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 החברה לפיתוח חוף אילת 

 1/21'  מס   פומבי   מכרז 

 למתן שירותי ניקיון וגינון במבנה בית הגשר וסביבתו באילת 

 הצעות   להגשת   הזמנה   – '  א   מסמך 

 

 החברה   על   כללי   רקע 

"(, הינה חברה ממשלתית,  החברה " או " חפח"א "," המזמינה החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ )להלן: " 

 , והינה אחראית על פיתוח אזור התיירות באילת. 1975- כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 

 המכרז נשוא העבודות .1

גינון במבנה "בית הגשר" הכולל שתי ו  החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון .1.1

משרדים   של  "קומות  )להלן:  וסביבתו  אילת,  בעיר  "השירותיםוחנויות  והמבנה",   " -  

 . 1כנספח ט'מצורף הבמפרט הטכני והכל כמפורט במסמכי המכרז ו "(המכרז"

חפח"א, יתרת    ימשרד  הוא שטח  היחיד בהתקשרות זולניקיון    יםהמשרדשטח  יצוין כי   .1.2

ה הניקיון  עבודות  לביצוע  הציבוריים   יאהשטחים  והשירותים  הציבוריים  השטחים 

 . משטח העבודה( 90% -)למעלה מ

 . המכרז מסמכי וליתר ההתקשרות הסכם, הטכני למפרט בהתאם יבוצעו העבודות .1.3

של   .1.4 לתקופה  תהא  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  שמורה   12תקופת  לחברה  חודשים. 

ב זו  להאריך תקופה  וזאת בהתאם   3  - האופציה  כל אחת,  שנה  בנות  נוספות,  תקופות 

 לשיקול דעתה הבלעדי, ובהודעה שתימסר למציע הזוכה מראש ובכתב.

 המכרז מסמכי .2

 : ממנו   נפרד   בלתי   חלק   מהווים   להלן   המפורטים   המכרז   מסמכי 

 ;הצעות להגשת  הזמנה - ( זה מסמך' )א מסמך

 ;ההצעה לקיום בנקאית ערבות ' א נספח

 ; איכות ולניקוד הסף לתנאי בהתאם עבודות ביצוע על תצהיר ' ב נספח

 ;ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר ' ג נספח

 ; התחייבות כתב ' ד נספח

 נספח ה' 

  1'/ה נספח

 ;תמחיר שכר

 ;ביטוח דרישות מסמך

 ;ביטוח  אישור מסמך  2'/ה נספח

 ;זרים עובדים להעסיק שלא המציע התחייבות ' ו נספח

 ;אישה  בשליטת עסק בדבר ותצהיר אישור ' ז נספח

תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של   ' ח נספח

המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי 

וההסכמים הקיבוציים   על המציע כמעסיק ההרחבה  החלים 

 ; לצורך ביצוע השירותים
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 ' ט נספח

 1נספח ט'

 2נספח ט'

 נספח י' 

 ;המחיר  הצעת

 מפרט טכני; 

 מבוטל;

 .הסכם ההתקשרותנוסח 

 

 במכרז  להשתתפות סף תנאי .3

 התנאים  בכל,  בעצמם  הצעתם   הגשת  במועד  העומדים  מציעים  ורק  אך  הצעות  להציע   רשאים

   להלן, באופן מצטבר: המפורטים הסף תנאי ובכל המוקדמים

א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 10בעל רישיון תקף על פי סעיף    הינו  המציע .3.1

 . 1996 -אדם, התשנ״ו 

 , במהלך התקופה של חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו .3.2

 . וניםגופים ציבוריים ששירותי ניקיון של מבנים וזאת לשלושה כקבלן ראשי, 

ממשלתיות   ויוגדר  ים"ציבורי  פיםגו" חברות  ו/או  סטאטוטוריים  "תאגידים    להלן: 

)לרבות חברות בת ממשלתיות(, ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או משרדי  

ו/או מוסד להשכלה גבוהה ו/או גופים   ממשלה ו/או יחידות סמך ו/או תאגידי מים וביוב

 ."("גופים ציבוריים: מכרז זה)להלן ב "הפועלים על פי חובת המכרזים

תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע  המציע צירף להצעתו   .3.3

בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  

 . נספח ח'בנוסח  ם על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותיםהחלי 

 בנוסח ₪    10,000  של  בסך  ותקינה  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  להצעתו  צירף  המציע .3.4

 .למכרז 'א נספחכ ב"המצ

  –   ו" התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הדרושים  האישוריםבעל כל  הנו  המציע   .3.5

1976 . 

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף,  

גוף או אדם אחר,   שארובכל   כל  על  זה  לעניין  יתאפשר למציע להסתמך  ולא  תנאי המכרז, 

לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות  

 וכיוצ"ב. 

 

 על המציע לצרף להצעתו מסמכים ש .4

המציע יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם את  

 המסמכים הבאים:

א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 10על פי סעיף  של המציע  רישיון תקף   .4.1

 . 1996 -התשנ״ו
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  לנספח ב'לעיל בהתאם    3.2פירוט ניסיונו הקודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף   .4.2

כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עורך דין, וכן המלצות, אישורים ואסמכתאות 

 להוכחת ניסיונו הקודם, בין היתר, לצורר קביעת הניקוד האיכותי של המציע. 

 . של המציע מוסף תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך .4.3

  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  כנדרש  חשבון  מרואה  או  שומה  מפקיד  תקפים  אישורים .4.4

 לרבות:  1976-ו"התשל,  ציבוריים

 . כדין ספרים  ניהול בדבר חשבון מרואה או שומה מפקיד תקף אישור א.

  על   השומה  לפקיד  דיווח  בדבר  חשבון  מרואה  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור ב.

  .מ" מע עליהן שמוטל עסקאות  על מ"מע ולמנהל הכנסותיו

 .למכרז' א כנספח המצורף הנוסח פי על בנקאית ערבות .4.5

'  ג  כנספח  המצורף  בנוסח  1976-ו"התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  תצהיר .4.6

 .דין עורך ידי על ומאושר כדין חתום למכרז

 .למכרז' ד כנספח המצורף בנוסח חתום התחייבות כתב .4.7

שהוא מתחייב שבו יצוינו מרכיבי השכר המינימליים    נספח תמחיריהמציע יצרף להצעתו   .4.8

ספקת השירותים והצהרה לעניין תשלום השכר אלעובדי הניקיון שיעסיק לצורך  לשלם  

לעובדים אלה ועלות השכר למעביד. מתכונת הנספח התמחירי ונוסח ההתחייבות יהיו 

ה'.   לנספח  ספבהתאם  הסר  כי  למען  מובהר  לעמוד ק  מקרה  בכל  חייב  המציע 

בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם אם אינן מופיעות בטבלה שבנספח  

 ה'.

 . המציע ידי על חתום, למכרז 1/'ה נספח לנוסח בהתאם" ביטוח דרישות" מסמך .4.9

 .  המציע ידי על  חתום, למכרז 2/'ה נספח  לנוסח בהתאם", המבטח אישור" מסמך .4.10

  נספח   על  הביטוח  חברת  את  הצעתו  הגשת  בשלב  להחתים  נדרש  אינו  המציעמובהר כי  

 ליתר  בדומה   בעצמו  עליו   ולחתום,  עליה  מקובל  הנספח  כי  עמה   לוודא  רק  אלא,  2/'ה

 כשהוא  המבטח  אישור  מסמך  את  בלבד  הזוכה  ימציא,  הזכייה  לאחר.  המכרז  מסמכי

 או   תוספות,  מחיקות,  שינויים  כל  ללא,  הזוכה  של  הביטוח  חברת  ידי   על   חתום

 . הזוכה של הביטוח חברת ידי על, הסתייגויות

 .למכרז' ו נספח לנוסח בהתאם זרים עובדים להעסיק שלא המציע התחייבות .4.11

 הנדרשים   והתצהיר  האישור  את  להמציא   המציע  על,  אישה  בשליטת  עסק  הינו  המציע  אם .4.12

' ז  כנספח  המצורף  הנוסח  פי  על  1992-ב"התשנ,  המכרזים  חובת  לחוק'  ב2  לסעיף  בהתאם

 .למכרז

תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירה על  .4.13

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע  

 למכרז. כנספח ח'כמעסיק לצורך ביצוע השירותים המצורף  

 . , כשהוא חתום על ידי המציע למכרז' יכנספח  צורףהמ הסכם בנוסח .4.14
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 . המציע ידי  על םחתו למכרז' ט כנספח ףהמצור טופס הצעת מחיר .4.15

,  הקבלנים  סיור  פרוטוקול  לרבות,  המכרז  במהלך  החברה  שפרסמה  תיקון  או/ו  הבהרה  כל .4.16

 . המציע ידי על חתומים כשהם

על נספחיו כשהם חתומים בחותמת המציע ו/או בראשי תיבות, בכל   המכרזכל מסמכי   .4.17

עמוד ועמוד, וכשהם חתומים באופן מלא בכל המקומות המיועדים לחתימת המציע, הכל  

 .המכרזבהתאם לתנאי 

ובו מלוא הפרטים בעניין    ו/או השותפויות וכד'(  רשם החברותהרשמי )מרשם  התדפיס מ .4.18

 5רשימת השעבודים, נכון ליום הגשת ההצעה או עד  חלוקת הבעלות, רשימת המנהלים, ו

 ימים לפני יום זה.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה 
. על המציע לוודא, כי המספר , או לאפשר השלמת החסר, לפי שיקול דעתהמטעם זה בלבד

"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע
יצרף   המזהה,  במספר  התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה  ספרים(,  ניהול  על  )אישור 

 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 
  המכרז  מסמכי קבלת .5

ב לעיין  )  באתר  המכרז  מסמכיניתן  החברה:  של  במשרדי   וכן (  www.efdc.co.ilהאינטרנט 

בית הגשר, קומה  המזמינה,   )להלן: "משרדי המזמינה"(, טל':  2מבנה  ,  08-6330011, אילת 

ההצעה תתאפשר על גבי מסמכים .  16:00  -  9:00השעות    , בין7.3.2021החל מיום  ה'  -בימים א'

 שיורדו מאתר האינטרנט של החברה. שיתקבלו במשרדי החברה או 

 

 קבלנים  סיור .6

 מקום  .11:00  בשעה  14.3.2021 ביוםאתר ביצוע העבודות  ב קבלנים  סיור  תערוך   החברה .6.1

הגשר.  בכניסה  הינו  המפגש בית  בסיור    למבנה  להשתתף  חובה  אין  כי  ומודגש  מובהר 

 . חלק מתנאי הסף של מכרז זה מהווה הקבלנים וכי הוא איננו

לאחר סיור הקבלנים, תפיץ המזמינה פרוטוקול של סיור הקבלנים בכתב לכל משתתפי  .6.2

"(. הפרוטוקול יהווה  הפרוטוקול)להלן: "וכן תעלה לאתר האינטרנט העתק ממנו    הסיור

, כולל מציע שלא נטל חלק בסיור על המציע.  חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז

 לצרף להצעתו את הפרוטוקול, כשהוא חתום על ידו ובחותמת המציע.  ,הקבלנים

כל מידע שיימסר בעל פה במסגרת הסיור לא יחייב את החברה אלא אם יצוין במפורש  .6.3

 בכתב בפרוטוקול סיור הקבלנים. 

 
 הבהרות  .7

, בהירויות  אי  המציע  ימצא  אם.  ביסודיות  השונים  המכרז  מסמכי  את   וקלבד  המציע  על .7.1

 ולפרטן  לחברה  לפנות  עליו,  המכרז  במסמכי  אחרת התאמה  אי  כל  או  הבנות  אי,  סתירות

http://www.efdc.co.il/
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על   .21.3.2021מיום    יאוחר  לא  וזאת  eran@efdc.co.il:  לכתובת  מייל  באמצעות  בכתב

תוך ציון הסעיף המדויק לגביו   Wordהמציע להעביר את שאלותיו כאמור בקובץ בפורמט  

  יהיה,  האמור  המועד  ועד  באופן  הבהרות  לקבלת  יפנה  לא  אשר  מציע  מתייחסת שאלתו.

. כאמור התאמה אי או הבנה אי,  סתירה, בהירות אי  בדבר טענה כל בעתיד מלטעון מנוע

 . המזמינה טלפונית או במייל חוזר את קבלת פנייתובאחריות המציע לוודא עם  

 בשיקול   תהא,  או לערוך אותן  כאמור  הבהרה  בקשות  או   לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה .7.2

 .  החברה  של והמוחלט הבלעדי  דעתה

שלה  לה  החברה  תחליט  בו  מקרה  בכל .7.3 האינטרנט  לאתר    או /ו  לשאלות  תשובותעלות 

,  ו/או את פרוטוקול סיור הקבלנים  המכרז  למסמכי  כלשהו  תיקון  או/ו  ההבהרה  לבקשות

של י,  הבהרה  לבקשת  או  לשאלה  בתגובה  ובין  ביוזמתה  בין האינטרנט  לאתר  ועלה 

 ו/או הפרוטוקול, וכן יישלח מסמך זה  התיקון  או/ו  התשובות  את  הכולל  מסמךהמזמינה  

 צרף ל  יידרשו  והם,  לעיל  כאמור  בסיור הקבלנים  שמסרו את פרטיהם  המשתתפים  לכל

 אלה   ותיקונים  תשובות,  מקרה  בכל.  להצעתם ,  ידם  על  חתום  כשהוא  האמור  המסמך  את

 .לאו אם ובין קבלתם אישרו אם בין, המציעים  את יחייבו המכרז לתנאי

ועדכונים שניתנו בכתב על ידי החברה, כאמור לעיל,    , מסמכיםאך ורק תשובות, הבהרות .7.4

 .יחייבו את החברה

באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה מעת לעת ועד למועד האחרון  .7.5

להגשת ההצעות בכל העדכונים, המסמכים וההבהרות שיועלו על ידי החברה בקשר עם 

 מכרז זה.

 ההצעה  לקיום בנקאית ערבות .8

  המציע  יצרף,  הצעתו  ולהבטחת,  זה  מכרז   תנאי  לקיום  המציע  של  התחייבויותיו  להבטחת .8.1

החברה לפיתוח חוף "  לפקודת  ערוכה,  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו

" להלן)   6.7.2021  ליום  עד  בתוקף  שתהיה  ,₪  00010,  סך   על"  אילת "(.  המכרז   ערבות: 

  והמציע   נוספים  חודשים  בשלושה  הערבות  תוקף  הארכת  את  לדרוש   רשאית  תהיה  החברה

 .בהתאם הערבות תוקף את להאריך מחויב יהיה

, חייבת  לא  אך,  רשאית  תהא  החברה  כי  מובהר  לעיל  כאמור  המציע  בחובת  לפגוע  מבלי .8.2

 כל  התקיימו  כי,  דעתה  שיקול  לפי,  שוכנעה  אם,  הערבות  בנוסח  פגם  אף  על,  הצעה  לקבל

 קושי  כל   יוצר  אינו  הפגם.  ב  ממש  של   כלכלית  משמעות  אין  לפגם.  א:  הבאים  התנאים

, כזה  במקרה   רשאית  תהא  הועדה  .לב  ובתום  בשוגג  נגרם  הפגם.  ג.  הערבות  בחילוט  ממשי

 . הערב מהבנק לרבות תיקון או השלמה או הבהרה קבלת לאפשר, לנחוץ זאת מצאה אם

 לא  שהמשתתף  אימת  כל  ממנו  חלק  כל  או  הערבות  סכום  את  לחלט  רשאית  תהא  החברה .8.3

 : הוא או/ו המכרז תנאי פי על בהתחייבויותיו יעמוד

 . כפיים ניקיון בחוסר או  בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג א.

 .מדויק בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים ועדתול מסר ב.

 . ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר שהגיש מההצעה בו חזר ג.

mailto:eran@efdc.co.il
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 .ההסכם לחתימת תנאי המהוות ההוראות  לפי פעל  לא כזוכה שנבחר אחרי ד.

 הנזקים  עבור  מראש  הצדדים  י"ע  המוערך  מינימאלי  מוסכם  כפיצוי  ייחשב  הערבות  חילוט .8.4

 אחרת   זכות  מכל  לגרוע  ומבלי,  בהוכחתו  צורך  ללא  וזאת,  האמור  עקב  לחברה  שייגרמו

 אכיפת   את  לתבוע  או/ו,  יותר  גבוה  בסכום  נזקים  שתוכיח  במקרה  לפיצויים  החברה  של

 בכל  לנקוט  או /ו  המכרז  את  לבטל  או /ו  אחרת  הצעה  לקבל  או/ו  המציע  על  הפרויקט  ביצוע

 . אחר צעד

  ידו   על  הביצוע  ערבות  המצאת  עם,  זה  למכרז  בהתאם  הזוכה  למציע  תוחזר  המכרז  ערבות .8.5

 .  להלן 15.2 בסעיף כמפורט הכל, או בסמוך לכך בהסכם כאמור

 אי   על  ההודעה  עם  בבד  בד  להם  תוחזר,  במכרז  זכו  לא  אשר  המציעים  של  המכרז  ערבות

 תיקונה ,  הארכתה,  הגשתה,  הערבות  להכנת  בקשר  הוצאה  כל  כי,  מובהר  .זכייתם

 .  המציע  חשבון על יחולו וחילוטה

   מספר   הגשת   של  בדרך,  הערבויות  מן   אחת   אף  לפצל  או /ו  לחלק  ניתן   לא  כי  בזאת   מובהר .8.6

 . הנדרשת  הערבות  בגובה  יהיה,  שתוגשנה   הערבויות  של  המצטבר  סכומן  אם  גם,  ערבויות

 ההצעות   להגשת  האחרון  המועד  באם  הערבות  מועד  את  להאריך  רשאית  תהא  החברה .8.7

 .מכן לאחר אם  ובין, ההצעות  הגשת בטרם סביר זמן שתינתן בהודעה אם בין, יידחה

 7תוך  ו/או לא ימציא ערבות ביצוע  ם על ההסכם  ושהצעתו נתקבלה ולא יחת  משתתף .8.8

רשאית לחלט את סכום הערבות   החברה , תהא  החברהידי  ימים מיום שיידרש לכך על  

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת לטובתה,  

לרבות הזכות לתבוע נזקים החברה  ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  

גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת 

 לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. ו/או

 

   ההצעה .9

 עסקי  או/ו  משפטי  פרט   או/ו  נתון  או/ו  מידע  כל  עצמאי  ובאופן  בעצמו  לבדוק  המציע  על .9.1

 .זה מכרז פי  על מהזוכה הנדרשות ההתחייבויות למכלול רלוונטי

 התנאים,  ההוראות  לכל  המציע  מצד  הסכמה,  ודבר  עניין  לכל,  תהווה  הצעה  הגשת .9.2

  הצעה   הגיש  אשר  מציע .  ונספחיו  ההסכם  לרבות,  המכרז  במסמכי  המופיעים   והתניות

, המכרז  מתנאי  איזה  נגד  תביעה  או  דרישה,  טענה  כל  מהעלאת  ומנוע  מושתק  יהיה  למכרז

 . ובהירותם  סבירותם לרבות

 משלבי   שלב  ובכל  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  חייבת  לא  אך,  רשאית  החברה .9.3

 ביחס  לה  הדרושה  השלמה  או/ו  הבהרה  כל  לקבל  בבקשה  למציעים  לפנות,  המכרז

 . להצעתם

 להסכם  ביחס  אם  בין,  שהיא  הסתייגות  כל  בהצעתם   לכלול  זכאים  אינם  המציעים .9.4

, השמטה,  הסתייגות  הוגשה.  המכרז  ממסמכי  אחר   מסמך   לכל  ביחס  אם  ובין  ונספחיו
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"להלן )  המכרז  ממסמכי  באיזה  אחר  שינוי  כל  או,  מחיקה,  תוספת "(, ההסתייגויות: 

 : כדלקמן, לנהוג החברה רשאית

 . כלל נכתבו לא כאילו, חלקן או כולן, מההסתייגויות להתעלם .9.4.1

  פוגע   שאינו,  בלבד  טכני  פגם  המהוות  ככאלה,  חלקן  או  כולן,  בהסתייגויות  לראות .9.4.2

 . השוויון בעקרון

  יהיה   שלא  ובלבד ,  חלקן  או  כולן,  ההסתייגויות  את  לתקן  מהמציעים  לדרוש .9.4.3

 . ההצעה מחיר את לשנות כדי בתיקון

 .ממנה חלק כל או הצעתם את מחדש להגיש למציעים לאפשר .9.4.4

 . בכללותה הצעה לפסול .9.4.5

 לאחת  בהתאם  מלפעול   להימנע   או  לפעול  אם,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  תחליט  החברה .9.5

  למדרג   שתחויב  ומבלי,  לעיל  9.4.5  עד  9.4.1  בסעיפים  הנזכרות  הפעולה  מדרכי  יותר  או

  שונה   באופן  להתייחס  בלעדי  דעת  שיקול  יהא  לחברה.  האמורות  הפעולה  דרכי  בין  כלשהו

 .  שונות בהצעות או הצעה באותה שונות להסתייגויות

  9.4.5  עד  9.4.1  בסעיפים  הנזכרות  האפשרויות  לאחת  בהתאם  לפעול  החברה  תבחר  אם .9.6

 מבלי ,  החברה  תוכל,  החברה  החלטת  מיישום  יימנע  והמציע,  ההצעות  אחת  לגבי  לעיל

  הצעה  אותה  אם  אף,  ממנה  להתעלם  או  הצעתו  את  לפסול,  האחרות  מזכויותיה  לגרוע

 . המציע של ערבותו את ולחלט, הראשון במקום מדורגת

 לחברה  העומדת  אחרת   זכות  מכל  לגרוע  באות  אינן  לעיל  זה  בסעיף  הכלולות  ההוראות .9.7

 לקבל ,  ומתן  משא  לנהל  הזכות  לרבות,  דין  כל   פי  על  או  המכרז  למסמכי  בהתאם

  את   לבטל  או  מחודשות  הצעות  הגשת  להתיר,  המכרז  מסמכי  את  לשנות,  הסתייגויות

 . המכרז

 רשאי   אינו  ,נוספים  מציעים  עם  בתיאום  או/ו  במשותף  הצעה  להגיש   רשאי  אינו  המציע .9.8

 משום   בה  שיש  פעולה  כל  לבצע  או   במכרז  אחרים  למשתתפים  הצעתו  פרטי  את  לגלות

 .  החברה כנגד קנוניה או/ו מציעים עם תיאום או/ו  פעולה שיתוף

  עם  בקשר  למציע  שיהיו  ההוצאות  כל   את  ותכלול  קבועים  בסכומים  תהיה  המחיר  הצעת .9.9

 . בעקיפין או במישרין, העבודות ביצוע

 חלק  ותהווינה,  הזוכה  המציע  את  תחייבנה  המכרז  בשלב  המציע  והתחייבויות  הצהרות .9.10

 . עימו שייחתם מההסכם נפרד בלתי

של המשתתפים   שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןתשפה ולא תחזיר ולא  ת לא    החברה .9.11

בשלב הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות  לרבות הוצאות  ,  או מי מטעמם

  , לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.המכרז

  המציע   על  תחולנה  ההצעה  ובהגשת  בהכנת  הכרוכות  שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  כל .9.12

 לרבות,  שהיא  סיבה  מכל  המכרז  ביטול  או  תיקון  של  במקרה  כולל,  מקרה  ובשום,  בלבד

  המציע   זכאי  יהיה  לא,  שהיא  סיבה  מכל  ההצעה  דחיית  של  במקרה  וכן,  החברה  מיוזמת
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 הוצאותיו   בגין,  משפטיות  הוצאות  לרבות,  אחר  או  כספי  פיצוי   או/ו  החזר  או/ ו  השבה  לכל

 .כאמור

 

 ההצעה  תוקף .10

ההצעות   יום (  90)  תשעים   למשך  תקפה  תהא  המציע   הצעת .10.1 להגשת  האחרון   מהמועד 

 למועד  עד  מועד  בכל  להצעה  קיבול  לבצע  רשאית  תהא  החברה(.  להלן  13  בסעיף  כהגדרתו)

 .  המציע עם  ולהתקשר זה

 ימים(  90)   תשעים  בעד  ההצעה  תוקף  הארכת  על   למציעים  להודיע  אופציה  תהא  לחברה .10.2

  גם   להאריך   ים/המציע  ו/ידאג   כאמור  ההצעה  תוקף   הארכת  על  החברה  הודיעה.  נוספים

 .בהתאם המכרז ערבות של תוקפה

 באישור  אלא,  הגשתה  לאחר  תנאיה  על  המקורית  הצעתו  את  לשנות  רשאי  אינו  מציע .10.3

  כאמור  שינוי  כל.  והדין  המכרז  תנאי  פי-על  במפורש  הותר  שהדבר  במקום  או/ו  החברה

 .החברה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם ההצעה לפסילת להביא עלול  לעיל

 

 זכויות שמירת .11

 כל  לעשות   רשאים  יהיו  לא  והמציעים,  החברה  של  הינן  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל .11.1

 .והגשתה ההצעה הכנת  לצורך אלא, המכרז במסמכי שימוש

 תנאי   בכל  לרבות,  המכרז  במסמכי  שינויים  לערוך   הזכות  את   לעצמה  שומרת  החברה .11.2

 המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  אלה  שינויים.  ההצעות  הגשת  למועד  עד,  מתנאיו

 להצעתו  המציע  ידי  על  תצורף  כאמור  שינוי  הודעת   כל.  המציעים  לכל  בכתב  ויישלחו

 . מהצעתו חלק ותהווה המציע ובחותמת ידו על חתומה כשהיא

 . לעבודות ביחס אחרת או משפטית זכות כל למציעים להקנות כדי זה במכרז אין .11.3

 הדרושים   האישורים  כל  וקבלת  לביצוען  תקציב  של  בקיומו  מותנה  העבודות  ביצוע .11.4

 . החברה ידי על העבודות לביצוע

 

 ותכולתה ההצעה  הגשת .12

 :להלן כמפורט נפרדות מעטפות 2-ב  המציע ידי על תוגש ההצעה

 1 מספר מעטפה .12.1

המעידים על עמידתו בתנאי הסף וכן   המסמכים  כל  את  1  מספר  במעטפה  יכלול  המציע

 לעיל.  4את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 והצעת המחיר של המציע 2 מספר מעטפה .12.2

 המצורפת  במתכונת   המחיר  הצעת  טופס  את   2  מספר  במעטפה  יכלול  המציע .12.2.1

 . למכרז 'ט נספחכ
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  כפי ,  הזוכה  להצעה  בהתאם  השירותים שייתנו  בגין  התשלומים   כי,  בזאת  מובהר .12.2.2

,  העבודות   כלל  בעבור  והממצה  הבלעדית  התמורה  יהיו,  החברה   ידי  על  שתאושר

,  שונות  העלויות,  המיסים,  ההוצאות  כל   החזר  בעבור  לרבות,  ובעקיפין  במישרין

 האמורים  לסכומים  יתווסף  ולא,  בכך  וכיוצא  הזוכה  נשא  בהן,  משפטיות  לרבות

 . בלבד מ"מע אלא בהצעה

ת  המחיר   הצעת .12.2.3 המחיר  הצעת  כולל  )  חדשים   בשקלים  הנקוב  ההיבטופס  לא 

 .  (מ"מע

 אחת   בכל.  לעיל   12.2  -ו  12.1  בסעיפים   כמפורט  נפרדות  במעטפות   יוגשו  המסמכים .12.3

 .נוספים עותקים ובשני במקור המסמכים כל יוגשו מהמעטפות

  מכרז "  -ו  המעטפה  מספר,  המציע  שם  יצוין  מעטפה   כל  על".  מקור"  לציין  יש  המקור  על

 ".  1/21' מס פומבי

 ההצעה  הגשת ומועד מקום .13

 החברה  במשרדי  המכרזים  לתיבת  להגיש  יש  המעטפות  2  את  הכוללת  ההצעה  את .13.1

:  להלן)  .לכל המאוחר  13:00בשעה    6.4.2021עד ליום  ,  אילת,  מבנה בית הגשרב  2  בקומה

 "(. הצעות להגשת  האחרון המועד"

 והמציע   על ידי החברה,  ייבחנו  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  עד  שיוגשו  ההצעות  רק .13.2

 לחברה   תגיע  לא  הצעתו  באם  החברה  כלפי  דרישה  או/ו  תביעה,  טענה   כל   על  מראש  מוותר

.  במציע  תלויות  שאינן  מסיבות  לרבות,  שהיא  סיבה  מכל  הצעות  להגשת  האחרון  במועד

 פיזית   מסירה  למעט,  אמצעי  בכל  או  אלקטרוני  בדואר  או  בדואר  ההצעות  את  לשלוח  אין

 . לעיל כאמור  המעטפות של

 המועד   לפני,  עת  בכל,  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  את  לדחות  רשאית  תהיה   החברה .13.3

 . למציעים תימסר כך  על והודעה, שהיא סיבה מכל, הצעות להגשת האחרון

 ודירוגן ההצעות בדיקת .14

תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל  שיעמדו בכל תנאי הסף  מבין ההצעות הכשירות  

לרבות הגבוה ביותר, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של החברה או של ועדת המכרזים,  

 . לפי כל דין,  שלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא

( בהצעה  האיכותי  הרכיב  של  יהא  Aמשקלו  הרכיב    20%(  של  ומשקלו  הסופי,  הציון  מתוך 

 .מתוך הציון הסופי 80%( יהא Bהכספי בהצעה )

 
   (A) קביעת ציוני האיכות של ההצעות .14.1

 : אלה מידה אמות לפי תעשה  בחינת הרכיב האיכותי של ההצעה

 ניקוד    אמת המידה )איכות( מס'   

המכרזים הערכת   1 מטעמה החברה    של   ועדת  המשנה  ועדת   את   או 

גופים   עבורהמציע  עבודות הניקיון שבוצעו על ידי  ביצוע של  ה איכות  

 נקודות  50עד 
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 ניקוד    אמת המידה )איכות( מס'   

דעת   (לעיל  3.2בסעיף  )כהגדרתם  ציבוריים   לשיקול  בהתאם  וזאת 

מקצועי של הוועדה ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת 

פה(, חקירות, המלצות, שיחות עם ממליצים )כתובות ו/או שיימסרו בעל  

לו שייראה  כפי  אחר  אמצעי  הנתונים ווכל  פי  על  לרבות  לנכון  עדה 

 .נספח ב'שיימסרו על ידי המציע ב

מההמלצות    או ועדת המשנה מטעמה  החברה  הערכת ועדת המכרזים של 2

)כתובות לרבות חוות דעת    שסיפק המציע בגין ביצוע עבודות קודמות,

 (. בשיחה עם ממליצים או שתתקבלנה בעל פה

 נקודות  50עד 

 נקודות  100 סה"כ  

 

  לערוך   רשאים  יהיו  החברה  וא/ו  המכרזים  ועדת  כי  בזאת  מובהר  ספק  להסרת .14.1.1

 ביחס  הן  התייחסויות  או /ו  המלצות  ולקבל   לצורך ניקוד איכות המציע  בירורים

פי    אחר  גוף  או  אדם  לכל  ביחס  והן,  המציע  הפנה  אליהם  לממליצים על  הכל 

המוחלט דעתה  ,  שהוא  שלב  בכל,  חובה  כל   עליהם  מוטלת  תהא  ולא ,  שיקול 

  מוסרי  זהות  את  או/ו,  ההמלצות  או  ההתייחסויות  או   הבירורים  תוכן  את  לגלות

 הצורך   לאור,  היתר  בין,  וזאת,  אחר  מציע   לכל  או,  הרלוונטי   למציע,  המידע

 והמציע,  המידע   מוסרי  זכויות  ושמירת,  המתקבל  המידע   אמינות  על  לשמור

 . הצעתו הגשת בעצם אלו תנאים עצמו על מקבל

רשאית, מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה   .14.1.2

לא   מציע    ,חייבת אך  לדרוש מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  הגשת   -על  לאחר 

כישוריו    , כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו  –הצעה  

לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא  והאמצעים העומדים לרשותו  

המציע של  המקצועית  הרמה  בדבר  ראיות  לדרוש  רשאית  תהא  וכן  ,  המכרז, 

 את מלוא המידע להנחת דעתה.  לחברהע יהיה חייב לספק והמצי

 :המציע של  אמינותו את לבדוק רשאית תהא החברה .14.1.3

בכירים   ועובדים  מנהלים  שליטה,  בעלי  של  אמינותם  גם  ייבדקו  זו  במסגרת 

תהא רשאית להסתייע לצורך בדיקותיה   החברה)במקרה שהמועמד הנו תאגיד(.  

ורואה חשבון. אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון,   לרבות חוקרים פרטיים 

 מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המועמד.

עם   באופן מלא  פעולה  ולשתף  המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע 

 ו/או הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.   החברה

יקות הנ"ל יעלו, כי  במקרה בו תוצאות הבדלפסול מציע  תהא רשאית    החברה .14.1.4

דעתה   הוא שיקול  לפי  לעיל,  הנזכרים  מהקריטריונים  איזה  על  עונה  אינו 

סברה כי המציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או    החברה, ולרבות אם  הבלעדי
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לדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ש

 ו/או בעל ניסיון מספק.

לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה אינה חייבת    החברה .14.1.5

 שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

או לנקד בהתאם   לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שומרתהחברה  .14.1.6

אשר היה לה ו/או למשרד התיירות ניסיון שלילי עימו או    את איכותו של מציע 

עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע 

 אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד. 

 אף  על.  תתקבל  לא  75%  מ  נמוך  יהיה  שקיבלה  הכללי  האיכות  שציון  הצעה .14.1.7

,  המקצועי  דעתה  שיקול  לפי,  רשאית  החברה   תהא,  מיוחדים   במקרים,  האמור

 בנתונים ,  היתר  בין,  בהתחשב  70%  מ  נפל  לא  שלה  האיכות   שציון  הצעה  לקבל

  הציון   וגובה  ומעלה  75%  של  ציון  שקיבלו  המציעים  מספר,  הציון  גובה:  הבאים

  המשוקללות  ההצעות  בין  וההפרש  הכספיות  ההצעות  בין  ההפרש,  שקיבלו

 . הציון  בקביעת  ביטוי  לידי  באים  שאינם  ההצעה  או  המציע  של  מיוחדים  ונתונים

ידי   .14.1.8 הכפלת  לאחר קביעת נקודות האיכות לכל הצעה, ציון האיכות יחושב על 

 . 20%-ניקוד האיכות של כל הצעה ב

תהא רשאית, מקום בו נותרה הצעה אחת בלבד העומדת בכל    ועדת המכרזים .14.1.9

  14.1הצעה יחידה שלא לפעול על פי הוראות סעיף תנאי הסף או מקום בו תוגש 

ובמקרה זה תבחן החברה את סבירות ההצעה הכספית על כל סעיפי המשנה,  

 . להלן  14.2ף  לגרוע מזכותה לפי סעי מבלישל המציע היחיד, וזאת 

 (B) חישוב ציוני המחיר .14.2

את  .14.2.1 החברה  תפתח  לעיל,  כאמור  המציעים  של  האיכות  ציוני  קביעת  לאחר 

הועדה תהא רשאית   .(2)מעטפה מס'  מעטפת ההצעה הכספית של המשתתפים  

האיכות  בניקוד  עמדו  שלא  מציעים  של  הכספיות  ההצעות  את  לפתוח  שלא 

 המינימאלי. 

עבור כלל   לשעת עבודההצעת המחיר שתוגש על ידי המציע תהיה הצעת מחיר   .14.2.2

 למסמך זה. 1בנספח ט'כפי שאלה מפורטות והגינון עבודות הניקיון 

החברה מבקשת להבהיר כי לא תתקבל הצעה גרעונית ו/או הצעה שלא תשקף   .14.2.3

תשלום של מלוא הזכויות לעובדים על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  

חלים לשירותים מושא המכרז. החברה תהא רשאית לפנות למציעים בדרישה ה

לקבלת פירוט בדבר גובה התשלומים הסוציאליים לעובדים על מנת להעריך את  

 סבירות ההצעה. 

ביותר שעומדת   ציון המחיר להצעה יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה .14.2.4

  80. כך יתקבל ציון  80-תוכפל ב , במחיר ההצעה הנבחנת, והתוצאה  בתנאי הסף
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מ קטנים  יחסיים  וציונים  ביותר  הזולה  להצעה  להצעות    80-)מקסימאלי( 

 האחרות. 

 

 מחיר ההצעה הזולה ביותר     B   =08   X ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                                  

 

 חישוב הציונים הכוללים )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות  .14.3

הציון הכולל )איכות ומחיר( יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי חיבור ציון האיכות 

וציון המחיר )כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף לעיל(    14.1)כפי שהתקבל בחישוב שבסעיף  

 לעיל(, באופן הבא:   14.2

 

 A + ציון האיכות B=  ציון המחיר    הציון הכולל

 

הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה   הציוןבעלת  ל תנאי הסף ותהא  כאשר עמדה בההצעה   .14.4

הצעה  , וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים שלא לקבל כל  כזוכה במכרז  ותוכרז

 .מחמת חוסר סבירות ו/או מכל סיבה סבירה אחרת

 בעלת  ההצעה את  לקבל שלא, והמוחלט הבלעדי  דעתה שיקול  לפי, רשאית  תהא החברה .14.5

  הכולל  הציון  בעלת  שאינה   הצעה  לקבל   או  שהיא  הצעה   כל  או  ביותר  הגבוה  הכולל  הציון

 או,  מקצתן  או  כולן  העבודות  ביצוע   על  לוותר  או  חוזר  למכרז  לצאת  או  ביותר  הגבוה

 חלק  לביצוע   מציע  עם   להתקשר  או,  יותר  או,  מציעים  שני  בין  העבודות  ביצוע  את  לפצל

 למציעים   לפנות  או  הצעות  לתקן  או  משופרות  הצעות  לבקש  זה  ובכלל,  בלבד  מהעבודות

 מנת  על(  רק  לא  אך)  לרבות,  פה  בעל  או /ו  בכתב  הבהרות  לקבלת  בבקשה  לחלקם  או/ו

 כל   את  לעובדיו  ישלם  המציע  כי,  לוודא  מנת  על  מהמציע  הסברים  או/ו  פרטים  לקבל

 דעתה   שיקול  לפי,  חייבת  אינה  אך  רשאית  החברה  תהא  כן.  דין  כל  פי  על  להם  המגיע

 שהושמטו   מסמכים  להצעתם  להוסיף  לחלקם  או/ו  למציעים  לאפשר,  והמוחלט  הבלעדי

 הצגת  לצורך  המציע  עם  להיפגש  לדרוש  או/ו  נוסף  מידע  לדרוש ,  בהצעתם  חסרים  או

 להליך  בקשר  החברה  כלפי  דרישה  או/ו  תביעה  או/ו  טענה   כל  תהיה  לא  למציעים.  הצעתו

 . זה

 .דין כל להוראות בכפוף מסמכים השלמת מהמציע לבקש הדעת שיקול נתון לחברה .14.6

 מידה  אמות  לקבוע,  שיתקבלו  המעטפות  פתיחת  לשלב  עד,  רשאית  תהא  החברה,  בנוסף .14.7

 השונות   המידה  אמות  בין  והמשקל  החלוקה  את  לשנות  וכן,  הזוכים  לבחירת  נוספות

 ., ובכל בהודעה מראש ובכתב שתופץ למשתתפי המכרזכאמור
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 שנתגלו  טכניות  טעויות  או/ו  חישוב  טעויות  או/ו   סופר  טעויות  לתקן  רשאית  תהא  החברה .14.8

 בפרוטוקול   וירשם  החברה  ידי  על  ההצעות  בדיקת  במהלך  יעשה  התיקון.  מסוימת  בהצעה

 . למציע תימסר התיקון על הודעה. המעטפות פתיחת

 כקבוע)  נוסף  תחרותי  הליך  לקיים  זכותה  על  שומרת  החברה, לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .14.9

 . להלן 17 בסעיף כמפורט(  1993 – ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות' ה17 בתקנה

 בזוכה הבחירה .15

: להלן)  בפקס  או/ו  אלקטרוני  בדואר   כך  -על   לו  תודיע,  זוכה  על  החברה  החליטה .15.1

 מתחייב  הזוכה.  נספחיו  על  ההסכם  על  לחתימה  הזוכה  את  תזמן  החברה"(.  הזוכה"

  לכל  ימים  7  בתוך  וזאת   צרופותיו  על  ההסכם  על  כדין  ולחתום  החברה   למשרדי  להגיע

 . במכרז זכייתו כעל החברה  הודעת ממועד(, אחרת החברה תודיע אם אלא) היותר

  על  אשר פרט כל ולהשלים  מעשה כל לבצע חייב הזוכה יהיה דלעיל למועד עד כי, מובהר .15.2

 העברת   זה  ובכלל  ההסכם  חתימת  לפני  ולהשלים  לבצע  מחויב  הוא  המכרז  מסמכי  פי

 הזוכה .  2'/ה  כנספח  ב"המצ  בנוסח  הזוכה  של  הביטוח  חברת  ידי  על  חתום  הביטוח  אישור

 וימציא   החתימה  במעמד  ישתתף,  בהודעתה  החברה  ידי  על  שייקבעו  ובמועד  במקום  יופיע

 הזוכה   יידרש  כן.  דלעיל   הפעולות  כל  השלמת  על   אישור,  זה  ממועד  יאוחר  לא,  לחברה

צמודה   מותנית  ובלתי  אוטונומית  ביצוע  ערבות  החתימה  למועד  עובר  לחברה  להמציא

לצרכןלמדד   במועד חתימת ההסכם,  המחירים  בגובה   בנוסח  הידוע  להסכם  נספח א' 

 ₪ )כולל מע"מ(.   10,000

לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל ו/או   .15.3

 – ערבות ביצוע ו/או נספח ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם    צירףהזוכה לא  

תהא החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו של הזוכה, כאמור 

ו/או לחלט את ערבות המכרז ולתבוע כל   לעיל, ו/או ולבטל את זכייתו במכרז  7בסעיף  

אחר לו זכאית החברה על   , וזאת בנוסף לכל סעדנזק שייגרם לה בשל ההפרה האמורה

 שייחתם  מההסכם  נפרד  בלתי  חלק  יהיו  הזוכה  הצעת  לרבות,  המכרז  מסמכיפי כל דין.  

 לכל דבר ועניין.  הזוכהוהם יחייבו את 

במקרה כזה תהיה החברה רשאית לבחור במציע הכשיר הבא בתור כזוכה במכרז ו/או  

עבודות למציע הכשיר לקבל כל החלטה אחרת כדין. בחרה החברה למסור את ביצוע ה

לאמור  בהתאם  לפעול  החברה,  מטעם  הוראה  פי  על  חייב,  מציע  אותו  יהיה  הבא, 

 .לעיל, כאילו היה הוא הזוכה הראשון במכרז, בשינויים המחויבים 15.2 -15.1בסעיפים 

 לגרוע   ומבלי,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה .15.4

  הפועל   אל  הזוכה  עם  ההתקשרות  תצא  לא  שבו  במקרה,  לה  השמורה  אחרת  זכות  מכל

 סיבה  מכל,  במלואה  תמומש  לא  שההתקשרות  במקרה  או  שני  שדורג  המציע   עם  או

 מכרז  לערוך  בלא  אף,  השלישי   במקום  דורגה  הצעתו  אשר  המציע   עם  להתקשר,  שהיא

 וכן,  בתור  הבאה  ההצעה   בעל  עם  להתקשר,  הפועל  אל  תצא  לא   זו  התקשרות  ואם,  חוזר

 . הלאה



 

 67מתוך    15עמוד  
___________________________________________________________________ 

 
 08-6330012פקס.   08-6330011טל.   88104אילת מיקוד  522ת.ד 

P.O.B 522 Eilat 88104, Israel  Tel. 972-8-6330011 Fax. 972-8-6330012 

E-mail: efdc@efdc.co.il 

 לעבודות תקציבי אישורקבלת  –תנאי מתלה  .16

העבודות,  לביצוע  תקציב  בקבלת  מותנית  בפועל  העבודות  לביצוע  הקבלן  עם  ההתקשרות 

 :ולעניין זה מובהר כדלקמן

 . , כולן או כל חלק מהן, מותנה בקבלת אישור תקציביהעבודותביצוע  .16.1

בהתאם לתקציבים המאושרים, כפי שיאושרו החברה תהא רשאית להגביל את ההסכם   .16.2

מעת לעת, לרבות באמצעות החלטה על ביצוע חלק מהעבודות או ביצוען באופן חלקי או 

הכל לפי החלטתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי    –מצומצם או ביצוען באופן הדרגתי  

 . והמוחלט של החברה

ת הצעתו הוא מוותר על כל  המציע מצהיר, כי העובדות דלעיל ידועות לו, וכי בעצם הגש .16.3

זכייתו  לביטול  הנוגעת  ו/או  הקשורה  המזמינה,  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה 

במכרז, היה ותבוטל, וכן לביטול המכרז עצמו, היה ויבוטל, וכן לביטול חלק מהעבודות 

נשוא המכרז )היה ויבוטלו( והחלטה בדבר ביצוע חלקי שלהן )יהא חלק זה אשר יהא( 

 .שינוי החלטה זו במועד מאוחר יותרלרבות 

 נוסף  תחרותי הליך .17

מזכויות החברה על פי כל דין מובהר, כי החברה תהיה רשאית להורות על קיומו של   לגרועבלי  

 :הליך תחרותי נוסף בהתקיים התנאים הבאים

 . שנקבע להגשת ההצעות למכרז המועד חלף .17.1

מספר    נפתחה .17.2 ונרשמו  לכך,  שנקבע  במועד  למכרז  ההצעות  שנמצאו   ההצעותתיבת 

 בתיבה, תכולתן, זיהוין, מחיריהן, וכן האומדן )אם נעשה כזה(. 

 אחת מהנסיבות הבאות: התקיימה .17.3

במקומות הבאים נמוך    שדורגו  ההצעות  לבין  במכרז  הזולה  ההצעה  בין  במחיר  הפער .א

 .10% -מ

 . החברה  של  מהאומדן יותר או 10% -ב גבוה ביותר הזולה בהצעה המוצע  המחיר .ב

 בקיומו  יהיה,  החברה  של  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי,  שבהן  אחרות  נסיבות  בהתקיים .ג

 . לה להועיל  כדי כאמור נוסף תחרותי הליך של

 : , תחולנה ההוראות הבאותהליך תחרותי נוסף החליטה החברה על קיום  .17.4

 ההליך  את  לקיים   מעוניינת  היא  ביניהם  אשר  למציעים  תודיע  המכרזים  ועדת .א

  שתורה   במועד,  להגיש  רשאים  הם  כי(,  5)  חמישה   על  יעלה  לא  מספרם  אשר,  האמור

 .המקורית הצעתם לעומת החברה עם מיטיבים בתנאים סופית הצעה,  החברה עליו

 ידי   על  לכך  שייקבע  מהמועד  יאוחר  לא  המכרזים  לתיבת  יוגשו  הסופיות  ההצעות .ב

 . המכרזים חובת תקנות להוראות ובהתאם, החברה

  המקורית  הצעתו  תיחשב,  סופית   הצעה  אליו   פנתה  החברה  אשר  מציע  הגיש  לא .ג

 .הסופית כהצעה
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, המכרזים  חובת  תקנות   להוראות  בהתאם  הנוסף  התחרותי  ההליך  את  תנהל  החברה .ד

 . המחויבים בשינויים, זה  הליך על יחולו המכרז מסמכי הוראות וכל

 
 כלליות הוראות .18

 לרבות,  ההצעות  כל  את  לדחות  או  שהיא  הצעה  כל  לקבל  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  החברה .18.1

  את   לבטל  (,מהאומדן  חריגה  בגין,  רק  לא  אך,  לרבות)  הראשון  במקום  שדורגה  ההצעה

  גם  וזאת,  העבודות  ביצוע  עבור  תקציב  העדר  בגין  לרבות,  סיבה  ומכל  עת  בכל  המכרז

 שינויים   לערוך,  במסגרתו  שהוגשו  ההצעות  למחירי  בהתאם  במכרז  ההצעות  הגשת  לאחר

  לנהל ,  והיקפן  הנדרש  העבודות  אופי  את   או  בו  הנקובים  המועדים  את  לשנות,  בתנאיו

 . והבהרות נוסף מידע לדרוש,  חלקם עם או המשתתפים עם ומתן משא

 או,  ברורה   או,  שלמה  שאיננה  הצעה   כל  לדחות,  חייבת  לא  אך,  רשאית  תהא  החברה .18.2

  אי   או  פגם  כל  בשל  או,  סבירה  בלתי  שתימצא  או,  המכרז  מסמכי  י"עפ  ערוכה   שאינה

  או /ו  תיקון  תיקונו  לבקש  או,  הפגם  על  למחול  או,  המכרז  לדרישות  ביחס  אחרת  התאמה

 מן   להתעלם  החברה  החליטה.  הבלעדי  דעתה  שיקול   י"עפ  וזאת,  השלמה  או/ו  הבהרה

  או   השינוי   נכתבו  לא  כאילו  המשתתף  את  ההצעה  תחייב,  ההסתייגות/השינוי

 .ההסתייגות

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה   .18.3

להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות 

כנדרש לפי תנאי מכרז זה,   ןכן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיו

רישיו שכל  יהי  ןובלבד  היתר  או  להגשת אישור  האחרון  למועד  ותחולה  תוקף  בעלי  ו 

הצעות. החברה תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם 

 לפי שיקול דעת הועדה.  למהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכו

 תיקון  במסמכי  וכן(  ההסכם  לרבות)  ונספחיו  זה   במכרז  האמור  רק  כי,  מבהירה  החברה .18.4

  לעיל   המפורט  להליך  בהתאם,  ישלחו  אם,  בכתב  שישלחו  הבהרה  לבקשות  תשובות  או

  בעלי   יהיו לא שנמסרו שהוא סוג  מכל אחרים אמירה או/ו מסמך כל. החברה את יחייבו

 . מחייבים משמעות או תוקף

 לרבות,  עת  בכל  ובפרטיו  זה  במכרז  שינויים   לערוך   הזכות  את   לעצמה  שומרת  החברה .18.5

 .המכרז במסמכי הקבועים המועדים דחיית

לב   המציע  עם  שייחתם  ההסכם .18.6 בשים  וזאת  המכרז,  למסמכי  המצורף  בנוסח  יהא 

 של   לבו  תשומת  מופנית  זה  בהקשר.  המכרז  מסמכי  בכלל  המפורטות  הנוספות  ולהוראות

 הנכללות  ההוראות  לכל  וכן,  להצעתו  לצרף  יש  שאותם  המכרז  מסמכי  כלל  אל  המציע

 . הצדדים בין ההתקשרות תנאי על להוסיף הבאות, אלה במסמכים

 אלא ,  ההסכם  הוראות  יגברו,  המכרז  מסמכי  ליתר   ההסכם  בין  סתירה  של  מקרה  בכל .18.7

 . החברה עם מיטיבות המכרז הוראות אם
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  על   ההסכם  על  מצידה  שחתמה  לאחר  רק  הזוכה  כלפי  שהתחייבה  כמי  תיחשב  המזמינה .18.8

 של   אחרת  החלטה  או/ו  אמירה  או/ ו  מסמך  כל.  בלבד  ידם  ועל ,  בה  החתימה  מורשי  ידי

 . כלשהו באופן  יחייבוה לא – המזמינה אצל כלשהו  אדם או/ו גוף

 רשאים   יהיו  לא  במכרז  המשתתפים.  למזמינה  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל .18.9

 מסמכי.  זה  במכרז  הצעה  והגשת  הכנת  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי   שימוש  כל  לעשות

. בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  ניתנים  הם,  המזמינה  של  רכושה  הם  המכרז

 להעבירם  או  לצלמם  או  להעתיקם,  אחרים  ידי  על  ובין  בעצמו  בין,  רשאי  המציע  אין

 .אחרת מטרה לכל בהם להשתמש או לאחר

 סכסוך   ובכל  ממנו  הנובע  או/ו  המכרז   בהליך הקשור  עניין  בכל   לדון  הייחודית  הסמכות .18.10

 מסורה  תהא, בו זוכה נקבע אם ובין  זוכה נקבע טרם אם בין,  זה במכרז שעילתו משפטי

 .בלבד אילתב המוסמך המשפט לבית

 

 , רב בכבוד

 

 החברה לפיתוח חוף אילת

 

 אישור המציע 

 

ו  ,___________ ת.ז.  נושא   ,____________ הח"מ,  ת.ז.   -אנו,  נושא   ,____________

___________, מצהירים בזאת כי אנו מורשי חתימה בשם המציע, כי קראנו את כל האמור לעיל, 

 מסכימים לכל תנאיו. -בשם המציע  –כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו 

 

 :1מורשה חתימה 

     

 חתימה   תאריך  שם פרטי ומשפחה

 :2מורשה חתימה 

     

 חתימה   תאריך  שם פרטי ומשפחה
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 אישור רו"ח/עו"ד 

 

זה,   בהסכם  כהגדרתו  המציע  של  כעו"ד/רו"ח  ____________________, המשמש  הח"מ,  אני 

מאשר כי המציע הוא חברה רשומה לפי חוק החברות, וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על 

ו  ,_________ ת.ז.  נושא   ,____________ הם,  זה  ת.ז.   -הסכם  נושא   ,__________

___________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה 

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 

 ולראיה באתי על החתום:

     

 עו"ד/רו"ח    תאריך
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 1/21' מס פומבי מכרז

 

 ההצעה   לקיום   בנקאית   ערבות   – '  א   נספח 

 

 לכבוד

 החברה לפיתוח חוף אילת

 אילת

 

 ., נ.ג.א

 

 '______________ מס  ערבות כתב :הנדון

 

. ז.ת./ פ. ח___________,  ________________________________בקשת  פי  על . 1

 ( "להלן _______________   סכום  כל  לסילוק  כלפיכם   בזאת  ערבים  הננו"(  המבקש: 

למתן שירותי   1/21'  מס   פומבי  למכרז  בקשר,  ₪  10,000  של  לסך  עד  המבקש  מאת   שתדרשו

 .ניקיון וגינון במבנה בית הגשר וסביבתו באילת

 

 דרישתכם   קבלת  מעת  ימים  7  תוךהאמור    סכום  עד   סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו . 2

  חובה   כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת,  ידיכם  על  חתומה,  בכתב  הראשונה

 סכום  את  תחילה  לדרוש   חייבים  שתהיו  ומבלי  זכאותכם  או/ו  דרישתכם  לנמק  או  לבסס

 .המבקש מאת הערבות

 

  להימסר   צריכה  פיה- על  דרישה  וכל,  בכלל  ועד  6.7.2021  ליום  עד  בתוקף  תהא  זו  ערבותנו . 3

 .ל " הנ מהמועד  יאוחר לא לנו

 

 . שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבותנו . 4

 

 ,רב בכבוד        

 

 : ______________  בנק        

 

 : ______________סניף               
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   איכות   ולניקוד   הסף   לתנאי   בהתאם   עבודות   ביצוע   על   תצהיר   – '  ב   נספח 

 

  עלי   כי  שהוזהרתי  לאחר. _________________,  ז.ת  ת/בעל, _________________  מ"הח  אני

 בזה   ה/מצהיר,  בחוק  הקבועים  לעונשים  ה/צפוי   אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  להצהיר

 :כלהלן בכתב

)פ.ח  מ" בע_________________    חברת  של  מנהלה  אני .1  ______________ : להלן. 

 1/21'  מס  פומבי  מכרז  במסגרת   מהצעתה  כחלק  זה  תצהיר  ליתן  מטעמה  ומוסמך"(  המציע"

 .במבנה בית הגשר וסביבתו באילתלמתן שירותי ניקיון וגינון 

כקבלן   ,במהלך התקופה של חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו .2

 גופים ציבוריים שונים, כמפורט בטבלה להלן. שירותי ניקיון של מבנים וזאת לשלושה ראשי, 

ממשלתיות  ים":ציבורי  פיםגו" חברות  ו/או  סטאטוטוריים  חברו  תאגידים  בת  )לרבות  ת 

ממשלתיות(, ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או משרדי ממשלה ו/או יחידות  

וביוב ו/או תאגידי מים  ו/או גופים הפועלים על פי חובת    סמך  ו/או מוסד להשכלה גבוהה 

 . "המכרזים

  

 

 ניקוד  קביעת  לצורך,  ל"הנ   הטבלה  במתכונת  זה  לתצהיר  ותנוספ  עבודות  להוסיף  ניתן •

 . ההצעה של האיכות

  

  וסיום התחלה שנת

 השירות 

 

 השירות  ומהות   מיקום
 המזמין   פרטי שם "הגוף הציבורי" ו

 (וטלפון  קשר איש שם כולל)

 : _____ התחלה

 : ______סיום

 

 

 

 : _____ התחלה

 : ______סיום

 

 

 

 : _____ התחלה

 : ______סיום
 

 

 : _____ התחלה

 : ______סיום
 

 

 : _____ התחלה

 : ______סיום
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 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו , שמי זהו כי ה/מצהיר אני .3

 

 ______________      _______________ 

 ה /המצהיר חתימת                                                                             תאריך           

 

 

 אישור לתצהיר נספח ב' למכרז
 

_________,  ר. מ_____________    ד"עו,  מ"הח  אני _________   ביום  כי  בזה  ת/מאשר. 

________________  גב/מר  בפניי  ה/התייצב  שמספרה.  ז.בת  ה/עצמו  תה/זיהה  אשר' 

  האמת  את  להצהיר  ה/עליו  כי  ה/שהזהרתיו  ולאחר,  אישי  באופן  לי  ת/ המוכר____________ /  

 נכונות  את  ה/אישר,  בחוק  הקבועים  לעונשים  ה/צפוי  תהא/יהא  כן  תעשה/יעשה  לא  אם  וכי

 . בפניי עליו ה/וחתם ה/תצהירו

    _________________ 

 ( חותמת+ חתימה) ד"עו                                                                              
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 1976- ו " התשל ,  ציבוריים   גופים   עסקאות   חוק   פי   על   תצהיר   – '  ג   נספח 

 

_________________________  מרח_________________________    מ"הח  אני . ז .ת' 

 הקבועים   לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר______________  

 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק

 

________________  כ  מכהן  אני"(,  המציע: "להלן___________________ )   נציג  אני . 1

 . להלן  המפורט את, המציע  מטעם להצהיר  מוסמך ואני, במציע

 

  כהגדרתו )  אליו  זיקה  ובעל  המציע(,  להלן   כהגדרתו)  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד . 2

  גופים   עסקאות  חוק: "להלן)  1976-ו" התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק(  א)ב2  בסעיף

 איסור )  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשעו   לא"((  ציבוריים

 או "(  זרים  עובדים  חוק: "להלן)  1991-א"התשנ(,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה

 "(.מינימום שכר חוק: "להלן) 1987-ז"התשמ, מינימום  שכר חוק לפי

 

(  א )ב2  בסעיף  כהגדרתו)  אליו  זיקה  ובעל  המציע,  במכרז   הצעות  להגשת  האחרון  למועד   עד . 3

  חוק   לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשעו (  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק

  ההרשעה   ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  אולם,  מינימום  שכר  חוק  לפי  או  זרים  עובדים

 . האחרונה

 

  להגברת   לחוק  2  בסעיף  כהגדרתו  הינו  במכרז  הנדרש   והשירות  במידה  כי,  מצהיר  הנני . 4

 כל  מטעמו  המשנה  בקבלן  או  במציע  התקיים,  2011-ב"התשע,  העבודה   דיני  של  האכיפה

 :אלה

 

, ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק(  א)ב2  בסעיף  כהגדרתו  אליהם  הזיקה  בעל  או/ו  המציע 4.1

 אם   –  זה  תצהיר  חתימת  למועד  עד  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין-בפסק  הורשעו  לא

, האחרונה  ההרשעה  ממועד  לפחות  שנים  שלוש  חלפו  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו

 . זה תצהיר חתימת במועד
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 קבלן   או/ו  המציע  על  הוטלו  לא,  זה  תצהיר  חתימת  למועד  שקדמו  השנים  בשלוש  כי 4.2

 גופים  עסקאות  לחוק (  א)ב2  בסעיף  כהגדרתו  אליהם   זיקה  בעל  על  או  מטעמו  המשנה

 . עבירה המהוות הפרות משש יותר בשל כספיים עיצומים ציבוריים

 

     

   חתימה   

 

 

 

 

 ד "עו אישור

 

_____________________,    ד"עו,  בפני  הופיע____________    ביום  כי  בזה  מאשר  הנני

  י "ע   עצמו  זיהה  אשר__________________    מר' _____________________  שברח  במשרדי

 יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר,  אישית  לי  המוכר. _____________/ז.ת

 . עליה וחתם ל"הנ  הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 

 

     

 וחותמת חתימה  ד"עו  תאריך
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 התחייבות   כתב   – '  ד   נספח 

 

   לכבוד 

   החברה לפיתוח חוף אילת 

 , נ . ג . א 

שירותי ניקיון וגינון במבנה בית הגשר וסביבתו  למתן מכרז  עם בקשר התחייבות  כתב: הנדון

 באילת

 

  כל   ואת,  ונספחיו  ההסכם,  המכרז  את   זהירה   בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר,  מ"הח  אנו

  הידיעות   כל  את   להשיג  האפשרות  לנו  ושניתנה"(  המכרז  מסמכי : "להלן)  וצרופותיהם  נספחיהם

  שביררנו   ולאחר,  הצעתנו  על  להשפיע  העלולים  האחרות  והאפשרויות  הסיכונים,  הסיכויים  לגבי

  מצהירים ,  המכרז  נשוא  העבודות   לביצוע  הרלוונטיים  והאחרים  הטכניים  הפרטים  כל  את

 :כדלקמן בזה ומתחייבים

כ  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  והבנו  קראנו .1 המצורף  הסכם  , למכרז  'ינספח  לרבות 

  את   והגשנו,  המכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  של  ההשלכות  כל  לרבות,  תנאיהם  לנו  ברורים

  או /ו  טענות  כל  נציג  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו.  בהתאם  הצעתנו

 כל  על  מראש  מוותרים  ואנו  ידיעה  אי   או/ו  הבנה  - אי  על  המבוססות  דרישות  או/ו  תביעות

 הגשת   לפני .  הכלל   מן  יוצא  וללא  שהיא  עילה  מכל,  כאמור  דרישה  או/ו  תביעה  או/ו  טענה

 בדקנו, בו השוררים התנאים את  למדנו, העבודות לביצוע המיועד במקום ביקרנו הצעתנו

 התנאים   יתר  כל  ואת  בו  המתנהלת  והפעילות  הקיימים  המבנים,  אליו  הגישה  דרכי  את

 כל  את  החברה  מנציגי  קיבלנו  וכן ,  העבודות  ביצוע  על   להשפיע  העשויים  והגורמים

 . לקבל ביקשנו אשר ההסברים

, במלואן  זה  מכרז  פי  על  התחייבויותינו  לביצוע  הקשורים  התנאים  כל  את  היטב  בדקנו .2

 במידה  והמיומן  המנוסה  האדם  כוח  להעמדת  בנוגע,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי,  לרבות

 אל  התחייבויותינו  את  להוציא  ממחויבויותינו  וכעולה  המכרז  מסמכי  פי  על  הנדרשת

 הנתונים   יתר   את   כאמור  בדקנו  כן .  המכרז  במסמכי  המתוארים  ובאיכות  באופן  הפועל

 ואנו ,  בו  הנקובים  ובמועדים  זה  מכרז  פי  על  התחייבויותינו  לביצוע  דרושים  יהיו  אשר

, הניסיון,  המיומנות,  הידע,  הפיננסית  היכולת,  המומחיות,  ההסמכות  לנו  יש  כי   מצהירים

 מוותרים  ואנו,  התחייבויותינו  לביצוע  הדרושים  והציוד  והטכניים  הפיננסיים  הכישורים

  בזאת   מצהירים  אנו.  אלה  כל  עם  בקשר  תביעה  או/ו  דרישה  או/ו  טענה  כל  על  מראש   בזאת

 התחייבויותינו  לביצוע  הדרוש  כל  את   -  מועד  מבעוד  להשיג  באפשרותנו  שיש  או  -  בידינו  כי

 . ובמועדן במלואן זה  מכרז פי על

 והמפורט  האמור  כל  את  כוללות  זה  במכרז  כמפורט  התחייבויותינו  כי,  מסכימים  אנו .3

 גם   אחרות  עבודות  או/ו  התחייבות  כל  וכן  וצרופותיו,  נספחיו,  מסמכיו  כל  על  זה  במכרז

 ידינו  על  התחייבויותינו  לביצוע  עקיף  או  ישיר  באופן  קשורות  ואשר  במפורש  פורטו  לא  אם
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 או /ו  תשלום   או/ו  עלות  או/ו  הוצאה  כל  זה   ובכלל,  מעולות  ואיכות  וברמה  במועדן,  במלואן

 .מס

 ברמה   יהיו  ידינו  על  שיבצעו   העבודות  אזי,  במכרז  הצעתנו  תזכה  אם  כי,  מצהירים  אנו  עוד .4

 כל  כי,  לנו  ידוע.  במפרטים  הנדרשות  הזמן  תקופות  תוך  ויבוצעו  ביותר  הגבוהים  ובטיב

  והנובע   בכך  הקשור  כל  על  זו  הצעה  הכנת  לרבות,  המכרז  מסמכי  לבדיקת  בקשר  ההוצאות

 בהוצאת   הקשורות  ההוצאות  לרבות,  זו  בהצעה  הכרוכה  אחרת   הוצאה  כל  וכן,  מכך

  טענה  כל  לנו  תהיה  לא  וכי,  במלואן,  בלבד  עלינו  תחולנה,  ובהארכתה  הבנקאית  הערבות

 . כך בגין וסוג מין מכל כספית תביעה או/ו דרישה או/ו

 דבר   לכל  אותנו  מחייבות  ההסכם  ועל  ההצעה  על   חתימותינו  כי,  מסכימים  ואנו  לנו  ידוע .5

,  זו  להצעתנו  המצורפת  המכרז  ערבות  את  לחלט  וזכאית  רשאית  תהיה  החברה  וכי,  ועניין

  דרישה   או/ו  טענה  כל   לנו  תהיה  לא  וכי,  שהיא  סיבה  מכל  מהצעתנו  בנו  ונחזור  במידה  וזאת

 .כך בגין תביעה או/ו

 חוזרת  בלתי  כהצעה  זו  בהצעתנו  לראות  זכאית  תהא  החברה  כי,  מסכימים  הננו .6

 של  מסירתה  עם  ולפיכך,  1973-ג" התשל(,  כללי  חלק)  החוזים  לחוק  3  בסעיף  כמשמעותה

 .החברה לבין בינינו מחייב הסכם ייכרת  החברה ידי על בכתב  קיבול הודעת

 והתפוקות  התוצרים,  הפעולות  לכל  אחראים  נהיה,  זה  במכרז  ונזכה  במידה  כי ,  לנו  מובן .7

  מי   או,  לבינינו  החברה  בין   מעביד  עובדי  יחסי  ייקשרו  לא  מקרה  בכל  וכי,  העובדים  כל  של

 שמועסק   מי  כל  או  משנה  קבלני,  והזמניים  הקבועים  עובדינו  זה  ובכלל,  מטעמנו  או  מאתנו

 .אחרת או כזאת בדרך מטעמנו

 שלא  שהיא  סיבה  מכל  נחליט  אם,  נוספים  במקרים  כן  לעשות  החברה  מזכות  לגרוע  מבלי .8

 מהצעתנו  בנו  נחזור  אם  או,  מהן  חלק   כל  או/ו  התחייבויותינו  את  או/ו  העבודות  את  לבצע

 אזי ,  לב   ובתום  מקובלת  בדרך  שלא  המכרז  עם  בקשר  נתנהג  אם   או,  ממנה  חלק  מכל  או

 על  יחולט  זו  הצעתנו  עם  ביחד  לכם  המצאנו  אשר  המכרז  ערבות  סכום  כי,  מסכימים  אנו

  פיצוי   לקבלת  החברה  של  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  וזאת,  ידכם

 .נוסף

)וכי  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  והבנו  קראנו  כי,  מאשרים  אנו .9  טענות   לנו  אין(  1: 

  במסמכי  כלשהן  להוראות  בנוגע  התאמה  חוסר  או/ו  בהירות  אי ,  הבנה  לאי  בנוגע  כלשהן

 במסמכי   מפורטת  שהיא   כפי  ההצעות  בחירת  שיטת  עם  בקשר  טענה  כל  לנו  אין(  2; )המכרז

 .המכרז

 בקשר  עלות  או  הוצאה,  נזק  לכל  הקשור  בכל  תביעה  או  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  אנו .10

 שימוש  כל  עם  או/ו  המכרז  ניסוח  עם  או/ו  שהיא  סיבה  מכל  במכרז  שלנו  זכייה  אי  עם

 .ידכם על בסמכות

  90  של   לתקופה  בתוקף  הינן,  מהן  המשתמע  כל  על ,  לה  המצורפת  והערבות  זאת  הצעתנו .11

 בהתאם   ידיכם  על  שתיקבע  ככל  נוספת   תקופה  ולכל   ההצעות  להגשת   האחרון  מהמועד  יום

 .המכרז למסמכי
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 הניקוד  את  שקיבלה  ההצעה  לרבות,  כלשהי   הצעה  לקבל  מחויבת  אינה  החברה  כי,  לנו  ידוע .12

 BEST  של  הליך  לערוך  רשאית  החברה   כי,  בכלל  אם,  אחרת הצעה  כל  או/ו  ביותר  הגבוה

AND FINAL  ,בהתאם  והכל,  והמוחלט  הבלעדי  דעתכם   לשיקול  נתון  לעיל  האמור  כל  וכי 

 . המכרז במסמכי לאמור

 תהווה,  הצעתנו  תתקבל  אם   כי,  מבהירים  אנו,  שלנו  אחרת  הצהרה  מכל  לגרוע  מבלי .13

 מלוא  את  נקיים  ואנו,  לה  זכאים  נהיה  אשר  התמורה  מלוא  את  בהסכם  כהגדרתה  התמורה

 . החברה  של  המלאה  רצונה  לשביעות,  במלואם  המכרז  מסמכי  כל  פי  על  הזוכה  התחייבויות

 המכרז   תנאי  פי  על  ההצעות  ממציעי  הנדרשים  והתנאים  הדרישות  בכל  עומדת  הצעתנו .14

 .וההסכם המכרז לתנאי בהתאם העבודות ביצוע את עצמנו על מקבלים  ואנו וההסכם

 .אחרים משתתפים  עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעתנו .15

-ז"התשל ,  העונשין   חוק  לרבות,  הדין  מכוח  המציע  על  החלים  והאיסורים  לחובות  בנוסף .16

 : כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים מטעמו מי או/ו  המציע, 1977

לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  לא להציע ולא לתת ולא   16.1

ו/או  ו/או בעקיפין על החלטה  בעל ערך במטרה להשפיע במישרין  ו/או כל דבר 

מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או 

 מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז זה ו/או כל הסכם ו/או הליך הנובעים 

 ממנו.

לא לשדל ולא לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  16.2

עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה 

מלאכותית ו/או לא תחרותית או על מנת לקבל מידע חסוי/ סודי הקשור למכרז 

 זה ו/או כל הסכם ו/או הליך הנובעים ממנו. 

לעיל במסגרת מכרז זה של    16.2-ו  16.1  כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים 16.3

 החברה ו/או כל הסכם ו/או הליך הנובעים ממנו.

נציגיהם,   16.4 עובדיהם, קבלני המשנה שלהם,  לידיעת  זה  תוכן סעיף  כי הם הביאו 

  סוכניהם ומי מטעמם המעורבים בכל דרך שהיא במכרז של החברה ו/או הסכם 

 ו/או הליך הנובעים ממנו.  

 החברה,  לעיל  16  בסעיף  לאמור  בניגוד  פעל  מטעמו  מי  או/ו  המציע  כי,  סביר  חשד  התעורר .17

 לגביו  קיים אם  במכרז  לשתפו  לא,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על, הזכות  את  לעצמה  שומרת

  או/ו  במכרז   הצעתו  את  לקבל  לא  או/ו  אחר  הליך  בכל  או/ו  כאמור  הפעולה  נעשתה  כי,  חשד

  הנובע  ההסכם  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  או/ו  במכרז  זכייתו  את   שהוא  זמן  בכל  לבטל

 .מהמכרז

 למחירי   ובהתאם  המכרז  מסמכי  לדרישות  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו .18

 .  נוסף תשלום  כל וללא והמחירים הכמויות בכתב המפורטים היחידה

  אשר   מוסף  ערך  מס   כוללים   ואינם  חדשים  בשקלים  הינם  בהצעתנו  הנקובים  המחירים .19

 .התשלום במועד כחוק יתווסף
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  קבועים   הנם,  שבהצעתנו  הכמויות  בכתב  הכלולים  היחידה  מחירי  כי,  מאשרים   הננו .20

 בין ,  המיוחדות  בין,  ההוצאות  כל  את   כוללים  והם,  שהיא  סיבה  מכל  ישתנו  לא,  וסופיים

  מסמכי   לדרישות  בהתאם  העבודות  בביצוע  הכרוכות,  וסוג  מין  מכל  האחרות  ובין  הכלליות

 . לפיהם התחייבויותינו כל ולביצוע המכרז

 ואחוז  הכוללת  מהצעתנו  ההנחה  תחושב ,  כללית  הנחה  כוללת  הצעתנו  אם  כי,  לנו  ידוע .21

 קשר  כל  ללא  וזאת,  והמחירים  הכמויות  בכתב  שמפורט  נפרד  סעיף  כל  על  יחול  ההנחה

  כאמור  ניתנה  כאילו  הנחה  כל  ויראו,  סעיף  מאותו  בפועל  שתבוצע  העבודה  כמות  להיקף

 . פה  בעל או בכתב אחרת הודעה כל או/ו אחר מסמך בכל האמור כל אף על  וזאת, לעיל 

 המצורף  המחיר  הצעת  בטופס  כמפורט  היא  זה  מכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  הצעתנו .22

 . 'ט נספחכ להצעתנו

 ומבלי  נזק  בהוכחת  צורך  ללא,  לחברה  לשלם  מתחייבים  אנו  זו  מהצעתנו  בנו  ונחזור  במידה .23

 . המכרז ערבות בגובה מוסכם פיצוי, והסכם דין כל פי על  החברה זכויות מכל לגרוע

  12.2-ו  12.1  בסעיפים  המפורטים  והאישורים  המסמכים  את  זו  להצעתנו  מצרפים  הננו .24

 . הצעות להציע להזמנה

 

 : המציע פרטי

 

 : המציע שם
 

 ______________ 

 מספר

 :חברה

 

 ______________ 

 

 : _____________ מורשה עוסק מספר

 

 : כתובת

 

 ___________________________________________________________ 

 

 : טלפון

 

 _____________ 

 

 :  פקס

 

____________ 

 

e-mail : 

 

 __________________ 

 

 : הינם עימו ההתקשרות שפרטי____________   מר/ גב  ישמש/ת המציע  כנציגת

 

 : טלפון

 

 _____________ 

 

 :  פקס

 

____________ 

 

e-mail : 

 

 ___________________ 
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 :1מורשה חתימה 

 

     

 חתימה   שם פרטי ומשפחה  תאריך

 

 :2מורשה חתימה 

 

     

 חתימה   שם פרטי ומשפחה  תאריך

 

 

 אישור רו"ח/עו"ד 

 

____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של_________________ )להלן: אני הח"מ,  

מורשי המציע" באמצעות  שנעשתה  זו,  הצעה  גבי  על  המציע  חתימת  את  בזאת  מאשר  ואני   ,)"

ו  ,___________ ת.ז.  נושא   ,_________________________ שלו   -החתימה 

,___________ ת.ז.  נושא  בהתאם    _________________________,  בפניי  חתמו  הנ"ל  וכי 

ואשר אושרה  כדין  ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע  למסמכי ההתאגדות של המציע 

 כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע. 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

     

 עו"ד/רו"ח    תאריך
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 1/21' מס פומבי מכרז

 

  שעת עבודה של עובדי הניקיון עלות שכר למעביד לכל   –נספח תמחירי  – '  ה   נספח 

מובא מתוך הודעת החשב הכללי    -  להלן פירוט מרכיבי השכר המינימליים לשעת עבודה של עובדי הניקיון

 ( 7.11.3.2בעניין עלות השכר למעביד לכל שעת עבודה התקפה במועד פרסום המכרז )מס' הודעה: ה.

המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון  הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר  

על   וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות,

מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כלל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה  

 בזכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלעיל בוצע לפי 

המופיעו השונים    תהטבלאות  בתעריפים  שינויים  יתכנו  הזמן  במשך  זו.  הודעה  פרסום  למועד  נכונות 

הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. על המשרד לוודא כי טבלת רכיבי  

השכר עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה שנקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימלי המחושב 

 לעיל יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.

ל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכ

בו  במקום  וכי  חסר,  באופן  מופיעות  או  שלהלן  בטבלאות  מופיעות  אינן  אם  גם  הרחבה,  צו  או  קיבוצי 

 המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה. 

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון  .1

 4, בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום  2018באפריל    1הינו מיום  הנספח התמחירי שלהלן  

 : 2014בפברואר  5וצו ההרחבה מיום  2012בדצמבר 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
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חישוב שנה  

 ראשונה 

חישוב שנה  

 שנייה 
 הערות 

 שכר יסוד 

 עובד ניקיון 
29.12   ₪ 29.12   ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי  

המדינה לקבלן הניקיון,  הניקיון, המוגדר בחוזה שבין 

 ₪29.12 לחודש עבור משרה מלאה, קרי  5,300יעמוד על 

 ₪ לשעת עבודה. 

 ,2014-התשע"ד ,צו ההרחבה בענף הניקיון   מקור:

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  .6, 5 פיםסעי

 חופשה
1.34   ₪

(4.62% ) 

1.36   ₪

(4.62% ) 

ימי חופשה בתשלום   14ימי חופשה בתשלום או  12

 .  בשנתיים הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד

 .2.5פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  ורא

צו ההרחבה  ו  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"אמקור: 

 .15סעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

 ₪  0.35 -------  תוספת ותק 

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך  

ואילך   6 - ₪ לכל שעת עבודה. מהשנה ה 0.35לעבודה, 

 .  לכל שעת עבודה  ₪ 0.46התעריף הינו  

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של  

 בינואר. 

אצל  חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או

הכרה בוותק אצל קבלנים   קבלנים אחרים בממשלה.

אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה 

מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד  

 . במשרד

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח  

לקבלן הנכנס ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות  

 שנצברו עבור כל עובד. 

סעיף   ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד  מקור:

7. 

 חגים
1.01 ₪  

(3.46% ) 

1.02   ₪

(3.46% ) 

.  חודשי עבודה  3לאחר  ימי חג בשנה 9-עובדים זכאים ל

העובדים לא נעדרו  הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם 

 אלא בהסכמת הקבלן.  ,יום לפני ו/או יום אחרי החג 

סעיף   ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור:  

 . (א') 19

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 ₪  1.36 ₪  1.36 הבראה

. תעריף  ₪ ליום 424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש  

אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד 

, או על פי התעריף המעודכן בשירות 2013חודש אפריל 

 לפי הגבוה ביניהם. -המדינה 

דמי   . העבודה הראשוןהזכאות לדמי הבראה הינה מיום 

ישולם לצד  אשר  ,לעובד כרכיב נפרד ההבראה ישולמו

. תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם שכר השעה

 עבור ימי החג, החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.

 .2.6 ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

, סעיף 2014-ד"ע תשהצו ההרחבה בענף הניקיון, מקור:  

11. 

 פנסיה
2.46   ₪

(7.5% ) 

2.49   ₪

(7.5%)   

לקצבה לפנסיה,   משולמתה ,גמל הפרשה לקופת
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  ב כהגדרתה

על שם העובד, החל  תעשה  ,2005-גמל(, התשס"ה
זאת   .לצורך ביצוע ההתקשרותמהיום הראשון להעסקתו 

]נוסח משולב[ לפנסיה צו ההרחבה ה' ל6למרות סעיף  
   חובה.

בתוספת וותק, דמי   יסודההפרשה תתבצע על שכר 
הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור  

 ימי מילואים ודמי לידה.  
יום  העובד עבד שעות נוספות או שעבד ב במקרה שבו  

   יש להפריש גם תמורת עבודה זו. המנוחה, 
סעיף  ,2014-ד"ע תשהצו ההרחבה בענף הניקיון, מקור:  
פנסיית יסוד",  "הגדלת בדבר ההרחבה צו, ו9

 .1989-תשמ"טה

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 פיצויים 
2.73   ₪

(8.33% ) 

2.77   ₪

(8.33% ) 

חוק הפיקוח הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

,  2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו   תעשה

 ה'6  זאת למרות האמור בסעיףת.  לצורך ביצוע ההתקשרו

 . ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה  צו ההרחבהל

בתוספת וותק, דמי   היסודההפרשה תתבצע על שכר  
הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור  

 ימי מילואים ודמי לידה.  
העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין  במקרה ש 

יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה   .6%ד בלב  עבודה זו
, לפי 150%או   125%בעד העבודה הנוספת שבוצעה )
 העניין(.  

בגין שכר היסוד יש   -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 
ובגין התוספת לעבודה בשבת יש   8.33%להפריש 

 .  6%להפריש 
צו ההרחבה ו ,1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  מקור: 

 .9 בסעיף ,2014 -בענף הניקיון, התשע"ד

ביטוח 

 לאומי

1.13  ₪  

(3.45% ) 

1.15  ₪  

(3.45% ) 

  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של  

 .  7.5%מעבר לשכר זה משולם  . ביטוח לאומי

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון  

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים  

 מהשכר הממוצע במשק.   60%משתכרים עד 

בחוק כמפורט  ,ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים

מעבר , 1995-וסח משולב[, התשנ''ה ]נהביטוח הלאומי 

כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה,    , לשכר היסוד

 מתנות לחגים, סבסוד ארוחות. 

-, התשנ"ה[נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי מקור: 

1995. 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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קרן  

 השתלמות 

2.46   ₪

(7.5% ) 

2.46   ₪

(7.5% ) 

הקבלן מחויב לבצע  2014באוקטובר  1החל מיום 
תשלום זה יבוצע עבור  הפרשות לעובד לקרן השתלמות.  

גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן   עובדים
ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי  
 ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מחדל. 

היסוד החודשי הנקוב בהודעה שכר  על צע ההפרשה תתב
זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת 

דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג  
 ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות 
או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה.  

השכר הרגיל המשולם  כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור
 בגין עבודה ביום המנוחה.  

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע  
 ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות. 

סעיף   ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור:  

10. 

  ₪   42.08 ₪   41.62 סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

   נסיעות  

הנסיעות  עלות  פי  על  הנסיעות  תשלום  את  להתאים  יש 

ההרחבה.  בצו  לעת  מעת  המתעדכנת  לתקרה  עד  בפועל 

 ₪ ליום עבודה.  26.4 התקרה הנוכחית היא

שירותי   מספק  הקבלן  בו  המשרד במקרה  ישלם  הסעות 

 לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים. 

בהוצאות   מקור: המעביד  השתתפות  בדבר  הרחבה  צו 

קיבוציים,  הסכמים  חוק  לפי  וממנה  לעבודה  נסיעה 

 .7195-התשי"ז

הפרשות  

לגמל עבור 

החזר  

הוצאות  

 נסיעה 

(5% ) (5% ) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד החל  

של  נסיעה  הוצאות  החזרי  על  להעסקתו  הראשון  מהיום 

 העובד בלבד. 

והתחזוקה,   :מקור הניקיון  מפעלי  בענף  ההרחבה  צו 

 (. 3)ב()  9סעיף , 2014 -התשע"ד

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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   מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי מחלה  

רואה חשבון על ביצוע כנגד קבלת אישור    1976-ההתשל"ו

ישלם  המזמין  כי  יובהר  לחודש.  אחת  בפועל  התשלומים 

בתקופת   לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה

. אין באמור כדי לגרוע ההתקשרות עם המשרד הממשלתי

 מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 ויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(. פיצ

צו ההרחבה בענף , 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 . 14סעיף  ,2014 -מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד

 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון  .2

במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין השעה   –  שעות נוספות .2.1

משכר היסוד.  1.25התשיעית והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  

 1.5בגין השעה האחת עשרה באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של  

 משכר היסוד.

 3- חודשי עבודה ומעלה ל  6עובד המועסק    בחופשת נישואין זכאי  –  חופשת נישואין .2.2

 ימי חופשה על חשבון הקבלן מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

ימים   7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על    –ימי אבל   .2.3

 ויהיה זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

הזי .2.4 ביום  ו/או   – כרון  היעדרות  הצבאי  שירותו  במהלך  נהרג  משפחתו  שבן  עובד 

בעקבות פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין 

 יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן:  – ימי חופשה .2.5

מספר שנות עבודה אצל 
 יק או במקום העבודההמעס

 אורך שבוע העבודה 

 ימים  5 ימים  6

 ימי עבודה  12 ימי עבודה  14 1 – 4

 ימי עבודה  13 ימי עבודה  15 5

 ימי עבודה  18 ימי עבודה  20 6

 ימי עבודה  19 ימי עבודה  21 7 – 8

 ימי עבודה  23 ימי עבודה  26 ואילך  9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או   –  ימי הבראה .2.6

אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה  

בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד 

 במשרד, בהתאם לאמור לעיל.  

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 המספר ימי ההברא תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים  3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך   25 -מהשנה ה

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון   –  מענק מצוינות  .2.7

ב המדינה  ידי  על  שנקבעו  מידה  אמות  בסיס  על  מצטיינים  ניקיון  הודעת ואחראי 

  .7.11.3.4בדי קבלן", מס' תכ"ם, "מספר אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעו

יהיה   .2.7.1 המענק  שכר   1%גובה  לקבלן:  המשולמים  הבאים  הרכיבים  מסך 

היסוד המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב 

לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי 

 להם( וקצובת הנסיעה.  

תום .2.7.2 שלאחר  אפריל  חודש  ממשכורת  יאוחר  לא  ישולם  התקופה    המענק 

 בעדה משולם המענק. 

המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין  .2.7.3

כלשהן   הפרשות  בגינו  יבצעו  ולא  שעה,  ערך  לחישוב  או  פיטורים  פיצויי 

 )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(. 

ה .2.7.4 בגין  תוספת  לקבלן  לשלם  יש  זה  תשלום  לאומי בגין  לביטוח  פרשות 

 בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

יעודכן על פי שיעור   גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(,  –  שי לחג .2.8

השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין מדד 

ינואר   ה  212.5)יש להצמיד את התעריף    2013חודש  פי  על  או  תעריף המעודכן ₪(, 

בשירות המדינה, לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד 

 ₪. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(.  213.3על 

ב   .2.8.1 לפחות  המועסק  לפחות    50%עובד  שעבד  או  בחודש   93משרה  שעות 

ז יהיה  לחג  קדמו  אשר  החודשים  בשלושת  עובד בממוצע  לחג.  לשי  כאי 

המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם 

 לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי. 

תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום   .2.8.2

 לעובדים. 

לאומי  .2.8.3 לביטוח  הפרשות  בגין  תוספת  לקבלן  לשלם  יש  זה  תשלום  בגין 

 לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק. בהתאם

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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 מרכיבי עלות נוספים .3

עלות  .3.1 מרכיבי  לבחון  המכרזים  ועדת  על  ההצעות,  ניתוח  בעת  לעיל,  לאמור  בנוסף 

נוספים כגון: ביגוד, ציוד הניקיון וכדומה, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על 

 מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים. 

 

 

 הנני מצהיר כדלהלן:

 

_____ ______-ידנו לעובד ניקיון עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ-השכר שישולם על

 ₪ לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה של עובד ניקיון, כולל כל המרכיבים המפורטים דלעיל, לא תפחת 

 __________ ₪ לשעה. -מ

היא  זה  גיליון  בשולי  המופיעה  החתימה  כי   ,________________ הוא  שמי  כי  מצהיר  הנני 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. 

 שעות עבודה ביום.  3הנני מצהיר כי עובד הניקיון מועסק על ידי החברה יותר מ 

 

     ____                                                    _______________ ______________ 

 שם המצהיר +חותמת      תאריך                                                                                

 

  ד"עו/ ח"רו אישור

 

"(, המציע: "להלן_______________ )של   ח"רו/ד"כעו  המשמש, ______________,  מ"הח  אני

 שלו  החתימה  מורשי   באמצעות  שנעשתה,  זו  הצעה  גבי  על   המציע  חתימת  את  בזאת  מאשר  ואני

___________,  ז.ת  נושא_________________________,     - ו. 

___________,  ז.ת  נושא _________________________,     בהתאם   בפניי  חתמו  ל"הנ  וכי. 

 אושרה   ואשר  כדין  המציע  שקיבל  תוקף  בת  להחלטה  ובהתאם  המציע  של  ההתאגדות  למסמכי

 . המציע את מחייבת חתימתם כיו, כדין

 

     

 ח"רו/ד"עו    תאריך
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 1/21' מס פומבי מכרז

 ביטוח -1נספח ה' 
נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות 

זה.   נספח  הוראות  יגברו  לביטוח,  הקשור  בכל  זה  נספח  הוראות  לבין  העיקרי  המונחים  ההסכם 
 המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם העיקרי. 

א, וה  ולערוך על חשבונ  הקבלןפי דין, מתחייב  -פי ההסכם ו/או על-על  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  ֹֹֹֹ .1
מתן   תחילת  בהסכםלפני  כמוגדר  עריכת השירותים  ובאישור  להלן  למפורט  בהתאם  פוליסות   ,

)לעיל ולהלן:   2'הנספח  זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כהביטוחים המצורף להסכם  
"( אצל חברת ביטוח מורשית לעריכת ביטוחים בישראל למשך כל תקופת פעילותו אישור הביטוח"

 ממועד סיום ההסכם: שלוש שניםעל פי ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, גם במשך 
על פי   וכלפי כל העובדים המועסקים על יד  הקבלןהמבטח את חבות    ביטוח חבות מעבידים .1.1

בגבול   התש"ם   פגומים,  למוצרים  האחריות  חוק  פי  על  ו/או  חדש(  )נוסח  הנזיקין  פקודת 
₪ לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח, בגין היזק גופני, נפשי או שכלי   20,000,000אחריות בסך  

כפוף לכל הגבלה בדבר פיתיונות  או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית. ביטוח זה אינו  
וכן בדבר העסקת   הקבלןורעלים, שעות עבודה, קבלני משנה ועובדיהם במידה וייחשבו כעובדי  

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או    חברהנוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את ה
. וו/או מי מטעמ  הקבלןכלפי מי מעובדי    יבחובות מעביד כלשה  תא נושאימחלה מקצועית כי ה

ו/או   חברההביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ה 
 , למעט לטובת מי שגרם לנזק בזדון.המי מטעמ

כלפי צד שלישי, על פי דין, בגבול אחריות של   הקבלןהמבטחת את חבות  ביטוח צד שלישי   .1.2
מפני אובדן, פגיעה או נזק    הקבלןחבות  ₪ למקרה ולתקופת ביטוח, המבטח את    4,000,000

שיתרחשו תוך כדי ועקב מתן השירותים, לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהוא. הפוליסה 
בגין   והשבתה, חבות  לרבות אש התפוצצות, בהלה, הרעלה, שביתה  כל הגבלה  כוללת  אינה 

טוח לאומי. הביטוח וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לבי
של   בגבול אחריות  עובדים  שעליו  רכוש  לכסות  רכוש    300,000מורחב  ולתקופה.  ₪ למקרה 

, בגין אחריות חברהייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו. הביטוח מורחב לשפות את ה  חברהה
, בכפוף לסעיף אחריות וו/או מי מטעמ  הקבלןעקב מעשה, מחדל ו/או רשלנות של    העלי  שתוטל

 ולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.צ
₪ לאירוע ולתקופת ביטוח, בגין חבות    2,000,000בגבול אחריות בסך    ביטוח אחריות מקצועית  .1.3

חובה     הקבלן הפר  בשל  הביטוח  תקופת  במשך  לראשונה  שתוגש  דרישה  ו/או  דין  פי  על 
רשלנ מחדל,  או  במעשה  שמקורה  של  מקצועית,  השמטה  או  טעות  עובדי  הקבלןות,  .  וו/או 

הפוליסה מורחבת לכסות: מרמה ואי יושר של עובדים ואובדן מסמכים. הביטוח כאמור יכלול  
. לאחר סיום הביטוח או חברהתאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ל

ירוע עליהם תימסר הודעה חודשים, ויראו כל תביעה ו/או א  6ביטולו תחול תקופת גילוי למשך  
 חברהבתקופה הנדונה כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את ה

ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף    הקבלןעקב מעשי ו/או מחדלי    הבגין אחריות שתוטל עלי 
 אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 המפורט לעיל יחולו ההוראות להלן: הקבלןעל ביטוחי  .2
, והינם "ביטוח ראשוני" ללא זכות חברההביטוחים קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה .2.1

 ו/או הזכות להתחלק בנטל החיוב .  חברהבביטוחי ה הקבלןהשתתפות מבטחי 
ן על כך לא יבוטלו במשך תקופת הביטוח מבלי שתינת  שונו לרעההביטוחים דלעיל לא י .2.2

 יום מראש. 30הודעה בדואר רשום, לפחות  חברהל
 . הידוע כ"ביט"הפוליסות, למעט פוליסת אחריות מקצועית, יהיו ע"פ הנוסח  .2.3
אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה והשתתפות עצמית במקרה של   יהיה  הקבלן .2.4

 אירוע. 
ב לא תפגע בזכויות בתום ל  ועובדיו/או מי    הקבלןהפרת תנאי מתנאי הפוליסה על ידי   .2.5

 לקבלת שיפוי על פיהן.  חברהה
אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק   –חריג רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות   .2.6

 .1981-חוזה ביטוח התשמ"א
 7  -מ , לא יאוחרחברהלהמציא לידי ה  הקבלןמתחייב    ,חברההמצד    ללא צורך בכל דרישה  .3

ימים קודם למועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה את אישור הביטוח, כשהוא חתום  
המבטח.   ל  הקבלןבידי  ידוע  כי  תנאי   ומצהיר  הינה  כאמור  ביטוח  עריכת  אישור  שהמצאת 
 מתלה להסכם.
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מציא את אישור הביטוח מדי תום תקופת ביטוח, וכל עוד ההסכם בין הצדדים יחזור ו י  הקבלן .4
 חברהמועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי אישור הביטוח. המ בר תוקף, ולא יאוחר  הינו  

להמשיך במתן השירותים היה ואישור הביטוח כאמור לא יומצא   הקבלןלמנוע מ  תהא רשאית
עקב כך  הו/או מי מטעמ  חברההיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד הי  הקבלןבמועד. מוסכם כי 

ל יתאפשר  הביטוח   ושלא  אישור  המציא את  השירותים טרם  להמשיך במתן  ו/או  להתחיל 
 כאמור.

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנדרשים לעיל    הקבלןהיה ולדעת   .5
רשאי   הביטוח,  הנוסף    הקבלןובאישור  הביטוח  ו/או  המשלים  הביטוח  את  ולקיים  לערוך 

בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל   כאמור, ו/או לתקנם לפי העניין כאשר
, למעט כלפי מי שגרם  הו/או הבאים מטעמ  חברהסעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת ה

בכפוף לסעיף אחריות   חברה. לעניין ביטוחי חבויות יורחב הביטוח לשפות את הלנזק בזדון
 לעיל.   2ו ההוראות המפורטות בסעיף צולבת. על כל ביטוח משלים ו/או נוסף כאמור יחול

 ת לקיים את כל תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על פי נספח זה וכן מתחייב  תמתחייב  הקבלן .6
, מיד עם היוודע לו, על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על פי חברהלהודיע בכתב ל  הקבלן

 . חברההביטוחים ולשתף פעולה עם ה
בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסות השונות   וצמישא בעי  הקבלןלמען הסר ספק,   .7

 שידרשו עקב אירוע הקשור להסכם זה.  
 ו ציוד שלל מכל אחריות לאבדן ו/או נזק לרכוש או    הו/או מי מטעמ  חברהפוטר את ה  הקבלן .8

 בזדון.   לנזקאולם הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם    ,וו/או מי מטעמ  ואו של מי מעובדי
מטעמ  ו/או  חברהה .9 ש  המי  הביטוח  אישור  את  לבדוק  רשאים  ובמידה הקבלןמציא  תיהיו   ,

מתחייב   זה,  הסכם  מהוראות  למתחייב  התאמתו  ללא   הקבלןותידרש  ההתאמה  את  לבצע 
כל    הו/או מי מטעמו אינה מטילה עלי  חברהדיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של ה

לגרוע  בה  ואין  העדרם,  או  תוקפם  היקפם,  טיבם,  הביטוחים  לגבי  שהיא  ואחריות  חובה 
 . הקבלןמהתחייבויות  

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי   .10
ה , כדי לצמצם או לגרוע בצור הקבלןו/או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד    הקבלן

לשחרר אות  הקבלןכלשהי מהתחייבויות   כדי  או  זה,  להסכם  לפצות את   ומחובת  ובהתאם 
ו/או    וו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילות  חברהה

 . הקבלןכתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע"י  
התחייבות   .11 ו/או  מאחריות  לגרוע  ו/א  הקבלןמבלי  זה  הסכם  פי  על  על  דין,  פי  על   הקבלןו 

לוודא כי קבלני המשנה הפועלים מטעמ ו/או בקשר עם מתן   והאחריות הבלעדית  במסגרת 
השירותים על פי הסכם זה, יעמדו בדרישות הדין, ויקיימו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף  

ה עבור  שיבצעו  השירותים  זה.    הקבלןו/או    חברהואופי  הסכם  עם  ספק,  למבקשר  הסר  ען 
 . ות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלןהאחרי

גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה  .12 למען הסר ספק מובהר בזאת כי קביעת 
מנוע מלהעלות כל טענה    יהיהא  ומצהיר ומאשר כי ה  הקבלן.  הקבלןמינימאלית המוטלת על  

בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים לעיל   ה מטעמו/או מי    חברהו/או דרישה כלפי ה
 ובאישורי הביטוח להלן. 

 
 

 __________________________ 
 הקבלןחתימת 
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 אישור הביטוח -2ה'נספח 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
חלוקה לפי  

גבולות 
אחריות או 

סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 
 מטבע סכום

, 307,  302 ₪  4,000,000     צד ג' 
315  ,321 ,322 

 ,328  ,329 
אחריות 
 מעבידים 

    20,000,000  ₪ 309  ,319 ,328 

אחריות 
 מקצועית 

    2,000,000  ₪ 301  ,302   ,
303  ,321 ,
325  ,326 ,
327  ,328 ,332 

 חודשים(  6)
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש  

 (*: ג'לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 ניקיון  -057
 גינון  -017

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 

 

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY ) 
בתוקף, בהתאם למידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם  
זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 

 שור. האי
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

החברה לפיתוח חוף  שם  
 אילת

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

אספקת  ☐
 מוצרים 

 אחר:  ☐

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר:  ☐

 ת.ז./ח.פ.   52-002688-1ת.ז./ח.פ. 

 מען   מען   
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 1/21' מס פומבי מכרז

 

 זרים   עובדים   להעסיק   שלא   המציע   התחייבות   – '  ו   נספח 

 

  יועסקו   לא,  ההסכם  נשוא  העבודות  ביצוע  לצורך  כי,  בזאת  מתחייב"(  המציע: "להלן)  מ"הח  אני

 ובין  במישרין  בין  וזאת(,  להלן  כהגדרתם)  חוץ  מומחי  למעט(  להלן  כהגדרתם)  זרים   עובדים

 אתקשר  עמו  אחר  גורם  כל  או  משנה  קבלן,  אדם  כוח  קבלן  באמצעות  ובין  ידיי  על  אם  בין,  בעקיפין

 .זה מכרז נשוא העבודות ביצוע עם בקשר

 

 שומרון ,  ביהודה  האוטונומיה  תושבי  שהנם   זרים  עובדים  למעט,  זרים  עובדים ":זרים  עובדים"

, בישראל  לעבוד   התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם,  עזה  וחבל

  הסדרים )  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  חוקל'  ו  פרק  חל  ושעליהם

 ;1994-ה"תשנ(, חקיקה תיקוני( )שונות והוראות כלכליים

 

 :אלה כל לגביו שנתקיימו חוץ תושב ":חוץ מומחה"

, אדם כוח מתווך או אדם כוח קבלן שאינו ישראל תושב ידי  על הוזמן הוא .1

 מומחיות   החוץ  לתושב  יש  שבו  בתחום  ישראל  תושב  לאותו  שירות  לתת  כדי

 . ייחודית

 . כדין בישראל שוהה הוא .2

 . הייחודית מומחיותו בתחום עסק הוא בישראל שהייתו תקופת בכל .3

  נופלת  אינה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  בעד .4

 הלשכה   באתר  כמפורסם,  שכיר  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים

 .   http://www.cbs.gov.il/reader: שכתובתו לסטטיסטיקה המרכזית

 : החתום על באתי , ולראיה

   

 המציע חתימת  תאריך

 

 :1 חתימה מורשה

     

 חתימה   ומשפחה פרטי שם  תאריך

 

 :2 חתימה מורשה

     

 חתימה   ומשפחה פרטי שם  תאריך

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/6B959CEF-C1F8-4B71-B331-0AEA54AE4AC4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/6B959CEF-C1F8-4B71-B331-0AEA54AE4AC4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/6B959CEF-C1F8-4B71-B331-0AEA54AE4AC4.htm
http://www.cbs.gov.il/reader
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  ד"עו/ ח"רו אישור

 

"(, המציע: "להלן_______________ )של   ח"רו/ד"כעו  המשמש, ______________,  מ"הח  אני

 שלו  החתימה  מורשי   באמצעות  שנעשתה,  זו  הצעה  גבי  על   המציע  חתימת  את  בזאת  מאשר  ואני

___________,  ז.ת  נושא_________________________,     - ו. 

___________,  ז.ת  נושא _________________________,     בהתאם   בפניי  חתמו  ל"הנ  וכי. 

 אושרה   ואשר  כדין  המציע  שקיבל  תוקף  בת  להחלטה  ובהתאם  המציע  של  ההתאגדות  למסמכי

 . המציע את מחייבת חתימתם וכי, כדין

 

     

 ח"רו/ד"עו    תאריך
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 1/21' מס פומבי מכרז

 

 אישה   בשליטת   עסק   בדבר   אישור   – '  ז   נספח 

 

 אישה   בשליטת  הינו  העסק  כי  בזאת  ת/מאשר______________________,    ח"רו,  אני .1

 אחד  אף  בו  מתקיים  ולא,  1992-ב"התשנ ,  המכרזים  חובת  לחוק '  ב  2  בסעיף  כהגדרתו

 :מאלה

 ;בשליטה המחזיקה של קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם (1

 . בשליטה  המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם מהדירקטורים שליש אם (2

'  גב  הינה____________________    בעסק  בשליטה  המחזיקה  .2

 . ______________________. ז.ת __________________, 

 

 

 השליטה   בעלת תצהיר

 

_____________________________,  אני _____________________,  ז.ת,    מצהירה .   

 לסעיף  בהתאם  בשליטתי  נמצא__________________________    העסק/    התאגיד  כי   בזאת

 . 1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק' ב2

 

     

 חותמת  חתימה  מלא שם

 

 

     

 ח "רו/ד"עו וחותמת חתימה  ח" רו/ד"עו שם  תאריך
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 1/21מכרז פומבי מס' 
 

 נספח ח' 
 

 תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים 
 

 )ייחתם על ידי המציע ועל ידי בעלי השליטה בו(
 

 
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  
 בזאת בכתב כדלקמן:

 
על   . 1 לחתום  "המציע"(  )להלן:   ____________________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  אני 

למתן שירותי ניקיון וגינון במבנה בית הגשר   1/21תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס'  
 "(המכרז)להלן: " וסביבתו באילת

 
נני מצהיר כי המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, לפי דיני ה . 2

 העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, אם וככל שחלים על המציע. 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  . 3
 
 
 

 ______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 

 אישור 
 
 

הח"מ   ביום  אני  כי  בזאת  מאשר/ת   ,__________________ מרחוב  דין,  עורך   ,_________
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 
את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי   ,____________ שמספרה  ת.ז.  באמצעות  עצמו 

חוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 וחתם עליה בפני. 

 
 
 
 
 

 ____________________ 
 עו"ד 
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   כמויות   וכתב   מחיר   הצעת   – '  ט   נספח 

 ( 2' מס למעטפה זה מסמך לצרף יש)

 כל   ואת,  ונספחיו  ההסכם,  המכרז  את   זהירה   בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר,  מ"הח  אנו

 הידיעות  כל  את  להשיג  האפשרות  לנו   ושניתנה"(  המכרז  מסמכי: "להלן)  וצרופותיהם  נספחיהם 

 שביררנו  ולאחר,  הצעתנו  על  להשפיע  העלולים  האחרות  והאפשרויות  הסיכונים,  הסיכויים  לגבי

 מצהירים ,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  הרלוונטיים  והאחרים  הטכניים  הפרטים  כל  את

 :כדלקמן בזה ומתחייבים

  כל   לנו  ואין  הכספית  ההצעה  להגשת  בקשר  המכרז  הוראות  כל  את  והבנו  היטב  קראנו .1

 .  בעניינן טענה

כוללת , והיא  את הצעת המחיר הסופית והמוחלטת של המציע  מהווה  להלןש  המחיר  הצעת .2

מתן   לצורך  הדרוש  וכל  האדם  כוח  האמצעים,  הציוד,  השירותים,  העבודות,  כל  את 

 ., ובכפוף למפורט במסמכי המכרזלחברתכם השירותים

 העבודות  ביצוע  את  ולהשלים  לבצע,  במכרז  הזוכה  כמציע  ניבחר  אם  כי,  מתחייבים  הננו .3

 להלן: הנקובים המחירים  תמורת וההסכם המכרז מסמכי לכל בהתאם

 

חוזה  במסגרת    למבנה בית הגשר וסביבתו  וגינון   לאספקת שירותי ניקיוןמטעמנו  מחיר  ההצעת   

 .          שעת עבודהל, ____ ₪  ללא מע"מ___ ____תעמוד על סך  זה

 

 :1מורשה חתימה 

 

     

 חתימה   שם פרטי ומשפחה  תאריך

 

 :2מורשה חתימה 

 

     

 חתימה   שם פרטי ומשפחה  תאריך
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 אישור רו"ח/עו"ד 

 

של_________________ )להלן: אני הח"מ, ____________________, המשמש כעו"ד/רו"ח  

מורשי המציע" באמצעות  שנעשתה  זו,  הצעה  גבי  על  המציע  חתימת  את  בזאת  מאשר  ואני   ,)"

ו  ,___________ ת.ז.  נושא   ,_________________________ שלו   -החתימה 

בהתאם   בפניי  חתמו  הנ"ל  וכי   ,___________ ת.ז.  נושא   ,_________________________

ואשר אושרה למסמכי ההתאג כדין  ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע  דות של המציע 

 כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע. 

 

 

 בלבד של הצעתו במכרז.  2מעטפה מס' כמו כן, הבהרתי למציע כי עליו לצרף נספח זה ל

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

     

 עו"ד/רו"ח    תאריך
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 השירותים מפרט    –   1' ט   ספח נ 

 

 פי הנחיות -"( יספק את השירותים הבאים באופן סדיר עלנותן השירותיםהזוכה )להלן: "  -  המציע

 החברה. 

 חול המועד, ולא כולל שבתות וחגים ו ו', כולל ערבי חג-יתבצע בימים א' ניקיון יומי, אשר .1

  "(.ניקיון יומי)להלן: "

שעות   1.1 פעילים,  והמשרדים  ניקיון  נדרש  בהם  עבודות בימים  ביצוע  לצורך  העבודה 

שעות העבודה   ;11:00-ל  9:00ובין    8:00-ל  06:00הניקיון בשטחים הציבוריים הן בין  

  09:00ועד    08:00-בימים אלו, לצורך ביצוע עבודות הניקיון במשרדי החברה, הן מ

 , או בכל שעה אחרת אשר תידרש במסגרת שעות הניקיון היומי. 12:00ועד    11:00-ומ

ב 1.2 ביצוע בימים  לצורך  העבודה  שעות  פעילים,  אינם  והמשרדים  ניקיון  נדרש  הם 

 .  12:00ועד  6:00-עבודות הניקיון בשטחים הציבוריים הן מ

מ 1.3 חלק  הינן  הציבוריים  ובשטחים  החברה  במשרדי  הניקיון,  שעות  כל  כי   6-יודגש 

 שעות הניקיון היומיות שהוגדרו לעיל.  

 "(.ניקיון שבועי)להלן: " לשבועשבועי, אשר יבוצע אחת ניקיון  .2

 "(.ניקיון חודשי)להלן: " ניקיון חודשי, אשר יבוצע אחת לחודש .3

 "(.גינון יומיעבודות גינון והשקיה על בסיס יומי, ע"פ מפרט מצורף )להלן: " .4

 "(.גינון עונתיעבודות גינון והשקיה עונתיות, ע"פ מפרט מצורף )להלן: " .5

                

 המבנה:תיאור 

, מכיל חנויות, משרדים, שטחים ציבוריים כגון  שבנדוןלבצע את העבודות    מציע המבנה, בו על ה

רחבות, מסדרונות, שירותים ציבוריים ורחבת חנייה, כן מצויים במבנה ומסביבו אדניות וערוגות 

 נוי. במבנה מותקנים מתקנים שונים, כגון מתקני מיזוג אויר וחשמל. 

 

  קיון הדרושות בשטחים הציבוריים של המבנה:תיאור עבודות הני 

 ניקיון יומי: 

 טאטוא ושטיפה של כל מסדרונות המבנה.  .1

 ניקוי וחיטוי מעקות בחדר המדרגות. .2

משולבת  .3 אוטומטית  שטיפה  מכונת  באמצעות  במבנה  הציבוריות  הרחבות  כלל  שטיפת 

יום או לפי  נטענת, אשר יספק המציע ויחזיק בה באופן קבוע במבנה, לפחות פעם אחת ב

 הצורך ובקשת המזמין. 

 ריקון פחים וסלי אשפה ברחבות הציבוריות. .4
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שירותים ציבוריים בשתי קומות המבנה ינוקו לפחות פעם אחת ביום וניקיונם יכלול ניקוי  .5

ל ע  אלט לפי הצורך וכלים סניטריים באופן יסודי, מילוי סבון ידיים, מגבות נייר ונייר ט

   פחים וסלי אשפה., כולל ריקון הקבלן חשבון

 ניקיון כללי לפחות פעם אחת ביום של אזורי הגינון.  .6

 בנה. , כולל מדרכות, מעברים, רחבה מסביב לממבנה ניקוי שוטף של חצר ה .7

 

 ניקיון שבועי: 

 .ומבפנים שמשות וחלונות ציבוריים מבחוץביצוע ניקיון  

 

 ניקיון חודשי: 

ניקוי יסודי של מעקה המדרגות, ניקוי גופי תאורה, ניקוי מדי חודש יבוצע ניקוי משקופים ודלתות,  

 והשבילים הצמודים למבנה. , החניה הציבורית יסודי של רחבת הכניסה

 

 תיאור עבודות הניקיון הדרושות במשרדי החברה )חפח"א( במבנה: 

 ניקיון יומי: 

 ה'. -יצוין כי הניקיון היומי במשרדי החברה יבוצע רק בימים א'

 .רקת סלי אשפה ומאפרותוניקוי אבק, הטאטוא,  .1

  .שטיפת שירותים, כיורים, קערות, אסלות .2

 . שטיפת כלל הרצפות במשרדים .3

ה .4 מטעם  המוסמך  הנציג  ידי  על  שיקבע  במקום  וריכוזה  האשפה  שטיפת מזמיןאיסוף   ,

 ום. המכלים, חיטויים והחזרתם למק

 

 ניקיון שבועי: 

 פים. שתות, תריסים, דלתות, משקוניקוי חלונות, ר

 

 י: חודשניקיון 

 ניקוי ריהוט וציוד כגון: ארונות, מדפים, שולחנות, כסאות וכל ציוד אחר הנמצא בשימוש  .1

 לפחות פעם אחת בחודש. 

 לפחות פעם אחת בחודש. ניקוי מכשירי טלפון וחיטויים  .2

 . ניקוי גופי תאורה .3

 

 :)רלוונטי לגבי שטחים ציבוריים ומשרדי החברה כאחד( כללי

  –הוט, כולל שטיפת שטחים  יניקוי יסודי תקופתי שיכלול את כל המתקנים, הציוד והר  .1

 בתדירות של פעמיים בשנה לקראת פסח ולקראת סוכות.
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מים, הביוב, החשמל וכל מפגע הרותי  יעל תקלות בש  זמיןנותן השירותים ידווח לנציג המ .2

 בתחום שטחי פעילותו.אחר ש

מזגנים,    בנוסף לעבודות הניקיון יהיה נותן השירותים אחראי לנעילת חלונות, תריסים, .3

 . ככל שיידרש -חשמל, תנורים בגמר ביצוע עבודות הניקיון מדי יום

 

 הגדרת תכולות הגינון: 

קטן טיפול שוטף בצמחי הגינה ושאר הצומח מסביב למבנה )במבנה קיים שטח    - גינון יומי .1

צמחייה( רחבות ,  עם מעט  לרבות  יומית  ויזואלית  וסריקה  הגינה  של שטח  כללי  ניקיון 

 ציבוריות בהיקף המבנה ובשבילים המובילים לחניות. 

טיפול שוטף ותחזוקה של מערכת ההשקיה ובכלל זה מתקן דישון,    –מערכת ההשקיה   .2

 .על חשבון הקבלןצנרת ההשקיה וכל אלמנט הנדרש לתקינות המערכת 

שתילת פרחים עונתיים, בעונות החורף והקיץ בכמות הנדרשת לשטח הגינה   -גינון עונתי .3

 .על חשבון הקבלן

 

 הגדרת תכולות ההדברה 

בתחילת ינואר ובתחילת יולי   -   הקבלן יבצע הדברה נגד מזיקים על חשבונו פעמיים בשנה .1

שירותים  - חדרי  ביוב,  בורות  זה  ובכלל  הגשר  בית  של  המתקנים  שטחי  מתקנים בכל   ,

 הנדסיים ומשרדי החברה. 

 הדברה יבצעו הדברה באמצעות מדביר מוסמך. ןאם אין בידי נותן השירותים רישיו .2

באחריות נותן השירותים מתן אישור מדביר מוסמך חברה בסיומה של כל פעולת הדברה  .3

 במבנה ובשטחים הציבוריים, על ביצועה של פעולת הדברה בהתאם לנדרש.

 

 

 שונות: 

 ניתנים השירותים. מתקן בולדאוג להסיע את העובדים על חשבונו, לבאחריות הקבלן  .1

לרבות   גינוןכוללת ביצוע כל עבודות הניקיון והמבנה  ב  גינוןאספקת שירותי הניקיון וה .2

הבאים הפריטים  בלבד  בכל  חפח"א  הגשר(:   במשרדי  בבית  המבנה  משרדי  כלל    )מתוך 

רים, חלונות, שמשות, פרוזדורים, חדרי מדרגות,  השטחים הציבוריים והחניונים, האביז

ניקוי  שטיפה,  אשפה,  ריקון  תמונות,  ריהוט,  חצרות,  אולמות,  עבודה,  חדרי  שירותים, 

 .יסודי, ניקוי תקופתי וכו'

במקרה שקבלן, שהוא אינו המציע, ביצע עבודה במבנה וגרם ללכלוך במבנה אם במתכוון  .3

 ה.על המציע לנקות במסגרת החוז -או לאו

 

 ציוד וחומרים  
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נותן השירותים יאחסן את חומרי וכלי הניקיון במקום מתאים שיועמד לרשותו על ידי  .4

המזמין. נותן השירותים יהיה אחראי על שמירה, אחסון ונעילה של חומרי הניקיון בחדר 

 שיוקצה על ידי המזמין.

ניקיון   .5 בחומרי  השירותים  ביצוע  לצורך  ישתמש  השירותים  יעמדו נותן  אשר  תקניים 

 בביקורת הרשויות המוסמכות לכך ומכון התקנים. 

בהעדר תקנים  .6 הישראליים.  לדרישות התקנים  יתאימו  והמוצרים  החומרים  כל  בנוסף, 

 ישראליים, הם יעמדו בדרישות התקנים של ארץ הייצור של החומר/ המוצר.  

זרי הניקוי הדרושים  את כל חומרי ואבי על חשבונו  הקבלןיספק לצורך ביצוע השירותים  .7

כגון: אבקות, נוזלים, מטליות, צמר פלדה, מטאטאים, מגבים, מברשות שונות, וכל חומר 

 אחר הנדרש לניקיון. 

מולט,   – )בתי שימוש(: נייר טואלט, נייר ניגוב ידיים  לשירותים  הקבלן יספק על חשבונו  .8

 סבון נוזלי, שקיות ניילון, חומרים מפיצי ריח. 

 לאשפה לפחי האשפה.תקניות שקיות ניילון  שבונוהקבלן יספק על ח .9

 יאסוף הנייר במכלים ובשקים מיוחדים שיועמדו לרשותו על ידי המזמין. הקבלן .10

יהיה אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בבניין מטעמו לא ישתמש בציוד המזמין   הקבלן .11

 .וגינון שלא לצורך עבודות ניקיון

ובהיקף .12 באיכות  מסוג,  יהיה  הציוד  להוראות   כל  בהתאם  השירותים  לאספקת  כנדרש 

למדיניות  ובהתאם  גבוהה  ברמה  השירותים  אספקת  לשם  לרבות  נספחיו  על  ההסכם 

 . גינוןו המזמין בקבלת שירותי ניקיון

 

הקבועה במבנה,   מכונת השטיפה האוטומטית של הקבלןבכל מקרה בו אין אפשרות לעבוד עם   

את    יחליף או יתקן הקבלן על חשבונונמוכה וכו'(,  מכל סיבה אשר תהיה )תקלה, שבר, תפוקה  

יותר מ על  יעלה  יבוצעו עבודות הניקיון   48  -המכונה הנ"ל בתוך פרק זמן שלא  זה  ובזמן  שעות 

 באופן ידני. 

 

 

 

   כח אדם: מערך

השירותים .1 ע"   יספק  נותן  השירותים  ומקצועי    יאת  מנהלי  כישורים, צוות  ובעל   בהיקף 

 באיכות הגבוהה ביותר. לשם אספקת השירותים השכלה ונתונים אישיים כנדרש 

השירותים .2 על    נותן  החלים  העבודה  חוקי  כל  של  ושלם  מלא  לקיום  אחראי   יהיה 

 . 1987-העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז
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השירותים .3 קיבוציים    נותן  להסכמים  הרחבה  צווי  של  ומלא  שלם  לקיום   אחראי 

העובדים  החלים הניקיון על  עובדי  על  החל  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  זה  ובכלל   , 

 והתחזוקה.  

לעיל,   .4 מהאמור  לגרוע  ומבלי  באמצעותם  בנוסף  יסופקו  אשר  העובדים   כל 

נותן יהיו חייבים בלבוש נקי עם תו זיהוי, הוצאות הביגוד יהיו ע"ח    בנההשירותים למ 

 .  השירותים

העומד   לאתר ולגייס כח אדם בעל כישורים מתאימים ובמספר מתאים    נותן השירותיםעל   .5

 .וגינון ןבתחום אספקת שירותי ניקיו בנהבדרישות המכרז ומדיניות המ

מנת    אדם מנהלי ומקצועי נוסף במידת הצורך על  -לאתר ולגייס כח  נותן השירותיםל  ע .6

 .לאחר קבלת אישור בכתב ומראש לכך זמיןלהיענות לדרישות נציג המ

השירותיםעל   .7 בכמות    נותן  מתאימים  עובדים  להעסיק  השירותים  מתן   לצורך 

המ לדרישות  ובהתאם  התחייבויותיו  למילוי  נחוצים   ולהוראות   בנהובאיכות 

 ההסכם שייחתם בעקבות זכייה במכרז.

 

 : וזמני תיקון תקלה שעות העבודה 

כולל ימי חול המועד וערבי   ו'(,-מימות השנה )א'  בוצעו בכל יוםילעיל  המפורטות    העבודות .1

בגין כל העבודות, החומרים והכלים המופיעים במפרט זה  שבתות וחגים.  א כוללל-וחג, 

ישולם במסגרת המחיר לשעת עבודה שהציע הקבלן    והגינון  והנדרשים לעבודות הניקיון 

 תשולם כל תוספת  לאעבודה בכפוף לביצוע בפועל ושעות עבודה המוגדרות בכל יום    6  –

כלי  ו/או  הקבלן  לספק  שמחויב  חומרים  וכו'(,  הדברות  עונתית,  )שתילה  עבודות  בגין 

 עבודה )לרבות הצבת והפעלת מכונת שטיפה אוטומטית מטעם הקבלן ועל חשבונו(. 

הניקיון   .2 השעות  והגינון  עבודות  בין  יבוצעו  השעהו   06:00השוטפות  במידה 12:00  עד   .

נה במלואן במסגרת שעות העבודה שהוגדרו מראש, הרי שהשלמתן והעבודות לא תתבצע

 ללא תוספת תשלום.  נותן השירותיםתהא באחריות 

ולכל היותר   תתוקן התקלה באופן מיידי  -במידה והתגלתה תקלה המהווה מפגע בטיחותי .3

 בתוך שעתיים ממועד הדיווח עליה לנותן השירותים.  

 שעות.  48 בתוךתקלות שבשגרה שאין בהם סכנה בטיחותית יטופלו  .4

על    .5 כל משמרת  ובסוף  יחתום בתחילת  נותן השירותים  הניקיון מטעם  דו"ח מתן  עובד 

 .להסכם. נציג המזמין יאשר את חתימתו 7.2.1השירותים, כמפורט בסעיף 

 

 שירותים נוספים:

רק אך ובמידה והמזמינה תזדקק לשירותי ניקיון בשבתות או חגים תבוצענה העבודות בימים אלו  

על פי הזמנה מראש כתובה וחתומה ע"י המזמינה, אשר עותק מהן יצורף לחשבון שיוגש ע"י נותן  

 השירותים בגין עבודות אלו. 
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 ההסכם   –   י'   נספח 

 

 2021_ בשנת __לחודש ____ _ביום _ אילת שנערך ב
 

  החברה לפיתוח חוף אילת בין: 
 52-002688-1מס' חברה 

 "(החברה)להלן: "

 
 מצד אחד

  
 

 

 _____________________________  לבין: 
 ________________________ מרחוב 
 ________פקס:  ___________טלפון: 

  "( הקבלן)להלן: "
 

 
 

 
 

 מצד שני 
 

פומבי שמספרו  הו הואיל פירסמה מכרז  וגינון   1/21חברה  ניקיון  שירותי  למתן 
 ;"(המכרז)להלן: " במבנה בית הגשר וסביבתו באילת

בישיבתה   והואיל  החברה  של  המכרזים  וועדת  הצעתו,  את  הגיש  מס'  והקבלן 
וזאת  _____   במכרז,  הקבלן  של  זכייתו  על  החליטה   ________ מיום 

התחיבויותי להצהרותיו,  שהציעבהתאם  המחיר  והצעת  מצגיו  )הצעת   ו, 
 ;הקבלן מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו(

מ  קבלןוה   והואיל לרכוש  מבקשת  והחברה  לספק  ניקיון קבלן  המבקש  שירותי 
בהתאם למפורט במסמכי המכרז   וגינון במבנה בית הגשר וסביבתו באילת

 ; "(השירותים)להלן: "

 ו במתן השירותים וכי ברשות  וניסיון  מומחיות  בעל  הוא  כי  מצהיר  קבלןהו והואיל 
, ההיתרים והרישיונות הדרושים על  האישוריםהידע, הניסיון, כוח האדם,  

 בהסכם  כמפורט  השירותים   מתן  לשם  םפי כל דין וכל האמצעים הדרושי
 ;להלן זה

מבקשים   והואיל:  , בהתאם   השירותים  ספקתאל  בהסכם  להתקשרוהצדדים 
 ;זה בהסכם המפורטים ולהוראות לתנאים ובכפוף בתמורה

 : כדלקמן הצדדים בין והוסכם  הוצהר לפיכך

 מבוא 

חלק  1.1 מהווים  להלן,  המפורטים  המסמכים  עם  יחד  זה,  להסכם  המבוא 
 ותנאי מתנאיו. בלתי נפרד מההסכם,  

לצורכי  1.2 תשמשנה  לא  והן  בלבד  הנוחות  לשם  הנן  ההסכם  סעיפי  כותרות 
 פרשנותו.  

איזה   או /ו  סתירה  שקיימת  ככל 1.3 לבין  זה  הסכם  הוראות  בין  התאמה  אי 
 מנספחיו, יגברו הוראות הסכם זה.  

 :שבצדם ההגדרות הבאים  למונחים יהיו זה בהסכם 1.4
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 "המבנה"  ;מבנה בית הגשר וסביבתו באילת

 "השירותים"  ; למכרז   1ט'   בנספח כמתואר    השירותים 

של    עובדיו ו/או ההשכירים  ידו  על  המועסקים  כל  ו/או  קבלן 
 ; מטעמו במתן השירותים או בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה

  או"  השירות  נותן " 
 "השירות"נותני 

קבלן, אשר הוסמך מטעמו להיות המפקח על עובדי  המטעם    נציג
 ; ובכלל זה לבדוק את אופן אספקת השירותיםקבלן 

 "המפקח" 

  על   הממונה  להיות  מטעמה  הוסמך  אשר,  החברהמטעם    נציג
 ; והמפקח השירותים נותני

 "הממונה" 

     השירותים 

באמצעות  קבלןה 2.1  השירותים  את  לחברה  לספק  מתחייב,  השירות  נותני, 
ט'המפורטים   המכרז  1בנספח   מעת  החברה   של  לדרישותיה  בהתאם,  של 

 ובהתאם   ולהנחיותיה  לצרכיה  בהתאם,  החברה  של  דעתה  שיקול  לפי,  לעת
 . זה הסכם להוראות

יהיה    ביצוע 2.2 אשר  החברה  מטעם  אחראי  עם  תיאום  תוך  יעשה  השירותים 
רשאי לבדוק את טיב ו/או איכות ו/או תכיפות מתן השירותים על פי תנאי  
הסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על  
החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חובה בקשר למתן השירותים על ידי 

קבלן ו/או מי מטעמו על פי הוראות הסכם הלגרוע מהתחייבויות    קבלן ו/אוה
 זה.  

של    יינתנו  השירותים 2.3 עובדיו  שהינם  שירותים  נותני  ידי  זהות   קבלן.העל 
 .החברהנותני השירותים תאושר מראש על ידי 

, או יעדר קבלןה  אצלכלשהי מי מנותני השירותים יחדל לעבוד    ומסיבה  היה 2.4
החברה נותן שירותים חלופי מתוך    לרשות  קבלןהמכל סיבה שהיא, יעמיד  

הצוות הקבוע בלבד  בעל כישורים דומים אשר יאושר על ידי החברה מראש. 
באופן  שירותים  יספק  שירותים מסוים  נותן  כי  בין הצדדים  שיוסכם  ככל 

ולא יועסק   בלעדי לחברה, יספק אותו נותן שירותים לחברה על בסיס בלעדי
תקופת  במשך  אחר  אדם  לכל  שלא,  או  בתמורה  בין  שירותים,  יספק  או 

 אספקת השירותים לחברה.  

השירותים,   2.5 למתן  להתקשרות  את  עובר  לזמן  החברה  רשאית    נותן תהא 
  תהא   החברה.  החברה, במשרדי  החברההשירותים לראיון שיערך עם נציג  

שירותי    תרשאי את  לקבל  בהתא  נותןלסרב  דעתהשירותים  לשיקול   ה ם 
, אך לא החברה תרשאי תהאהבלעדי וללא כל חובת נימוק. במקרה כאמור, 

להעביר  תחייב שירותים  לקבלן  ,  לקבלת  של   שירותים  מנותןדרישה  אחר 
יהא זכאי לתמורה   קבלןה. מובהר בזאת, כי  הל לפי שיקול דעתו , הכקבלןה

 . לחברההמפורטת בהסכם זה אך ורק החל ממועד מתן השירותים 

  לכך   יתקבל  כן  אם  אלא,  באחרים  יוחלפו  לא  חלקםאו  /ו  השירותים  נותני 2.6
 . החברה  מאת, ובכתב מראש, אישור
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לדרוש את החלפת נותני השירותים ו/או חלקם, על פי   רשאית  תהיה  החברה 2.7
ו בהנמקה,  צורך  וללא  הבלעדי  דעתו  דרישת   יחליפם  קבלןהשיקול  פי  על 

 .החברהימים מיום קבלת הודעת   5תוך  החברה

וזאת בהתאם לעצמאי  כקבלןלחברה את השירותים    יספק  קבלןה 2.8 הצעת  , 
 . שהוגשה במסגרת המכרז והתקבלה על ידי החברההקבלן 

לרכוש   2.9 או  לבצע  מהחברה  כמונע  יפורש  לא  זה  בהסכם  האמור  דבר  שום 
בעצמה או באמצעות אחרים שירותים כלשהם מסוג השירותים על פי הסכם 

 זה. 

על   2.10 יחולו  ההסכם  תקופת  הנהלים   נותניבמשך  הכללים,  כל  השירות 
מקבל על עצמו לדאוג   קבלןהומפעם לפעם    החברהוההנחיות שיקבעו על ידי  

- ידרש עלי אותם באופן שיקבע ו  ויבצעועל פיהם    והשירות ינהג  תני שנולכך  
 . החברהידי 

 המפקח 

 . מטעמו מפקח ימנה קבלןה 2.11

בדוק את אופן אספקת השירותים על ידי נותני השירותים וי  יבחן  המפקח 2.12
 וידאג כי השירותים יינתנו ברמה גבוהה.

 הרישיון 

מתחייב כי בכל עת, במשך תקופת ההתקשרות, יהיה בידיו רישיון   קבלןה 3.1
 -א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו10תקף על פי סעיף  

 על  החתימה  במועד  בתוקף   אשר(. העתק מהרישיון,  "הרישיון"  :)להלן  1996
 צורף להצעת הקבלן למכרז. , זה הסכם

 סיבה   מכל   אם  ובין  מלכתחילה   תוקפו  הגבלת  בשל  בין,  יפקע  והרישיון   היה 3.2
 עד העתק רישיון חדש    חברהלהמציא ל  קבלןה, כי אז מתחייב  כלשהי  אחרת

מועד בו יפקע הרישיון. ככל שהרישיון יפקע ובאותו מועד לא ה טרם ימים 7
 חברה להודיע על כך בכתב ל  קבלןהרישיון חדש, מתחייב    קבלןהיהיה בידי  

 לכל המאוחר במועד פקיעת הרישיון. במועד מוקדם ככל שניתן ו

  הוראות  של  יסודית  כהפרה  ייחשב  הדברלעיל,    3.2בסעיף    האמורבמקרה   3.3
קבלן באופן ה  עםלסיים את ההתקשרות    תהיה רשאית  והחברה,  זה  הסכם

לכל סעד אחר השמור   בנוסףמידי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת כלשהי,  
 וע פיצוי מלא בגין כל נזקיה.  לה על פי הדין, לרבות זכות לתב

   הקבלן העובדים ועלויות    זכויות 

נותני   קבלןה 4.1 להעסקת  הקשור  בכל  דין  כל  הוראות  את  לקיים  מתחייב 
השירות ולשלם להם את כל התשלומים ולתת להם את כל ההטבות, שהוא 
חייב לשלמם ולקיימם על פי הדין, לרבות כל הסכם אישי, הסכם קיבוצי,  

 הסדר קיבוצי, צו הרחבה ופסיקה. 

והתשלומי  מבלי 4.2 הזכויות  לעיל,  האמור  בכלליות  עלפגוע  שיוענקו  ידי -ל ם 
 , לא יפחתו מהמפורט להלן:עת  בכל, השירות  לנותני קבלןה

במשרה  4.2.1 העובד  של  החודשי  השכר  ו/או  העובד  של  לשעה  השכר 
בענף   בצו ההרחבה  או  יפחת מהקבוע בהסכם הקיבוצי  לא  מלאה 

 וכפי שיקבע או יעודכן מעת לעת על פי הדין.   2014משנת  הניקיון
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זכאים  השירות   נותני 4.2.2 לעובדי    יהיו  באשר  בדין  הקבועות  לזכויות 
ייחודיות המוענקות לעובדי ענף    הניקיוןקבלן בענף   לרבות זכויות 

הרחבה אשר חל על הקבלן   וימכוח הסכם קיבוצי ו/או צו  הניקיון
למתן שירותים, לרבות שכר עבודה, שעות נוספות, חופשה שנתית,  

וח פנסיוני,  דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, הוצאות נסיעה, ביט
החזרי  בטובין,  ומתנה  לחגים  ארוחות,  סבסוד  השתלמות,  קרן 
הוצאות נסיעה, חופשות מיוחדות )נישואים, לידה(, ימי אבל, בגדי  
 עבודה וציוד, תשלום בגין ביטול משמרת, פיצויי פיטורים וכיוצ"ב.  

כדי לגרוע מכל זכות הקבועה בחוק,    עילבכל מקרה, אין באמור ל 4.2.3
  לרבות בה, הסכם קיבוצי או כל מקור נורמטיבי אחר,  תקנה, צו הרח 

על   החל  מיוחד  קיבוצי  בארגון    מכחקבלן  ההסכם  חבר  היותו 
 . השירות נותנייחסים בינו לבין  מכוחמעבידים ו/או 

עבודה,  אמינימהשכר  ה עלות   4.3 לשעת  התוספות   לרבותלית  התשלומים,  כל 
ותק   ללא  לעובד סטנדרטי  הנלווים,  על עומדתוהתנאים  במועד החתימה   ,

של   סכום  על  זה,    השכר "עלות    :)להלן  ₪__  ___________הסכם 
בסעיף  "המינימאלית  נקבעה  אשר  התמורה  כי  מתחייבת,  החברה   .)7  

 זה לא תפחת מעלות השכר המינימאלית.  להסכם

לית לשעת עבודה לא תפחת מ״ערך שעת אמינימהשכר  הבכל מקרה, עלות   4.4
כמוגדר  ו(  "השר"  :)להלן  הכלכלהעל ידי שר    בתקנותעבודה״, כפי שיקבע  

 בחוק.

את כל   השירות נותנילשלם ל קבלןה אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של   4.5
ותק במקום העבודה והמגיע להם, לרבות לגבי זכויות המשתנות בהתאם ל

 האישי, ככל שהדבר רלוונטי. ו/או למצבו 

   קבלן ה   והתחייבויות   הצהרות 

 : כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר  קבלןה

 מוסמכת  רשות כל ובהוראות דין כל בהוראות עמידה 5.1

וכי הוא מנהל    הינו 5.1.1 כדין בישראל,  ורשומה  חברה בע"מ המאוגדת 
 חשבונות וספרי חשבונות בצורה מסודרת וכנדרש על פי כל דין. 

 מלהתקשרפי כל דין, ו/או הסכם ו/או אחרת    עלל מניעה  כ  לואין   5.1.2
על פי הסכם זה לרבות נספחיו,    םשירותיה  את  ולספק  זה  בהסכם

סכם זה אינה מהווה הפרה  במלואם ובמועדם, וכן כי התקשרותו בה
 כלשהי של התחייבות שלו כלפי צדדים שלישיים. 

תקופת   הוא 5.1.3 כל  במשך  למלא,  וימשיכו  ממלאים  השירות  ונותני 
צווי   הקיבוציים,  ההסכמים  התקנות,  החוקים,  כל  אחר  ההסכם, 
לרבות  עליו,  שיחולו  ו/או  החלים  והצווים  העזר  חוקי  ההרחבה, 

זה     לגרוע   מבלי  אך,  לרבות,  ותים השיר  מתן  ועםבקשר עם הסכם 
 . וביטחון בטיחות לכללי הנוגעות הוראות, לעיל  מהאמור

 כי,  השירותים  כל  למתן  כנדרש  וחוקיים  תקפים  רישיונות  בעל  הוא 5.1.4
  מתן   לצורך  הדרושים   וההיתרים   הרישיונות,  האישורים  כל

  ימציא   וכי,  ההסכם  תקופת  כל  משך  בתוקף  יהיו  ידו  על   השירותים
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,  האישורים  כל  של  העתקים,  הראשונה  דרישתה  עם  מיד,  לחברה
 האמורים.  והרישיונות ההיתרים

  בלבד   קבלןהלגרוע מכל האמור בהסכם זה מובהר ומודגש, כי    מבלי 5.1.5
 מקרה  בכל  שלישי   צד  כל  וכלפי  החברה  כלפי  האחריות  במלוא  יישא

  בקשר   מוסמכת  רשות  כל  הוראות  או  דין  כל  הוראות  הפרת  של
 . לעיל  לאמור

 שכרם   את  להם  לשלם,  עובדיו  את  כדין  להעסיק  מתחייב  קבלןה 5.1.6
 . כדין להם המגיעות הזכויות כל את  להם ולהעניק

  פי   על  הנדרשים  הביטוחים  כל  את,  חשבונו  על,  לבצע   מתחייב  קבלןה 5.1.7
  התשלומים   כל  את,  חשבונו  על,  עבורם  לשלם  וכן  עובדיו  עבור  דין  כל

על פי כל דין, ובכללם תשלומי ביטוח לאומי וניכויים למס   החייבים
הכנסה. מובהר, כי בקביעת התמורה בין הצדדים, נלקחו בחשבון  

 גם עלויות אלו. 

ש 5.1.8 בסעיף  הככל  שנקבעה  כפי  סמכותו,  מכוח  יפעל  לחוק,    28שר 
המוצבים  הקבלן  לעובדי  הרלוונטי  עבודה״  שעת  ״ערך  לקביעת 

הרי   עבודשבחברה,  שעת  שישלם  ערך  יפחת   קבלןהה  לא  לעובדיו 
תעודכן  המינימלית  השכר  ועלות  השר,  ידי  על  שנקבע  מהתעריף 

 בהתאם.

מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן ההסכם    קבלןה 5.1.9
התמורה   וכי  הפסד״  ״חוזה  בגדר  אינו  כל    הכוללתהמקורי  את 

 העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי ההסכם המקורי ותוספת 
לו בכדי   הזו, לרבות ציוד, תקורות, רווח וכל עלות נוספת, מספיק

 . תלכסות את עלות השכר המינימלי

ההסכם והוא   מעיקרילעיל הנה  זה  ידוע לקבלן כי הצהרתו בסעיף  
מתחייב להודיע לחברה, באופן מיידי, כל אימת שהאמור לעיל אינו 
שהתמורה  כך  מחדש,  התמורה  תיקבע  כזה  ובמקרה  מתקיים 
אצל  המוצבים  לעובדיו  להעניק  לקבלן  תאפשר  שתקבע  החדשה 

 החברה את מלוא המגיע להם לפי כל דין.  

פר  התקופתיות  בדיקות  לערוךמתחייב    קבלןה 5.1.10 הוראות  ו', לפי   ק 
פי  על  יערוך בודק שכר מוסמך כאמור בתקנות שיקבע השר  אשר 

ימי   3את תוצאות הבדיקה בתוך    חברהולהציג בפני ה   לחוק   45סעיף  
 עסקים מיום קבלתם. 

קבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הנוגע לבדיקת ה,  כן  כמו 5.1.11
 . הבלעדי  דעתה לשיקול בכפוף, החברה ידי על שתיערךעצמאית, 

ש 5.1.12 אותו ככל  שיחליף  אחר  דו״ח  או  המוסמך,  השכר  בודק  בדו״ח 
קבלן ביחס למי  הבהתאם להוראות החוק, תתגלה הפרה של חובות 

 קבלן את ההפרה באופן מיידי. המעובדיו המוצבים כחברה, יתקן 

פגיעה   5.1.13 או  הפרה  כל  ותיקון  אכיפה  גורמי  מצד  הליכים  על  דיווח 
 :בזכויות העובדים

חתימת ה ליום  שקדמו  השנים  בחמש  כי  ומתחייב,  מצהיר  קבלן 
הסכם זה, הוא לא הורשע ו/או לא הוטל עליו עיצום כספי בגין אי  
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)להלן מעובדיו  למי  ותשלומים  זכויות  ככל   ״(.ההצהרה״:  הענקת 
   שיש לקבלן הסתייגויות מן ההצהרה לעיל, להלן הפירוט:

כל  ה  5.1.13.1 על  מיידי  באופן  לחברה  יודיע  ביחס קבלן  שינוי 
במקרה  או  מרשיע  דין  פסק  קבלת  עם  מיד  בהצהרה  לאמור 
שהוטל עליו עיצום כספי, ביחס למי מעובדיו )לרבות במקרה 
בו ההפרה נעשתה כלפי עובד שאינו מוצב בחברה(, ובכל מקרה 
לפחות   הצורך תוך הסתייגויות(  )ובמידת  על ההצהרה  יחזור 

אחרת, לפי בקשת ( חודשים קלנדריים ובכל עת  6אחת לשישה ) 
 החברה. 

מתחייב לדווח לחברה באופן מיידי על כל הליך   קבלןה  5.1.13.2
)בין פלילי ובין אזרחי( או   הכלכלהשנפתח נגדו על ידי משרד  

הליכי חקירה  לרבות  פלילי,  או  גורם אכיפה אחר אזרחי  כל 
ולרבות הליכים למתן התראה מינהלית או כוונת חיוב )כמוגדר  

הטלת על  הודעה  או  הקשור   בחוק(  בכל  והכל  כספי,  עיצום 
 חברה. בחברה ו/או שהיו מוצבים בלעובדיו המוצבים 

מתחייב    5.1.13.3 דרישה הכן  כל  על  מיידי  באופן  לדווח  קבלן 
)לרבות תביעה אזרחית או פלילית( שקיבל בקשר להפרה או  
כחברה,   מוצב  או שהיה  בחברה  המוצב  עובד  בזכויות  פגיעה 

ד גורמי אכיפה, העובד וזאת מצד גורם כלשהו, ובכלל זה, מצ
או מי מטעמו, ארגון עובדים, ארגון העוסק בקידום זכויותיהם 

 של עובדים ו/או כל גורם אחר. 

מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה    קבלןה  5.1.13.4
 כאמור, לרבות לפי דרישת החברה. 

לרבות   -״תיקון ההפרה״  -זה על כל תתי סעיפיו    בהסכם  5.1.13.5
ז והענקת  תשלומים  לעובד  ביצוע  רטרואקטיבית  כויות 

 תשלומים.  

מתחייב ליידע את נותני השירות נשוא הסכם זה בדבר דרכי   קבלןה 5.1.14
זכויותיהם על    הפנייה לחברה לרבות דרכי הודעה בדבר פגיעה של

 .  קבלןהידי 

 והיקפם  השירותים מתן 5.2

 את  לבצע  ביכולתו  כי,  המבנה  את  מכיר  הוא  כי  מצהיר  קבלןה 5.2.1
,  השירותים   הספקת   בשעות,  השירותים  את  ולספק  התחייבויותיו 

המכרז,  זה  הסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם  קבלןה;  ולהוראות 
 ולשביעות   ביותר   גבוהה  ברמה  יהיו  השירותים  כי  ומתחייב  מצהיר
 . החברה  של  המלא רצונה

ו/או לא יציג כל    ה( לא יעש1חברה )ל  השירותים  אספקתכי במסגרת   5.2.2
  הוסמך  לא  אשר   שירות  יספק  לא(  2)  החברה  של  עובד  הוא  כימצג  

,  יצהיר  לא(  3) ו  זה  הסכםפי  -על  לספק  מפורש   אישור  קיבל  לא  או
תחייב בשם החברה בכל צורה שהיא ובכל עניין שהוא, יב או  וערי

 ידי החברה מראש ובכתב.-עללכך  הוהורש ךאלא אם הוסמ
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עלי 5.2.3 הא  וכי  תחול  בכל בלבד  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  חריות 
שיקר  במקרה,  לרבותמקרה,   הפסד,  או  נזק  פציעה,  או   הפגיעה, 

 .מטעמו אחרים לעובדים או השירות לנותן, ול םשיגר

לידיעת   5.2.4 יביא  לכך    פרטי, את  השירות  נותניכי  ידאג  וכי  זה  הסכם 
 . הסודיות  נספח  לרבותאת הוראות ההסכם,    מוהשירות יקיי  שנותני

, אחר  ידי  על  ובין  בעצמו  בין,  בעקיפין  ובין  במישרין  בין,  יקבל  לא  כי 5.2.5
  מכל  שהוא  סוג  מכל  הנאה כטובת  שיתפרשו  תמורהאו  /ו  תשלום  כל
  הרי ,  כן   ויעשה  במידה.  לחברה  שיספק  לשירותים  בהקשר  שלישי  צד

  ההנאה   טובת  או  סכום,  זה  בהסכם  יסודי  תנאי  מפר  להיותו   בנוסף
 לנכות   זכאית  שתהיה,  לחברה  ישתייכו,  כאמור  ידו  על  שיתקבלו

 .ממנה לקבלן  שיגיעו הכספים מכל, ההנאה טובת ערך או זה סכום

ישמור בנאמנות על רכוש החברה וכל ציוד אחר הנמצא ברשותו   כי 5.2.6
השייכים  רכוש  ו/או  ציוד  כל  לחברה  להחזיר  וכן  לחברה  והשייך 

עם סיום ההסכם, מכל סיבה    לחברה והנמצאים ברשותו, זאת, מיד
  לגבי "עכבון"  ל קבלן לא יטען והוא מוותר על זכותו לטעון  השהיא.  

 . ברשותו שימצא החברה של נכס /ציוד /רכוש

  פעם   מדי  לו  שימסרו  כפי,  החברה  הממונה מטעם  הוראות  אחר  ימלא 5.2.7
מטעם  קביעות  כי  לו  ידוע  וכי,  בפעם  והוראותיו  החברה  הממונה 
 . סופי באופן אותו יחייבו השירותים למתן ביחס

כי    והחברה יקבע  מטעםהממונה  לגרוע מכלליות האמור ככל ש  מבלי 5.2.8
השירותים, כולם או חלקם, לא בוצעו לשביעות רצון החברה, יתקן  

קבלן ויבצע את השירותים בשנית לשביעות רצונה של החברה. לא ה
רשאית התיקן   החברה  תהא  כאמור,  השירותים  ביצוע  את   קבלן 

לבצע את השירותים בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, ולקזז את 
 הוצאותיה בקשר עם תיקון ביצוע השירותים מתוך התמורה. 

  כלשהם   מטרדיםאו  /ו  למפגעים  לגרום  מבלי  השירותים  את  יספק 5.2.9
  הריח   מפגעי  את  תצמצם  אשר  פעולה  כל  יעשה  קבלןה.  במבנה

 כתוצאה ממתן השירותים. אסתטיים ומפגעים

באופן   ו, אינה נתונה לחברהל  השירותיםהזכות לאספקת  ש,  לו  ידוע 5.2.10
דעת שיקול  לפי  לבחור,  תוכל  החברה  וכי  ברצונב ,  הבלעדי,    האם 

או נוסף, /ו)כולם או חלקם( באמצעות כל גורם אחר    םלקבל שירותי 
 כפי שתמצא לנכון. 

 קיום  לצורך  משנה  קבלני  להעסיק  שלא  מתחייב  קבלןה 5.2.11
 מתן  לצורך  לרבות,  מהן  מי  או ,  זה  הסכםפי  -על  התחייבויותיו 

 . שהם ואופן  צורה בכל, השירותים

 וציוד  אדם  כוח, אמצעים 5.3

הנו אחראי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל זה  5.3.1
הניכויים, ההוצאות   כל  לרבות  נותני השירות,  של  לתשלום שכרם 
הבראה,  דמי  פיטורין,  פיצויי  לתשלום  וכן  הנלוות,  וההפרשות 

לפי כל    הכלתשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב,  
 דין במלואם ובמועדם. 
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השירות במסגרת הסכם זה ו/או    לנותניאי לכל נזק שייגרם  אחר  הנו 5.3.2
נזק שיגר ג' כלשהו.  השירות  נותני  מולכל  לא   לחברה, לרבות לצד 

לעיל.   לאמור  בקשר  חבות  כל  ביטוח   קבלןהתהא  לרכוש  מתחייב 
 מתאים לכיסוי אחריותו שבסעיף זה. 

  וככלהשירות עם החברה    ניתאם את מועדי החופשות של נותל  ידאג 5.3.3
נות ישה  נישניתן  המרוכזות,   ו השירות  החופשות  במהלך  בחופש 

 שיונהגו בחברה. 

לתנאים   ניסיון  ובעל  מומחה   הנו 5.3.4 בהתאם  השירותים  מתן  בתחום 
הקבועים בהסכם זה, על נספחיו השונים וכי הינו עוסק כיום בפועל 
נשוא  לשירותים  הדומים  ובאיכות  בהיקף  מסוג,  שירותים,  במתן 

 הסכם זה. 

האמצעים    ברשותו 5.3.5 המיומנות,  הידע,  היכולת,  הכישורים,  כל 
והפיננסיים   ובכמות   וכח הטכניים  באיכות  הדרושים,  האדם 

הנדרשים על מנת לספק את השירותים ואת כל התחייבויותיו על פי  
ברמה  במקצועיות,  ביעילות,  דין,  כל  פי  ועל  נספחיו  על  זה  הסכם 

 גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה. 

  תקלות   של  במקרים  שגם  להבטיח  מנת  על  האמצעים  לבכ  ינקוט 5.3.6
  שנקבע   כפי  כנדרש   השירותים  יסופקו,  השירותים  מתן  על  המכבידות

 . זה בהסכם

ש  ושמרי  השירות  ונותני קבלן  ה 5.3.7 ותקינותם  שלמותם  .  המבנהל  על 
קבלן ידאג כי נותני השירות לא יעשו  המבלי לגרוע מכלליות האמור,  

בציוד המצויים   ו/או  שלא במסגרת מתן    במבנהשימוש במתקנים 
 השירותים ולשם הספקת השירותים. 

 אנשים  ההסכם  תקופת  כל   במשך  ויהיו  הינם  השירות  נותני 5.3.8
 הניסיון ,  הידע  בעלי,  כראוי  מאומנים,  לתפקידם  מוכשרים

אם לתנאי הסכם זה  והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים בהת
)על נספחיו(, וכן כי ידאג שנותני השירות יעמדו בכל דרישות הדין 

קבלן מצהיר וכי בכל מקרה לא  הלגבי עובדים בתחום השירותים.  
היתר  להם  שאין  עובדים  ו/או  קטינים  ו/או  משנה  קבלני  יעסיק 

 לעבוד בישראל במתן השירותים. 

ת  כי 5.3.9 אשר  בכמות  קבלן  עובדי  עת  בכל  מתן  יעסיק  את  בטיח 
השירותים לחברה במקצועיות וביעילות.  נותני השירות לא יוחלפו 

מראש הביוזמת   אישור,  לכך  יתקבל  כן  אם  אלא  באחרים,  קבלן 
ובכתב, מאת החברה. ככל שנבצר ממי מנותני השירות מלספק את 

קבלן יספק לחברה עובד קבלן חלופי, העומד  ההשירותים לחברה,  
בהסכם   הקבועים  עובד  בתנאים  של  נבצרות  לתקופת  קבלן. הזה, 

קבלן לא יצליח לספק לחברה עובד קבלן חלופי, יודיע על כך  הככל ש
 החברה.   לממונה מטעם באופן מידי 

  ובין   פה  בעל  בין,  לו  להורות  רשאית  תהא  החברה  כי  מסכים  קבלןה 5.3.10
 מנותני   אחד  כל  השירותים  במתן  לאלתר  מלהעסיק  לחדול,  בכתב

  קבלן  עובד  אותו  עבודת  את  להפסיק  מתחייב  קבלןהו  השירות
 באופן  יספק  כי  מתחייב  קבלןה  .החברה  של   דרישתה  עם  מיד,  כאמור



 

 67מתוך    59עמוד  
___________________________________________________________________ 

 
 08-6330012פקס.   08-6330011טל.   88104אילת מיקוד  522ת.ד 

P.O.B 522 Eilat 88104, Israel  Tel. 972-8-6330011 Fax. 972-8-6330012 

E-mail: efdc@efdc.co.il 

  ובכפוף   לדרישתה  בהתאם,  לחברה  חלופיים  קבלן  עובדי  מידי
  לצרכי   מתאימים  הם   כי  ואישורה  החברה  בפני   ולאישורם  להצגתם
 . החברה

האחראי המוחלט והבלעדי למהימנות נותני השירות וליושרם    הוא 5.3.11
קבלן יהיה האחראי הישיר ההאישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור  
  במבנה.כלפי החברה להתנהגות נותני השירות 

ו/או    ידוע 5.3.12 כי החברה רשאית לשנות את מקום מתן השירותים  לו 
בהתאם   להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו ו/או להעתיקו למקום אחר,

לשיקול דעתה הבלעדי, וכי השינויים האמורים לא יגרעו כהוא זה 
החברה תמסור  המהתחייבויות   כי  מוסכם  זה.  פי הסכם  על  קבלן 

 ימים בטרם יבוצע כל שנוי כאמור.  7לקבלן הודעה בת 

  הסכם  לפי  השירותים  אספקת  לשם  הדרוש  הציוד   כל  את  ברשותו  יש 5.3.13
 השירותים   את   לספק  שיידרש  ככל  וכי,  מעולים  ובאיכות  בטיב  זה

 על,  הדרוש  הציוד  את  לרכוש  ידאג,  ברשותו  אין  אשר  ציוד  באמצעות
או /ו  דרישהאו  /ו  טענה  כל  לו  שתהא  ומבלי,  חשבונו  ועל  אחריותו

 . החברה  כלפי תביעה

לשם  יספק 5.3.14 הדרושים  החומרים  כל  את  חשבונו,  ועל  אחריותו  על   ,
זה,   הסכם  לפי  השירותים  למלאי האספקת  אחראי  יהיה  קבלן 
כל החומרים הדרושים   במבנההחומרים, ויוודא כי בכל עת מצויים  

  .וסביבתו המבנהגינון  לניקיון ו

קבלן שימוש בציוד ובחומרים שלא ההספקת השירותים יעשה    לשם 5.3.15
, לרבות לקירות, רצפות, ויטרינות, לריהוט ולציוד  למבנהיגרמו נזק  

יעשה  במבנה המצוי   בהם  החומרים  חומרים ה.  יהיו  שימוש  קבלן 
  תו  בעלי  מוצרים  בהעדרידי מכון התקנים הישראלי,  - למאושרים ע

  תקן  בתו  המאושרים  במוצרים  שימוש  קבלןה  יעשה  ישראלי  תקן
  יעשה  תקן  תו  בעלי  מוצרים  ובהעדר,  אירופאי  תקן   בתו  או   אמריקאי

 . מעולה  מאיכות בחומרים שימוש

 מעביד-עובד יחסי העדר 5.4

לבקשתו  5.4.1 בהתאם  הצדדים  ידי  על  נקבע  עצמאי  כקבלן  מעמדו 
אין  וכי  מכך  הנובעות  המשמעויות  מלוא  את  והבנתו  הבלעדית 

  קבלן הבהסכם זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין  
 , לבין החברה. השירות נותני  לרבות, מטעמו מיאו /ו

מצהיר, כי הינו וכי יהיה במשך כל תקופת הסכם זה המעביד    קבלןה 5.4.2
ו/או המעסיק הבלעדי של נותני השירות, וכי לא ייוצרו בין החברה  

 מעביד. -או נותני השירות יחסי עובד/ ו קבלןהלבין 

נותני השירות כל חבות או    כל מצהיר ומתחייב לקיים לגבי    קבלןה 5.4.3
ד או מקנה זכות כלשהי  דרישה על פי כל דין, הנוגעת להעסקת עוב

וכל חבות או    לחברה  השירותים  במתן  ידו  על  ועסק, שיולעובד של
 בלבד. ודרישה כאמור תחול עלי

  פי  על  לעשותם  שיש  הניכויים  כל  לביצוע  האחראי  יהא  בלבד  קבלןה 5.4.4
  לתשלום   האחריות  חלה  בלבד   ועליו,  השירות  נותני  של  משכרם  דין
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  אחרים   סוציאליים  ותשלומים  הלאומי  הביטוח  דמי,  המיסים  כל
לגרוע מכלליות ונוהג  דין  כל  לפי  לשלמם  חייב  מעביד  אשר . מבלי 

  מושלי,  העניין  לפי ,  מטעמו  מיאו  /ו  הוא  כי   קבלןה, מתחייב  האמור
אשר   תשלום  כל  ל  ישבמועד  לרשויות   השירות  נותנילשלם  ו/או 

המדינה ו/או לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר קיבוצי 
- או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה או נוהג או מנהג, לרבות שכר

שעות  בגין  גמול  הבראה,  שנתית,  חופשה  לאומי,  ביטוח  עבודה, 
באלה.   וכיוצא  פיטורים  פיצויי  נסיעה,  הוצאות  קבלן  הנוספות, 

ימציא לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, אישורים על ביצוע כל  
 האמורים בסעיף זה.  הניכויים, ההפרשות והתשלומים

כי, הסכם זה הינו הסכם בין חברה לבין קבלן עצמאי ואינו   מובהר 5.4.5
וכי בין ה  קבלןהכי  ועבודה,    הסכם מהווה     חברה הנו קבלן עצמאי 

מנותני השירות לא מתקיימים   מילבין    חברהו/או בין ה  קבלןה  ןלבי
עובד יחסי שותפות,  -יחסי  או  יחסי סוכנות  יחסי הרשאה,  מעביד, 

 לצורך כל דבר ועניין. 

 תקופתיות   בדיקות 

אשר יערוך   לפי הוראות פרק ו',  התקופתיות  בדיקות  לערוךמתחייב    קבלןה 6.1
ולהציג    לחוק  45בודק שכר מוסמך כאמור בתקנות שיקבע השר על פי סעיף  

, כן  כמוימי עסקים מיום קבלתם.    3את תוצאות הבדיקה בתוך    חברההבפני  
עצמאית, ה לבדיקת  הנוגע  בכל  החברה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  קבלן 

 . הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, החברה ידי על שתיערך

בהתאם  6.2 אותו  שיחליף  אחר  דו״ח  או  המוסמך,  השכר  בודק  שבדו״ח  ככל 
השירות   נותניביחס למי מ  קבלןהלהוראות החוק, תתגלה הפרה של חובות  

 את ההפרה באופן מידי. קבלןה, יתקן בחברההמוצבים 

   התמורה 

 סכוםאת ה  לקבלן  החברה   תשלם,  קבלןה  התחייבויות  מלוא  ביצוע  תמורת 7.1
שעת  ל,  הקבלן בהצעת המחיר שהגיש במסגרת המענה למכרזשננקב על ידי  

 ימולא)  -, אשר עומד על סך של _____________ ₪ )בתוספת מע"מ(עבודה
המזמינה ידי  ההסכם  לאחר  על  על  ".  (חתימה    10%"(.  התמורה)להלן: 

צמודה    90%-ו  היוקר  לתוספת  צמודה   תהא  תמורה מה תהא  מהתמורה 
  המרכזית   הלשכה ידי  -על  לעת  מעת   המתפרסמים  המינימום  לשכר

 . לסטטיסטיקה

 התשלום  אופן 7.2

)   עד 7.2.1 השביעי  ימציא  7ליום  קלנדרי,  חודש  כל  שבתחילת  קבלן  ה( 
"ח  דוקבלן  הזו יצרף    לחשבונית.  כדין  ערוכהלחברה חשבוניות מס  

)להלן:    במבנה  בפועל  השירותיםסופקו    אשר  בהן  השעות  יפורטו  שבו
יהיה    "(.מתן השירותים  שעות"ח  דו" דו"ח שעות מתן השירותים 

 . , לאחר תום כל משמרתהממונה מטעם החברהידי  -חתום על

מע"מ  7.2.2 בתוספת  התמורה,  את  לקבלן  תשלם  בגין    החברה  כחוק, 
)שישים( ימים ממועד קבלת חשבונית מס כדין   60השירותים בתוך  

מ שנקבע  מי  ידי  על  התמורה  לאישור  בכפוף  וזאת   טעםמהקבלן, 
 החברה.   
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  ידה   על  אושר  שלא  סכום  כל   של  תשלום  לעכב  רשאית  תהא  החברה 7.2.3
 מהו  לקבלן  תודיע  החברה.  הצדדים  בין  במחלוקת  השנויאו  /ו

  ידי   על  תיושב  המחלוקת.  לכך  והסיבה  במחלוקת  השנוי   הסכום
 תועבר  אחרת,  ימים(  עשר)חמישה    15  בתוך  לב  בתום  הצדדים

 . קבלןה"ל  מנכ  ושל  החברה  הממונה מטעם  של  המשותפת  להכרעתם

 קבלן ה ידי עלשלומים שוטפים שישולמו ת 7.3

יה 7.3.1 במתן   לבדושא,  יקבלן  הכרוכות  ההוצאות  בכל  חשבונו  ועל 
מ רק,  לא  אך  לרבות,  עוסק יהשירותים,  היותו  בגין  שונים  סים 

שירותים,   למתן  עסק  של  כזה  סוג  מהפעלת  כמתחייב  ומעסיק, 
  הטבות  לרבות  השירות  לנותני  ושכר  זה  בהסכם  כנדרשביטוחים  

 . חוק פי על  סוציאליות

העלות    קבלןה 7.3.2 את  בחשבון  הביא  כי  ביצוע  מצהיר,  של  הכוללת 
השירותים ואין לו ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה 
ביצוע   בגין  לתמורה  נוסף  אחר  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  והוא 

 השירותים. 

יהי  נותני 7.3.3 , בקשר למתן  מהחברהלכל תשלום    יםזכא   והשירות לא 
או מכל סיבה    החברהשירותים לפי הסכם זה או סיום ההסכם עם  

ספק מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה ו/או בכל    רהס  אחרת. למען
הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי ליצור יחסי 

 . החברהלבין  השירות נותניאו /ו קבלןהעובד ומעביד בין 

 לו  נדרשים  שהיו  והנתונים  המידע  כל  את  מהחברה  קיבל  כי  מצהיר   קבלןה 7.4
  על   להשפיע  העשוי  גורם  כל  לגביאו  /ו  זה  הסכם  פי  על  השירותים  מתן   לגבי
 ביכולתו  כי  ומאשר  מצהיר  הוא  זאת  כל   סמך  ועל,  ביצועם  או  השירותים  מתן

 . זה הסכם לפי התחייבויותיו יתר את ולקיים השירותים את לספק

נאותה והוגנה, מהווה את העלות הכוללת ומלוא   התמורהמצהיר, כי    קבלןה 7.5
התשלום לו הוא זכאי וכן כי היא כוללת בתוכה את הסכומים אותם יהיה  

את  העל   וכן  הסוציאליים,  תנאיו  בגין  לרבות  השירות,  לנותן  לשלם  קבלן 
ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם    לקבלןהעלויות והרווח לקבלן. אין  

יהיה   לא  והוא  נוסף התמורה  השירותים  ביצוע  בגין  אחר  לתשלום  זכאי 
 לתמורה. 

  על   בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  סוג   מכל  חובה  תשלום  או  היטל  או  מס  כל 7.6
 החברה.  ידו  על   וישולמו  קבלן ה  על  יחולו,  זה  הסכםפי  -על  השירותים  מתן

  תשלומי   ושאר  המסים  כל  את  לקבלן  שתשלם  תשלום  מכל  במקור  תנכה
 לחברה   קבלןה  ימציא  אם  אלא,  דין  לכל  בהתאם  במקור   לנכות  שעליה   החובה

 מסים  לנכות  שלא  לחברה   שיאשרו  המס  משלטונות  מתאימים  אישורים
 .כאמור ותשלומים

 סודיות 

נותני    קבלןה 8.1 כל  כי  לכך  ויגרום  מוחלטת,  בסודיות  ישמור  כי  מתחייב 
בעקיפין   או  במישרין  הנוגע  מידע  כל  מוחלטת,  בסודיות  ישמרו  השירות, 
לעסקיה של החברה, לרבות כל סוד שיווקי, כלכלי, מדעי, טכנולוגי או אחר 

ל נודע  ואשר  החברה,  במהלך    השירות  מנותני  למי  או  ושל  או  עקב 
, ואשר אינו החברההעסקיים עם    ום זה או במסגרת יחסיההתקשרות בהסכ
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בגדר מידע ציבורי, ולא יעשה כל שימוש במידע זה ללא הסכמתה בכתב של 
קבלן על פי הסכם זה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום ההחברה. התחייבות  

תקופת הסכם זה, כל עוד לא הפך המידע לנחלת הכלל שלא כתוצאה מהפרת 
 ו/או נותני השירות על פי סעיף זה. קבלןהההתחייבות של 

או /ו  זה  הסכם  שהיא  דרך  בכל  יפרסם  לא  קבלןה,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 8.2
 כמו .  לחברה   השירותים  את  מספק  שהוא  העובדה  אתאו  /ו  קיומו  דבר  את
  בכתב  החברה  אישור  ללא  החברה  בשם  שהוא  שימוש  כל  יעשה  לא  קבלןה,  כן

 .ומראש

 ושיפוי   אחריות 

קבלן יהא אחראי כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג ה 9.1
 במבנהשהוא, שייגרם בקשר עם מתן השירותים לכל אדם ולכל רכוש שהוא  

, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לקבלן ו/או וו/או מחוצה ל 
רחיה  לנותני השירות ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או ללקוחותיה ו/או לאו

קבלן הו/או למבקריה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כל מעשה או מחדל של  
קבלן והבאים מטעמו על פי  הו/או הבאים מטעמו בכל הקשור בפעילותו של 

האמור,   מכלליות  לגרוע  מבלי  זה.  לבדההסכם  נזק   וקבלן  לכל  אחראי 
למי מ מי   השירות  נותנישייגרם  שיגרום  נזק  לכל  ו/או  זה  במסגרת הסכם 

 מטעמה  מיאו  /ו  החברה  עובדיאו  / ו  לחברה  מטעמו  מיאו  /ו  השירות  נותנימ
 , לרבות לצד ג' כלשהו. חיצוניים  עובדיםאו /ו

שפה את החברה בגין כל נזק ו/או  יפצה ו יקבלן  המבלי לגרוע מהאמור לעיל,   9.2
כולל שכר טרחת עורכי   -)לרבות החזרת הוצאותיה    לחברההוצאה שנגרמו  

בגין כל   לרבותאו מי מטעמו  /ו  קבלןהו מחדל של  הדין( כתוצאה ממעשה א
נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בשל מעשי מרמה ו/או גניבה שיבצעו נותני 

בגין כל תביעה ודרישה או   כןהשירותים מטעמו ושיוכחו על ידי החברה, ו
של   מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  שהפס"ד  סכום  כל  בגין  וכן   החברה קבלן 

הוצאותיה   החזרת  )לרבות  לשלמו  הדין(    -תחויב  עורכי  טרחת  שכר  כולל 
תביעה   שלישיים  לצדדיםאו  /ו  לקבלןאו  /ו,  השירות  נותניל מכל  כתוצאה 

 שהיא ולמעט שיפוי בגין תביעה או חיוב תשלום בקשר לחוק. 

 ת ואחרי  להטיל  כדי  זה  הסכם  בהוראות  אין  כי,  בזאת  רהמוב  קפ ס  הסר  ןעמל 9.3
קבלן פוטר אותם מראש הי על החברה ו/או מי מטעמה )ו כלשה  חבותאו  /ו

ף ו/או  יו/או נזק עק  הפסד  וו/א  ןד במכל חבות או אחריות כאמור(, בגין או
תוצאתי ו/או פגיעה בציוד, רכוש ומלאי, מכל סוג שהוא בין אם שייך לקבלן  

,  ובין אם נמצא תחת פיקוחו ו/או השגחתו ו/או השייך לצד שלישי כל שהוא
 עובדים או  /ו  השירות  נותניאו  /ו  קבלן ה  של  לרכושם  או  לגופם  םשייגר

זה, אולם הפטור   כםסהם  ע  רשבק,  כלשהם   שלישיים  צדדיםאו  /ו  חיצוניים
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 קבלן ה   מאחריות  לגרוע  כדי  ההתקשרות  בסיום  יהא  לא  כי  בזאת  מובהר 9.4
 .זה הסכם מהוראות הנובעת

 די ל כי על  9.1  -  9.3  בסעיפים  רובאמ  ןיא  כי  בזאת  מובהר,  ספק  הסר  למען 9.5
 .יןל דכ יקבלן על פ ה תוירמאח  שהם ואופן צורה בכל לגרוע

 סעיף זה מהוות הוראה יסודית בהסכם.  הוראות 9.6

     ביטוח 
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לגרוע   10.1 פי    קבלן ואחריות ה  מהתחייבותמבלי  על  ו/או  זה  פי הסכם  דין, על 
על יחולו  אשר  הביטוח  נספח   הוראות  להוראות  בהתאם  הינן  הצדדים 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ,1ה' כנספחהביטוח המצורף להסכם זה 

והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם   הסכםמעיקרי ה  ןסעיף זה הינ  הוראות 10.2
 .הסכםיהוו הפרה יסודית של ה

 

 וביטול ההתקשרות מסיבות הקשורות בחוק   ההסכם   תקופת 

 תקופה   ולמשך________,    -ה  חתימתו  ממועד  החל   בתוקף  יהיה  זה  סכםה 11.1
. החברה תהא רשאית להאריך "(המקורית  התקופה)להלן: "  חודשים  12  בת

את התקופה המקורית בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בהתאם 
הבלעדי דעתה  "  לשיקול    התקופה"(.  ות/הנוספתות  /התקופה)להלן: 

  תקופת: "ולהלן  לעיל  תיקראנהות  /הנוספתות  /התקופה   עם  ביחד  המקורית
   ."(ההסכם

בסעיף  על 11.2 האמור  תהא  לעיל,    11.1  אף  זה   תרשאיהחברה  הסכם  לבטל 
עת,  יבהלו בכל  לסיומה  ההסכם  תקופת  את   ללא   ואף  שהיא  סיבה  מכלא 

ו על ידי  לשהכ  צוייפ  םושלורך בתצ  ללאלכך ו  נימוקכל    לציין  ומבלי,  סיבה
, לרבות בשל סיבות  שא רמ  ם)שלושים( ימי  30דמת בכתב של  קה מוודעמתן ה

  .של אי שביעות רצון מאיכות מתן השירותים

מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לחברה  11.3
דין,   כל  רשאי  החברהמכוח  לאלת  תתהא  זה  הסכם  הודעה  לבטל  ללא  ר, 

ו לקבלן, בקרות אחד מן המקרים לשה כ  צוייפ  םושלורך בתצ  ללא מוקדמת ו
 הבאים:

 בו  שנרכשה)או    נרכש  או  כלשהו  שלישי  צד  עם  התמזג  קבלןה 11.3.1
 ; שלישי צד ידי על( השליטה 

 . לעיל 5.1.9 בסעיף כמפורט לחברה כלכלית כדאיות העדר בשל 11.3.2

 לעיל.  3.2כל מקרה של העדר רישיון תקף כמפורט בסעיף ב 11.3.3

בדו"ח אחר    אולא תיקן הפרה שהתגלתה בדו״ח בודק השכר    קבלןה 11.3.4
בסעיף   כך   15בתוך    5.1.12כאמור  על  לו  שנמסרה  מהמועד  יום 

 הודעה על ידי החברה. 

פגיעה  11.3.5 או  הפרה  לתקן  בדרישה  לקבלן  פנה  החברה  בו  מקרה  בכל 
ו/או שהוצבו בחברה, לרבות  בזכויות של מי מהעובדים המוצבים 

בסעיף   הקבועות  בדרכים  לחברה  שנמסרה  הודעה  (  3)א() 25בגין 
יום מיום    15יעה בתוך  קבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגהלחוק ו 

 שנדרש לעשות כן על ידי החברה.

בסעיף   11.3.6 )כמוגדר  תשלום  מדרישת  העתק  לחברה  חוק(    16נמסר 
שנמסרה לקבלן על ידי גורמי אכיפה ביחס לעובדו המוצב בחברה או  

קבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה תוך  השהיה מוצב כחברה, ו
ע  15 התשלום  דרישת  לו  שנמסרה  מהמועד  גורמי ימים  ידי  ל 

 האכיפה. 
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נשלחה לקבלן התראה מינהלית ו/או הודעה על כוונת חיוב )כמוגדר   11.3.7
גורם אכיפה   16בסעיף   ו/או הודעה על כל הליך אחר מצד  בחוק(, 

כלשהו בגין הפרה או פגיעה בזכויות עובדו המוצב אצל החברה או  
הפגיעה   או  ההפרה  את  תיקן  לא  והוא  החברה,  אצל  מוצב  שהיה 

 ום מהמועד שנמסרה לו ההודעה כאמור.י 15בתוך 

  או   נאמן,  נכסים  כונס  מונה  או,  מרצון  פירוקו  על  החליט  קבלןה 11.3.8
  הוגשה   או  חלקם  או  כולם,  קבלןה  לנכסי(  קבוע  או)זמני    מפרק
 במצב   וכן  יום )שלושים(    30  תוך  בוטלה  שלא  כאמור  למינוי  בקשה

 ;הליכים הקפאת וצו נושים להסדר בקשה של

  כלשהו   שלישי  צד או  /ו,  חלקם  או  כולם,  קבלןה  נכסי  על  עיקול  הוטל 11.3.9
 ;קבלןה נגד לפועל הוצאה  בהליכי פתח

  פי  על  התחייבויותיו  את  לקיים  יכול  אינו  קבלןה  כי  סבורה  החברה 11.3.10
 ;במועדם זה הסכם

 הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  התחייבות  יסודית  הפרה  הפר  קבלןה 11.3.11
  את   תיקן  ולא,  יסודית  שאינה  הפרה  ההסכם  את  הפר  קבלןה  או  זה

) -ארבעה  תוך  ההפרה   בידיו  נתקבלה  בו  המועד  מן  יום(  14עשר 
 . זה בעניין החברה דרישת לראשונה

 מנוע  יהא  קבלןה,  מוסמכת  רשות  של  החלטה  ובעקבות  במידה 11.3.12
 . בחלקם אם ובין במלואם אם בין, השירותים את לחברה מלספק

  כל   פי  על  נדרש  אשר,  כלשהו  רשיוןאו  /ו   היתראו  /ו  ואישור  במידה 11.3.13
או  /ו  בתוקף  אינו,  השונים  נספחיו  על  זה  הסכם  תנאי  פי   עלאו  /ו  דין
 . חודש וטרם תוקפו פג

 ערובה וחילוטה 

, אוטונומית  בנקאית  ערבות קבלן בידי החברה  החתימת הסכם זה, יפקיד    עם 12.1
כולל מע"מ( ובצמוד למדד המחירים לצרכן הנכון ליום  )₪    10,000    בסך של
של  "הערובה")להלן:    ההסכםחתימת   חיוביו  לקיום  פי ה(,  על  דיני   קבלן 

  . להסכם זה נספח א'בנוסח   העבודה כלפי נותני השירות

שנים לאחר   7הערובה תעמוד בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ובמשך   12.2
 סיום ההתקשרות. 

לחלט את הערובה בכל אחד מן המקרים בהם על פי החוק,    תרשאי   חברהה 12.3
כ״חברה שירות״ )כהגדרת מונח זה בחוק(, לפעול    הבמעמד  חברהה  תנדרש

 ולחילוט ערובה.   קבלןהלביטול הסכם ההתקשרות עם 

אין בחילוט הערובה או באי חילוט הערובה, כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון  12.4
 או כלפי כל גורם אחר. קבלןהכלפי   חברהל

 שונות 

ו/או להעביר ו/או להסב לצד שלישי כלשהו    להמחאותלא יהא רשאי    קבלןה 13.1
זכויותי התחייבויותי  ואת  אלא    וו/או  חלקן,  או  כולן  זה,  הסכם  מכוח 
ה כי   חברהבהסכמת  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען  ובכתב.  מראש  לכך 

ר אילו מהתחייבויותיו קבלן אינו רשאי לספק את שירותים ו/או למלא אחה
 תחת הסכם זה ו/או נספחיו, באמצעות קבלן משנה כלשהו. 
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הסכם זה, על כל נספחיו ממצה את מכלול היחסים בין הצדדים ולא תהא   13.2
 ככל כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו,  

ים עובר פה, בין הצדד -היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעלש
 לחתימה על הסכם זה.

לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא  13.3
ידי שני הצדדים. אין באמור כדי -אשר נחתם על   בכתבאם כן נעשה במסמך  

ביצוע  לגבי  בכתב  הנחיות  לעת,  מעת  להעביר,  החברה  של  מזכותה  לגרוע 
 השירותים לקבלן.  

י מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו ידי מ-שום התנהגות על 13.4
, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה  נספחיו  לרבותפי הסכם זה,  -על

, או כשינוי, ביטול או נספחיו  לרבות,  סכםקיום של תנאי מתנאי הה-או אי
 תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

 כדי  בהוראותיו  ואין,  בלבד  עליו  החתומים  הצדדים  בין  הסכם  הנו  זה  הסכם 13.5
וק החוזים  לח'  ד  פרק  לפי  לרבות,  שלישיים  צדדים  לטובת  זכויות  להעניק

 . 1973-)חלק כללי(, תשל"ג

עליו    החליםכל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים   13.6
עם  בקשר  סוציאלי(  תשלום  כל  )לרבות  המס  לשלטונות  תשלומים  לרבות 

  ו, ובכלל זה כל תשלום הנוגע לעובדינספחיו  לרבותמכוח הסכם זה,    וקעיסו
 . מהצדדים אחד כלשל 

הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית  13.7
נתונה   זה  הסכם  לעניין  לכך   אךוהבלעדית  המוסמכים  המשפט  לבתי  ורק 

המקומי  אילת  עירב סמכותם  את  במפורש  שוללים  בתי  )והצדדים  של  ת 
 משפט אחרים ברחבי הארץ(.

לפגוע בכל סעד העומד לזכות החברה מכוח כל דין ו/או הסכם, החברה   מבלי 13.8
 ממנה   לקבלן  יגיע  אשר  סכוםאו לעכב תחת ידיה כל  /ותהיה רשאית לקזז  

פי הסכם זה ו/או  -יהיה חייב לה על  קבלןהש  סכום  כל  כנגד  שהוא  מקור  מכל
 תהיה כל זכות עיכבון כנגד החברה.פי כל דין. לקבלן לא -על

, ישמשו עדות והוכחה לכאורה לנכונות האמור  החברה ספריה ופנקסיה של   13.9
 החברה ידי  -שולמו עליבהם ולעובדת עשייתו, לרבות לעניין כל הסכומים ש

 .ההסכם ביצוע במסגרת לקבלן

נה בכתב ותשלחנה לכתובות הצדדים יהודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעש 13.10
במבוא להסכם או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח   המפורטות

שעות טרם משלוח ההודעה. כל הודעה    24ידי הצד השני, לפחות  -בכתב על
 72שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

במועד מסירתה ואם נשלחה    -, אם נמסרה ביד  ההודעה  משלוחשעות ממועד  
 בו נשלחה.  ביום -בפקסימיליה  
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 : החתום על הצדדים באו לראיה
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 ערבות הביצוענוסח  -נספח א'
 לכבוד

 החברה לפיתוח חוף אילת
 א.ג.נ., 

 __________ בות מס'ער הנדון:
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל  הקבלן"  :)להלן                                      פי בקשת    על . 1

של   לסכום  עד  )                   סכום  חדשים(                                                          ש"ח  שקלים 
בהתאם לתנאים המפורטים   המחירים לצרכןכשהוא צמוד למדד    ,"(סכום הקרן"  :)להלן

 "( שתדרשו מאת הקבלן.סכום הערבות " :להלן )להלן

 : ם כדלקמןינתנאי ההצמדה ה . 2

יהיה    אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על    המחירים לצרכן מדד  פי כתב ערבות זה 
ע לאחרונהיד-ל המתפרסם  שהתפרסם  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  התשלום    י  לפני 

ידוע במועד הוצאת ערבות זאת אשר המדד החדש"  :)להלן  בפועל גבוה מהמדד שהיה   )"
(, נשלם לכם המדד הבסיסי""  :נקודות )להלן           והעומד על                        התפרסם ביום  

 הבסיסי.את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד 
ימים מקבלת   7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך   . 3

בכתב הראשונה  או   , דרישתכם  דרישתכם  את  לבסס  או  לנמק  עליכם  שנטיל  מבלי  וזאת 
כן  כמו  מהקבלן.  הנ"ל  הסכום  סילוק  תחילה  שנדרוש  ומבלי  שהוא  אופן  בכל  להוכיחה 
מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות  

ם לתשלום סכום ערבות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקד
 ידינו. -זה על

- אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על . 4

ידינו -דכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על י
במלואה   בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו

 ממומשת.-בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי
 דלעיל.  3פי הקבוע בסעיף  -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל 

בכל מקרה, אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש   . 5
י אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום  ירד לעומת המדד הבסיסי, כ

 הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד. 
רשאים  . 6 נהיה  לא  כן,  וכמו  שהיא,  ועילה  סיבה  מכל  הערבות  לבטל  רשאים  נהיה  לא  אנו 

מוותרים בזה במפורש   פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו-ללהימנע מתשלום ע
 פי הדין. -ל ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן ע

ו/או   . 7 כלפיכם  הקבלן  של  החבות  בתוקף  מותנית  אינה  הערבות  לעיל,  האמור  לכל  בנוסף 
 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ביניכם, והינה בלתי הסכםבתוקף ה

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד                     הערבות תהיה בתוקף עד ליום   . 8
 מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
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