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מכרז להפעלת פעוטון  /מעון יום לגילאים  0-3ביישוב קציר בשנת
הלימודים תשע"ח -תשע"ט
כללי
וועד מקומי קציר(להלן":הוועד") מזמין בזאת הצעות לצורך ניהול והפעלת פעוטון /מעון יום
לגיל הרך בטווח הגילאים  0-3ביישוב קציר.
"תקופת ההתקשרות" -למשך שנה לימודים אחת (עם אופציה לשנה נוספת) ,אשר תחול מיום
 1.9.2018ועד ליום  8.8.2019ו/או עד ליום  15/8/17עפ"י צרכי הורים.

תנאי הסף
הוועד יבחן את עמדתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף,
הצעתו תיפסל על אתר


המועמד או המציע -הנו תאגיד ו/או עמותה הרשומים כדין בישראל ,הממלאים את כל
החובות המוטלים עליהם מכוח הוראות הדין ודרישות רשם החברות /רשם העמותות,
אשר עיסוקם הינו בהפעלת מעונות לגיל הרך והעומד בדרישות המכרז שלהן כולן או
מקצתן.



המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 ,1976ובכלל זה :
( ) 1בידי המציע אישור מפקיד מורשה ו/או רו"ח ו/או יועץ מס המעיד על כך שהמציע
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
( ) 2המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירות לפי חוק עובדים זרים (אסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987 -ו/או חוקי ההגנה הקיימים על קטינים וחסרי ישע.
( )3המציע (לרבות מנהליו) לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.



המציע הינו בעל ניסיון מוכח של מינימום  15שנים בהפעלת מעונות לגיל הרך ומנהל
ומפעיל לפחות  12מעונות בפריסה ארצית ,ומתוכם לפחות  8מעונות באישור משרד
התמ"ת.



המציע הינו בעל ניסיון מוכח של הפעלת מעונות לגיל הרך ביישובים כפריים.
 המציע מתחייב להעמיד מנהל פעוטון ביישוב במשרה מלאה.
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 המציע בעלת היכולת והנכונות לבנות תכנית לימודים מפורטת תוך שמירה על הרצף
החינוכי הקיים לילדים בגיל הרך עם דגש על השתלבות בחינוך הפורמאלי והבלתי
פורמאלי של הקהילה ביישוב.
 למציע מפקח אזורי על סניפי הרשת המופעלים על ידו ושאינו מפקח על יותר מ10 -
מעונות בו זמנית.
 המציע מפעיל מעונות המוכרים על ידי משרד התמ"ת ,ועומדים בכללים אשר הותוו על
ידי משרד התמ"ת ,באשר להפעלת מעונות לגיל הרך.
 המציע מתחייב ,להפעיל את ולנהל את הפעוטון/מעון היום על-פי כל דין ותקנה וכן על-
פי דרישות משרד התמ"ת משרד הבריאות ,משטרת ישראל ,כיבוי אש ,מועצה איזורית
וכל דרישה של גוף סטטוטורי אחר.
 המציע יצהיר ,על התחייבותו למלא אחר חוקי העבודה במלואם לגבי עובדים שיועסקו
על ידו בהתאם לדרישה במכרז.
 על המציע להצהיר ,כי הוא נעדר קרבה לעובדי או חברי הוועד.
 על המציע לקבל את כל התנאים בחוזה שיחתם מול הוועד לצורך הפעלת הפעוטון/
מעון יום – שהעתק ממנו מצ"ב .
 על המציע לשלם לוועד דמי רישום למכרז בסך של .₪ 500

תנאים נוספים:
 עמידה בדרישות הוראות ונהלי התמ"ת ,בין היתר בכל הנוגע לימי ושעות הפעילות,
יחס המטפלות ,כללי הכשרות ,תברואה מזון וכיוצ"ב.
 השגת אישור משרד התמ"ת (מובהר כי העלויות הכרוכות בהשגת האישור הינן על
המציע בלבד).
 מתן עדיפות ברישום לתושבי קציר.
 חלוקה ל 3-קבוצות גיל נפרדות.
 התחייבות לקליטה של צוות העובדים הנוכחיים במעון תוך שמירה מלאה על תנאי
העסקתם ושכרם.
 כפיפות לוועד.
 התחייבות לשיתוף פעולה פורה ודיאלוג מתמיד בכל הקשור לתכנים החינוכיים
ולצרכי הילדים בין המציע ,הוועד ,המועצה האזורית והקהילה ביישוב.
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 העמדת ייעוץ חינוכי קבוע ותוכנית פיתוח עובדים עם דגש על עקרונות החינוך
הקיבוצי ו חינוך לערכי צדק ,מעורבות חברתית ,אהבת הארץ ושמירה על הטבע,
הסביבה וערכי הקהילה.
 הועד המקומי רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לחייב את הזוכה בסכום של עד
 ₪ 30,000בשנה לצורך ביצוע פעולות אחזקה ותפעול ותיקון המושכר כתוצאה
מבלאי כל שהוא ו/ואו מנזק כל שהוא כולל שימוש סביר והשקעות בתשתיות.
 המציע רשאי להוסיף למסמכי המכרז המלצות מהנהלות יישובים.

תנאי המכרז:
 הוועד אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי מטעם מציע .כמו כן ,הוועד אינו מתחייב
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 הוועד ,יהיה רשאי להתחשב במסגרת שיקוליו לבחירת הזוכה בין היתר ביכולתו
של המציע ,באיכות הצעתו ,בניסיונו הקודם ובכושרו של המציע לבצע את העבודה
ברמה הגבוהה ביותר.
 כמו כן ,הוועד רשאי מכל סיבה שהיא לבטל את המכרז ,במקרה זה לא יוחזר
למציע הסכום ששולם על-ידיו עבור המכרז.
 הוועד יהיה הגורם אשר יפקח על המעון /הפעוטון.
 במשך תקופת הפעלת הפעוטון ,הזוכה ,מתחייב לתחזק את המבנה שיוקצה לו על
ידי הוועדואת סביבתו על חשבונו .המציע יהיה אחראי לתיקון של כל נזק ו/או פגם
שייגרמו למ בנה במשך הפעילות ,עניין זה הינו באחריותו של המציע בלבד וכל
ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הזוכה .
 הזוכה יישא בכל העלויות ,התשלומים ,המיסים וההוצאות מכל מן וסוג שהוא
הקשורים ו/או הנובעים מאחזקת ו/או השימוש במבנה.
 לא תהיה למציע ,זכות לדרוש שיפוי בגין כל הוצאה ו/או השקעה עבור הפעלת
הפעוטון ,בין אם מדובר בשיפוץ או תחזוקה או טיפול בתקלה קיימת או כל דבר
אחר.
 הוועד רשאי בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים
ו/או תיקונים ו/או דרישות במכרז ובמסמכיו ביוזמתו.
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 המציע חייב להגיש הצעתו עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה .הצעת המחיר
תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על-פי
המכרז.
 במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות המכרז ,תגבר ההוראה המחמירה יותר עם
המציע.
 מובהר בזאת ,כי השימוש בלשון "הצעה" על-ידי הוועד ,אינו בא להכשיר את
מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים ולא יחולו
דיני המכרזים על הצעה זו.
 האמור בחוזה יגבר על האמור במכרז .תנאי המכרז מובאים לידיעה ,בכל מקרה
של סתירה בין החוזה למכרז -יגבר החוזה ותנאי המכרז יוסיפו .במקרה שאין
התייחסות בחוזה לנושא מסוים ,יתווספו לחוזה התנאים האמורים למכרז.
 דמי השימוש במבנה לא יפחתו מ ₪ 36,000 -בשנה.

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים ו/או האישורים הבאים:
 כל המסמכים ,האישורים והתצהירים אשר נדרשים להוכחת תנאי הסף של
המכרז.
 רשימה של גופים ,עבורם הפעיל המציע פעוטון /מעון יום לגיל הרך ,תקופת
ההתקשרות ופרטי איש קשר מטעמם.
 המלצות מגופים או רשויות מקומיות איתם עבד המציע בעבודות נשוא המכרז.
 העתק קבלה מטעם המציע המעידה על תשלום עבור דמי הרישום למכרז.
 כמו כן ,הוועד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל אחד מהמצעים מסמכים
נוספים ו/או מידע נוסף אודות הצעתו ,לרבות ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי
מטעמו ,לביצוע התחייבויות.
ערבות בנקאית:
 על המציע להפקיד ערבות בנקאית או ביטחונות לשביעות רצונו של הוועד.
 הערבות הבנקאית תהיה על סך  ₪ 50,000לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו
בהתאם למכרז זה ,אשר תהיה בתוקף למשך  90ימים לאחר תום תקופת
ההתקשרות ,על הערבות להיות חתומה כדין.
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 לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה ,יהא הוועד רשאי ,על-פי
שיקול דעתו ,לחלט את הערבות הבנקאי ,והמשתתף יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה
כנגד החילוט.
 עפ"י שיקולו דעתו הבלעדי של הוועד יהיה ניתן להמיר הערבות הבנקאית בהמחאה
של המציע או כל בטחון אחר שיראה לנכון.

ביטוח:
 על המצהיר להתחייב באופן אישי ,להוצאת פוליסת ביטוח מתאימה בהתאם
למכרז ולדרישות הוועד.
 המציע מתחייב בזאת לבטח עצמו ו/או עובדיו ו/או ילדי הגן ו/או באי הגן ו/או
קבלני משנה מטעמו בביטוח חבות כלפי צד שלישי ,אשר יכסה כל נזק שהוא,
לרבות נזק למבנה הנכס ו /ואו למיטלטלין הנמצאים במבנה הנכס ו/או בחצרו,
והוועד יהיה מוטב בלתי חוזר בפוליסה זו ,ללא זכות שיבוב.
 המציע מתחייב בזה לבטח את עובדיו ו/או מי מטעמו בביטוח חבות מעבידים.
 כל הפוליסות יהיו לשביעות רצון סוכן ביטוח מטעם הוועד אשר החלטתו תהיה
מכרעת בעניין זה ועליות הייעוץ יחולו על המציע.
 המציע מתחייב בזאת ,כי בכל מקרה בו יתבע ו/או יידרש הוועד לשלם תשלום
כלשהו בנזיקין הכרוך בשימוש המשתמש בנכס ,מתחייב המשתמש ,כי יישא
בעצמו ו/או ישפה את הוועד בכל תשלום כאמור ואף יישא בהוצאות ההגנה
המשפטיות שיחולו על הוועד במידה ויחולו.

מועדים:
 על המציעים הרואים עצמם מתאימים ,למסור הצעתם במעטפה סגורה בצירוף כל
האישורים הנלווים והנדרשים על-פי תנאי המכרז לעיל ,בתוספת דמי רישום
למכרז בסך  ,₪ 500במזכירות הוועד לא יאוחר מיום ה'  15/02/2018עד השעה
 -12:00לידי הגב' ענת רוט  -מסמכים שימסרו לאחר מועד זה יפסלו.


טבלת משקלות לאיכות ומחיר תימסר עם תשלום דמי הרישום.



הודעה בדבר ההצעה הזוכה תימסר על-ידי הוועד עד ליום .27/2/2018

 מיום ההצעה ,דמי הרישום אינם מוחזרים למציע בכל מקרה.

בברכה
הוועד המקומי
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