עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 17-2014-18
הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מפעילי צהרונים בבתי ספר יסודיים
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת מציעים ,אשר מתקיימים בהם התנאים המוקדמים
להגשת הצעות כמפורט במסמכי המכרז הנזכרים להלן ,להגיש לעירייה הצעות להיכלל במאגר של מפעילי
צהרונים ,אשר מתוכו ניתן יהיה לבחור מפעילים להפעלת צהרונים בתי ספר יסודיים בעיר הרצליה ,לילדי
חטיבה צעירה )ככל שישנה( וכיתות א'  -ד' ,אשר הוריהם יהיו מעוניינים בכך )להלן" :השירות" ו/או
"הפעלת הצהרונים"( ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2במסגרת המכרז ,העירייה מעוניינת לגבש מאגר של מפעילי צהרונים ,אשר מתוכו ניתן יהיה לבחור מפעילים
שיספקו את השירות .ככלל ,מפעיל אחד לא יהא רשאי להיבחר לספק את השירות לכל בתי הספר ו/או
ליותר מ) 1,000-אלף( ילדים ,בעת ובעונה אחת ,והפעלת הצהרונים בבתי הספר תפוצל בין ) 2שני( מפעילים
שונים לפחות ,מתוך המפעילים הכלולים במאגר המפעילים ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .מובהר ומודגש,
כי אין בכניסה למאגר המפעילים משום התחייבות מצד העירייה ו/או מי מטעמה כלפי המפעיל לכך שהוא
ייבחר להפעלת צהרון בבית ספר כלשהו או בכלל ,ולמפעיל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בקשר לכך.
 .3רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל ,וכן הינו עוסק מורשה או מלכ"ר ,כהגדרת מונחים אלה
בחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1975-הרשום בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
ב.

למציע ניסיון קודם מצטבר ומוכח ,של ) 3שלוש( שנות לימודים מלאות ,לכל הפחות ,בשנות
הלימודים תשע"ב עד תשע"ד )כולל( ,בהפעלת צהרונים בבתי ספר יסודיים מוכרים בישראל,
בהיקף כולל של ) 300שלוש מאות( ילדים לפחות בכל שנה ,בין בבית ספר אחד ובין במספר בתי
ספר.
לעניין סעיף זה ,למציע שהפעיל צהרון בשנת הלימודים תשע"ד ,החל מתחילתה ועד למועד פרסום
כתב הזמנה זה ,תחשב התקופה האמורה כשנת לימודים מלאה.

ג.

המציע הינו בעל יכולת לספק את השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,בהתייחס ל300-
)שלוש מאות( ילדים לפחות בעת ובעונה אחת )בין בבית ספר אחד ובין במספר בתי ספר(.

ד.

למציע מחזור כספי שנתי ,בהתייחס לשנתיים לפחות מתוך ) 3שלוש( השנים שקדמו לפרסום מכרז
זה ,קרי בין השנים  ,31.12.2013 - 1.1.2011של לפחות ) 2,500,000שני מיליון וחמש מאות אלף(
ש"ח )לא כולל מס ערך מוסף( ,בכל שנה.

ה .למציע התקשרות תקפה עם ספק מזון ,אשר הינו בעל תעודת כשרות ,רישיון עסק ורישיון יצרן
מאת משרד הבריאות ,תקפים כדין ,לאספקת מזון לצהרונים שיופעלו על ידי המציע ,אם וככל
שייבחר לכך ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ו.

המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-ובכלל זה:

) (1בידי המציע אישור מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק מאושר כנכון )על ידי
עורך דין( של אישור כאמור ,המעיד על כך ,שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ,1975-או שהוא
פטור מלנהלם ,וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולמנהל מס ערך מוסף על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו ;1975-וכן
) (2עד למועד האחרון להגשת הצעות )כהגדרתו בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא).שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא (.להלן( ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ) 2-שתי( עבירות
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,תשנ"א 1991-ו/או
לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר מ) 2-שתי( עבירות כאמור  -עד למועד
האחרון להגשת הצעות )כהגדרתו בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא).שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא (.להלן( ,תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
המונחים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הבנקאות
)רישוי( ,תשמ"א.1981-
המונח "בעל זיקה למציע" משמעו :כל אחד מאלה -
א .תאגיד שנשלט על ידי המציע;
ב .אחד מאלה:
 (1בעל השליטה במציע;
 (2תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 (3מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
ג .אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית  -תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במציע.
המונח "הורשע" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.2002
המונח "שליטה מהותית" משמעו :החזקה של ) 75%שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג
מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
ז.

בהתייחס למציע שהינו עמותה  -למציע אישור ניהול תקין תקף כדין מאת רשם העמותות.

 .4ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של
) 2,000אלפיים( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב
הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .5על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ) 50,000חמישים אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .6מפגש מציעים יתקיים ביום שני ה 9.6.2014-בשעה  ,14:30בחדר הדיונים בבניין העירייה ,רחוב הנדיב ,2
הרצליה .מובהר ,כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
 .7ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז ,לראש תחום בתי ספר יסודיים באמצעות דואר
אלקטרוני  YaelY@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום ) 12.6.2104כולל(.
 .8ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  23.6.2014עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .9אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.

 .10בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.

בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה

