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 ד' אייר תשע"ז
 2017אפריל  30

 
 ועד מקומי נעלה

 קייטנהמבקש לקבל הצעות מחיר להפעלת 
 לילדי הגנים ביישוב

 
( פונה בבקשה לקבל הצעות לניהול ו/או "הישוב" "הועד" :ישוב נעלה )להלןיועד ה 1.1

 (. "ישוביה" :ביישוב נעלה )להלן 3-6בטווח הגילאים לילדי הגן קייטנה הפעלת מסגרת לו
  .6.8.17עד לתאריך  1.7.17תאריך מ תפעלהקייטנה 

 . 17:00ועד השעה  7:30בימים א' עד ה' משעה 
 
 
 ןהצעותיה ,תנכון למועד האחרון להגשת הצעו ,הצעות אך ורק מציעים אשר להגיששאים ר

 :מפורט להלןכעומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות, 
 

 מונחים כהגדרת, ר"מלכ או מורשה עוסק הינו או, בישראל כדין רשום תאגיד הינו המציע .1
, מוסף ערך מס חוק להוראות בהתאם הרשום, 1975-ו"תשלה, מוסף ערך מס אלה בחוק

 .1975-ו"תשלה
, הפחות לכל, מלאות לימודים שנות( שלוש) 3 של, ומוכח מצטבר קודם ניסיון למציע .2

  .בישראל מוכרים יסודיים ספר בגני ילדים ו/או בתי קייטנה בהפעלת
 מסמכי להוראות בהתאם ים נשוא המכרזהשירות את לספק יכולת בעל הינו המציע .3

במספר גני ילדים  וזאת אחת ובעונה בעת לפחות ילדים )מאה( 100 -ל בהתייחס, המכרז
 ברחבי היישוב.

 מזון ספק עם תקפה התקשרות למציעבכל תקופת ההתקשרות על פי המכרז תהיה  .4
 ורישיון עסק רישיון ,כשרות תעודת בעל הינו אשר, (יןימבנה מטת עצמוי ידל ע שראוהמ)

 ידי-על שיופעלו הקייטנות מזון לאספקת, כדין תקפים, הבריאות משרד יצרן מאת
 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם, לכך וככל שייבחר אם, המציע

-ו"תשלה, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כלביחזיק  המציע .5
 :זה ובכלל, 1976

 העתק או, מס מיועץ או חשבון מרואה, מס הכנסה תמרשויו אישור המציע בידי( 1)
 את מנהל שהמציע, כך על המעיד, כאמור אישור של( דין עורך ידי-על) כנכון מאושר
 מס וחוק[ חדש נוסח] הכנסה מס פקודת פי-על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי

 השומה לפקיד לדווח נוהג הוא כי וכן, מלנהל פטור שהוא או, 1975-ו"תשלה, מוסף ערך
 ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס ולמנהל, הכנסותיו על

 .1975-ו"תשלה, מוסף
 לפי עבירות בגין, ומי ממנהליו המציע הורשע אל הצעות להגשת האחרון למועד עד( 2)

 1991-א"תשנה(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק
 .1987-ז"תשמה, מינימום שכר חוק לפי או/ו
 .( המציע )לרבות מנהליו( לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון3)

  לכל הפחות שני חוגי העשרה בשבוע. רה ובהשכנית העיפעיל תהמפעיל  .6
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 הצעת המחיר

 
ממשתתפי שאותו יגבה  המקסימלי מה הסכוםפרט המציע בהצעת המחיר הנלווית למכרז י .1

 .7:30-14:30ן השעות עבור הפעלת הקייטנה בי הקייטנה
 ,14:30-17:00בין השעות הקייטנה  תלהפעלמחיר  יציעלאמור בסעיף אחד, המפעיל בנוסף  .2

 .בהסכם ההתקשרות המפורט סיסבל ע (מעבר לפעילות הסדירה)

 
 סכם התקשרותה
 
עם  ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו על הסכם התקשרות 15המציע מתחייב לחתום תוך  .1

 היישוב על בסיס מפרט דרישות זה.
בכל תקופת ההתקשרות ללא כל אפשרות יציאה  טנהימובהר כי המפעיל מחויב להפעלת הקי .2

היה והמפעיל יהיה מעוניין להפסיק את מתן השירות לפי הצעתו, יידרש לקבל מהחוזה. 
ידי היישוב, ובכלל זה מציאת מחליף העונה -אישור היישוב לעשות כן לפי התנאים שיקבעו על

 לדרישות לפי הזמנה זו לשביעות רצון היישוב.
 הסכם.בחתימת ההסכם להמציא ליישוב אישורי ביטוח כנדרש המציע מתחייב עם  .3
של הסכם ההתקשרות ומבלי שהמציע תיקן את הדרוש שאינה יסודית במקרה של הפרה  .4

לבטל את  רשאי היישוביהיה , בפרק הזמן הקבוע בהסכם תיקון לפי דרישת היישוב
 ימים. 2 ההתקשרות בינו לבין המפעיל תוך 

בכל עלויות התפעול הכרוכות  יישאמובהר בזאת כי המפעיל  ,לגרוע מהאמור להעילמבלי  .5
 בהפעלת הקייטנה. 

את המפעיל להעסיק על כי מטה בנימין  זוריתהאלמציע, כי בהתאם להנחיית מועצה מובהר  .6
ים שבועות  רצופ 3במשך  בקייטנות הקיץ, כולל סייעות רוטציה, וסייעות שניות  הגן סייעות

 לפחות. 
ימים כחלק  חמישהה(, וכן עבור סייעת רוטציה העובדת והן שני )הן ראשונהעבור כל סייעת 

לישוב עבור תשלום זה יועבר  ₪ 1000יועבר תשלום של מהצוות הבסיסי )ולא כתגבור נוסף(. 
 .מועצה האזורית מטה בנימיןה

 
 אופן הגשת ההצעה

 מתאריך לא יאוחריגיש הצעתו במעטפה סגורה ללא כל סימני היכר למזכירות היישוב המציע 
 .12:00בשעה  17/5/17

  ההצעה תכלול את הפרטים הבאים:
ההתקשרות וכן פרטי כוח לצורך  שונים ממליצים 3פרטי  ,פרטי המפעיל לרבות קורות חיים .א

שהוא מעמיד לצורך מתן השירות ובכלל זה  בהתאם להנחיות מועצת מטה בנימין, ,האדם
 המנהל.

 .הקייטנהתכנית להפעלת  .ב
 , ותפריט.תזונאיתאישור , אישורי משרד הבריאות ,פרטי ספקי מזון .ג
 .הקייטנהפירוט דרישות התשלום מההורים ועלות שעת הפעלה מעבר להפעלה רגילה של  .ד
שיצרף לצורך הצגת הנדרש המציע יחתום על טופס בקשת ההצעה וכן על כל המסמכים  .ה

 לעיל.
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 בחירת הזוכה

 
 המפעיל הזוכה יהא זה שהצעתו תזכה בניקוד המרבי בשקלול המרכיבים הבאים בהצעתו:

  המרכיב תיאור  משקל איכות מרכיב 'מס

 100-בתזכה את המציע  הזולהההצעה ההצעות ידורגו לפי מחיר.  50% נדרשת תמורה   1
 .נק' 5תפחית כל הצעה יקרה יותר נקודות, 

נקודות עבור שלוש ההמלצות הקבועות בתנאי  80בסעיף זה יינתנו  20% המלצות  3
נקודות  100למקסימום של עד נק'  10הצעה נוספת תזכה בכל  ,הסף 

 בסעיף זה.

 100למקסימום של נק' נוספות עד  10עבור כל המלצה נוספת יינתנו 
 נקודות בסעיף זה.

 .סיוןישלוש שנות ננקודות עבור  80בסעיף זה יינתנו  20% סיוןינ 4

 100נק' נוספות עד למקסימום של  10יינתנו  שנה נוספתעבור כל 
 .נקודות בסעיף זה

פעילות העשרה  5
 / חוגים

שתי פעילות העשרה בשבוע נקודות עבור  80זה יינתנו בסעיף  20%
עד למקסימום , נק' 5פעילות נוספת תזכה בהקבועות בתנאי הסף. כל 

 .נקודות בסעיף זה 100של 

  100% כ"סה 

 
 

 לוח זמנים
 

 30/4/17 פרסום המכרז
 5/1708/ הגשת שאלות הבהרה

 1/5/171 תשובות לשאלות הבהרה
 13/5/17 מועד אחרון להגשת ההצעות

 
 
 

 מייל:הניתן לפנות למזכירות היישוב באמצעות  הבכל שאל
nahale@netvision.net.il 

 
 בברכה,

 
 הוועד מקומי נעל


