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הודעה למעוניינים להפעיל פעוטונים במבנים של גני ילדים לשנת הלימודים תש"פ בלבד
עיריית ראש העין מזמינה את המעוניינים להציע הצעות לשכירת שישה מבנה/ים המיועדים לגני
ילדים כמפורט בטבלה שלהלן ,לצורך הפעלת פעוטונים ( גילאי  )0-3החל ממועד חתימה על הסכם
עם הזוכה בהליך ועד  9באוגוסט  ( . 2020יום אחרון לפעילות הפעוטון יום ו'  7באוגוסט 2020
עפ"י לוח חופשות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים )
בהתאם לתנאי ההפעלה כדלקמן:
א .מובהר כי זמינות המבנים היא לשנת לימודים אחת בלבד – שנת תש"פ .
ב .המבנים יושכרו במצבם הנוכחי  AS ISכשהם ריקים מתכולה.
ג.

הרשאה להפעלת פעוטון מותנית בקיום הוראות חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,
התשע"ט – 2018

ד* .שעות פעילות הפעוטונים תהיינה כדלקמן:
בימים א'-ה' החל מהשעה  07:00ועד לשעה ( 17:00שעת סיום לכל המאוחר )
בימי ו' וערבי חג החל מהשעה  07:00ועד לשעה ( 13:00שעת יום לכל המאוחר).
ה .התמורה בעבור השכרת המבנה תהיה לפי התעריף המינימלי הנקוב בהסכם (₪ 8,000
לחודש) בתוספת ________  ₪שיעור התוספת שיציע המציע בהצעתו .על המציע לציין
את שיעור התוספת מהמחיר הנקוב המוצע על ידו בש"ח בטופס הצעה* .
*אופן הגשת ההצעה:
* על המציע להגיש את כל מסמכי ההצעה חתומים על ידו בכתב במעטפה סגורה למחלקת רכש
בעירייה עד ולא יאוחר מיום  5.9.2019שעה  12:00מעטפה אשר תגיע לאחר השעה  12:00תפסל.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או שיק בנקאי על סך  ₪ 10,000בתוקף עד  31.10.19להבטחת
עמידת המציע בהצעתו ולקיום כל תנאי ההסכם.
*רשימת גני הילדים העומדים להשכרה ,נוסח ההסכם ,תנאי השכירות ודרישות הרישוי ,ניתן
לקבל במחלקת רכש ברחוב שילה  21ראש העין .
*ניתן להגיש הצעה על מבנה אחד.
אופן בחירת הזוכה:
ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הכספית הגבוהה ביותר.
במקרה של הצעות זהות תפעל העירייה באחת משתי הדרכים הבאות:
 .1התמחרות נוספת בה ידרשו המציעים להגיש הצעה משופרת וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.
 .2העירייה תחליט עפ"י שיקול דעתה ובשים לב לכתובת מגורי הילדים שנרשמו למעון מי המציע
הזוכה בכל מבנה.
*העירייה לא תתקשר עם מציע אשר קיימת קירבה משפחתית לחבר מועצה ,או לעובד עירייה
בהתאם להוראות הדין לעניין זה.
*העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה שתעמוד בתנאים דלעיל או הצעה כלשהי.
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רשימת מבנים המיועדים לגני ילדים:
שם הגן

כתובת +גו"ח

שטח הגן במ"ר

נופרים א'

רח' נחשול גוש  7284חלקה 25

 128מ"ר

נופרים ב'

רח' נחשול גוש  7284חלקה 25

 128מ"ר

נופרים ג'

רח' נחשול גוש  7284חלקה 25

 128מ"ר

 805א'

רוזלין יאלו  3גוש  5581חלקה 74

 128מ"ר

 805ב'

רוזלין יאלו  3גוש  5581חלקה 74

 128מ"ר

 805ג'

רוזלין יאלו  3גוש  5581חלקה 74

 128מ"ר

טופס הצעה:
מבנים המיועדים להשכרה לצורך הפעלת פעוטונים לשנת הלימודים תש"פ
בהתאם לתנאי ההליך – הזמנה להצעת הצעות למתן זכות שימוש במבנים המיועדים לגני ילדים
לצורך הפעלת פעוטונים (גילאי  )0-3לשנת הלימודים שת"פ בלבד ,על המציע להגיש הצעתו
לתוספת תשלום בעבור מתן זכות שימוש החל ממועד החתימה על ההסכם עם הזוכה בהליך ועד
ליום  8.8.20במבנים שלהלן:
יש לציין בעמודה הששית בטבלה את התוספת בש"ח למחיר המינימום ובעמודה שביעית
בטבלה את הסכום עם התוספת ,דהיינו הסכום הסופי הכולל שישולם על ידי המציע עבור כל
מבנה.
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מחיר
מס' המבנה שטח
מינימלי תוספת
כתובת
בש"ח
לחודש
המבנה
למחיר
עבור
השימוש המינימלי
במבנה
₪
8,000
.1
8,000
₪
₪ 8,000
.2
מינימלי
לגן ₪
8,000
.3
.4

₪ 8,000

.5

₪ 8,000

.6

₪ 8,000

הצעתי זו ניתנה ביום
החופשי.

סה"כ
בש"ח לחודש

לאחר עיון בכל מסמכי ההליך מתוך הבנה הסכמה ורצוני

שם המציע______________________ :

כתובת ____________________________

מס' ת.ז/.ח.פ ______________________ :טלפון____________________________ :
פקס _____________________
חותמת

דואר אלקטרוני ______________________________

___________
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חתימה _________

אגף למינהל תאום ותפעול
הסכם
מתן זכות שימוש בתמורה
שנערך ונחתם בראש העין ביום ___ לחודש _______ שנת 2019
בין:

ל ב י ן:

עיריית ראש העין
מרח' שלה  21ראש העין
( להלן " :העירייה")

מצד אחד

שם:
ת.ז/.ח.פ_______________.

מרחוב ___________________
טל____________ .

פל__________ .

פקס______________ :

דואר אלקטרוני _______________________________________ :
(להלן :ה"מורשה")
הואיל

מצד שני

והעירייה היא בעלת זכויות והמחזיקה של מבנה המיועד לשימוש כגן ילדים בשטח של
כ  ____ -מ"ר__________ הנמצא ברחוב __________ מס' ____ הידוע
כגוש_____ חלקה ______ בראש העין (להלן" :המבנה");

והואיל והמורשה פנה בבקשה ליתן לו רשות להשתמש במבנה כפעוטון (לגילאי  , )0-3בתנאים
ובמועדים כמפורט להלן בהסכם זה על נספחיו;
והואיל והעירייה מסכימה ליתן למורשה זכות שימוש במבנה ,בכפוף לקבלת כל אישור הדרוש
על פי כל דין ,ולתנאי הסכם זה על נספחיו.
והואיל והמורשה מסכים לקבל זכות שימוש במבנה למטרת השימוש בכפוף להוראות הסכם זה
ובכפוף לכך שהוראות חוק הגנת הדייר ( נוסח משולב) תשל"ב  1972לא יחולו על מבנה
ו/או המורשה ו/או הסכם זה.
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם והם נמנים על עיקריו.
זכות השימוש במבנה ניתנת למטרת ניהול פעוטון (גילאי  )0-3לשנת הלימודים תש"פ
_____________________________ בלבד( ,להלן" :מטרת השימוש").
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א .העירייה נותנת בזה למורשה זכות שימוש במבנה בהתאם להוראות הסכם
זה ותנאיו למטרת השימוש בלבד כמפורט להלן:
לתקופה מיום ____________ וכלה ביום  ( 8.8.20להלן" :תקופת הרישיון").
ב .למרות האמור בסעיף (3א) לעיל העירייה רשאית להביא הסכם זה לידי
סיום ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לצד שני  60יום קודם למועד
סיום ההסכם.
ג .המורשה מקבל זכות שימוש במבנה במצבו הנוכחי  AS ISכשהוא פנוי
מכל אדם וחפץ.
ד .המורשה רשאי להכניס למבנה מתקנים ו/או ציוד לצורך פעילותו
במבנה ,בכפוף להתחייבותו להחזרת המבנה למצבו הנוכחי כפי שקבלו
מאת העירייה ,בתום תקופת השימוש.
ה .עבור השימוש במבנה ישלם המורשה לעירייה סך של  ₪ 8,000בתוספת
של _________  ₪עבור כל חודש בתקופת הרישיון (להלן:
"התמורה").
ו .התמורה תשולם לעירייה עבור כל חודש מראש בראשון לכל חודש בתקופת הרישיון
תשלום ראשון ישולם במעמד חתימת ההסכם ,לביצוע יתר התשלומים יימסרו
שיקים או תיחתם הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק של המורשה ,עבור חלק מחודש
תשולם תמורה יחסית.
ז .לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק.

ח .המורשה יישא בתשלום כל המיסים העירוניים ,הארנונות והתשלומים
החלים על שוכר בגין המבנה החל מתחילת השכירות :ארנונות
עירייה ,ותשלומים עבור מים ,חשמל וגז.

ט .בתום תקופת הרישיון מתחייב המורשה להפסיק את השימוש במבנה
ולהחזיר המבנה לעירייה כשהוא נקי ומסודר במצב שמיש כפי
שהתקבל על ידי המורשה ופנוי מכל אדם ו/או חפץ השייך למורשה.
י .זכות השימוש כפופה להוראות הדין והוראות הסכם זה.
יא .המורשה מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות,
התשע"ט – .2018
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מבלי לגרוע מהרישיון ומיתר זכויות העירייה לפי הסכם זה מצהיר המורשה
בזה כי:
א .לא שילם לעירייה כל סכום שהוא בתור דמי מפתח ו/או דמי
כניסה
ו/או דמי הסכמה בתמורה להסכמת העירייה להעניק לה את הרישיון במבנה לפי
הסכם זה ,לפיכך מתחייב המורשה שלא לדרוש מהעירייה ולא לקבל כל סכום
שהוא ו/או תמורה כשלהי בעת פנוי המבנה והחזרת החזקה בו.
ב.

על מסירת המבנה לפי הסכם זה לא יחול חוק הגנת הדייר
(נוסח משולב) ,והמורשה לא יהא דייר מוגן מכוח החוק הנ"ל,
או כל חוק דומה אחר.

ג.

להשתמש במבנה למטרת השימוש בלבד .המבנה ישמש
למטרות פעולות המורשה כמפורט בסעיף  2להסכם זה .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל מתחייב בזה המורשה שלא לעשות
שימוש במבנה שיהיה בו משום מטרד ו/או הפרעה ו/או הקמת
רעש ו/או מטרד של ריח או עשן .הקביעה אם יש שימוש משום
מטרד כנ"ל תהיה נתונה לשיקול הדעת ולהחלטת העירייה
והמורשה מסכים בזה לקבל את קביעת העירייה הנ"ל.

ד.

שלא לאפשר עישון במבנה.

ה .להחזיק את המבנה וסביבתו במצב תקין ,נקי ומסודר ולהיות
אחראי לתקן כל נזק שייגרם למבנה על ידם ו/או מבקריהם
ו/או עובדיהם ו/או לקוחותיהם ו/או פועליהם ו/או מוזמניהם,
למעט נזק שאינו נובע ממעשה או מחדל רשלני של המורשה
שאז חבות תיקונו תחול על העירייה.

ו.

שלא להשכיר ו/או למסור ו/או להעביר את הרישיון במבנה
הנ"ל ו/או
חלק ממנו לאחר ו/או לאחרים ולא להרשות את השימוש במבנה הנ"ל ו/או בכל
חלק ממנו לתקופה כל שהיא ,ובאופן כל שהוא ,לאחר ו/או בכל הנאה הימנו בין
אם החזקה או ההנאה מוגדרים ובין אם הינם בלתי מוגדרים ,וכן אסור
למורשה להעניק למי שהוא זכות במבנה ,כבר רשות בין התמורה ובין בלא
תמורה.

ז.

שלא לעשות במבנה כל שינויים או תוספות ללא הסכמת
העירייה בכתב ומראש.
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ח .להרשות לעירייה ו/או לבאי כוחה להיכנס למבנה בהודעה
מראש בשעות הפעילות הרגילות של המורשה ,כדי לבדוק את
מצב המבנה וכן לצורך ביצוע תיקונים .מבלי שהאמור בזה
יטיל חובה כל שהיא על העירייה לבצע תיקונים כשלהם ,למעט
אלה שחבות תיקונם חלה על העירייה על פי הסכם זה.
ט .למלא ולבצע כל הוראה של חוק  ,תקנה  ,צו או חוק עזר בקשר
למבנה או החזקתם או שימוש בהם ,אשר יש להם השלכה
כלשהי לגבי העירייה ,לשמור על השקט במבנה ולא לעשות או
להרשות שייעשו במבנה או בקשר אתם דבר כל שהוא  ,אשר
עלול להטריד או לגרום נזק או אי נוחות לעירייה או לשכן כל
שהוא והמורשה אחראי לכל התוצאות ו/או ההוצאות של
הפרת התחייבותו זו ומתחייב בזה לפצות ולשפות את
העירייה בגין כל ההוצאות ו/או הנזקים העלולים להיגרם
לעירייה בגין כך.
.2

המורשה מצהיר כי ראה ובדק את המבנה ומצא אותו מתאים למטרותיו והוא
מוותר בזה על כל טענת אי התאמה בגין המבנה.

.3

כל תיקונים  ,שינויים או תוספות  ,הקשורים למבנה ושנעשו ע"י המורשה,
יעברו בגמר תקופת הרישיון לרשות העירייה ולבעלותה מבלי שהמורשה יוכל
לדרוש פיצויים או תשלום עבורם בין שנעשו ברשות העירייה ובין אם לאו.

.4

המורשה יהיה אחראי לכל הפעילות המתנהלת על ידו ו/או מי מטעמו במבנה,
ומתחייב להודיע על כך לכל מי שנוטל חלק בפעילות לרבות מוזמניו ו/או
לקוחותיו ו/או מבקריו ו/או עובדיו וכל הנמצא במבנה מטעמו.

.5

העירייה לא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של
המורשה לגוף ו/או לרכוש של העירייה ו/או של המורשה ו/או מבקריהם ו/או
מוזמניהם ו/או לקוחותיהם ו/או עובדיהם ו/או פועליהם ו/או סוכניהם ו/או
צד ג' והמורשה נוטל על עצמו אחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייב לפצות
ו/או לשפות את העירייה כנגד כל דמי נזק ,שהעירייה תאלץ לשלם עקב נזק
מעין זה.
על המורשה לערוך על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשה ,במשך כל תקופת
הרישיון ביטוחים מתאימים לכיסוי אחריותו על פי הסכם ולקבל אישור גזבר העירייה
לתקינותם טרם קבלת חזקה במבנה ,אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור
בסעיף זה ,כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריות המורשה על פי הסכם זה,
ו/או להטיל על העירייה אחריות כלשהי ואחריות זו של המורשה תעמוד בתוקפה המלא
ותחייב אותו.
לידיעה והבהרה  -לעירייה ביטוח צד ג' החל במקרה בו תוכח רשלנות של העירייה
בלבד.
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אגף למינהל תאום ותפעול
א .הפר המורשה או לא מלא הוראה אחת או יותר מהוראות הסכם זה ,ולאחר
שהעירייה דרשה ממנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן הוראות ,תוך
תקופה שתיקבע לכך על ידי העירייה ,והמורשה לא עשה כן ,תהא העירייה
רשאית לבטל הסכם זה.
ב .בטלה העירייה את ההסכם כאמור בסע"ק א' דלעיל ,יהא המורשה חייב לפנות את
המבנה ולהחזיר את החזקה /בו לידי העירייה כשהוא פנוי מכל אדם ,חפץ אשר
הוכנסו על ידו למבנה ,במצב תקין נקי ומסודר וזאת תוך  48שעות מעת קבלת
הדרישה לכך מהעירייה ,וזאת ללא קבלת כל פיצוי.
הוראות סעיף זה אין בהן כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר שעומדים ו/או שיעמדו
לרשות העירייה על פי הסכם ועל פי דין.
המורשה מצהיר כי בגין כל יום איחור במסירת החזקה במבנה העירייה לאחר
תום תקופת הרישיון ו/או לאחר המועד  ,שנקבע ע"י העירייה לפינוי המבנה,
בהתאם לתנאי הסכם זה ,יגרם לעירייה הפסד דמי שימוש ראויים ו/או דמי
נזק ,אשר הצדדים העריכוהו לאחר הערכה מחושבת מראש  ,בסך בשקלים
השווה ל ₪ 1,000-לכל יום ,והמורשה מתחייב לשלם לעירייה את הסך הנ"ל
עבור כל יום בו יאחר להחזיר את החזקה במעון לעירייה לאחר תקופת
הרישיון ,כאמור בהסכם הזה ו/או לאחר הפינוי  ,שייקבע כנ"ל ע"י העירייה.
תשלום הסכומים הנ"ל לא יפגע בחובת המורשה לפנות את המעון והינו בנוסף לכל סעד
אחר ,שיעמוד לעירייה בהתאם להסכם הזה ו/או לפי כל דין.
א .סכומים שהמורשה יהיה חייב לעירייה על פי הסכם זה ו/או שעילתם בהסכם זה,
והם לא שולמו במועד ,ישאו ריבית חריגה במקסימאלית הנהוגה בחשבונות חח"ד
בבנק הפועלים בע"מ וזאת למן היום שבו אמורים היו הסכומים להיות משולמים
ועד להיום התשלום בפועל.
ב .האמור בס"ק א' לא יגרע מזכותה של העירייה לתבוע כל נזק ממשי אחר
שייגרם לה ו/או לקבל כל תרופה אחרת הנתונה בידו על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין.
ג .אישור בכתב מבנק הפועלים בע"מ בדבר גובה הריבית החריגה לגבי התקופה
הרלבנטית ישמש ראיה מכרעת לצורך חישוב האמור בהסכם זה.

מוסכם בזאת מפורשות כי זכות השימוש אשר ניתנה על ידי העירייה למורשה על פי
הסכם זה אינה יוצרת קשרי עובד ומעביד כלשהם בין העירייה לבין המורשה ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו ,וכי אין העירייה אחרית כלפיהם באופן כלשהו ,ככל שיקבע אחרת בכל הליך
שהוא מתחייב המורשה לשפות את העירייה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם לעירייה עקב
כך.
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אגף למינהל תאום ותפעול
להבטחת מילוי תנאי המכרז והחוזה ,יפקיד הזוכה במקום הערבות הבנקאית
הנזכרת בסעיף  ,1.4ערבות ביצוע בסך  50,000ש"ח .הערבות תהיה ערוכה ללא
תנאי ובת תוקף למשך כל תקופת החוזה ועוד חודש ,ותשמש כערבות לקיום
התחייבויות הזוכה על פי תנאי מכרז זה והחוזה.
יפר הזוכה את החוזה או תנאי מתנאיו -רשאית העירייה ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
לפי חוזה ומסמכי מכרז זה לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי שיקול דעתה
הבלעדית ומבלי שלזוכה תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי העירייה בקשר לכך.
סכום הערבות שחולטה יהיה לקניינה הגמור של העירייה.
כל ויתור הנחה או הימנעות מפעולה או הארכה  ,לא יחשבו כויתור על העירייה
על כל ו/או חלק מזכויותיו לפי חוזה זה  ,אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
א .אין לשנות ,לגרוע או להוסיף תניה ו/או תנאי בהסכם זה ,אלא בהסכמה ובכתב.
ב .הצדדים להסכם זה מסכימים כי יהיו מנועים מלטעון  ,כי הסכם זה שונה מאוחר
יותר ,בעל פה.
כל הודעה על פי הסכם זה תחשב כהודעה שנמסרה שלשה ימים לאחר משלוחה
בדואר רשום לכתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה ,ואם נמסרה ביד מעת
מסירתה.
ולראיה באנו על החתום:

__________________

________________

העירייה

המורשה
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