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מסמך א'
מועצה אזורית גולן

מכרז פומבי מס' 16/2022
הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן
הזמנה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים להפעלת מרכז מידע
להתיישבות בגולן (להלן" :המכרז") ,והכל כמפורט להלן במסמך ההזמנה להציע הצעות,
ובהתאם לאמור בהסכם למתן שירותים להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן ,על נספחיו
(מסמך ג' למכרז) (להלן – "ההסכם").
.1

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד " מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות וערבות מכרז
מסמך ב'  -הצעת המציע.
מסמך ג'  -הסכם למתן שירותי הפעלת מכרז מידע להתיישבות בגולן
ונספחיו:
נספח א' – פירוט השירותים.
נספח ב'– הצעת הספק.
נספח ג' – אישור קיום ביטוחים.
נספח ד'  -נוסח ערבות ביצוע.

ב.
.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות
תמורת  1,000ש"ח שלא יוחזרו.

כללי -תיאור השירותים הנדרשים
א.

נשוא המכרז הינו שירותים להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן ,כמפורט
בפירוט השירותים המצורף כנספח א' להסכם (להלן" :השירותים").

ב.

הנחיות לביצוע השירותים ימסרו לספק הזוכה (להלן" :הספק") על ידי נציג
המועצה ,אשר יוגדר בהסכם שייחתם בין המועצה לבין הזוכה במכרז.

ג.

ככלל הספק יפעיל את השירותים בין השעות  9:00עד  ,15:30מתוכן יעבדו שתי
עמדות למתן מענה במשך  3שעות וחצי במקביל ,וסה"כ במצטבר ינתנו
השירותים בכמות של עשר שעות פעילות עמדה ביום.

ד.

בהמשך ובמסגרת החלטת הממשלה יתכן וכמות השעות היומיות תוגדל באופן
משמעותי.
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.3

ה.

יובהר כי יתכנו ימים בהם יידרש הספק להפעיל את השירותים לכמות פחותה
של שעות ,וזאת בהודעה מראש ובהתאם לצרכי המועצה.

ו.

בנוסף יתכנו ימים בהן יפעלו העמדות שעות נוספות ,וזאת בהודעה מראש,
בעקבות קמפיין פרסום גדול ,הכל כמפורט בפירוט השירותים.

ז.

התמורה עבור מתן השירותים תשולם עבור כל שעת הפעלת עמדה ,בהתאם
לכמות השעות בחודש בהן פעלו העמדות בפועל ולפי דיווחו של המציע הזוכה
ולאחר אישור הדיווח על ידי מנהל מחלקת קליטה וצמ"ד במועצה .

ח.

מובהר כי ההצעה לתמורה המוגשת למכרז תכלול את כל העבודות הכרוכות
במתן השירותים ,וכן את כל המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על
השירותים ,לרבות מע"מ.

ט.

תקופת ההתקשרות הינה ( 3שלוש) שנים ,עם עד שתי אופציות להארכת
ההתקשרות לעד שנה אחת נוספת בכל הארכה .תקופת ההתקשרות הכוללת לא
תעלה על ( 5חמש) שנים.

תנאי הסף להשתתפות
תאגיד העונה על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות במכרז:

.4

א.

ניסיון של  5שנים לכל הפחות במועד האחרון להגשת הצעות למכרז
בהפעלת מרכז מידע ככלל ,ומרכז מידע להתיישבות ו/או קליטה בפרט.

ב.

ניסיון של עבודה עם שתי רשויות/גופים לפחות בתחום הקליטה
והקהילה בישובים כפריים הכוללים לפחות  15ישובים.

ג.

מספר העובדים המינימלי בתאגיד  3 -עובדים.

ד.

ניסיון של לפחות שנה בעבודה עם מערכת ניהול  ,CRMויכולת מתן
השירותים באמצעות המערכת .יש לציין את סוג תוכנת ה CRMבה
נעשה שימוש בעבר ותקופות השימוש.

ה.

על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו.1976 -

המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים הנאמנים למקור הבאים :
א.

כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה ,שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז
ותיאורו בלבד.

ב.

ההצעה תכלול את כל המסמכים של המכרז לרבות האישורים והמסמכים הנלווים
להצעה לצורך אישוש עמידה בתנאי הסף ולניקוד האיכות וכן את המסמכים
הבאים:
()1
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אישור פקיד שומה או רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאו ת גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס),
התשל"ו.1976-
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()2

.5

מציע שהינו תאגיד -
(א)

המצאת תעודת רישום של התאגיד.

(ב)

אישור עו"ד של התאגיד ,על זהות בעלי המניות וזהות המוסמכים
לחתום בשם התאגיד ושההצעה וכל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י
המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

()3

מסמכים המעידים על כך שהוא עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 3
לעיל ,ובכלל זה המלצות מלקוחות.

()4

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  7להלן .יש לצרף
ערבות מקורית בנוסח המחייב כשהיא חתומה ומלאה .לא צורפה ערבות
כאמור לא תידון ההצעה.

ג.

כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.

ד.

כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקונים ו/או
עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

הגשת ההצעות
א.

על המציע לציין על גבי טופס ההצעה המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז את
אחוז ההנחה המוצע על ידו לעלות שעת הפעלת עמדה ,העומדת על ( ₪ 99תשעים
ותשעה שקלים חדשים) לשעה לפני מע"מ (להלן – "הצעת המחיר") .אחוז
ההנחה המוצע לא יעלה על ( 10%עשרה אחוז).

ב.

הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המציע ,המצורף כמסמך ב' למסמכי
המכרז ,ב 2 -עותקים חתומים על ידי המציע.

ג.

התמורה אשר תשולם לספק הזוכה עבור השירותים תשולם על בסיס אחוז
ההנחה המפורט בהצעה (להלן" :התמורה") .התמורה תכלול ביצוע מלא ומושלם
של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ,שהן העבודות
הכרוכות במתן השירותים ,כל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים וכן כל
המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על השירותים ,לרבות מע"מ.

שאלות הבהרה
.6
שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד  8.5.2022שעה  12:00למייל
א.
.rechesh@megolan.org.il
על המציע לצרף לפנייה את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר
ב.
אלקטרוני ומספר טלפון.
שאלות הבהרה בכתב במסמך  MS-Wordפתוח בלבד ,עם אישור מסירה,
ג.
ובמבנה שלהלן בלבד:
נוסח השאלה
אליו פרק
מס"ד המסמך או
וסעיף
מתייחסת
הנספח
רלבנטיים
ההבהרה
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ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

יא.

.7

יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר
טלפון.
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ,וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו
ביוזמת המועצה ,יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת שצוינה על
ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם.
בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה
לא מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.
אין המועצה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים שניתנו בעל-פה ,ואלה לא
יחייבו את המועצה.
המועצה רשאית ,בכל עת ,עד לפתיחת ההצעות בפועל ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או
לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים ,לבטל את המכרז ו/או לשנותו.
השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו .אין באמור כדי לגרוע
מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,והכל מנימוקים סבירים.
כל שינוי של מועד כאמור לעיל שיחייב את הארכת תוקף הערבות למועד יועבר
לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכני .מציע
שלא יעשה כן ,יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים
לא תתחשב בהצעתו.
המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים בכל עת פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון,
במסגרת שיקוליה ,את המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו ,ו/או
השלמת כל נתון ו/או מסמך שנדרש במסגרת המכרז ,לרבות המסמכים שפורטו
בסעיף  4לעיל.

ערבות בנקאית למכרז
א.

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של ( ₪20,000ובמילים :עשרים
אלף שקלים חדשים).

ב.

הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית גולן ותהא תקפה עד
 15.8.2022לפי הנוסח המצורף להזמנה להציע הצעות .המועצה תהיה רשאית
להאריך את המועד האחרון לתוקפה של הערבות ,ובתנאי שהודיעה על כך בכתב
יום עבודה אחד לפחות לפני המועד האחרון לתוקף הערבות.

ג.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות .מציע שלא יצרף ערבות בנקאית
כאמור לעיל ,הצעתו לא תובא לדיון.

ד.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית בתוך  60ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

ה.

המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
במסגרת המכרז מסר המציע מידע מטעה או מידע מהותי שאינו
()1
מדויק.
המציע פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
()2
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סירב להמציא למועצה את מסמכי הביטוח והערבות הנדרשים ואת
יתר המסמכים והאישורים הנדרשים לפי ההסכם וכן לבצע את כל
הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה ,הכל תוך
 7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז או במועד
אחר כפי שתחליט המועצה.
.8

מועד הגשת ההצעות
א.
ב.
ג.

.9

חובת הזוכה במכרז
א.

.10

ההצעות יוגשו עד יום ראשון 15.5.2022 ,בשעה  14:30משרדי המועצה בקצרין.
על המעטפה ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה ,והיא תוכנס לתיבת המכרזים
של המועצה.
כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.

זכתה הצעתו של המציע להלן"( -הזוכה" ) יהא עליו לבצע פעולות כדלקמן:
()1

להמציא למועצה ערבות בנקאית ואישור עריכת ביטוחים כנדרש בהסכם
תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

()2

לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק  9א' ( )1לעיל ,תהא המועצה
רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת
המציע כאמור בסעיף  7לעיל.

()3

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק,
עקב אי קיום ההתחייבות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

()4

אין באמור בס"ק  9א' ( )2לעיל ,לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע
מהזוכה פיצוי מלא עקב מחדלו הנ"ל או לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו
לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם
הגשת הצעתו למכרז.

בחירת הספק הזוכה
א.

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה
המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:
הרכיב

.1
.2
ב.

אחוז הנחה
איכות

המשקל לשקלול
50%
50%

שקלול הצעת המחיר וחישוב הציון הכולל יעשה בהתאם לנוסחה/דוגמא כמפורט
להלן.
()1

נוסחה לחישוב ההצעה בגין רכיב אחוז ההנחה ( -סה"כ  50נקודות לכל
היותר):
מציע שאחוז ההנחה המוצע על ידו הינו הגבוה ביותר (הצעה  )Zיקבל את
מלוא הניקוד בגין רכיב זה ( 50נקודות).
המציע שאחוז ההנחה המוצע על ידו הוא הבא אחריו (הצעה  ,)Yיקבל
חלק יחסי שיחושב לפי מכפלה ב 50 -של הסכום המתקבל מחלוקת אחוז
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ההנחה הגבוה ביותר בסכום הצעתו של המציע ,וכן הלאה ,לפי הדוגמא
שלהלן:
ניקוד הצעה 50 X Z= Y
Y
רכיב האיכות
ניקוד מקסימלי
רכיב
ניסיון בהפעלת מרכז מידע לקליטה -כמות 25
וטיב הניסיון,
היכרות עם היבטים חוקיים וארגוניים של 15
היכרות וקבלה במגזר הכפרי
המלצות לקוחות -המעידות על שירותיות10 ,
היכרות עם קליטה במרחב הכפרי ,זמני מענה,
אמינות ועוד.
ועדת המכרזים ו/או הצוות המקצועי יהיו רשאים לזמן את המציעים לראיון וכן יהיו רשאים
לאסוף מידע ונתונים רלוונטיים גם באופן עצמאי ואקטיבי והמציע יהיה מנוע מכל טענה לעניין
זה.
מובהר כי המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעותיהם של מציעים שהניקוד המקצועי
איכותי המצטבר שינתן להם יהיה נמוך מ 40 -נקודות.
א.

למרות האמור ,אין המועצה מחויבת לקבוע כהצעה הזוכה במכרז את ההצעה
הזולה ביותר ,או הצעה כלשהיא.

מציע מקומי
"מציע מקומי"  -לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד
א.
כהגדרתו להלן ,אשר במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות
במסגרת המכרז (להלן " -התקופה הנדרשת") מקיים ,בהתאמה ,את התנאים
הבאים:
"יחיד"  -יחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת מתגורר בתחום שיפוטה
()1
של המועצה או שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה ,ומשלם ארנונה למועצה.
"תאגיד"  -תאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת מענו הרשום בתחום
()2
שיפוטה של המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה ,ומשלם
ארנונה למועצה.
להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי ,כגון אישור
ב.
על תשלום ארנונה למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.
ג.

ד.
ה.
ו.

.1

המועצה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להעדיף הצעתו של מציע מקומי ,על פני
הצעתו של מציע לא מקומי ,אשר קיבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר
(הניקוד הכולל של כל רכיבי המכרז-מחיר +האיכות) ,שאלמלא קיומו של מציע
מקומי היה מומלץ כזוכה במכרז (להלן" :המציע הלא מקומי") ,ובלבד
שהתקיימו שלושת התנאים הבאים:
הניקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע המקומי לא נופל מ95% -
מהניקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע הלא מקומי.
הצעת המחיר של המציע המקומי לא תהיה יקרה ביותר מ 5%-מהצעת המחיר
של המציע לא מקומי.
המציע המקומי יהיה מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה במחיר שלא יעלה
על  2%ממחיר הצעתו הכספית של המציע הלא מקומי ,או במחיר הנקוב בהצעתו
הכספית של המציע המקומי ,לפי הנמוך מביניהם.

הניקוד הסופי של כל הצעה יחושב באמצעות חיבור ניקוד רכיב המחיר עם הניקוד לרכיב
האיכות כפוף לאמור לגבי המציע המקומי.הערות כלליות
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א.

המועצה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,עד למועד האחרון העדכני
להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או
בתשובה לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י
מציעים ,לבטל את המכרז ו/או לשנותו.

ב.

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

ג.

לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.

ד.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז
(למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית ,מטעם
זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן
את הצעתו .בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים.

ה.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה
במסמכים אינו מובן ,יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות
הבהרה.

ו.

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.

ז.

המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

ח.

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ט.
י.
יא.

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.
הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין
הצדדים.
המועצה תהיה רשאית לבטל הליך זה ,מכל נימוק סביר שהוא.

יב .מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או
בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או
לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים
שלישיים כלשהם.
יג.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת
הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המועצה עקב כך.

יד .בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא,
לא תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל
מין וסוג.
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הצהרה והתחייבות
אנו החתומים מטה ___________________ ,ת.ז_______________ ,_______________ .
___________________ ,ת.ז ,_______________ .מצהיר/ים כי אני/ו מוסמך/ים לחייב את
(להלן" :המציע") בחתימתי/נו.
המציע
אני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את מסמכי המכרז ,ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה,
ומציעים את שירותי המציע למתן השירותים נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר
התנאים והדרישות לשביעות רצונה המלאה של המועצה.
הריני/ו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת וכי המציע מסכים לכל
התנאים והפרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו.
תאריך___________________________ :
שם החותם________________________ :
חתימה וחותמת המציע____________________ :

אישור עו"ד /רו"ח
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח ____________________ ,מרח' _____________________ ,מאשר
בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של
המציע.
תאריך___________________________ :
חתימה וחותמת_____________________ :

___________________
חותמת וחתימת המציע
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נוסח ערבות בנקאית
ערבות מכרז

לכבוד
מועצה אזורית גולן
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
.1

על-פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן" :המבקש") הננו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף ש"ח) המגיע או
עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס'  16/2022שעניינו מתן שירותים
להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,תוך לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דריש תכם או לדרוש תחילה תשלום מה מבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ( 15.8.2022כולל) ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת .כל
דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא
של סעיף זה.

.4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
סניף_____________________ :
כתובת____________________ :
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מסמך ב'
הצעת המציע
לכבוד :מועצה גולן
הנדון :מכרז פומבי מס' 16/2022
הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן
.1

אני החתום על ההצעה מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז למתן שירותים
להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן (להלן" :השירותים").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן
השירותים ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

אני מצהיר בזאת כי :
א.

אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות המפורטים בסעיף  3להזמנה
להציע הצעות (מסמך א').

ב.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
המפורטים בהזמנה להציע הצעות (מסמך א').

ג.

ידוע לי כי אם אזכה ,התמורה שאקבל עבור השירותים תשולם על כל שעת
הפעלת עמדה בפועל ,במחיר של  ₪ 99לשעה לפני מע"מ ולאחר הפחתת אחוז
ההנחה המוצע על ידי (להלן" :התמורה") .התמורה תכלול ביצוע מלא ומושלם
של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ,שהן העבודות
הכרוכות במתן השירותים ,כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים וכן כל
המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על השירותים ,לרבות מע"מ.

.4

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון המועצה ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו ( מסמך ג') ובכפוף לכל
דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,ולהמציא לכם ערבות בנקאית ואישור עריכת
ביטוחים כמפורט בהסכם.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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.7
.8

הצעת המחיר
שעת הפעלת עמדה + ₪ 99 -מע"מ
ידי
על
המוצע
ההנחה
אחוז
(___________________אחוזים) (לכל היותר .)10%

הינו

______________%

שם המציע ______________________ :מס' ת.ז /.ח.פ___________________ :.
כתובת המציע____________________________________________________
מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס _______________

תאריך________:
_____________________
חותמת וחתימת המציע
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הסכם
שנערך ונחתם ב_________ ביום__________ לחודש________ שנת________
בין:

מועצה אזורית גולן

לבין:

________________

הואיל

והמועצה מעוניינת לקבל שירותים להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן;

והואיל

והספק עוסק במתן שירותים להפעלת מרכזי מידע וזמינותו למתן שירות הינה
גבוהה ומיידית;

והואיל

והספק זכה במכרז מס' ( 16/2022להלן" :המכרז") להפעלת מרכז מידע
להתיישבות בגולן;

והואיל

והספק הצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין;

והואיל

והמועצה קיבלה את הצעת הספק למכרז והסכימה להתקשר עמו בהסכם זה
ובהתאם לתנאים הקבועים בו.

להלן " -המועצה"
אחד
מצד

להלן " -הספק"
שני
מצד

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
.1
א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.

כלל מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

הפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן
.2
א.

הסכם זה הינו הסכם להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן ,בהתאם לפירוט
השירותים המצורף כנספח א' להסכם זה (להלן – "פירוט השירותים").

ב.

השירותים יכללו עבודה שוטפת במערכת ניהול  ,CRMניהול יומן ,שיחות יזומות
למתעניינים וכד' ,הכל כמפורט בפירוט השירותים.

ג.

כן יכללו השירותים פגישה דו שבועית במשרדי המועצה בין הספק לבין
המשווקים והמנהלים של מחלקת הקליטה במועצה.
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תקופת ההתקשרות
.3
א.

הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו ויהיה תקף למשך ( 36שלושים ושישה)
חודשים (להלן" -תקופת ההתקשרות").

ב.

המועצה תהיה רשאית להאריך עד פעמיים את תקופת ההתקשרות בעד12-
(שנים עשר) חודשים נוספים בכל פעם (להלן – "תקופות האופציה") ,וזאת
בהודעה בכתב שתימסר לספק  30יום לפחות לפני סיומה של תקופת ההתקשרות
או תקופת האופציה ,לפי העניין .למען הסר ספק ,משכן של תקופת ההתקשרות
ותקופות האופציה ,ככל שתמומשנה ,לא יעלה על ( 5חמש) שנים.

ג.

מובהר כי ששת ( ) 6החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות מהווים תקופת
ניסיון והמועצה תהיה רשאית ,בהודעה מראש של  15יום ,להודיע על הפסקת
ההתקשרות.

ד.

על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו
בכל עת ע"י משלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב לספק 60 ,יום לפחות קודם
התאריך הנקוב כמועד הסיום.

ה.

המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם.

ו.

מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות המועצה תהיה רשאית להשהות את מתן
השירותים ,וזאת בהודעה של שבוע מראש.

ז.

אם עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ו/או לכל שביתה ו/או השבתה של
פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוונטי מכל סיבה שהיא ,עלול להיגרם
עיכוב ,או ייגרם עיכוב במתן השירותים ,או יהיה צורך לעכב את מתן השירותים,
תהיה המועצה רשאית ,בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לדחות את
קבלת השירותים או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם בלבד ו/או לקבוע כל
הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים .עיכוב ,דחייה ,ביטול או צמצום
השירותים ,כאמור ,לא ייחשבו כהפרת תנאי ההתקשרות ,וככל שהדבר יתאפשר
יידחו בהתאמה המועדים שנקבעו למתן השירותים ו/או ההתחייבויות האחרות.

ח.

הסתיים ההסכם או הושהה מתן השירותים כאמור ,לא יהיה הספק זכאי לכל
תשלום ו/או פיצוי בגין סיום ההסכם או השהיית השירותים.

הצהרות והתחייבויות הספק
.4

הספק מצהיר כי יש לו הידע ,הניסיון והיכולת המקצועית לספק את השירותים כראוי,
לשביעות רצון המועצה.

.5

הספק מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות ,בנאמנות ,באופן אמין וביעילות.

.6

הספק מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מכירים כנדרש את כל יישובי הגולן,
מסלולי הקליטה בהם והנתונים הפיזיים והקהילתיים בכל ישוב וישוב.

.7

הספק מצהיר כי קיבל את כל הנתונים שביקש בכל הקשור למתן השירותים וכי הצעתו
במסגרת המכרז והתקשרותו בהסכם זה מבוססת על נתונים אלה.

.8

הספק מ צהיר כי ידוע לו ומקובל עליו כי המועצה תהא רשאית להתקשר בהסכם למתן
השירותים עם ספק נוסף ,בהתאם לתנאי המכרז ,וכי אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו
כלפי המועצה מכוח הסכם זה.

.9

הספק מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן:
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א.
()1

הספק מתחייב להעסיק במשך כל תקופת ההתקשרות עובדים
מקצועיים ומיומנים לשם מתן השירותים ,בהתאם לדרישות המפורטות
בפירוט השירותים.

()2

המועצה רשאית לדרוש מאת הספק להחליף עובד מעובדיו במתן
השירותים למועצה אם אינו בעל ידיעות מקצועיות או אינו מתנהג
כשורה במילוי תפקידו והספק יענה לדרישה בתוך  3ימי עבודה לכל
היותר.

()3

הספק לא יעסיק עובדים זרים אשר אין להם היתר עבודה כדין בישראל.

ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י הספק בכל תפקיד שהוא
ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של הספק וכי בין המועסקים הללו
לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד.

ג.

הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום שכרם של המועסקים על ידו עבור
עבודתם ,ויהיה האחראי הבלעדי לכל תשלום ו/או זכות ו/או הטבה המגיעה
למועסקים בגין העבודה.

ד.

הספק יהיה אחראי לתשלום פיצויים מכל סוג שהוא שיגיעו על פי חוק לעובדיו.

ה.

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתאלץ ,אם תאלץ ,לשלם
לעובדיו.

ו.

הספק יהיה אחראי להעסיק עובדים בכמות מספקת למלא את חובותיו לפי
הסכם זה והינו מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים הסוציאליים החלים
עפ"י החוק.

ז.

מובהר בזאת מפורשות כי הספק הינו עצמאי לכל דבר ,והסכם זה אינו יוצר יחסי
עובד מעביד בינו ובין המועצה.

התמורה ותנאי התשלום
.10
א.

תמורת השירותים תשלם המועצה לספק ( ₪ 99תשעים ותשעה שקלים חדשים)
לפני מע"מ ולאחר ניכוי אחוז ההנחה שהציע הספק בהצעתו המצורפת כנספח ב'
להסכם (להלן – "התמורה") ,וזאת עבור כל שעת הפעלת עמדה בפועל.

א.

יובהר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות של הספק ,בין מיוחדות ובין כלליות
מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים ,וכן כל המיסים הישירים והעקיפים
המוטלים על השירותים ,לרבות מע"מ ורווח קבלני.

ב.

התמורה הינה סופית ולא תחול כל תוספת בגין העלאות במיסוי ו/או בשכר
העבודה ,למעט בגין הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שתעודכן אחת ל6 -
(ששה) חדשים בהתאם לעליית (או לירידת) המדד הידוע במועד עריכת העדכון
לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז.

ג.

בסיומו של כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מיום  2לחודש שאחריו ,יגיש הספק
למועצה חשבון לתשלום ,ובו פירוט שעות הפעלת העמדות באותו חודש.

ד.

החשבון לתשלום יועבר לטיפול גזברות המועצה רק לאחר שיאושר על ידי נציג
המועצה .מובהר כי המועצה תהא רשאית להפחית מן התמורה לפי שיקול דעתה
באם לא סופקו לה השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
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ה.

התמורה תשולם בתוך שוטף  45 +ימים מיום הגשת החשבון ,לאחר אישור
גזברות המועצה וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

ו.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כוללת כל תשלום מכל מין וסוג שהוא בגין
כלל התחייבויותיו כלפי המועצה ,לרבות את שכר העובדים המועסקים על ידו
לצורך מתן השירותים.

ז.

בפרט מצהיר הספק כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות ,לרבות מסים,
הוצאות נסיעה ,הוצאות משרדיות ,כוח אדם ,ביטוחים ,תשלומי מעביד לעובדי
הספק כמתחייב על פי כל דין ,היטלים והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע
השירותים בכל היקפם ושלמותם ,וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת
לשלם לו יותר מהתמורה כאמור.

איסור ניגוד עניינים וטובת הנאה
.13

.15

א.

הספק מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב
של ניגוד עניינים לרבות בשל קרבה משפחתית לעובד מועצה ו/או לנבחר ציבור
במועצה וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם
העבודות נשוא ההתקשרות.

ב.

הספק ו/או מי מעובדיו ,ו/או מי מטעמו ,מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך
המקובלת וכפי המצופה לפי כל דין.

ג.

בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ,ימסור הספק למועצה גילוי מלא על כך.

ד.

עוד מתחייב הספק כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יימנעו מקבלת כל
טובת הנאה בקשר עם הסכם זה.

ה.

הספק יחתום על תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור ניגוד עניינים המצורף
להסכם זה כנספח ב' ,1וידאג לעדכן את הצהרותיו מיד עם כל שינוי שיחול בהן,
ככל שיחול בהודעה בכתב למועצה.

נמצא כי הספק עלול להימצא בניגוד עניינים ו/או כי קיבל טובת הנאה בקשר אליו ,תהיה
המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר מבלי שייחשב הפרת ההסכם.

אחריות ונזיקין
.11

הספק מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום שתחויב המועצה לשלם בגין כל הקשור
למתן השירותים ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם הוצאות משפטיות ,דמי
השתתפות עצמית וכיו"ב.

.12

הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם
למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק,
הנובע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע
השירותים ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או כל הנתון למרותו.

.13

ביטוח
א.

.14

דרישות והוראות הביטוח ואישור עריכת הביטוח הינם כמפורט בנספח ג'.

ערבות ביצוע
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א.

ב.

ג.
ד.

א.

לשם הבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,הספק מתחייב
להמציא לנציג המועצה לפני התחלת ביצוע השירותים וכתנאי לחתימת המועצה
על הסכם זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד ובסך של ₪ 20,000
(עשרים אלף שקלים חדשים) ,בנוסח הערבות המצורף להסכם כנספח ד.

ב.

ערבות זו תישאר בתוקפה למשך ( 40ארבעים) חודשים ממועד החתימה על
הסכם זה על-ידי המועצה .הספק יקפיד להאריך את תוקפה של הערבות מעת
לעת ,כך שתעמוד בתוקף עד למועד של לא פחות מ 3 -חודשים ממועד סיום
ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ולמסור את הערבות המעודכנת ללא
דיחוי למועצה.

ג.

המועצה תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות ,כולה או חלקה ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המנהל ,וזאת גם במקרה בו לא חודשה ו/או הוארכה הערבות עד
סמוך למועד סיום תוקפה.

ד.

במקרה של חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,יעדכן הספק את סכום הערבות ו/או
יעמיד ערבות חדשה ,והכל לגובה הערבות הנקוב בסעיף א' לעיל ועל הערבות
החדשה יחולו יתר הוראות הסעיף כולו על כלל סעיפיו הקטנים.

.15

קיזוז ועכבון
המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין
א.
קצוב בין שאינו קצוב ,המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר
שביניהם או על פי כל דין ,כל סכום שהמועצה תידרש לשלמו ו/או להוציאו
בקשר עם הספק ו/או עם הפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה וכן לעכב איזה
מנכסי הספק ,וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין נגד הספק.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל
דרך אחרת.
במידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים שהמועצה תהיה
ב.
זכאית להם ,תהיה המועצה רשאית לגבות את ההפרש כל דרך ,לרבות על-ידי
חילוט הערבות הבנקאית ,ו/או באמצעות הליכים משפטיים ,הכל לפי שיקול
הדעת של נציגי המועצה ומבלי לגרוע מאיזו מזכויותיה.
לספק לא תעמוד זכות קיזוז ו/או עכבון מכל מין וסוג ,בקשר עם איזה מנכסי
ג.
המועצה ,רכושה ,כספים ,מסמכים ,מקרקעין ,ו/או כל עניין נלווה .בכלל זאת,
לא תעמוד לספק זכות עכבון בקשר עם נכסים ו/או ציוד ו/או מסמכים מכל סוג
שהוא שהגיעו לידיו בקשר עם הסכם זה.

.16

ביטול מכרז/התקשרות בשל תקציב
הספק מצהיר שהסכם זה יחייב את המועצה אך ורק במידה ויתקבל התקציב המתאים
לכך על ידי המשרד הממשלתי/הגורם הציבורי הרלוונטי ,וביחס לכל חלק יחסי בביצוע
העבודה שבגינו התקבל במועצה תקציב מספק בלבד כפי שתודיע המועצה לספק על כך
בהודעה נפרדת שתישלח לספק.
היה ותקציב כזה לא יתקבל במלואו ו/או בחלקו ו/או התקבל בשלבים ,תהא המועצה
רשאית להודיע לספק ,בכל שלב שהוא של העבודה (לרבות בשלב המכרזי וטרם הכרזה על
זוכה ו/או טרם תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז) ,על ביטול ההתקשרות ו/או דחיית
ביצוע העבודה ,כולה או חלקה ,ו/או ביצועה בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה ולספק
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כל שהיא כלפי המועצה בהן תבוטל
ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים כאמור ,זולת בגין אותו חלק מן העבודה ,ככל שהתבצע,
שביצועו הוסכם בין הצדדים.
המועצה לא תהיה אחראית במקרה בו תערך התקשרות עם הזוכה ו/או תערך התקשרות
ביחס לחלק מן העבודה ו/או ההתקשרות תבוצע בשלבים ובמועדים שתקבע המועצה
מפאת הסיבות הנ"ל ,כולן או מקצתן.
למציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בנסיבות כאמור.
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כללי
.17

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה
ו/או חלק מהן לאחר ויהיה אחראי אישית לביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם.

.18

נציג המועצה לצורך מתן השירותים מכוח הסכם זה יהיה _________________.

.19

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה ,ביצועו ,פירושו ,וכל תביעה בקשר להסכם זה
תובא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי סמכותם הענינית.

.20

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית ו/או בדואר
אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה כפי שנמסרה על-ידי צד למשנהו
ו/או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה; הודעה שנשלחה בדואר
רשום תחשב כהודעה שנתקבלה  72שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל; הודעה
שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כהודעה שנתקבלה  24שעות לאחר שנשלחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

______________________
המועצה
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נספח א' להסכם  -פירוט השירותים
.1

שעות עבודה:
 ימים א' – ה'.
 עמדה א' משעה  ,15:30 – 09:00עמדה ב' מתגברת משעה .15:30 – 12:00יתכנו
ימים בהם יידרש הספק להפעיל את השירותים לכמות פחותה של שעות ,וזאת
בהודעה מראש ובהתאם לצרכי המועצה.
 נדרשת יכולת לתגבר בעמדה נוספת או שעות נוספות לפי הודעה מראש בעקבות
קמפיין פרסום גדול או על פי החלטת המועצה.

.2

אנשי הצוות:
 2 נציגי שירות קבועים ומנהל אחד קבוע  3 -עובדים סה"כ.
 על כל אנשי הצוות להכיר היטב את כל ישובי הגולן ,מסלולי הקליטה והנתונים
הפיזיים והקהילתיים בכל ישוב וישוב.

.3

תכנת ניהול  -טיב העבודה:
 העבודה תתבצע מול תוכנת  crmספציפית של המועצה (להלן" :תכנת  crmשל
המועצה") .אנשי הצוות יעברו הדרכת היכרות עם התכנה .ההדרכה תועבר על
ידי נציג המועצה.
 הפקת דוחות בחתכים משתנים כפי שיבחר מנהל מחלקת קליטה.
 תיעוד כל הפרטים של הפונים ותוכן השיחות איתם.
 קבלת פניות מכל המדיות השונות תוך זיהוי הפניה וכן ממיילים טלפונים
ומעמודי הפייבוק (תוך כדי ציון מאיזה קמפיין הגיעה ,ופרטי הפונים).
 הוצאת מיילים מתוך המערכת.
 ניהול ותחזוקת עמוד הפייסבוק של מחלקת קליטה כולל העלאת פוסטים ע"פ
דרישה ובתאום עם מחלקת הנדסה.
 הוצאת דיוור מתוך המערכת.
 הקלטת שיחות הטלפון.
 שמירה וגיבוי של כל הנתונים בשרתים חיצוניים נוספים.
 ניהול המידע בתיקי המשתכנים כולל סריקות מסמכים ,ובקרה על שלמות התיק.

.4

דרישות לתפקיד המנהל:
 ניסיון קודם של  5שנים בניהול מרכז מידע של קליטה לישובים.
 חובת נוכחות במרכז המידע בלפחות  80%שעות הפעילות.
 עברית ואנגלית ברמת שפת אם.
 ידע וניסיון רב בעבודה עם תוכנות  crmואקסל.
 יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 היכרות עם תהליכי קבלה וקליטה במגזר הכפרי.

.5

במסגרת תפקידו יצטרך המנהל:
 לבצע מעקב אחר פניות פתוחות.
 לבצע מעקב אחר פידבקים של המשווקים.
 לעמוד בקשר רציף מול מחלקת קליטה במועצה ולתעד כל דרישה בתוכנה crm
של המועצה.
 לעמוד בקשר עם מרכזי צוות הכרות בישובים -על פי הנחיות המועצה.

.6

דרישות לתפקיד נציג שירות:
 שליטה טובה באנגלית .שליטה בעברית ברמת שפת אם.
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.7

במסגרת תפקידו יצטרך נציג השירות:





.8

תודעת שירות גבוהה.
נוכחות לעבודה בשעות נוספות ככל שיצטרך.
סבלנות ויכולת למתן שירות טלפוני מרובה שעות.
יכולת התבטאות גבוהה בעל פה.

לענות לפניות טלפונים של מתעניינים בקליטה בגולן ולמסור אינפורמציה
מעודכנת לגביי אפשרויות הקליטה בגולן.
לחזור לפניות של מתעניינים שהושארו במערכת במענה קולי או במייל.
להפנות את המתעניינים לפגישות עם המשווקים ,ולקבוע סדר היום של הביקור.
לנהל את יומנם של המשווקים.

השירות יכלול פגישה דו שבועית במשרדי המועצה בין הספק לבין המשווקים והמנהלים
של מחלקת הקליטה במועצה.
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נספח ב'  -הצעת הספק
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נספח ב' - 1תצהיר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה והעדר ניגוד
1
עניינים
לכבוד
מועצה אזורית גולן (להלן" -המועצה")
ג.א.נ,.
2

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת
הצעתי במכרז מס'  16/2022לביצוע הפעלת מרכז מידע ,שפורסם על ידי המועצה
ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
.1

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  89ב(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) ,תשי"ח 1958 -
הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,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 המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות״.
ב .כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״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.
ג .סעיף  59לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח 1958-הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.

.2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א .בין חברי מליאת מועצה אזורית גולן ("המועצה") אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
ב .אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
ג .אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה.

.3

יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

1

הצהרה זו תינתן על-ידי המציע ובנפרד על-ידי כל עובד ו/או נציג המציע המיועד לתת שירות לחברה באופן אישי.
2
במקרה של מציע שהינו תאגיד ,הצהרה זו תינתן בנפרד על-ידי כל מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.
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.4

יש לי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה מסוג שאינו נמנה על סוגי הקרבה
המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

.5

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.

.6

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

תאריך_______________:
חתימת מורשי חתימה של המציע
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נספח ג' – אישור על עריכת ביטוחים
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נוסח ערבות ביצוע  -נספח ד' להסכם
תאריך____________________:
לכבוד
המועצה האזורית גולן
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר __________________
על-פי בקשת( _______________________________________ :להלן " -המבקש") 3אנו
ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  40,000ש"ח (הסכום במילים :עשרים
שקלים חדשים) (להלן " -הסכום הנ"ל") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר עם
מכרז  16/2022למתן שירותים להפעלת מרכז מידע להתיישבות בגולן למועצה אזורית גולן.
הסכום הנ"ל צמוד למדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי-המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש-המדד הידוע בעת התשלום.

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
ג.
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.
מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו ,אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל ,בתוספת הפרשי התנודות במדד ,מבלי להטיל עליכם
חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם ,ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המבקש ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל
(לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה).
(כולל)
שנה
לחודש
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
בלבד ,ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידנו; כל דרישה על פי ערבות
זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה.
ערבות זו הינה בל תי חוזרת ובלתי תלויה ,אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה
בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
מועצה אזורית גולן

3

(שם המציע מבקש הערבות).
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