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 מבוא  .1 

(, מזמינה בזה הצעות  המועצהאו  המזמין –)להלן  מועצה מקומית הר אדר .א

סודי בהר אדר הי ספרה -בביתב'  -לתלמידי כיתות א' צהרוןלהפעלת 

של משרד החינוך ומרכז השלטון , " מורחבת ניצנים תכנית"מתכונת של ב

  המקומי.

כפי שפורסמו ע"י המשרד החינוך  ונספחיה, מורחבת" ניצנים "תכניתתנאי  .ב

ומרכז השלטון המקומי מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומן ההתקשרות 

 על פיו.

כולל לילד  ₪  785 לילד , בסך חודשי סכום המפעיל יגבה ישירות מן ההורים   .ג

והמועצה  ,9שנקבע ע"י משרד החינוך עבור אשכול סוציואקונומי  ,מע"מ

שאותו היא תקבל מאת כולל מע"מ , ₪  150תעביר למפעיל סכום חדשי של 

 משרד החינוך כהשתתפות בהפעלת התכנית.

 הורים.הלהסיר ספק, המועצה אינה אחראית לגביית הכסף מ .ד

ב' -באגף כיתות א' 13.30-17.00ה' בשעות -בימים א' צהרוןה עיל את יפהזוכה  .ה

 באישור הנהלת בית הספר.במבנה בית הספר וכן יוכל להשתמש  בחדרי ספח 

יסופקו בלעדית ע"י המפעיל , כל הציוד והעזרים הדרושים למתן השירות  .ו

והמועצה לא תספק ציוד או עזרים כלשהם זולת העמדת חללי בית הספר 

 .וריהוט בסיסי של שולחנות וכסאות הקיים בבית השפר וש המפעיללשימ

ולמזמין הזכות להאריך  לימודים אחת למשך שנתתקופת ההתקשרות היא  .ז

 בשתי שנות לימוד נוספות.את תקופת ההפעלה 
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 מסמכי המכרז .2

 תנאי המכרז;  -מסמך א' .א

 הצעת המפעיל. - 'מסמך ב .ב

 חוזה ההתקשרות. -מסמך ג' .ג

 

 הרשאים להשתתף במכרז  .3

בהפעלת , למועד פרסום המכרז  , הרצופותשנים לפחות  5בעל ניסיון של  .א

לצורך בדיקת קיומו של תנאי סף זה, ימציא  בבית ספר יסודי.צהרון 

במעטפת המכרז, פירוט של גופים שהוא פעל בשירותם , תוך ציון המשתתף 

ת השירות ותוך ציון איש קשר שאתו ניתן לאמת את הפרטים ולקבל תקופ

 ממנו המלצות על טיב השירות.

 .לא הועמד לדין ולא הורשע מעולם בעבירת מין  .ב

 בסיס התחרות במכרז .4

 המכרז הוא מכרז איכות והשיקולים לבחירת הזוכה יהיו כדלהלן: .א

 משקל קריטריון
 10% מס' חוגי ההעשרה הניתנים לילד בשבוע

מגוון, מפעילים  –איכות חוגי ההעשרה 
 והתאמה

  

10% 

רמת ההשכלה  –איכות המדריכים 
והניסיון, המלצות המעידות על שביעות 

 רצון
  

15% 

השכלה, ניסיון  –איכות הרכז הבית ספרי 
והמלצות על תפקודו כרכז בשנים 

 הקודמות

25% 

 המפעילהוותק של 
  

15% 

 –התרשמות ממודל ההפעלה של הצהרון 
 סדר היום ומרכיביו

15% 

 10% התרשמות מסדר וארגון ההצעה
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המשתתף  יחד עם הצעתו ערבות להבטחת מימוש זכייתו במכרז , ימציא  .ב

ללא ₪  10,000בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה , בסך 

 .(₪ 10,000ס "או לחילופין, שיק בנקאי ע) הצמדה, בנוסח הנהוג בבנקים

 

 מסמכי ההצעה.       4

 מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן:  .א

    להוכחת עמידה בתנאי הסף.כל המסמכים הנדרשים  .ב

 יע. ע"י המצ םונספחיו חתו הפעלה חוזה .ג

 ערבות בנקאית כאמור לעיל. .ד

אישור מאת משטרת ישראל  , לפיו אין מניעה להעסיק את המציע מבחינת    .ה

. באם 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 המציע הוא תאגיד, יחול תנאי זה על כל בעלי המניות בתאגיד.

ו בתוקף למשך שנת הכספים אישור שנתי לעוסק מטעם מנהל אגף המכס והבל .ו

הנוכחים והמציע מתחייב לחדשו באם יזכה במכרז למשך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי  .ז

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

ו כל הסתייגות ביחס אליהם, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי במכרז א .ח

בין ע"י תוספת ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת 

 הדיון בהצעה ואף עלולים להוביל לפסילתה. 
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  שונות.      5

 

את מעטפת ההצעה כשהיא חתומה היטב וכוללת בתוכה את כל המסמכים  .א

ולא באמצעות שירותי שלהלן, יש להגיש ביד אישית ) 7שיפורטו בסעיף  

בתיבת המכרזים  16:00בשעה  16/10/17 :שני ההדואר( לא יאוחר מיום 

 . במזכירות המועצהש

, לא תתקבל ותוחזר במדויק מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה הנ"ל .ב

 למציע. 

 

במזכירות  16:30 בשעה 16/10/17 :שני התתקיים ביום  , פתיחת המעטפות .ג

 . המועצה

 
 ימים לחתום על  3יהיה חייב המציע תוך  -יתו הודיע המזמין למציע על זכי .ד

  .1/11/17ולהתחיל בפעילות לא יאוחר מיום  מסמכי ההתקשרותכל 

 

 ______________________________שם המציע: 

 

 ____________________של המציע: / ח.פ מס' ת"ז 

 

 ____ מיקוד___ ת"ד __ מס' ______ רחוב_______ ___ : עירכתובת המציע

 

 _________________ס' טלפון בעבודה: מ

 

 _________________ס' פקס בעבודה: מ

 

 __________________מס' טלפון נייד: 

 

   _______________  :תימת המציעח

 


