
      

  

  

  מכרז פומבי מספר
102/2015  

  לקבלת הצעות למתן
באזור ירושלים  ניקיוןשירותי 

  רבתי
  

  

  

  

  .כאחד וגברים לנשים פונה אך זכר בלשון מנוסח המסמך

  

   :יובהר כי

להן מופיעים קישורים , ם"הוראות התכשל ) המתעדכנים מעת לעת( המחייבים םנוסחיה

: הכללי בכתובת אינטרנט של החשב באתר הנמצאים, אלקטרוניים במכרז זה

nsf.horaot/hashkal/doc/il.gov.mof.takam://http 

  

   © לרשות האוכלוסין וההגירהכל הזכויות שמורות, רשות האוכלוסין וההגירהמסמך זה הינו רכוש 

לכל מטרה שהיא , או חלקי, ולא יעשה בו שימוש מלא, לא ישוכפל, המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם
  ..מלבד מענה על מכרז זה

  



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

2 

   ועיקרי המכרזרקע

  : יובהר כי

 .על נספחיהם, ף לוהמידע המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה המצור. האמור בפרק זה הוא כללי ותמציתי בלבד

 המכרז .1

 102/2015מספר פומבי מפרסמת בזאת מכרז ") הרשות"–להלן (רשות האוכלוסין וההגירה  1.1

  . בירושלים וסביבותיהיחידותיה עבור , ")המכרז "–להלן (למתן שירותי ניקיון 

והעומדים בדרישות הסף , יסיון ויכולת במתן שירותי ניקיוןהמכרז מיועד לספקים בעלי נ 1.2

  .במכרזטות המפור

לעמידה בדרישות המופיעות ,  היתרבין יחוייבו, במכרזכזוכים הספקים אשר ייבחרו  1.3

הגנה על "בדבר ,  של החשב הכללי במשרד האוצר7.11.3ם "בהוראת תכ מעת לעתומתעדכנות 

 ."האבטחה והניקיון, בתחומי השמירהזכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים 

  ).לקישור להוראה לחץ כאן(

ספק אחד אשר יספק את השירותים המבוקשים במכרז עבור יחידותיה הרשות מבקשת לבחור  1.4

 . בירושלים וסביבותיה

ולרשות תעמוד האופציה להאריך תקופה ,  תהיה לתקופה של שנה אחתהספקתקשרות עם הה 1.5

 .ד ארבע שנים נוספותוזו בע

  וההגירהרשות האוכלוסין .2

בכלל זה , ם השוהים בהתושביה והזרי,  לאזרחי המדינההקשוריםשונים  עוסקת בנושאים הרשות

תקנות מערכת החוקים והלהממשלה ובהתאם למדיניות ,  לשהות ותעסוקת זריםאכיפת הדין בנוגע

   . ממונים על אכיפתםאו הרשותאשר שר הפנים 

 :כמפורט להלן, אגפים ויחידות, הרשות מורכבת ממספר מינהלים

 יחידות המטה  2.1

 .ב" ביטחון וכיו,רכש, לשכה משפטית, משאבי אנוש, ל"לשכת מנכ

 מינהל אכיפה וזרים 2.2

  .לטבמסתננים ומבקשי מקם וטיפול בנושא שהות זרים ותעסוקתחוקים עוסק באכיפת 

 אוכלוסיןהמינהל  2.3

מורכב . עליה ושבות, איחוד משפחות, אשרות, אזרחות ומעמד, עוסק בתחום מרשם ודרכונים

  . מרחבים6 - ב תתי לשכות הפרוסות ברחבי הארץ8 - ו, לשכות24-מ

 מינהל מעברי הגבול 2.4

 ימיים , יבשתיים, של ישראל מעברי גבול בינלאומיים23- מתפעל ומבצע ביקורת גבולות ב

  .ואוויריים



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

3 

 מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים 2.5

  .  בישראלזריםסדרת העסקתם של עובדים העוסק ב

 עיקרי השירותים המבוקשים במכרז .3

 מרכיבי השירותים הנדרשים במכרז 3.1

  . י הנחיית נציג המשרד"פעילות ניקיון בפרקי זמן קבועים עפסדר קבוע של 

  מכרזהשירות ב פילוח 3.2

 . הספק שיזכה במכרזיינתנו על ידי , השירותים המבוקשים במכרז 

כמות   אתר
י עובד

הרשות 
  באתר

הערכת 
  *ר"גודל במ

קבלת 
  קהל

שעות  הערכת
 ניקיוןמינימלית ל

  *נדרשות לחודש

  הערות

    640  אלל  2,500  200  בניין מטה הרשות
    180  אלל  700  60  13בניין מגדל העיר קומה 

    180  אלל  800  80  2,3,5,6' ח ק"בית כי
    30  אלל  500  6  מחסן וגינזך
    70  כן  70  6  לשכת גילה

שירותי הניקיון , נכון למועד פרסום המכרז  70  כן  80  5  לשכת מעלה אדומים
 באמצעות החברה שתזכה באחריות הרשות

 אך ייתכן כי שירותים אלו יועברו לאחריות,במכרז
  . חברת הניהול של הבניין

    1170        כ שעות"סה

  : יובהר כי*

אין בהם כדי לחייב .  בלבדהערכההינם בגדר , המספרים המופיעים בטבלה בסעיף זה  .א

 לא תהא שום טענה ,או לזוכים במכרז/ ויםלמציע. ר"לכל כמות שעות או מ, רשותהאת 

 .בעניין זה מכל סוג שהוא

פי  לעיל עלים מהאתריחידות או לגרוע ) פ מיקומם הגיאוגרפי"ע(רשות רשאית להוסיף ה  .ב

  .שיקול דעתה הבלעדי

   לעריכת המכרזהזמניםלוח 

 :להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז .4

  המועד  פעילות  סידורי

  16.04.2015  מועד פרסום המכרז  4.1

המועד האחרון להגשת שאלות   4.2
  ולהבהרות

  10.00 בשעה 27.04.2015

ת הרשות והמועד האחרון לתשוב  4.3
  לבקשה לשאלות והבהרות

29.04.2015  

  12.00 בשעה 13.05.2015  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  4.4
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ובכלל זה , הרשות רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו .5

הודעה בדבר דחייה כאמור . כל עוד לא חלף מועד זה, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות

 .ינטרנטאתר האעיתונות ובתפורסם ב

  הגדרות

 :למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם .6

  משמעות  המונח  סידורי

  רשות האוכלוסין וההגירה  הרשות  6.1

  ועדת המכרזים של הרשות  ועדת המכרזים  6.2

, www.piba.gov.il,אתר האינטרנט של הרשות   אתר האינטרנט  6.3
   "מים ומכרזיםפרסו"תחת הקישור 

' מפרט השירותים המבוקשים המופיע בנספח א   שירותי ניקיון או השירותים  6.4
  .למכרז

  למכרז' בחוזה ההתקשרות המצורף כנספח   החוזה  6.5

  למכרז' גהטופס המצורף כנספח    כולל הצעת המחירטופס ההצעה  6.6

 .למונחים אחרים תהיה המשמעות הקבועה להם בחוזה .7

  נספחים

 :הם, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, חים למכרז זההנספ .8

  תיאור  הנספח  סידורי

  מפרט השירותים המבוקשים  'נספח א  8.1

  החוזה שייחתם עם הזוכה במכרז   'נספח ב  8.2

   כולל הצעת המחירטופס ההצעה  'נספח ג  8.3

  

  אופן הערכת ההצעות

 :באופן ובסדר כמפורט להלןהערכת ההצעות במכרז תתנהל  .9

ות תבחן את עמידתם של המציעים בתנאי הסף להשתתפות במכרז ותפסול הצעות הרש 9.1

 .שלא יעמדו בתנאי הסף

. של איכות תעניק ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות מידה הרשות 9.2

לא יעברו , ")ציון סף לאיכות("מציעים אשר לא יקבלו את הציון המזערי שנקבע במכרז 

 .לשלב ניקוד העלות

 . מציעים בהתאם לאמות המידה של עלות תעניק ניקוד לתהרשו 9.3

 שהצעות המחיר שלהם המציעיםציוני האיכות והעלות ותדרג את  את שקללתהרשות  9.4

 . לפי ציון משוקלל שייקבע בהתאם לאמות מידה של איכות ומחירנבדקו
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למתן " שני ושלישי כשיר"ועדת  המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להכריז על  9.5

ים אשר ידורגו  מציעויידרש, כשיר שני ושלישי וזכרובמידה וי. ים המבוקשיםהשירות

 חודשים מיום 6-ללהאריך את כתב ערבות ההגשה עד , במכרז שלישישני וה המותבמקו

  ".ישישלכשיר "  ו" שניכשיר " כושבו הוכרז

של ועדת  דעתה הבלעדי ייועדו על פי הצורך ובהתאם לשיקול, שני ושלישיכשירים  9.6

ת ובהתאמה להצעתיעשה ההתקשרות עימם  ו, במכרזהזוכה להחליף את , מכרזיםה

 .ם בהצעתו הגישםמחיר אותה

  תנאי הסף להשתתפות במכרז

 כללי .10

מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים במכרז רשאים להשתתף רק  10.1

 . יפסלו–מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים . המפורטים בפרק זה להלן

קיום תנאי סף בתאגיד . תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו 10.2

 –לדוגמה(באורגן של המציע , )חברה בת או חברה אחות,  חברה אם–לדוגמה(קשור 

   .הסףבבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי , )ל"מנכ

 .אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים 10.3

 ל המציעמעמדו המשפטי ש .11

שאינו בעל , תאגיד הרשום בישראל על פי דין :על המציע להיות במועד הגשת ההצעה 11.1

 –ואם הוא חברה , 2015 שנתחוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות ל

 .הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור

ב לחוק חובת 2משמעות הדבר בסעיף כ, אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה 11.2

רשאי המציע לצרף להצעתו אישור כנדרש בחוק ותצהיר , 1992-ב"תשנ, המכרזים

 .המאשר זאת

חוק העסקת עובדים על ידי ב כמשמעותו ים לעסוק כקבלן שירותןרישיוהוא בעל מציע ה 11.3

 ).לקישור לנוסח החוק לחץ כאן( .1996- ו"תשנ, קבלני כוח אדם

 לא ,1976-ו"תשל, חוק עסקאות גופים ציבורייםבכהגדרתו ,  ובעל זיקה אליוהמציע 11.4

 להוראת 'נספח בבהורשע ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 

בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה  רשימת החוקים המפורטים –7.11.3ם "תכ

 השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד 3-ב 2011-ב"תשע, של דיני העבודה

 ).לקישור להוראה לחץ כאן(. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 :בסמכות וועדת המכרזים לדחות את ההצעה בתנאים הבאים 11.4.1

 3-במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי השליטה בו ב 11.4.1.1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 
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במכרז בעֵברה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה 

 . רשימת חוקי העבודה–א "ינספח ם בהמפורטי

במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו על ידי  11.4.1.2

 ביותר משני קנסות כלכלהוהאכיפה במשרד המינהל ההסדרה 

 רשימת – א"ינספח המפורטים ב[בגין עֵברות על חוקי העבודה 

בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ] חוקי העבודה

מספר קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו כקנסות . הצעות במכרז

 .שונים

בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות על  או המציעהוטלו על לא  11.5

לעניין זה יראו מספר . זבשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכר

 אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה , הוטל עיצום כספי כהפרה אחתשבגינםהפרות 

 כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה הכלכלהוהאכיפה במשרד 

  .משתלם לו שכר

 3- בדבר הרשעות בהכלכלהאישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד בידי המציע  

קנסות  בשנה האחרונה , האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעההשנים 

, אם היו,  השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה3-ועיצומים כספיים ב

נוהל קבלת אישור בדבר : "ם"הודעת תכבראה נוהל קבלת האישור . או היעדר הרשעות

 ). לחץ כאןלהודעהלקישור ( 7.11.3.1.ה' מס, "הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה

על פי המפורט  תהא, עלות השכר של הספק הזוכה במכרז לכל שעת עבודה בתחום הניקיון .12

לקישור  ("עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון: "7.11.3.2.ה .מסם " התכהודעתב

 ).להודעה לחץ כאן

 הגשהערבות  .13

, תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית 13.1

 שתהיה בתוקף עד ליום, )₪ 20,000 ( שקלים חדשים אלףעשריםעל סך , על שם המציע

  .בנוסח זה בלבד וטופס ההצעהב 3נספח ב המחייבפי הנוסח -וזאת על 13.11.2015

  :לתשומת לב המציעים 13.2

 יובהר כי .טופס ההצעהב 3יד הקפדה יתרה על נוסח הערבות כפי שצורף כנספח יש להקפ

  ;כל פגם בערבות יביא לפסילת ההצעה

  .נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע, פי הנוסח המצורף-על

ליתר העותקים יצורפו ; יש לצרף את כתב הערבות המקורי לעותק המקור של הצעה 13.3

  .צילומי כתב הערבות

תהיה ועדת המכרזים רשאית , מכל סיבה שהיא, נסיבות של התארכות הליך המכרזב 13.4

-אי. כפי שתמצא לנכון, לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת

 .שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה, הארכת תוקף הערבות בנסיבות מעין אלה
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בנסיבות המפורטות , או חלקהכולה , ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות 13.5

 .ובכפוף להן, 1993-ג"תשנ, בתקנות חובת המכרזים

  מחזור כספי .14

,  ללקוחותניקיוןמתן שירותי הנובע מפעילותו בתחום של , של המציעהשנתי המחזור הכספי 

שנים כל שנה בב, מ"מעכולל לא ) ₪ 1,500,000( חדשיםשקלים  מיליון וחצי לפחותעל  עומד

  . 2014 -ו 2013, 2012

 ניסיון  .15

 :במצטברעל המציע לעמוד בשני התנאים הבאים           

 שנה בשנים בכל,  לקוחות)3(שלושה ל ניקיון בעל ניסיון קודם במתן שירותי הינוהמציע  15.1

 +) 250,000₪( אלף שקלים חדשים מאתיים וחמישים בהיקף כספי של, 2014-ו 2013, 2012

 . בכל שנהלכל לקוח  לפחותמ"מע

בו  מספק שירותי ניקיוןהמציע ,  חודשים קודם לכן12ליום הגשת ההצעה ולפחות נכון  15.2

 מטרים רבועים עשרת אלפים אתרים שונים בהיקף כולל של לפחות )10(עשרה בזמנית 

 . )ר"מ 10,000(

 המועסקים על ידי המציעעובדים ה .16

במתן שירותי המועסקים , עובדים) 20 (עשרים במועד הגשת ההצעה המציע מעסיק לכל הפחות

עובדים אלה נדרשים להעסקה אצל . אתרים שונים בו זמנית) 10(לפחות עשרה ב, תניקיון ללקוחו

 .החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה לפחות) 12( בשנים עשר, המציע

  השירותים המבוקשיםעובדי המציע לביצוע .17

  הצוות המוצע לניהול השירותים המבוקשים 17.1

 על ידי אשר יועסקו,  שלהלן תפקידים העומדים בדרישות הסף בעלישניהמציע יציג בהצעתו 

  .זוכה עם חתימת חוזה ההתקשרות עימוספק הה

 מנהל לקוח 17.1.1

 .ג בישראל"בעל תעודה ממוסד המוכר על ידי המל,  בעל תואר ראשוןאקדמאי 17.1.1.1

 2010-2014 שנים במהלך השנים בעל ניסיון של לפחות שלושהינו אשר מנהל הלקוח  17.1.1.2

) 1,000( אלף  המעסיקים לפחותוחות מול לפחות שני לקוחותבניהול קשרי לק

 .עובדים

 מפקח 17.1.2

 .כולל תעודת בגרות המוכרת על ידי משרד החינוך, בעל השכלה תיכונית 17.1.2.1

בניהול  2014 – 2011שנה אחת במהלך השנים בעל ניסיון של לפחות  הינו המפקח 17.1.2.2

 .  לפחותם עובדי)1,000(אלף  המעסיקאחד   פרויקטים מול לקוחלוגיסטי של
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 עובדי המציע לביצוע השירותים המבוקשים 17.2

עובדים זרים על ידו  לא יועסקו ,לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכםהמציע יתחייב כי 

עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות ", ם"בהוראת תכ כמפורט

  ).לקישור להוראה לחץ כאן( 7.12.9' מס, "הממשלה

 משרדי המציע .18

 : האמצעים הבאיםקיימיםבהם , ) למגוריםמשמשיםאשר אינם (המציע פועל ממשרדי קבע 

 .08:00-17:00בין השעות ' ה- 'מוקד טלפוני המאוייש על ידי מוקדן אחד לפחות בימים א  18.1

 .קריאות שירות ולקוחות, תוכנת מדף לניהול חשבונות  18.2

 .קו אינטרנט מהיר, סורק, מרכזייה רב קווית, ייהפקסימיל, מדפסת  18.3

וברשותו כלל הרישוי התקף הנדרש , המציע עושה שימוש בעבודתו בתוכנות מקור בלבד .19

 .להפעלתן

 10במסגרת הנדרש בסעיפים  אשר על המציע לצרף להצעתו ואישורים מסמכים

  .הווה תנאי סף להשתתפות במכרז מתקפים ליום הגשת ההצעה,  האישורים והמסמכיםכלהצגת . לעיל 20עד 

 ). לעיל11.1כאמור בסעיף  ( מהמרשם הרלבנטי על רישום תאגידאישור .20

 ). לעיל11.1כאמור בסעיף  (2015נסח רישום תאגיד עדכני לשנת  .21

  www.taagidim.justice.gov.il: ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידים

  ".הפקת נסח חברה "תחת הקישור

י החתימה אצל המציע וסמכותם /הד בדבר זהות מורש"אישור עדכני של עופרטי המציע כולל  .22

 ).טופס ההצעהב 1בנספח  נוסח המחייבבהתאם ל (לחייב את המציע בחתימתם

 ). לעיל11.2כאמור בסעיף  (עסקו של המציע הוא בשליטת אישהאישור רואה חשבון כי  .23

חוק העסקת עובדים על  כמשמעותו ב,יםהעתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כקבלן שירות .24

 .) לעיל11.3כאמור בסעיף ( ,1996- ו"תשנ, ידי קבלני כוח אדם

כאמור בסעיף (, 1976ו "ת גופים ציבוריים תשלהצהרה אודות היעדר הרשעות על פי חוק עסקאו .25

 ).טופס ההצעהב 2ובהתאם לנוסח המחייב בנספח ,  לעיל11.4

בהתאם לנוסח  לעיל ו11.4, 11.5כאמור בסעיפים  (תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו .26

ני  בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי די, )טופס ההצעהב 4המחייב בנספח 

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת , עבודה

 :המידע הבא, בין היתר, בתצהיר יפורט. השירותים

 .ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה 26.1
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 .ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה 26.2

בגין ) אם קיימות(רות בשליטת מי מבעלי השליטה ההרשעות הפליליות של חברות אח 26.3

 .הפרת דיני עבודה

 .פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה 26.4

ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה "כל הקנסות שהושתו על כל הנ 26.5

 . בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, הכלכלהוהאכיפה במשרד 

ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל " הכספיים שהושתו על כל הנכל העיצומים 26.6

בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון , במשרד הכלכלהההסדרה והאכיפה 

  .2011 -ב"תשע , בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, להגשת ההצעות

 השנים האחרונות 3- בדבר הרשעות בהכלכלהאישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .27

 השנים 3-קנסות  בשנה האחרונה ועיצומים כספיים ב, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה

כאמור בסעיף (. או היעדר הרשעות, אם היו, האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה

  ).עיל ל11.4

נספח התמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים וכן את עלות השכר המינימלית אשר המציע  .28

 ).טופס ההצעהב 6בהתאם לנוסח המחייב בנספח ו,  לעיל12כאמור בסעיף ( ישלם לעובדיו

כי הצעתו כוללת את עלות השכר ונוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר  .29

כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת , ות נוספות בגין ההסכםלמעביד וכן עלוי

 .) לטופס ההצעה7בהתאם לנוסח המחייב בנספח ו,  לעיל12כאמור בסעיף  (.המכרז

 ).טופס ההצעהב 3בנספח  לנוסח המחייב ובהתאם,  לעיל13כאמור בסעיף  (ערבות הגשה .30

אודות מחזור ההכנסות של , מציעהצהרת המציע וחוות הדעת של רואה החשבון הקבוע של ה .31

 ). בטופס ההצעה10, 9ובהתאם לנוסחים המחייבים בנספחים ,  לעיל14כאמור בסעיף (המציע 

כאמור  (אודות ניסיונו ומספר עובדיו , הצהרת המציע בפני עורך הדין הקבוע של המציע .32

 ).טופס ההצעהב 11ובהתאם לנוסח המחייב בנספח  לעיל 16- ו15פים בסעי

 המציע אודות הצוות אותו הוא מציע לניהול השירותים המבוקשים בתקופת הצהרת .33

   ).טופס ההצעהב 12ובהתאם לנוסח המחייב בנספח  , לעיל17.1כאמור בסעיף (ההתקשרות 

כאמור (קורות חיים של הצוות המוצע מטעמו של המציע לניהול השירותים המבוקשים במכרז  .34

 ). לעיל17.1בסעיף 

כאמור ( עובדים זרים לא יועסקו , כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכםותתצהיר ובו התחייב .35

 ).טופס ההצעהב 5בהתאם לנוסח המחייב בנספח ו,  לעיל17.2בסעיף 

ובהתאם לנוסח המחייב ,  לעיל18כאמור בסעיף (הצהרת המציע אודות משרדי הקבע שלו  .36

 ).טופס ההצעהב 13בנספח 
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ובהתאם לנוסח המחייב  ,לעיל 19כאמור בסעיף (מקור הצהרת המציע אודות שימוש בתוכנות  .37

 ).טופס ההצעהב 14בנספח 

 ).טופס ההצעהב 15בהתאם לנוסח המחייב בנספח (הצעת המחיר של המציע למכרז  .38

, לרכישת  מסמכי המכרז לחשבון משרד הפנים₪  750 בסך  בנק הדוארי "שובר תשלום חתום  ע .39

לא , יובהר כי .26860חשבון  ' מס) 001(סניף ראשי  )  09(רשות האוכלוסין וההגירה בנק הדואר 

התשלום לא . המחאות פרטיות או המחאות בנקאיות, יתקבל תשלום בדרך אחרת של מזומן

 . בשום אופןיוחזר לבעליו

  אמות המידה להכרעה במכרז

  :כדלקמן בתנאי הסף אשר יעמדו המכרזים תדרג את המציעים ועדת .40

 .40%= קל מרכיב זה בציון ההצעה הכולל מש –עהשל ההצאיכות הערכת מרכיב ה 40.1

 .60%= משקל מרכיב זה בציון ההצעה הכולל  – של ההצעה עלותהערכת מרכיב ה 40.2

   האיכות ת מרכיב רכהע .41

 28לפחות  ( מסך ציון האיכות הכולל70%במכרז זה מונהג ציון סף לאיכות העומד על  41.1

 מרכיב הערכת לשלב תועברנה זה בציוןשתעמודנה  הצעות יובהר כי רק. )40נקודות מתוך 

יעמוד ציון סף , כאלה לפחות שלוש הצעות תהיינהאם לא , אולם. העלות של ההצעה

  ,ואם גם אז לא יהיו שלוש הצעות כאלה, )40מתוך   נקודות26לפחות  (65%לאיכות על 

 60%ובלבד שציונן הינו מעל ,  ההצעות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר באיכות3 תילקחנה

 . )40מתוך   נקודות24לפחות (

 :מרכיבי הערכת איכות ההצעה 41.2

 ניקוד  אופן ההערכה  מרכיב ה  שלב 
  מירבי 

משקל יחסי מסך 
  קוד הכולליהנ

  הערות

מבדק   'א
זכויות 
  עובדים

ם "אשר פורסמו במסגרת הוראת תכ, ציוני מבדק סופי למציע
 ידי מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על "7.11.4

". האבטחה הניקיון וההסעדה, קבלני שירותים בתחום השמירה
ייקבע הציון על , בגינו טרם פורסם ציון מבדק זכויות עובדים, למציע

 ייוודע למשרד שקבלן שירותים אשר קיבל ציון םא. 100% - ניסיוןפי 
כדי לחמוק מציון , בין היתר, או התאגד מבדק סופי הקים את עסקו

בתיאום עם הלשכה , רשאי עורך המכרז, ברהמבדק שקיבל בע
לייחס את ציון המבדק , המשפטית ואגף הרישוי במשרד הכלכלה

  .אף לעסק החדש שהקים, שניתן בעבר לקבלן השירותים

12  
  נקודות

30%    

  :ניקוד האיכות לניסיון המציע יייעשה על פי הפרמטרים הבאים  ניסיון  'ב
רישת הסף בסעיף  הנדרשים בד3-מעבר ל, על כל לקוח נוסף .1

, נקודות  14מקסימום ולא יותר מ( נקודות 2 תינתנה,  לעיל16
 .)לקוחות נוספים בסך הכל 7כלומר עד 

, לעיל 16 הנדרשים בסעיף 10-מעבר ל, על כל אתר נוסף .2
כלומר , נקודות 14ולא יותר ממקסימום של ( נקודות 7 תינתנה

 ). אתרים נוספים בסך הכל 2עד 
  

28  
  נקודות

יקוד של הנ  70%
מרכיב  זה 
יבוצע על פי 
הצהרת המציע 

 10בנספח 
  .בטופס ההצעה

 40  : כ"סה    
  נקודות

100%    
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   הערכת מרכיב העלות .42

ובתוך כך להציע את , "הצעת המחיר"–ההצעה טופס ב 14על המציע למלא את נספח  42.1

 .המחיר המבוקש על ידו לביצוע השירותים המבוקשים במכרז

 :*7.11.3.2ם "י הוראת תכעל פ יקיוןשכר יסוד לעובד נ ימרכיב 42.2

  
חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  שכר יסוד

  עובד ניקיון
25.00 ₪   25.00 ₪   

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון יעמוד על 4,650.00 ₪ לחודש 

 עבור משרה מלאה, קרי 25.00 ₪ לשעת עבודה.

 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .6, 5 פיםסעי  ,2014

  חופשה
0.96 ₪  

) 3.85%(  

0.98 ₪   

) 3.85%(  

 ימי חופשה בתשלום בשנתיים 12 ימי חופשה בתשלום או 10

רכיב זה מחושב . של העובדלפי אורך שבוע העבודה , הראשונות

  . על שכר היסוד

 בענף צו ההרחבה 1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית: מקור

  .15סעיף , 2014 -ד"עתשה, מפעלי הניקיון והתחזוקה

  -------  תוספת ותק
0.35 ₪   

     

, תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה

 מהשנה השישית ואילך התעריף הינו .לכל שעת עבודה ₪ 0.35

  .  לכל שעת עבודה 0.46₪

  .בינוארשתחילתו באחד ,  חודשים12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 אצל קבלנים אחרים חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או

תעשה , הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה. בממשלה

בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת 

  .עבודתו של העובד במשרד

הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן הנכנס , במקרה של חילופי קבלנים

  .נות הוותק המוכרות שנצברו לכל עובדולמשרד על ש

 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה :מקור

  .7סעיף , 2014

  חגים
0.87 ₪   

)3.47%(  

0.88 ₪   

) 3.47%(  

הזכאות .  חודשי עבודה3 לאחר  ימי חג בשנה9 -עובדים זכאים ל

או יום /לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו

  .אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן

 -ד"עתשה, מפעלי הניקיון והתחזוקהצו ההרחבה בענף : מקור

  .)'א (19סעיף , 2014
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חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  הבראה
1.34 ₪   

  

1.34 ₪   

  

תעריף יום . ליום ₪ 427 עומד על 2014ערך יום הבראה לשנת 

פ שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של "הבראה יעודכן ע

, 2013השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 

  .לפי הגבוה מבניהם, עודכן בשירות המדינהאו על פי התעריף המ

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד 

  .כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה

, תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג

  .החופשה והמחלה

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור שעות 

  .נוספות

 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .11סעיף , 2014

  פנסיה

  1.97  ₪ 

)7%(  

  

  

2.00  ₪ 

)7%(   

  

  

 כהגדרתה, לקצבה לפנסיה  משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

-ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ב

 להעסקתו מהיום הראשוןהחל , על שם העובדתעשה . 2005

לצו ' לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה

ם הנהוגים לגבי עובדי  ובהתאם לכללי לפנסיית יסודההרחבה

  .בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית, מדינה

ימי , דמי הבראה,  בתוספת וותקיסודההפרשה תתבצע על שכר 

 תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה, ימי מחלה, דמי חופשה, חג

  . ב"וכיוצ

העובד עבד שעות נוספות או שעבד בשבת יש להפריש במקרה ש

   . עבודה זוגם תמורת

  .7.5% יעודכן שיעור ההפרשה ל 1.7.2015החל מיום  

 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

, "נסיית יסודפ הגדלת" בדבר ההרחבה צו ,9סעיף , 2014

  .1989-ט"תשמה



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

13 

  
חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  פיצויים
2.35  ₪  

)8.33%(  

2.38 ₪   

)8.33%(  

חוק הפיקוח על כהגדרתה ב, הפרשה לקופת גמל לפיצויים

על שם   תעשה2005-ה"התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסיים 

 לצורך , להעסקתומהיום הראשון זה החל  לצורך הסכםהעובד

 לצו ההרחבה' ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה

  .לפנסיית יסוד

ימי , דמי הבראה, ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת וותק

 תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה, ימי מחלה, דמי חופשה,  חג

  . ב"וכיוצ

 להפריש בגין עבודה זוהעובד עבד שעות נוספות יש במקרה ש

 יובהר כי ההפרשות יבוצעו עבור הסך הכולל של התשלום .6%

לפי , 150% או 125%(המשולם בגין העבודה הנוספת שבוצעה 

  ). העניין

במקרה שהעובד עבד בשבת בגין שכר היסוד יש להפריש 

  . 6% ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 8.33%

צו ההרחבה בענף  ,1963-ג"תשכה, חוק פיצויי פיטורין :מקור

  .9 בסעיף, 2014 -ד"עתשה, מפעלי הניקיון והתחזוקה

  ביטוח לאומי
0.97 ₪  

)3.45%(  

0.98 ₪  

)3.45%(  

 ביטוח 3.45% מהשכר הממוצע משולם 60%עד לשכר של 

 השימוש הואבטבלה זו . 7.25%מעבר לשכר זה משולם ; לאומי

ם אינם מגיעים בתעריף הנמוך בשל העובדה שמרבית העובדי

  . לתעריף הגבוה

: ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד כגון

סבסוד , מתנות לחגים, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה

  . ארוחות

 .1995-ה"שנתה, )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי : מקור
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חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

קרן 

  השתלמות

2.11 ₪   

)7.5%(  

2.11 ₪   

)7.5%(  

 הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן 1.10.2014החל מיום 

 גם אם לא הודיעו תשלום זה יבוצע עבור עובדים. השתלמות

לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת 

  .ן ברירת מחדלעל ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קר

   

גם (היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו שכר על ההפרשה תתבצע 

בתוספת דמי הבראה ) עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל

  .חג ומחלה, ימי חופשה

  

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

  .גמול שבת

דים ח לביצוע ההפקדות לעוב"אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו

  .לקרן השתלמות

 -ד"התשע, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .10סעיף  ,2014

    36.02  35.57  כ"סה

  לטופס ההצעה6 ראה בנספח –ותוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון ,  רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע *

הסכם או צו , דין, המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויות הנובעות מכל חוקיובהר כי 

וכי במקום בו , נן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסרהרחבה גם אם אי

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

לא כולל (תקורה וריכיבם שאינם שכר עבודה , ח כולל שכר" מחיר בש– מרכיב העלות  42.3

 )מ"מע

 :ה הבאהיבוצע על פי הנוסח, לכל הצעה נבדקתרכיב העלות  ציון 42.4

 

  שקלול ציוני העלות והאיכות   .43

 :ציוני האיכות והעלות ינורמלו לבסיס חישוב אחיד וישוקללו על פי המשקלות 43.1

  .60% –עלות , 40% –איכות        

ה  כזוכתלאישור ועדת המכרזים להכרזת ם הראשון תומלץ במקוההצעה אשר תדורג 43.2

  .במכרז

  . במכרזיםי ועדת המכרזים הינה הסמכות היחידה להחליט על הזוכיובהר כ     
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 אופן התנהלות המכרז

  מסמכי המכרזקבלת  .44

 .מאתר האינטרנט, ללא תשלום, ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז 44.1

  הליך הבהרות .45

כל אדם לפנות  רשאי ,  לעיל4 החל מיום פרסום המכרז בעיתון ועד למועד המפורט בסעיף 45.1

 ,דגנית סמי' לגב, dganitra@moin.gov.il  באמצעות דואר אלקטרוני,לרשות בכתב

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או , מרכזת ועדת המכרזים

אישור בדואר  על ידי יש לוודא כי הפניה התקבלה. בותיובהתקשרות שתבוא בעק

 .אלקטרוני חוזר

' מס, טלפון' מס, כתובתו, ו של הפונה שמ,מספר המכרזשם ולציין בפנייתו את על הפונה  45.2

 .פקס וכתובת דואר אלקטרוני

פניה שתיעשה בשיטה אחרת לא , doc) סיומת (word קובץהפנייה תיעשה באמצעות  45.3

 :כדלקמן בטבלה לסדר יש השאלות את; תיענה

 הסעיף במכרז אליו מתייחסת' מס ד"מס

 השאלה

 פירוט השאלה

   

לרשות יהיה שיקול דעת במתן .  לעיל4בוע בסעיף הרשות תשיב לפניות עד למועד הק 45.4

  .התשובות

הרשות לא .  לחשוף את זהות הפונהמבלי, תפורסם באתר האינטרנטהתייחסות לפניות  45.5

  .  להתעדכן באתראחריותהמוטלת תשלח תשובות למתמודדים אלא על המתמודדים 

רף אותה ועל המציע לצ, ההתייחסות לפניות תהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 45.6

  .כיתר מסמכי המכרז, להצעתו כשהיא חתומה

הודעה על השינוי . הרשות רשאית לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות 45.7

 .תפורסם באתר האינטרנט

  מבנה ההצעה .46

טופס : "להלן (, למכרז' ראה נספח ג -ההצעה תוגש בעברית באמצעות טופס ההצעה 46.1

  .מידע הנדרש באופן מלא ומדויקהמציע יפרט בטופס ההצעה את ה"). ההצעה

 :  אתעל המציע לצרף לטופס ההצעה 46.2

 . חתומים כנדרש,המפורטים בהוהנספחים המסמכים  46.2.1
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 .חתומים בכל עמוד בחותמת מורשה החתימה וחותמת התאגיד, מסמכי המכרז 46.2.2

חתומים בכל עמוד בחותמת מורשה החתימה  , הפוניםעורך המכרז לשאלותהבהרות  46.2.3

 .וחותמת התאגיד

  .חתום בכל עמוד בראשי תיבות מורשה החתימה וחותמת התאגיד,  ההתקשרותחוזה 46.2.4

שאינם , ב"מצגות וכיו, תקליטורים, חוברות, המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים 46.3

בטבלאות שבהן , על אף האמור לעיל. נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש

ציע להוסיף דף מצולם של הטבלה רשאי המ, חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז

הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה . המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף

 .במקום שבו מפורטת הטבלה

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז , לרבות המסמכים המצורפים אליו, טופס ההצעה 46.4

עה לבין גוף במקרה של סתירה בין טופס ההצ, עם זאת. והשלמה של הקבוע במכרז

 .יגבר האמור בגוף המכרז, המכרז

  הגשת ההצעה .47

לאחר סיום הליך , ללא זיהוי חיצוני, את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה 47.1

ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת ,  לעיל4ההבהרות ולא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 

 .ירושלים, 6מסילת ישרים ' הרשות ברחבמשרד 

ללא פרטי , סגורה היטב, מעטפה נוספת צד החיצוני של המעטפההמציע ידביק על ה 47.2

) מספר טלפון וכתובת(ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו , המציע על גבה

 .לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך

 על כך שהצעת המחיר תוגש, בתוך המעטפה יש להפריד בין הצעת המחיר ליתר ההצעה 47.3

 עליה יהיה במעטפה סגורה נפרדת ,) לטופס ההצעה14ספח נ(נספח הצעת המחיר גבי 

 ".הצעת המחיר"כתוב 

הצעת המחיר תיפתח רק לאחר בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף וניקוד ההצעות על פי  47.4

 .תפתחנה  הצעות מחיר אחרות לא .לעילכמפורט , אמות מידה של איכות

בציון תאריך ושעת , סהידי המאבטח הנמצא בכניעל בחותמת יש להחתים את המעטפה  47.5

 . ולשלשל את המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה לבניין, ההגשה

  . יש להקפיד לקבל מהמאבטח אישור על ההגשה 47.6

באזור ירושלים    למתן שירותי ניקיון2015102/. מכרז מס עבור"  רקיש לציין על המעטפה  47.7

 רבתי

להצעה . ם והנספחים למיניהםכולל המסמכים הנלווי, ההצעה תוגש בשני עותקים זהים 47.8

  .האם יהי, הבהרותמסמך הלרבות , יצורפו מסמכי המכרז וכל נספחיהם
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 וכל המסמכים כל עמוד של טופס ההצעה". עותק מקור"העותק המקורי יסומן במילים  47.9

 . בחותמת המציע ובחתימתו יוחתמו בעותק זההמוגשים

 .עותק ההצעה יכול שיהיה צילום של העותק המקורי החתום 47.10

  .יגבר עותק המקור,  של סתירה בין עותק המקור להעתקבכל מקרה 47.11

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  47.12

הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי , המכרז והחוזה המצורף לו

 .מסויגת

הצעה שתוגש במועד מאוחר . מציעהגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות ה 47.13

  .יותר לא תיבחן

  .בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס 47.14

  אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה, תצהירים .48

על המציע לצרף להצעתו את , מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות במכרז 48.1

אשר נכונות האמור בהם , צעההאישורים והמסמכים המפורטים בטופס הה, התצהירים

  .מהווה תנאי להשתתפות במכרז

, בכל המסמכים המוגשים מטעמו.) פ.ח' לדוגמא מס(על המציע לוודא כי המספר המזהה  48.2

אם אין התאמה במספר . יהיה זהה, ב"אישורי רשויות המס וכיו, לרבות תעודת התאגדות

מכות לכך בדבר אי על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוס, המזהה

 .ההתאמה

אם סברה כי הדבר , ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים 48.3

 .דרוש לה לשם הכרעה במכרז

  תוקף ההצעה .49

 .לחתימה על החוזה עם הזוכים במכרזההצעה תעמוד בתוקפה עד  49.1

פים לאחר  יום נוס180הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 49.2

וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את , סיום הליכי המכרז

בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה . ההתקשרות עימו

  .בטיבה כזוכה במכרז

מכל , זוכה במכרז תסתיים טרם זמנההספק האם ההתקשרות החוזית שבין הרשות לבין  49.3

 ,"כשיר שלישי"  ולאחריו "כשיר שני"את  הרשות רשאית לבחור תחתיו אתה, סיבה שהיא

כשיר "בובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים , לפי שיקול דעתה

 השלישי/ השניכשירהוש תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז "שלישי/שני

זכאי לתמורה השלישי /ני הכשיר השיהיה, ת כאמורהתקשרה הרשו. לכך את הסכמתון נת

 .בהתאם לקבוע בהצעתו למכרז
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 מימוש ההתקשרות .50

 במכרז להמציא לרשות את החוזה ההזוככתנאי לחתימת החוזה ולמימוש ההתקשרות  50.1

בתוך , ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, חתום על ידו וכן את כל המסמכים

 .יום מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה) 14( עשר הארבע

  רישה למידע נוסף או הבהרותד .51

הבהרות בכתב או בעל פה , בכל שלב של המכרז, ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע 51.1

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון , להצעה

 .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה. בלתי הוגן על מציעים אחרים

המלצות או אישורים ,  לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסרועדת המכרזים רשאית 51.2

, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז

 .וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה

אם , ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם 51.3

 כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי מצאה כי אין בכך

 .את טובת הרשות ואת תכליתו של מכרז זה

 הצעה מסויגת או מותנית .52

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  52.1

. זה ונספחיוהסתייגות או התניה על דרישות החו, ובכלל זה ימנע מכל שינוי, המכרז

 .הרשות תפסול הצעה מסויגת או מותנית

רשאי להעלות את , מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות 52.2

 .השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד

  הצעה תכסיסנית .53

 . תיפסל– או הצעה הלוקה בחוסר תום לבהצעה תכסיסנית , הצעה הכוללת מידע מטעה 53.1

   במסמכי המכרז ובהצעה הזוכהעיון .54

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  54.1

-ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים) ה(21בהתאם לקבוע בתקנה , ובמסמכי ההצעה הזוכה

 . ולהוראות כל דין1993

: לןלה(מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים  54.2

שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום , ")חלקים סודיים"

יסמן את החלקים הסודיים , יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, המכרז

 .ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה, שבטופס ההצעה באופן ברור

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים  54.3

 .אם יוכרז כזוכה במכרז, לעיון מציעים אחרים
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סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  54.4

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

 .אלה של הצעות המציעים האחרים

, קול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד כי שייודגש 54.5

  .אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה שבעל ההצעה הגדירם  54.6

ותאפשר לו להשיג על כך , ההצעהתיתן על כך ועדת המכרזים התראה לבעל , כסודיים

  .בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין

 ימי עבודה 5 תודיע על כך לבעל ההצעה, החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה 54.7

 .בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש

  הוצאות השתתפות במכרז  .55

את ללא קשר וז, כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע 55.1

 דרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר למציע לא תהיה. לתוצאות המכרז

 .מהרשות בגין הוצאותיו כאמור

  קניין הרשות במסמכים .56

ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת , מסמכי המכרז הם רכושה של הרשות 56.1

 .ההצעות

  ביטול .57

המציעים מוותרים בזאת . מכרזלבטל את ה, בכל שלב של המכרז, הרשות תהיה רשאית 57.1

 .על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז

  פרשנות וסמכות שיפוט, היררכיה בין מסמכים .58

 .מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה על נספחיו 58.1

יגבר נוסח , בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזהשאינה ניתנת ליישבו בכל מקרה של סתירה  58.2

 .החוזה

ביטויים המופיעים בלשון ; המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפךביטויים  58.3

 .זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך

  .כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות 58.4

המוסמך  סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבית המשפט 58.5

 .שליםבמחוז ירו
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  :למכרז' נספח א
 מפרט השירותים המבוקשים

 כללי .1

הדרישות המקצועיות בכל לעמוד  הזוכה ספקעל ה. המזמין זה מאגד את דרישות מפרט   .1.1

 או ביתר מסמכי המכרז/ת במסמך זה ווכן בכל דרישה אחרת המפורט זה במפרט המנהליותו

 ו המציע על יכולתמצדת השתתפות במכרז מהווה התחייבו. המשלימות את דרישות המזמין

 . לעמוד בתנאים ובמטלות אלוומחויבותו

על פי הנדרש באבני ,  כלל השירותים המבוקשים במכרז לספק אתךערו ה יהיההזוכהספק   .1.2

נציג הרשות זוכה לברר מול ספק הה באחריות . להלן6.6הדרך להתארגנות המופיעה בסעיף 

היה ערוך זמן מספיק מראש למתן את דרישות הביטחון לרבות סיווגי עובדים כך שי

 .השירותים המבוקשים

, הספק הזוכהיזמן עורך המכרז למשרדו את ,  עם הכרזת הזכייה על ידי ועדת המכרזים .1.3

 .ים המבוקשיםלהנחיות והדרכה אודות שיטת ונהלי העבודה הנדרשים במתן השירות

לרבות שעות , וקשים הפרטים אודות מיקום יחידות הרשות אשר יידרשו למתן השירותים המב .1.4

זוכה במכרז עם ספק ה יועבר ל–משמרות , מספר עובדים הנדרשים להצבה קבועה, העבודה

 . חתימת חוזה ההתקשרות עימו

 : מתכונת השירותים המבוקשים .1.5

  מאפייני הפעילות  פעילות נדרשת  סידורי

 2 פירוט בסעיף  ראה.סדר קבוע של פעילות ניקיון בפרקי זמן קבועים  ניקיון במתכונת קבועה   1
  . להלן

 במתכונת קבועהמתן שירותי ניקיון  .2

  שיטת עבודת הניקיון הנדרשת .2.1

זוכה תדריך מפורט ספק היעביר המזמין לצוות הניהולי של ה, ההתקשרותעם חתימת חוזה 

  .  בפירוט מדויק של יומן פעילותאודות אופן ושיטת הניקיון הנדרשים

ל עובד ניקיון אשר יעבוד מטעמו ביחידות הרשות ב להעביר תדריך זה לכזוכה יחויספק הה

  : תדריך זה יכלול בין היתר. השונות

 .יחידת הרשות בה תבוצע פעילות הניקיוןהיכרות עם מתקני   .א

 .מטבח וכדומה, אולם, שירותים, מאפייני הניקיון הנדרשים לכל חדר  .ב

לכל פעילות שימוש נכון ותקני בחומרי ועזרי הניקיון : שיטת הניקיון הנדרש לרבות  .ג

 .אופן וסדר הניקיון הנדרש, נדרשת

לא יורשה לבצע ניקיון ביחידות , הזוכההספק עובד ניקיון אשר לא יעבור תדריך זה על ידי 

  .הרשות
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 : הקבועיםימי ושעות מתן שירותי הניקיון .2.2

בין ', ה-'יינתן השירות בימים א: למעט לשכות האוכלוסיןכלל יחידות הרשות עבור   .2.2.1

 . למשמרת כאשר עובד ניקיון לא יועסק יותר משמונה שעות וחצי 19:00 – 07:00השעות 

 :על פי הטבלה שלהלן, יינתן השירות: עבור לשכות האוכלוסין  .2.2.2

  'יום ה  'יום ד  'יום ג  'יום ב  'יום א  משמרת
-08:00 :בוקר

13:00  √ √ √ √ √ 

-16:00 :ערב
19:00  

  
√ 

  
√ 

  

  :ת ואתרי הרשות נשוא מכרז זה כוללים אתבכל יחידו, מתן שירותי הניקיון הקבועים .2.3

 הערות תדירות אורית סידורי

1 
הסרת לכלוך . היענות בעדיפות ראשונה לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים תברואתיים

 .השלמת חומרי ניקוי מתכלים וכדומה, ניקוי חומרים שנשפכו, סביבתי
 - שוטפת

 - שוטפת .וף פסולת גסה והסרת דביקיםאיס, הרחבות והמעברים, טאטוא אולמות קבלת קהל 2

3 

ניקוי ,  ניקוי כסאות ושולחנות, ניקוי הכיור והשיש, הכולל שטיפת כלים: ניקוי מטבחונים
, ניקוי מעבר רצפת לכיוון המטבחונים לפי הצורך, )מיקרוגל וכדומה, 4תמי (ציוד חשמלי 

ם וכן ריקון וניקוי של מתקן ניקוי החרסינות וניקוי מתקני המי, ניקוי המקרר חיצוני בלבד
 . לדלי4אגירת מים עודפים במכשירי תמי 

 -  במשמרת3

 -  לשבוע1 . ניקוי דלתות וחזיתות זכוכית מלכלוך וכתמים 4

5 

, שטיפת רצפה ודלתות, חרסינות, מראות, שיש, ניקיון יסודי הכולל ניקוי אסלות :שירותים
מילוי סבון נוזלי לידיים  ובדיקת , ם במתקניםמילוי נייר לניגוב ידיי, השלמות נייר טואלט
על הקבלן . לא תקין יש להחליפו מיידית/במידה ומיכל הריח נגמר .תקינות מתקן הריח

 . סוללות במקום לאספקה מיידית+ להחזיק מלאי ניירות ומיכלי ריח

 -  במשמרת3

  במשמרת1  טאטוא ושטיפה-לובי כניסה  6

 )-1( ועד קומת המרתף 5 שטיפה והברקה בסוף היום מקומה -מדרגות  7
בימים ( בשבוע 2
 )ה,ג

8 
ניקוי והברקה של תא המעלית ודלתות המעלית בחומרים ,כולל דלתות חיצוניות : מעלית

אין להשתמש במים בתאי המעליות אלא במטלית לחה בחומר מתאים . משמרי נירוסטה
 .. ולשאוב בחריצי המסילות

  במשמרת1

  לשבוע1 ...'הורקת פחים וכו,  טאטוא-ניקוי החניונים  9

  לחודשיים1 .שטיפת חניונים ורחבת הכניסה לבניין 10

רק במטה 
הרשות 
במסילת 

 ישרים

11 
כולל ניקוי אבק יסודי בעזרת בד לח ומיד לאחריו , טאטוא ושטיפה של כל שטחי המשרדים

המדפסות והציוד , םהמחשבי, הכסאות, ממשטחי העבודה והארונות: ייבוש בנייר סופג
  .הטכני

   לשבוע1

ניתן לחלק את 
הפעילות 
למספר 

חדרים מידי 
 יום.

12 
חלונות , דלתות ומשקופים, ניקוי בעזרת סבון ומים כתמים וסימני אצבעות מחיפויי הקירות

כולל ) אין להשתמש בברזלית) (2.10(ומחיצות זכוכית או כל חומר אחר שהוא בגובה יד אדם 
  .ומהדלתות כניסה לק

 -   לשבוע1

13 
, ותנורים, מזגנים, כיבוי אורות, בתום העבודה יש להקפיד על נעילת דלתות החדרים

  .במקומות בעייתיים יש לדווח עד יום המחרת לנציג המשרד
   סוף משמרת
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 :למתן שירותי ניקיון םחומריואמצעים  .2.4

כל שירותי יצוע וחומרי הניקוי שיהיו דרושים לב, אמצעי יספק את כל זוכהספק הה .2.4.1

 . לעיל 2מפורטים בסעיף כפי ש הניקיון

זוכה לא יהיה רשאי ספק הה. מראש על ידי נציג הרשותיאושרו  וחומרי הניקוי, אמצעי .2.4.2

 .לעשות שימוש באמצעים וחומרים אשר לא אושרו על ידי נציג הרשות

  יהיו, זוכה במתן שירותי הניקיוןספק החומרי הניקוי והאמצעים בהם יעשה שימוש ה .2.4.3

. רישיון או אישור רלוונטי כמתחייב על פי חוק בישראל, רישוי, בעלי אישור כל תקן

הרשות תהיה רשאית לפסול , או אריזתו לא יעמוד בדרישות על פי חוק/במידה ומוצר ו

ספק  ה. יידרש לספק מוצר אחר העומד במפרט ובחוקזוכהספק הה במקרה זה .אותו

הרישיונות והאישורים , החזקת התקנים יספק הוכחות ככל שיידרש לכך לזוכהה

 .הרלוונטיים

 .  לבןבצבע דגם דו שכבתי " טישיו"נייר הטואלט שיסופק בתאי השירותים יהיה  .2.4.4

  ידריך עובדיו לגבי שימוש בחומרים לפי גיליון בטיחות חומריםזוכהספק ההכי , יודגש .2.4.5

)MSDS ( תקנות הבטיחות בעבודה בהתאם לדרישות)אריזה, וגסיו, גיליון בטיחות ,

 .1998-ח"התשנ, ) וסימון של אריזותתווי

 לביצוע השירותים המבוקשים הזוכההצוות מטעמו של  .3

 מנהל הלקוח  .3.1

 .ללא עבר פלילי,  מנהל הלקוח יהיה בעל אזרחות ישראלית .3.1.1

 ).רשות האוכלוסין(אחראי לרמת שביעות רצון מיטבית וגבוהה של הלקוח , מנהל הלקוח .3.1.2

מבלי , כוחו של הספק לכל עניין בקשר עם אספקת השירותים ישמש כבא , מנהל הלקוח .3.1.3

פניה של הספק לרשות . שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו לפי החוזה

 תיחשב כפניה מנהל הלקוחפניה או הודעה של הרשות ל. מנהל הלקוחתיעשה באמצעות 

 .או הודעה לספק

. ת אחת לחודש עם נציג הרשותיקיים פגישות קבועות לפחויתאם ו,  מנהל הלקוח .3.1.4

. בפגישות אלה יציג מנהל הלקוח דוחות ביצוע ויעלה סוגיות הנדרשות לליבון וטיפול

יעבוד בשיתוף פעולה ובתאום מלא עם נציג הרשות ועם הגורם המזמין , מנהל הלקוח

  הםויהיה כפוף להוראות ולהנחיות שיינתנו לו על ידי

קצין פרק הזמן הנחוץ לאישור : לידיעה( כנדרש אישור בטחוני מנהל הלקוח יידרש ל .3.1.5

 ).קצין הביטחון ממועד קבלת המידע על ידי החודש ימיםלפחות  הינו הביטחון

 .  ללא דיחוימנהל הלקוחיחליף הספק את , על פי דרישת הרשות  .3.1.6

 



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

23 

  מפקח  .3.2

 .יהיה בעל אזרחות ישראלית ללא עבר פליליהמפקח   .3.2.1

 אודות ביצועי העובדים בכל יואדמיניסטרטיבי יטפל בכל הקשור לפיקוח תפעולהמפקח  .3.2.2

, אספקת חומרי ניקוי נדרשים, שיבוץ והקצאת עובדים: מהלך מתן השירות לרשות

וידוא איכות העבודה והשירות וכל הנדרש לביצוע תקין ורציף , עובדיםההדרכה והכשרת 

 .של השירותים המבוקשים במכרז

  .יהיה כפוף ארגונית למנהל הלקוחהמפקח   .3.2.3

 קצין הביטחוןפרק הזמן הנחוץ לאישור : לידיעה( יידרש לאישור בטחוני כנדרש המפקח .3.2.4

 ).קצין הביטחוןהינו עד כחודש ימים ממועד קבלת המידע על ידי ה

 .  ללא דיחויהמפקחיחליף הספק את , על פי דרישת הרשות  .3.2.5

 הזוכהן מטעמו של ועובדי הניקי  .3.3

 . ללא עבר פלילי,עובדי הניקיון יהיו בעלי אזרחות ישראלית .3.3.1

כי העובדים שמועסקים מטעמו ברשות הינם בעלי , הזוכה יהיה אחראי בכל רגע נתון .3.3.2

המאושרת , לרבות המפקחים, אישור בטחוני כנדרש לעיל וכי בידו כמות עובדים מספקת

ח אדם על פי דרישות והזוכה לא יכול לטעון טענת הגנה על העדר כ. קצין הביטחוןעל ידי 

קצין פרק הזמן הנחוץ לאישור : לידיעה. (קצין הביטחוןסור באישורי המכרז עקב מח

 ).קצין הביטחוןחודש ימים ממועד קבלת המידע על ידי לפחות  הינו הביטחון

קיון של הקבלן הזוכה יהיו בעלי ידע מפורט בכל הכרוך בביצוע עבודות יעובדי הנ .3.3.3

 .הניקיון

יצוע עבודות הניקיון וזאת על מנת הזוכה יעשה ככל האפשר להעסיק עובדים קבועים בב .3.3.4

הזוכה , למרות האמור. רציפות בעבודה ומערכת אמון הדדית, ליצור מחויבות של העובד

העובד החלופי יעודכן אודות . שיוכשר ויעודכן על ידו ועל חשבונו, ישלח עובד חלופי

דה הזוכה יבטיח עתו. חובותיו ומטלותיו באתר בכל מקרה של היעדרות של עובד קבוע

כך שכל היעדרות תגובה מיד בעובד , ח העבודה הדרושו אחוזים לפחות מכ20בהיקף של 

 .חלופי

הזוכה ידאג לעובד ניקיון חלופי במקרה שהעובד הקבוע חולה או לא הופיע לעבודה  .3.3.5

 שעות מהמועד בו אמור היה העובד הקבוע 4-מסיבה כלשהי תוך פרק זמן של לא יותר מ

 .להתייצב בעבודתו

הזכות לדרוש החלפתו של מי מעובדיו של הזוכה בתיאום מראש , לנציג הרשותשמורה  .3.3.6

עד יום ביעות רצונו המלאה של נציג הרשות הזוכה יהיה חייב להחליף את העובד לש. עמו

 .העבודה שלאחר מכן
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 ביצוע  ושעתלאתרי הרשות עד למקום יגיעו עצמאית מו של הזוכה מטעהניקיון עובדי .3.3.7

דרישה זו כוללת גם את אתרי הרשות ללא נגישות של , הסר ספקלמען . העבודה בפועל

תחבורה ציבורית וגם אתרים בהם מקום מיקום ביצוע  העבודה בפועל מרוחק משערי 

 .האתר

לרבות , הולמים ונקייםאחידים  יהיו לבושים במדים מו של הזוכה מטעהניקיון עובדי .3.3.8

 זיהוים ויעניקו שירות אדיב  המאפשרים אתנעליים סגורות המתאימות לעבודת ניקיון

כל עובד יענוד תג עם שמו .  סטים של מדים לפחות2- הזוכה יצייד כל עובד ב.ויעיל

 .במקום גלוי לעין

 עבודת הניקיון את המפקח אשר יבקר ויפקח על ישלח הזוכה , על פי דרישת נציג הרשות .3.3.9

  .ות השוניםשבמתקני הר

, שבת הקיימת ביחידות ובאתרי הרשותעובדי הניקיון יחתימו כרטיס במערכת הממוח .3.3.10

. כרטיסי העובד יונפקו על ידי הרשות.  ויציאתם ממנהעם כניסתם למשמרת העבודה

 קיבל אלמלא במערכת ירשמו שלא שעות בגין תמורה יקבל לא  הזוכה-ק פלמען הסר ס

 מובהר כי נציג הרשות רשאי לבצע התאמות .ומראש כתבב נציג הרשות אישור את לכך

  . לפי העניין–יקול דעתו להוסיף או לקזז שעות עבודה לפי ש

י הרשות לספק הזוכה כרטיס "יסופק ע, עובדההשחתה של כרטיס /במקרה של אבדן .3.3.11

 .  על חשבון הספק הזוכהמ לכרטיס"מע+  ₪ 70 - חלופי בתמורה ל

  רכז שירות מ .3.4

לרשות ). כפי שהצהיר בהצעתו(הזוכה יפעיל מרכז שירות אשר ימוקם במשרדי הקבע שלו 

מרכזת : לרבות, מרכז השירות יעמדו כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים המבוקשים

אינטרנט , מכשירי פקס, מדפסת, מערכת וווקי טוקי, טלפוניה סלולארית , טלפון רב קווית

 .מהיר

  :במרכז השירות יופעלו

  .מערכת מחשב לניהול ורישום קריאות ופניות  .א

 . י נציג שירות לניהול קשרי הלקוחות מול נציג הרשות"וע עמרכז השירות יאויש באופן קב  .ב

 .8:00-17:00שעות ב' ה-'מרכז השירות יפעל ברציפות בין הימים א  .ג
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 היערכות הזוכה למתן השירותים המבוקשים במכרז .3.5

ההפעלה להלן אבני הדרך בהן יידרש הספק לעמוד מיום חתימת חוזה ההתקשורת עימו ועד 

  :הנקיון בכל יחידות ומתקני הרשותירותי  של מתן שהמבצעית

השלמת אבן דרך   אבן דרך  ד"מס

  בשבועות

  0   הצגת עובדים לאישור נציג הרשות +חתימת חוזה התקשרות  1

סיור והיכרות עם יחידות ואתרי , הדרכה אודות תפיסת ההפעלה במכרז, היכרות עם אנשי הקשר ברשות  2

  הרשות

0+1  

  0+4  הפעלה מבצעית  3
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  :למכרז' ב נספח

  חוזה התקשרות

  _________שנת ________, לחודש ______ שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  – בין –

  רשות האוכלוסין וההגירה  

   ירושלים6מסילת ישרים ' מרח

  ___________: 'פקס__________, : 'טל

  500106505: ישות עסקית' מס

 ")הרשות ":להלן(

  ;מצד אחד

  – לבין –

  ________________________________  

  ' ____________________________מרח

  ____________: 'פקס' ___________, טל

  _________________________________:ל"דוא

  ________________________עוסק מורשה/ מספר תאגיד 

  _________________ם/ששמועל ידי מורשי חתימה 

 ")הספק: "להלן(

  ;מצד שני

  ;שירותי ניקיוןהספק עוסק במתן ו  :הואיל

ויש , הכישורים וכוח האדם המקצועי, הניסיון, והספק מצהיר כי הוא בעל הידע  :והואיל

עבור הרשות ולביצוע  ניקיוןברשותו את האמצעים הנדרשים לאספקת שירותי 

  ;התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי דין

ניקיון שירותי  לקבלת הצעות למתן 102/2015 והספק זכה במסגרת מכרז פומבי מספר  :והואיל

  ;באזור ירושלים רבתי

 , זהבהתאם לתנאי חוזה, וברצון הרשות להזמין מהספק מעת לעת את השירותים           :והואיל

 הכול כאמור וכמפורט בתנאי,  מעוניין לספק את השירותים עבור הרשות והספק

  .החוזה

  : כדלקמןהותנה והוסכם בין הצדדים, לפיכך הוצהר
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  מבוא ופרשנות .1

 .המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה 1.1

יגבר , ור בחוזה זה לבין האמור בנספחים בין האמ שאינה ניתנת ליישובבמקרה של סתירה 1.2

  .האמור בחוזה

 .כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות החוזה 1.3

ביטויים המופיעים בלשון ; יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפךביטויים המופיעים בלשון  1.4

 .זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך

 הגדרות .2

 :בחוזה זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם 2.1

מתן שירותי ניקיון ביחידות הרשות כמפורט  –" ניקיוןשירותי "או " השירותים" 2.1.1

 .במכרז

מעת לעת למילוי התפקידים המוטלים עליו  מי שימונה על ידי הרשות –" נציג הרשות" 2.1.2

 .ואשר שמו ופרטי ההתקשרות עימו יימסרו לספק, בחוזה זה

 .8 כהגדרתו בסעיף –" צוות המציע" 2.1.3

 .7 כהגדרתו בסעיף –" הגורם המזמין" 2.1.4

 .למכרז' אנספח –"  המבוקשיםהשירותים" 2.1.5

 נספחים ומסמכים נוספים .3

 : להלןהנספחים לחוזה זה הם כמפורט 3.1

 וסח ערבות ביצוע נ– 1נספח  3.1.1

 .הוראות ביטוח –2נספח  3.1.2

 . שמירה על סודיות-3נספח  3.1.3

 הימנעות מניגוד ענייניים -4נספח  3.1.4

 הוראות בדבר זכויות עובדים -5נספח  3.1.5

 :כדלקמןהספק לרשות במעמד חתימת החוזה ימציא  3.2

 . לחוזה 17כאמור בסעיף , ערבות ביצוע 3.2.1

 .לחוזה 18עיף כאמור בס, פוליסות ביטוח או אישור על קיום ביטוחים 3.2.2

 מהות ההתקשרות .4
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בהתאם לתנאים , שתמסור הרשות לספק להתחייבותבהתאם , השירותיםהספק יספק את  4.1

ויהיה זכאי לתמורה , ובהתאם לכל דין, לרבות בנספח השירותים, המפורטים בחוזה

 . התמורהבסעיףהקבועה 

יקף או מסוג מובהר כי אין בחוזה זה כדי לחייב את הרשות להזמין מהספק שירותים בה 4.2

הכול על פי , או כדי למנוע מהרשות להזמין את השירותים מצדדים שלישיים, כלשהו

 .שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

 תקופת ההתקשרות .5

החל ממועד חתימת , חודשים) שנים עשר (12 -תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה הינה ל 5.1

 ").תקופת ההתקשרות המקורית: "להלן(החוזה 

תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות , ל פי שיקול דעתה הבלעדיע, הרשות בלבד 5.2

: להלן ( כל אחתחודשים) שניים עשר (12 של עד תקופות נוספות) ארבע (4ד והמקורית בע

ימים ) שלושים (30- לא יאוחר מ, ובלבד שתודיע על כך לספק בכתב, ")ת ההארכהותקופ"

א אם אל, ארכה יחולו תנאי חוזה זהבתקופת הה. לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית

  .כן נקבע במפורש ובכתב אחרת

הרשות תהיה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום לפני תום תקופת ההתקשרות המקורית  5.3

ימים ) שלושים (30וזאת על ידי הודעה בכתב של , מכל סיבה שהיא, או תקופת ההארכה

 .מראש לספק

  הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

  :ומתחייב כיק מצהיר הספ           

הכישורים , המומחיות, הניסיון, בעל הידע, ויהיה במשך תקופת ההתקשרות, הינו 6.1

ח האדם המקצועי הנדרש לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ולרבות כ, והיכולת המקצועית

 .ביעילות וברמה מקצועית מעולה, חוזה זה במיומנות

הרישיונות והאישורים הדרושים , יםיש ויהיו בידיו במשך תקופת ההתקשרות ההיתר 6.2

, על חשבונו,  הוא יפעל–ואם ידרשו נוספים , לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה

 .לקבלתם

הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות אחר הוראות הדין החלות עליו כספק  6.3

 .לרבות הוראות הקשורות לזכויות עובדיו, השירותים וכמעביד

על , ואין מניעה על פי החוזה, והן מובנות לו ומוסכמות עליו, חוזההוא קרא את הוראות ה 6.4

והוא לא יקבל , להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו, פי דין או מניעה אחרת

 . על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור

 לא ידוע לו על ניגוד עניינים שיש בו כדי להפריע לספק, מבלי לגרוע מכלליות האמור 6.5

 .לקיים את התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי דין



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

29 

מסכים כי התמורה הקבועה בחוזה היא והוא , בדק את הנתונים הנוגעים לשירותים הוא 6.6

ועל יסוד בדיקותיו , התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה זכאי בגין אספקת השירותים

 .שוכנע כי התמורה האמורה מהווה תמורה ראויה עבור שירותיו

ועל פי דין להתקשר בחוזה זה , אם הוא תאגיד, וסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלוהוא מ 6.7

והחתומים על חוזה זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין , ולבצע את התחייבויותיו על פיו

 .וחתימתם מחייבת את הספק

 עמו בחוזה זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות ה התקשרשהרשותידוע לו  6.8

אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום , אי דיוקוכי , בחוזה

 . נזק חמורלרשותהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין עלולים לגרום 

 ופיקוח הנחיה .7

הספק יספק את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג הרשות ועל  7.1

 .ידי הגורם המזמין

לבדוק ולהשגיח על אופן , לפקח, לבקר, בכל עת, זמין יהיו רשאיםנציג הרשות והגורם המ 7.2

ובכלל זה לנקוט את ,אספקת השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה

, לפי שיקול דעתם הבלעדי, הצעדים ולדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים

קוט את האמצעים הדרושים הספק ינ. להבטחת קיומן של התחייבויות הספק על פי החוזה

 .על מנת לאפשר לרשות לממש את זכויותיה על פי סעיף זה

לא , מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור 7.3

ולא יגרעו מאחריותו של , על נציג הרשות או על הגורם המזמין, יטילו אחריות על הרשות

 .הספק

 ם המבוקשים במכרזהשירותילניהול ספק צוות ה .8

 מנהל הלקוח  8.1

רשות (אחראי לרמת שביעות רצון מיטבית וגבוהה של הלקוח , מנהל הלקוח 8.1.1

 ).האוכלוסין וההגירה

מבלי ,  ישמש כבא כוחו של הספק לכל עניין בקשר עם אספקת השירותים,מנהל הלקוח 8.1.2

ות פניה של הספק לרש. שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק ומאחריותו לפי החוזה

 תיחשב מנהל הלקוחפניה או הודעה של הרשות ל. מנהל הלקוחתיעשה באמצעות 

 .כפניה או הודעה לספק

. יקיים פגישות סטטוס קבועות לפחות אחת לחודש עם נציג הרשות, מנהל הלקוח 8.1.3

. בפגישות אלה יציג מנהל הלקוח דוחות ביצוע ויעלה סוגיות הנדרשות לליבון וטיפול

יתוף פעולה ובתאום מלא עם נציג הרשות ועם הגורם המזמין יעבוד בש, מנהל הלקוח

 . ויהיה כפוף להוראות ולהנחיות שיינתנו לו על ידיו

 .  ללא דיחוימנהל הלקוחיחליף הספק את , על פי דרישת הרשות 8.1.4
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 מפקח 8.2

 יטפל בכל הקשור לפיקוח תפעולי ואדמינסטרטיבי אודות ביצועי העובדים בכל המפקח 8.2.1

, אספקת חומרי ניקוי נדרשים, שיבוץ והקצאת עובדים: ותמהלך מתן השירות לרש

וידוא איכות העבודה והשירות וכל הנדרש לביצוע תקין ורציף , הדרכה והכשרת עובדים

 .של השירותים המבוקשים במכרז

  . יהיה כפוף ארגונית למנהל הלקוחהמפקח 8.2.2

 . ללא דיחויהמפקחיחליף הספק את , על פי דרישת הרשות 8.2.3

  בלני משנה מטעם הספק וקעובדי הספק .9

 בהעברת רשימה שמית מותנהביצוע ההתקשרות עם הספק , מבלי לגרוע מכלליות האמור 9.1

.  כל אחד ואחד מהםמספר זהות של, שם משפחה, שם פרטי: של כל עובדי הספק הכוללת

 תבוצע  אישורו ורק לאחרבדוק אותההרשות ישל  הביטחוןאגף , לאחר קבלת הרשימה

  .פעילות הניקיון

אין .  יבצע הספק את העבודות באמצעות עובדיו בלבד,לצורך ביצוע השירותים בחוזה זה 9.1

  .אפשרות להעסיק קבלני משנה בפעילות זו

לרבות מסיבות של איכותו , המוחלט דעתה שיקול פי על, עת בכל רשאיתהרשות  9.2

 באמצעות נציג הרשות, הספק מאת לדרוש, המקצועית של העובד או מסיבות של ביטחון

 והספק, מעובדיו עובדכי הספק לא יספק את השירותים באמצעות  ,או הגורם המזמין

  .מיידי באופן הדרישה את ימלא

 לרבות, עובדיו של העסקתם עם בקשר, והמסים ההוצאות, התשלומים בכל יישא הספק 9.3

 תשלום או מלווה, היטל, מס וכל בריאות מס, לאומי ביטוח, הכנסה מס, עבודה שכר

 .מעת לעת כתוקפם, חרא סוציאלי

, שכרו ,עבודתו ימי, עובד כל של שמו את שיכללו מעודכנות אדם חוכ רשומות ינהל הספק 9.4

 נציג לעיון יועמדו הרשומות .דיווחים לרשויות המס ודיווחים לגבי תשלומים סוציאליים

 .בקשתו לפי, עת כלהרשות ב

 השירותים הזמנת אופן .10

 שימונה על ידי הרשות כאחראי לביצוע הרשות תזמין את השירותים באמצעות מי 10.1

 ").הגורם המזמין("ואשר שמו יימסר לספק , הההזמנ

,  ידי התחייבות לכל תקופת ההתקשרות עללספקתועבר הזמנת השירותים המבוקשים  10.2

 .  שלהלן11המכרז והתמורה אשר מפורטת בסעיף על פי תנאי 

 בהתאם להוראות הקבועות ,בדייקנות וביעילות, הספק יספק את השירותים במקצועיות 10.3

לרבות לוחות הזמנים הקבועים , בנספח השירותים ובפניית הרשות להזמנת השירותים

 .בהם ובהתאם להנחיות נציג הרשות והגורם המזמין
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הספק ישלים את אספקת השירותים בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בנספח  10.4

 ).למכרז' אנספח (  המבוקשיםהשירותים

יעביר הגורם המזמין לספק את , פגמים או אי דיוקים, ות ליקוייםנתגלו בתוצרי השיר 10.5

 . ללא תמורה נוספת, והספק יפעל לתיקון מוצרי השירות באופן מיידי, הערותיו

 שירותי ניקיון קבועיםמתן  עבור התמורה .11

, יהיה הספק זכאי לתמורה בהתאם לסכומים, בעבור אספקת השירותים בהתאם לחוזה 11.1

 :פורט להלןולתנאים הקבועים כמ

מרכיב 
  השירות

   :A -עמודה   יחידת מידה
שכר יסוד 

ח "בש
לשעת 
לא (עבודה 

  )מ"כולל מע
  

   :B -עמודה 
הצעת מחיר 

לשעת 
לא (עבודה

  )מ"כולל מע

 – Cעמודה 
תקורת 

החברה על 
השכר בלבד 

לא כולל (
  )מ"מע

 – Dעמודה 
  רכיבים

שאינם שכר 
לא (עבודה 

  )מ"כולל מע

סך מחיר 
 כולל ח "בש

תקורה , שכר
 ורכיבים

 שאינם שכר
לא  (עבודה

) מ"כולל מע
B+C+D 

עובד עבודת 
 ניקיון

במתכונת 
  קבועה 

  
 שעת 1

  עבודה

  
25.00 ₪   35.57₪   

  

      

התמורה כאמור היא מלאה וסופית וכוללת את כל מרכיבי השירותים וכן עלויות  11.2

, ליםהיט, ובכלל זה עמלות, והוצאות הנובעות מהם ותשלומים לצדדים שלישיים

ספקים או קבלני , ביטול זמן ותשלומים לעובדים, הוצאות וזמן נסיעות, אגרות, מיסים

 : ובנוסףיתווסף לתמורה מס ערך מוסף כדין, על אף האמור לעיל. משנה

 יםהמופיע, 7.11.3.2. ם מס"הנכללים בהודעת תכ, רכיבי שכר נוספים על פי ביצוע 11.2.1

אסמכתא לתשלומים אלה בגין כל  .מכרזעליו חתום המציע ל, טופס ההצעהב 6בנספח 

 .יעביר הספק מידי חודש בחודשו בצמוד לחשבונית החודשית, עובד

 הצמדת התמורה .12

  :כללי הצמדה יחולקו לשלושה רכיבים 12.1

 )11.1 בסעיף Bעמודה  (שכר עבודה 12.1.1

 )11.1 בסעיף Cעמודה  (על שכר העבודההספק תקורת  12.1.2

 )11.1 בסעיף Dעמודה  (רכיבים שאינם שכר עבודה 12.1.3

  :הצמדות על שכר עבודה 12.2

במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה : כללי ההצמדה בעדכון רכיבי השכר 12.2.1

יעודכן ערך שעת , מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה

יובהר כי הקבלן . במועד שבו חל עדכון הרכיבים, העבודה לנותן השירות בהתאם

 .ו לעובדיו במלואןמתחייב להעביר תוספות אל
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 חוקהמינימום לפי  שכר ברמת שינויים לאור את תעריף ההתקשרות המשרד יעדכן 12.2.2

 העדכון .לנושא מוסמך גורם של רשמי לפרסום  ובהתאם1987-ז"תשמ, מינימום שכר

קבלן יעביר הוזאת לאחר ש, בפרויקט  העובדיםהעסקת להיקף בהתאם לקבלן יינתן

יובהר כי הקבלן . חשבון רואה אישור בצירוף העובדים של שמית רשימה למשרד

  .מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן

 :על שכר עבודה הספקהצמדות על תקורת  12.3

 .על שכר עבודה לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת עבודה הספקתקורת  12.3.1

 :רכיבים שאינם שכר עבודההצמדות על  12.4

, הוראההתשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמדו על פי הכללים הקבועים ב 12.4.1

  .7.17.2' מס, "כללי הצמדה"

  הגדרות בנושא הצמדה .א

   .13.05.2015,  במכרז המועד האחרון להגשת הצעות–אריך הבסיס ת )1

, ככלל( המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה –תאריך התחלת הצמדה  )2

  .)) 3(ג למעט האמור בסעיף,  חודש מתאריך הבסיס18

  . המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה–מדד התחלתי  )3

   . המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה–המדד הקובע  )4

 כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע  הצמדה המבוצעת–הצמדה שלילית  )5

  .ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי

 כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית –מדד המחירים לצרכן  )6

  .לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה

  קרונות ביצוע הצמדה ע .ב

 )."המדד" :להלן (מדד המחירים לצרכןב לשינויים יוצמדו המחירים )1

, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי, ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחתסכום  )2

 .לתעריפים שנקבעו בהתקשרות

 .ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית )3

 .ביצוע ההצמדה יהיה במועד הוצאת החשבונית )4

 הצמדה ביצועמנגנון   .ג

ה למעט במקר, הבסיסתאריך  חודשים מ18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  )1

 .המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי ).3(גהמפורט בסעיף 
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 6כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף ,  חודשים6ההצמדה תתבצע מדי  )2

 . חודשים לאחר מכן6ובכל , חודשים מתאריך תחילת הצמדה

 מהלךב") יום השינוי: "להלן(מועד מסוים ב אם ,)1 האמור בסעיף על אף  )3

יהיה  כך ש– במדד שינוי יחול ,ם מתאריך הבסיסהראשוני החודשים 18

יחל חישוב , הבסיסהידוע בתאריך מדד ה ויותר מ 4%גבוה בשיעור של

 :באופן הבא, ואילך זו מנקודהההצמדה 

 .המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי .1

, זמן שנקבע לביצוע הצמדותביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק ה .2

 . לעיל) 2)(גכאמור בסעיף 

  :דוגמא לחישוב ראה   .א

  ): הדוגמא בוצעה לפי הצמדה על בסיס רבעוני, דוגמא להמחשה בלבד(

  :תנאי ההצמדה במכרז

 . מדד המחירים לצרכן–שנבחר מדד ה .1

 .20.10.2009:  המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז–הבסיס תאריך  .2

 .102.5: 2011מדד מרץ כלומר , 20.4.2011ד הידוע ביום  המד–מדד התחלתי  .3

 .  חודשים3כל  – ההצמדה פרק הזמן שנקבע במסמכי המכרז לביצוע .4

 .ביצוע ההצמדה יהיה בהתאם למועד הוצאת החשבונית .5

קרי בדוגמא זו המדד הידוע בתאריך ,  המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה–מדד קובע  .6

 .103.7 – 2011י  מדד יונ– 20.07.2011

  : חודש18 -הצמדה בתום החישוב  – 'דוגמא א

 .)  חודשים21=18+3 (20.7.2011בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך  .1

 .102.5הינו , כאמור, התחלתימדד  .2

 .103.7 הינו ,20.7.11תאריך הידוע ב המדד –הקובע המדד  .3

 .1.17%יה של כלומר עלי,   :השינוי במדדמקדם  .4

 .)1.0117 -הכפלנו ב ( 180.08₪ - יעלה למחירו ₪ 178מוצר שעלה , כלומר .5

  :ההתקשרות של הראשונים  החודשים18 -  במהלך ה%4 שינוי במדד של מעל –' דוגמא ב

 ).יום השינוי (4%  המדד עלה מעל 15.1.2011בתאריך  .1

 . חדשהתחלתינקבע מדד , בעקבות עליית המדד כאמור .2
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 ובין בינו להשוואה ומשמש בסיס 4% את המדד עבר שבו  המדד הידוע במועד– יהתחלתמדד  .2.1

 .103,  לדוגמא– 2010מדד דצמבר , 15.1.2011 המדד הידוע ביום –הקובע  המדד

 עבר שבו  חודשים מהמועד3 (15.4.2011בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך  .3

 .4%)את  דהמד

 .103הינו , כאמור, מדד התחלתי מעודכן .3.1

 .105 הינו ,15.4.11תאריך המדד הידוע ב -המדד הקובע  .3.2

 .1.94%כלומר עלייה של  ,  :השינוי במדדמקדם  .3.3

 .)1.0194 -הכפלנו ב ( 181.45₪ -מחירו יעלה ל ₪ 178מוצר שעלה , כלומר .4

 וכך 15.7.2011קרי העדכון השני יתבצע ביום , לאחר העדכון הראשון יתבצע עדכון מדי רבעון .5

   .הלאה מדי כל רבעון

  אופן התשלום .13

עבור שעות הניקיון  ביצוע ח"דו, לצורך תשלום התמורה יעביר הספק לנציג הרשות 13.1

  .בתדירות חודשית

ויהיה רשאי לאשר או שלא , שיוגש על ידי הספקדוח הביצוע נציג הרשות יבדוק את  13.2

 או דוח הביצועשות את לא אישר נציג הר. במלואו או בחלקואת דוח הביצוע לאשר 

  .יחזירו לספק לצורך תיקונו, חלקו

הספק רשאי להמציא חשבונית לרשות רק על בסיס דוח ביצוע המאושר על ידי נציג  13.3

 .הרשות

 החוזה פי עלספק מה לרשות המגיע סכום כלמהחשבון שאושר רשאית הרשות להפחית  13.4

 .דין פי על או

 י"אושר עשו, רשותובל על ידי התשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המק 13.5

 מקורית מס חשבוניתלאחר האישור והגשת חשבוניות ובתוך כך , ייעשה, נציג הרשות

 : במועדים כדלקמן, כדין

  ): 1-15בימים (חשבוניות שיוגשו לרשות במחצית הראשונה של כל חודש  13.5.1

 . לחודש העוקב15-ישולמו ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה

  כולל שני ימים ( לכל חודש 16-24 לרשות בין התאריכים חשבוניות שיוגשו 13.5.2

 . של החודש העוקב16-24ישולמו בין התאריכים ): אלו

  כולל שני ( לכל חודש 25-31חשבוניות שיוגשו לרשות בין התאריכים  13.5.3

  . לחודש העוקב24- ישולמו ביום ה): ימים אלו



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

35 

התמורה כולה או   למשרד בגלל עיכובים בתשלוםספק לא תהיינה כל דרישה וטענהל 13.6

אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או , חלק הימנה

  . ח לא אושרו"הדו

  . רשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות מתחייב להחזיר להספק 13.7

 לכיסוי גרעון כלשהו תהא אחראית לא הרשותלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי  13.8

 . םעקב מתן השירותיספק שייגרם ל

 לרשות אישור בדבר גובה ימציאספק שה הוא זה חוזה לפי התשלומים לביצוע תנאי 13.9

 תקפים היות האישורים לעל. כדין חשבונות פנקסי ניהול בדבר ואישור במקור מסניכוי 

 יחזורספק ה. לעת מעת, תוקפם להארכת לדאוג מחויב יהיהספק וה המצאתם למועד

 .  לרשותשהוגשו הקודמים האישורים של פקיעתם במועד האישורים את וימציא

 האגרות, ההיטלים, המיסים כל אתספק ל שישולם תשלום מכל במקור נכההרשות ת 13.10

ספק ה המציא לא. דין פי על במקור מס ניכוי חובת עליהם שחלה אחרים ותשלומים

 הסכום אתספק ל מהתשלומיםתנכה הרשות , ישור בדבר גובה ניכוי מס במקורא

 .דין כל פי עלמירבי ה

יבוצעו כמקובל במשרדי על פי חוזה זה התשלומים מובהר כי , על אף האמור לעיל 13.11

הממשלה ובהתאם להנחיות החשב הכללי לרכישת טובין ושירותים כפי שיהיו בתוקף 

 .ובכפוף לחוק התקציב ותקנותיו, מעת לעת

 עבודה יחסי העדר .14

 וכל שלוחיו, עובדיו, ספקה בין יהיו ולא ואין, עצמאי קבלן הואספק ה כי ומוצהר מוסכם 14.1

 .ומעביד עובד יחסי,  הרשות או מי מטעמהלבין, מטעמו הבא

 עובד יחסי ייטענו או דין בית או משפט ביתי יד על ייקבעו, לעיל האמור אף ועל היה 14.2

 נזקים או כספיות הוצאות לרשות או למי מטעמה ייגרמו מכך  וכתוצאה ,אמורומעביד כ

 כל בגין,  הרשותדרישת עם מיד,  או את מי מטעמה הרשותאת ישפהספק ה, אחרים

  .ד"עו ט"ושכ משפטיות הוצאות לרבות, כאמור ונזק הוצאה

 בכל הנושא היחיד הוא וכי, עובדיו על הבלעדי האחראי הוא כי בזאת מצהירספק ה 14.3

 שכר בתשלומי לרבות, עובדיו כלפי בהם לחוב עשוי שמעביד חוב או חבות, אחריות

  .וסוג מין מכל תסוציאליו וזכויות

ההוראות הספק מצהיר כי הוא עומד בכל , 15.3בלי לגרוע מכלליותן של הוראות סעיף  14.4

 .  לחוזה זה4המפורטות בנספח 

 ושיפוי פיצוי, אחריות .15

 לרכוש, אדם לכל שנגרמו, הפסד או הוצאה, נזק, אובדן, פגיעה לכל אחראי יהיהספק ה 15.1

, לרבות, מטעמו מי של אוספק ה של מחדל וא מעשה עקב, עקיף אובאופן ישיר , לגוף או
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 כתוצאה או זה חוזה פי על פעולתם  במסגרת ,מטעמו מי או מועסקיו, שלוחיו, עובדיו

 .דין פי על או החוזה פי לספק עה התחייבויות מהפרת

, אובדן, פגיעה כל על, ראשונהמיד עם דרישה ,  הרשות או מי מטעמהאת יפצהספק ה 15.2

,  הרשות או מי מטעמהאת ישפה וכן, כאמור להם אחראיספק שה הפסד או הוצאה, נזק

 בעקבות, לשלם חויבו או שנדרשו או ששילמו סכום כל בגין, ראשונה דרישה עם מיד

 לרבות, כאמורספק ה על מוטלת בגינה האחריות ואשר נגדם שהוגשה תביעה או דרישה

 .ד"עו ט"ושכ משפטיות הוצאות

 .דין פי ועל החוזה פי עלספק ה מאחריותע ולגר כדי לעיל זה בסעיף באמור אין 15.3

  ביצוע ערבות .16

 החוזה חתימת במעמד, לרשות הספק ימסור, זה חוזה לפי התחייבויותיו קיום להבטחת 16.1

 3כנספח  המצורף ובנוסח בתנאים, מותנית בלתי אוטונומית ערבות, לתוקפו וכתנאי

 או הבנק ידי על מהחתו כשהיא, )מ"כולל מע( מסכום ההתקשרות 5%בשיעור של , לחוזה

 המבקש שם ").ערבות הביצוע: "להלן(הערבות  מוציאי, כדין מורשית ביטוח חברת

 .הספק שם יהיה הביצוע בערבות

 15ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי הרשות לתקופה של  16.2

ובכל , רךבמידת הצו, הספק יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע. חודשים)  עשרהשיחמ(

בשלושה , אופציה העומדת לה להארכת החוזה המקרה שבו הרשות הודיעה על מימוש

הארכת ערבות הביצוע לגבי התקופה הנוספת -אי. חודשים מעבר לתקופת ההארכה

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה היוצרת עילה לחילוט הערבות

 .לחוזה 1נספח  בבנוסח הקבועהערבות תהיה  16.3

סר לידי הרשות בטרם החתימה על החוזה ומסירתה מהווה תנאי רבות הביצוע תימע 16.4

 .מוקדם לכניסת החוזה לתוקף

כולו או , לחלט את סכום הערבות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרשות תהיה רשאית 16.5

וכן בכל מקרה בו רשאית הרשות על פי החוזה , אם הספק יפר תנאי מתנאי החוזה, חלקו

) שבעה (7ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש של , ספקפיצוי או שיפוי מה, לגבות תשלום

 .ימים

ימציא הספק לרשות ערבות חדשה , כולה או חלקה, חילטה הרשות את ערבות הביצוע 16.6

ימים מיום חילוטה ) שבעה (7תוך , בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית, לתקופה

 .של הערבות

ויותיו של הספק או מזכויותיה במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייב 16.7

 .על פי החוזה ועל פי דין, של הרשות או מסעדים אחרים הנתונים לה

גבייתה או , הארכת תוקפה, לרבות הוצאתה, כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע 16.8

 .יחולו על הספק, חידושה
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  ביטוח .17

 - ת ישראל הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינ

תנאים וגבולות , כאשר הם כוללים כיסויים, רשות האוכלוסין וההגירה ולהציגם לרשות

  : לחוזה2בנספח האחריות שלא יפחתו מהמפורט 

, אישור עריכת ביטוחים, הספק ימציא לרשות במועד חתימת החוזה וכתנאי לתוקפו 17.1

  . חתום על ידי המבטח, לחוזה 2נספח  כבנוסח המצורף

וכל עוד אחריותו קיימת  רשותהב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם הספק מתחיי 17.2

הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך . להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח

האוכלוסין  ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח לרשות חוזהתקופת ה

  . לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוחוההגירה

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין או  17.3

ואין לפרש את האמור כוויתור של הרשות על כל זכות או סעד המוקנים , על פי חוזה זה

 .לה על פי דין או על פי חוזה זה

 סודיות על שמירה .18

 מטעמו מי או עובדיו לידי או לידיו שיגיע מידע כל מלאה בסודיות לשמור תחייבספק מה 18.1

 ביןו וידי על בין, בעקיפין ובין במישרין בין, שימוש בו לעשות לא, זה חוזה לביצוע בקשר

 את ולנקוט, זה חוזה פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך אלא, אחר גורם באמצעות

 להביא מתחייבספק ה. שלישי צד לידי כאמור מידע הגעת למנוע כדי הדרושים האמצעים

 ולדאוג ומי מטעמו המועסק באספקת השירותים הרלוונטיים עובדיו לידיעת זה יףסע

יחתים הספק את עובדיו המועסקים באספקת ,  לפי דרישת הרשות.ם ידעל לביצועו

 .השירותים על הצהרת סודיות בנוסח האמור בסעיף זה

 בין, טביעה של אחרת צורה בכל או בכתב, פה- בעל מידע לרבות, "מידע", זה בסעיף 18.2

,  ברשותהקשור או זה בחוזה הקשור, שלא ובין דין פי על מסחרי לסוד נחשב שהוא

בגינם ניתנים , ובתכני המלל שבעל פה ושבכתב ,או מי מטעמה, עובדיה, בפעילותה

 במסגרתספק ל הגיע או הרשות ידי עלספק ל נמסר אשר ,על ידי הספקהניקיון שירותי 

 .זה חוזהביצוע 

 .בזמן מוגבלת אינה כאמור סודיות לשמירתפק סה התחייבות 18.3

 . לחוזה3בהתאם לנוסח המחייב בנספח  יחתום על הצהרה לשמירת סודיות הספק 18.4

 עניינים ניגוד .19

 איזו לקייםספק ל להפריע כדי בו שיש עניינים ניגוד של במצב עצמו את יעמיד לאספק ה 19.1

 . דין פי על או החוזה פי על מהתחייבויותיו

 מורשי, בו שליטה בעל, אותו להעמיד העלול עניין כל על דיחוי ללאות  לרשיודיעספק ה 19.2

 .כאמור ענייניםבמצב של ניגוד , מטעמו מי או, מעובדיו מי, בו חתימה
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מובהר כי הספק או מי מטעמו לא יקבל , למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור 19.3

ן במישרין ובין בי, בקשר לאספקת השירותים, תמורה או טובת הנאה מצד שלישי

 .בעקיפין

 4בהתאם לנוסח המחייב בנספח להימנעות מניגוד עניינים הספק יחתום על הצהרה  19.4

 .לחוזה

  Service Level Agreement (SLA) -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .20

 כללי   20.1

 .אמנת השירות היא כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו 20.1.1

ספקה הלהגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות ל, רשותידי האמנת השירות היא כלי ב 20.1.2

 .שוטפת ולביצוע פיקוח על הספק בקיום הגדרות אלה

חשבו יי תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הספק לא 20.1.3

 .SLA -כאי עמידה ביעדי ה

 ירות וברמותהספק לא יעמוד בדרישות איכות הש במקרה ש–פיצויים מוסכמים  20.1.4

יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה , 20.2בסעיף בטבלה השירות המוגדרות 

 .שלהלן

מימוש פיצויים מוסכמים ייעשה בדרך של קיזוז הסכומים המגיעים לספק מחשבונית  20.1.5

 ימי 3 ישלח לספק נציג הרשות. רשותהמס לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך ב

את התחשיב החודשי של קיזוז חשב המשרד עם העתק לעסקים לפני סוף החודש 

הספק . ברשותהפיצויים המוסכמים כשהוא חתום בחתימתו של הגורם המוסמך 

  .לרשותיפחית סכום זה מחשבונית המס המוגשת לתשלום 

 טבלת אמנת השירות 20.2

גובה פיצוי מוסכם מצטבר בנוסף 
כולל  ()מתאפס כל רבעון(לחד פעמי 

 )מ"מע

  חד-גובה הפיצוי המוסכם
 )מ"כולל מע(פעמי 

 # מרכיב השרות

לכל שלושה איחורים  ₪ 1000
  .ברבעון נתון, רצופים

לכל שעה איחור  ₪ 200
 במתן השירותים

 שעה 1איחור של למעלה מ 
עובד ניקיון ליחידת בהגעת 

 הרשות
1 

לכל שלושה איחורים  ₪ 2000
  .ברבעון נתון, רצופים

לכל שעה איחור  ₪ 500
 במתן השירותים

ת  מיום עבודה של עובד היעדרו
 ניקיון

2  

, על כל שני מקרים רצופים ₪  1,000
  .ברבעון נתון

הופעה בלתי הולמת של עובדי   על כל מקרה ₪   200
  )גיינהיה, גילוח מדים(הספק 

3  

, על כל שני מקרים רצופים ₪  2,000
  .ברבעון נתון

  על כל מקרה  ₪   500
  

התנהגות בלתי הולמת של 
  4   נציגי הרשות עובדי הספק מול

, על כל שני מקרים רצופים ₪ 5,000
  .ברבעון נתון

  על כל מקרה  ₪ 1,000
   

 

עובד מטעמו של הספק המגיע 
לביצוע השירותים המבוקשים 

  .ללא סיווג ביטחוני מתאים
  

5  

, על כל שני מקרים רצופים ₪  1,000
  .ברבעון נתון

  לכל  מקרה ₪  300
   

 

אי מענה של מרכז השירות של 
  6  הספק לפניית נציג הרשות
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גובה פיצוי מוסכם מצטבר בנוסף 
כולל  ()מתאפס כל רבעון(לחד פעמי 

 )מ"מע

  חד-גובה הפיצוי המוסכם
 )מ"כולל מע(פעמי 

 # מרכיב השרות

, על כל שני מקרים רצופים ₪  1,000
  .ברבעון נתון

  לכל  מקרה ₪  300
   

 

הגעה של עובד ניקיון למתקני 
  7  ללא הדרכה מוקדמת, הרשות

 ועיכבון קיזוז .21

ספק ל שיגיע סכום מכל, ספקמהת לקזז כל סכום המגיע לה רשאיהרשות תהיה  21.1

 .דין פי על או ביניהם שנערך אחר החוז פי על, החוזה פי על, מהרשות

והספק , סמוך למועד הקיזוז, הרשות תיתן לספק הודעה על סכומים שקיזזה כאמור 21.2

קיזוז כאמור או על תשלומים שלא שולמו לו יהיה רשאי להשיג בפני נציג הרשות על 

יום מיום קבלת התשלום ) תשעים (90לא השיג הספק כאמור תוך . ומגיעים לו לטענתו

 .משמע שהסכים לתשלום ולביצוע הקיזוז, ודעת הקיזוזאו ה

  .ן כלשהיעיכבו זכות או קיזוז זכות עומדת לאספק ל 21.3

 הפרות .22

 :מאלה אחד כל ייחשב, זה חוזה של יסודית כהפרה כי הצדדים על מוסכם 22.1

   . 22 – 13, 11, 9 – 6 :החוזה המפורטות להלןשל הוראות הפרה  22.1.1

אף אם אינה אחת מההוראות , וראות החוזהאי קיום או הפרה צפויה של הוראה מה 22.1.2

אשר לא תוקנו במועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד , המנויות לעיל

 .המפר

שלא הוסרה , לרבות פירוק מרצון, ספקהוגשה בקשה לפירוק ה] 1[: קרות אחד מאלה 22.1.3

ד הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנג] 2[; ימים ממועד הגשתה) שישים (60תוך 

מנהל , מפרק זמני, מפרק, כונס נכסים זמני, או בקשה למינוי כונס נכסים, ספקה

ימים ממועד ) שישים (60שלא הוסרה תוך , ספקאו נאמן מטעם בית משפט ל, מיוחד

 או ספקעל רוב נכסי ה, הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת] 3[; הגשתה

 לא הוסר והעיקול, צורך אספקת השירותיםנכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים ל

 .ימים ממועד מהטלתו) שישים (60בתוך 

 החוזה ביטול .23

 לאלתר החוזה את לבטלתהיה הרשות זכאית , יסודית הפרה זה חוזהספק ה הפר 23.1

 .י החוזה ועל פי דיןפ על לרשות הנתונים סעד או זכות מכל לגרוע בלי, בכתב בהודעה

ספק את לתשלם הרשות  ,5.3    או לפי סעיףזה סעיף לפי הרשות ידי על החוזה בוטל 23.2

 המגיעים הסכומים וניכוי בקיזוז, בפועלהתמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק 

 של אחריותו עקב לרשות שנגרמו והפסדים נזקיםן בגי פיצויים לרבות, ספקה מןלרשות 

 לו אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת, זה חוזה תנאי את פרתומה כתוצאה אוספק ה

 .דין פי על או החוזה פי עלת הרשות זכאי
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 על השירותים אספקת את להפסיק או החוזה את לבטל מקרה בשום רשאי אינוספק ה 23.3

 30 בכתב הודעה ולאחר הרשות מצד יסודית הפרה של במקרה למעט, החוזה פי

 .מראש ימים) שלושים(

והחלטות תקציביות או כלכליות , תנאי חוזה זה כפופים להחלטות הממשלהיובהר כי  23.4

הנובע , בשינוי תנאי החוזה על ידי הרשות. כפי שיתקבלו מעת לעת, של הרשות

 .לא יהיה משום הפרה של החוזה, מהחלטות או הנחיות כאמור

 זכויות יוצרים ובעלות בתוצרי השירותים .24

יעביר , ו על פי דרישה בכתב של נציג הרשותא,  מכל סיבה שהיאעם סיום ההתקשרות 24.1

גיבוי או , ולא ישמור ברשותו עותק,  הרשותלידי שברשותו הספק את תוצרי השירותים

 .מהםחלקים 

 זכויות העברת .25

 או ישעבד ולא, חלקן או כולן, החוזה פי על והתחייבויותיו זכויותיו את ימחה לאספק ה 25.1

 .ומראש בכתב הרשות הסכמת לכך הנתקבל אם אלא, האמורות הזכויות את ימשכן

 לליכ .26

 ידי על ונחתם בכתב נעשה אם אלא תוקף יהיה לא, החוזה של עדכון או תיקון, שינוי לכל 26.1

 .הצדדים

 ולא אחר למקרה תקדים יהוו לא,  הרשותידי עלספק ל שניתנו הקלה או ארכה, ויתור 26.2

 מצד זכות בהפעלת או במימוש השהיה או עיכוב. בכתבו נעשן כ אם אלא תוקף להם יהיה

 מצאת לממשן בכל עת שתרשאי היהלא ייחשבו כויתור מצדה על זכויותיה והיא ת, הרשות

  .לנכון

 לבית המשפט המוסמך נתונה זה בחוזה שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות 26.3

 .במחוז ירושלים

, בהן ישינו לכל בכפוף, זה חוזה בראש כמפורט הינן זה חוזה לצורך הצדדים כתובות 26.4

 מצד שתשלח הודעה כל. זה בחוזה המפורטת בדרך האחר לצד נמסרה עליו בכתב שהודעה

 -רשום  בדואר נשלחה אם: לתעודתה הגיעה כאילו יראוה האמורה לכתובתו למשנהו אחד

 נשלחה אם; בישראל דואר במשרד מסירתה מעת שעות) ושתיים שבעים (72כעבור 

 על אישור השולח בידי קיים באם, משלוחה וםי שלאחר העסקים  ביום–בפקסימיליה 

  בעת–ביד  הרלוונטי הצד של בכתובתו נמסרה אם; במלואה ההודעה של תקינה העברה

 .כאמור מסירתה

  :לראיה באו הצדדים על החתום
  

 הספק חשב משרד הפנים ל רשות האוכלוסין וההגירה"מנכ
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  : ערבות ביצוע-  ההתקשרותלחוזה 1ספח נ
  

 ________________רת הביטוח חב/שם הבנק

 ________________________הטלפון ' מס

 ________________________: הפקס' מס

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 ____________באמצעות משרד 

 ____________'ערבות מס: הנדון

 ______________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )_________________________________________________________________במילים (

 _________________________מתאריך _____________________________ שיוצמד למדד 
  )תאריך תחילת תוקף הערבות (                                                                                                 

 
") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 בקשר

חוזה /עם הזמנה

_____________________________________________________________ 

ו במכתב בדואר  יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינ15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד , רשום

 .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 _______________עד תאריך  ______________ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

  
  :  ערבות זו יש להפנותדרישה על פי

  
 ___________________כתובתוהביטוח ש' חב/לסניף הבנק

                                                                                                               
  ___________________________    הביטוח' חב/שם הבנק

    
  ___________________________הסניף ' הבנק ומס' מס

  
 ___________________חברת הביטוח /כתובת סניף הבנק

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

                            שם מלא                                         חתימה וחותמת           תאריך                       
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  :אישור על עריכת ביטוחים -   ההתקשרותחוזה ל2נספח 

 

  לכבוד 

  רשות האוכלוסין וההגירה –מדינת ישראל 

  ,.נ.ג.א

  

  ים ביטוחקיוםישור א:  הנדון                                                       

  

 לתקופת הביטוח מיום ")הספק"להלן  (________________ למבוטחנו הננו מאשרים בזה כי ערכנו

, עבור רשות האוכלוסין  וההגירה,  לשירותי ניקיוןבקשר ________________עד יום _________ 

ים המפורטים את הביטוח, רשות האוכלוסין וההגירה –הסכם עם  מדינת ישראל /מכרזבהתאם ל

  :להלן

  

  ביטוח חבות המעבידים

  

 .אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים .1

למקרה ולתקופת הביטוח , ב לעובד" דולר ארה5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .2

  ).שנה(

וייחשב  ובדיהם היהקבלני משנה וע, הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים .3

 .כמעבידם

 רשות האוכלוסין וההגירה  היה ונטען לעניין קרות –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 ממועסקי כלפי מי כלשהם הם נושאים בחבות מעביד מחלת מקצוע כלשהי  כי /תאונת עבודה

  .הספק

  

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

        

בגין נזקי גוף ורכוש , כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ביטוח אחריותאחריותו החוקית ב .1

 . בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים

 ). שנה (למקרה ולתקופת הביטוח, ב"ארה דולר 2,500,000של גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  .2

 ).CROSS LIABILITY(בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3

 פועלים ו או כל איש שבשרותהספק המתייחס לרכוש מדינת ישראל ש- חריג לגבי רכוש/כל סייג .4

 ;יבוטל, פעלו בואו 
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קבלני , י בגין פעילות של קבלניםהביטוח הורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שליש .5

 .משנה ועובדיהם

 ;רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי .6

גירה  ככל שייחשבו אחראים אוכלוסין והה  רשות ה–הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .7

  . או מחדלי  הספק והפועלים מטעמו/ולמעשי 

  

  ביטוח אחריות מקצועית

  

עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו , הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק  .1

  הצהרה, מצג בלתי נכון, הטעות או השמט, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל

   .וההגירהעבור רשות האוכלוסין לשירותי ניקיון בקשר שנעשו בתום לב רשלנית 

 ;    ב" דולר ארה1,000,000 של   לא יפחת מסך) שנה(גבול האחריות למקרה ולתקופה  .2

 :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות .3

 ;נהאולם הכיסוי לא יכלול תביעות הספק כלפי המדי אחריות צולבת 3.1

  ; חודשים6פת הגילוי לפחות הארכת תקו 3.2

ירה  ככל שייחשבו אחראים   רשות האוכלוסין וההג–הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

  . או מחדלי הספק והפועלים מטעמו/ולמעשי 

  

  ביטוח  רכוש 

  

י כלי עבודה המשמשים את הספק לביצוע  העבודות והנמצאים בתחומ, ציוד, ביטוח אש מורחב רכוש

  . חצרי ומבנה רשות האוכלוסין וההגירה

  

  כללי

  

  :סות הביטוח  נכללו התנאים הבאיםבפולי

  

בכפוף ,  רשות האוכלוסין וההגירה–מדינת ישראל  :מבוטח יתווספו כמבוטחים נוספיםלשם ה .1

 .להרחבי השיפוי כמפורט לעיל

וקף אלא אם יה להם כל תי אחד הצדדים לא יה"בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע .2

  יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות האוכלוסין 60ידינו הודעה מוקדמת של  ניתנה על 

 .וההגירה בירושלים
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 רשות - פי מדינת ישראלכל, השתתפות  או חזרה, תביעה, אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב .3

ק מתוך כוונת  אדם שגרם לנזובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת,  וההגירה ועובדיהםהאוכלוסין 

 .זדון

החובות ח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטו .4

 . על המבוטח על פי תנאי הפוליסותהמוטלות

 .ספקההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ה .5

כאשר , היא את אחריות המבטחכל שכל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך  .6

בחזקת ביטוח ראשוני המזכה והביטוח הינו  , ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראלקיים 

 .במלוא הזכויות על פי הביטוח

ואש מורחב  לא יפחתו , יאחריות כלפי צד שליש, תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים .7

בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש , "פוליסות נוסח ביט"על פי תנאי מהמקובל 

  . לעיל

  

               

  .בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה           

  

  

  

  

  ,וד רב                                                                                       בכב

                     

                                                                      

                                                                                                  ___________________________    

  חתימת מורשי המבטח וחותמת המבטח                                          ______________             תאריך
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  :הצהרה על שמירת סודיות -  לחוזה ההתקשרות3נספח 

  
  _______שנת_____ בחודש ____ ביום ______ שנערכה ונחתמה ב

  
  _______________________על ידי 

  _________________________. ז.ת

  ______________________ובת מכת

  

  ;הטובין כהגדרתם להלן/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים  הואיל

  ;הספקת הטובין/ והנני מועסק בקשר למתן השירותיםוהואיל

  ; והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגןוהואיל

  

  :ת ישראל כדלקמןלפיכך הנני מתחייב כלפי מדינ

  

  הגדרות  .1

  :בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם

 .המכרזמסמכי בבהתאם למפורט  – "הטובין/השירותים"

  .כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין  - "עובד"

, נתון, תוכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה, )Know-How(ידע , )Information(כל מידע   - "מידע"

הספקת הטובין בין /או הנוגע למתן השירותים/ב הקשור ו"מסקנה וכל דבר אחר כיוצ, חוות דעת, מודל

או /או אלקטרונית ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/פ ו"בכתב ובין בע

  .או אחרת/או מגנטית ו/אופטית ו

הספקת / יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים כל מידע אשר- "סודות מקצועיים"

לרבות ומבלי לפגוע , הספקת הטובין או לאחר מכן/בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים, הטובין

  . או מי מטעמו/או כל גורם אחר ו/י המזמין ו"מידע אשר ימסר ע: בכלליות האמור לעיל

  

  שמירת סודיות  .2

או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך / והנני מתחייב לשמור את המידע

ומבלי לפגוע בכלליות , למען הסר ספק. אספקת הטובין נושאי מכרז זה/ורק לצורך מתן השירותים

או /למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו, להודיע, להעביר, הנני מתחייב לא לפרסם, האמור

  .הסודות המקצועיים

  

יחסי חוץ , ביטחון המדינה(' צהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק זהנני מ

  .1977 - ז "תשל, לחוק העונשין) וסודות רשמיים

  

עלולה להוות , לגורם שאינו מורשה לקבלו, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, הריני מצהיר כי ידוע לי

 לחוק הגנת הפרטיות 5פי סעיף -נה אני עלול להיתבע לדין עלעבירה שבגי, פגיעה בפרטיותו של אדם

  .1981-א"התשמ



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

46 

  

התחייבות זו לא תחול על מידע . התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור

  .שהוא בבחינת נחלת הציבור

  

      ____________________ספק /שם החברה

  

        ________________   שם מורשה החתימה וחתימתו
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   הצהרה להימנעות מניגוד עניינים-  לחוזה4נספח 

 _______שנת_____ בחודש ____ ביום _ ________שנערכה ונחתמה ב

  ____________________ על ידי

  ______________________. ז.מ

  ___________________מכתובת 

  ")הספק: "להלן(
  

  ;)המזמין: להלן ( מקבלת את השירותים כהגדרתם להלןוסין וההגירהורשות האוכל  הואיל

  ;והנני מועסק בקשר למתן השירותים  והואיל

  ;ולאחריום יגוד עניינים במסגרת מתן השירותיוהנני עשוי להימצא במצב של נ  והואיל

  :לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן

  הגדרות .1

  : המשמעות המופיעה לצידםבהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים

  .  כהגדרתם במכרז – " השירותים"

  . אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמיןספקכל אחד מעובדי ה  - "עובד"

, נתון, תוכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה, )Know-How(ידע , )Information(כל מידע   - "מידע"

או /פ ו"נוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בעאו ה/ב הקשור ו"מסקנה וכל דבר אחר כיוצ, חוות דעת, מודל

  .או אחרת/או מגנטית ו/או אופטית ו/או אלקטרונית ו/בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו

בין אם נתקבל ,  או העובד בקשר למתן השירותיםהספק כל מידע אשר יגיע לידי - "סודות מקצועיים"

י "מידע אשר ימסר ע: לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במהלך מתן השירותים או לאחר מכן

  . או מי מטעמו/או כל גורם אחר ו/המזמין ו

ובמהלך שלושה חודשים , במהלך תקופת מתן השירותים, הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי .2

 . תן השירותיםם משהוא עם גורמים בעלי עניין בתחוניגוד עניינים מכל מין וסוג , מתום תקופה זו

, הנני מצהיר ומתחייב שלא אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא מתן השירותים .3

אלא ,  במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה, למעט מטעם המזמין

 .אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין

עלול להימצא במצב של ,  על כל נתון או מצב שבשלם אניהנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי .4

 . מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים, ניגוד עניינים

להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים , הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי .5

המזמין רשאי לא . יו בענייןולפעול בהתאם להוראות, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו,  להלן2-3

והנני מתחייב כי  , לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים

  .בהקשר זה, אפעל בהתאם להוראות אלו

  
  :ולראיה באתי על החתום

      ____________________שם ספק 

  

    ________________ ה וחתימתושם מורשה החתימ
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 : הוראות בדבר זכויות עובדים–  לחוזה5נספח 

כל תשלום או זכות , בקשר לביצועו של חוזה זה,  מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידוהספק .1

הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה , המגיעים להם על פי כל דין

עובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי  להספקאשר ישולם על ידי  שכר השעה"). הוראות הדין: "להלן(

ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר , שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז

יובהר כי במקרים שבהם נספח .  ומתעדכנת מעת לעתהכלכלההמינימלית הנקבעת על ידי שר 

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

 . הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. התמחיר

להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו , במקרה הצורך,  מתחייבהספק .2

הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של . לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה

הוא ,  להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זההספקאם יבקש .  המידיהחוזה ועילה לביטולו

 .רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש

, חוק הגנת השכר ל24'  ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מסהספק .3

ישלח לו אותו ,  יום30אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של . 1958-ח"תשי

  . בדואר מיד לאחר המועד האמורהספק

לעובד שאינו . 2002-ב"תשס, )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  ימציא לכל עובדיו הודעה לפי הספק .4

תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס . קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו

קרא אותה , הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה

 .צירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובדוזאת ב, והבין את תוכנה

 למשרד הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו הספקאחת לחצי שנה ימציא  .5

על . לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המשרד ובמתקניו

 .  השירותים ועל ידי עורך דיןספקמטעם ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה 

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף  יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בהספק .6

צו : "להלן (1736, )29.1.08 (5772 פ"י(, 1957-ז"תשי, במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

 :בשינויים שיפורטו להלן, ")ההרחבה

 .לצו ההרחבה 7 – 1.א.4 לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף הספקעל  .6.1

שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני ) לצו. ד.6ובעיקר בסעיף (על אף האמור בצו ההרחבה  .6.2

חוק הפיקוח על שירותים ל  ש13בהתאם לסעיף (לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל 

 החל מיום העסקת העובד הספקאשר להם מחויב ) 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 

 :לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן

 

  

 

       

  .7.5% -לשל המעביד  יעודכן שיעור ההפרשה 1.7.2015החל מיום                 

 

הפרשות 
 המעביד

הפרשות  הפרשות העובד
המעביד 
 לפיצויים

 כ "סה

7% 6.5% 8.33% 21.83% 
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,  לחוק פיצוי פיטורים14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .6.3

  .1963-ג"התשכ

 :לצו ההרחבה. ז.6 –. ה.6 - ו1.א.3על אף האמור בסעיפים  .6.4

 לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע הספקהמועסק על ידי עובד  .6.4.1

ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע 

 . ההתקשרות

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם  .6.4.2

 .  במקרה שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו

חוק הפיקוח על שירותים  ל23מובהר כי למרות הוראות סעיף , למען הסר ספק .6.4.3

 רשאי למשוך את כספי הספקלא יהיה , 2005-ה"תשס, )קופות גמל(פיננסיים 

 .לרבות תגמולי המעסיק, התגמולים שנצברו בקופה

 איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה הספק חל על .6.4.4

 . הוא בעל עניין בסוכנותספקאו שבעל עניין ב

  הפקדות לקופת גמל בגין קצובת נסיעה .7

הפרשות כאמור יהיו .  מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובדהספק 

 :כדלקמן

 

 

 הפקדות לקרן השתלמות .8

 מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן השתלמות שתיבחר על ידי הספק .8.1

 על זהות קרן השתלמות ספקתשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו ל. העובד

  . הספקויופקדו בקרן השתלמות שתיבחר על ידי 

עלות שכר למעביד לכל שעת ", בהתאם לכללים המפורסמים בהודעהה תהיינהפרשות כאמור   .8.2

  : וכדלקמן7.11.3.2.ה'  מס, "עבודה בתחום הניקיון

 כ"סה הפרשות המעביד עובד ההפרשות

2.5% 7.5% 10% 

מוצר "ול" גוף מוסדי"להעביר ל,  יום מיום החתימה על ההסכם60-לא יאוחר מ,  מתחייבהספק .9

עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים כמשמעותם ב" (הפנסיוני

שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיוניים עבור , )אחד או יותר) (2005-ה"תשס, )פנסיוני

 : פרטים הבאיםרשימה הכוללת את ה") הקופה "–בסעיף זה (העובד 

תאריך תחילת עבודה של העובד , מספר תעודת זהות, מען העובד, שם משפחה, שם פרטי .9.1

 . ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה, המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד  .9.2

 .לפי העניין, היום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זהאו החל מ

וחתום על ידי עורך , "העתק זהה למקור"מוחתם בחותמת , העתק מהרשימה יועבר למזמין .9.3

 .דין

 כ "סה ביד הפרשות המע הפרשות העובד
5% 5% 10% 
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 .רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו .9.4

הדיווח יכלול גם . סט של כל שנה בחודש אוגו1- בחודש פברואר ו1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  .9.5

ושסיימו את עבודתם , את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה

 .אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח

 . 4 כמפורט בסעיף  בהודעה לעובדתעוגנה ותפורטנהההוראות דלעיל  .9.6

 הספקסכם או לפי כל דין תמומש רק לאחר שהארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בה .10

ביותר משתי עברות  אי הרשעות בדברבתוקף ותצהירים  שירות ספקלעסוק כימציא למשרד רישיון 

 עיצומים כספיים בשל יותר משש  השנים האחרונות ואי הטלת3- בבגין הפרת חוקי העבודה 

 .  ההתקשרותבנוגע לתקופה שחלפה מאז ראשית, הפרות בשלוש השנים האחרונות

 . יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד במקום העבודההספק .11

 יתחייב לעדכן את המזמין באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה בגין הפרה הספק .12

 . וידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה,של חוקי העבודה

ולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף החשב  יתחייב לשתף פעהספק .13

משרדי הממשלה , רשות האוכלוסין וההגירה, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, הכללי

וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על ידי משרדי הממשלה לעניין שמירת זכויות 

 . פרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידיהפרת סעיף זה מהווה ה. עובדים

למוסד , אישורים על תשלומים למס הכנסה, בין היתר,  להמציאהספקבמסגרת הביקורת יידרש  .14

דוחות נוכחות של העובדים המועסקים , תלושי שכר, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, לביטוח לאומי

הפרת סעיף . ות קבצים ממוחשביםבמשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרב

 . זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי

 והעתקים ספקיועברו כל הממצאים בכתב ל, במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים .15

 יתחייב הספק. יועברו למשרד שבו התבצעה העבודה וכן ליחידת הביקורת באגף החשב הכללי

 תצהיר הנהלה בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של  ימים30להמציא בתוך 

מובהר בזאת כי במקרה . כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו, הליקויים

לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה , שהמשרד החליט על הפסקת ההתקשרות

 . ות וכל דיןלמיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשר

 בדבר פגיעה מהרשות ימים על כל תלונה שתועבר אליו 30 יתחייב להשיב בכתב בתוך הספק .16

 את הליך בדיקת התלונה ואת הספקבתשובתו יפרט .  ברשותבזכויות העובדים המועסקים על ידו

 .עדכן את יחידת הביקורת באגף החשב הכללי בהתאםת רשותה. האופן שבו טופלה

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני ווח למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע ב מתחייב לדהספק .17

 .1996-ו"תשנ, כוח אדם

לא יועסקו עובדים זרים על ידו בין ,  מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכםהספק .18

וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר סעיף זה בהסכם כמפורט , יןבמישרין ובין בעקיפ

 .7.12.9' מס, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", ם"הוראת תכב

,  ברשות הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות מתחייב לצרף לתלוש המשכורתהספק .19

רשות הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה ל
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בתלוש , מדי שנה,  לצרף הודעה כאמורהספקיידרש , בנוסף. הספקבדבר פגיעה בזכויותיו על ידי 

 .רשותשירות בהמשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים 

 מענק מצוינות .20

      אחת לשנה ולא יאוחר מחודש ,  לשלםהספקמתחייב , על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים       

   מבסיס השכר המצרפי של עובדי 1%מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה , אפריל בכל שנה       

   אמות מידה ", הודעה מעת לעת שיפורסמו ב באותה שנה ועל פי אמות מידה שתקבע המדינההספק       

   יובהר .7.11.3.4.ה' מס, "האבטחה והניקיון,  בתחומי השמירהספקלהענקת מענק מצוינות לעובדי        

  .ם הכולל במלואו מתחייב לשלם בכל שנה את הסכוהספקכי        

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד  .20.1

 או 7.11.3.2.ה'  מס, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון", המפורסם בהודעה

גם  (7.11.3.3.ה' מס, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה", הודעה

בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות , )ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעהעבור עובדים 

  . וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק, ככל שהעובד זכאי להם, או ביום מנוחה

לא יובא בחשבון לעניין פיצויי , אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, המענק שישולם .20.2

, לרבות הפרשות לקופת גמל( בגינו הפרשות כלשהן ולא יבצעו, פיטורים או לחישוב ערך שעה

  ).  ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות

 שי לחגים .21

 שי לחג .21.1

 יעניק שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח לעובד המועסק לפחות ב הספק .21.1.1

 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו 93 משרה או שעבד לפחות 50%

נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם עובד המועסק בהיקף משרה . לחג

השי לא יוענק בטובין או . לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי

  .בשווה כסף כגון תלושי קנייה

עלות שכר ", גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם למפורט בהודעה .21.1.2

, ינתן בשני חלקיםהשי י. 7.11.3.2.ה'  מס, "למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון

  .חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה

 שי בטובין .21.2

 יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי המדינה הספק .21.2.1

בשווי השתתפות המשרד ) 'משלוח מנות בפורים וכו, ו בשבט"סלסלת שי לט: כגון(

שקבע המשרד לאחר  יזוכה במלוא סכום שווי המתנה הספק. שניתנה לעובד המדינה

 . המצאת חשבונית רכישת הטובין

בשי שווי השי בטובין לעובד יהיה בהתאם לשווי ההשתתפות של המשרד  .21.2.2

אם ישנה , המחולק לעובדי המדינה ללא סכום ההשתתפות של ועדי העובדים

 .השתתפות כאמור

 כי השי הספק עבור השי ייעשה כנגד הצגת חשבונית והצהרת ספקהתשלום ל .21.2.3

 .ניתן לכלל העובדיםבטובין 
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 הגברת חוקי העבודה .22

הודעה על העברת דרישה לספק למילוי חובותיו כמעסיק רשות במקרה שהתקבלה ב .22.1

ובאין ארגון ,  או ארגון העובדים שהעובד חבר בוברשותמאת העובד או ארגון העובדים היציג 

העבודה כי יש כאמור על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים או הודעה ממפקח 

 על הפרת חובות ,")ההודעה: "להלן(לו מידע ולפיו הספק לא מילא את החובה כלפי עובדו 

תיקון -תרה בו כי אית בכתב באופן מידי מהספק ותדרוש הרשות, הספק לפי דיני העבודה

ל בכיר "סמנכ, יידע את המנהל הכללירשות תה. ההפרה מהווה עילה לביטול ההתקשרות

יושב ראש ועדת המכרזים ויחידת הביקורת בחשב הכללי  על אודות ,  אנושלמינהל ומשאבי

 .ההודעה כאמור

 יום ממועד 21 בתוך הרשותבמקרה שההפרה לא תוקנה על ידי הספק לשביעות רצון  .22.2

 שנתן ערבות הביצועתחיל בהליכי ביטול החוזה תוך חילוט ת רשותה, קבלת הודעת הממונה

 . הספק

 : כללי .23

חישוב הוותק יעשה . הל רישום מרוכז ומסודר לוותק שנצבר לעובדיו מתחייב לנהספק .23.1

, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון", בהתאם לכללים המפורסמים בהודעה

  .7.11.3.2.ה'  מס

 הנכנס ספקולרשות  להעביר להרשות מתחייב במועד סיום ההתקשרות עם הספק .23.2

ידו לצורך מתן השירותים וכן הוותק שצברו במקומו את רשימת העובדים שהועסקו על 

  .  1.3.2014 לצו ההרחבה בענף הניקיון מיום 7בהתאם לקבוע בסעיף 

  

  ._______________: חתימת הספק
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  : טופס הצעה-למכרז' גנספח 
  

  

  102/2015מספר טופס הצעה למכרז 

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון 

  

  פרטי המציע

    מציעם הש
    איש הקשר למכרז אצל המציע

    חתימת מורשה החתימה של המציע אודות הצעתו
  
  
  
  
  

  : לתשומת לב המציעים
מטופס הצעה זהתוגש במעטפה נפרדת , )בטופס ההצעה 14נספח (הצעת המחיר למכרז 
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  : לטופס ההצעה1ספח נ
  

  הצהרה אודות אימות זהות ופרטי המציע
  

    תאריך

  סין וההגירהרשות האוכלו :לכבוד
              

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון ______ .מכרז מס :הנדון

  

 המשמש כעורך___________ . בעל רישיון מס, )שם מלא(________ __________עורך הדין, אני

 מאשר") המציע"להלן (המציע במכרז ______________ הדין החיצוני של 

 :  מכרז באת הפרטים הבאים לגבי המציע _________________:בתאריך

  

    המציע כפי שהוא רשום במרשם

, הכתובת הרשמית של משרדי הקבע של המציע

  פקס, טלפון

  

    סוג התארגנות

    תאריך הרישום

    מספר מזהה

    מספר חשבון בנק

    שם מלא

    תפקיד

    טלפון משרד

    טלפון נייד

 איש קשר מטעם המציע

  למכרז

    ל"דוא

  דוגמת חתימה וחותמת  .ז.ת  תפקיד  שם מלא

        

  דוגמת חתימה וחותמת  .ז.ת  תפקיד  שם מלא

י החתימה /ורשהמ

מטעם המציע על פי 

/ החלטת דירקטוריון

  הנהלת המציע 

        

  
  

  ,בכבוד רב

  טלפון   כתובת  שם עורך הדין

      

  חתימה וחותמת  רישיון. מס  תאריך
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        :::: לטופס ההצעה2ספח נ
  

  1976ו "בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשלה אודות העדר הרשעות הצהר
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

המבקש להתקשר ") המציע  ":להלן(שהוא המציע __ _________________הנני נותן תצהיר זה בשם 

 עבור ____________________ לאספקת ___________________ פר מסהתקשרותעם עורך 

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. __________________

  

 1976-ו"ם ציבוריים התשלכהגדרתו בחוק עסקאות גופי" בעל זיקה"משמעותו של המונח , בתצהירי זה

ה /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר"). חוק עסקאות גופים ציבוריים  ":להלן(

  . אותו

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ( עבירה לפי חוק עובדים זרים – "עבירה"משמעותו של המונח 

ולעניין עסקאות לקבלת שירות , 1987-ז"ם התשמ או לפי חוק שכר מינימו1991-א"התשנ, )הוגנים

גם עבירה על הוראות , 2011-ב"התשע,  לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה2כהגדרתו בסעיף 

  .החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

  .המציע הינו תאגיד הרשום בישראל

  

  ) במשבצת המתאימהXסמן (

עד למועד האחרון להגשת ההצעות  ותר משתי עבירות בילא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  �

לאספקת _____________________ מספר התקשרותמטעם המציע ב") מועד להגשה: "להלן(

 .___________________ עבור ____________________

 לפחות וחלפה שנה אחת  בפסק דין  ביותר משתי עבירותהורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  �

 .  האחרונה ועד למועד ההגשהממועד ההרשעה

 לפחות ולא חלפה שנה אחת  בפסק דין  ביותר משתי עבירותהורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  �

  . ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה

  

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

  

_________________             ___________________               _______________               

  חתימה וחותמת                   שם המצהיר                תאריך            
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  אישור עורך הדין

  

ה בפני /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח

' ______________ גב/מר____________ עיר /בישוב____________ במשרדי אשר ברחוב 

ה /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ . ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה

ה בפני על /חתם, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/להצהיר אמת וכי יהיה

  . התצהיר דלעיל

  

_________________             _____________  ______   _______________                         

  חתימה וחותמת                   מספר רישיון                תאריך            
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  : לטופס ההצעה3ספח נ
  

  בגין הגשת הצעהרבות כתב ע

  
 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________הטלפון ' מס

 ________________________: הפקס' מס

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 ____________באמצעות משרד 

 ____________'ערבות מס: הנדון

 ______________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )_________________________________________________________________במילים (

  _________________________מתאריך 
  )תאריך תחילת תוקף הערבות (                                                                                                 

 
") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 בקשר

חוזה /עם הזמנה

_____________________________________________________________ 

 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר 15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

א שיכולה לעמוד מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהי, רשום

 .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 _________ עד תאריך _________מתאריך ערבות זו תהיה בתוקף 

  : דרישה על פי ערבות זו יש להפנות
  

 ___________________כתובתוהביטוח ש' חב/לסניף הבנק
                                                                                                               

  ___________________________    הביטוח' חב/שם הבנק
    

  ___________________________הסניף ' הבנק ומס' מס
  

 ___________________חברת הביטוח /כתובת סניף הבנק
  

  הערבות זו אינה ניתנת להעבר

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 חתימה וחותמת                                       תאריך                                                  שם מלא         
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        ::::ה לטופס ההצע4ספח נ
  

 צווי פי ועל בו המפורטים העבודה חוקי פי על העובדים זכויות קיום בדבר תצהיר
   הקיבוציים וההסכמים ההרחבה

        
    תאריך

  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד
           ירושלים

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015  .מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (

  
 –להלן (המציעה במכרז ______________, כים לתת תצהיר בשמה של חברת / והמוסמךה החתימהה החתימהה החתימהה החתימהמורשמורשמורשמורש, מ"ני החא
  "):המציע"

  
  

  או
  "):המציע "–להלן (המציעה במכרז _______________  בחברת בעל השליטהבעל השליטהבעל השליטהבעל השליטה, מ"ני החא

  

 בכל האמור ואת ההרחבה בצווי האמור אתו הקיבוציים בהסכמים האמור את, מטעמו המועסקים כלפי המציע מקיים .1
 : הבאים החוקים

  1945, )הודעה (יד משלוח ומחלות תאונות פקודת •

  1946, בעבודה הבטיחות פקודת •

  1949 -ט"תש, )לעבודה החזרה (המשוחררים החיילים חוק •

  1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק •

  1951-א"תשי, שנתית חופשה חוק •

  1953-ג"תשי, החניכות חוק •

  1953-ג"תשי, הנוער עבודת חוק •

  1954-ד"תשי, נשים עבודת חוק •

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

  1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק •

  1959-ט"תשי, התעסוקה שירות חוק •

  1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק •

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

  1957-ז"תשי, קיבוציים הסכמים חוק •

  1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק •

  1988-ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק •

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

  1996-ו"תשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק •

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

  1998-ח"תשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף •

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

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

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

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

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  שם מורשה החתימה

  
  

        

  תאריך  חתימה אישית  גידחותמת תא  ז.ת  שם מורשה החתימה
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  1997-ז"תשנ, )התקין במינהל או המידות בטוהר ופגיעה רותעבי חשיפת (עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף •

  ) הנכונה במשבצת X ולסימון למילוי(  .2

 מבין יותר או אחת פלילית בעבירה חלוט דין בפסק ו/הורשע לא*: בבעלותי אחרות וחברות אני   /המציע �
- ב"התשע, העבודה יניד של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המנויים העבודה בחוקי המנויות העבירות

2011. 

 המנויות העבירות מבין משתי עבירות ביותר חלוט דין בפסק הורשעו*: בבעלותי אחרות וחברות אני   /המציע �
 שלוש וחלפו 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המנויים העבודה בחוקי
 .  ההגשה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועדשנים

 המנויות העבירות מבין משתי עבירות ביותר חלוט דין בפסק הורשעו*: בבעלותי אחרות וחברות אני   /המציע �
 חלפו ולא 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המנויים העבודה בחוקי
  .  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשהשנים שלוש
o וקנסות הרשעות העדר בדבר הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל של אישור העתק ב"רצ 

 . כאמור

  )** הנכונה במשבצת X ולסימון למילוי( .3
 יותר בשל כספיים עיצומים ו/הוטל לא: *בבעלותי אחרות חברות על / במציע שליטה כבעל עליי   /המציע על �

-א"התשנ, )הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור (זרים עובדים חוק לפי עבירה המהוות הפרות משש
 להגברת לחוק השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות ולפי 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי, 1991

 . 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה

 משש יותר בשל כספיים יםעיצומ ו/הוטל : *בבעלותי אחרות חברות על / במציע שליטה כבעל עליי   /המציע על �
, 1991-א"התשנ, )הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור (זרים עובדים חוק לפי עבירה המהוות הפרות

 להגברת לחוק השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות ולפי 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי
 לפחות ממועד הטלת הקנס האחרון ועד למועד יםשנ שלוש וחלפו 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה
 .ההגשה

 יותר בשל כספיים עיצומים ו/הוטל לא: *בבעלותי אחרות חברות על / במציע שליטה כבעל עליי   /המציע על �
-א"התשנ, )הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור (זרים עובדים חוק לפי עבירה המהוות הפרות משש
 להגברת לחוק השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות ולפי 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי, 1991

 לפחות ממועד הטלת הקנס האחרון ועד למועד שנים שלוש חלפו ולא 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה
 .ההגשה

o וקנסות הרשעות העדר בדבר הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל של אישור העתק ב"רצ 
 . מורכא

    שליטה בעל בשם בתצהיר" בבעלותי אחרות וחברות אני", המציע הגוף בשם בתצהיר" המציע: "העניין לפי סמן* 

 והאכיפה ההסדרה ממינהל אישור ניתן אם, אחת כהפרה כספי עיצום הוטל שבגינם הפרות מספר יראו זה לעניין* *  
  .שכר לו משתלם בסיסה שעל אחת בתקופה אחד עובד כלפי בוצעו ההפרות כי הכלכלה במשרד

  :להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז
        

        
  אישור עורך הדין

ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה
  :אשר ברחוב

  :עיר/בישוב

  
  

      

. ז.י ת" עאשר זיהה עצמו  :'גב/מר
  .:מס

י "אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס. ז.ת

  
  

      

יהיו /תהיה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/ה/ים כי עליו/ה/ואחרי שהזהרתיו, ים לי באופן אישי/ת/המוכר
  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ה/צפוי

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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        :::: לטופס ההצעה5ספח נ
  

  .7.12.9ם " בהתאם להוראת תכ- זריםתצהיר לאי העסקת עובדים
  

    תאריך

  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד
           ירושלים

   באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015 .מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (

  
המציעה ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת  החתימהמורשה, מ"ני החא

  "):המציע "–להלן (במכרז 

  
  
  

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר
  :כדלקמן מצהיר

, בעקיפין ובין במישרין בין, וזאת זרים עובדים, למכרז בהתאם העבודות ביצוע לצורך יקיעס לא המציע

 המציע יתקשר עמו אחר גורם כל או משנה קבלן, אדם כוח קבלן באמצעות ובין המציע ידי על אם בין

 . במכרז ויזכה במידה

  
        ::::להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, , , , נונונונו////ה שמיה שמיה שמיה שמיזזזז

        

  

  אישור עורך הדין
ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה

  :אשר ברחוב
  :עיר/בישוב

  
  

      

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

י "אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס. ז.ת

  
  

      

יהיו /תהיה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/ה/ים כי עליו/ה/זהרתיוואחרי שה, ים לי באופן אישי/ת/המוכר
  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ה/צפוי

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  שם מורשה החתימה

          

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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  : לטופס ההצעה6ספח נ

  
  7.11.3.2ם " על פי הודעת תכ - ספח התמחירלעמידה בנתצהיר 

  

    תאריך

  
  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד

           ירושלים

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015.מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (

  
 –להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע"

  
  

  :כדלקמן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר

  : המפורטת להלן7.11.3.2. ם מס"הנני מקבל עליי את הנחיות הודעת תכ

 כללי .1
 

גם , הסכם קיבוצי או צו הרחבה, דין, ל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוקיובהר כי המעביד חייב בכ, למען הסר ספק •

ה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין לוכי במקום בו המרכיב בטב, אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר

 .יש לפעול בהתאם לטבלה

 
 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .2

  
  .05.02.2014 וצו ההרחבה מיום 4.12.2012 בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 01.04.2015ן הינו מיום הנספח התמחירי שלהל

  

  
חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  שכר יסוד

  עובד ניקיון
25.00 ₪   25.00 ₪   

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון יעמוד על 4,650.00 ₪ לחודש עבור 

 משרה מלאה, קרי 25.00 ₪ לשעת עבודה.

 ,2014 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .6, 5 פיםסעי 

  חופשה
0.96 ₪  

) 3.85%(  

0.98 ₪   

) 3.85%(  

 ימי חופשה בתשלום בשנתיים 12 ימי חופשה בתשלום או 10

רכיב זה מחושב על . לפי אורך שבוע העבודה של העובד, הראשונות

  . שכר היסוד

צו ההרחבה בענף מפעלי  1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית: מקור

  .15סעיף , 2014 -ד"עתשה, הניקיון והתחזוקה

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  ה החתימהשם מורש
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חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  -------  תוספת ותק
0.35 ₪   

     

 ₪ 0.35, תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה

 לכל  0.46₪ מהשנה השישית ואילך התעריף הינו .לכל שעת עבודה

  . שעת עבודה

  .שתחילתו באחד בינואר,  חודשים12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 אצל קבלנים אחרים חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או

תעשה בכפוף , הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה. בממשלה

להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של 

  .העובד במשרד

הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן הנכנס , ילופי קבלניםבמקרה של ח

  .ולמשרד על שנות הוותק המוכרות שנצברו לכל עובד

, 2014 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה :מקור

  .7יף סע

  חגים
0.87 ₪   

)3.47%(  

0.88 ₪   

) 3.47%(  

הזכאות לימי .  חודשי עבודה3 לאחר  ימי חג בשנה9 -עובדים זכאים ל

או יום אחרי החג /חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו

  .אלא בהסכמת הקבלן

, 2014 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .)'א (19סעיף 

  הבראה
1.34 ₪   

  

1.34 ₪   

  

תעריף יום הבראה . ליום ₪ 427 עומד על 2014ערך יום הבראה לשנת 

מים פ שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משול"יעודכן ע

או על פי התעריף המעודכן , 2013דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 

  .לפי הגבוה מבניהם, בשירות המדינה

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד כרכיב 

  .נפרד שישולם לצד שכר השעה

החופשה , תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג

  .והמחלה

  .י רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור שעות נוספותיובהר כ

, 2014 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה: מקור

  .11סעיף 

  פנסיה

  1.97  ₪ 

)7%(  

  

  

2.00  ₪ )7%(   

  

  

חוק ב כהגדרתה, לקצבה לפנסיה  משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

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

 להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות מהיום הראשוןהחל , שם העובד

 ובהתאם  לפנסיית יסודלצו ההרחבה' ת למרות האמור בסעיף הוזא

בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי , לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה

  .ההסתדרות הכללית

דמי , ימי חג, דמי הבראה,  בתוספת וותקיסודההפרשה תתבצע על שכר 

  . ב" וכיוצתשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה, ימי מחלה, חופשה

העובד עבד שעות נוספות או שעבד בשבת יש להפריש גם מקרה שב

   .תמורת עבודה זו

  .7.5% יעודכן שיעור ההפרשה ל 1.7.2015החל מיום  

, 2014 -ד"עתשה, ון והתחזוקהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקי: מקור

  .1989-ט"תשמה, "פנסיית יסוד הגדלת" בדבר ההרחבה צו ,9סעיף 
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חישוב שנה 

  ראשונה

חישוב שנה 

  שנייה
  הערות

  פיצויים
2.35  ₪  

)8.33%(  

2.38 ₪   

)8.33%(  

חוק הפיקוח על שירותים כהגדרתה ב, הפרשה לקופת גמל לפיצויים

 לצורך על שם העובד  תעשה2005-ה"התשס, )קופות גמל(נסיים פינ

 לצורך ביצוע ההתקשרות , להעסקתומהיום הראשוןהסכם זה החל 

  . לפנסיית יסודלצו ההרחבה' וזאת למרות האמור בסעיף ה

,  ימי חג, דמי הבראה, ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת וותק

  . ב" וכיוצילואים ודמי לידהתשלום עבור ימי מ, ימי מחלה, דמי חופשה

 .6% העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

יובהר כי ההפרשות יבוצעו עבור הסך הכולל של התשלום המשולם בגין 

  ). לפי העניין, 150% או 125%(העבודה הנוספת שבוצעה 

 ובגין 8.33%במקרה שהעובד עבד בשבת בגין שכר היסוד יש להפריש 

  . 6%וספת לעבודה בשבת יש להפריש הת

צו ההרחבה בענף מפעלי  ,1963-ג"תשכה, חוק פיצויי פיטורין :מקור

  .9 בסעיף, 2014 -ד"עתשה, הניקיון והתחזוקה

  ביטוח לאומי
0.97 ₪  

)3.45%(  

0.98 ₪  

)3.45%(  

;  ביטוח לאומי3.45% מהשכר הממוצע משולם 60%עד לשכר של 

 בתעריף הנמוך השימוש הואבטבלה זו . 7.25%מעבר לשכר זה משולם 

  . בשל העובדה שמרבית העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה

: ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד כגון

  . סבסוד ארוחות, מתנות לחגים, הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה

 .1995-ה"תשנה, )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי : מקור

  קרן השתלמות
2.11 ₪   

)7.5%(  

2.11 ₪   

)7.5%(  

 הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן 1.10.2014החל מיום 

 גם אם לא הודיעו לקבלן על תשלום זה יבוצע עבור עובדים. השתלמות

רן שתיבחר מעת לעת על ידי זהות קרן השתלמות ויופקדו בק

  .ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מחדל

   

גם עבור (היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו שכר על ההפרשה תתבצע 

, בתוספת דמי הבראה ימי חופשה) עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל

  .חג ומחלה

  

  .ול שבתיובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או גמ

ח לביצוע ההפקדות לעובדים לקרן "אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו

  .השתלמות

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

  .10סעיף 

    36.02  35.57  כ"סה
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  :להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע •

     נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל עד 

  ה הנוכחית היאהתקר. לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה

  . ליום עבודה₪  26.4

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד לקבלן עלות 

  . תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים

עבודה לבהוצאות נסיעה צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד  :מקור

 .1957-ז"התשי, וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים

הפרשות לגמל 

עבור החזר 

   נסיעההוצאות

)5%(  ) 5%(  

 אישית על שם העובד החל מהיום לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 

  .על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד הראשון להעסקתו

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

).3)(ב (9סעיף   

      מחלה

-ו" בהתאם לחוק דמי מחלה ההתשלדי המשרדתשלום זה יבוצע על י

 על ביצוע התשלומים בפועל רואה חשבון כנגד קבלת אישור 1976

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של . אחת לחודש

אין .   בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתיהעובד בחברה

  .ד כלפי העובהקבלןבאמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של 

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

 .14סעיף  ,2014 -ד"עתשה, הניקיון והתחזוקה

  
 

 הניקיוןתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

ודה  במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עב–שעות נוספות  •

יש לשלם לעובד שכר של ,  )יום חול(בגין השעה האחת עשרה באותו יום עבודה .  משכר היסוד1.25שכר עבודה של , )יום חול(

  .   משכר היסוד1.5

 ימי חופשה על חשבון הקבלן מבלי לגרוע 3- חודשי עבודה ומעלה ל6  בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק –חופשת נישואין  •

  . ת משכרומחופשתו או לנכו

 ימים ויהיה זכאי  לשכר מלא בגין היעדרותו 7 בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על –ימי אבל  •

  . מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו

 או בעקבות פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר/ עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו–היעדרות ביום הזיכרון  •

  .מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו

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

  

  אורך שבוע העבודה
  )בשנים(תקופת העבודה 

   ימים5   ימים6

   ימי עבודה10   ימי עבודה12  1 – 2

  ימי עבודה 11   ימי עבודה13  3 – 4

   ימי עבודה13   ימי עבודה15  5

   ימי עבודה18   ימי עבודה20  6

   ימי עבודה19   ימי עבודה21  7 – 8

   ימי עבודה23   ימי עבודה26   ואילך9

 

הכרה בוותק . בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים בממשלה,  העובד יהיה זכאי לדמי הבראה–ימי הבראה  •

תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד , חרים בממשלהאצל קבלנים א

 . בהתאם לאמור לעיל, במשרד
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  מספר ימי ההבראה  )בשנים(תקופת העבודה 

  7   שנים3עד 

4-10  9  

11-15  10  

16-19  11  

20-24  12  

  13   ואילך25 -מהשנה ה

 

שור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים על בסיס אמות מידה ישולם כנגד אי  –מענק מצוינות  •

  . 7.11.3.4' מס, "מספר אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", ם"שנקבעו על ידי המדינה בהודעת תכ

גם עבור עובדים (בהודעה זו שכר היסוד המפורסם :  מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן1%גובה המענק יהיה  •

וקצובת ) ככל שהעובד זכאי להם(גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה ,  )ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל

 . הנסיעה

 . המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק •

ולא יבצעו , לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, המענק שישולם •

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

  .בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק •

השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף . 215.5₪יעמוד על , )ראש השנה וחג הפסח(י לרגל כל אחד מהחגים גובה הש  –שי לחג  •

 ). תלושי קנייה, כגון(

 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג יהיה 93 משרה או שעבד לפחות 50%עובד המועסק לפחות ב  •

מור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו בשלושת עובד המועסק בהיקף משרה נמוך מהא. זכאי לשי לחג

 .החודשים שקדמו למתן השי

תעריף שי לחג יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש  •

 .הםילפי הגבוה בינ, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, 2013אפריל 

 .כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדיםתשלום  •

 .בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק •

  

  :להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, נו/ה שמיז
        

  
  

  אישור עורך הדין
ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה

  :אשר ברחוב
  :עיר/בישוב

  
  

      

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

י "אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס. ז.ת

  
  

      

יהיו /תהיה/יר אמת וכי יהיהעליהם להצה/ה/ים כי עליו/ה/ואחרי שהזהרתיו, ים לי באופן אישי/ת/המוכר
  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ה/צפוי

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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        :::: לטופס ההצעה7ספח נ
  .7.11.3ם "להודעת תכ'   על פי נספח ו-המעביד אודות עלות השכר  הצהרת

  

    תאריך

  רשות האוכלוסין וההגירה :בודלכ
           ירושלים

  באזור ירושלים רבתי למתן שירותי ניקיון 102/2015.מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (

  
 –להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע"

  
, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי אחרל

  :כדלקמן מצהיר

 _______ -עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מניקיון  לעובד נוהשכר שישולם על ידי .1

 .שקלים חדשים לשעה

ולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר כ, עלות השכר למעביד לשעת עבודה 1.1

בהתאם לנקבע בתקנות . שקלים חדשים לשעה_______ -לא תפחת מ, שצירפנו

רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה עובדי (להגברת האכיפה של דיני העבודה 

 .הכלכלההמתעדכנים על ידי שר , 2012ב "התשע, )קבלן

כולל , וכן עלויות נוספות בגין חוזה ההתקשרות במכרזהצעתי כוללת את עלות השכר למעביד  .2

  .רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז

        ::::להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, , , , נונונונו////ה שמיה שמיה שמיה שמיזזזז

  
  

  אישור עורך הדין
ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה

  :אשר ברחוב
  :עיר/בישוב

  
  

      

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

י "אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס. ז.ת

  
  

      

יהיו /תהיה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/ה/ים כי עליו/ה/ואחרי שהזהרתיו, ים לי באופן אישי/ת/המוכר
  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/הים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש/ה/צפוי

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  תאריך  חתימה אישית  דחותמת תאגי  ז.ת  שם מורשה החתימה

          

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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        :::: לטופס ההצעה9ספח נ

  אודות מחזור הכנסות המציע–חוות דעת רואה החשבון המבקר של המציע 
  

  _______________:תאריך
  לכבוד

  )שם המציע (________________________

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015 . מסזהמגיש הצעתו למכר

  ")המכרז "-להלן (
  

    2014.31.12-2201.01.01לתקופה שבין מחזור כספי חוות דעת אודות  :הנדון 

  

  :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן

 . _________הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת  .א

על  בוקרו - 4201.31.12-2201.01.01לתקופה שבין : ים המבוקרים של חברתכםהדוחות הכספי  .ב

  .ידי משרדנו

 , 4201.31.12-2201.01.01לתקופה שבין : חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים  .ג

 ).1(או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד /אינה כוללת כל הסתייגות ו

 :לחילופין

    4201.31.12-2201.01.01לתקופה שבין : ת הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקריםחוו     

  .להלן' כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד     

  

 :לחילופין

   4120.31.12-2201.01.01לתקופה שבין  :חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים      

  '  אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד,כוללת חריגה מהנוסח האחיד      

 .להלן      

 , 01.01.2012-31.12.2014לתקופה שבין : בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  .ד

, הנובע מפעילותכם בתחום של מתן שירותי ניקיון, השנתי של חברתכם ההכנסות מחזור 

, 2013, 2012: בכל שנה בשנים, מ"לא כולל מע,  שקלים חדשיםמיליון וחצי לפחות עומד על

2014. 

  ,בכבוד רב       
  

_________________  
  רואי חשבון       
  

 יראו ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 
 .אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד

  
  : הערות

 .ניתן להשתמש בנתונים כספיים מדוח כספי סקור,  בלבד2014לגבי נתונים לשנת  •

אי  ועדה משותפת של מינהל העבודה הממשלתי ושל לשכת רול ידינוסח דיווח זה נקבע ע •

  . 2009 אוגוסט – בישראל החשבון

 . ח"יודפס על נייר לוגו של משרד הרו •
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  :::: לטופס ההצעה01ספח נ

  דות ניסיונו ומספר עובדיוהצהרת המציע או
    תאריך

  ירושלים, רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015.מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (
 –להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע"

  
  :כדלקמן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר

, המועסקים במתן שירותי ניקיון ללקוחות, עובדים) 20 (עשרים במועד הגשת ההצעה המציע מעסיק לכל הפחות .1
החודשים ) 12( בשנים עשר, עובדים אלה מועסקים אצל המציע. אתרים שונים בו זמנית) 10(עשרה  לפחות -ב

 .שקדמו למועד הגשת ההצעה לפחות

אתרים ) 10(מספק שירותי ניקיון בו זמנית בעשרה המציע ,  חודשים קודם לכן12נכון ליום הגשת ההצעה ולפחות  .2
 ). ר" מ10,000( רבועים מטריםת אלפים שונים בהיקף כולל של לפחות עשר

- ו2013, 2012שנה בשנים  בכל,  לקוחות לפחות)3(שלושה -לניקיון  בעל ניסיון קודם במתן שירותי הינוהמציע  .3
 בכל לכל לקוח ,מ"כולל מעלא ,) 250,000₪( אלף שקלים חדשים מאתיים וחמישים לפחות בהיקף כספי של, 2014
  .שנה

כולל ( בטבלה שלהן ,2014 עד 2012הם סיפק שירותי ניקיון בין השנים המציע יפרט את כלל לקוחותיו אשר ל
 ): לעיל3הלקוחות להם התייחס המציע בסעיף 

    
  . י מורשי החתימה"יש לערוך את הטבלאות בנספח זה בדף לוגו של החברה ולהגישו מודפס וחתום ע

  
  :נו דלעיל אמת/נו ותוכן תצהירי/להלן חתימתי, נו/ה שמיז

        

  

  אישור עורך הדין
ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה

  :אשר ברחוב
  :עיר/בישוב

        

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

  .:מס. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר

        
ים לעונשים /ה/יהיו צפוי/תהיה/ר אמת וכי יהיהעליהם להצהי/ה/ים כי עליו/ה/ואחרי שהזהרתיו, ים לי באופן אישי/ת/המוכר

  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/הקבועים בחוק אם לא יעשה

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  ורשה החתימהשם מ

          

היקף כספי   אתריםמספר   לקוחשם ה  #
כולל לא ח "בש
  מ"מע

 אצל איש קשר
  הלקוח ותפקידו

 נייד טלפון
  ונייח

תקופת   ל"דוא
  ההתקשרות

1        

2        

3        

4        

5        

6         

7         

8         

9         

10         

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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        :::: לטופס ההצעה11ספח נ
  

   אודות הצוות המוצעההצהר
    תאריך

  
  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד
  שליםירו           

  

  באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015 .מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (
  

להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע "–

  
        :::: כי כי כי כיהנני מצהירהנני מצהירהנני מצהירהנני מצהיר

מנהל ת על ידינו לתפקיד /המוצע________________. ז.ת' ____________________, גב/מר .1
  :ת בדרישות הסף הבאות/עומד, הלקוח

 .  במכרזהספקיועסק על ידי המציע לפחות החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות עם  1.1

 .אינו מוצע על ידי מציע אחר במכרז זה 1.2

 .ג בישראל"ממוסד המוכר על ידי המלבעל תעודה , אקדמאי בעל תואר ראשון 1.3

בניהול קשרי לקוחות מול לפחות , 2010-2014שנים במהלך השנים ) 3(בעל ניסיון של לפחות שלוש  1.4
 .עובדים) 1,000(שני לקוחות המעסיקים לפחות אלף 

 להם סיפק מנהל הלקוח המוצע , לקוחות2תעודות והמלצות מלפחות , מצורפים בזאת קורות חיים 1.5
 .2010-2014יהול לקוחות במהלך השנים שירותי נ

, מפקחת על ידינו לתפקיד /המוצע________________. ז.ת' ____________________, גב/מר .2
  :ת בדרישות הסף הבאות/עומד

 .  במכרזהספקיועסק על ידי המציע לפחות החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות עם  2.1

 .אינו מוצע על ידי מציע אחר במכרז זה 2.2

 כולל תעודת בגרות המוכרת על ידי משרד החינוך,  תיכוניתבעל השכלה 2.3

בניהול לוגיסטי של , 2011-2014במהלך השנים שנה אחת  הינו בעל ניסיון של לפחות המפקח 2.4
 .עובדים) 1,000(המעסיק לפחות אלף אחד פרויקטים ולקוחות מול לפחות לקוח 

 . דלקוח אחתעודות והמלצות מלפחות , מצורפים בזאת קורות חיים 2.5

        
  
  
  

  :נו דלעיל אמת/נו ותוכן תצהירי/להלן חתימתי, נו/ה שמיז

        
        
        

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  שם מורשה החתימה

          

שם מורשה 
  החתימה

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  .ז.ת

          



  ניקיון באזור ירושלים רבתישירותי  לקבלת הצעות למתן 2015102/ .מכרז מס   

  

  _____________חתימה  וחותמת המציע            

 

70 

        :::: לטופס ההצעה21ספח נ
  

   משרדי המציע אודות ההצהר
    תאריך

  
  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד

           ירושלים

  

  באזור ירושלים רבתישירותי ניקיון למתן  102/2015.מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (
  

המציעה ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע "–להלן (במכרז 

  
  :הנני מצהיר כי

  
  

  :בהם מופעלים האמצעים הבאים, שרדי קבעממ, המציע פועל בעת הגשת הצעתו
  

 .08:00-17:00בין השעות ' ה-'מוקד טלפוני המאוייש על ידי מוקדן אחד לפחות בימים א .1

 .קריאות שירות ולקוחות, תוכנת מדף לניהול חשבונות .2

 .קו אינטרנט מהיר, סורק, מרכזייה רב קווית, פקסימילייה, מדפסת .3

  
  

מהם מנהל המציע את פעילותו , )שאינם משמשים למגורים(משרדים : "משרדי קבע"לעניין זה 

 .העסקית

 
  :נו דלעיל אמת/נו ותוכן תצהירי/להלן חתימתי, נו/זה שמי

  

  
  
  
  
  
  

        
        

        
        

שם מורשה 
  החתימה

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת

          

שם מורשה 
  החתימה

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת
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        :::: לטופס ההצעה31ספח נ
  

   מקור בתוכנות הצהרת המציע אודות שימוש
    תאריך

  
  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד

           ירושלים

  

   באזור ירושלים רבתילמתן שירותי ניקיון  102/2015.מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (
  

להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"ני החא

  "):המציע "–

  
  :הנני מצהיר כי

  . המציע ידי על ושוטף תקין באופן המופעלת") מדף תוכנת ("מידע מערכת למציע .1

 _______ 'מס מכרז לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .2
 . המשרד ידי על כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז נשוא השירותים ביצוע ולצורך

  :נו דלעיל אמת/נו ותוכן תצהירי/להלן חתימתי, נו/ה שמיז
        

  

  אישור עורך הדין
ו בפני במשרדי /ה/הופיע  :מאשר כי ביום  :ד"עו, אני החתום מטה

  :אשר ברחוב
  :עיר/בישוב

        

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

. ז.י ת"אשר זיהה עצמו ע  :'גב/מר
  .:מס

        
ים /ה/יהיו צפוי/תהיה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/ה/ים כי עליו/ה/ואחרי שהזהרתיו, ים לי באופן אישי/ת/המוכר

  .ו בפני על התצהיר דלעיל/ה/חתם, יעשו כן/תעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

  תאריך  חתימה וחותמת  רישיון. מס  ד"שם עו
  
  

      

  

  תאריך  תאגידחתימה וחותמת   ז.ת  שם מורשה החתימה

        

  תאריך  חתימה וחותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה
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        :::: לטופס ההצעה41ספח נ
  

  הצעת המחיר של המציע למכרז
  

  ***נספח זה יוגש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי טופס ההצעה***

        
    תאריך

  

  רשות האוכלוסין וההגירה :לכבוד
  ירושלים            

   באזור ירושלים רבתי למתן שירותי ניקיון 102/2015 .מכרז מס :הנדון

  ")המכרז "-להלן (
  

להלן (המציעה במכרז ______________,  והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת מורשה החתימה, מ"י החנא

  "):המציע "–

  
  :להלן הצעת המחיר של המציע למכרז, הנני מצהיר כי

  
מרכיב 

  השירות
   :A -עמודה   יחידת מידה

שכר יסוד 
ח "בש

שעת ל
לא (עבודה 

  )מ"כולל מע
  

   :B -עמודה 
הצעת מחיר 

לשעת 
לא (עבודה

  )מ"כולל מע

 – Cעמודה 
תקורת 

החברה על 
השכר בלבד 

לא כולל (
  )מ"מע

 – Dעמודה 
  רכיבים

שאינם שכר 
לא (עבודה 

  )מ"כולל מע

סך מחיר 
ח  כולל "בש

תקורה , שכר
 ורכיבים

 שאינם שכר
לא  (עבודה

) מ"כולל מע
B+C+D 

בד עועבודת 
 ניקיון

במתכונת 
  קבועה 

  
 שעת 1

  עבודה

  
25.00 ₪  35.57₪   

  

      

  

  : על החתוםתיולראייה בא  

  

  תאריך  חתימה אישית  חותמת תאגיד  ז.ת  שם מורשה החתימה

          

  תאריך  חתימה וחותמת תאגיד  .ז.ת  שם מורשה החתימה

        


