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 01/2020מכרז פומבי מס' 
 לאספקת שירותי ניקיון 

 
 תנאי המכרז והוראות למציעים

 מבוא .1

מזמינה בזאת הצעות לאספקת "(, מועצהה": )להלן גם המועצה להשכלה גבוהה 1.1

 )להלן , ירושלים43המועצה, הממוקמים ברחוב ז'בוטינסקי יון במשרדי י ניקשירות

 הכל כמפורט במסמכי המכרז., "(המשרדים"-" והשירותים": בהתאמה

 'א)נספח  השירותיםמפרט היקף שירותי הניקיון ודרישות הניקיון מפורטים ב 1.2

  .(להסכם

 קופת ההתקשרות ת .2

( חודשים ממועד חתימת )שנים עשר 12למשך תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה  2.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: " מועצהה על ידיההסכם 

, ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון 2.2

את מידת שביעות רצונה מטיב העבודות, מהרמה  המועצהאשר במהלכה תבחן 

בהתאם לדרישות  שירותיםלספק את הומיכולתו  הזוכה המקצועית של המציע

במהלך תקופת הניסיון או  ."(תקופת הניסיון)להלן: " המכרז, הכל כמפורט בהסכם

אם המועצה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המציע הזוכה,  המועצהבסיומה תהא 

 להלן.תהיה שבעת רצון מטיב עבודתו, ולפנות לכשיר השני, כהגדרתו  לא

עד ת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים רשאית להאריך את תקופ המועצה תהא 2.3

, ובכל חודשים 12תקופות נוספות, או חלק מהן, שכל אחת מהן לא תעלה על  4 -ל

 "(. תקופות האופציה)להלן: " חודשים 60מקרה ההתקשרות לא תעלה על 

 במהלך תקופות האופציה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם. 2.4

 לוח זמנים למכרז .3

  זמנים למכרז:להלן לוח ה 3.1
 

 מועד פעילות

 השתתפות חובה –מפגש מציעים 
בשעה  2020בפברואר  6-חמישי היום 

10:00  

 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 
בשעה  2020בפברואר  17-יום שני ה

12:00 

 2020בפברואר  27-חמישי היום  המועד האחרון למענה על שאלות הבהרה 

 הצעותההגשת האחרון למועד ה
בשעה  2020במרץ  12-חמישי הום י

14:00 



 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
 

2 

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים  3.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  הלעצמ תשומר המועצה 3.3

 המועצה שכתובתו: המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של

www.che.org.il " :ובכלל זה לדחות את  "(אתר האינטרנט של המועצה)להלן

המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם 

 חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

 במסמכי המכרז וקבלתם עיון .4

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.  4.1

 ניתן לעיין את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט. 4.2

חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום מוקדם  4.3

"( המצורף ומסומן טופס פרטי המציע" בדרך של משלוח טופס פרטי המציע )להלן:

יש לוודא, כי נתקבל   Mechrazim@che.org.ilלמכרז לכתובת הדוא"ל:  כנספח א'

או לוודא  מענה אוטומטי מהמועצה בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הדוא"ל

 .02-5094596/ 02-5094584טלפונית את קבלת הטופס בטלפונים 

אולם   .מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זהרישום  4.4

מציע שלא יבצע רישום מוקדם כנדרש לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים, אשר ימסרו 

למשתתפים האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, 

אי עמידה בתנאים  בשל -בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי 

 מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה.

 בקשות להבהרה .5

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים  המועצה 5.1

א, ביוזמתה או במענה לשאלות. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהו

 והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט

 .מועצהשל ה

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  5.2

 לעיל. 3.1למועד הקבוע בסעיף עד   Mechrazim@che.org.ilאלקטרוני:

, בשפה העברית בלבד, תוך Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  5.3

הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות 

 המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:

 

 

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
mailto:Mechrazim@che.org.il
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מס' 
 סידורי 

 

 הסעיף במסמכי המכרז מסמך
 בהסכם/ בנספח /

ם השאלה מתייחסת ]א
לנספח כלשהו, יש 
לציין את שם הנספח 

 ואת מספר הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

 Xנספח  .2
 להסכם

  

וכן, יש לציין ", מכרז לאספקת שירותי ניקיון -שאלות הבהרה פנייה יש לציין "ב 5.4

את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו 

 י ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. )קוו

 הההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעת 5.5

 .מועצה, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את ההמועצההבלעדי של 

וכן הודעות או הבהרות יזומות מטעם או בקשות הבהרה ו/לשאלות תשובות  5.6

, המועצהבאתר האינטרנט של  מויפורס ,ותנאיו מסמכי המכרזביחס ל המועצה

והמציעים יידרשו לצרף את  ,ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין

  .ידם-המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

  .מועצהיחייב את הידי המועצה -עלשפורסם  ובהר, כי רק מענה בכתבבכל מקרה מ 5.7

, לפני המועד המועצההאינטרנט של  להתעדכן מעת לעת באתר באחריות המציעים 5.8

, תשובות הבהרה בדבר פרסוםלבדוק ו האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה,

ועדכונים למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין  דחיית מועדים, שינויים

ואשר לא ידעו  המועצההודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של 

 .עליו

 ות במפגש מציעים השתתפ .6

 .חובההשתתפות במפגש המציעים היא  6.1

המועצה, רחוב לעיל במשרדי  3.1הקבוע בסעיף  במועד ךייערמפגש המציעים  6.2

 ., ירושלים43ז'בוטינסקי 

בתחילת מפגש המציעים. מציע  המועצהעל הנציג מטעם המציע להירשם אצל נציג  6.3

למפגש המציעים. יש  שנציג מטעמו לא יירשם כאמור, ייחשב כמציע שלא הגיע

 להקפיד ולהירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.

 . המועצהשל  סיכום של מפגש המציעים באתר האינטרנט תפרסם המועצה 6.4

 סיכום מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. 6.5
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שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, אחד או יותר, לפי שיקול  המועצה 6.6

 .דידעתה הבלע

 

  תנאי סף .7

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות, 

 :המפורטים להלן תנאי הסף בכל יםעומד

עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, או  רשום כדין בישראלהמציע הוא תאגיד  7.1

 . 1975-התשל"ו

 , כדלקמן:1976-תשל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, המציע עומד בדרישות לפי ה 7.2

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר ניהול ספרים  7.2.1

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך כדין בהתאם להוראות 

 או שהוא פטור מלנהלם. 1975-מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר דיווח לפקיד  7.2.2

למנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי שומה על הכנסותיו ו

 .1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

חוק עסקאות גופים ל 1ב2 -ב ו2מציע העומד בדרישות סעיפים  7.2.3

לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים  1976-ציבוריים, התשל"ו

זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לתצהיר 

 ורף למכרז זה.בכתב בנוסח שצ

קבלני  על ידיחוק העסקת עובדים  על פילפעול כקבלן שירות  למציע רישיון תקף 7.3

 .1996-כוח אדם, תשנ"ו

בכל אחת לקוחות לפחות,  5-באספקת שירותי ניקיון למשרדים, ל המציע בעל ניסיון 7.4

למניעת ספקות  .שלפחות אחד מהם הוא גוף ציבורי, 2019-ו 2018, 2017מהשנים 

 י אספקת שירותי ניקיון למוסדות חינוך אינו עומד בתנאי סף זה.יובהר כ

 :לשם תנאי זה

 24לתקופה של למשרדים לו שירותי ניקיון  סיפק" משמעו: מי שהמציע לקוח"

 ; ודשים רצופים לפחותח

ממשלתית, משרד ממשלתי, יחידת סמך, רשות  חברה" משמעו: גוף ציבורי"

 מקומית, תאגיד שהוקם מכוח חוק.

ציע בעל מחזור הכנסות הנובע מאספקת שירותי ניקיון למשרדים בהיקף של המ 7.5

יצוין, כי היקף . 2018 2017בכל אחת מהשנים לפחות,  מע"מ()לא כולל ₪  3,000,000

ההתקשרות השנתי נמוך ממחזור ההכנסות הנדרש אולם מאחר שמדובר במכרז 
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בכדי למנוע  גבוה יותריהיה מחזור כספי עתיר כוח אדם, קיימת חשיבות כי למציע 

 פגיעה בזכויות העובדים.

)לא כולל מע"מ( ₪  500,000המציע סיפק שירותי ניקיון למשרדים בהיקף של  7.6

  .2019-ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים לעיל,  7.4כהגדרתו בסעיף ללקוח אחד, 

, לא 1976-המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 7.7

רשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת הו

השנים  3-ב 2011-השלישית בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים  7.8

השנים  3-הפרות ב 6-כספיים בשל יותר מ, עיצומים 1976-ציבוריים, תשל"ו

 האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות. 

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן 

 עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםאישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה

 יסה משתלם לו שכר.כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בס

 צירוף מסמכים

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל האישורים, הפרטים והמסמכים המפורטים להלן, אשר  .8

 יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע:

מורשי החתימה של  מת המציע בצירוף חתימתתיישאו את חוכל מסמכי המכרז,  8.1

  .במקומות המיועדים לחתימת המציעכן בכל עמוד ו המציע

 .למכרז כנספח ב'הגשת הצעה למכרז, בנוסח המצורף טופס  8.2

 צילום תעודת עוסק מורשה.מציע שהוא עוסק מורשה יצרף,  8.3

 :מציע שהינו תאגיד יצרף 8.4

 ;תעודת הרישום של המציע כתאגיד בישראל 8.4.1

חובות בגין לתאגיד אין מהרשם הרלוונטי לפיו תדפיס מלא ועדכני  8.4.2

מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם אגרה שנתית בגין שנים שקדמו לשנה בה 

 . כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק

שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על שם המציע, אישור  8.5

 ש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו.על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חד

, קור או על שיעור הניכויאישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במ 8.6

 .על שם המציע
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תצהיר,  , יצרף המציעלעיל 7.2.3הוכחת עמידת המציע בתנאי המפורט בסעיף שם ל 8.7

מצהיר מוסמך  על ידיחתום כשהוא , מכרזלכנספח ג'  המצורף בנוסח התצהיר

 מטעם המציע.

 .שירותלעסוק כקבלן  תקףצילום רישיון  8.8

 בנוסח לעיל 7.4 סעיףב ת התנאי הקבועעורך דין להוכח על ידיהצהרה מאושרת  8.9

 .מכרזלכנספח ד'  המצורף

לעיל, אישור רואה חשבון בנוסח המצורף  7.5לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף  8.10

 מכרז.ל בנספח ה'

לעיל, אישור רואה חשבון בנוסח המצורף  7.6לשם הוכחת התנאי הקבוע בסעיף  8.11

 מכרז.ל כנספח ו'

אישור מטעם צרף המציע לעיל י 7.8-ו 7.7ים לשם הוכחת התנאים הקבועים בסעיפ 8.12

מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, קנסות בשנה  3-הרשעות ב

השנים  3-האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות ועיצומים כספיים ב

מועד האחרון להגשת הצעות, אם היו, או היעדר הרשעות, האחרונות שקדמו ל

   כמפורט בקישור שלהלן:

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/Informa

ationsLaborLaws.aspxtionViol. 

עורך דין(, בדבר קיום  על ידיתצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו )מאושר  8.13

דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים  על פיחובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים 

 נספח ז'השירות, בנוסח  אספקתהקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

 היתר, המידע הבא:בתצהיר יפורט, בין  .מכרזל

 ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני העבודה. 8.13.1

 ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה. 8.13.2

ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם  8.13.3

 קיימות( בגין הפרת דיני עבודה.

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה. 8.13.4

מסמכי ל 'חנספח כבנוסח המצורף  רה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתורהצה 8.14

 מכרז.ה

לחוק חובת  ב2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  8.15

המציע לצרף להצעתו  רשאי"(, המכרזיםחוק חובת )להלן: " 1992-המכרזים, תשנ"ב

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/InformationViolationsLaborLaws.aspx
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/InformationViolationsLaborLaws.aspx
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ה. מודגש בזאת, כי בהתאם ותצהיר עורך דין כנדרש בחוק ז אישור רואה חשבון

בעת הגשת ההצעה להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, 

 .למכרז

 בחירת ההצעה הזוכה .9

שלא יעמדו  מציעיםבתנאי הסף, ותפסול  המציעיםתבחן את עמידתם של  המועצה 9.1

 .הסףבתנאי 

 100%) שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן המציעים ההצעות 9.2

 מחיר(.

 (. מכרזל ט'נספח הגשת הצעת מחיר תהא בהתאם להוראות נספח הצעת המחיר ) 9.3

התמורה המבוקשת מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים וכוללת את  9.4

כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת 

ווה כיסוי מלא לכל התחייבויות תנאי המכרז בשלמותם ומה על פיהשירותים 

כל רכיבי השכר בהעסקת עובדי הניקיון הסכם זה, לרבות, אך לא רק,  על פיהמציע 

ערבות, ביטוח, חומרי ניקוי, תשלום בגין פיקוח, כוח אדם, כלי עבודה, , דין על פי

 מימון, רישיונות, הנהלה וכלליות, תקורות נוספות, דלק, רווח קבלני וכיוצא באלה.

 חיר לשעה יתווסף מע"מ כדין.למ 9.5

והעומדת בתנאי הסף תזכה במכרז,  ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר 9.6

  ., בהתאם להוראות המכרז והדיןאלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה

רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות ההצעה הזולה ביותר,  המועצה 9.7

יש חשש ממשי כי המציע לא יעמוד  שלמועצהכך לרבות )אך לא רק(, בשל 

או כאשר בקבלת י ההצעה גורמת הפסד כספי למציע או כ למועצהבהתחייבויותיו 

, הכל לפי שיקול מועצהההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב ה

 .מועצהדעתו הבלעדי והמוחלט של ה

או ט, למנות ועדת משנה המוחל ה, לפי שיקול דעתתרשאי המועצה - בדיקת הצעות 9.8

מצא לנכון. ככל שיוחלט על מינוי או תכפי ש להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים

 סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות בפני ועדת המכרזים לקבלת החלטה.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות 2בכפוף להוראות סעיף  - הצעות זהות 9.9

בעלות ו בחוק האמור, אם תהיינה מספר הצעות לעסק בשליטת אישה, כהגדרת

שלה מספר  את ההצעה הזוכה המועצהתבחר ביותר,  המחיר הזול, שהינו מחיר זהה

ההרשעות, העיצומים ההרשעות, העיצומים והקנסות הנמוך ביותר. ככל שמספר 

 בהצעות הזהות תבחר ההצעה הזוכה לפי הגרלה.יהיה זהה  והקנסות

רשאית, אך לא חייבת, להכריז על  המועצהה במכרז, תהא בעת בחירת ההצעה הזוכ 9.10

 "(.הכשיר השני)להלן: "בעל ההצעה הבאה הטובה אחריה ככשיר שני 
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 אומדן .10

לתיבת המכרזים אומדן )להלן:  המועצהמועד האחרון להגשת הצעות, תכניס ה לפני 10.1

 "(, אשר ישמש במהלך בחינת ההצעות שתוגשנה.האומדן"

ירי ההצעות הכשרות ביחס לאומדן, ותהא רשאית לפסול תבדוק את מח המועצה 10.2

 הצעות אשר חורגות באופן בלתי סביר מהאומדן.

בכל מקרה שיעלה מהצעת המחיר כי בקיום ההתקשרות קיים חשש להפרת זכויות  10.3

עובדים, ועדת המכרזים תבחן את הצעת המחיר בהתאם לעלויות הנוספות שהוצעו 

ו של רווח לקבלן, ותהא רשאית לפסול הצעה בהתאמה לדרישות המכרז ועצם קיומ

 שיימצא כי פוגעת בזכויות עובדים.

 תוקף ההצעה .11

 חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז.  6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  11.1

תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  מועצהה 11.2

שים נוספים, והמציעים חוד 4-לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

 מתחייבים להאריכה בהתאם.

חודשים נוספים לאחר חתימת חוזה עם  8הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך  11.3

הזוכה במכרז, וזאת למקרה שבו בעל ההצעה הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 

 שההתקשרות החוזית עם בעל ההצעה הזוכה תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא

 . קשרות עם בעל ההצעה הזוכה תסתיים במהלך או בתום תקופת הניסיוןאו שההת

 8ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  11.4

 ודשים ממועד חתימת החוזה עם המציע הזוכה, ובלבד שהכשיר השני נתן לכך אתח

 הסכמתו.

 הגשת ההצעה .12

והאישורים חיר( ובצירוף כל המסמכים את ההצעה, על כל חלקיה )לרבות הצעת המ 12.1

במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי יש להגיש הדרושים הנלווים אליה, 

לאספקת  01/2020מכרז פומבי מספר כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין: "

 ". שירותי ניקיון

את לא וז ירושלים, 43ז'בוטינסקי רחוב של המועצה, ההצעה תוגש לתיבת המכרזים  12.2

. הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לעיל 3.1המועד הקבוע בסעיף יאוחר מ

לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על 

  הסף.

 .לעיל 3.1בסעיף לאחר המועד הנקוב לא תתקבלנה הצעות יובהר, כי  12.3

 י או בפקס.בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרונ 12.4



 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
 

9 

 

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  12.5

הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 

בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה 

רז, או כי לא היה מודע לפרט במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכ

 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  12.6

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 

 על פיע השירות ולכלל התחייבויותיו של המצי אספקתהמציע, להליך המכרז, ל

 מסמכי המכרז.

או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור דבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז כל טענה ב 12.7

 המציע. על ידיהשירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה  אספקתב

או הנובעות בות ההוצאות הכרוכות כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לר 12.8

ציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המ

 יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

מציע אחד ובשמו  על ידיאין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש  12.9

בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים 

הם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם הצעות למכרז זה. גופים אשר יש ל

מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני 

הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות 

תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים  מועצהנפרדות למכרז זה. ה

קשורה,  מועצהמסונפת ו/או  מועצהקשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או  ביניהם

 . 1968 –כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 איסור הכנסת שינויים .13

המציע לא יסייג את הצעתו או ייתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  13.1

, התניה או תהא רשאית לראות בכל תיקון, שינוי, השמטה מועצהדרישות המכרז. ה

תוספת במסמכי המכרז או בתנאיו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלן: 

 "(.הסתייגות"

תהא רשאית  והמועצה, המועצהלהסתייגות שתעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי  13.2

לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את 

לקבל הצעה כאמור, תודיע על כך  המועצהי. בחרה ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעד

 למציע בכתב.

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל  13.3

 .המועצהואשר התקבלו ואושרו על ידי  במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז
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ת מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות א 13.4

 לעיל. 5השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

 ביטוח .14

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  14.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא במכרז( ימציא למועצה 

או הליך אחר בטרם הגשת כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה 

 המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  14.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות  אצלועל חשבונו 

 הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח  מאחר ואין –לתשומת לב המציע  14.3

באמצעות "אישור קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי 

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
 למען הסר ספק מובהר בזאת: 14.4

יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  מציע שהצעתו תתקבל לא 14.5

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי 

 עצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.והביטוח שלו לדרישות המ

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה  14.6

ום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי במועד הרשום בהסכם או בכל מק

שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על 

ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי 

 על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

יטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח המועצה ו/או יועץ הב 14.7

 הנדרשים במכרז.

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .15

ועדת המכרזים רשאית שלא לדון, ולפסול, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים  15.1

 לעיל, או חלקם. 88המפורטים בסעיף 

או שלא צורף אליה איזה מן המסמכים רשאית לפסול הצעה ועדת המכרזים תהיה  15.2

היה ת ועדת המכרזיםהפרטים הנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לדרוש מהמציע השלמה או הבהרה של איזה  ,הבלעדי הלשיקול דעת, תרשאי

או פרטים הנוגעים לעמידת הפרטים האמורים, לרבות מסמכים  אומהמסמכים 

 או פרטים שלא נדרשו מראש.ה מתנאי הסף למכרז או מסמכים זהמציע באי

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או  15.3

בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור 

ההבהרות לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 

 יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
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ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם  15.4

מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן 

 כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה. המועצההמרבי את טובת 

או הבהרה , כל מידע או אישור ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחייב להמציא  15.5

 כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 15.6

מציע השיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ על פיתהא רשאית,  מועצהה 15.6.1

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, 

תוח מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, שיטת התמחור/ני

המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת 

יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש  מועצהה

רשאית שלא לדון עוד  המועצה תהא המועצה,במועד שקבעה לכך 

 בהצעתו או לפסלה.

או באתרי לקוחות יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע  המועצהנציגי  15.6.2

או לפנות ושא המכרז, נפק המציע שירותים דומים לשירותים שלהם סי

לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת, 

שיקול נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי 

 , לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.מועצהשל ה דעתה

עתו, מתחייב המציע לעדכן את בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצ 15.6.3

אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר , ללא דיחוי, לגבי כל שינוי המועצה

, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד מועצהל

פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –כבעל ההצעה הזוכה 

 

 ימה על ההסכםחת .16

 ימציא המציע הזוכה, מכרזימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו ב 10בתוך  16.1

  את המסמכים הבאים: מועצהל

, הסכםל 'הכנספח לנוסח שצורף בהתאם  פוליסות קיום ביטוחים 16.1.1

תוספות, מחיקות  כאשר הם חתומים על ידי חברת ביטוח בישראל וללא

על ידי המועצה במסגרת מענה )למעט כאלו שאושרו  הסתייגות או

 . לפניות להבהרות(

יו בסך של לקיום התחייבויות מועצההבלתי מותנית לטובת  רבותע 16.1.2

. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל או על ידי )כולל מע"מ(ש"ח  50,000

חוק  על פיחברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח 

כי  ,. יובהר1981-"אהתשמ( הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח

חברת  על ידיערבות מחברת ביטוח כאמור צריכה להיות חתומה 

למשך סוכן שלה. ערבות הביצוע תהיה בתוקף  על ידיעצמה ולא  הביטוח
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 ימים ממועד סיום תקופת ההתקשרות 60צוע בתוספת יכל תקופת הב

ה נוסח הערבות ותנאי או סיום בדיקות השכר, לפי המאוחר מביניהם.

 .להסכם ו'כנספח  המצורףיהיו בהתאם לנוסח 

  .המועצה ידי על שיידרש אחר מסמך כל 16.1.3

לא יהא קיים  המועצה על ידילחתימת ההסכם בפועל  עדלמען הסר ספק מובהר, כי  16.2

 תוקף בין הצדדים.-הסכם בר

אי עמידה באמור בסעיף זה, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה זה, תהא ועדת  16.3

להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה במכרז. כל זאת, בלי  המכרזים רשאית

להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם  המועצהשל  הלגרוע מזכות

 לו כתוצאה מההפרה.

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .17

 )ה( לתקנות חובת המכרזים.21עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  17.1

או סודות מקצועיים ם מהצעתו כוללים סודות מסחריים ור כי חלקימציע הסב 17.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, חלקים סודיים)להלן: "

מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף  מכרז,לנספח ח' יציין במפורש בהצעתו, על גבי 

 עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

ניתוח תמחירי וכל אסמכתה שתידרש לשם בחינת )לרבות  מחירה תהצע יובהר כי 17.3

והסעיפים הנוגעים לעמידה בתנאי הסף לא ייחשבו סוד מסחרי או  הצעת המחיר(

 .מקצועי

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  17.4

 כולה לעיון מציעים אחרים.

הווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם סימון חלקים בהצעה כסודיים מ 17.5

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  17.6

דין ולאמות המידה המחייבות  בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל

 רשות מינהלית.

 שונות .18

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לא לחתום על ההסכם מכל  המועצה 18.1

סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם 

כאמור לבטל את המכרז או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה  המועצהתחליט 

רז כל תביעה או דרישה או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם למשתתפים במכ

לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי או דמי נזק בגין הביטול 

 כל חובה לתשלום כאמור. המועצהכאמור, ולא תחול על 
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ליתן לבטל את בחירתו של המציע שנבחר בנוסף שומרת לעצמה המועצה את הזכות  18.2

 במקרים הבאים: יםתאת השירו

התברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון  18.2.1

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.

התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או  18.2.2

, מועצהעובדה מהותית אשר היה בה, לדעת ה למועצהשהמציע לא גילה 

 .יםהשירות ספקתאכדי להשפיע על בחירתו ל

המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה  18.2.3

 יםהשירות אספקתעל ההסכם עמו או ל המועצהתנאי מוקדם לחתימת 

ו, או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו מסוגל על ידי

 לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.

בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, והן תשמשנה כותרות הסעיפים  18.3

לפרשנותו; כל האמור בכתב הזמנה זה בלשון יחיד, אף רבים המשמע וכן להיפך, 

 וכל האמור בו במין זכר, אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק  - היררכיה בין המכרז להסכם 18.4

י המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על בלתי נפרד ממסמכ

 נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח 

 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.מועצהההמטיב עם 

, ואין לעשות בהם המועצהכושה הבלעדי של מסמכי המכרז הם ר - קניין המסמכים 18.5

 שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/  -ניגוד עניינים  18.6

בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין 

 ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

ילוקי דעות או חהבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך הסמכות  - שיפוט סמכות 18.7

 או הנובע מהליך המכרז בהתאם ל מסמכי המכרז, לרבותשיתעוררו בכל הקשור 

, בירושליםאו הפרתם, תהא נתונה לבתי המשפט בקשר לתוקפם, פרשנותם, ביצועם 

 לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.

 

 כבוד רב,ב
 

גבוהההמועצה להשכלה 



 

 

 נספח א': טופס פרטי המציע

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

, לאספקת שירותי ניקיון 01/2020 מספר  מכרז פומבימסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

 הבאה: דואר אלקטרוני האמור לכתובת המכרז בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

  _________________ __ מספר תאגיד: _____________________________ המציע: שם

  _______________________________________  שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה:

  _________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

  ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

  ______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

אז , והמכרזבדבר  ניםועדכומלשלוח לנו הודעות  פטורה המועצה - אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

 תפרסםשהמועצה  ,והבהרות נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  נהיה

, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, בהעדר מידע המכרזעריכת לאחר  מזמן לזמן

 אותה עת בידי המתמודדים האחרים.באשר ימצא  ,מספיק

באמצעות "אישור  הדוא"לשלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת  הנכם מתבקשים

 קריאה".

 ,בברכה

  ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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 נספח ב': טופס הגשת ההצעה

 01/2020מספר למכרז פומבי הצעתי בזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

 י המועצה להשכלה גבוהה.יד-ל, שפורסם עקת שירותי ניקיוןלאספ

  ________________________________________________________________ המציע:  שם

  ________________  :)אם רלוונטי( התאגיד רישום תאריך ,___________________ :רישום פרמס

  ________________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

  _____________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

  _______________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

  ____________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 מטעם המציע לצורך הצעה זו:איש הקשר 

  _____________________________________________________________________ שם: 

  ______________________________________ פקס: _, מס. ______מס. טלפון: ___________

  ________________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

את  נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

כי אנו מקבלים את כל התנאים  ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נושהיו נחוצים ל ,כל הפרטים

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש המפורטים במסמכי המכרז

ממועד עד לשישה חודשים תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .2

ו, עד להכרזה בדבר נאת תוקף הצעת אנו נאריך - המועצה תבקש זאת אם .הגשת ההצעות למכרז

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות ההסכם לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .3

ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד -כשהוא חתום על

 .ידי הנ"ל בראשי תיבות-מעמודיו חתום על

 או חובותינות א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .4

 קצתן.ו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם  .5

אחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המשתתפים ה

 ידינו.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים  נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .6

 .לפי מכרז זה

 טב ידיעתנו.אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מי
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 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 )להלן:"החוק"( 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםנספח ג': 

 יעל כי, כחוק שהוזהרתי לאחר'  ____________ מס ז.ת נושא____________  מ"הח, אני

 הצהרתי ת/נותן, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 7.2.3 בסעיף המפורט בתנאי"( המציע: "להלן_________________ ) עמידת להוכחת זאת

 למכרז, כדלקמן:

 .הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע .1

 טעמו של המציע.   הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומ .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3

 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4

ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, עבירות לפי חוק ע

, ואם הורשעו ביותר משתי 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור 

 ההרשעה האחרונה בעבירה.

ה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות "שליט-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

 .ב לחוק2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

חוק )להלן:" 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.זכויות"(  שוויון

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר  -רך לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצו 9חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

חתימה: 

______________ 

 

תאריך: 

___________ 

 

שם המצהיר: 

____________ 

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________________,  התייצב בפני מר/גב'

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ __________________ 
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 חתימה וחותמת תאריך                              

 שירותי ניקיון אספקתבניסיון נספח ד': 
 

ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי  ת/אני, הח"מ ____________ נושא

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת 

"( בתנאי המפורט המציערתי זאת להוכחת עמידת _________________ )להלן: "הצה

 למכרז. 7.4בסעיף 

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 
 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א

 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. .ב

בכל אחת לקוחות לפחות,  5-, להמציע בעל ניסיון באספקת שירותי ניקיון למשרדים .ג

למניעת ספקות יובהר כי אספקת שירותי ניקיון  .2019-ו 2018, 2017מהשנים 

 למוסדות חינוך אינו עומד בתנאי סף זה.

 – לשם תנאי זה

 24לתקופה של למשרדים לו שירותי ניקיון  סיפק" משמעו: מי שהמציע לקוח"

 ; ודשים רצופים לפחותח

 
 פרטי איש קשר תקשרותמשך הה שם הלקוח מס'

 תחילת התקשרות    .1

 )חודש ושנה(

.......................... 

 סיום התקשרות

 )חודש ושנה(

.......................... 

 או התקשרות פעילה

 שם: ....................

 תפקיד: .................

מספר טלפון: 

.......................... 

מספר טלפון נייד: 

............................ 

 דואר אלקטרוני:

............................ 

 תחילת התקשרות    .2

 )חודש ושנה(

.......................... 

 סיום התקשרות

 )חודש ושנה(

.......................... 

 או התקשרות פעילה

 שם: ....................

 תפקיד: .................

 מספר טלפון:

.......................... 

מספר טלפון נייד: 

............................ 

 דואר אלקטרוני:

............................ 

 תחילת התקשרות    .3

 )חודש ושנה(

.......................... 

 סיום התקשרות

 )חודש ושנה(

.......................... 

 ............שם: ........

 תפקיד: .................

מספר טלפון: 

.......................... 

מספר טלפון נייד: 

............................ 
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 פרטי איש קשר תקשרותמשך הה שם הלקוח מס'

 דואר אלקטרוני: או התקשרות פעילה

............................ 

 תחילת התקשרות    .4

 )חודש ושנה(

.......................... 

 סיום התקשרות

 )חודש ושנה(

.......................... 

 או התקשרות פעילה

 שם: ....................

 תפקיד: .................

מספר טלפון: 

.......................... 

מספר טלפון נייד: 

............................ 

 דואר אלקטרוני:

............................ 

 תחילת התקשרות    .5

 )חודש ושנה(

.......................... 

 סיום התקשרות

 )חודש ושנה(

.......................... 

 או התקשרות פעילה

 שם: ....................

 תפקיד: .................

מספר טלפון: 

.......................... 

מספר טלפון נייד: 

............................ 

 דואר אלקטרוני:

............................ 

  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 
           
        ___________________ 
 חתימה          

 
 
 

 אישור
 
 

בזה, כי ביום ___________  ת/אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר

ית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. בפני מר/גב' ________________, המוכר/ת לי איש ה/התייצב

מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך                              
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 12אישור רואה חשבון נספח ה': 
 

 יודפס על לוגו רואה החשבון
 

 תאריך:_______________
 לכבוד

  ______________ 
 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת  : הנדון
 80131.12.2וביום   731.12.201ביום מהשנים שנסתיימו 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 

  31.12.2018וליום  31.12.2017 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 

 לחילופין:

  31.12.2018וליום  31.12.2017 ליוםסקורים של חברתכם רים/הדוחות הכספיים המבוק

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 

 

 חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום .ג

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל  31.12.2018וליום  31.12.2017

 (.1חיד )סטייה אחרת מהנוסח הא

 

 לחילופין:

 חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה   31.12.2018וליום  31.12.2017

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 

 לחילופין:

 ספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליוםחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכ

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט   31.12.2018וליום  31.12.2017

 לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

  

 בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים המחזור הכספי של חברתכם  .ד

, ₪ 3,000,000הינו גבוה מ / שווה ל  2017לשנת  הנובע מאספקת שירותי ניקיון למשרדים

                                                      
אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל   1

2009.  
 
, יראו אותן כחוות דעת 99הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה חוות  2

 ללא סטייה מהנוסח האחיד.
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 .לא כולל מע"מ

 

הנובע בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים המחזור הכספי של  .ה

לא כולל , ₪ 3,000,000הינו גבוה מ / שווה ל  2018למשרדים לשנת מאספקת שירותי ניקיון 

 .מע"מ

 

כספיים הסקורים של המציע שנערכו הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות ה .ו

המשך קיומו של , אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי על ידילאחר מכן, שנסקרו 

, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים 3המציע כ"עסק חי"

 "כעסק חי".

 

ות פעילותו מאז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצא .ז

נושא העסק החי עם הנהלת הכספיים האחרונים המבוקרים/ הסקורים וכן ערכתי דיון ב

 .4המציע

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא  .ח

לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ו לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה 

צבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע במ

 "כעסק חי".

 
 

 בכבוד רב,
 רואי חשבון

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
 .בישראל חשבון רואי לשכת של 58 מספר ביקורת לתקן בהתאם כהגדרתו –" חי עסק" זה מכתבי לעניין  3

 
 .ז-ו ו לסעיפים דרישה אין אז כי חודשים 3-מ ותפח חלפו האחרון הסקירה דוח /המבקרים דוח חתימת מועד מאז אם  4
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 ללקוח כספי להיקף באשר הצהרה נספח ו':
 

 : ________________________פ.ח : __________________________המציע שם

 הנחיות למילוי הטופס:

ודשים ח 24לתקופה של למשרדים לו שירותי ניקיון  סיפק: מי שהמציע ידה בתנאי זהלשם עמ" לקוח"
  .רצופים לפחות

 יום, חודש ושנה. –יש למלא את תקופת אספקת השירותים ללקוח לאור זאת, 

 הצהרת המציע:

__ , החל מיום ____סיפקנו ללקוח ____________ שירותי ניקיון למשרדים 2017 בשנת כי להצהיר הרינו

  . (לפחות )לא כולל מע"מ ₪ 500,000בהיקף של  ועד ליום ______, 

החל מיום ______  ,סיפקנו ללקוח ____________ שירותי ניקיון למשרדים 2018 בשנת כי להצהיר הרינו

  . (לפחות )לא כולל מע"מ ₪ 500,000בהיקף של  ועד ליום ______, 

, החל מיום ______ ___________ שירותי ניקיון למשרדיםסיפקנו ללקוח _ 2019 בשנת כי להצהיר הרינו

  . (לפחות )לא כולל מע"מ ₪ 500,000בהיקף של  ועד ליום ______, 

 ________________________________ מציע וחותמת תימתח

___________________________________________________________________________________ 

 חשבון הרוא אישור

 

"( וכרואי המציעלבקשת _________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "

שירותי ניקיון למשרדים  מאספקתבאשר להיקף הכספי ללקוח חשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציע 

א לחוות הי אחריותנוכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע.  2019-ו 2018, 2017בשנים 

 .ביקורתנודעה על הצהרה זו בהתבסס על 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות  ביקורתנוערכנו את 

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 ת לחוות דעתנו.מספקת בסיס נאו שביקורתנומטעה מהותית. אנו סבורים 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות  ביקורתנולדעתנו בהתבסס על 

 .ניקיון למשרדים שירותי מאספקתהמציע 

 

 תאריך: ______________

 

 

 בכבוד רב,         

         

 רואי חשבון          

 מספר רישיון         
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 תצהיר* נספח ז':
 

ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי  ת/____________ נושא אני, הח"מ

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן 

 ת הצהרתי כדלקמן:/

 לאספקת שירותי ניקיון. 01/2020מכרז פומבי מספר להצעה  ה/הנני מגיש .א

במציע; או הנני בעל מניות גם בחברות הבאות  הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ .ב

 _______________ )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות האחרות".

  בעלי השליטה בו. על ידיהמציע ו על ידי*יש למלא את התצהיר 

אני מאשר כי אני והחברות האחרות, ככל שישנן, מקיים את כל חובותיי בעניין זכויות  .ג

המפורטים להלן, ואני מתחייב להמשיך ולקיים בתקופת חוקי העבודה  על פיעובדים 

 ההתקשרות, ככל שאזכה, את האמור בחוקים הבאים:

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -ה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוחררים )החזר -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1967-ק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זחו -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 .1957-מים קיבוציים, תשי"זחוק הסכ -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 .1996-אדם, תשנ"ו קבלני כוח על ידיחוק העסקת עובדים  -

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 .1998-ינית, תשנ"חלחוק למניעת הטרדה מ 8סעיף  -

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

 .1997-ן(, תשנ"זא לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקי5סעיף  -

 .2011-חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 .2013-קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג על ידיחוק העסקת עובדים  -

 .2013-קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג על ידיצו העסקת עובדים  -

 .5.2.2014, מיום 1957-יקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זצו הרחבה בענף הנ -

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. -

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. -

 צו הרחבה לפנסיה חובה. -

 צו הרחבה לעניין דמי חג. -

 צו הרחבה בעניין תוספת יוקר. -

 

  פשע. החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית מסוג  הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם 

 .הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית מסוג עוון 

 .___________ הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האחרות כתב אישום מסוג 

 רות _______________ )יש לפרט נגד מי( הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האח  

 כתב  אישום בגין עבירה מסוג _____________.

  )הנני מאשר, כי הורשעתי ו/או החברות האחרות _______________ )יש לפרט נגד מי

 הורשעו  בעבירה פלילית מסוג _____________.

 בגין הפרתם של חוקי  הנני לאשר כי הנני וכי גם החברות האחרות ככל שישנן, לא הורשעו

 01/2020מכרז פומבי מספר העבודה המפורטים לעיל בשלוש השנים שקדמו לפרסום 

 לאספקת שירותי ניקיון.

  )הנני לאשר כי הושתו עלי ___ )מספר קנסות( ועל החברות האחרות, ככל שישנן )פרט נגד מי

ה, הרווחה עבודהמנהל ההסדרה והאכיפה במשרד  על ידי____ )מספר קנסות( קנסות 

 בשלוש השנים שקדמובגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים לעיל  והשירותים החברתיים

 .לאספקת שירותי ניקיון 01/2020 לפרסום מכרז פומבי מספר

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

           
 ________________ 

 חתימה  

 אישור

 
בזה, כי ביום ___________  ת/מ.ר _____________ מאשר אני עו"ד ___________

בפני מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז.  ה/התייצב

מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

ישר/ה את נכונות יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, א

 הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך                     
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור נספח ח':
 
 

_______________________, מס' רישום: המציע, באמצעות מורשי החתימה מטעמו, 

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציע_________ )להלן: "_______

 במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(: X לסמןנא 

  'לאספקת שירותי ניקיון  01/2020ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס

 אינה כוללת פרטים סודיים.

 ינם כדלקמן ]במקרה של הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים ה

 מילוי חלק זה, יש לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושחרים[:

 

 

 

 

 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים  .א

)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21שונים, עיון במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 .1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-התשנ"ג

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון  .ב

מציעים אחרים, אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או 

 תביעה בקשר לכך.

ם אלה בהצעה ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקי .ג

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף  .ד

שא זה בהתאם זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנו

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

____________________                                          ______________________ 

 תאריך                                                               חתימה + חותמת )אם נדרש(
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 נספח ט': הצעת מחיר
 

 
 הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר:

 
  אין להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים

 כלשהם או לשנותה.

  ,המציע נדרש למלא את המחירים המוצעים על ידיו במספרים ובמילים. למען הסר ספק

ם, לבין הסכום במילים, יגבר הסכום בכל מקרה של סתירה בין המחיר שצוין במספרי

 במילים. 

 ( :עלות בגין תקורות; ו1הצעת המחיר תכלול )-(רווח מבוקש2 ).  

  ,יהיו במהלך תקופת אם על המציע לקחת בחשבון בהצעתו תשלום בגין ימי שבתון

 .ההתקשרות

  מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים,  המציע על ידיהתמורה המבוקשת

לת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות וכול

 ותנאי המכרז בשלמותם ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותי על פיבאספקת השירותים 

 הניקיון עובדי בהעסקת השכר רכיבי כלהסכם זה, לרבות אך לא רק תשלום בגין  על פי

ערבות, ביטוח, מימון, רישיונות, חומרי ניקוי, ה, פיקוח, כוח אדם, כלי עבוד ,דין על פי

למעט סבסוד ארוחות הנהלה וכלליות, תקורות נוספות, דלק, רווח קבלני וכיוצא באלה. 

 להסכם. 28במזנון שישולם לעובדי ניקיון הבוקר בהתאם להוראות סעיף 
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 טבלת ערך שעה מינימאלית: אחראי/ת ניקיון
 

עלות שכר מינימאלית לאחראי/ת  ניקיון למשרה מלאה

אחוזיםפרטים

 סכום 

שנה 5

 בסיס 

אופן חישובלחישוב

   35.00שכר יסוד

 לפי חוק שכר מינימום החל מ- 1.12.17 - 5,300 ₪ 

לחודש. בכפוף לצו ההרחבה לקיצור ששבוע העבודה 

- מחושב לפי 182 שעות ממוצעות בחודש

35.35    0.35תוספת ותק ותק עבודה של שנתיים בלבד, 35 אג' לשעה. 

38.06    5.02%1.91חופשה 13  ימי חופשה חלקי 12 חלקי 21.6 ימים בחודש 

38.06    3.47%1.32חגים תשעה ימי חג חלקי 12 חלקי 21.6 ימים בחודש 

37.13    2.50%0.93מחלה  

בהתאם לפרמיית חב' ביטוח לביטוח תשלום דמי 

מחלה

    1.78הבראה

לפי 432 ₪  כפול 9 )ותק שנה חמישית( חלקי 12 

חלקי 182 שעות. לפי צו העסקת עובדים וצו 

ההרחבה הענפי

    1.17נסיעות 

לפי כרטיס נסיעה חופשי חודשי בסך 213 ₪ חלקי 

182 שעות לחודש

לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי.    0.20שי לחג

36.52    1.00%0.37מענק מצויינות )לעובדים קבועים( בהתאם לצו העסקת עובדים 

תוספת בגין ימי אבל/ חופשה מסיבות 

משפחתיות, הפרשות על ימי מילואים/ חופשת 

לפי הערכה של יום אחד בשנה    0.14לידה )לעובדים קבועים(

43.16    4.34%1.87בט"ל לפי ממוצע

חל על כל הסעיפים )למעט על ההפרשות(- בט"ל 

בשיעור 3.55% )תעריף מופחת עד 6,331 ש"ח( 

בתוספת ההפרש לשכר המחושב לפי 7.6%

לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי    5.00%0.06הפרשה לפנסיה בגין נסיעות

41.29    7.50%3.10פנסיה לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי 

41.29    8.33%3.44פיצויים  

לפי צו העסקת עובדים, וצו ההרחבה הענפי מהיום 

הראשון, על שם העובד ולא ניתן להחזרה למעסיק וכן 

בא במקום פיצויי פיטורין

40.94    7.50%3.07הפרשה לקרן השתלמות  

לפי צו העסקת עובדים, צו הרחבה בענף הניקיון 

והוראת חשכ"ל

   54.70עלות שכר מינימאלית לשעה למשרה מלאה

תוספת למשמרת של 3 שעות )ערב(

    2.21תוספת בגין נסיעות

    0.11תוספת בגין פנסיה על נסיעות

    0.08תוספת בט"ל

    2.40סך תוספת

    57.10עלות שכר מינימאלית לשעה למשמרת 3 שעות
 

 .למשרה מלאהד ל העסקת עובהטבלה מבוססת ע

הטבלה מבוססת על צווי ההרחבה, וחובת הקבלן לשלם לא פחות מהטבלה האמורה, או לפי 

  כמיטיב מבניהם. -הוראות הדין 

הצעה שבה תינתן . בטבלה יובהר כי לא ניתן להציע הנחה לגבי אף אחד מהרכיבים המצוינים

 .הנחה על רכיב זה תיפסל על הסף, ללא מתן הודעה נוספת

ניקיון בגין תשעה ימי חג על אף האמור בצווי ההרחבה, וללא לאחראי המתחייב לשלם  הקבלן

 תנאי

בשכר המינימום לשעה  ההעליייהיה צמוד לפי סכום , לשעה₪  35 -שכר יסוד לא יפחת מ

 לשעה משכר המינימום.₪  5.88(, כלומר ישמר מרווח של חדשים )בשקלים

 .יהיו מבוססים על שכר היסוד הגבוה לקרן השתלמותלפנסיה ופיצויים וכן ההפרשות ההפרשות 
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 טבלת ערך שעה מינימאלית: עובד ניקיון

 
 
 

 למשרה מלאה.ל העסקת עובד הטבלה מבוססת ע

הטבלה מבוססת על צווי ההרחבה, וחובת הקבלן לשלם לא פחות מהטבלה האמורה, או לפי 

  כמיטיב מבניהם. –הוראות הדין 

הצעה שבה תינתן . בטבלה אף אחד מהרכיבים המצוינים חה לגביבהר כי לא ניתן להציע הניו

 .הנחה על רכיב זה תיפסל על הסף, ללא מתן הודעה נוספת

ניקיון בגין תשעה ימי חג על אף האמור בצווי ההרחבה, וללא לעובדי ההקבלן מתחייב לשלם 

 .תנאי

 
עלות שכר מינימאלית לעובד/ת  ניקיון למשרה מלאה

אחוזיםפרטים

 סכום 

שנה 5

 בסיס 

אופן חישובלחישוב

   29.12שכר יסוד

 לפי חוק שכר מינימום החל מ- 1.12.17 - 5,300 ₪ 

לחודש. בכפוף לצו ההרחבה לקיצור ששבוע העבודה 

- מחושב לפי 182 שעות ממוצעות בחודש

29.47    0.35תוספת ותק ותק עבודה של שנתיים בלבד, 35 אג' לשעה. 

32.03    5.02%1.61חופשה 13  ימי חופשה חלקי 12 חלקי 21.6 ימים בחודש 

32.03    3.47%1.11חגים תשעה ימי חג חלקי 12 חלקי 21.6 ימים בחודש 

31.25    2.50%0.78מחלה  

בהתאם לפרמיית חב' ביטוח לביטוח תשלום דמי 

מחלה

    1.78הבראה

לפי 432 ₪  כפול 9 )ותק שנה חמישית( חלקי 12 

חלקי 182 שעות. לפי צו העסקת עובדים וצו 

ההרחבה הענפי

    1.17נסיעות 

לפי כרטיס נסיעה חופשי חודשי בסך 213 ₪ חלקי 

182 שעות לחודש

לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי.    0.20שי לחג

30.64    1.00%0.31מענק מצויינות )לעובדים קבועים( בהתאם לצו העסקת עובדים 

תוספת בגין ימי אבל/ חופשה מסיבות 

משפחתיות, הפרשות על ימי מילואים/ חופשת 

לפי הערכה של יום אחד בשנה    0.12לידה )לעובדים קבועים(

36.54    3.74%1.37בט"ל לפי ממוצע

חל על כל הסעיפים )למעט על ההפרשות(- בט"ל 

בשיעור 3.55% )תעריף מופחת עד 6,331 ש"ח( 

בתוספת ההפרש לשכר המחושב לפי 7.6%

לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי    5.00%0.06הפרשה לפנסיה בגין נסיעות

34.75    7.50%2.61פנסיה לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה הענפי 

34.75    8.33%2.89פיצויים  

לפי צו העסקת עובדים, וצו ההרחבה הענפי מהיום 

הראשון, על שם העובד ולא ניתן להחזרה למעסיק וכן 

בא במקום פיצויי פיטורין

34.40    7.50%2.58הפרשה לקרן השתלמות  

לפי צו העסקת עובדים, צו הרחבה בענף הניקיון 

והוראת חשכ"ל

   46.05עלות שכר מינימאלית לשעה למשרה מלאה

תוספת למשמרת של 3 שעות )ערב(

    2.21תוספת בגין נסיעות

    0.11תוספת בגין פנסיה על נסיעות

    0.08תוספת בט"ל

    2.40סך תוספת

    48.45עלות שכר מינימאלית לשעה למשמרת 3 שעות
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 הצעת המחיר:

 
"(, המציע______________ )להלן: "אני הח"מ, ________________, מס' רישום ______

 מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:
 
 

 בוקר( -הצעת מחיר לעובד/ת ניקיון )אחראי/ת מטבחונים 

, סכום לשעה בש"ח פרטים
 לא כולל מע"מ

, לא סכום לשעה במילים
 כולל מע"מ

 46.05 עלות לשעה לעובד 

תקורות הכוללת את כל העלויות  
עלות ציוד, נייר  וחומרי  הנלוות, לרבות

 ניקוי 
 

 
   רווח

, לא כולל סה"כ הצעת המחיר לשעה
   מע"מ

 

 הצעת מחיר לאחראי/ת ניקיון )בוקר(

, סכום לשעה בש"ח פרטים
 לא כולל מע"מ

, לא סכום לשעה במילים
 כולל מע"מ

  54.70 עלות לשעה לעובד 
תקורות הכוללת את כל העלויות 

יוד, נייר  הנלוות , לרבות עלות צ
 וחומרי ניקוי 

 
 

   רווח
, לא כולל סה"כ הצעת המחיר לשעה 

   מע"ממע"מ 

 

 הצעת מחיר לעובד/ת ניקיון )ערב(

, סכום לשעה בש"ח פרטים
 לא כולל מע"מ

, לא סכום לשעה במילים
 כולל מע"מ

 48.45 עלות לשעה לעובד 
תקורות הכוללת את כל העלויות  

, נייר  הנלוות , לרבות עלות ציוד
 וחומרי ניקוי 

 
 

   רווח
 , לא כוללסה"כ הצעת המחיר לשעה

   מע"מ

 

 

 

 

 



 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
 

30 

 

 הצעת מחיר לאחראי/ת ניקיון )ערב(

, סכום לשעה בש"ח פרטים
 לא כולל מע"מ

, לא סכום לשעה במילים
 כולל מע"מ

 57.10 עלות לשעה לעובד 
תקורות הכוללת את כל העלויות  

ות עלות ציוד, נייר  הנלוות , לרב
 וחומרי ניקוי 

 
 

   רווח
 , לא כוללסה"כ הצעת המחיר לשעה

   מע"מ

 

 הצעת מחיר ליום עבודה

סכום לשעה  פרטים
 בש"ח

כמות שעות 
 ביום

סכום ליום 
, לא בש"ח

 כולל מע"מ

, סכום ליום במילים
 לא כולל מע"מ

הצעת מחיר לעובד/ת ניקיון )אחראי/ת 
 בוקר( -מטבחונים 

 7.5   

   9.5  הצעת מחיר לאחראי/ת ניקיון )בוקר(

   9  הצעת מחיר לעובד/ת ניקיון )ערב(

   3  הצעת מחיר לאחראי/ת ניקיון )ערב(

מע"מ, לא כולל סך מחיר ליום    

 

לא תהיה הלימה בין המחיר הנקוב ליום לבין המחיר המוצע לאחראי ניקיון או  בוש מקרה בכל

 המועצהשבון המחיר המוצע לאחראי ניקיון או לעובד ניקיון. כמו כן, לעובד ניקיון, יילקח בח

 תיקוני שבוצעו לאחר המתוקנת ההצעהע. המצי בהצעתתהא רשאית לתקן טעויות חשבונאיות 

 .המציע את תחייב הטעויות

 

            ___________                                                      ________________________ 

 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה
 

 
 

 אישור
 

הגורמים המוסמכים לחייב את  על ידיהנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו 

מסמכי המכרז ובהסכם המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע ב

 הכלול בהם.

 במקרה של מציע שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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 סיקהצהרת המע -( 1)טנספח  
 

ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי  ת/אני, הח"מ ____________ נושא

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת 

 הצהרתי כדלקמן:

 
 הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע. .א

 מך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.הנני מוס .ב

 -עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מניקיון  לאחראי/תנו על ידיהשכר שישולם  .ג

 _______ שקלים חדשים לשעה. 

, כולל כל המרכיבים המפורטים לאחראי/ת ניקיון עלות השכר למעביד לשעת עבודה .ד

 _______ שקלים חדשים לשעה. -מ בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת

 -עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מניקיון נו לעובד על ידיהשכר שישולם  .ה

 _______ שקלים חדשים לשעה. 

, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח לעובד ניקיון עלות השכר למעביד לשעת עבודה .ו

  _______ שקלים חדשים לשעה.-התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת. .ז

 

           
        

 ___________________ 
 חתימה             

 
 

 אישור
 

הגורמים המוסמכים לחייב את המציע  על ידיהנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו 

 המציע במסמכי המכרז ובהסכם הכלול בהם. בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של

 במקרה של מציע שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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  ניקיוןלאספקת שירותי הסכם  - 'ינספח 

 

 2020שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _________, שנת 

 

 בין:
 

 המועצה להשכלה גבוהה
 , ירושלים43וב ז'בוטינסקי מרח

 "(מועצההלהלן: ")
 

 מצד אחד;          
 לבין:

 
 שם:____________

 __ת.ז או ח.פ: ____________
 כתובת: _______________

 "(קבלןה)להלן: "
 מצד שני;           

 
 

בהתאמה: )להלן  ניקיוןלאספקת שירותי  01/2020 פרפרסמה מכרז פומבי מס מועצהוה הואיל:

הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים "(, יםשירותה" -" והמכרז"

 ן;במסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה להל

 

 מועצהה על ידי נבחר, 'זכנספח המצורפת הצעה במכרז,  מועצהל , אשר הגישקבלןוה והואיל:

הכל לתקופה, בתמורה, ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות , יםאת השירות ספקל

 מסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן;

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 פחים; פירושמבוא ונס

 
המבוא להסכם זה והנספחים לו, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק תקף ובלתי נפרד  .1

  הימנו:

 מפרט השירותים נספח א'

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים נספח ב'

 הצעת המחיר  נספח ג'

 טבלת ערך שעה נוספת נספח ד' 

 ביטוח נספח ה' 

 ערבות ביצוע ' ונספח 

 הקבלן למכרז מענה נספח ז'

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם זה,  .2

; כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן ולא תשמשנה לפרשנותו

 להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.
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 נושא ההסכם

 אספקת, את מועצהמקבל על עצמו כלפי הקבלן הו, קבלןלמוסרת בזאת  מועצהה .3

 , והכל לתקופה, בתמורה ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.יםהשירות

 הקבלןהצהרות והתחייבויות 

מצהיר, מאשר, וכן  ואמסמכי המכרז, ה על פיקבלן הבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של  .4

 , כדלקמן:מועצהמתחייב בזאת, לפי העניין, כלפי ה

 ושא מכרז זה.נ יםאת השירות ספקדין לכל  על פירשה הוא מו 4.1

, ויש יםהינו בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור באספקת השירות 4.2

ברשותו, וימשיכו להיות ברשותו בכל עת משך תקופת ההתקשרות האמצעים 

הכספיים, האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן 

שוב, הציוד וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם אספקת והמנוסה, המח

ממסכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמה  על פיוקיום כל מחויבויותיו  יםהשירות

מקצועית מעולה ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות 

 הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין.

קבלני משנה, ובכל מקרה הקבלן לא תתיר העסקת  מועצהידוע לו כי ככל ה 4.3

 להעסיק קבלני משנה ללא אישורה מראש ובכתב.לא מתחייב 

אינה חייבת  מועצה, וכי המועצהתלויה בצרכי ה יםידוע לו שהזמנת השירות 4.4

תהא רשאית  מועצהבכלל או בהיקף כלשהו, וכי ה יםשירות קבלןלהזמין מה

 דעתה המוחלט.שיקול  על פילהזמין את השירותים מצדדים שלישיים, 

ברמה מעולה, באמינות, בדייקנות במקצועית ומיטבית,  יםאת השירות ספקל 4.5

ולהשתמש במיטב כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, 

מסמכי המכרז  על פייתר התחייבויותיו לביצוע כל בשקידה, במסירות ובנאמנות 

 כאמור.

התחייבויותיו לפי הצעתו לשלם לעובדיו מצהיר כי אין לו קושי במילוי  קבלןה 4.6

  וצווי ההרחבה. מלוא הסכומים הנדרשים והמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה

כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או  קבלןעוד מצהיר ומתחייב ה 4.7

 חוזית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה ולבצע השירותים בהתאם להסכם זה.

לפעול בהתאם להנחיות המנהל ובתיאום עמו ולנהוג בשיתוף פעולה עם נציגי  4.8

 .מועצהה

כי עובדיו יתייצבו לעבודתם במועדים ובמקומות שייקבעו להם, בלבוש הולם, כי  4.9

יישמעו להוראות הממונים עליהם, וכי יבצעו את המטלות שיוטלו עליהן 

 בשקידה, בחריצות ובמסירות.
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ינו הסכם לטובת צד ג'. מובהר, כי ההתקשרות עם כי ההסכם א קבלןידוע ל 4.10

בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר  מועצההיא של ה קבלןה

 .מועצהלבין כל גורם אחר שאיננו ה קבלןחוזי או התחייבות כלשהי בין ה

 מועצהנציג ה

 בכל הנוגע לאספקת מועצהאיש הקשר מטעם ה, כפי שייקבע, יהיה מועצהנציג ה .5

לדווח למנהל על כל בעיה )קיימת או צפויה(  קבלן, ועל ה"(המנהל)להלן: " ירותיםשה

, ולספק תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע לאספקת יםהנוגעת לשירות

 המנהל.  על ידי, כפי שיידרש יםהשירות

מתחייב לציית להוראות ולהנחיות המנהל, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת,  קבלןה .6

 קבלןעול בהתאם להן. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל יהא רשאי להורות לולפ

 ודים יעמלבצע שינויים ו/או התאמות הדרושים לדעת המנהל, על מנת שהשירות

יהא  קבלן, ועל הקבלןבתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהתחייבויות ה

פק, ללא תוספת תמורה כלשהי למלא אחר הוראות המנהל כאמור, וזאת, למניעת ס

 .קבלןל

כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי  מועצהמובהר, כי אין ולא יהיה בזכות המסורה ל .7

, כל אחריות, מכל מין וסוג שהם, בגין מועצהכל דין, כדי להטיל על ה על פיהמכרז ו/או 

או ( ו/או כדי לגרוע ו/קבלן)שתהא באחריותו הבלעדית של ה יםו/או בקשר לשירות

מסמכי המכרז  על פימכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו  קבלןלשחרר את ה

 כל דין. על פיו/או 

 
 יםהשירות

 , ובכפוףלהסכם 'אכנספח לפי מפרט השירותים המצורף  יםיספק את השירות הקבלן .8

לא  מועצהלמען הסר ספק, ה .מועצה, שימסרו לו מעת לעת, לפי צרכי הלהזמנות עבודה

הזמנת  קבלןשלא נמסרה ל או שעות עבודה בת בתשלום כלשהו בגין עובדתהא חיי

 עבודה כאמור.

. יובהר כי אספקת השירותים תהא בהתאם למכסת השעות הקבועה במפרט השירותים .9

 מראש ובכתב.  מועצהאספקת שירותים מעבר למכסת השעות טעונה קבלת אישור ה

לא תהיה  קבלן, ולקבלןהו מאת האינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלש מועצהה .10

תהא רשאית לפרסם מכרז  מועצהוכן, הכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 אחר לצורך קבלת שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מהשירותים ללא מכרז

 .ו/או לפנות ללשכת התעסוקה, ו/או בכל דרך אחרת שתראה לנכון

 .במשרדיםוקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד מטעמו הקבלן יפעיל מנגנון מסודר  .11

במשרדים או ראשית לדרוש מהקבלן להעמיד שעון נוכחות  מועצהלשם כך, תהא ה

אמצעי טכנולוגי אחר, אשר יבטיח רישום מלא, מדויק ונכון של  להעמיד על חשבונו

ח , באופן הניתן לבקרה ופיקושעות העבודה בפועל של עובדיו במסגרת הסכם זה
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 אמתייםהקבלן לדאוג כי עובדיו מבצעים דיווחי שעות עבודה . באחריות שוטפים

 המשקפים את שעות עבודתם בפועל במשרדים.

 תקופת ההתקשרות

חודשים, החל מיום _________ ועד  12התקשרות בין הצדדים תהא למשך תקופת ה .12

 "(.התקופת ההתקשרות הראשונליום __________ )להלן: "

 :ניסיון תקופת .13

, ניסיון תקופת יהוו הראשונה ההתקשרות תקופת של הראשונים החודשים ששת 13.1

 מהרמה, העבודות מטיב הרצונ שביעות מידת את מועצהתבחן ה במהלכה אשר

 המכרז לדרישות בהתאם לספק את השירותים ומיכולתו הקבלן של המקצועית

 "(.תקופת הניסיון)להלן: "

 להחליט, הבלעדי הדעת שיקול לפי, ראשית מועצהתהא ה הניסיון תקופת בתום 13.2

 . ההתקשרות המשך על או הקבלן עם ההתקשרות ביטול על

 תקופת תוםמהלך ובב ההתקשרות את לבטל תרשאי תהא מועצהה כי, יובהר 13.3

 או/ו תיקונים לבצע לקבלן נוספת הזדמנות מתן ללא, מיידי באופן הניסיון

 .הביטול טרם כלשהי הודעה וללא שיפורים

 הקבלן יהא לא, הניסיון תקופת תוםמהלך או בב ההתקשרות הפסקת של במקרה 13.4

 פי על לו המגיעה התמורה תשלום למעט, מועצהמה פיצוי או/ו תשלום לכל זכאי

 .ההתקשרות להפסקת עד הקבלן על ידיהעבודות שבוצעו  בגין ההסכם תנאי

להאריך תהא רשאית )למניעת ספק, בלי שתחול עליה חובה כלשהי לעשות כן(  מועצהה .14

חודשים כל  12תקופות נוספות, בנות  4-בין הצדדים ב האת תקופת ההתקשרות הראשונ

ימים לפחות לפני תום  60אחת, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב על כך לקבלן 

)כולל תקופות  , ובלבד שתקופת ההתקשרותלהאריך מועצההתקופה שאותה מעוניינת ה

 ."(תקופת האופציהלן: ")לה חודשים 60לא תעלה על  האופציה(

 יספקהסכם זה ומסמכי המכרז, שבמהלכה  על פי מועצה)תקופת ההתקשרות עם ה

הקבלן את השירות, לרבות כל הארכה שלה, בעקבות מימוש אופציה כאמור או קיצור 

 "(.תקופת ההתקשרותשלב, במקרה של סיום ההתקשרות, תכונה לעיל ולהלן: "

ההתקשרות )לרבות בכל אחת מתקופות ההארכה למניעת ספק, בכל עת משך תקופת  .15

( יחולו כל ההוראות והתנאים מועצהה על ידיהמנויות לעיל, אם וככל שתוארכנה 

המפורטים במסמכי המכרז. במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות הראשונית כאמור, 

  73מתחייב הקבלן להאריך בהתאם את תוקפה של ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף

 להלן. 77להלן(, כמפורט בסעיף 
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או תקופת האופציה תמומש רק לאחר שהקבלן  התקופת ההתקשרות הראשונהארכת  .16

בנוגע  מכרזל נספח ו'ותצהירים בנוסח  תקף רישיון קבלן שירות מועצהימציא ל

 .שחלפה לתקופה

  קבלןעובדי ה

קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .17

לבין הקבלן, עובדי הקבלן  מועצהניתן לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעסיק בין ה

 או הפועלים מטעמו. 

או במקרה של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/ על ידיהיה וייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור  .18

חייבת באופן כלשהו בחיוב  מועצהרשות מוסמכת כלשהי, כי ה על ידיטענה שתועלה 

, הפסדים, הוצאות מועצההמוטל לפי מסמכי המכרז על הקבלן, וכתוצאה מכך ייגרמו ל

, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל מועצהכספיות ו/או נזקים אחרים, הקבלן ישפה את ה

שיגרמו לה כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב הפסד, הוצאה ו/או נזק, 

בתשלומו, ובגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד 

 מעסיק כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

כל זה,  הסכםו, בקשר לביצועו של יהקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על יד .19

תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם 

"(. שכר השעה אשר ישולם על ידי הוראות הדיןזה )להלן: " הסכםוכן על פי הוראות 

הקבלן לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, 

עבודה, ות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעל

ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח  הרווחה והשירותים החברתיים

התמחיר שנקבע במכרז מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע 

 די. בנספח התמחיר. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המי

. 2002-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב .20

לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת 

ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן 

והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח  הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה

 ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות  .21

 מועצהנציג ה פרטי, הודעה בכתב בדבר מועצהאו בדרך אחרת לפי דרישת ה מועצהב

פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן. בנוסף, יידרש הקבלן בדבר  מועצההודעה ל לצורך מתן

לצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים 

  .מועצהשירות ב

הקבלן מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים  .22

. הפרת ההסכםת דרישות זה בהסכם העסקה התואם א הסכםו לצורך יהמועסקים על יד

ועילה לביטולו המידי. אם יבקש הקבלן להיטיב  ההסכםסעיף זה היא הפרה יסודית של 
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עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן 

 ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

לחוק  24תאם לתיקון מס' זה תלוש שכר חודשי בה הסכםהקבלן ימסור לכל עובד על פי  .23

 30. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958-הגנת השכר, תשי"ח

 , ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור.ימים

וא עומד בכל החובות והתשלומים הצהרה שה מועצהלאחת לחצי שנה ימציא הקבלן  .24

החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי 

קבלן ועל ההמשרד ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם 

 ידי עורך דין. 

פנסיה, אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לעובדים ל .25

 קרן השתלמות.יצויים ופ

ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על  השירותים מושאאספקת הקבלן מתחייב כי לצורך  .26

למעט עובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, , וייד

בין במישרין ובין  ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל

רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את  מועצהה ת סעיף זה תהא. במקרה של הפרבעקיפין

בלי לגרוע מזכויות או לחלט את הערבות שברשותה, או שניהם יחד, וזאת  ההסכם

 על פי כל דין. מועצהה

 קבלןהשל כל אדם הנמנה על עובדי תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו  מועצהה .27

המנהל, במקרה שיסתבר, כי  ידי עלוהחלפתו באדם אחר, אשר יאושר מראש ובכתב 

ו/או כי אותו אדם  התפקידדרישות נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את 

ו/או מכל איננו מבצע את תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל 

בתוך פרק הזמן , מועצהיהיה חייב למלא אחר דרישת ה קבלןהסיבה סבירה אחרת, 

, כל מועצהובלי שיהא בהחלפה באמור כדי להשית על ה, מועצהבהודעת ההנקוב 

למניעת ספקות, יובהר  תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם.

 .קבלןלבין עובדי ה מועצהבין ה מעסיק-כי, אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עובד

 סבסוד ארוחות במזנון

 23ארוחות במזנון אשר קיים במתחם המועצה בסך של  עובדי המועצה נהנים מסבסוד .28

(. בהתאם להוראות צו ההרחבה הענפי, על הקבלן למועד פרסום המכרזליום )נכון ₪ 

)ברוטו( לכל ₪  23לשלם לעובדי הבוקר שנמצאים במתחם כאשר המזנון פעיל סך של 

הם זכאים בהתאם לגובה הסבסוד של המועצהתורה עליו יום עבודה, או כל סכום אחר 

עובדי המל"ג. הקבלן יגיש למועצה חשבון בגין סבסוד זה, בתום כל חודש )במסגרת 

לעובדי  בפועלהחשבון החודשי(, כאשר סכום החשבון יהיה בהתאם לסכום ששולם 

בהתאם . טוח לאומי חלק מעסיק ובתוספת מע"מ כדיןיהבוקר )ברוטו( בתוספת ב

לושי השכר של עובדי הבוקר כאסמכתא לחשבון את תהקבלן לדרישת המועצה, יצרף 

 לנכונות החשבון שהוגש.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
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 קבלןבקרה על זכויות עובדי ה

  .תבצע בדיקות שכר לבחינת קיום דרישות דיני העבודה לעובדי הקבלן מועצהה .29

באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה  מועצההקבלן מתחייב לעדכן את ה .30

ה המסחר והתעסוקה( בגין הפרה של חוקי )מפקח עבודה בכיר שמינה שר התעשיי

בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, העבודה המפורטים 

 על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה. מועצה, וידווח ל2011-התשע"ב

, מינהל עצהמושייערכו מטעם ה בדיקותהקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם  .31

ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכל גורם מקצועי 

אשר ימונה לעניין שמירת זכויות עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם ועילה לביטולו המידי. 

במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס  .32

, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות הכנסה

וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרבות קבצים  מועצהשל העובדים המועסקים ב

 ממוחשבים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן.  במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, .33

ימים תצהיר מאת ההנהלה בצירוף חוות דעת רואה  30הקבלן יתחייב להמציא בתוך 

חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים 

החליט על הפסקת ההתקשרות,  מועצהשזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי במקרה שה

 מועצהיתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות הלא יהיה בכך משום ו

 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין. 

בדבר  מועצהימים על כל תלונה שתועבר אליו מה 30הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך  .34

. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך מועצהפגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידיו ב

 ן שבו טופלה. בדיקת התלונה ואת האופ

אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע בחוק העסקת עובדים על  מועצההקבלן מתחייב לדווח ל .35

 .1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

תהא רשאית לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מן הסכומים המגיעים לקבלן  מועצהה .36

 השתכנעה שהקבלן נמנע מלשלם לעובדיו מועצהסכום השווה לסכומים שה מועצהמה

ו/או מסכומים שהיה על הקבלן להעביר לצד ג' בגין עובדיו ו/או עבורם. סכום זה יועבר 

מנהלו המוסמך אליו יצורף אישור רואה  על ידילקבלן רק לאחר המצאת תצהיר חתום 

חשבון בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל התנאים הסוציאליים ו/או התשלומים 

 שהקבלן נמנע מלשלם.

 מועצהלמי מעובדי הקבלן, תהיה ה ת שכרלבצע בדיק ועצהמבמקרה שבו תידרש ה .37

רשאית להטיל את עלויות הבדיקה על הקבלן, אם ימצא כי היה ממש בטענות שבגינן 

 בוצעה הבדיקה. 
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 הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .38

 ניגוד עניינים

או אחר בנושא /הקבלן מתחייב כי לא יטפל ו/או ייתן שירותים לכל אדם ו/או תאגיד ו .39

ו/או באופן העלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים בגין ו/או בקשר עם ביצוע 

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא כל מקרה של חשש לניגוד עניינים  .40

 .    מועצהכאמור לידיעת ה

ח חוק העונשין וכל דין, לרבות מכח ובנוסף לחובות והאיסורים החלים על הקבלן מכ .41

  מתחייב הקבלן כדלקמן:  1977-התשל"ז

לא להציע או לתת או לקבל במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל  41.1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין או בעקיפין, על החלטה, או על מעשה, 

או של  מועצהובד באו של ע מועצהאו של נושא משרה ב מועצהאו על מחדל, של ה

מי מטעמה או של כל גורם אחר, בקשר עם הסכם זה או עם כל עניין הנובע 

 ממנו;

או עם  מועצהלא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה ב 41.2

או עם מי מטעמה או עם כל גורם אחר, על מנת לקבל ממנו מידע  מועצהעובד ב

 בהסכם; הקשור להסכם זה שלא בדרך הקבועה 

או עם  מועצהלא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה ב 41.3

או עם מי מטעמה או עם כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים  מועצהעובד ב

 בקשר עם התקשרות זו;

במסגרת הליכי ההתקשרות עם  לעיל 40.3 - 40.1לא לפעול בניגוד לאמור בס"ק  41.4

 .מועצהה

 מועצהלעיל, ה 40הקבלן או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  התעורר חשד סביר כי .42

שיקול דעתה הבלעדי, שלא להתקשר עימו או לראות בו  על פישומרת לעצמה את הזכות, 

 כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית.

כל מי מטעמו ו לידיעת עובדיו לעיל 40 - 39הקבלן מתחייב להביא את הוראות סעיפים  .43

 שא הסכם ההתקשרות.והיא בעבודה נהמעורב בכל דרך ש

 להסכם 'ב כנספח המצורף בנוסח להימנע מניגוד עניינים התחייבות על יחתום הקבלן .44

 .זה

 שמירת סודיות

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם,  קבלןה .45
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לכל עניין ונושא  השירות, והמתייחסת אספקתבקשר ו/או תוך כדי  ידיעות שהגיעו אליו

לוודא, כי  קבלןו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה מועצההקשור ב

 עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו. על ידיהוראה זו תקוים גם 

 בעניין שמירת סודיות אינן מוגבלות בזמן. קבלןהמוסכם בזאת כי התחייבויות  .46

על תקנותיו וההשלכות הנובעות  1981 -מצהיר כי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  קבלןה .47

 ממנו מוכרות וידועות לו, לעובדיו, למועסקיו ו/או למי מטעמו.

 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה

מצהיר, מאשר  קבלןמסמכי המכרז, ה על פי קבלןהלגרוע מיתר התחייבויותיו של בלי  .48

 וכן מתחייב בזאת, לפי העניין כדלקמן:

עובדיו ו/או  על ידיו ו/או על ידיפי הסכם זה, אשר הוצאתה לפועל כי כל פעולה ל 48.1

מועסקיו האחרים, טעונה רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך 

ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר הנדרשים, בהתאם להוראות כל 

 דין.

על סקיו האחרים ו/או עובדיו ו/או מוע על ידיו ו/או על ידיכי כל פעולה שתבוצע  48.2

, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות שירותלמי מטעמו, בקשר  ידי

הם, חוקי עזר עירוניים, על פיהחוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו 

על תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו 

 "(.החיקוקים)להלן: " השירותקשר עם רשויות מוסמכות, הרלוונטיים ב ידי

כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים  48.3

)בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו  שירותהו בקשר עם ידי עלהמועסקים 

ובקשר  השירות אספקתואחרים מטעמו, ימלאו אחר דרישות החיקוקים, בעת 

 אליהם.

חובה להחזיק ולחדש כל אישור ו/או רישיון אשר היוו תנאי חלה  קבלןעל ה 48.4

לזכייתו במכרז או בסיס להערכת הצעתו במכרז, כך שאלה יהיו בתוקף למשך כל 

תקופת ההתקשרות. אי החזקה או אי חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

ך או בוטל או נשלל או לא חודש או לא הואר קבלןבמקרה שבו רישיונו של ה 48.5

שעות מהמועד שבו  24-לא יאוחר מ מועצהל קבלןהותלה או הושעה, יודיע ה

שיון תוך התקיים אחד מהאירועים האמורים לעיל.  אי חידוש או אי הארכת הרי

 ימים ממועד ההודעה כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 14

 סיום ההתקשרות 

יתר מסמכי המכרז ו/או  על פיהסכם זה ו/או  על פי מועצהבלי לגרוע מזכויותיה של ה .49

, מכל סיבה שהיא, קבלןהתהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם  מועצהכל דין, ה על פי
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 ימים מראש. 60, קבלןבכתב ל בהודעה

תהא רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות עם  מועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .50

 בו:, וזאת בכל מקרה ש, בהודעה בכתבקבלןה

מסמכי המכרז, לרבות במקרה  על פיהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  קבלןה 50.1

בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים  יםנתן את השירותלא  קבלןהשבו 

במסמכי המכרז, ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה בכתב על כך 

 מהמנהל, תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה האמורה; ו/או

מסמכי המכרז כאמור הפרה  על פיותר מהתחייבויותיו הפר אחת או י קבלןה 50.2

-יסודית )כמשמעות מונח זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 ; ו/או.(1970

תלונות מעובדים של  3-חודשים רצופים התקבלו יותר מ 12שך תקופה של במ 50.3

אינו עומד בהוראות ההסכם  קבלןכי ה מועצהל יםהמעניקים שירות קבלןה

מצאה כי יש בתלונות אלו ממש. הפרה  מועצהוגעות לתנאי העסקתם, וההנ

 ; ו/אוקבלןרק לאחר שתינתן זכות שימוע ל כאמור תהווה הפרה יסודית

אינו עומד  קבלןכי ה מועצההמעניק שירות ל קבלןהתקבלה תלונה מעובד של ה 50.4

מצאה כי יש בתלונה זו  מועצהבהוראות ההסכם הנוגעות לתנאי העסקתו, וה

. הפרה כאמור קבלןמש וכי חומרתה מצדיקה את הפסקת ההתקשרות עם המ

 ; ו/אוקבלןרק לאחר שתינתן זכות שימוע ל תהווה הפרה יסודית

בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  קבלןרישיונו של ה 50.5

 לא חודש; ו/או  1996-תשנ"ו

מרצון  קבלןהרוק על פיבקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה  קבלןההוגשה נגד  50.6

ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לכל או לרוב  קבלןהו/או ניתן צו לפירוק 

 קבלןו/או לנכסים הדרושים ל קבלןהאו לנכסים מהותיים של  קבלןהנכסי 

בקשה להסדר  קבלןה על ידיו/או הוגשה נגד ו/או  יםהשירות אספקתלצורך 

 ו/או ;קבלןנושים ו/או ניתן צו למינוי נאמן ל

או  קבלןההוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  50.7

 אספקתלצורך  קבלןו/או על נכסים הדרושים ל קבלןהעל נכסים מהותיים של 

 .ימים מהטלתם או ביצוען 21, אשר לא בוטלו תוך יםהשירות

ה ההוראות תחולנלעיל,  51כמפורט בסעיף במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .51

מסמכי המכרז  על פי מועצההבאות, וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים ל

 כל דין: על פיו/או 
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שירות לכל מי שתמצא לנכון, ה אספקתתהא רשאית למסור את המשך  מועצהה 51.1

 אספקתלשם המשך  מועצהישא הבהפרש הסכומים שבהם ת יישא קבלןהו

 בשל סיום ההתקשרות. מועצהבכל נזק שיגרם לוכן  ,השירות

להלן(, כולה  74תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף  מועצהה 51.2

 או חלקה.

להעביר בצורה  קבלןהההתקשרות מכל סיבה שהיא מתחייב  בכל מקרה של סיום .52

שמצוי ברשותו בקשר , את כל המידע מועצהמסודרת ויעילה, בהתאם להנחיות ה

 .יםלשירות

  קבלןההפרות מצד 

כל דין  על פיהסכם זה או  על פי מועצהבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל .53

על ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי במועד שנקבע  יםאת השירות קבלןה ספקאם לא י

לפיצויים  מועצההמנהל ו/או במועד המצוין בהזמנת העבודה, תהא רשאית ה ידי

בשל כל אירוע של אי עמידה בהתחייבות  ₪ 500 מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 ימים מראש. 7נתנה לקבלן הודעה על כך  מועצה, ובלבד שהכאמור

רשאית  מועצהתהא הבמקרים המפורטים להלן, , בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .54

  לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 )₪( פיצוי מוסכם הפרה
מטעם הספק  אחראי ניקיוןבגין אי התייצבות 

במקום, בימים ובשעות  מועצהבשעות פעילות ה
 השירותיםהקבועות במפרט 

 .ליום לאחראי ניקיון₪  500

בגין אי התייצבות עובד מטעם הספק בשעות 
במקום, בימים ובשעות  מועצהלאחר פעילות ה

 השירותיםהקבועות במפרט 

ליום, לכל  לעובד ניקיון₪  250
 עובד.

 

ניקיון כשאינו כל עובד אשר יבצע עבודות בגין 
 לבוש במדים אחידים

 .ליום, לכל עובד₪  100

בגין אי ביצוע עבודות ניקיון באיכות ובטיב 
 הקבוע במפרט 

לכל חדר ו/או משרד שיימצא ₪  50
 .לא נקי

שימוש בחומרים לקויים, בציוד לקוי או אי 
 החלפת ציוד בלוי )כגון מטאטא, סחבות, וכדו'( 

 .למקרה₪  200

)ניירות לניגוב  מרי טואלטיקה ונייראי מילוי חו
 ידיים, סבון וכדומה(

 .למקרה₪  200

אי משלוח תלושי שכר כנדרש לאחר קבלת 
 מועצההתראה מאת ה

בגין כל תלונת עובד כי ₪  100
 התלוש לא הגיע אליו כנדרש.

אי שיתוף פעולה עם בודק השכר, לרבות אך לא 
 רק, אי המצאת רשימת עובדים, מסמכים וכיוצא

  .ימי עבודה ממועד הדרישה 7, תוך באלה

 . לכל יום איחור₪  300
ימי עבודה הפרה  30אי העברה מעל 

  .יסודית
 .לכל הפרה לכל יום איחור₪  100 ימים 30אי תיקון הפרה תוך 

הקבלן. הפרת סעיף זה  יובהר ויודגש כי אין להשית את הפיצויים המוסכמים על עובדי .55

 הסכם.מהווה הפרה יסודית של ה
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או ינוכו מהתמורה המגיעה  מועצהישירות ל קבלןה על ידיהפיצויים המוסכמים ישולמו  .56

נתנה  מועצה, ובלבד שהמועצהאו מערבות הביצוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה הל

 .ימים מראש 7לקבלן הודעה על כך 

 קבלןהבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בניכוי הפיצויים המוסכמים כדי לשחרר את  .57

 על פי מועצהמהתחייבויותיו. למניעת ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של ה

 הן במצטבר. מועצה, וכי כל זכויות הכל דין על פימסמכי המכרז ו/או 

למניעת ספקות, יובהר כי הפיצויים המוסכמים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל  .58

  .מועצהטת ההחל על פיאו מערבות הביצוע  קבלןהשיוציא 

  התמורה

בהתאם להצעת המחיר  לקבלן תמורה חודשית מועצהפקת השירותים תשלם הבגין אס .59

המחיר שהציע הקבלן ליום עבודה כפול ימי  על פיתחושב  התמורה .כנספח ד'שתצורף 

 העבודה בפועל באותו החודש. 

בהתאם  ,ימי עבודה בפועל על פיתהא )בפגרות( התמורה בגין ביצוע ניקיון יסודי  .60

 .ביצוע הניקיון היסודילפני  מועצהלאישור מראש של ה

 השעות שיבוצעו בפועל בהתאם למחירתמורה בגין אם יידרשו עובדים נוספים תשולם  .61

 שיציע הקבלן לעובד ניקיון.

 .מועצהבתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי ה תשולםהתמורה  .62

 המנהלת שבוצעו בפועל בלבד, ולצורך כך רשאי יובהר כי התמורה תשלום בגין שעו

לדרוש מהקבלן הצגת דוחות נוכחות )דיגיטליים(, יומני עבודה, או כל מסמך אחר 

  המוכיח את ביצוע השעות כאמור. 

עבודה בשעות נוספות )מעבר להצעת המחיר היומית( תבוצע רק יובהר ויודגש כי  .63

טבלת ערך  - 'דלנספח ו תהא בהתאם , התמורה בגין שעות אלהמנהלבאישור מראש של 

  . שעה נוספת

 51 - 50בסעיפים על סיום ההתקשרות, כאמור  קבלןל מועצהבמקרה שבו הודיעה ה .64

עד  יםהשירותאספקת בקשר עם ו התמורה המגיעה ל את קבלןל מועצהה תשלםלעיל, 

  .ו, ככל שהיעקב סיום ההתקשרות מועצהכל הוצאות הניכוי ב ,למועד סיום ההתקשרות

 סופיות התמורה

, יםמהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירות מועצהה על ידישתשולם  תמורהה .65

וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו  על פי יםבאספקת השירות

 הניקיון עובדי בהעסקת השכר רכיבי כלות אך לא רק תשלום בגין לרבהסכם זה,  על פי

ערבות, ביטוח, מימון, רישיונות, חומרי ניקוי, פיקוח, כוח אדם, כלי עבודה,  ,דין על פי

 הנהלה וכלליות, תקורות נוספות, דלק, רווח קבלני וכיוצא באלה. 
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שיחולו, בגין  יישא בכל המסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל קבלןה .66

הסכם זה מסים  על פיתנכה מכל תמורה שתשולם לו  מועצהכי ה קבלןהתמורה. ידוע ל

תהא חייבת לנכותם  מועצהו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים שה

כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר לביצוע התשלום, אישור מתאים משלטונות  על פי

 ור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.המס לגבי ניכוי מס במק

  הגשת חשבוניות

שבון בגין החודש ח למנהל קבלןהבחודש, יגיש  5-ולא יאוחר מה בתחילת כל חודש .67

, בחודש שחלף מועצהו לעל ידידוח עם מספר שעות העבודה שסופקו בצירוף  שחלף

 ידי על"(. החשבון ייבדק החשבון)להלן: " בצירוף דוחות הנוכחות של עובדי הקבלן

, וזאת בהתאם לשיקול דעתו והמנהל, אשר יהא רשאי לאשר או לדרוש את תיקונ

או מי מטעמו,  מנהל יחידה למנהל וכספיםימים לאישור  14יועברו בתוך  ואהבלעדי, וה

 ו/או מי מטעמו, מועצהה חשב על ידיהמנהל. לאחר אישור החשבון  על ידיחתום  ואכשה

 למנהל.מיום הגשתו , 30טף +שו ישולם חלק התמורה המאושר, בתנאי

 כללי הצמדה

במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל  .68

 בהתאם חדשים בשקלים לקבלןהסכם שחתמה המדינה, יעודכן ערך שעת העבודה 

, מכרזמסמכי היחסית לטבלה שפורסמה ב תהמינימלילתוספת שחלה בטבלת השכר 

בעקבות עליית ערך שעת  וגדלילא  והרווח חל עדכון הרכיבים. תקורת הקבלן במועד שבו

 עבודה. יובהר כי הקבלן מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.

 אחריות, פיצוי ושיפוי

וכל מי מטעמה, וכן כלפי צד ג'  מועצהיהא האחראי היחיד והבלעדי כלפי ה קבלןה .69

נזק אחר, מכל מין וסוג שהם, שייגרם בקשר עם שהוא, לכל נזק לגוף, לרכוש, ולכל 

 מסמכי המכרז. על פי קבלןהאו עם ביצוע התחייבויותיו של  יםהשירות אספקת

מסמכי המכרז  על פימההתחייבות ו/או חבות כלשהי  קבלןהבלי לגרוע ו/או לשחרר את  .70

גיעה, , מיד עם דרישתה הראשונה, על כל פמועצהיפצה את ה קבלןהכל דין,  על פיו/או 

, ואשר מועצההפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לתאונה,  אובדן, נזק,

, מיד עם דרישתה מועצהלעיל, וכן ישפה את ה 69אחראי להם כאמור בסעיף  קבלןה

אחראי  ןקבלהתשלם או תחויב לשלם ואשר  מועצההראשונה, בגין כל סכום שה

בגין כל הוצאה שתוציא  מועצהלעיל, ובכלל זה ישפה את ה 69לתשלומו כאמור בסעיף 

ו/או תחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות הוצאות 

ו/או מי  מועצהי היד-, למעט נזק שנגרם עלמשפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים

 .מטעמה ברשלנות ו/או בזדון

על הסכם זה ו/או  על פי מועצהלמניעת ספק, ובלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים ל .71

להלן(,  74תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף  מועצהכל דין, ה פי

אה, מכל מין וסוג כולה או חלקה, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצ
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, תוך הזמן הנקוב קבלןה על ידי, כאמור לעיל, ואשר לא שולמו מועצהשהם, שייגרמו ל

 בדרישה לכך.

 ביטוח .72

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 72.1

 פי כל דין, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.-יהיה אחראי על

חים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח עלות הביטו 72.2

הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין 

הצדדים. הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה. 

ענה או דרישה כלפי המועצה  הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בט 72.3

בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב 

 מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  72.4

ין בהם משום אישור של קיום ביטוחים המצ"ב כנספח ג' להסכם, הנם מזעריים וא

המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע 

ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, 

 למועצה ולצד שלישי. 

הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את  72.5

עצה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי זכויות המו

ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע 

 מלהעלות כלפי המועצה כל טענה כאמור. 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  72.6

 העצמית הנקובה בפוליסה. מתחת לגבול ההשתתפות

וכתנאי לחתימת המועצה  על הסכם זה, ימציא ימים מיום ההודעה על הזכייה  01 72.7

הספק למועצה את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של -כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 הביטוח הנדרשים.מדינת ישראל לעסוק בסוגי 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או  14 72.8

בפוליסות, ימציא הספק למועצה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח 

 נוספת.

 
מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין  72.9

ריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם משום מתן פטור כלשהו לספק מאח

חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי 

המועצה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו 

 וטיבו של הביטוח. 

שור קיום מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אי 72.10

הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, 

בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוטרת את הספק 
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 מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה. 

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות  72.11

צה, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי המוע

 סודי וכיוצב'.

לחילופין, אם כל דרישות הביטוח הרשומות בסעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו   72.12

 באישור קיום הביטוחים, יהיה הספק פטור מהמצאת פוליסות לידי המועצה.

לבקש מהספק לשנות או לתקן  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי 72.13

את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על 

פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 

 הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  

באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי 72.14

פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק על פי דין בכל 

 הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  72.15

או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות  בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה

 העצמית .

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק  72.16

למועצה את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על 

ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא 

  ההסכם.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או  72.17

הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה 

( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל 

חריות לא יחול כלפי אדם שביצע אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מא

 נזק בזדון לספק. 

שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום הביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי(  72.18

 יכלול את המועצה. 

הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח  72.19

 אחריות מעבידים. 

הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו  כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום 72.20

על הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה והבאים 

מטעמה. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו 

המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה  והביטוח של הספק הינו 

ם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או ראשוני וקוד

רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא 

תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום 

דל של הספק יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מח 60לידי המועצה  לכל הפחות 

 בתום לב לא תפגע בזכויות המועצה  לקבלת שיפוי. 

' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי 19הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  72.21

 הביטוחי. 
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 הרחבי שיפוי: 72.22

צד שלישי תכלול הרחבת שיפוי לטובת המועצה  בגין  ה לביטוח סיכוני הפוליס 72.23

של הספק ותכלול סעיף "אחריות צולבת"  אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל

 לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי  72.24

 הספק.

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  72.25

ביטוח אחריות מעבידים ₪ .  1,000,000 –לקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכד

20,000,000  . ₪ 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים  72.26

נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

  חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח  72.27

 יום מראש לספק. 30הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו  72.28

 באישור קיום הביטוחים.

בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת  מבלי לגרוע מכלליות האמור, 72.29

ההסכם, מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו 

ותקנותיו. על הספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני 

המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל 

 נותיו.צוויו ותק

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,  72.30

מעת לעת ע"י -אם יקבעו-הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו

המועצה ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר 

ר עלולים לגרום לנזק כלשהו לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אש

 לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  72.31

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

וליסות הביטוח בעת הביטוח. ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פ

 הצורך.

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק  72.32

לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר 

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן 

יו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי כלפי המועצה שלא ה

 לפטור את גורם הנזק )למעט המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. 72.33

  ערבות ביצוע



 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
 

48 

 

יצוע כלל ערבות להבטחת ב, מועצהבקשר עם אספקת השירותים, יפקיד הקבלן בידי ה .73

תהיה צמודה למדד כולל מע"מ. הערבות ₪,  50,000בסך של התחייבויות הקבלן 

 "(.ערבות הביצועהמחירים לצרכן )להלן: "

 זה. הסכםל 'זכנספח ערבות הביצוע תוגש בנוסח המצורף  .74

, בתוספת ההתקשרות )לרבות תקופת האופציה(ערבות הביצוע תעמוד למשך כל תקופת  .75

  .בדיקות השכר, לפי המאוחר מביניהם או עד לסיום ימים 60

הערבות תוצא על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון  .76

. יובהר כי, ערבות 1981-חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א על פילעסוק בביטוח 

 על ידיעצמה ולא  חברת הביטוח על ידימחברת ביטוח כאמור צריכה להיות חתומה 

 סוכן שלה. 

מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל  קבלןה .77

תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן(  מועצהזה בכל מקרה שבו ה

להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום 

תב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית, כ מועצהמועד תוקף הערבות, ולמסור ל

ת תוקפה מים לפני פקיעי 14-הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ על ידיחתום במקור 

יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של  קבלןהשל ערבות הביצוע כאמור. 

 ערבות הביצוע כאמור.

( בכל מקרה 1חלקה: )תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או  מועצהה .78

( בכל מקרה שבו תוקפה 2הסכם זה; ) על פיהפר התחייבות יסודית כלשהי  קבלןהשבו 

( בכל 3לעיל; וכן ) 77כנדרש, כאמור בסעיף  קבלןה על ידישל ערבות הביצוע לא הוארך 

 79הבנקאית כנדרש, כאמור בסעיף לא השלים את סכום הערבות  קבלןהמקרה שבו 

 להלן.

 מועצהמוציא הערבות, בלי שההצגתה ל על ידיערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט  .79

בלי כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ותצטרך להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה 

תהא רשאית לממש את ערבות  מועצהילוט. התצטרך לנמק את דרישת הח מועצהשה

ה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל על ידיהביצוע, מעת לעת, על כל סכום שיקבע 

מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע 

 במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.

את סכום ערבות הביצוע  קבלןהרבות הביצוע, ישלים בכל מקרה שבו חולט חלק מע .80

 . ימים מיום החילוט 7לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 

למניעת ספק, אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות  .81

כל  על פיו יתר מסמכי המכרז ו/א על פיהסכם זה ו/או  על פי מועצהובסעדים המוקנים ל

 דין.

 קיזוז
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תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע  מועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .82

כל הסכם או דין, בין  על פי, מועצהל קבלןה, כל סכום אשר מגיע מקבלןל מועצהמה

שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם 

 מועצהו/או כל סכום שעל ה מועצהשכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לומוצהר בזה, 

ו/או עובדיו ו/או  קבלןהצד ג' בגין מעשה או מחדל  על ידילשאת בו מחמת שנתבעה 

לנכות רשאית  מועצהלעיל, תהא ה 69-71מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות בסעיפים 

 ממנה. קבלןולקזז מכל סכום שיגיע ל

 איסור המחאת חובות וזכויות

אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או  קבלןה .83

התחייבות הנובעות ממסמכי המכרז, כולם או חלקם, לאחר או לאחרים )ובכלל זה אינו 

, לקבלני משנה מטעמו(, והכל אלא אם ואו חלק ו, כולהשירות אספקתסור את רשאי למ

)ובלי שתהיה חייבת להסכים  , לפי שיקול דעתה הבלעדימועצהניתנה לכך הסכמת ה

כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את  מועצה, מראש ובכתב. ניתנה הסכמת הלכך(

על מסמכי המכרז או  על פיחב, מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא  קבלןה

  כל דין. פי

כאמור, ללא הסכמת  קבלןה על ידימובהר, כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות  .84

, בין מועצהכאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה ל מועצהה

 .קבלןההיתר, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם 

ד הגשת הצעתו במענה למכרז ומשך תקופת מתחייב בזאת, כי החל ממוע קבלןה .85

, בין במישרין ובין בעקיפין, קבלןההתקשרות, לא יבצע ולא יאפשר כל העברת שליטה ב

, ללא קבלןלכך, מראש ובכתב. מובהר, כי כל העברת שליטה ב מועצהללא אישור ה

, מועצהכאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה ל מועצהאישור ה

 .קבלןהיתר, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם ה בין

-בהסכם זה, המונח "שליטה" משמעו: כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א .86

1981. 

תהא ראשית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה, בלי שתהיה  מועצהה  .87

 חייבת לקבל את הסכמת הקבלן לכך.

 סמכות שיפוט

עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הסמכות הבלעדית לדון בכל  .88

הנובע מהסכם זה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה 

 , לפי סמכותם העניינית, ולהם בלבד.בירושליםלבתי המשפט 

 שונות
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הוו צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא י על ידיויתור, ארכה או הקלה שניתנו  .89

תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם 

 כל הצדדים. על ידיהסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו 

בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה  .90

צידו על זכויותיו, כולן במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מ

כל דין, והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל  על פיהסכם זה ו/או  על פיאו חלקן, 

 עת שימצא לנכון.

על לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם  .91

ונים השלמה להשלים את הפרטים הטע מועצהכל הצדדים, והכל בכפוף לסמכות ה ידי

בהסכם זה, ולבצע בו )ככל שנדרש( את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים 

בכתב ההזמנה להציע הצעות  , כאמורמועצההדרושים בהתאם להבהרות והוראות ה

, מועצהמסמיך בזאת את ה קבלןכרז(. בחתימתו על הסכם זה, ה' לתנאי המ)מסמך א

הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון  באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים

לעיל, לפי דרישת  ו/או שינוי נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. בלי לגרוע מהאמור

יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו בו )ככל שנדרש(  קבלן, המועצהה

, מועצההמחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות ה

 אמור לעיל, וכן על כל עותק נוסף של הסכם זה.כ

אחרת במפורש בהסכם זה,  הסכם זה, אלא אם נאמר על פיהינם התרופות והסעדים  .92

 כל דין. על פיבלי לגרוע, מכל תרופות או סעדים אחרים בנוסף, ו

במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום  .93

 נו יום עבודה, יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.כלשהם, ביום שאינ

הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים  .94

הכלולים בהם, ולא יהא תוקף לכל מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין 

רכו(, ושאינם נכללים בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנע

 במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.

 כתובות והודעות

כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו  .95

לכתובתו בראש הסכם זה )בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( 

שעות מעת מסירתה  72כעבור  -דואר רשום יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה ב

ביום העבודה שלאחר יום משלוחה,  -במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה 

באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה 

 בעת מסירתה כאמור. -בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 קבלןה  ועצהמה
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 מפרט השירותים :'נספח א
 
 

 מועצהמשרדי התיאור 

  ., כמפורט להלןהמועצה להשכלה גבוהה במשרדיביצוע עבודות ניקיון  יםכולל שירותיםה .1

 העבודה תבוצע בשני מבנים:   .2

. מ"ר חניון 600 -משרדים וכמ"ר  1,500 -כ במבנה המרכזי של המל"ג ששטחו 2.1
 "(; מבנה המל"ג)להלן: " שירותיםתאי  9-מטבחונים ו 4במבנה 

מ"ר במבנה מכון ון ליר הסמוך למבנה המל"ג ומצוי באותו  220-שטח משרדים של כ 2.2
יובהר כי חדרי השירותים בשטח . "(מבנה ון ליר)להלן: " , ובו מטבחון אחדהמתחם

 מכון ון ליר ובאחריות המכון.

וספים לשימושה, תשכור או תבנה המועצה מבנים נ ההתקשרותבמהלך תקופת  אם .3
 תתאפשר תוספת כוח אדם בהתאם לצורך במחירים הקבועים בהצעה

 
 העבודות היקף

 :חודשים( 12במהלך תקופת ההתקשרות ) מועצהה על ידיהמוערך  היקף העבודותלהלן  .4

תאור

כמות 

עד שעהמשעהעובדים

משך 

הפסקה 

שלא 

בתשלום

שעות ביום 

)לעובד נטו 

ללא 

הפסקה(

ימים 

בחודש 

)ממוצע(

שעות 

חודשיות 

)בממוצע(

שעות 

שנתיות

        107:3015:3000:307.521157.51,890עובד ניקיון/ אחראי מטבחונים בוקר

        107:0017:0000:309.521199.52,394 אחראי/ת ניקיון בוקר

        9211892,268ללא16:0019:00לפחות 3עובדי/ת ערב )3 עובדים/ות ל- 3 שעות(

           32163756ללא116:0019:00אחראי/ת ניקיון ערב

        296097,308סה"כ

תהא  מועצה, והמועצהיובהר ויודגש כי אין בהיקף שעות זה משום התחייבות מצד ה
היקף השעות, והקבלן יבצע את העבודות בכל היקף  רשאית להקטין או להגדיל את

 שיידרש, במחיר הצעתו, ולא תהא לו כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך.
 
 

 העבודות תיאור

 :עובדי הקבלן, כדלקמן על ידייבוצעו דות והעב .5

 עבודות במהלך יום העבודה .א

 שני עובדים כדלקמן: פעילות יציב הקבלןהשעות במהלך  5.1

לעבודות הניקיון  אחראי ניקיוןאשר ישמש  , דובר עברית,עובד ניקיון 5.1.1
שעות עבודת "(. אחראי ניקיוןאשר יבוצעו במסגרת מכרז זה )להלן: "

דקות  30כאשר מתוכם , 17:00-ל 07:00אחראי הניקיון יהיו בין השעות 
 .הפסקה לפחות ללא תשלום

 וןעבודות הניקי ויבצע אתאשר ישמש אחראי מטבחונים  עובד ניקיון 5.1.2
עובד "(. שעות עבודת עובד ניקיון בוקר/ אחראי מטבחונים)להלן: "
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דקות  30כאשר מתוכם , 15:30-ל 07:30יהיו בין השעות בוקר ניקיון 

 . הפסקה לפחות ללא תשלום

רבות אך לא רק להעובדים יסייעו במידת הצורך במשימות כלליות  5.1.3
 כיו"צ.וטיפול בציוד משרדי שינוע ציוד , קבלת וסידור סחורה, 

ילבשו מדים אחידים אשר ישמשו אותם  ם אלוהקבלן מתחייב כי עובדי 5.1.4
 .במשרדי המועצה םמצאותיבכל עת ה

שומרת על זכותה לשנות את שעות עבודת אחראי הניקיון בהתאם לצרכי  מועצהה 5.2
ימי עבודה לפחות מראש  7ושיקול דעתה הבלעדי, וזאת במתן הודעה של  מועצהה

  ובכתב לקבלן.

באחריות חולה או בחופשה או נעדר, י הניקיון או עובד ניקיון הבוקר אם אחרא 5.3
 .לו מחליף למצואהקבלן 

 העבודות יכללו בין היתר את הפעולות הבאות: 5.4

בהתאם למשרדים באופן תדיר  ניקוי רחבות הכניסה ודלתות הכניסה 5.4.1

לצורך לרבות אך לא רק שטיפה יסודית לא פחות מפעמיים בשבוע של 
 לובי הכניסה.

 .םושטיפת כליםאיסוף שוטף של  5.4.2

 פינוי וניקוי חדרי הישיבות לאורך יום העבודה. 5.4.3

אחרי ארוחת הצהריים וריקון פחים מספר פעמים  ניםניקיון המטבחו 5.4.4
 .פעמים ביום 3-לא פחות מ, וביום בהתאם לצורך

ניקיון יסודי של חדרי השירותים בתדירות גבוהה במהלך יום העבודה.  5.4.5
יקיון לפי צרכיה ושיקול דעתה נ שעותוע את תהא רשאית לקב המועצה
 הבלעדי.

לפת ציוד והח השלמת חומרים מתכלים כגון מגבות נייר וסבון נוזלי 5.4.6
 בלאי בהתאם לצורך.

ניקוי פנים חלונות, דלתות זכוכית וקירות זכוכית באמצעות חומר  5.4.7
 לניקוי חלונות.

ומסודרים שם שמירת המשרדים נקיים ביצוע כל פעולה הדרושה ל 5.4.8
 אורך כל שעות העבודה.ל

בלי לגרום הפרעה מיותרת למהלך העבודה הסדירה של עובדי  העבודות יבוצעו 5.5
, מועצהבמשרדי הוהמבקרים  עובדיםתוך התחשבות מקסימלית בצרכי ה, מועצהה

למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולת  םכמיטב יכולת ויעשהקבלן ועובדיו 
, מלהשאיר כלי עבודה מועצההילות . הקבלן ימנע, במהלך שעות פעעובדיםה

, באופן העלול ליצור מכשולים במשרדים ובחדרי ישיבותוחומרים במסדרונות, 
 ופגיעה בעובדים ובמבקרים.
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, ובנוסף כפי שיונחה אחראי מטבחונים יבצע את כל המשימות של ניקיון הבוקר 5.6

ות יהיה אחראי על ניקיון וסידור המטבחונים לכל אורך היום ובדגש על שע
 כל משימה שתוטל עליו. הכנת כיבוד לפגישות, סידור מחסנים, והארוחות, 

  עבודות ניקיון לאחר סיום יום העבודה .ב

 באמצעות 19:00-ל 16:00עבודות ניקיון לאחר סיום יום העבודה יבוצעו בין השעות  5.7
הקבלן ימנה את אחד מעובדי . הבוקר( י)לא כולל עובד לפחות ןעובדי ניקיו ארבעה

 יון כאחראי ניקיון קבוע לעבודות אלו. הניק

 ויבצע בקרה על עבודתם. הנחיות לעובדי הערביתן  , בין היתר,אחראי הניקיון 5.8

 העבודות יכללו בין היתר את הפעולות הבאות: 5.9

הקיימים במשרדי  פחיםכל הניילון בשקיות החלפת ואשפה פחי ריקון  5.9.1

 (.פחים 100 -)הערכה היא שקיימים כ מועצהה

 במהלך עבודתם מועצההעובדי  על ידיהפסולת שתיווצר  כל פינוי 5.9.2
  במשרדים, במטבחים ובשטחים הציבוריים.

מטבחונים בהרצפה ייעשה מידי יום, במשרדים, במעברים,  טואטא 5.9.3
 ובשטחים הציבוריים.

בשבוע או לפי הצורך בחומרי  פעמיים לפחות ת החדרים והלשכות שטיפ 5.9.4
 ניקוי העומדים  בתקנים הישראלים.

מסגרות תמונות כולל ריהוט הקיים במשרדים פריטי הגוב אבק מכל ני 5.9.5
 לפחות פעמיים בשבוע או לפי הצורך.ושלטים 

ניקוי פנים חלונות, דלתות זכוכית וקירות זכוכית באמצעות חומר  5.9.6
 לניקוי חלונות.

 ניקיון יסודי וחיטוי של תאי השירותים. 5.9.7

 .בחדרי הדיונים מדי יום שאיבת אבק משטיחים 5.9.8

 .מתקני מיםניקוי  5.9.9

, כלים חרסינה, מראותו שיש משטחישל כיורים, וחיטוי  ניקוימידי יום  5.9.10
פינוי אשפה, וכן,  במטבחונים. נירוסטהוואביזרי אינסטלציה  סניטריים

 שטיפת הכלים שהצטברו וכדומה.

בסיום יום  השלמת ניקיון המשרדיםביצוע כל פעולה הדרושה לשם  5.9.11
 העבודה.
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 ישי או לפני יציאה לחופשהבימי חמעבודות ניקיון  .ג

 יבוצעו הפעולות הבאות:או לפני יציאה לחופשה בימי חמישי  5.10

מכונות  ,בעמדות העבודה תומסכי מחשב וציוד היקפי כגון מדפס ניקוי 5.10.1
באמצעות חומרי ניקוי  תצילום, חדרי ישיבות ומסכי הטלוויזיו

 מתאימים בלבד. 

הנחיות הגורמים בהתאם ל ומגופי התאורה אוורור ניקוי אבק מפתחי 5.10.2
 .המקצועיים בתחום האחזקה והחשמל במל"ג

 .ומיקרוגלים ניקוי מקררים 5.10.3

 של המטבחים והשירותים. שטיפת פחי אשפה 5.10.4

 :יסודי שלכל חודש יבוצע ניקיון ביום חמישי הראשון ב 5.11

  .הציבורייםת ובשטחים במסדרונוים הנמצאדלפקים וה כל הריהוט 5.11.1

ית וקירות זכוכית באמצעות חלונות, דלתות זכוכ יסודי כוללניקוי  5.11.2
 חומר לניקוי חלונות.

 ניקיון יסודי בחופשת סוכות ופסח .ד

במהלך חופשת סוכות ופסח בהתאם לפגרות  מועצההעבודות יבוצעו במשרדי ה 5.12
והן כוללות את ביצוע כל  מועצהאו בשני מועדים אחרים אותם תקבע ה מועצהה

 להלן.  13עבודות הניקיון, כמפורט בסעיף 

דות הניקיון יוגדר לפני תחילת ביצוע העבודות, והתמורה תשולם בהתאם היקף עבו 5.13

 לימי העבודה בפועל לפי הצעת מחיר הקבלן.

 העבודות יכללו: 5.14

 .מתחת ומאחורי הריהוט הזזת הרהיטים ושטיפה יסודית של הרצפות 5.14.1

 .מסגרות החלונות, החריצים והמסילות, התריסים :ניקוי החלונות 5.14.2

 .משקופיםו דלתותניקוי  5.14.3

 ., דלתות, תמונות, חלונות וכו'ניקוי מתגי החשמל 5.14.4

 .והורדת כתמים מקירות, דלתות ורצפותהמסדרונות ניקוי יסודי של  5.14.5

 .מטבחוניםמשרדים ורהיטים , , שולחנותניקוי יסודי של  5.14.6

 : )בפסח הפשרת המקרר וניקוי חלקי המקרר והתאים הקיימים בו 5.14.7
 .ג(לקראת החג ובתיאום עם הגורמים המקצועיים במל"

  ניקוי יסודי וחיטוי של המיקרוגלים  באמצעות חומרים מתאימים. 5.14.8
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ובפרוזדורים, כולל מריחת משרדים , בחדרי המטבחוניםרצוף רצפות בק 5.14.9

מכונות מיוחדות, לרבות מכונות אמצעות זאת ב וקס לא מחליק, כל
  .ת המל"גלפי דריש , וזאתהקבלן על ידיאשר יסופקו  ו/או פוליש רצוףק

. הניקוי יכלול: שאיבה, מועצהבמשרדי השטיחים כל החד של ניקוי מיו 5.14.10
 .מיוחד רחיצה עם שמפו על ידיכתמים  ניקוי, קרצוף השטיחים והורדת

 .מועצהת העל פי דריש ,הסרת אבק יסודית ממדפים ומספרים בספריות 5.14.11

 .אבק וקורי עכביש מלכלוךתקרות ניקוי  5.14.12

 ווילונות אחרים.  ונציאניםניקוי וילונות  5.14.13

בקיטור או )אמצעי חלופי שיאושר על ידי המל"ג( של חניון  שטיפה 5.14.14
 המל"ג. 

 

 מפקח מטעם הקבלן

 הקבלן ימנה מטעמו מפקח אשר ישמש כמנהל מטעמו, ויהיה אחראי בין היתר על: .6

אחראיות כוללת להתייצבות העובדים, פתרון בעיות נוכחות או משמעת, מציאת  6.1
 מחליפי מקום במקרים של היעדרות וכו'

  חומרים/ ציוד/ ביגוד/ נייר וכדומה. אספקת 6.2

 .אחריות כוללת על טיב השירותים המסופקים 6.3

 .הגשת החשבון מטעם הקבלן 6.4

על בקרה על שעות העבודה של העובדים,  מטעם הקבלן אחראיהמפקח יהיה  6.5
 וחות נוכחות חודשיים.דהמפקח ימציא למועצה  ורישום השעות באופן דיגיטאלי.

לפון לפניות מטעם המל"ג ולפתרון בעיות מכל סוג המפקח נדרש להיות זמין בט 6.6
 מכרז זה. נושאשהוא, ולביצוע תקין של העבודות 

 המפקח יגיע למל"ג בהתאם לצורך על מנת למלא את כל משימותיו. 6.7

 בהיעדר המפקח עקב חופשה או מחלה ימנה הקבלן מחליף זמני ויעדכן את 6.8
 המועצה. 

 
 דרישות והוראות נוספות

או מהווה חלק  למשרדיםי לשמירת הרכוש המופקד בידיו ואשר שייך קבלן יהיה אחראה .7
 ובציוד. במשרדיםמהם. בתום כל טיפול ידאג הקבלן לקיום אמצעים שימנעו פגיעה 

, הן כתוצאה מעבודה בלתי מועצהה הקבלן במהלך עבודתו לרכוש על ידיכל נזק שייגרם  .8
י מתאימים ו/או מכל סיבה מקצועית ו/או רשלנית והן כתוצאה משימוש בחומרים בלת

   .רועיו ללא תשלום, בסמוך למועד האעל ידיאחרת הקשורה בפעילות הקבלן, יתוקן 
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ו/או  ותהעבוד ביצוע בתחילת, מועצהמה והוראות שיקבל על פי  ויפעלאו מי מטעמו הקבלן  .9

 , בין בכתב ובין בעל פה.  ןבמהלכ

לקה או סכנת פגיעה של חומרים בו נוצר מפגע בטיחותי ובמיוחד סכנת החשבכל מקרה  .10
חריפים, יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת 

 אמצעים המתאימים להנחיות משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני עובדים ומבקרים.

ותקנותיה  1970-העבודות יבוצעו בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל .11
 .2007-לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז

 . שיסוכם בין המועצה לבין הקבלןבתחילת כל שבוע יעביר הקבלן או מי מטעמו דוח ביצוע  .12

עובדי הקבלן ישמרו על היגיינה אישית, בגדים נקיים והופעה מסודרת. המנהל יוכל לפסול  .13
 רשים.המשך עבודת עובד שלא יעמוד בתנאי ההופעה הנד

 חומרי ניקיון וכלי עבודה

כלי העבודה מכניים וחשמליים, הנדרשים לביצוע מתכלים והחומרים , הכל חומרי הניקיון .14
 , יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.עבודות הניקיון

  :מועצהה על ידילהלן פירוט החומרים הנדרשים  .15
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות אורית

להחלפה פעם לפי גודל הפחים,  שקיות אשפה קטנות לפחי משרד 
 ביום 

לפי גודל הפחים, להחלפה  שקיות אשפה גדולות
 לפחות חמש פעמים ביום

 לפי שימוש סבון ידיים )נוזלי למטבח(
 לפי צורך בשירותיםמפיצי ריח 
   סבון כלים

 לפי צורך שירותים למילוי בסבון ידיים 

להחלפה אחת לשבוע לפחות  סקוצים לניקוי כלים
 )חלבי ובשרי(

   ג הפלאספו
 להחלפה אחת לשבוע לפחות  מטליות ניקוי רב פעמיות

   מסיר שומנים
   מסיר אבנית
  אקונומיקה

   סבון לניקוי רצפה ריחני 
   ספריי לניקוי חלונות

)בבקבוק בעל  שירותים מבשם לוונדר
   יכולת התזה(

  סמרטוטי רצפה פשוטים
 לפי צורך סמרטוטי רצפה מיקרופייבר

   ת חד פעמיות כפפו
   כפפות גומי רב פעמיות 

 לפי הצורך םפרקטייחומר תקני לניקוי 

  נייר ניגוב ידיים במטבחונים
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איכותיים מניעת ספקות יובהר ויודגש כי הקבלן יספק חומרי ניקוי וחומרים מתכלים ל .16

 בכל כמות שתידרש לשם ביצוע העבודות בשלמותן.

 הנדרש:להלן פירוט הציוד  .17

 תקופה פרטים כמות אורית

 יחידות 4 מטאטא רגיל
 רבעון לפחות

 יחידות 4 מגב
 רבעון לפחות

 יחידות 4 דלי לשטיפה
 רבעון לפחות 

 יחידות 4 יעה עם מקל
 רבעון לפחות

שלטי אזהרה עומדים לרצפה 
 שנה יחידות 6 רטובה

עגלות לנשיאת חומרי וציוד 
 שנה יחידות 4 ניקיון

 שנה יחידה 1 שואב אבק
    סבוניות שירותים ומטבחים

מתקני נייר ניגוב ידיים שירותים 
    ומטבחונים

    מתקני נייר טואלט
 כיסויי אסלות ן לשליפת מתק

    )חד פעמי(

חומרים ו, מלאי חומרי ניקיון מועצהההקבלן יחזיק במחסן שיימסר לשימושו על ידי  .18
וכלי עבודה ככל הנדרש לביצוע עבודות  ניקיוןעבודות המתכלים בכמות שתספיק לביצוע 

  אלה.

כל חומרי הניקיון יהיו מתאימים לייעודם על פי הנחיות היצרן, מקוריים, ממותגים  .19

 ומסומנים ובעלי ריח נעים. 

, DPL, ניקול, דיזולב, Sun Day, קליין, HGחומרי הניקיון שיסופקו יהיו תוצרת סנו,  .20

 .מועצהרך באישור היעקובי, אג'קס, דנסל או שווה ע

, לחיפויים, לריהוט למשרדים או לציוד הקיים בהם לרבותכל נזק ישיר או עקיף שיגרם  .21
 בחומרים ובכלי העבודהעקב שימוש או לרכוש צדדים שלישיים ולכל מרכיב אחר,  לפרקט

 שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.

ה אחראי לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש בחומרים חריפים ו/או לחים הקבלן יהי .22
  ו/או ככל הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיו, את המבנה למצב עבודה רגיל.

  הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין ובטיחותי. .23

ים לחומרים ולסוג הלכלוך הקבלן יוודא, כי כל החומרים בהם הוא עושה שימוש, מתאימ .24
 . מועצההקיימים במשרדי הוהמשטחים 

 הצבת עובדים נוספים

, מועצהלפי צרכי הים נוספים, בכמות שיידרש, הקבלן יציב עובד מועצהיידרש על ידי ה אם .25
התמורה שעות, ו 3העובדים יוזמנו למינימום שעות.  24וזאת בהודעה מראש של לפחות 
 ל הקבלן לשעת עובד ניקיון.תשולם בהתאם להצעת המחיר ש
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים –' בנספח 

 
 

 :לכבוד
 המועצה להשכלה גבוהה

 43ז'בוטינסקי 
 ירושלים

 
 עניינים מניגוד להימנע התחייבות: הנדון

 

 כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר. ______________ ז.ת__________________,  מ"הח אני
 :להלן)אספקת שירותי ניקיון ל' __________ מס בחוזה מועצהה עם התקשרותי במסגרת

 "(:ההסכם"

 של במצב מטעמי מי או אותי להעמיד עלולים אשר מחדל או/ו פעולה מכל להימנע מתחייב אני .1

 לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד העלול באופן או/ו מועצהה של ענייניה עם עניינים ניגוד

 .ההסכם שאונ עבודהה עם בקשר או/ו בגין עניינים

 במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מידי באופן מועצהל להודיע מתחייב אני .2

 לפעול מתחייב ואני האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד עניינים לניגוד חשש של

  .יםהעניינ ניגוד מניעת לשם מועצהה להוראות בהתאם

 מועצהה כלפי שהוא וסוג מין מכל תביעות או טענות כל לי התהיינ לא כי ומתחייב מצהיר אני .3

 .כאמור עניינים ניגוד מניעת עם בקשר מועצהה של החלטה כל בגין מטעמה מי או

 בביצוע חלק שייטלו המקצועיים הגורמים ואת מטעמי העובדים כל את להחתים מתחייב אני .4

 כי, עניינים ניגוד להם אין יהלפ זו להצהרה זהה ההצהרה על ההסכם עם בקשר התחייבויותיי

 חשש כל על, מיידית, לי להודיע מתחייבים וכן בעתיד עניינים מניגוד להימנע מתחייבים הם

 .לכאורה עניינים ניגוד לניגוד

 להוביל העלול אירוע כל גם פירושו" עניינים ניגוד" זה התחייבות כתב שלעניין בזאת מובהר .5

 . עניינים לניגוד פוטנציאל עלב או" עניינים לניגוד חשש" של למצב

 בכל לנקוט זכותה על שומרת המועצה, דיווח מתן איאו /ו כוזב דיווח של במקרה כי לי ידוע .6

 .המלא דעתה ושיקול מועצהה נהלי, הדין להוראות בהתאם והכל, לנכון שתמצא צעד

 

 :ולראיה באתי על החתום

 
________________      ________________ 

 חתימה                    תאריך
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 הצעת המחיר )נספח ט' למסמכי המכרז( –' גנספח 

 
 ידי הזוכה-תצורף על



 מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
 

61 

 

 טבלת ערך שעות נוספות – להסכם 'דנספח 

ערך שעות נוספות לעובד/ת ניקיון

שעות נוספות 125%
 בסיס לחישוב שכר יסודאחוזיםפרטים

            29.47               125%36.84שכר יסוד כולל תוספת ותק

            36.84                 7.50%2.76פנסיה

            36.84                 6.00%2.21פיצויים

            36.84                 1.00%0.37מענק מצויינות

37.21                 7.60%2.83בטוח לאומי )לפי מקסימום(

               45.01עלות שכר לשעה 125%

               46.05עלות שכר מינימאלית לשעה רגילה

ללאתוספת

שעות נוספות 150%
 בסיס לחישוב שכר יסודאחוזיםפרטים

            29.47               150%44.21שכר יסוד כולל תוספת ותק

            44.21                 7.50%3.32פנסיה

            44.21                 6.00%2.65פיצויים

            44.21                 1.00%0.44מענק מצויינות

44.65                 7.60%3.39בטוח לאומי )לפי מקסימום(

               54.01עלות שכר לשעה 150%

               46.05עלות שכר מינימאלית לשעה רגילה

                 7.96תוספת

ערך שעות נוספות לאחראי/ת ניקיון

שעות נוספות 125%
 בסיס לחישוב שכר יסודאחוזיםפרטים

            35.35               125%44.19שכר יסוד כולל תוספת ותק

            44.19                 7.50%3.31פנסיה

            44.19                 6.00%2.65פיצויים

            44.19                 1.00%0.44מענק מצויינות

44.63                 7.60%3.39בטוח לאומי )לפי מקסימום(

               53.99עלות שכר לשעה 125%

               54.70עלות שכר מינימאלית לשעה רגילה

ללאתוספת

שעות נוספות 150%
 בסיס לחישוב שכר יסודאחוזיםפרטים

            35.35               150%53.03שכר יסוד כולל תוספת ותק

            53.03                 7.50%3.98פנסיה

            53.03                 6.00%3.18פיצויים

            53.03                 1.00%0.53מענק מצויינות

53.56                 7.60%4.07בטוח לאומי )לפי מקסימום(

               64.78עלות שכר לשעה 150%

               54.70עלות שכר מינימאלית לשעה רגילה

                10.09תוספת
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 ביטוח  -' הנספח 
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 ערבות ביצוענוסח  –' נספח ו
 

 01/2020 מכרז פומבי מס'
 ניקיוןאספקת שירותי ל

 
 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה
 ירושלים 43רח' ז'בוטינסקי 

 
 א.ג.נ.,

 
  ערבות מס' ______________הנדון: 

 
 

שקלים חמישים אלף במילים: )₪  50,000של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
י להגיע לכם מאת: _________ "( כמפורט להלן, המגיע או עשוסכום הערבות" –חדשים(  )להלן 

ניקיון "( בקשר עם קיום חוזה/הסכם מס' __________ לאספקת שירותי המבקש" –בע"מ  )להלן 
 .01/2020מכוח מכרז פומבי מס' 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום  סכום בגבול סכום הערבות , מבלי להטיל

מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על 
  סכום הערבות.

 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב 
למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: 

____________________________________________ 

  לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
להלן חברות הביטוח אשר מהן מאושרת קבלת ערבויות )בנוסף לערבויות של בנקים מסחריים  

 בישראל(:
 

 כלל -

 מגדל -

 הפניקס -

 מנורה -

 הראל -

 אליהו -

 איילון -
 

ידי -בלו, חייבות להיות חתומות ע"י חברות הביטוח עצמן ולא עלערבויות חברות הביטוח שיתק
 סוכן.

 

נוסח הערבויות של חברות הביטוח יהיה זהה לערבויות הבנקאיות.  
 

 
 

 


