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 4.5.2020מיום  2020-10פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 כאן.-יו"ר הוועדה-:   מר יהודה חייםהששתפו
 כאן.-מנכ"ל העירייה-מר יורם ביטון                    
 כאן.-מבקר העירייה-מר אורן ירמיהו                    
 כאן.-המח' המשפטית-עו"ד אילן לב                    

 
 חברת וועדה.-:        הגב' חן אדלר לגיסימונעדרו
 חבר וועדה.-מר אלי ברמי                   

 חבר וועדה.-ד"ר בוריס סידלקובסקי                   
 חבר וועדה.        -מר אלי זעפרני                   

 
 9777450-054/גיורא אמסלם 0547777264 –: אורי ריבש עתיד:  נציגי המציעים

 4785171-054-/שמיל לוי7969660-050-קלדרון: ד"ר שרונה אורט                            
 

 רכזת הוועדה-: הגב' יצחקי אהובה רשמה
 

 -:על סדר היום
 

 פתיחה.-יסודי-ניהול מוס"ח על – 21-2020מכרז    .1
 

 .2020באפריל  24עיתון גלובס מיום  –: הוצגו בפני חברי הוועדה פרסומים
                        . 2020באפריל  24המבשר מיום                                                              

 .12.00שעה  – 20205.3.: מועד אחרון להגשה
 .14.30אילן לב מאשר פורום לפתיחת הצעות: הישיבה נפתחה בשעה עו"ד 

 מציעים: 2מעטפות של בתיבה נמצאו 
 

  התקבל ביום  –חברה לתועלת הציבור( -רשת חינוך  ובתי"ס )חל"צ–עתיד    .1
 .10.54שעה  30.4.2020        

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

   חתומים חותמת+חתימה.-משתתפים למכרז הוראות 
   חתום.-פרטי המציע 

   .ערבות בנקאית חתומה 

   .הצהרת משתתף מאושר ע"י עו"ד 

   .תצהיר גופים ציבוריים 

    העדר תביעות. –תצהיר אי פשיטת רגל 
   טופס הצעה כספית. 

   .מסמך ז' פירוט בתי"ס מופעלים ע"י המציע 

   מסמך ח'.-התחייבות המציע 
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   'חוזה חתום.-מסמך ט 

   .כתב ערבות נספח א' לחוזה חתום 

    'אישור קיום ביטוחים חתום ע"י הרשת ולא ע"י חברת הביטוח. –נספח ב 

   .מסמך י' חוזר מנכ"ל חתום 
                              

 הכל בחוברת אחת                                          
  

   .חוברת מי אנחנו מצגות על הרשת 

   מצגת על הרשת בפריסה ארצית.-חוברת שניה 

   .נספחים מהמצורפים למכרז ולחוזה שהוגש 

   ציבור.תעודת התאגדות חברה לתועלת ה 
   .תקנון התאגדות של הרשת 

    2020אישור ניהול תקין. 

    3/2021אישור לצורך ניכוי מס בתוקף. 

    3/2021בתוקף עד אישור תקין. 

    31.12.2018דו"חות כספיים ליום           . 
    חתום. –מסמכי המכרז  8אישור רו"ח כנדרש בסעיף 

   נווה -הפעלה לבי"ס מקיף ז'בוטינסקי באר יעקב, עתיד ראש העין, עתיד רשיונות   
 תיכון עתיד ראש העין., נחום ובאר יעקב        

    לכל השנים.–רשיון הפעלה עתיד ירושלים 

   .אישור עו"ד בדבר התאגדות הרשת 

   .אישור  זכויות חתימה על התאגיד חתום ע"י עו"ד 
   הרשאות שיש עימן קלון חתום ומאושר ע"י עו"ד.תצהיר בדבר העדר תביעות ו 

   .פרסום המכרז בעיתונים 

   .מענה לשאלות הבהרה 

    למכרז הפעלה לבתי"ס שנערך ע"י העירייה.חזון חינוכי 

   של דרכא דנציגר. דו"ח על הפעילות 
   .קבלה בגין רכישת המכרז 
  

 ים.העתק 2-הכל ב                                           
 

    '306935/00226, ערבות מס' 02717505ערבות בנקאית הפועלים מס 
 .31.12.2020בתוקף עד  ₪ 50.000ע"ס  21.4.2020מיום   

    העתקי מקור חתומה ומאושרת ע"י עו"ד הרשת: 2 –טופס הצעה כספית ב- 
      %2בשיעור דמי ניהול  – 2סעיף. 

      בכל בתיה"ס ביחד. ₪ 350.000המציע מתחייב להשקיע  – 3סעיף 

      מקורותיו מדי שנה בתקופת ההסכם כולו השקעות  –מתחייב  – 4סעיף 
 .₪ 700,000פדגוגיות בסך           
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    מצגת. -    במעטפה נמצא דיסק און  קי 
 

 -08.22בשעה  3.5.2020התקבל ביום  –מעטפות (  2)נמצא   2מציע מס'    .2
 חל"צ  –אורט ישראל    

 
 -במעטפה נמצאו הסמכים הר"מ:

 
 6.4.2020מיום  0056/6-1494-30-010009/86-767ית מס': ערבות בנקא  

 בנק לאומי לישראל.-31.12.2020עד  ₪ 50.000ע"ס       

   לתועלת הצבור.תעודת התאגדות של חברה 

  .תקנון החברה 

 רשות התאגידים.מאת ראש  31.12.2020תוקף -אישור ניהול תקין 
  בדף האחרון הצהרת רו"ח.  לדו"ח  מצורף  - 31.12.2018דו"חות כספיים ליום 

 3/2021מס הכנסה בתוקף  אישור לצורך. 

  מרשות המיסים. 3/2021ניהול ספרים בתוקף 

 .רשימת בתי"ס 

 .רשיונות הפעלה 

 .רשיון הפעלה לבי"ס אורט גוטמן נתניה 
  בחולון.אורט מדע וטכנולוגיה רשיון הפעלה 

 .רשיון הפעלה הנרי רונסון אשקלון 

 .אורט ע"ש מקס שם 

 .קבלה לרכישת מסמכי המכרז 

 .הוראות משתתפים במכרז חתום ע"י הרשת 
  'פרטי המציע מסמך ב. 

 .'טופס ערבות בנקאית מסמך ג 

 חתום ע"י עו"ד.-מסמך ד'-הצהרת משתתף גופים ציבוריים 

  'תצהירי עסקאות גופים ציבוריים מאושר ע"י עורך דין. –מסמך ה 

 .תצהיר אי פשיטת רגל מאושר עו"ד 
 'פירוט בתי"ס מופעלים ע"י המציע. טופס הצעה כספית מסך ו 

  'חתום . –התחייבות המציע מסמך ה 

  חתום. 4/19חוזר מ. החינוך 

 .מסמך חוזה חתום 

  ע"י הרשת עצמה.אישור קיום בטוחים חתום ללא חתימת חברת ביטוח רק 
 .תשובות לשאלות הבהרה למכרז 

  הצהרה בדבר העדר תביעת והרשאות שיש עמם קלון חתום ע"י הרשת בלבד ללא
 עו"ד.

 .פרסומים בעיתון 

 .חזון חינוכי למכרז ע"י העירייה 
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 .דו"ח פעילות דרכא 

 .אישור עו"ד רישום תאגיד 

 גיד.אבעלי זכויות חתימה בת 

 .מצגת על פעילות המציע 

  דיסק און קי במעטפה לבנה חלקה.צורף 
 . תעודת מלכ"ר 

 .נסיון מוכר של המציע של בתי"ס ומרכזי חינוך 

 .מסמך המפרט השתתפות בתי"ס של המציע בתוכניות מצויינות של משרד החינוך 

  בסוף החוברת הצהרה בדבר העדר תביעות והרשאות שיש עמן קלון מיום
 חתומה ומאושרת ע"י עורך דין.  30.4.2020

 
 במעטפה השניה נמצאו המסמכים:

 

  העתקי מקור מצורפות אסמכתאות  2-טופס הצעה חתום ומאושר ע"י עו"ד ב
לעניין השקעות כשהמציע מתחייב להשקיע בבי"ס בכל אחד מבתיה"ס בכל שנה 

 במבנים ופדגוגיה.
 

    %4 –המציע יפעיל תמורת דמי ניהול  – 2סעיף. 
    המציע מתחייב להשקיע ממקורותיו מדי שנה בתקפות ההסכם – 3סעיף-   
 .₪ 450.000השקעה ותשתיות בתי"ס בסכום של         

    המציע מתחייב מדי שנה לכל תקופת ההסכם בבתי"ס בסכום של – 4סעיף 
        900,000 ₪ . 

 
 .העתק –יתר המסמכים 

 מקור. - מעטפה ראשונה 
 יישלח  לרון פישמן לבדיקה ועותק אחד לממונה על : עותק אחד של כל מציעהוחלט

 מ"מ ראש העיר-החינוך מר אופיר יחזקאלי              
 

 ,15.05    ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ה                                   
 
 

 , על החתום                                                            
 

   ____________                                                                              ____________ 
 עו"ד אילן לב                                                                                          יהודה חיים

 יו"ר וועדת מכרזים                                       מחלקת משפטית                                        
 

 -מאשר הפרוטוקול:
 

   _____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר
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