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קול קורא להפעלת תוכנית "מנהיגות וציונות" דו שנתית
לתלמידי תיכון בשדרות
א .כללי
עיריית שדרות (להלן – העירייה) פועלת לשם העלאת המודעות בקרב תיכוניסטים בני נוער לערכי
הציונות ,הגברת אהבת הארץ והמדינה ,והכרת המורשת הציונית של עם ישראל.
החברה הכלכלית (להלן – החכ"ל) מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכנית "מנהיגות וציונות" ( להלן
– התוכנית) מגופים המתמחים בהפעלת תכניות בתחומים אלו ,לרבות סדנאות ,שיעורים ,הרצאות,
וסיורים לימודיים וחינוכיים.
במסגרת מדיניות החכ"ל כאמור ,החליטה החכ"ל לצאת בקול קורא לקבלת הצעות להפעלת
התוכנית.
במסגרת התוכנית ייחשפו הילדים ובני הנוער לדמויות ציוניות היסטוריות ,למנהיגי הציונות לדורותיה,
למורשת ישראל ,לערכי החלוציות וההתיישבות ,לשמירת החי והצומח ,לאירועים היסטוריים מרכזיים
ולאתרי מורשת חשובים.
החכ"ל הקצתה לקול קורא זה סך של עד  ,₪ 550,000בכפוף לזמינות תקציבית .יודגש כי
הפרויקט ותקצובו יימשכו על פני השנים תשע"ח – תשע"ט.
תקופת ההתקשרות – שנים .2018-2019
ב .השירותים המבוקשים
החכ"ל מעוניינת לקבל הצעות להפעלת התוכנית הכוללת את המרכיבים הבאים :
 .1התוכנית תופעל במסגרת גוף העונה על תנאי הסף בסעיף ג' להלן.
 .2התוכנית תופעל ותואם לגילאי כיתות חטיבת ביניים ותיכון (ז-י"ב).
 .3התוכנית תורכב מ:
•
•
•

ימי עיון ( 21ימים לכל הפחות למשך השנתיים בהן תופעל),
הרצאות ( 21הרצאות לכל הפחות),
סדנאות ומפגשים עם דמויות ואנשי מפתח בתחום הציונות מהעבר וההווה.

 .4יובהר כי מפעיל התוכנית אחראי לכל ההיבטים הנגזרים מהתוכנית ,לדוג' -במקרה של סיור
יהיה הגוף המפעיל אחראי להוציא את האישורים הנדרשים ,לספק :מרצים ,מאבטחים,
כלכלה ,תחבורה ,הדרכה וכו' ,כאשר כל העבודה תהיה על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך.
 .5הפעילות תתבצע בבית הספר התיכון במהלך שנת הלימודים לרבות בחופשות ,ותתואם עם
הנהלת בית הספר.
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ג .תנאי הסף
רשאים להגיש הצעות לקול הקורא גופים העומדים בכל תנאי הסף שלהלן:
 .1המציע הוא חברה ,מתנ"ס ,מנהל קהילתי ,מוסד להשכלה גבוהה או מוסד ללא כוונת רווח
(להלן – המוסד) ,בעל ניסיון של  10שנים לפחות בהפעלת תכניות מהסוג הנ"ל.
 .2למציע תעודת התאגדות ותעודת רישום ברשויות המס.
 .3למציע אישור ניהול ספרים תקף לשנה השוטפת.
 .4למציע שהוא עמותה יש אישור ניהול תקין תקף לשנה השוטפת מטעם רשם העמותות.
 .5ברשות המציע ידע ,כוח אדם מקצועי מתאים ,וכל האישורים הנדרשים על מנת לספק את
השירותים הנ"ל.
 .6על המציע להיות גוף מפוקח על ידי משרד החינוך או בעל אישור ממשרד החינוך לספק
שירותים מעין אלו.
 .7צירוף ערבות הגשה כפי הנוסח המצ"ב בדיוק.
 .8יובהר כי על המציע בעצמו לספק את השירותים הנ"ל ולא תתקבל הצעה להפעלה דרך
ספק משנה אלא באישור החכ"ל.
ד .מכירת מסמכי הקול קורא
רכישת מסמכי הקול קורא על ידי המציע היא תנאי להשתתפות ולהגשת הצעת המציע .כל מציע
יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.
מכירת מסמכי הקול קורא החל  4/02/18במשרדי החברה הכלכלית רחוב בר לב  ,6שדרות
בימים א' – ה' בין השעות .8:00-15:00
עלות רכישת מסמכי הקול קורא ( שלא יוחזרו בשום מקרה ) – . ₪ 700
ה .אופן ההגשה
את ההצעות יש להגיש על גבי טופס (דפי  A4עם לוגו של המציע( אשר יצורף למעטפה של המגיש
ויכלול את פרטי תוכנית העבודה המוצעת ומסמכים מצורפים( ,טופס לדוגמא לתוכנית נמצא בנספח
א' המצ"ב .הדוגמא אינה מחייבת ומשמשת רק להבהרת הכוונות של החכ"ל לגבי אופי התוכנית),
בהתאם לפירוט להלן:
 .1פירוט התוכנית המוצעת יכלול :פירוט הסיורים המוצעים ,הסדנאות ,ההרצאות והמפגשים,
פריסת התוכנית על פני שנות הלימודים ,ופירוט כח האדם ומיקצועיותו בהתאם לתוכנית
המוצעת.
 .2פירוט התקציב המבוקש להפעלת התוכנית .הפירוט יכלול  :שכר שעת הדרכה ,עלות
הסעות ,עלות אבטחה ומזון ,עלות הסדנא ,וכל עלות אחרת הנכללת בהפעלת התוכנית.
 .3פירוט השיעורים אשר יועברו במסגרת התוכנית במהלך תקופת ההתקשרות .יש לצרף
דוגמאות של מערכי השיעור אשר יועברו במסגרת התוכנית.
 .4תעודת התאגדות ותעודת רישום ברשויות המס.
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 .5אישור ניהול ספרים תקף לשנה השוטפת.
 .6מציע שהוא עמותה יצרף אישור ניהול תקין תקף לשנה השוטפת מטעם רשם העמותות.
 .7פירוט ניסיון המציע בהפעלת תוכניות מעין אלו בקרב ילדים ובני נוער.
ו.

נציג החכ"ל
 .1שאלות ופניות ניתן להפנות לנתנאל עובדיה ,החברה הכלכלית:
Netanel.ovadia@gmail.com

הפניות והשאלות ייעשו בכתב בלבד ובאמצעות דוא"ל זה בלבד ,ועד לתאריך  .06/02/18באחריות
הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג החכ”ל  .פניות ושאלות שיגיעו לאחר תאריך זה – לא ייענו.
 .2תשובות יינתנו במייל חוזר עד לתאריך .11/02/18 :שאלות שיישאלו אחרי תאריך זה
לא ייענו.
ז .הגשת ההצעות
 .1ההצעות יוגשו לחכ"ל באמצעות הרשות המוסמכת של המוסד המציע ,ותהיינה חתומות
על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
 .2את טופס ההגשה ניתן למצוא באתר של עיריית שדרות תחת הכותרת "מכרזים".
 .3ההצעות יוגשו ב 2 -עותקים בתוך מעטפה עד לתאריך  15.02.18בשעה 12:00
לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בכתובת רחוב ברלב  ,6שדרות.
 .4ההצעות יוגשו במעטפה סגורה ,אשר ירשם עליה "הפעלת תוכנית מנהיגות וציונות "
בלבד.
 .5ההצעות יוגשו ויונחו פיזית בתיבת המכרזים של החכ"ל .לא תתקבל כל הצעה בדרך
אחרת.
 .6הצעות אשר לא תימצאנה בתיבת המכרזים עד לשעה והתאריך המבוקשים לא ייבדקו
ולא יילקחו בחשבון.
ח .אמות מידה להערכת ההצעות
ההצעות שתוגשנה תעבורנה,
בשלב הראשון ,הליך בדיקת עמידה בתנאי סף ובשירותים המבוקשים (סעיפים ב' ו-ג' לעיל).
בשלב השני ,תתבצע הערכה מקצועית בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים :
 .1שרות ( – )15%השירות המוצע וההיקף הצפוי של השרות .יובהר כי ספק אשר מספק את
כל השירותים ללא קבלני משנה ,יזכה בניקוד המקסימלי.
 .2ניסיון המציע ( – )30%ניסיון המציע בהפעלת תוכניות העשרה (חוגים ,סדנאות וכדו')
במוסדות חינוך וגופים ממשלתיים.
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 .3כמות ואיכות ( – )30%כמות ואיכות התכנים המוצעים ביחס לתמורה המבוקשת (הכוללים
כמובן גם את הסכום שאותו דורש המציע עבור כלל העלויות לפעילויות השונות שפירט
בהצעת התקציב)
 .4התרשמות כללית של הוועדה (.)25%
ט .ההתקשרות וביצוע הפרויקט
 .1בסיום הליך ההערכה ייבחר על ידי החכ"ל זוכה אחד ,אשר זכה בניקוד הגבוה ביותר
במסגרת ההליך אשר פורט בסעיף ז' לעיל.
 .2בכל מקרה בו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי קול קורא זה ,רשאית החכ"ל לבטל
את אישור הזכייה בהודעה בכתב לגוף המפעיל ,החל בתאריך אשר ייקבע על ידי החכ"ל
בהודעה ,זאת לאחר שניתנה לגוף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והגוף לא תיקן את
המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות
הצדדים על פי כל דין.
 .3ביצוע ההתקשרות בהתאם לקול קורא זה מותנה בזמינות תקציבית.
 .4הזוכה אינו רשאי להעביר או להמחאות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה ,כולן או חלקן ,או
את ביצוע התוכנית ,כולה או חלקה ,ללא הסכמת ועדת המכרזים בחכ"ל מראש ובכתב
ובתנאים שיקבע.
 .5תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם תהיה לשנים .2018-2019
 .6החכ"ל רשאית להאריך את תקופת התקשרות מעת לעת ועד לשנתיים נוספות סך הכל.
 .7בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות ,הגוף יידרש להגיש לחכ"ל דיווחים במהלך ההתקשרות
ובסופה בנוגע להתנהלותו המקצועית והכספית .הדו"חות ייבדקו על ידי הגורמים המקצועיים
בחכ"ל .החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות במהלך השנה ,במידה
והבדיקה המקצועית ממליצה על כך.
 .8עם המציע הזוכה ייחתם הסכם ספק בינו ובין החכ"ל (הסכם למתן שירותים).
ערבות ביצוע וביטוח עבור הפרויקט
 .1המציע אשר הצעתו תיבחר ,ימציא לחכ"ל ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנוסח
המצ"ב .כבטוחה לעמידתו ביעדי התוכנית ובחיובי הסכם שייחתם .תוקף הערבות יהיה
לשנה ,עם הוראה הכוללת אפשרות להארכתה בתקופה נוספת בת שנה לפי דרישת
החכ"ל.
 .2המציע הזוכה ימציא לחכ"ל אישור קיום ביטוח בהתאם לתנאים המקובלים בפוליסות של
החכ"ל בהתקשרויות כאלה לפי נוסח שימסר לזוכה.
לחילופין ,באפשרות המציע הזוכה לבצע את הביטוח באמצעות חברה מבטחת של החכ"ל
בתשלום בסך של  0.4%מערך עלות הפרויקט כפי הסכום שייחתם בהסכם בתוספת מע"מ,
לצורך ביטוח של הפרויקט.
תנאי התשלום:
תנאי התשלום לספק הזוכה יהיו – שוטף  60 +יום ,מיום הגשת חשבונית ביצוע וחשבונית מס
בהתאם ,מאושרת ע"י הגורם המוסמך בבית הספר (שייקבע עם החתימה על ההסכם בין הספק לבין
החברה הכלכלית).
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י.

זכויות החכ"ל
 .1החכ”ל רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המוסד ,בכדי לקבל הבהרות
להצעתו ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את
התאמתם ,כפוף לכללי חוק חובת המכרזים ,ה'תשנ"ב 1992-ותקנותיו והוראות התכ"ם.
 .2החכ”ל רשאית לבקש פרטים נוספים ,תוך כדי תהליך בחינת ההצעות ,או כל מסמך ,או
מידע אחר ,הדרוש לדעתה לשם בדיקת ההצעות ,בדיקת ההתאמה של המוצע בהן
לדרישותיו ,או הנחוצים לדעתו לשם קבלת החלטה .החכ”ל שומרת לעצמה את הזכות
להזמין את המציעים להציג בפניהם את ניסיונם ,עיקרי ההצעה ופרטיה.
 .3החכ”ל רשאית לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.
 .4החכ”ל רשאית בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון
להגשת הצעות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול
דעתו.
 .5החכ”ל מעוניינת לבחור זוכה מבין מציעי ההצעות ,אולם היא רשאית לקבוע כי אף הצעה
לא תזכה.
 .6החכ”ל רשאית לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי
החלטתה ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
 .7החלטת ועדת המכרזים של החכ”ל בעניין זה אינה מחייבת את החכ”ל להתקשר עם
הזוכה .חתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים ,מהווים תנאי
מוקדם לחתימה על הסכם התקשרות מצד החכ”ל.
 .8לא חתם הזוכה על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות
מהזכייה בקול הקורא – רשאית ועדת המכרזים לבטל את זכייתו בקול הקורא .במקרה
כזה ,תהא החכ”ל רשאית להכריז על מוסד אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא או
לפצל את הזכייה או לשלב בין מספר זוכים ,לפי שיקול דעתה.
 .9אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות החכ”ל לפי חוק חובת המכרזים ,ה'תשנ"ב – 1992
או תקנותיו או לפי כל דין אחר.

הכול על פי שיקול דעתה המוחלטת של החכ”ל .אין בסעיפי הקול הקורא כדי לגרוע מזכויות
הצדדים על פי כל דין.
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ערבות בנקאית (ערבות הצעה)
תאריך _____/_____/2018

לכבוד,
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ
א.ג.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'__________:
.1

.2

.3

.4
.5
.6

אנו
"המבקש"),
(להלן:
________
בקשת
פי
על
מרחוב
_______________________
__________________________ (להלן" :הערבים") ערבים בזאת
כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ( ₪ 25,000עשרים
וחמש אלף ( ) ₪להלן" :סכום הערבות") ,בקשר לעמידתו של המבקש
בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להציע
הצעות לביצוע חניון ההסתדרות .במסגרת קול קורא להפעלת תוכנית
ציונות ומנהיגות .
אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום
אשר יצוין באותה דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום
שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי הכתובת המופיעה
בראשית כתב ערבות זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות
זה יכול שתהיה לשיעורין ,וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם
כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על
סכום הערבות.
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו
חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש
תחילה את התשלום מאת המבקש.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו מיום הוצאתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליום
30/04/18
בכבוד רב,
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ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
שם הבנק._________________ :
סניף הבנק._________________ :
מס' טלפון של הסניף. ___________ :
מס' הפקס של הסניף.____________ :

לכבוד:
___________________

הנדון :ערבות בנקאית מספר
.1

לפי בקשת _________________ [המציע] מס' זיהוי ____________
מרחוב ________________________________ [כתובת מלאה כולל
מיקוד] (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק
כל סכום עד לסך ___________ ש"ח (במילים________________ :
ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר לקול קורא
להפעלת תוכנית ציונות ומנהיגות או לחוזה שנכרת מכוחו.

.2

סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים ,כפי שהוא
מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן:
"המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש __________ שהתפרסם בתאריך
________ בשיעור __________ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י
ערבות זו.

.3

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.4

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה ( )5ימים ממועד קבלת
דרישתכם בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם את כל
הסכום הנקוב בדרישה ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה
את סילוק הסכום האמור מאת הנערב.
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.5

מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה
לשיעורין ,וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל
התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

.6

התשלום כאמור בסעיף  3לעיל ,יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית
לחשבונכם על פי הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות
המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

.7

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על ידכם .כל דרישה על פי ערבות
זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.8

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _______________ בע"מ

טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת
הסניף.
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