף שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  ( 1) -המשתתף מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  ( 2) -המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמשתתף התחייב בעבר
לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן.
חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

 .6למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר
זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו
עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה
המצהיר

וחותמת

אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
____________
(עו"ד)

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספח ה'
נוסח ערבות להשתתפות בקול קורא להפעלת קייטנות
לכבוד
עיריית לוד
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _____________ ח.פ / .ת.ז _______________ .כתובת_______________ :
(להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 50,000במילים:
חמישים אלף ( ,)₪להלן" :סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן:
"הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפות המבקש בקול הקורא להפעלת קייטנת קיץ 2018
בעיר לוד.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך  7ימי
עסקים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" -משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש אפריל  2018שפורסם ביום 15.05.2018
(להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין
בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 30.07.2018כולל) בלבד ,אלא אם כן נקבל מכם הודעה על
הארכתה.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________
לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק ____

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספח ו'
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
עיריית לוד
א.ג.נ,.
 .1הנני מצהיר בזאת כי עיריית לוד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
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 ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
 1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"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".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
 2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
 .3ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
 .5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
ברשומות.
שם המציע____________:

חתימת המציע____________:

חתימת המציע_____________ :
עמוד  15מתוך 19

עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך
נספח ז' 1
נוסח תצהיר שכר מינימום

תצהיר
בתצהיר זה :
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה"  :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט (1999 -להלן":חוק
החברות").
"נושא משרה" :כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין"  :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
"חוק שכר מינימום" :חוק שכר מינימום ,התשמ"ז . 1987

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז , _____________ .נושא במשרת __________ במציע
________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי להשתתפות בקול קורא של עיריית לוד.
 .2אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו
עבור העירייה.
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .
________________
_____________
המצהיר
תאריך
אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד  ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר
____________ נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה .
____________
עורך דין

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך
נספח ז' 2
נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

תצהיר
בתצהיר זה :
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה"  :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן":חוק
החברות").
"נושא משרה" :כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין"  :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
"חוק עובדים זרים" :חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים
הוגנים) התשנ"א . 1991
אני הח"מ _______________ נושא ת.ז , ______________ .נושא במשרת
__________ במציע _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז מסגרת קול קורא של עיריית לוד.
 .2אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע,
לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ,בשנתיים שקדמו
למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
________________
המצהיר

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד  ,מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר
___________ נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
____________
עורך דין

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספחים נוספים בקובץ נפרד
המהווים חלק בלתי נפרד מפנייה זו
•

נספח ח' – הוראות והתחייבות כלפי משרד החינוך להפעלת בתי ספר של החופש
הגדול (מצ"ב בנפרד)

•

נספח ט' – מכתב לרשויות המקומיות ממרכז השלטון המקומי בדבר הפעלת
הקייטנות הציבוריות והואות צו הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות.

חתימת המציע_____________ :
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עיריית לוד
"קול קורא"
להגשת הצעות להפעלת קייטנות קיץ  2018במוסדות חינוך

נספח י'
הצעת המשתתף
תאריך____________ :
לכבוד
עיריית לוד
הנדון :הצעת השתתפות בקול קורא להפעלת קייטנות הקיץ בעיר לוד
 .1הנני/נו מתחייב/ים לבצע את העבודות על פי כל תנאי הקול קורא ונספחיו ,ועל פי כל דין,
לשביעות רצונה הגמור של העירייה.

 .2הננו מציעים ומתחייבים למתן הנחה בישעור אחיד וקבוע של _____%
מהתערפים המקסימאליים הנקובים בצו הפיקוח על מחירי הקייטנות
הציבוריות.
 .3התקורה המוצעת על ידנו להפעלת הקייטנות בגני הילדים ובבית הספר (שאינם
בית הספר של החופש הגדול) הינה  _________%מכספי השתתפות הורים -
(בסעיף זה לא ניתן להציע תקורה העולה על .)25%
 .4התקורה המוצעת על ידנו לגביה מתקציב משרד החינוך להפעלת בית הספר של
החופש הגדול הינה ( _________ %בסעיף זה לא ניתן להציע תקורה העולה על
.)15%

חתימת המציע______________ :

תאריך________________ :
אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר ,______ .בכתובת ,___________ :מאשר בזאת כי ביום _____
התייצב/ו בפני ________________ :המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני.

חתימת עו"ד ___________

תאריך ______________

חתימת המציע_____________ :
עמוד  19מתוך 19

