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עמותת הספורט העירונית ראש העין
מכרז זוטא מס' 1/19
להפעלת מועדון טניס שדה עירוני בראש העין

עמותת הספורט ראש העין מזמינה בזאת הצעות להפעלת מועדון טניס שדה עירוני בראש העין בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת
תשלום של ( ₪ 200התשלום לא יוחזר) ,במשרדי עמותת הספורט בעיריית ראש העין ,רחוב שבזי  91ראש העין ,בימים
א'-ה' בין השעות .08:30-12:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרדי מח' הספורט בעמותה ובאתר האינטרנט של עיריית
ראש העין .מציע שלא רכש את מסמכי המכרז לא יוכל להגיש הצעה למכרז ,הצעתו תיפסל.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב –  2עותקים יש להכניס במעטפה סגורה ,כשעליה
מצוין – מכרז מס' __ _1/19ולהפקידם ידנית (לא לשלוח בדואר) ,בתיבת המכרזים במשרדי עמותת הספורט  ,ברחוב
שבזי, 91ראש העין
לא יאוחר מיום חמישי _ _29/8/19שעה  12:00בצהרים.
ישיבת הבהרות תתקיים במשרדי העמותה ביום שלישי__ 27/8/19בשעה .10:00
מקום הריכוז :רחוב שבזי , 91ראש העין.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

שלום בן משה-יו"ר העמותה
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תנאי המכרז-מסמך א'
עמותת הספורט העירונית ראש העין
מכרז זוטא מס' 1/19
להפעלת מועדון טניס שדה עירוני בראש העין
תנאי המכרז
עמותת הספורט ראש העין מתכבדת להזמין בזה הצעות להפעלת מועדון עירוני לטניס שדה בהתאם לתנאים המפורטים
במכרז זה.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע" או "המפעיל".
 .1כללי
 1.1תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין המציע הזוכה לבין
העמותה.
 1.2המציע יפעיל מועדון עירוני לטניס שדה (להלן "מועדון טניס שדה עירוני") ,במגרשי הספורט אשר תעמיד לרשותו
העמותה כמפורט במכרז זה .במועדון מתאמנים כיום כ 200-ילדים במסגרת חוג המקיימים אימונים סדירים
במהלך השנה.
 1.3הפעילות במועדון תתקיים על פי תכנית הפעלה אשר תוגש בהתאם לתנאי מכרז זה ותאושר על ידי העמותה.
 1.1להבהרה -הפעילות במועדון אינה כוללת פעילות של קבוצות עממיות או יחידים המשחקים באופן חופשי וללא
מאמן במגרשי הספורט ככל שיהיו בעיר כנגד תשלום דמי שימוש למחלקת הספורט של עיריית ראש העין.
 1.1העמותה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
 1.1המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז והחוזה:
א .תנאי מכרז אלה -מסמך א'.
ב .כתב הצעה -מסמך ב'.
ג .חוזה -מסמך ג'.
ד .נספחים-מסמך ד'
 רשימת מגרשים משולבים -נספח א'
 טופס אישור הוכחת ניסיון והמלצות -נספח ב'.
 כתב התחייבות להמציא אישור היעדר עבירות מין ואישור בתוקף להגשת עזרה ראשונה -נספח ג'.
 תכנית הפעלה – נספח ד'
 אישור ביטוח – נספח ה'.
 תצהיר קיום הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדים לרבות שכר מינימום והפרשות סוציאליות-
נספח ו'
 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים -נספח ז'
 נוסח תצהיר תביעות משפטיות -נספח ח'
 נוסח תצהיר הרשעות פליליות -נספח ט'
 הצהרה העדר קרבה לעובד/חבר מועצה -נספח י'
ה .רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו -מסמך ה'.
הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף  1.1לעיל (להלן" :החוזה").
מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה ,יפורשו ,ככל האפשר כהגדרתם בחוזה ובתנאים הכללים לביצוע העבודה.
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.2

מפגש הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
 2.1מפגש הבהרות יערך בתאריך 27/8/19בשעה .10:00:
מקום הריכוז :משרדי עמותת הספורט ברחוב שבזי , 91ראש העין.
 2.2כל המסמכים שיימסרו ע"י העמותה למציע ,המפורטים בסעיף  1.1לעיל יהיו גם הם חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
 2.3במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא סדר העדיפויות בהתאם
לקביעת המנהל מטעם עמותת הספורט( ,להלן "המנהל").
 2.1העמותה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה
או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו
בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני לפי הכתובות
שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.
השינויים ופרוטוקול ישיבת הבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו על ידי המציע להצעתו.
 2.1הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב ,אין העמותה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.

.3

הגשת מסמכי המכרז
 31המציע יכניס למעטפה שני העתקים של כל מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים המפורטים בסעיף  1להלן וכל מסמך
שיש לצרפו על פי תנאי המכרז ויחתום את המעטפה.
 3.2את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית בלבד לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.
 3.3מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד ,לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ,לא תוכנס לתיבת
המכרזים ולא תשתתף במכרז.

.1

תנאים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולעמוד בתנאים הבאים במועד שנקבע להגשת ההצעה.
לתשומת לב ,אי מילוי אחר התנאים בסעיף זה או אי צירוף מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת ההצעה
 1.1שני עותקים זהים של כל מסמכי המכרז חתומים בכל עמוד בראשי תיבות וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך.
 1.2ניסיון מוכח של שלוש שנים במהלך חמש שנים אחרונות (בשנים  )2011-2019בניהול והפעלת חוגים .
ניסיון מוכח של המציע בניהול והפעלת  110ויותר משתתפים בחוגי טניס שדה  -מהווה יתרון במקרה של הצעות
זהות ,.יש לצרף פירוט ואישור הניסיון על גבי נספח ב' למכרז זה.
 1.3המציע הינו מעסיק לפחות שני מדריכים מוסמכים אשר לפחות אחד מהם בעל תעודת מאמן בטניס שדה
מוסמך/בכיר המוכר על ידי משרד המדע התרבות והספורט או בעל תואר ראשון בהוראת החינוך הגופני ממקור
מוסמך.
 1.1אישור על העדר עבירות מין של המציע ,ו/או של המנהל המקצועי המועסק על ידו.
 1.1התחייבות בכתב להמציא אישורים עבור עובדיו אשר יועסקו על ידו לצורך מתן השירות נשוא המכרז למי שגילו
מתחת לגיל  18על העדר עבירות מין ממשטרת ישראל בנוסח המצ"ב נספח ג' .
 1.1התחייבות בכתב על העסקת מאמנים/מדריכים בעלי אישור בתוקף להגשת עזרה ראשונה (תעודה תקפה של מגיש
עזרה ראשונה  -מע"ר) ,כאמור בנספח ג'.
 1.7אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
 1.8אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.
 1.9אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
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 1.10תצהיר המציע (אם המציע הוא חברה תצהיר של חשב השכר של החברה או מנכ"ל /מנהל החברה),כי הוא ממלא
אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות חתום
על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב נספח ו'.
 1.11תצהיר העסקת עובדים זרים ,חתום ע"י המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב נספח ז'.
 2.12תצהיר תביעות משפטיות חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב נספח ח'
 2.14תצהיר הרשעות פליליות חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב  -נספח ט'
 1.11הצהרה העדר קרבה לעובד/חבר מועצה -נספח י'
 1.11אישור רו"ח (מציע שאינו תאגיד ניתן להגיש אישור יועץ מס) כי לפי מיטב ידיעתו המציע מדווח לרשויות המס על
משכורות עובדיו ומעביר ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
 1.11ערבות בנקאית או שיק בנקאי כמפורט בסעיף  1לתנאי המכרז להלן.
 1.17המלצות על שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה.
 1.18מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העמותה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים  ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ,וזאת
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המכרז שפורטו לעיל.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע התחייבויותיהם על פי
המכרז ,והעמותה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר ניסיונו של המציע .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל
תעשנה ,תכללנה במסגרת שיקולי העמותה לבחירת הזוכה במכרז זה.
.1

ערבות מכרז
 1.1על המציע להפקיד לזכות העמותה יחד עם הצעתו צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה ללא תנאי של
המציע על סכום של ( ₪ 16,200להלן" :הערבות").
 1.2הערבות תשמש כבטחון לחתימת חוזה וקיום תנאי המכרז ע"י המציע אם יוזמן לחתום על החוזה לא יעשה כן.
הערבויות יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל .אם המציע שהצעתו תתקבל
לא יחתום או לא יקיים את תנאי המכרז או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב לעיל ,הערבות לא תוחזר
לו ותחולט ע"י המזמין ותיחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום
כאמור.
 1.3תוקף הערבות יהיה עד ליום _._41/7/20

.1

מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
 1.1הגשת ההצעה-
על המציע לרשום בסעיף  11בכתב ההצעה מסמך ב' את הסכומים אותם הוא מבקש לקבל כתמורה ב( %-אחוזים)
מהסכומים שייגבו מכל משתתף ע"י העמותה כאמור בס'  11להלן .
 1.2כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות למכרז ,בין בגין המסמכים
ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים ,או
ב .עלולים לפסול ההצעה.

 1.3לא יאוחר מ  3 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המציע בכתב למנהל מטעם העמותה
(להלן" :הממונה" או "המנהל") בדואר האלקטרוני (guy@rosh.org.ilיש לוודא טלפונית קבלה בטלפון 03-
 9389502בין השעות –  . 11:30 – 8:30על כל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא
במסמכי המכרז ,ועל כל מציע שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז
או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
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מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העמותה ,אם תראה לנכון לכך ,תשובות בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת
הצעות.
עותק של השאלות והתשובות לרבות פרוטוקול ישיבת הבהרה ימסרו לכל אחד מהמצעים וכל מציע יצרפם כחלק
בלתי נפרד מהצעתו.
מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העמותה או מי מטעמה ,אלא אם תשובות אלה
ניתנו בכתב.
.7

אופן הגשת ההצעה ובחינת ההצעות

 7.1התמורה לזוכה במכרז תהיה סך אחוזים ( )%מסכום כספי הגבייה ממשתתפי החוגים בפועל כאמור בסעיף  11להלן.
בהצעה ,יציין המציע את (אחוז)  %התמורה שהוא מבקש לקבל.
התמורה היא קבועה וסופית כוללת מע"מ ולא תהיה ניתנת לשינוי מכל סיבה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול
המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי מתן
השירות.
 7.2העמותה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העמותה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 7.3העמותה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה
המוצע ,ואת ניסיונה של העמותה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר.
 7.1ניסיון מוכח של המציע בניהול והפעלת  110ויותר משתתפים בחוגי טניס שדה  -מהווה יתרון במקרה של הצעות
זהות.
 7.1ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הכספית הטובה ביותר העומדת בתנאי המכרז.
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פגם בהחלטת ועדת המכרזים

 8.1נפ ל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז ,יהיה
זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעמותה ,עקב אי זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין
הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר,
בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.
 8.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה
במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע מידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י
החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז
עפ"י קביעת ביהמ"ש .המציע ישלם לעמותה את התמורה עבור השירות שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי
החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי העמותה הקשורות למכרז ,אופן ניהולו,
הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו ,ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י העמותה כתוצאה ממכרז זה.
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ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז

 9.1העמותה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד.
 9.2העמותה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת מחיר ,לרבות הבדיקות
המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות
ממנה ,למעט האמור בסעיף  8.1לעיל ו 9.3 -להלן.
 9.3אם תחליט העמותה כאמור שלא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה
ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז
בלבד.
 .10חתימה על החוזה
 10.1המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל
מועד אחר שתודיע לו העמותה .במעמד חתימת החוזה על המציע להמציא ערבות בנקאית ואישור ביטוח כנדרש
וכמפורט.
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 10.2לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים לעיל ,כולם או מקצתם ,תהא העמותה רשאית עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע  ,וכן למסור את ביצוע
המכרז למי שיקבע על ידה ,והזוכה יפצה את העמותה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
 10.3סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין באמור
כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העמותה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת
הצעתו למכרז.
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ביצוע החוזה

 11.1המציע שיזכה מתחייב להשלים את כל הדרוש והכרוך בהפעלת מועדון טניס שדה עירוני לרבות קבלת כל
ההיתרים ,האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם להוראת כל דין ,דרישות והנחיית כל רשות מוסמכת ,והכל
לשביעות רצונה של העמותה.
 11.2מציע שיזכה אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך בהפעלת מועדון טניס שדה עירוני או לא ימציא לעמותה אחד מן
ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות כאמור ,רשאית העמותה לראות בו כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את
הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית ,כאמור בסעיף  1לעיל  ,לאלתר ותעביר את הפעלת מועדון
טניס שדה עירוני לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד העמותה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.
במידה שלא נמסרה הודעה אחרת ,הרי שתוך  11יום ממועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה במכרז יתחיל הזוכה
בהיערכות למתן השירות באופן שכל ההכנות הנדרשות יושלמו תוך  21יום ממועד קבלת ההודעה ,בכפוף לאישור
המנהל כי ההכנות הושלמו כנדרש ובהתאם לתנאי המכרז .המפעיל יתחיל במתן השירות במועד הנ"ל זאת לאחר
שחתם על החוזה והסדיר את מסירת הערבות ביצוע .
 11.3תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  20לתנאי המכרז להלן.
 11.1למרות האמור לעיל המציע לא יהיה רשאי להתחיל במתן השירות לפני המצאת ערבות בצוע ואישור ביטוח ,
האישורים הנ"ל יהיו תקפים משך כל תקופת החוזה או תקופת ההארכה ככל שתמומש.
 .12דרך מתן השירותים
במסגרת השירותים לעמותה על פי הסכם זה ,יפעל המפעיל על פי הנחיות העמותה שתימסרנה באמצעות הממונה ו/או
מי שיוסמך על ידו או על ידי וועד העמותה.
המפעיל יעמוד בקשר ישיר עם הממונה ועם מקבלי השירות בעמותה.
כיום משתתפים _ 220ילדים ונוער בחוגי טניס שדה .
המפעיל יגיש לעמותה תכנית עבודה שנתית מפורטת ,לאחר חתימת ההסכם ובתחילת כל שנת פעילות ,המפעיל יארגן
ינהל ויפעיל קבוצות חוגים בטניס שדה לילדים ,נערים ומבוגרים על פי לוח הזמנים שייקבע מראש.
המפעיל ירכוש על חשבונו את כל הציוד הנדרש להפעלת הפעילות השוטפת  :כדורים ,רשתות כדורים ,חולצות ,לוח
תוצאות  ,מדליות ,גביעים ,תעודות ,כל ציוד אחר הנדרש לשם קיום הפעילות באופן מקצועי וכן יישא בעלויות טקסי
פתיחה וסיום העונה.
שיבוץ הפעילות במגרשי הספורט השונים יתבצע על פי הצרכים וכפי שייקבע על פי שקול דעתו הבלעדי של הממונה.
 .13מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה המפעיל אחראי לביצוע חוגי טניס שדה כל המפורט כדלקמן:
א .לרכז את כל נושאי רישום המשתתפים בפעילות ,ובכלל זה מעקב קבוע עם המשתתפים והעמותה ,קבלת נתוני
רישום וגביה מהעמותה אחת לחודש ,לא לשתף בפעילות מי שלא המציא אסמכתא על תשלום דמי הרשמה
ותשלום עבור ההשתתפות בחוג.
ב .להעביר לממונה במרוכז אישור מס' המשתתפים אחת לחודש.
ג .להנפיק דף הסבר למשתתפים ובו יוצגו עיקרי התכנית השנתית  ,הדגשים בטיחותיים ,ימי הפעילות  ,שעות
הפעילות וכו'.

7
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.
י.
יא.
יב.

.11

להכין לוח זמנים שנתי לפעילויות חוץ שיתקיימו מחוץ לתחום שיפוט של ראש העין.
לקיים מפגשי אימון שבועיים על פי המתווה כאמור בסעיף  11להלן.
הפעילות תתקיים לכל הגילאים על פי כל כללי הבטיחות המחויבים על פי כל דין וחוזרי מנכ"ל הנוגעים בנושא.
לקיים ללא תשלום שלושה אירועי קהילה פתוחים לכלל האוכלוסייה במועדים שיקבעו על ידי העמותה.
במקרה של פעילות תחרותית או השתתפות במסגרת בפעילות תחרותית המתקיימות בראש העין או בכל
מסגרת אחרת שהינה תחרותית המחייבת ביצוע ביטוח ספורטאי על המדריך לחייב כל משתתף מבוגר בביצוע
ביטוח ספורטאי מתאים וככל שיתחייב על פי חוק ולוודא ביצוע הביטוח  .ללא הצגת הביטוח לא יאשר המדריך
השתתפות בכל פעילות המחייבת אישור כאמור.
המפעיל יקיים קשר רציף עם המשתתפים בנושאים השוטפים כולל :שליחת מכתבים ,מיילים ,מסרונים
והודעות טלפוניות.
על המפעיל להודיע למשתתפים אם מסיבה כלשהי לא תתבצע פעילות ולוודא כי הודעתו התקבלה ואושרה.
לדווח מראש לעמותה ולקבל את אישורו על כל פעילות המתקיימת מחוץ לשטח שיפוט של העיר .כמו"כ לתאם
תיאום בטחוני כנדרש על פי כל דין.
להגיש לממונה בסיום כל שנה דיווח הכולל :רשימת משתתפים ,סיכום ביצוע ,מסקנות לקחים והמלצות
לשיפורים.
המציע יקיים את הפעילות במועדים שנקבעו ,כל שיעור שבוטל מכל סיבה שהיא יושלם.

פרסום

 11.1העמותה תבצע פרסום של פעילות המועדון באתר האינטרנט של העמותה ובלוחות האלקטרונים.
 11.2על המציע להעביר לאישור הממונה כל פרסום או פלאייר הנוגע לפעילות במסגרת המועדון.
 11.3בכל פרסום יודגש תחת שם רשות הספורט העירונית והעמותה לספורט .שם המועדון " :מועדון טניס שדה עירוני".
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תשלום דמי השתתפות
דמי השתתפות חודשיים בחוגי טניס שדה הינם כמפורט להלן :
כיתות ט' ומעלה:
עבור אימון אחד בשבוע במשך  10דק' -סך של ₪ 170
עבור  2אימונים בשבוע במשך  10דק' כל אחד -סך של ₪ 210
בי"ס יסודי -עד כיתה ח' כולל:
עבור אימון אחד בשבוע במשך  11דק' -סך של ₪ 110
עבור  2אימונים בשבוע במשך 11כל אחד -סך של ₪ 231
עבור  2אימונים בשבוע במשך 10כל אחד -סך של ₪ 211
המחיר הנקוב לעיל יגבה עבור כל חודש בו מתקיים החוג בפועל ללא הפחתות בגין חגים מועדים וימי שבתון.
הגבייה מהמשתתפים בחוגים הינה בנוסף לגביית תשלום מהמשתתפים בגין ביצוע ביטוח ספורטאי ככל שנדרש
מהחברה המבטחת של העמותה.
מובהר כי כל שינוי ככל שיהיה בגובה גביית תשלום מהמשתתפים טעון אישור הממונה וגזבר העמותה מראש
ובכתב.

 .11תמורה
התמורה בגין הפעלת החוגים במועדון וקיום פעילויות המועדון על פי תנאי מכרז זה עבור כל תקופת ההסכם תשולם
בתנאים ובמועדים כדלקמן:
 בגין הפעלת החוגים תשלם העמותה למפעיל כתמורה את האחוז המוצע על פי הצעתו כמפורט בסעיף  11למסמך ב'-
כתב ההצעה מהגבייה בפועל מכלל הנרשמים לחוגים  ( ,לא כולל גבייה עבור ביטוח ,עבור השתתפות בחוגים) בלבד
בהתאם לתנאי המכרז,
 התמורה בגין כל חודש תשולם במלואה ,ללא הפחתות בגין חגים מועדים וימי שבתון.
 התמורה תשולם כנגד מתן חשבונית כדין.
 התמורה לעיל הינה סופית ולא תשולם תוספת בכל מין וסוג שהוא.
 .17הנחות
העמותה תהיה רשאית לאשר הנחות למשתתפים על פי המתווה המאושר על ידי גזבר העמותה .יובהר כי ההנחות ככל
שיאושרו ייגרעו מסך כלל הגבייה בפועל לחוג בו ניתנו ההנחות.
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 .81מדריכים
א .הפעילויות יועברו על ידי מאמנים /מדריכים בעלי הכשרה מוכרת על ידי מנהל הספורט.
ב .המציע שיזכה לא יהא רשאי להעסיק ו/או להשתמש ו/או להיעזר ו/או להפעיל כח אדם לרבות שומרים ,מדריכים,
אחראי ביטחון ומנהלים מקצועיים אלא בהתאם ובכפוף להוראת כל דין ,הוראה ,דרישה והנחיית כל רשות
מוסמכת.
ג .על המציע שיזכה להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו בגילאי
ילדים ונוער עד גיל  18וכן אישור תקף להגשת עזרה ראשונה כנדרש בתנאי המכרז סעיף . 1.1
 .19פיקוח
א .העמותה תמנה ,מפקח מטעמה (להלן " -המפקח") להיות המפקח על אופן ניהול מועדון טניס שדה עירוני ,ע"י
המציע שיזכה עפ"י המפורט בהסכם ונספחיו.
ב .המפקח יהא מוסמך לבקר בפעילות בכל זמן נתון ,לבדוק ולפקח על איכות ורמת האימונים וכו' הכול לפי הוראות
ההסכם ונספחיו.
ג .המפקח יהא מוסמך לאחר שהעיר בכתב לפחות פעמיים על פעילותו הלקויה של מאמן /מדריך לדרוש את החלפתו .
ד .מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את המציע שיזכה מחובה כל שהיא
מחובותיו המוטלות עליו על פי הסכם זה .כן יהא המפקח מוסמך להורות על ביצוע שינוי בתכנית הפעילות ,או
להורות על שינויים פרסונאליים כלשהם בצוותי הפעילות ע"י הודעה מראש ובכתב.
ה .ליקויים שיימצאו על ידי המפקח יתוקנו על ידי המציע שיזכה מיד וללא כל דיחוי .לא יעשה כן המציע ,תהיה
העמותה רשאית לקנוס את המציע שיזכה בסכום של  ₪ 300לכל יום בו לא תוקן הליקוי ו/או על פי שיקול דעתה
הבלעדי להביא את ההסכם עמו לידי ביטול לאלתר והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד העמותה
בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות כאמור.
 .20תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות הינה לשנה ובה עונת פעילות אחת המתחילה ביום  1/9/19ומסתיימת ביום .30/1/20
ב .העמותה תהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם לשנתיים נוספות ובהן שתי עונות פעילות כל אחת בת 10
חודשים ,להלן התקופות המוארכות  :עונת פעילות אחת בת  10חודשים המתחילה ב 1/9/20 -המסתיימת ב
 ,30.1.21ועונת פעילות נוספת בת  10חודשים המתחילה ב 1/9/21 -ומסתיימת ב( 30/1/22 -להלן" :התקופה
המוארכת") ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת בכתב על כך עד  10יום לפני תום תקופת ההסכם.
ג .חוגים יתקיימו בחודשים החל מספטמבר/אוקטובר ועד סוף חודש יוני ,בחודשים יולי אוגוסט יהיה המציע
רשאי להמשיך את הפעלת החוגים ו/או להפעיל קייטנות טניס שדה במסגרת עמותת הספורט בכפוף לאישור
הממונה ולהוראות מכרז זה והוראות כל דין ואישור העמותה.
 .21רכישת מסמכי המכרז
מחיר מסמכי המכרז  ₪ 200ועל המציע לשלם סכום זה לעמותה .מציע שלא ירכוש את
להשתתף במכרז.

מסמכי המכרז לא יוכל

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

חתימה מלאה של המציע

שלום בן משה -יו"ר העמותה
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כתב הצעה – מסמך ב'
לכבוד
עמותת ראש העין
א.נ,.
הנדון :כתב הצעה להפעלת מועדון טניס שדה עירוני בראש העין לפי מכרז מס' 1/19
אני ,הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז ,בין הכלולים
בתיק המכרז ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי
כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הבנתי את תנאי המכרז והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם ,ולא
אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי-ידיעה ו/או אי-הבנה והנני מוותר בזה
מראש על טענות כאמור.
 .2בדקתי ,לפני הגשת הצעתי זו ,את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים למתן השירות
בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או
התחייבותי ,ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:
א .להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד  -לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת
וכדי הנחת דעתו של בא כוחכם ,את השירותים המתוארים במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי
המכרז והחוזה.
ב.

לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מעשרה ימים מהתאריכים בו תודיעו לי כל זכיתי במכרז כולו
או חלק ממנו  -ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם כנ"ל במשך התקופה האמורה
לעיל ,אאבד את זכויותיי למתן השירות נשוא מכרז זה.

ג.

לתת את השירות נשוא ההסכם בהתאם לתנאים ולמועדים שנקבעו בתנאי המכרז.

ד.

במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה ,הנני
מסכים שתממשו את הערבות המצ"ב.

 .3אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה עד למועד בו הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת
עמידתי בהצעה בתוקף ,והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו,
אעשה זאת בלי השהיה.
 .1ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף  1.1לתנאי המכרז-מסמך
א' ,וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה.
 .1הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים
לאמור בהם.
 .1כערבות לקיום התחייבותי שבהצעתי זו ,ובהתאם לסעיף  1לתנאי המכרז הריני מצרף בזה ערבות
בנקאית לפקודתכם ומייפה את כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא אקיים התחייבויותיי כולן
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או מקצתן  -שבהצעתי זו ,הרי זכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת ,ומוותר
מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.
 .7אני מתחייב להמציא לכם ,ביום שייקבע לחתימת החוזה ערבות בנקאית צמודה המאושרת על ידכם,
להבטחת מילוי תנאי החוזה בהתאם לנדרש בסעיף  11לחוזה-מסמך ג' ואישור ביטוח על גבי נספח ה'
למכרז.
 .8כמו כן הנני מתחייב עם חתימת החוזה לביילו על חשבוני ,ככל שקיימת חובת ביול על פי דין ולהחזירו
לעמותה מבויל תוך שלושה ימים ממועד החתימה.
 .9הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .במידה ויוכח קשר או תיאום ביני
לבין מציעים אחרים ,תהא העמותה רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות הבנקאית ו/או
לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעמותה.
 .10הנני מצהיר בזאת כי אני בעל יכולת לתת את השירות בהתאם לתנאי החוזה והמכרז.
 .11הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש למתן השירות נשוא המכרז המחירים שבהצעתי
להלן כוללים את כל ההוראות שידרשו למתן השירות ,בכל היקפו ובשלמות.
 .12תשלום דמי השתתפות
העמותה תגבה מכל משתתף בחוג תשלום חודשי של דמי השתתפות בהתאם לשעת האימון לכל חודש
בו מתקיים החוג בפועל ללא הפחתות בגין חגים מועדים וימי שבתון.
מובהר כי כל שינוי ככל שיהיה בגובה גביית תשלום מהמשתתפים טעון אישור מהמנהל מראש
ובכתב.
אין לשתף בפעילות מי שלא הומצאה ביחס אליו אסמכתה על תשלום דמי השתתפות.
 .13הנחות
העמותה תהיה רשאית לאשר הנחות למשתתפים על פי המתווה המאושר על ידי גזבר העמותה .יובהר כי
ההנחות ככל שיאושרו ייגרעו מסך כלל הגבייה בפועל לחוג בו ניתנו ההנחות.
 .11תמורה
הנני מציע לתת את השירותים בתמורה כדלקמן :
א .בגין הפעלת חוגים תשלם העמותה למפעיל ___  %מכל סכום שיגבה בפועל מכלל הנרשמות לחוגים.
העמותה תגבה מכל משתתף דמי השתתפות בהתאם לתנאי המכרז ,על פי שעות האימון ועל פי המחירים
שנקבעו על ידי העמותה כמחירים מומלצים ומפורטים בסעיף  11למסמך א' .
על המציע לציין אחוז אחד אחיד לכל סוגי החוגים מסכום דמי ההשתתפות אותם גובה העמותה ממשתתפים בחוגי
טניס שדה אותו הוא מבקש לקבל כתמורה .
אין לציין בהצעה אחוזי הנחה/תוספת שונים לשעות אימון שונות .הצעה בה ינקבו אחוזי הנחה/תוספת שונים לשעות
אימון שונות יביא לפסילת ההצעה
.
ב .התמורה לעיל הינה סופית ולא תשולם תוספת בכל מין וסוג שהוא.
התמורה תשולם כנגד מתן חשבונית כדין.
התמורה בגין כל חודש תשולם במלואה ,ללא הפחתות בגין חגים מועדים וימי שבתון.
הצעתנו זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצון חופשי.

שם המציע_________________________ :
כתובת____________________________ :
מס' ת.ז /.ח.פ.חברה______________________ :
טלפון ______________ :נייד  ___________________ :פקס __________________
כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________ :
שמות מורשי החתימה של המציע_______________________________ :
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חותמת וחתימה מלאה:

__________________________________

חוזה – מסמך ג'
חוזה
חוזה שנערך ונחתם בראש העין ביום ________ לחודש _________שנה __________
בין:

עמותת הספורט ראש העין
(המכונה להלן לשם הקיצור" :המזמין/העמותה")

מצד אחד

לבין____________________________________ :
ת.ז/.ח.פ______________________.
הכתובת____________________________________ :
(המכונה להלן לשם הקיצור" :המציע/המפעיל")

מצד שני

הואיל והעמותה מעוניינת להתקשר עם המציע לצורך הפעלת מועדון טניס שדה עירוני בראש העין ,
והואיל ולשם כך פרסמה העמותה מכרז מס' ____.
והואיל והמפעיל הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;
והואיל והעמותה החליטה למסור למפעיל את ביצוע הפעלת מועדון טניס שדה עירוני (להלן" :הפעילות" או "מועדון
טניס שדה עירוני") על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;
והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם ,התחייבויותיהם ההדדיות ,ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף
והואיל
ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להלן;
הפעולה

אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מהות החוזה
 1.1המזמין מוסר למציע והמציע מקבל על עצמו ,תמורת הסכום המפורט בסעיף  8להלן ,להפעיל מועדון טניס שדה
עירוני בהתאם למסמכי המכרז המפורטים  1.1לתנאי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד של החוזה ,ובהתאם
להוראות מנהל התפעול של העמותה (להלן" :המנהל" או "הממונה") ,בין אם הוראות אלה תינתנה בהתחלת
מתן השירות ובין אם במהלך מתן השירות.
 1.2במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יפעל המציע בהתאם
להוראות המנהל.
 1.3כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.
 .2הצהרות והתחייבויות המפעיל.
 2.1המפעיל מצהיר כי הוא בעל ידע ,ניסיון ,מומחיות ומיומנות הדרושים לשם הפעלת
מועדון טניס שדה עירוני חוגים וליגות בהיקף ,ברמה ,בשיטה ,באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.

12
 2.2המפעיל מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות ,למד את דרישות העמותה עפ"י הסכם זה לצורך הגשת
הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי העמותה בקשר עם כך.
 2.3המפעיל מצהיר כי ברשותו כוח האדם בהכשרה ,ברמה האישית ובכמות הדרושים לשם הפעלת המועדון,
בהיקף ,ברמה ,בשיטה ,בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה.
 2.1המפעיל מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על
חשבונו ,לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הפעלת המועדון ע"פ הסכם זה.
 2.1המפעיל מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את המבנים בהם יופעל מועדון טניס שדה עירוני
וסביבותיהם ,את טיבם ודרכי הגישה אליהם ,את ההוצאות על רכישת הציוד הנדרש להפעלת האימונים
כתיקונם (כדורים ,רשתות ,חולצות ,לוחות תוצאה וכל הנדרש לפעילות ) וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או
עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 2.1המפעיל מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים הנדרשים על פי תנאי מכרז (מסמך א').
 .3הפעלת פעילות
 3.1המפעיל מתחייב להפעיל מועדון טניס שדה עירוני בהתאם להוראות להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

קיום פעילות לכל הגילאים בהתאם להוראות כל דין ,בהתאם לתכנית ההפעלה נספח ד' ובכפוף לאישורה על
ידי המנהל ,המפעיל לא יהיה רשאי לשנות את תכנית ההפעלה כפי שאושרה על ידי המנהל לכל שנה ושנה,
אלא אם קבל את אישור המנהל בכתב ומראש.
הרכב גילאי קבוצות ומספר המשתתפים בכל קבוצה בו זמנית במתחם האימון ייקבע בתיאום ובאישור
מראש של המנהל.
שעות הפעילות יתואמו ויאושרו מראש עם המנהל.
המפעיל יקיים את הפעילות במועדים שנקבעו ,כל שיעור שבוטל מכל סיבה שהיא יושלם.
המפעיל מתחייב לרכוש על חשבונו את כל הציוד הנדרש להפעלת הפעילות השוטפת  :כדורים ,רשתות  ,לוח
תוצאות וכל ציוד אחר הנדרש לשם קיום הפעילות באופן מקצועי.

ו .מובהר בזאת כי לאחר שהמפעיל החל בהפעלת חוג לא יהיה רשאי לסגור את החוג לפני תום התאריך
הנקוב ,אף אם מספר המשתתפים פחת ,אלא אם קיבל את אישור העמותה מראש ובכתב.
המפעיל לא יהיה רשאי לכל אורך תקופת הפעלה לאחד פעילות ,אלא אם קבל אישור מהעמותה מראש
ובכתב.
ז .מובהר בזאת ,כי סגירת חוג או איחוד פעילות כאמור בס"ק (3.1ו) לעיל ,ללא אישור העמותה מראש ובכתב
יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,אשר בגינה תהא העמותה רשאית לחלט את ערבות המפעיל לאלתר .כמו
כן המפעיל יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה.
ח .בעניין זה ,מוסכם על הצדדים כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העמותה לנקוט בכל סעד שתמצא לראוי
ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ,העומד לרשותה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 3.2המפעיל מתחייב לבדוק את תקינות המתקנים והציוד טרם תחילת פעילות ,ולהתריע בפני הממונה על כל
ליקוי שמצא ,בכל מקרה לא תתקיים פעילות אם הליקויים מסכנים את המשתתפים.
 3.3המפעיל מתחייב להפעיל את הפעילות בהתאם ,כמתחייב ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות כל רשות
מוסמכת ,והכל לשביעות רצונה המלאה של העמותה.
 3.1אסור יהיה למפעיל ו/או מי מעובדיו לשלוח ילד/ה לביתו/ה לפני שעות סיום פעילות החוג/הליגה ,מסיבה כל
שהיא ללא אישור הורה  .בכל מקרה בו ילד/ה אינו/ה חש/ה בטוב ,י/תשוחרר הילד/ה רק אם אותרו הוריו/ה
ואלה באו לקחתו/ה מהפעילות.
 3.1מובהר בזאת כי הוספת כל פעילות הדרכה/הפעלה של קבוצות טניס שדה שאינן מצוינות בהסכם זה תהיה
טעונה אישור מראש של מנהל העמותה ושל גזבר העמותה.
 .1מדריכים
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 1.1הפעילויות יועברו על ידי מורים לחנ"ג/מאמנים /מדריכים בעלי הכשרה מוכרת על ידי מנהל הספורט.
 1.2המפעיל רשאי להעסיק ו/או להשתמש ו/או להיעזר ו/או להפעיל כח אדם לרבות שומרים ,מדריכים ,אחראי
ביטחון ומנהלים מקצועיים בהתאם ובכפוף להוראת כל דין ,הוראות ,דרישה והנחיית כל רשות מוסמכת.
 1.3המפעיל ימציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו בהדרכת
ילדים ונוער עד גילאי  18וכן אישור תקף להגשת עזרה ראשונה .
 .1פרסום
העמותה תפרסם מידע ופרטים על הפעילות באתר האינטרנט שלה ובלוחות האלקטרונים ברשות.
על המציע להעביר לאישור מנהל העמותה כל פרסום ,כתבה או פלאייר הנוגע לפעילות במסגרת המועדון.
בכל פרסום יודגש תחת שם רשות הספורט העירונית והעמותה לספורט שם המועדון " :מועדון טניס שדה עירוני".
 .1דמי השתתפות בפעילות לחודש
העמותה תגבה מכל משתתפת בחוג/ליגה תשלום חודשי בהתאם לשעות אימון כדלקמן :
כיתות ט' ומעלה:
עבור אימון אחד בשבוע במשך  10דק' -סך של ₪ 170
עבור  2אימונים בשבוע במשך  10דק' כל אחד -סך של ₪ 210
בי"ס יסודי -עד כיתה ח' כולל:
עבור אימון אחד בשבוע במשך  11דק' -סך של ₪ 110
עבור  2אימונים בשבוע במשך 11כל אחד -סך של ₪ 231
עבור  2אימונים בשבוע במשך 10כל אחד -סך של ₪ 211
הגבייה מהמשתתפים בחוגים הינה בנוסף לגביית תשלום מהמשתתף בגין ביצוע ביטוח ספורטאי ככל שנדרש מהחברה
המבטחת של העמותה.
מובהר כי כל שינוי ככל שיהיה בגובה גביית תשלום מהמשתתפים טעון אישור ממנהל וגזבר עמותת הספורט מראש
ובכתב.
 .7פיקוח
 7.1העמותה תמנה מפקח מטעמה (להלן " -המפקח") להיות המפקח על אופן התנהלות מועדון טניס שדה
עירוני ,ע"י המציע שיזכה עפ"י המפורט בהסכם ונספחיו.
 7.2המפקח יהא מוסמך לבקר בפעילות בכל זמן נתון ,לבדוק ולפקח על איכות ורמת האימונים  ,הציוד וכו' הכל
לפי הוראות ההסכם ונספחיו.
 7.3מובהר בזאת למען הסר כל ספק ,כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את המפעיל שיזכה מחובה כל
שהיא מחובותיו המוטלות עליו על פי הסכם זה .כן יהא המפקח מוסמך להורות על ביצוע שינוי בתכנית
הפעילות ,או להורות על שינויים פרסונאליים כלשהם בצוותי הפעילות ע"י הודעה מראש ובכתב.
 7.1המפקח יהא מוסמך לאחר שהעיר בכתב לפחות שלוש פעמים על פעילותו הלקויה של מאמן /מדריך ,לדרוש
את החלפתו .
 7.7ליקויים שיימצאו על ידי המפקח יועברו למפעיל בכתב ויתוקנו על ידי המפעיל מיד וללא כל דיחוי .לא יעשה
כן המפעיל ,תהיה העמותה רשאית לקנוס את המפעיל בסכום שלא יעלה  ₪ 300לכל מקרה בו לא תוקן הליקוי
ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי להביא את ההסכם עמו לידי ביטול לאלתר והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות
כל טענה כנגד העמותה בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות כאמור.
 .8התמורה
התמורה בגין הפעלת החוגים במועדון וקיום פעילויות המועדון על פי תנאי מכרז זה עבור כל תקופת ההסכם
תשולם בתנאים ובמועדים כדלקמן:
 בגין הפעלת החוגים תשלם העמותה למפעיל בהתאם לתנאי המכרז __  %מכל סכום שיגבה בפועל מכלל
הנרשמים/ות לחוגים (להלן" :התמורה").
 אין לשתף בפעילות מי שלא הומצאה ביחס אליו אסמכתה על תשלום דמי השתתפות.


התמורה בגין כל חודש תשולם במלואה ,ללא הפחתות בגין חגים מועדים וימי שבתון.



התמורה תשולם כנגד מתן חשבונית כדין.
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התמורה לעיל הינה סופית ולא תשולם תוספת בכל מין וסוג שהוא.

היערכות ומתן השירות
המפעיל מתחייב לסיים בכל שנה ההערכות למתן השירות ולתחילת עונת הפעילות עד ולא יאוחר מיום .11.8
המציע יפעיל מועדון טניס עירוני בהתאם לתנאי המכרז והחוזה בכל עונה בתקופת ההסכם ברציפות משך 10
חודשים החל מיום  1.9וכלה ביום .30.1

 .10תקופת ההסכם
 10.1תקופת ההתקשרות הינה לעונת פעילות אחת .המתחילה ביום  1/9/19ומסתיימת ביום  30/1/20העמותה תהא
רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם לשתי עונות פעילות כל אחת בת  10חודשים להלן התקופות המוארכות
 :עונת פעילות אחת בת  10חודשים המתחילה ב 1.9.20 -המסתיימת ב  ,30.1.21ועונת פעילות נוספת בת 10
חודשים המתחילה ב 1.9.21 -ומסתיימת ב( 30/1/22 -להלן" :התקופה המוארכת") ,וזאת ע"י מתן הודעה
מוקדמת בכתב על כך עד  10יום לפני תום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת בהתאמה.
 10.2חוגים יפעלו בחודשים ספטמבר/אוקטובר עד סוף יוני .בחודשים יולי אוגוסט יהיה מציע רשאי להמשיך את
הפעלת החוגים ו/או להפעיל קייטנות טניס שדה או קייטנת ספורט בדגש על ענף טניס שדה במסגרת עמותת
הספורט בכפוף ואישור המנהל ולהוראות מכרז זה והוראות כל דין.
במקרה של סיום ההתקשרות עם העמותה לא יפעיל הספק חוג
בראש העין חצי שנה לפחות ממועד הפסקת ההתקשרות.
ערבויות
להבטחת קיום כל התחייבויות המפעיל עפ"י המכרז והסכם זה ,ולהבטחת ביצוע יעיל ,תקין ורצוף של שירותיו
לעמותה המציע ימציא ערבות בנקאית ערוכה ללא תנאי בסך  42,000ש"ח למשך תקופת החוזה ועוד חודש לרבות
התקופה המוארכת ועוד חודש.
המפעיל מסכים ומצהיר כי ידוע לו ,שסכום ערבות הביצוע ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבויות ,שנטל על עצמו על פי מסמכי המכרז והסכם זה.
המפעיל מסכים ומצהיר כי ידוע לו ,שאין בחילוט ערבות הביצוע ,כדי לפגוע בזכויות ו/או סעדים כל שהם ,שיעמדו
לרשות העמותה לתבוע את נזקיה הממשיים ,אם יהיו יתרים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל ,ומבלי לפגוע בכל זכות
אחרת של העמותה.
 12אחריות וביטוח
 12.1המפעיל יהיה אחראי כלפי העמותה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו לעמותה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,כתוצאה ממעשה או מחדל
במתן השירות או בקשר אליו על ידי המפעיל או על ידי מי שנתון למרותו וכן כל נזק או קלקול שייגרמו המציע
לרכוש העמותה ומתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מידי ובדרך היעילה ביותר
לשביעות רצונה המלאה של העמותה .
 12.2המפעיל מתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים על-פי דין לעובד או לכל אדם אחר ,כתוצאה מתאונה או
נזק כלשהם שנגרמו תוך כדי מתן השירות ,או בקשר למתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין .המפעיל מתחייב
לפצות ולשפות את העמותה בגין כל סכום בו תחויב כתוצאה מנזק או תאונה כאמור.
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המפעיל ומי מטעמו ו/או על פי דין או הסכם ,מתחייב המפעיל
12.3
להחזיק בתוקף ביטוחי נכסים חבויות נאותים בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף
כנספח ה' למסמכי המכרז (להלן -האישור) ,וימציא לביקורת העמותה את האישור עד מועד חתימת הסכם זה
או במועד אחר כפי שתקבע עמותה .המצאת האישור חתום על ידי מבטחי המפעיל ,לרבות חידושו בתום כל
תקופת ביטוח ,הינה תנאי מוקדם למתן אישור לו לפעול על פי ההסכם ,מהעמותה .לא יהיה בעיכוב במתן
אישור לפעול ,עקב אי מילוי תנאי זה על ידי המפעיל משום הפרת ההסכם מצד העמותה ולא יהיה בעיכוב בכדי
לשחרר את המפעיל מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה .מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות
הבדיקה והביקורת על ידי העמותה ומי מטעמה אינן מטילות על העמותה ו/או על מי מטעמה כל חובה
ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח ,הפוליסות ,טיבם ,היקפם ,התאמתם לנשוא הביטוח ,תוקפם או
העדרם.
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 14עובדים
המציע מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם בחוק
13.1
תנאים סוצילאיים על פי דין הסכם או הסדר קיבוצי או צו הרחבה וכיו"ב וכי לדרישת העמותה ימציא לה
אשור רו"ח בעניין .מבלי לגרוע מהאמור המציע מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א  1991 -וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג  .1913 -הפרת הוראות החוקים
הנ"ל על ידי המציע ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
המציע מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות
13.2
ביחס להעסקת עובדיו.
 13.3ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל ואולם אין בכך כדי
לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.
 13.1המציע מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה
עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .
בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת ,חייב
המציע להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 13.1מוסכם בין הצדדים כי עובדי המציע ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של המפעיל בלבד .המפעיל
בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה
שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם,
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 13.1מוסכם ומוצהר בזה שהמפעיל מבצע התחייבויותיו שבחוזה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין העמותה לבין
המפעיל ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל אלה אינם
משתלבים במסגרת העמותה ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה זה
או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה
שיעסיק לבין העמותה  .המפעיל מתחייב לפצות את העמותה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב
שיוטל על העמותה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
 11הפסקת ביצוע העבודה שינויים
 11.1מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם העמותה תורה על הפסקת מתן השירות מכל סיבה שהיא יפסיק המפעיל
את מתן השירות תוך חודשיים ממתן ההודעה בכתב  ,במקרה כאמור תשולם תמורה בגין התקופה בה ניתן
השירות בפועל .במקרה של הפסקת ההתקשרות עם העמותה בגין הפרת ההסכם על ידי המפעיל לא יפעיל
הספק חוגי טניס שדה בראש העין עד תום העונה בה הופסקה הפעילות.
 11.2המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי לא יהיה כל תוקף לביצוע שינוי בתנאי המכרז וההסכם ,אלא אם כן חתמו על
ההוראה מורשי החתימה של העמותה.
 17סילוק יד המפעיל
 11.1בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה העמותה רשאית ,לאחר מתן הודעה בכתב חודש ימים
מראש ,להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל ולהשלימה בעצמה או באמצעות אחרים.
א .כשהמפעיל פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה סידור עם או
לטובת נושיו  ,או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות.
ב .כשהמפעיל מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,בלי הסכמה בכתב ומראש של העמותה.
ג .כשהמפעיל מסתלק מביצוע החוזה.
ד .כשהמפעיל מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.
 11.2המפקח יהא מוסמך לאחר שהעיר בכתב לפחות פעמיים על פעילותו הלקויה של מאמן /מדריך לדרוש את
החלפתו .לא החליף המפעיל את המדריך  ,תיחשב זו כהפרה יסודית.
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פעלה העמותה על פי סעיף זה לא תהא העמותה חייבת כלפי המפעיל אלא בתשלום אותו חלק משכר
11.3
החוזה המגיע לספק עד לסילוק יד מהעבודה בקיזוז נזקיה ולמפעיל לא תהיינה כל טענות או דרישות מכל סוג שהוא
כלפי העמותה בשל שימוש בזכותה לפי סעיף זה.
 11סעיפים יסודיים ועיקריים:
בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה סעיפים , 9, 1.3 , 1.1, 3.1 ,3.3 ,3.2 ,3.1 , 2.1 ,2.3 ,2.1
 , 13.2 , 12.3נספח ג' ,ד' הינם סעיפים יסודיים ועיקריים בהסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית
של ההסכם אשר בגינה תהא העמותה רשאית לחלט את ערבות המפעיל.
כמו כן מובהר בזאת ,הפרת סעיפים המפורטים בס"ק (א) לעיל ,מהווים הפרה יסודית של הסכם זה שבעטים
תהיה לעמותה הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה .
 17הוצאות עריכת החוזה וביולו
המפעיל יישא בהוצאות ביול החוזה ככל שקיימת חובת ביול על פי דין.
 18הסבת החוזה
 19.1המפעיל אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי
החוזה ,אלא בהסכמת העמותה מראש ובכתב.
 18.2אין האמור לעיל בא לפגוע בזכותו של המפעיל להעסקת עובדים ,על פי התנאים המתחייבים מהחוזה.
 18.3ניתנה הסכמת הרשות בהתאם לאמור בסעיף  18.1לעיל ,אין הסכמת העמותה פוטרת את המפעיל מאחריות
ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והמפעיל יישא באחריות מלאה לכל האמור בחוזה זה.
 .19הסבת ההסכם לעירייה
העמותה רשאית להסב הסכם זה לעירייה או לתאגיד עירוני אחר  ,על פי שקול דעתה הבלעדי ולמפעיל לא יהיו כל
טענות או תביעות בקשר לכך ובלבד שלא יפגעו זכויותיו על פי הסכם זה ,במקרה כזה תימסר ערבות ביצוע לעירייה
והיא תתווסף כמבוטח/מוטב נוסף לאישור הביטוח.
 .20כללי
20.1
20.2
20.3
20.1
20.1

הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,או הנחה ,או דחייה שניתנה
לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.
לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים ,בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה ,אין
לראות בכך הקלה או ויתור על אותם הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו
הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.
הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם
והוא מבטל כל הסכם ,מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל
פה ,על ידי מי מהצדדים.
כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד ,ובחתימת הצדדים לו ,וכל עוד
לא נעשה כן ,לא יהיה לו כל תוקף.
ארכה ,ויתור ,הימנעות מפעולה מצד העמותה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת
זכויותיה ,אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של העמותה .דין תוך  7ימים ממועד
קבלת ההודעה על זכייתו.
 .21הודעות

כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של
הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור  18שעות מזמן מסירתה בדואר ,אם נמסרה
ביד ממועד מסירתה .הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל
הפקס כי קבלה.
לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:
א .כתובת המזמין :רחוב שלה  21ראש העין . 18031
ב .כתובת המציע:

.
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ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
עמותת הספורט העירונית ראש העין

__________________
המפעיל

נספחים – מסמך ד'
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נספח א'
רשימת מגרשים משולבים לפעילות טניס שדה בראש-העין
.8
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.9

מגרש
קיבוץ גלויות
חיים גורי
אשכול
לב העיר

שבזי 117
חותמי המגילה

סה"כ שעות שבועיות
1
1
1
1

כתובת

נופים
ענבלים

נוה אפיקים 3
בזק 3

1
1
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נספח ב'
אישור ניסיון בהתאם לסעיף  )1( 2ו )2(2 -לתנאים להשתתפות המכרז
לכל מאן דבעי

אישור
הריני לאשר כי מר/גב/חב/

______________________________________

הפעיל בתחום השיפוט של הרשות המקומית _______________________________
חוגי טניס שדה לילדים ונוער (מחק את המיותר) בשנים ____________,
כמפורט להלן:
בשנת הפעילות ________

נרשמו והתאמנו ________ חניכים

בשנת הפעילות ________

נרשמו והתאמנו ________ חניכים

בשנת הפעילות ________

נרשמו והתאמנו ________ חניכים

פרטים נוספים-

המלצה/חוו"ד
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________

הערה :חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

___________
תאריך

____________

_____________

שם החותם

חתימה וחותמת
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נספח ג'

כתב התחייבות
אני הח"מ ___________________,נושא ת.ז .מס' __________ מרחוב__ ______________ ,מתחייב בזאת
כלפי עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי כדלקמן:
(א)

לא להעסיק עובד/ת במסגרת הפעלת חוגי טניס שדה בין במישרין או בעקיפין ,אשר הורשע בעבר על ידי בית
משפט ו/או הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.

(ב )

להמציא אישור על העדר עבירות מין ,ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידי במסגרת הפעלת
חוגי טניס שדה בראש העין עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א.2001 -

(ג)

לא להעסיק במסגרת הפעלת חוגי טניס שדה כל עובד/ת שאין בידו תעודת הסמכה כחוק כמפורט בסעיפים 1
(  ) 3לתנאי להשתתפות במכרז וסעיף  1לחוזה .

(ד)

לא להעסיק במסגרת הפעלת חוגי טניס שדה מאמן או מדריך שלא קיימו קורס רענון בהדרכת גורם מוסמך
ומוכר על ידי מינהל הספורט בהגשת עזרה ראשונה במהלך השנתיים האחרונות.

(ה)

להעסיק במתן השירות תושבי בעלי אזרחות ישראלית בלבד ,או מי שבידו רישיון עבודה תקף בישראל .

(ו)

בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  -או חלק ממנה  -יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ואהיה חייב לפצותכם
בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק
ו/או דין
לעניין כתב התחייבות זה עובד כולל כל מי שמועסק מטעמי במתן השירות נשוא מכרז מס 1/19.

_________________
חתימה

__________
תאריך
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נספח ד'

תכנית להפעלת טניס שדה בראש-העין
תכנון שיבוץ האימונים שנתי

חתך גילאים

מס' אימונים בשבוע

מגרש/ים

סה"כ שעות שבועיות

גן
א-ב
ג–ד
ה-ו
חט"ב ותיכון
אחר

טורנירים
 .8המציע מתחייב לבצע לפחות שלושה טורנירים עירוניים אשר יהיו פתוחים לכל המעוניין להשתתף.
 .2המציע יארגן ויבצע את הטורנירים על חשבונו ,כולל פרסים למשתתפים ,למצטיינים ולכל הציוד הנדרש.
 .3מועדי הטורנירים והפרסום יתואמו מראש עם עמותת הספורט העירונית.
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נספח ה'
עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין (ע"ר)  -אישור על קיום ביטוחי מפעיל
חוג טניס שדה
לכבוד
עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי (להלן :העמותה/הרשות/המזמין/המבוטח השני)
א/.ג.נ,.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_________________(להלן" :בר הרשות")
בגין זכות שימוש במגרשי/אצטדיוני הרשות (להלן" :הנכס")
למטרת אימונים ,משחקים וכיו"ב (להלן" :הפעילות/נשוא הביטוח")

אנו הח"מ _____________ חברה לבטוח בע"מ מאשרים כי ערכנו לבר הרשות פוליסות לביטוח בקשר עם נשוא
הביטוח ,לתקופת הביטוח מ  ...ועד  , ...כמפורט להלן:
א.

ב.
ג.
ד.

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור לכיסוי אחריות בר הרשות ו/או מי מטעמו ואת אחריותה של העמותה בגין
הפעילות המתבצעת בנכס ,בגבולות אחריות לתובע ,למקרה ולתקופה ( 12חודשים) בסך  1,000,000דולר.
הבטוח מכסה גם נזקים הנגרמים לרכוש העמותה ולרכוש סמוך ,למעט רכוש העמותה שנמצא בשליטתו הישירה
והבלעדית.
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי בר הרשות בגבולות אחריות
לתובע ,למקרה ולתקופת ביטוח שנתית 1,000,000 ,דולר .הביטוח מורחב לכסות את אחריותה של העמותה היה
ותיחשב כמעבידה של מי מעובדי בר-הרשות.
ביטוח ציוד ,תכולה ומלאי המובאים לנכס כנגד סיכוני "אש מורחב" ,על בסיס ערך כינון מלא.
ביטוח על פי חוק הספורט התשמ"ח –  1988ותקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה –  ,1911למאמנים ,מדריכים
ומשתתפים בפעילות הספורט ,בסכומים כמתחייב מהחוקים ומהתקנות הנ"ל.

(סעיף זה תקף במידה והפעילות במסגרת אגודת ספורט/ארגון ספורט/התאחדו/איגוד ספורט)

הרחבות ותנאים מיוחדים :מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים שערכנו
למבוטח שבנדון ,נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:
" .1המבוטח" יהיה :בר הרשות ו/או המזמין ו/או הרשות (בקשר במישרין ו/או בעקיפין למעשיו ו/או למחדליו של בר
הרשות .המונח "המזמין" לצורך ביטוח צד ג' לעיל כולל חברות בת וכל עובד ו/או שלוח של הנ"ל.
 .2בפוליסות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות התחלוף כלפי המזמין ,פרט נגד מי שפעל מתוך כוונת זדון.
ב .סעיף אחריות צולבת.
ג .לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ביטוח ,אלא לאחר שתקבלו אתראה בדואר רשום  10יום מראש.
 .3בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי ,כאשר התביעה מתייחסת לאש ,התפוצצות,
אדים ,בהלה ,כלי הרמה ,כלי רכב (עד סך  110,000דולר מעל לסכומים המכוסים בביטוח רכב סטנדרטי) למעט
האחריות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,זיהום תאונתי ,עבודות נוער כדין ,הרעלה ממזון ומשקה ,מתקנים
סניטרים לקויים ,רכוש של העמותה שבו פועל בר הרשות.
 .1בר הרשות לבדו אחראי לתשלום דמי ביטוח ולתשלום השתתפות עצמית ולתנאי המיגון והבטיחות.
 .1כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי או אחריותנו ,כאשר קיים ביטוח אחר לא
יופעל כלפי המזמין ,ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמין במלוא
השיפוי המגיע לפי תנאיו .אנו מוותרים בזאת במפורש על כל תביעה להשתתפות בנטל החיוב או שיפוי נגד המזמין ו/או
נגד מבטחי המזמין ,לפי סעיף  19לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ועל פי כל דין.
 .1ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה  ,ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי
לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף "הודעת ביטול" לעיל.
______________ _____________ ______________ _____________
שם ותפקיד המו"ח
חותמת וחתימת המבטחים
תאריך
רשימת פוליסות הביטוח  :אחריות חוקית כלפי הציבור מס'_____ חבות מעבידים מספר __
פרטי סוכן הביטוח שם  .............................טל'  ...............פקס .............
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נספח ו'
תצהיר זכויות עובדים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  218לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1918
"שליטה":
– חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987
"חוק שכר מינימום"
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת ______________ ב( -יש
למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ( _______________ .להלן" :המציע") ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
.8

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה להפעלת חוגי טניס שדה בראש העין נשוא מכרז מס' _______1/2019
.

.2

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום
והפרשות סוציאליות.

.3

אני 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 העמותה.

.4

הנני 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.
_________________
חתימת עורך הדין
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נספח ז'
תצהיר העסקת עובדים זרים

בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  218לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1918
"שליטה":
– חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים
"חוק עובדים זרים"
הוגנים) התשנ"א .1991
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת ______________ ב( -י ש
למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ( _______________ .להלן" :המציע") ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
.8

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה להפעלת חוגי טניס שדה בראש העין נשוא מכרז מס' _________.1/2019

.2

אני 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 העמותה.

.3

הנני 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
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נספח ח'

תצהיר תביעות משפטיות
בתצהיר זה:
תושב ישראל  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה " :כמשמעו בסעיף  218לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1918
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציעה במכרז זוטא 1/19
_________________ח"פ_____________ (להלן " :החברה")  ,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 זוטא  1/2019הפעלת חוגי טניס שדה בראש העין.
החברה
 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו /או מי מבעלי שליטה בחברה ו/או מי ממנהלי
ו/או נושאי משרה בחברה תביעות משפטיות ו /או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס
נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

____________
תאריך

_______________
המצהיר

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
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נספח ט'

תצהיר הרשעות פליליות
בתצהיר זה:
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  218לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
" נושא משרה" :כמשמעו בחוק החברות.
" שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1918
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציעה במכרז זוטא 1/19
__________________ח"פ_____________ (להלן " :החברה")  ,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 זוטא הפעלת חוגי טניס שדה בראש העין.
המציע
 .2הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי
ו/או ממורשי של המציע .לא קיים כנגד המציע ואו בעלי המציע ואו כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה
שלו ,בחמש השנים האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים  383 ,290-297עד  393ו 111-עד 138
לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
____________
תאריך

_______________
המצהיר

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
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נספח י'
הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו\או לחבר המועצה ולהיעדר ניגוד עניינים אישי או אחר
 1הנני מצהיר בזאת כי עמותת ראש העין הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים :
 1.1סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קורבו ,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 העמותה;
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 קובע:
"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 שליטה בו .
(ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף()1(1ב) ו()1(2-ב))
 1.3סעיף (171א) 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 העמותה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת העמותה אין לי  :בן זוג  ,הורה  ,בן או בת ,אח או אחות ,ואף לא 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 או הצעתי או שאחד מנהל או עובד אחראי בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף  ,או מי שאני סוכנו  ,העובד ברשות.
3
1
1

ידוע לי כי העמותה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל  ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים  ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות בסעיף  122א'( )3לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת
העמותה ברוב של  2\3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשורת לפי סעיף  122א'(א) לפקודת העיריות
ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 .6הנני מצהיר ,כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואיני מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת מניעה אחרת לקיום
ההסכם נשוא המכרז  ,ו/או עילה המונעת ממני לקיים הוראות ההסכם הנ"ל בניגוד עניינים אישי או אחר.

תאריך  _______ :שם המשתתף ______________ :חתימת משתתף____________:
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מסמך ה' – ריכוז מסמכים

ריכוז מסמכים
המציע יצרף ויסמן במקום המתאים בטבלה כל מסמך שצורף
מס'
.1

רשימת מסמכים
ערבות בנקאית על סך  ₪ 32,000בתוקף עד יום .31/7/20

.2

אישור הוכחת ניסיון והמלצות (נספח ב')

.3

שני העתקי מכרז חתומים בכל עמוד בראשי תיבות וחתימות
מלאות המקומות המיועדים לכך

.1

אישור עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף

.1

אישור רואה חשבון או עו"ד בדבר זכות חתימה

.1

אישור תקף עפ"י חוק עסקאות לגופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות)

.7

אישור ביטוח (נספח ה')

.8

תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים (נספח ו')

.9

תצהיר העסקת עובדים זרים (נספח ז')

.10

אישור רו"ח שהמציע מדווח לרשויות המס על משכורות עובדיו
ומעביר ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

.11

התחייבות להמציא אישור היעדר עבירות מן ואישור בתוקף להגשת
עזרה ראשונה (נספח ג')
תוכנית הפעלה (נספח ד')

.12

.13
.11

תצהיר תביעות משפטיות (נספח ח')
תצהיר הרשעות פליליות (נספח ט')
הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית וניגוד עניינים (נספח י')
אישור ניכוי מס במקור
תעודת מאמן של המציע
או תעודת מאמן של מנהל מקצועי מטעם המציע ואישור רו"ח על
העסקת המנהל המקצועי כשכיר /חוזה התקשרות עם מנהל
מקצועי
אישור היעדר עבר פלילי בעבירות מין
אישור בתוקף להגשת עזרה ראשונה (מע"ר)

יש

אין

