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 2018בנובמבר  29תאריך:          

 1/2018' מכרז פומבי מס

 עבור אבטחה הזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

 רבין לחקר ישראל חק יצמרכז 

 ("הצעות להציע ההזמנה" או "ההזמנה")

 :כללי – הזמנה להציע הצעות .1

, תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק ("המרכז"או  "המזמין"רבין לחקר ישראל )יצחק מרכז  .1.1
מקדיש את פעילותו להנצחת זכרו ופועלו , 1997-המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"ז

חברתית, הנצחה מוזיאונית ותיעוד ופועל -חינוכית רכז משלב בין פעילותשל יצחק רבין. המ
 בכל שדרות החברה הישראלית.

כהגדרת המונח בחוק העסקת עובדים על , שירות קבלנימאת המרכז מעוניין בקבלת הצעות  .1.2
לפי  ,"הספק" או" הקבלןאו " "המציע" או"המציעים" ) 1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

לרבות חצריו של המבנה ומגרשי החניה במבנה בו פועל המרכז, אבטחה תן שירותי למ העניין(
 , תל אביב בהתאם למפורט במסמכי המכרז8ברחוב חיים לבנון הנמצא הסמוכים לו, 

 .(", בהתאמההמתחם"-ו "השירותים")

גם  ,בלבד , במסגרת מכרז פומבי זהשל המרכז נתונה למען הסר ספק יובהר, כי כל זכות .1.1
 .דת המכרזיםעולו

 מסמכי המכרז .1.1

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז כוללים )"

 הזמנה להציע הצעות על כל נספחיה -' א חלק .1.1.1

 .א' נספחהמצורף כ שירותיםה מפרט .1.1.1.1

 .ב'נספח תצהיר מאת המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.2

כמפורט  שמות לקוחות להם סיפק המציע שירותי שמירה ואבטחה .1.1.1.1
  .'ג נספחכ המצורף בנוסחלהלן ו 7.2.2בסעיף 

 .ד'נספח המצורף כ חבנוס שימולא על ידי המרכז סקר שביעות רצון  .1.1.1.1

 . ה'נספח תצהיר מאת המציע ובעלי השליטה בו בנוסח המצורף כ .1.1.1.1

 .ו'נספח תצהיר מאת המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.6

 .ז'נספח ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ההצעה בנוסח המצורף כ .1.1.1.7

 .ח'פח נסתצהיר מאת המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.8

 .ט'נספח תצהיר מאת המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.9

 . י'נספח תצהיר מאת המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.10

 .יא'נספח תצהיר בעלת שליטה ואישור עורך דין בנוסח המצורף כ .1.1.1.11

נספח תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי המכרז בנוסח המצורף כ .1.1.1.12
 .יב'

 .יג'נספח טופס הצעת מחיר של המציע בנוסח המצורף כ .1.1.1.11

נספח החתימה במציע בנוסח המצורף כ ימורשי אודותישור עורך דין א .1.1.1.11
 .יד'
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  .'טו נספחהמציע בנוסח המצורף כתצהיר מאת  .1.1.1.11

 "ההסכם" או/ו" החוזה)" נספחיו כל על אבטחה שירותי למתן חוזה – 'ב חלק .1.1.2
 ("ההתקשרות הסכםו/או "

 החוזה. נוסח ערבות בנקאית לקיום – 11.1נספח  .1.1.2.1

 .עריכת ביטוח אישורביטוח ו – 16.1 נספח .1.1.2.2

  .לשמירת סודיות התחייבות – 18.1 נספח .1.1.2.1

 רף להצעתומסמכים שעל המציע לצ .1.1

להצעתו את המסמכים יצרף המציע  הוכחת עמידה בדרישות הסףלצורך  .1.1.1
 :להלןשבטבלה כמפורט בקצרה ולהלן  7בסעיף בהרחבה המפורטים 

 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 6.1 לעסוק כקבלן שירותישיון ר 
 קבלני כוח אדם חוקעל פי 

 להלן( 6.1בסעיף )כהגדרתו 

נאמן למקור של העתק 
 כוח קבלני חוקעל פי  הרישיון

 אדם

 
 

6.2  ותק וניסיון 
 לקוחות קודמים רשימת 

  נספח ב'תצהיר בנוסח  
 קודמים  לקוחות רשימת

 'ג נספחבנוסח המצורף כ
  7.2.2 וכאמור בסעיף

 6.1.1  המציע מנהל ספרים כדין
ועומד בתנאים הקבועים בחוק 
 עסקאות גופים ציבוריים

  לעיל( 6.1)כהגדרתו בסעיף 

אישורים עדכניים משלטונות 
המס, לרבות שלטונות מס ערך 

 7.1.1סעיף כמפורט במוסף, 



1 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 6.1.2 ,
6.1.1, 
6.1.1 ,6.1.1 

  המציע אינו בעל הרשעות
 חוק עובדים זריםלפי 

 6.1.2יף )כהגדרתו בסע
וחוק שכר מינימום,  ,להלן(

 ;1987-תשמ"ז
 המציע ובעל זיקה אליו 

כהגדרתו בחוק עסקאות )
לא  (גופים ציבוריים

הורשע ביותר משתי 
עבירות בגין הפרת חוקי 
העבודה המפורטים 
בתוספת השלישית בחוק 

)כהגדרתו אכיפה ההגברת 
בשלוש  להלן( 6.1.1בסעיף 

שקדמו האחרונות השנים 
אחרון להגשת ה מועדל

  ;הצעות במרכז

  לא הוטלו על המציע או על
בעל זיקה אליו עיצומים 
כספיים בשל יותר משש 
 הפרות בשלוש השנים

מועד שקדמו ל האחרונות
האחרון להגשת הצעות 

 במכרז

  המציע עומד בהוראות
שוויון זכויות לאנשים  קחו

 -עם מוגבלות, תשנ"ח
1998 

תצהיר מאת המציע ובעלי 
בנוסח המצורף השליטה בו 

וכאמור בסעיף  ה'נספח כ
תצהיר מאת  ובנוסף, 7.1.2

ובעלי השליטה בו,  המציע
, 'ונספח בנוסח המצורף כ

 . 7.17כאמור בסעיף 
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 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 6.1  המציע הנו גוף משפטי מאוגד
רשום ברשם רשמי או גוף ה

 סטטוטורי
 

 המציע הינו שה קרבמ
תעודת רישום  -תאגיד 

תאגיד )חברה, עמותה, 
תופית או אגודה שי

 (רשומה שותפות
 המציע הינו שה קרבמ

 -שותפות לא רשומה 
העתק "נאמן למקור" של 
הסכם ההתאגדות בין 
השותפים או תצהיר לפיו 
המציע הינו שותפות לא 
רשומה, בו יפורטו שמות 
השותפים, מספרי זהותם, 
אישיותם המשפטית, 

 וחלקם בשותפות
 המציע הינו שה קרבמ

אישור  -עמותה רשומה 
הול תקין מרשם ני

 העמותות
 6.1.1 ,6.1.2  למציע לא קיימים חובות

אגרה שנתית לרשם החברות 
לשנים שקדמו לשנה שבה 
מוגשת ההצעה. בנוסף, המציע 
אינו חברה מפרת חוק וכן 

תראה לפני המציע לא קיבל ה
 רישומו כחברה מפרת חוק

 מרשם עדכני חברה  נסח
הנושא תאריך התאגידים  

ר למועד של עד חודש עוב
, הכולל את הגשת ההצעה

שמות ופרטי מנהלי 
כמפורט בסעיף  ,המציע

להזמנה להציע  7.1.1
 הצעות

  אם המציע הינו תאגיד
מסוג שותפות, עליו לצרף 
נסח מתאים מרשם 

הנושא תאריך השותפויות 
של עד חודש עובר למועד 

הכולל את  ,הגשת ההצעה
 המציעשמות ופרטי מנהלי 

בות מעיד על אי קיום חוו
אגרה שנתית לרשם 

כמפורט , השותפויות
להזמנה  7.1.1בסעיף 

 להציע הצעות
 6.1 תקףבעל רישיון  הוא המציע 

 לשירותי תאגיד להפעלת
חוק חוקרים  מכוח שמירה

פרטיים ושירותי שמירה, 
 1972-תשל"ב

 של למקור נאמן העתק
חוק חוקרים  מכוח הרישיון

פרטיים ושירותי שמירה, 
 1972-תשל"ב
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 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 6.1.1 תקף רישיון בעל הוא המציע 
חוק  מכוח ירייה כלי לאחזקת
 1919-ה, תש"טיכלי הירי

 של למקור נאמן העתק
חוק כלי  מכוח הרישיון

 1919-ה, תש"טיהירי
 6.1.2 עסק  רישיון בעל הוא המציע 

 מכוח נשק מחסן להפעלת תקף
-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

1968 

 של למקור נאמן העתק
חוק רישוי  מכוח הרישיון

 1968-עסקים, תשכ"ח

 6.6 תצהיר מאת המציע בנוסח  שימוש בתוכנות מקור
  ו'נספח המצורף כ

 6.7  המציע שילם דמי השתתפות
 1.1במכרז כמפורט בסעיף 

 להלן

העתק קבלה בגין תשלום דמי 
 כרזהשתתפות במ

 6.8 בנקאית אוטונומית  ערבות
 להבטחת ההצעה

ורף ערבות בנקאית בנוסח המצ
  ז'נספח כ

 6.9  המציע השתתף בסיור מציעים
 להלן 1רתו בסעיף כהגד

במהלך סיור המציעים ימלא 
המציע טפסי השתתפות בסיור 
מציעים ויפקידם בידי נציג 

 המציע יצרףהמרכז. בנוסף, 
 סיור פרוטוקול את להצעתו

 המציע ידי על חתום המציעים
   להלן 1.1בסעיף כמפורט 

 6.10 א בעל אישור מטעם המציע הו
מנהל ההסדרה והאכיפה 
במשרד הכלכלה בדבר 
הרשעות, קנסות ועיצומים 
כספיים בשלוש השנים 
האחרונות שקדמו למועד 

עות האחרון להגשת הצ
 במכרז, אם היו, או על העדרם

אישורים מטעם מנהל האכיפה 
וההסדרה במשרד הכלכלה 

 7.10 בסעיףבהתאם למפורט 
 להלן

 6.11 ם לעובדיו תנאיםהמציע משל 
סוציאליים בהתאם להוראות 

 כל דין

תצהיר מאת המציע בנוסח 
 ח'נספח המצורף כ

 6.12  המציע ישלם לכל מי שיועסק
על ידו בביצוע השירותים נשוא 
מכרז זה שכר כנדרש על פי 

פי כל -הוראות מכרז זה ועל
 דין

תצהיר מאת המציע בנוסח 
 ט' נספחהמצורף כ

 6.11 עלות את הצעתוב כלל המציע 
 העלויות כל וכן למעביד השכר

 נשוא השירותים בגין הנוספות
 למתן רווח לרבות, זה מכרז

 המבוקשים השירותים
 המכרז במסגרת

תצהיר מאת המציע בנוסח 
  י'נספח המצורף כ
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 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 6.11  המציע ובעלי הזיקה בו
מקיימים בקביעות חובותיהם 
בעניין שמירת זכויות עובדים 

ודה, צווי לפי חוקי העב
ההרחבה ההסכמים 
הקיבוציים וההסכמים 
 האישיים החלים עליו כמעסיק 

תצהיר מאת המציע ובעלי 
השליטה בו, בנוסח המצורף 

 ה'נספח כ

 6.11  המציע מתחייב כי לצורך מתן
השירותים נשוא מכרז זה לא 

 יועסקו על ידו עובדים זרים

תצהיר מאת המציע ובעלי 
 השליטה בו, בנוסח המצורף

 ה'נספח כ
 6.16 כי המציע  מתחייב  תצהיר

לצורך ביצוע השירותים ש
נשוא מכרז זה הוא לא יעסיק 
בגיר שהורשע בעבירת מין 
בהיות בגיר על פי הוראות חוק 
למניעת העסקה של עברייני 
מין במוסדות מסוימים, 

 2001-תשס"א

תצהיר מאת המציע ובעלי 
השליטה בו, בנוסח המצורף 

 ה'נספח כ

 להצעתו להצרף ציעמה שעל נוספים יםמסמכ .1.1.2

 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 8.1  תצהיר בעלת שליטה ואישור
עורך דין כי המציע הינו עסק 

 בשליטת אישה

תצהיר בעלת שליטה ואישור 
עורך דין בנוסח המצורף 

 נספח יא'כ

 8.2 
  ,מילוי כל מסמכי המכרז

לרבות המסמכים 
 8.2ים בסעיף המפורט

 להזמנה להציע הצעות
  תצהיר ואישור המציע

 בדבר הבנת תנאי המכרז

תצהיר ואישור המציע בדבר 
הבנת תנאי המכרז בנוסח 

  יב'נספח המצורף כ

 8.1 רשימת פרטים חסויים  רשימת פרטים חסויים
 8.1 סעיףהוראות לבהתאם 

 להלן

 10 טופס הצעת מחיר של המציע  טופס הצעת מחיר
  נספח יג'וסח המצורף כבנ

הצעת  טופסלתשומת ליבכם: 
המחיר יוגש במעטפה נפרדת 

 14.1.4בסעיף  מפורטכ
 הזמנה להציע הצעותל
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 סימון

הסעיף  'מס
בהזמנה 
להציע 
 הצעות

 ההוכחה הנושא

 8.1 ר עורך דין של מורשי אישו
 חתימה במציע

אישור עורך דין של מורשי 
בנוסח המצורף  חתימה במציע

 נספח יד'כ

 12.1 הבהרה לשאלות תשובות 

 

הבהרה לשאלות ה התשובות
יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 
המכרז ועל המציע לצרף 
העתק מהן להצעתו, כשהן 

בסעיף חתומות על ידו כמפורט 
 להלן 12.1

 פרשנות והגדרות .1.6

 ., וכל מטרתן נוחות הקריאהמכרזכותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ה .1.6.1

וללות לים הבאות ביחיד כימלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר, מ .1.6.2
לים הבאות בזכר כוללות ילים הבאות ברבים כוללות את היחיד, מיאת הרבים, מ
לים הבאות בנקבה כוללות את הזכר, והתייחסות לבני אדם משמעה יאת הנקבה, מ

 התייחסות גם לתאגידים.

 מהותה של ההתקשרות והיקפה .2

 האבטחהשירותי  .2.1

 להזמנה א'נספח ט המצורף כבמפר, מתכונתם והיקפם הינם כאמור מקום ביצוע השירותים
 .("המפרט")

 ואופציות ההארכה הנתונות למרכזתקופת ההתקשרות  .2.2

החל וזאת  (,חודשים 60) שנים חמשלהינה פי מכרז זה -עלתקופת ההתקשרות  .2.2.1
 (."תקופת ההתקשרות") 2021, _______ועד ליום  ,2019, _______ מיום

בהתאם יבה שהיא, מכל סלמרכז בלבד תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות,  .2.2.2
ל ויום, הכ 10 בתנימוקים, בהודעה מראש ובכתב כל לשיקול דעתו הבלעדי וללא 

 .לעיל 1.1.2כהגדרתו בסעיף  כמפורט בהסכם
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  טבלת ריכוז תאריכים .1

 :("טבלת ריכוז התאריכים") הטבלה הבאה מרכזת את התאריכים המרכזיים של תהליך המכרז

 התאריך הפעילות

התחיל לעיין במסמכי המכרז המועד בו ניתן ל
 ולשלם דמי השתתפות במכרז

 2018, נובמברב 29

במשרדי המרכז , 11:10בשעה  2018, דצמברב 11 מציעים סיור
 אביב תל ,8המצויים ברחוב חיים לבנון 

 12:00בשעה  2018, דצמברב 27 הבהרה בקשותהמועד האחרון לקבלת 

המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז 
 זדמי השתתפות במכרולתשלום 

 2019, ינוארב 17

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת 
 המכרזים

 12:00בשעה  2019, ינוארב 21

 דהיינויום מהמועד האחרון להגשת הצעות,  120 ותוקף ערבות המכרז ותתוקף ההצע
 2019, מאיב 21עד ליום 

הבלעדי, לשנות את לוח  ודעתהמרכז, בכל עת ועל פי שיקול אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות 
  ."שינוי תנאי המכרז: "שכותרתולהלן  28 הזמנים האמור, בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף

 עיון במסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות במכרז .1

 www.rabincenter.org.il בכתובת: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז, .1.1
 "(.אתר האינטרנט)"

המופיעים  מועדיםין הבלעיין במסמכי המכרז )ללא זכות צילום(, ללא תשלום,  כן, ניתן כמו .1.2
 תל, 8חיים לבנון  וב, ברחהמרכז, במשרדי לעיל( 1)כאמור בסעיף  בטבלת ריכוז התאריכים

 - 10:00ה' )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה"מ( בין השעות  עד "( בימים א'המרכז משרדיאביב )"
-01: ותיאום מספר טלפון לבירורים. (610 חדר', ב)קומה  טמןעו"ד רוני אלאצל  11:00

  .01-7111111או  7111122

דמי ") ש"ח 500 של לתשלום דמי השתתפות במכרז בסך שתתפות במכרז כפופהה .1.1
ין משתתף המתעתד להגיש הצעה במכרז, יגיע למשרדי המרכז, ב ("במכרז תההשתתפו

לא בכל מקרה , אך לעיל( 1אמור בסעיף )כ מועדים המופיעים בטבלת ריכוז התאריכיםה
, בשעות הקבועות לעיון האמורה יאוחר מהמועד האחרון המופיע בטבלת ריכוז התאריכים

ומנגד יקבל לידיו את לעיל, ישלם את דמי ההשתתפות  1.2במסמכי המכרז כמפורט בסעיף 
  מסמכי המכרז )המודפסים( לצורך הגשת הצעתו.

כן כל הוצאה מכל סוג אשר תוצא בקשר עם ההשתתפות עלות דמי ההשתתפות במכרז, ו .1.1
בכל מקרה שהוא, לרבות אם בחר המשתתף להימנע מהגשת הצעתו, אם  תוחזרבמכרז, לא 

תדחה ההצעה או אם יבוטל המכרז. מודגש בזאת, כי אין בקבלת דמי השתתפות משום 
על עמידתו בתנאי הכרה או הכרזה על כשירותו או התאמתו של כל גוף לביצוע השירותים או 

 המכרז.

מובהר, כי תשלום דמי ההשתתפות במכרז על ידי המציע הוא תנאי מוקדם )תנאי סף(  .1.1
להגשת הצעת המציע במכרז. לא ניתן להעביר זכות זו למשתתף אחר אלא בהסכמת המרכז 

 .הבלעדי וובכפוף לשיקול דעת
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 מציעים סיור .1

גש פנקודת המ. 11:30בשעה  2018, רדצמבב 13-ה' ה ביום למציעים סיורהמזמין יקיים  .1.1
 .("סיור המציעים")  המרכז של' ב בקומה הדיונים חדרלסיור המציעים במועד הנ"ל תהיה ב

ויינתן הסבר על המכרז ועל השירותים נשוא במתחם  יערך סיור סיור המציעים במסגרת
  .המכרז

, המזהים רטיופ אתמסור יתבקש להציג תעודה מזהה ול מציע כל המציעים סיורבמהלך  .1.2
אשר ישמש לכל דבר ועניין כנציגו  ההזמנה לצורך קשר איש שם, כתובתו, שמו לרבות

 פקס מספר, טלפון מספר, המוסמך של המציע בעניין מכרז זה עד למועד הגשת ההצעה
 שיהיה למקרה ההתקשרות נדרשים פרטי. ("פרטי ההתקשרות") אלקטרוני דואר וכתובת

 ישלח אשר מסמך וכל מחייבים הינם ההתקשרות פרטי. עיםלמצי ותהודע במשלוח צורך
  ., לכל דבר וענייןלמציע והגיע נמסר כאילו ייחשב, לפיהם

מסרו. יש בדואר אלקטרוני לפי פרטי ההתקשרות משתתפיםיופץ ל המציעים סיור פרוטוקול .1.1
 .תוהצעידו ל עלעל ידי מורשה החתימה של המציע, יצורף  חתום, המציעים סיורפרוטוקול 

( להשתתפות במכרז תנאי סףתנאי מוקדם )הינה חובה ומהווה  המציעים סיורב השתתפות .1.1
לא  סיור המציעיםב נוכחששמו לא נרשם כ מציעמובהר כי במכרז.  המציע תלהגשת הצעו

למלא טפסי השתתפות  המציעיםבאחריות  במסגרת המכרז, ובהתאם יוכל להגיש הצעה
. מציע אשר לא המציעים סיורב המרכז שלי נציג ביד המציעים סיורולהפקידם במועד 

 כאמור, הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.המציעים  סיורישתתף ב

הבלעדי, להציג עניינים שונים  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה מרכזה המציעים סיורב .1.1
כז למסמכי המכרז או . לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המרשירותיםוב מכרזהקשורים ב

בכתב של  בהודעה, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי סיור המציעים כל נושא אחר במהלך
מובהר ומודגש כי המרכז לא יענה על שאלות הבהרה בקשר עם  להלן.לאמור  בהתאם מרכזה

מסמכי המכרז אשר ישאלו במהלך סיור המציעים. כל שאלה ו/או הבהרה תועבר למרכז 
 להלן בלבד.  12ם להליך בקשה להבהרות כמפורט בסעיף בכתב בהתא

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום המציעיםהמזמין רשאי לדחות את מועד סיור  .1.6
 הודעה באתר האינטרנט. 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( .6

המפורטים ים המקדימתנאים כל הדרישות והכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד ב
 "(.הסף תנאי" :ובאופן מצטבר )יחד במלואם, על סעיפי המשנה שלו, להלןזה  6בסעיף 

להתקיים ביחס  יםצריכ , בלא יוצא מן הכלל,הסף להסרת כל ספק מובהר ומודגש, כי כל תנאי
כל גוף, אדם הסף ל תנאיעמידה בתכונה ו/או לא ניתן יהיה לייחס . אין ובאופן אישי למציע עצמו

בעל )" 1968-כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח ,בוו/או תאגיד שהמציע הינו בעל עניין 
שהיא, בלא יוצא מן אחרת או שהינו בעל עניין במציע ו/או שהינו קשור למציע בכל דרך "(, עניין

 הכלל.

ביא לפסילת ת שלהלן התנאיםמד ת מהדרישות או אחאי עמידה באחלהסרת כל ספק, מובהר כי 
 :. ואלו תנאי הסף המצטבריםההצעה על הסף והיא לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוקרישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו  למציע .6.1
 ."(חוק קבלני כוח אדם)" 1996-"ותשנ

 מכרזשקדמו ליום פרסום ה השנים האחרונות בחמשמוכח למציע ותק  – וניסיון ותק .6.2
במתן השירותים  2018, נובמברב 29השנים שקדמו ליום  חמשב)דהיינו, ניסיון ברצף 

 כןו ;אבטחה , שירותירציף באופן, לקוחותיוסיפק ל במהלכןמכרז זה,  במסגרת המבוקשים
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 שירותיםהשווה להיקף ה וכמותי כספיאחת קודמת בהיקף  עבודהלפחות  ביצע המציע
 כמותיוה הכספי שהיקפן, קודמות עבודות 1 עביצ המציע, יןלחלופ אובמכרז זה  המפורטים

 .זה במכרזההיקף של השירותים המפורטים  של כל אחת מהן שווה למחצית 

חוק עסקאות גופים ציבוריים,  פי-לע הנדרשיםוהאישורים  התנאים בכל המציע של עמידה .6.1
 "(חוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-תשל"ו

חוק עסקאות גופים ציבוריים,  פי-לע הנדרשיםוהאישורים  נאיםהת בכל המציע של עמידה
 :הבאים האישורים לרבות

 .המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים .6.1.1

חוק עובדים )" 1991-תשנ"א ,המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים .6.1.2
 ."(ק שכר מינימוםחו)" 1987-, תשמ"זוחוק שכר מינימום "(זרים

בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא כן כל המציע ו .6.1.1
ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת  והורשע

חוק הגברת )" 2011-אכיפה של דיני העבודה, תשע"בההשלישית בחוק להגברת 
האחרון להגשת הצעות מועד ל שקדמו האחרונות , בשלוש השנים"(האכיפה
 במרכז.

 מששאו על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר ו/לא הוטלו על המציע  .6.1.1
מועד שקדמו להאחרונות בשלוש השנים לעיל  6.1.1-ו 6.1.2סעיפים  פי על הפרות

האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום 
ן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי כספי כהפרה אחת אם נית

 ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.  

 .1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חהמציע עומד בהוראות חוק  .6.1.1

 המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי .6.1

)או כל רשם אחר( לרשם החברות שנתית אגרה ים חובות למציע לא קיימבנוסף,  .6.1.1
 ; וכןלשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה

חוק )" 1999-ה, כהגדרת המונח בחוק החברות, תשנ"טהמציע אינו חברה מפר .6.1.2
 .הכחברה מפר מוהתראה לפני רישוהמציע לא קיבל  וכן "(,החברות

חוק חוקרים פרטיים  מכוח ירהשמ לשירותי תאגיד להפעלתהוא בעל רישיון תקף  המציע .6.1
 ; וכן1972-ושירותי שמירה, תשל"ב

-ה, תש"טיחוק כלי הירי מכוח המציע הוא בעל רישיון תקף לאחזקת כלי ירייה .6.1.1
  וכן; 1919

, עסקים רישוי חוקמכוח  המציע הוא בעל רישיון עסק תקף להפעלת מחסן נשק .6.1.2
  .1968-"חתשכ

לצורך ביצוע לות רישיונות מתאימים ותקפים בעשימוש אך ורק בתוכנות מקור  עושההמציע  .6.6
 השירותים נשוא המכרז.

 .לעיל 4.3 "ק בסשילם את דמי ההשתתפות במכרז כמפורט  המציע .6.7

ההצעה והתחייבותו של המציע לעמידה להבטחת המציע מסר ערבות בנקאית אוטונומית  .6.8
, בנוסח שנקבע במסמכי המכרז, וזאת ש"ח (אלף)ארבעים  10,000בתנאי המכרז בסך של 

 להלן. 7.8 כמפורט בס"ק 

 המציעים, כהגדרתו לעיל.המציע ישתתף בסיור  .6.9
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, בדבר הרשעות כלכלההמציע הוא בעל אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה .6.10
בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  ועיצומים כספיים קנסות

 .במכרז, אם היו, או על העדרם

 המציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין.  .6.11

פי -המציע ישלם לכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים נשוא מכרז זה שכר כנדרש על .6.12
 .דיןכל פי -הוראות מכרז זה ועל

בהצעתו את עלות השכר למעביד וכן כל העלויות הנוספות בגין השירותים נשוא המציע כלל  .6.11
 מתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.  מציע במכרז זה, לרבות רווח ל

מקיימים בקביעות ( בחוק עסקאות גופים ציבוריים המונח כהגדרת)המציע ובעלי הזיקה בו  .6.11
י העבודה, צווי ההרחבה ההסכמים חובותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים לפי חוק

 הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו כמעסיק לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. 

 נשוא מכרז זה לא יועסקו על ידו עובדים זרים. שירותיםההמציע מתחייב כי לצורך ביצוע  .6.11

, 2001-אחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"בהתאם להוראות  .6.16
המציע מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא לא יעסיק בגיר שהורשע 

 .בגיר ובעבירת מין בהיות

 מסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף .7

המסמכים הבאים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף, וזאת  כלעל המציע לצרף להצעתו את 
  כדלקמן:

 לעסוק תקף רישיון של נאמן למקור העתק :לעיל 6.1 שבסעיףלצורך עמידה בתנאי הסף  .7.1
 המונח בחוק קבלני כוח אדם., כמשמעות שירות כקבלן

 לעיל: 6.2 עיףשבסעמידה בתנאי הסף  לצורך .7.2

 להזמנה להציע הצעות; וכן  ב' נספחתצהיר מאת המציע בנוסח  .7.2.1

קוחות להם סיפק לעשרה  לומספרי זיהוי )דהיינו, מספר ח.פ. וכיו"ב( ששמות  .7.2.2
, השנים שקדמו למועד פרסום המכרז 1במהלך  ע שירותי שמירה ואבטחההמצי

ידי המציע עבור כל לקוח, המועדים בהם -מספר המאבטחים אשר הועסקו על
 בנוסח ,המציע סיפק את שירותיו לאותו לקוח ושמות אנשי הקשר מטעם הלקוח

פח ג' מודגש כי על המציע למלא את נס. הצעות להציע להזמנה 'ג נספחכ המצורף
 . בלבד ולפרט פרטי עשרה לקוחות במלואו

המרכז  –לעיל   6.2 "קשבסבתנאי הסף  המציע תעמיד בדיקת לצורךכי  מובהר .7.2.1
שעל המציע להציג כאמור  הלקוחות רשימת מתוך ,לקוחות של המציע 1 לעד יפנה

 18 בסעיף כמפורט, המרכז של הבלעדי, וזאת לפי שיקול דעתו לעיל 7.2.2בסעיף 
 להזמנה להציע הצעות. 'ד נספחב כמפורטו להלן

 לעיל: 6.3 לצורך עמידה בתנאי הסף שבס"ק  .7.1

אישורים עדכניים משלטונות המס, לרבות שלטונות מס ערך מוסף, המעידים כי  .7.1.1
המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס 

, 1971-סה והתקנות שהותקנו על פיה ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"והכנ
והתקנות שהותקנו על פיו, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה, בהתאם להוראות 

 הדין, על הכנסותיו ועל העסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

 ה' נספחבנוסח , )כהגדרת המונח להלן( אליו הזיקה עלבשל המציע ושל ים תצהיר .7.1.2
המציע ובעלי השליטה בו מאשרים, מתחייבים  ולפי להזמנה להציע הצעות,

 :ומצהירים כדלקמן
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המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני  .7.1.2.1
העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

 .נספח ה'והמפורטים ב כמעסיק לצורך מתן השירותים על ידו

המציע יישא וישלם לעובדיו את מלוא רכיבי השכר לעובדי המציע, וכן  .7.1.2.2
הצעתו וכי את עלות השכר המינימאלית אשר המציע ישלם לעובדיו, 

וכן עלויות נוספות  'ט נספחב כמפורט כוללת את עלות השכר למעביד
  .בגין המכרז

הגדרת )כ ביותר משתי עבירותולא הורשע  בעל זיקה אליווכן המציע  .7.1.2.1
בשלוש  בנספח ה'בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים  המונח להלן(

 ז.רמועד האחרון להגשת הצעות במכשקדמו להשנים האחרונות 

או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר ו/לא הוטלו על המציע  .7.1.2.1
בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון הפרות המהוות עבירה משש 

. לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום להגשת הצעות במכרז
כספי כהפרה אחת אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר.  

המציע  ,שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרזהאחרונה  בשנה .7.1.2.1
לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי  ,יומבעלי הזיקה אלאו מי ו/

משני קנסות בשל , ביותר 1981-לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו 1סעיף 
  .נספח ה'החיקוקים המפורטים בהפרת 

המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים ואינו מעסיק עובדים  .7.1.2.6
 זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 ות לפי חוק שכר מינימום.המציע אינו בעל הרשע .7.1.2.7

 חוק)" 1991-עובדים זרים, תשנ"אלפי חוק  עבירה" משמעה עבירהלעניין זה: "
 "(מינימום שכר חוק)" 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"זלפי  או"( זרים עובדים

לחוק להגברת האכיפה ועבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 
 "(.האכיפה הגברת חוק)" 2011-של דיני העבודה, תשע"ב

( אם 2) ;מציע( חבר בני אדם שנשלט על ידי ה1) כל אחד מאלה: יהיה" בעל זיקה"
)ב( חבר בני אדם  )א( בעל השליטה בו; הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:מציע ה

ין, דומה במהותו להרכב כאמור של ישהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ
חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של  , ותחומי פעילותו שלמציעה
 מציע( אם ה1) על תשלום שכר העבודה; מציע)ג(  מי שאחראי מטעם ה ;מציעה

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
 .מציעמהותית בידי מי ששולט ב

 ת:יכלול את ההצהרות הבאו 'ה בנספחבנוסף התצהיר המופיע  .7.1.1

שהמרכז הנו גוף ציבורי לעניין חוק העסקת עובדים על ידי  מציעידוע ל .7.1.1.1
, 2011 -קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

וכי יקיים אצל עובדיו, שיועסקו במרכז, את הוראות חוק זה ואת 
הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה 

וכן את הוראות צו ההרחבה , 2011-גופים ציבוריים, תשע"גוהניקיון ב
 1917-לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז השמירה והאבטחהבענף 

  .במלואן
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חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות בהתאם להוראות  .7.1.1.2
, המציע אינו מעסיק בגיר שהורשע בעבירת מין 2001-מסוימים, תשס"א

ל אישורים בהתאם לחוק למניעת העסקת ויקפיד לקבל ממשטרת ישרא
עברייני מין ביחס לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע 

 השירותים נשוא המכרז.

 לעיל: 6.4  עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.1

ה, אגודה תעודת רישום תאגיד )חברה, עמות -המציע הינו תאגיד שה קרבמ .7.1.1
  .(רשומה שיתופית או שותפות

העתק "נאמן למקור" של הסכם  -המציע הינו שותפות לא רשומה שה קרבמ .7.1.2
ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה, בו 

 יפורטו שמות השותפים, מספרי זהותם, אישיותם המשפטית, וחלקם בשותפות. 

 אישור ניהול תקין מרשם העמותות. -שומה המציע הינו עמותה רשה קרבמ .7.1.1

 נסחלעיל, המציע יצרף להצעתו  6.1.1 עיף, לצורך עמידה בתנאי הסף בסבנוסף .7.1.1
הנושא תאריך של עד חודש עובר למועד הגשת מרשם התאגידים עדכני חברה 

 . המציעכולל את שמות ופרטי מנהלי ואשר , במכרזה הצעה

ר צריך להצביע על כך שלמציע לא להסרת ספק מובהר, כי נסח החברה האמו
המציע , וכי לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה חובות אגרה שנתית קיימים

 ברה מפרת חוק.התראה לפני רישום כחקיבל חברה מפרת חוק או  אינו

נסח שותפות המציע יצרף להצעתו  – מציע הינו תאגיד מסוג שותפותבמקרה שה .7.1.1
חודש עובר למועד הגשת ההצעה של עד  הנושא תאריךמרשם השותפויות עדכני 
שלמציע לא המצביע על כך , המציעכולל את שמות ופרטי מנהלי ואשר , במכרז

לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת  ובות אגרה שנתית לרשם השותפויותח קיימים
  .ההצעה

 :לעיל 6.1שבסעיף לצורך עמידה בתנאי הסף  .7.1

 חוק מכוח שמירה ירותילש תקף רישיון של למקור נאמן העתק יצרף המציע .7.1.1
 .1972-"בתשל, שמירה ושירותי פרטיים חוקרים

 כלי חוק מכוח ירייה כלי לאחזקת תקף רישיון של למקור נאמן העתק יצרף המציע .7.1.2
 .1968-"טתש, הירייה

 מכוח נשק מחסן להפעלת תקף עסק רישיון של למקור נאמן העתק יצרף המציע .7.1.1
 .1968-"חתשכ, עסקים רישוי חוק

המצורף להזמנה להציע  'ו נספחתצהיר בנוסח : לעיל 6.6  שבסעיףהסף ידה בתנאי עמ לצורך  .7.6
 הצעות שעניינו שימוש בתוכנות מקור. 

ם דמי השתתפות העתק קבלה בגין תשלו :לעיל 6.7  שבסעיףלצורך עמידה בתנאי הסף  .7.7
 במכרז. 

, יחד עם יתר מסמכי המכרז, ימסורהמציע  :לעיל 6.8  עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.8
ההצעה והתחייבותו של המציע לעמידה להבטחת על שם המרכז,  ערבות בנקאית אוטונומית

וכביטחון לקיום התחייבויותיו של המציע  בתנאי המכרז, מילוי ההצעה על כל תנאיה
בנוסח המצורף  )ארבעים אלף שקלים חדשים(, "חש 10,000 שללהתקשר בהסכם, בסכום 

  .ז' נספחכלהזמנה להציע הצעות 

את טפסי ימלא המציע  המציעים סיורבמהלך  :לעיל 6.9  עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.9
את  להצעתו ציעויפקידם בידי נציג המרכז, וכן יצרף המ בסיור המציעים השתתפות

 , חתום על ידי המציע.המציעיםפרוטוקול סיור 
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  והאכיפה ההסדרה מנהלאישורים מטעם  :לעיל 0  עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.10
מנהל ש עיצומיםהו הקנסות כלאודות  "(והאכיפה ההסדרה מנהל") במשרד הכלכלה

האחרונות  השנים בשלוש, עבודה חוקי של הפרה בגין המציע על ליהטההסדרה והאכיפה 
 או על העדרם.אם היו, , במכרז הצעות להגשת האחרון למועדשקדמו 

להזמנה  ח'נספח כבנוסח המצורף תצהיר : לעיל 6.11 עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.11
בהתאם תנאים סוציאליים מצהיר כי הינו משלם לעובדיו  לפיו המציע ,להציע הצעות

חקיקה בתחום מלא ומדויק של הוכן התחייבות המציע לקיום להוראות כל דין החל עליו, 
 . בישראל העסקת עובדים

להזמנה  ט'נספח כתצהיר בנוסח המצורף : לעיל 6.12 עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.12
לכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים נשוא לפיו המציע מצהיר כי ישלם  ,הציע הצעותל

פירוט כן ו דין, ובכלל זה כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה,פי כל -מכרז זה שכר כנדרש על
 . שישולמו כאמור מרכיבי השכראודות 

להזמנה  י'פח נסכתצהיר בנוסח המצורף  :לעיל 6.11 עיףלצורך עמידה בתנאי הסף שבס .7.11
על אודות עלות השכר וכי ההצעה כוללת את עלות השכר , לפיו המציע מצהיר להציע הצעות

למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם נשוא מכרז זה, כולל רווח למתן השירותים 
 המבוקשים במסגרת המכרז. 

להזמנה  ה'נספח כתצהיר בנוסח המצורף  :לעיל 6.11 סעיףלצורך עמידה בתנאי הסף שב .7.11
 להציע הצעות. 

להזמנה  ה'נספח כתצהיר בנוסח המצורף  :לעיל 6.11 סעיףלצורך עמידה בתנאי הסף שב .7.11
 להציע הצעות.

 להזמנה ה' נספחכתצהיר בנוסח המצורף  :לעיל 6.16 עיףשבסעמידה בתנאי הסף  לצורך .7.16
 להציע הצעות.

להזמנה  'ו נספחכף תצהיר בנוסח המצור: לעיל 6.1.1 שבסעיףהסף עמידה בתנאי  לצורך .7.17
-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חעמידה בהוראות חוק להציע הצעות שעניינו 

1998.  

 מסמכים נדרשים נוספים במסגרת הגשת ההצעה .8

"( חוק חובת המכרזים)" 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"בב ל2סעיף העומד בהוראות מציע  .8.1
כי המציע הינו עסק בשליטת  עורך דיןאישור של  לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף להצעתו

להצהרתו תצהיר של מחזיקה יצרף אישה כהגדרתו בחוק חובת המכרזים. בנוסף, המציע 
בשליטה, לפיו העסק הוא בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים ובכפוף להגדרות 

להזמנה להציע  א'י נספחכבנוסח המצורף והכל , הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים
  הצעות.

מסמכי המכרז, קראם והבינם, כי הוא מקבל על עצמו כל כי קיבל לידיו את אישור המציע  .8.2
, כי הצעתו עונה על כל דרישות המכרזואת תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם 

 .להזמנה להציע הצעות יב' נספחכבנוסח המצורף והכל 

ה קרבהצעתו שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במהמציע יצרף להצעתו רשימת פרטים  .8.1
. למען הסר ספק להלן 27.2  סעיף אותבמכרז ולעניין זה יחולו, בין היתר, הור יזכהשהמציע 

יובהר, כי אין בעצם ההצהרה על החיסיון בכדי לחייב את המרכז לקבל את הבקשה לחיסיון 
בתקנות שיקול הדעת בנושא זה נשאר בצורה מוחלטת בידי המרכז בהתאם לאמור הפרטים ו

 .("המכרזים חובת"תקנות ) 1991-"גתשנחובת המכרזים, 

אישור עו"ד לפיו ההצעה נחתמה על ידי בעלי זכות מילוי של כל מסמכי המכרז ובכלל זה  .8.1
נספח יד' כבנוסח המצורף  החתימה בתאגיד המורשים לחייב את התאגיד לפי ההצעה

 .להזמנה להציע הצעות
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 כללי –הצעות  הגשת .9

המציע מתחייב לעמוד בדיני העבודה ובכל חוקי מדינת מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז,  .9.1
כפי שיהיו בתוקף בכל  ,עתידייםקיימים והישראל, לרבות קיום כל הוראות חוקי העבודה ה

וים ותקנות וכיו"ב ככל שהינם חקיקות משנה, הנחיות מחייבות, צו ,עת, לרבות אך לא רק
 חלים, לדעת המרכז, על ההתקשרות נושא מכרז זה.

להשתתפות במכרז, בדק  הסף, כי הוא עומד בתנאי מצהיר בעצם הגשתו את ההצעה, המציע .9.2
את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה, לרבות ביצע בדיקה יסודית ומקיפה של 

, לכל תנאי המכרז, וכי בטרם הגיש הצעתוהמפרט, הבין את מהות השירותים, הסכים 
קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והשירותים  למיטב ידיעתו,

כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או  , דרישה ו/או תביעהולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל טענה
 תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

עיל, לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז ל מבלי לגרוע מהאמור .9.1
חזר המציע פי הוראות מכרז זה. -ה תקפה שהגיש עלוהמציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצע

יעמדו למרכז כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות  -מהצעתו מכל סיבה שהיא 
 .להבטחת ההצעה קאיתומבלי לפגוע בכלליות האמור חילוט הערבות הבנ

חתומים. יש לחתום על כל מסמכי מודפסים ומסמכי המכרז כשהם כל המציע יצרף את  .9.1
המכרז והחוזה, בצירוף חותמת המציע, בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים 

 והבנתם.

 מובהר כי כל מציע רשאי להגיש מטעמו הצעה אחת בלבד בעצמו. ,להסרת כל ספק .9.1

 מחיר הצעת .10

טופס הצעת בהתאם לזה גיש הצעת מחיר לביצוע השירותים הנדרשים במכרז המציע י .10.1
, "המחיר הצעת טופס"-ו" המחיר הצעתלהזמנה להציע הצעות )" יג' נספחכהמצורף המחיר 

 (.בהתאמה

 להוראות בהתאם יתבצע הנוספות השעות תמחור וכן נוספות שעות לקבלת זכאות .10.2
  .החוזה וראותלה ובכפוף המחיר הצעת בטופס לכך הרלבנטיות

  כרז זה, והכל כאמור במפרט.השירותים הכלולים במ להצעת המציע תתייחס לכל .10.1

למען הסר ספק, מובהר, כי המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית ו/או להתנות את הצעת  .10.1
 .המחיר בשום תנאי

 מלבדבמקום אחר  , באופן השונה מהאמור לעיל ו/אוהצעה שיצוינו בה מחירים כלשהם .10.1
הצעת המחיר, עלולה להיפסל ב , פירוט ו/או שינוייםאו שתכלול הסתייגויות עת המחירבהצ

 .על הסף

 ההצעות תוקף .11

דהיינו יום מהיום האחרון להגשת ההצעות,  120ההצעות למכרז תישארנה בתוקף עד לתקופה של 
  ."(ההצעות תקופת)" 2019מאי, ב 21עד ליום 

 להבהרות בקשה .12

, יש ("בקשה להבהרות") שר עם מסמכי המכרז או חלק מהםשאלות ודרישות להבהרות בק .12.1
 . 12:00 בשעה 2018דצמבר, ב 27יום אל המזמין לא יאוחר מבכתב להעביר 

יחשב כמסכים לכל תנאי המכרז.  ,עד למועד האמורבבקשה להבהרות מציע אשר לא יפנה  .12.2
המזמין רשאי להבהרות אשר יועברו לאחר המועד הנקוב בסעיף זה לעיל, לא יענו. בקשות 

, והודעה על כך בקשה להבהרותלהאריך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את המועד להגשת 
 תפורסם באתר האינטרנט. 
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דואר יועצת המשפטית של המרכז, גב' רוני אלטמן, עו"ד בל תופנה בכתב ותלהבהר בקשה .12.1
ה הבקשמוטלת החובה לוודא כי  הבקשותעל מגישי . ronya@rabincenter.org.ilאלקטרוני 
על דרך הודעת דואר וזאת , נציגת המרכז כאמוראצל  הבשלמות ההתקבללהבהרות 

בקשות . לפיה הבקשה להבהרות התקבלה אצל המרכז בדואר אלקטרוני תאלקטרוני חוזר
רק תשובתו הכתובה של  לא תענינה. -המפורטת לעיל זו שיופנו בדרך אחרת מאשר  להבהרות

לת תוקף מחייב לעניין המכרז. לא יהיה תוקף לכל המזמין תחשב כתשובה מוסכמת ובע
 התייחסות של המזמין אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.

תוך ציון שם המציע, פרטי ההתקשרות עמו ותאריך הפנייה,  תיעשה להבהרות בקשה הגשת .12.1
 :הבא פורמטה פי-ועל

 במסמכי והעמוד הסעיף' מס "דמס

 המכרז

 המרכז תשובת ההבהרה שאלת

    

 .במרוכז תוגשנה משתתף כל בקשות להבהרה של, ניתןש וככל, הסדר למען .12.1.1

 מספר תוך ציון להבהרות בקשותה פירוט את תכלויה בבקשה להבהרות הפנ .12.1.2
 הבקשה. מתייחסת םאליה, בהסכם ובמסמכי המכרז העמוד ומספר הסעיף

להתייחס  ושלאהבלעדי, שלא להשיב  ורשאי, על פי שיקול דעת יהיה המרכז .12.1.1
מחמת היותן לא ברורות,  , וזאת מכל סיבה שהיא ובין היתרת ההבהרהלבקשו

או מכל ו/כלליות, לא ענייניות, או מחמת החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חסוי 
 טעם אחר. 

ראויות למענה, יופצו בכתב  מרכזהמרכז לבקשות ההבהרה, אשר לדעת ה תשובות .12.1.1
 לפי פרטי ההתקשרות, יםלמציע, הפונה זהות את לחשוף ומבליבאופן מרוכז, 

 ותפורסם באתר האינטרנט. המציעים סיורב שמסרו

אלא אם ניתנה  מרכזיהיה תוקף לכל התייחסות של ה לאמודגש כי, כאמור לעיל,  .12.1.1
על דרך מענה לבקשה ולא יהיה בקבלת הסברים שאינם  איןבכתב כאמור.  בהודעה

 מרכזכלשהי כנגד ה , כדי להוות עילה לטענהבאופן המתואר לעיל בכתבלהבהרות 
 .המכרז ממסמכי מסמךשל כל  הבנהמצד המציע, בכל הנוגע להבנה או לאי 

 מסמכיומודגש, כי התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד מ מובהר .12.1.6
, כשהן חתומות על ידי מורשה מהןהעתק  ולהצעת ףלצר ציעועל המ המכרז

 החתימה מטעמו בכל עמוד ועמוד.

 בטחת ההצעהערבות הבנקאית להה .11

 "( יחולו ההוראות הבאות:המכרז ערבותעל הערבות הבנקאית שעל המציע לצרף להצעתו )"

והיא תהיה ערבת בנקאית אוטונומית בלתי  תוצא לבקשתו של המציע בלבד ערבות המכרז .11.1
-הערבות תינתן על. תלויה באופן המאפשר לחלט את הערבות ללא כל צורך בביסוס הדרישה

 "חש 10,000של מדויק בסכום  המרכז טובתל תוצאהערבות ראל. ידי בנק רשום ביש
 .)ארבעים אלף שקלים חדשים(

 .להזמנה להציע הצעות ז'נספח כ המצורףהערבות תהא בנוסח 

במאי,  21 קרי עד ליום, יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 120ערבות המכרז תהיה בתוקף  .11.2
לפי  ,תבקש להאריך את תוקף ערבותייע "(. בכל מקרה שבו המצהמכרז ערבות תוקף)" 2019

, הוא יעשה כן עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז , וזאתבקשת המזמין
. אי הארכת תוקף הערבות כאמור לעיל, תביא לפסילת הצעת בהתאם להנחיות המזמין

 .המציע על הסף
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ה, לבין שמו בכתב מודגש כי נדרשת זהות מוחלטת בין שם המציע, כפי שהוא מופיע בהצע .11.1
 ערבות המכרז.

כנספח להיות תקינה, מלאה ומדויקת, על פי הנוסח המצורף  המכרז מודגש כי על ערבות .11.1
. כל חריגה, תוספת, שינוי או הפחתה מנוסח הערבות, עלול להביא לפסילת ההצעה, להזמנה

 וזאת גם אם השינויים כאמור הם לטובת המזמין. 

 .אלא בערכי קרן בלבד, לא תהיה צמודה המכרז ערבות .11.1

 המרכז ישיב את ערבות המכרז במועדים הבאים: .11.6

: בסמוך לאחר שהמרכז ידי המרכז כזוכה-ערבות המכרז של המציע שהוכרז על .11.6.1
 התנאים לחתימת הסכם ובכפוף להתקיימותחתם על ההסכם עם המציע הזוכה )

 וכנגד קבלת ערבות הביצוע, כמפורט בהסכם ההתקשרות. (ההתקשרות

 תם: בסמוך לאחר דחייתה של הצערבויות המכרז של יתר המציעיםעהשבת  .11.6.2
או בסמוך לאחר שהמרכז חתם על ההסכם  ים,מציעיתר הומסירת הודעה על כך ל

 (.ההתקשרות התנאים לחתימת הסכם ובכפוף להתקיימותעם המציע הזוכה )

ם ועדת המכרזיובמלואה או בחלקה, לאחר ש ערבות המכרזיהא רשאי לחלט את  רכזהמ .11.7
אחד או יותר מן המקרים הבאים )כל  נתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתקיים

 (:"הסתלקות מהמכרז" :אחד מהם

קיון יבעורמה, בתכססנות או בחוסר נבחוסר תום לב, המציע נהג במהלך המכרז  .11.7.1
 כפיים.

 עדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.והמציע מסר לו .11.7.2

 ו מן ההצעה שהגיש לאחר שחלף המועד האחרון להגשת הצעות. המציע חזר ב .11.7.1

 המציע נבחר כ"זוכה שני"  ולא פעל על פי הוראות המכרז. .11.7.1

ו/או  ההסכםבהתאם להוראות לא הוא פעל  ,לאחר שהמציע נבחר כזוכה במכרז .11.7.1
המפרט, שהן תנאי מוקדם ליצירת התקשרות בינו לבין המזמין, לרבות, אך מבלי 

, אי חתימה על ההסכם, אי או מהוראות ההסכם האמור לעיללגרוע מכלליות 
המצאת ערבות ביצוע, אי עריכת פוליסות ביטוח נדרשות וכל תנאי מוקדם אחר, 

 כפי שייקבע במסמכי המכרז.

מוסכם בזה, כי בגין הסתלקותו של המציע מהמכרז הוא יהא חייב לשלם למרכז  .11.7.6
 ,ל סכום הערבות המפורט לעילפיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך ש

אשר באפשרות המרכז לגבותו באמצעות חילוט הערבות, בכפוף לאמור לעיל. 
הצדדים מסכימים, כי הסכום האמור מבטא באופן סביר את צפיית הצדדים 

 לנזקים שעלולים להיגרם למרכז כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהמכרז.

ורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים, כמפ .11.7.7
 אחר או נוסף אשר עומד לרשות המרכז בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 הגשת ההצעות .11

 12:00בשעה  2019, ינוארב 24-ה' העד ליום את ההצעות יש להגיש, במסירה ידנית בלבד,  .11.1
מסודר הכולל  כשהן כרוכות באופן וגשוההצעות י .המרכז לתיבת המכרזים המצויה במשרדי

 באופן המפורט להלן:והכל מלאות וחתומות כנדרש, שלמות, וכשהן , תוכן עניינים

, )מקור והעתק( זהיםמלאים ועותקים  שניבבעברית, ההצעות למכרז תוגשנה  .11.1.1
ובציון מספר המכרז אשר יוכנסו לתוך מעטפה מרכזת אחת מעטפות סגורות שתי ב

 בלבד וללא כל פרט מזהה של המציע. 

 עותק יוגש במעטפה נפרדת. כל  .11.1.2
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. על עותק של המקורזהה  עותק, ובנוסף אליו יוגש כמקוריוגש ויסומן  עותק אחד
אשר יוגדר ויסומן על ידי המציע כמקור, יחתום המציע בחתימה מלאה )חתימות 
וחותמת בהתאם להסדר הרשאות החתימה במציע( בכל עמוד ועמוד, לרבות 

הזוכה בהסכם. עותק זה יהיה העותק המחייב  ההסכם, ובמקום הרלבנטי לחתימת
 המקור.של יוגש כצילום  ףלעניין המכרז. העותק הנוס

עותק מלא של ההצעה יכלול את כל מסמכי ההצעה על נספחיה, את ההסכם על  .11.1.1
נספחיו, את מסמכי המכרז בשלמותם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ן תשלום דמי השתתפות במכרז, פרוטוקול סיור המציעים, העתק קבלה בגי
תשובות לשאלות לבקשת הבהרות, וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המזמין 

 בהקשר למכרז זה ושנקבע כי הינו חלק מהמסמכים הנדרשים במסגרת המכרז.  

מעטפות פנימיות נפרדות וסגורות באופן  שתיכיל עותק )המקור וההעתק( יכל  .11.1.1
 הבא:

 , למעט הצעת המחיר.כל מסמכי המכרז– 1מעטפה מס' 

  המחיר בלבד. טופס הצעת – 2מעטפה מס' 

 תי המעטפות יוכנסו למעטפה מרכזת.ש

אין לציין את הצעת המחיר או פרטים אחרים בקשר עם הצעת המחיר, מובהר כי 
, שיונח במעטפה פנימית סגורה אלא אך ורק בטופס הצעת המחיר המיועד לכך

 .כאמור לעיל

 האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה והמהו החתומה ההצעה הגשת .11.1.1
 את לכך ונתן אלה במסמכיםהמכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור  במסמכי
 .הבלתי חוזרת לכל האמור והקבוע במסמכי המכרז הסכמתו

 התאמה לתנאי המכרז .11.2

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו  .11.2.1
את כל המסמכים הנדרשים  צעהים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף להלכל הפרט

בכלל זאת, כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר, עליו ו ,לפיהם
 למלא אותו בשלמותו. אין להותיר סעיפים ללא מילוי.

לעיל,  1.1-ו 1.1בסעיפים  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים .11.2.2
ים, המידע והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו לרבות את כל המסמכ

 .לעיל 7כמפורט בסעיף  בתנאי הסף

כל מסמכי ההצעה המצורפים, לרבות המסמכים להוכחת תנאי הסף, יוגשו  .11.2.1
בקלסר/תיקיה מסודרת, כולל מפתח עניינים מפורט ומספור רץ של כל העמודים. 

את מספר תנאי הסף,  כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא
 כקבוע במסמכי המכרז. 

יצורפו  המרכז, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי לפסול הצעה אשר לא .11.2.1
  מפורט לעיל.באופן ההמסמכים כלל אליה 

המרכז יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה,  .11.2.1
 י המכרז. הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנא

מובהר, כי כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס לנדרש בהם,  .11.2.6
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכל תנאי 

, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה , במלואה או בחלקהלתוקפה של ההצעה
 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. 
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, ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב כלל בהסתייגות כלשהי יחד עם זאת
מעולם, וזאת בנוסף לזכותה )אך לא  הועלתהויראו את ההסתייגות כאילו לא 

חובתה( של ועדת המכרזים לפנות למציע להסרת הסתייגותו. קיבל המרכז את 
 הצעת המציע, ייחשבו השינויים והתוספות האמורים כלא היו. 

 למציעיםמידע המסופק  .11

המידע המקצועי המסופק למציעים על ידי המרכז, אם מסופק, במסגרת מסמכי מכרז זה,  .11.1
 הערכתו של המרכז במועד עריכת מכרז זה ופרסומו. סמך -עלהינו 

הטכניים, הפיזיים, על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את כל הנתונים המשפטיים,  .11.2
הגשת הצעתו או לשם מילוי מכלול  והמקצועיים או העסקיים הרלוונטיים לו לשם

, והמרכז לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז וההסכם
 .למציעים עקב הסתמכותם על המידע אשר נמסר למציעים על ידי המרכז

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .16

כן ו ,עים אחרים במכרז זה בפרטמציולהמציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל 
ו/או כל פעולה אחרת הנוגדת את  לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות אינו רשאי

 . תנאי הזמנה זו ו/או תנאי המכרז ו/או הוראות כל דין

 קיום הוראות הדין .17

בקשר עם לא יהיה בהצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין החל על ביצוע השירותים או 
 מסמכי המכרז.

 בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .18

 כללי .18.1

להלן, ועדת המכרזים, או מי מטעמה, תהיה זה  18בסעיף במסגרת שלבי הבדיקה המפורטים 
מציע להציג לוועדה כל מסמך ו/או הבהרה לגבי מסמכים שהוגשו לועדה, כל רשאית לדרוש מ

עיים של המציע או מי מטעמו, לפי וכן תהיה רשאית לבחון את יכולותיו וכישוריו המקצו
 ידה. -פי אמות מידה שייקבעו על-שיקול דעתה ועל

 של בהצעתו המופיעים לקוחות המציעל לפנות הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת
ו/או פרטים אחרים שציין המציע במסגרת  הצעתו פרטי את לאמת , בין היתר,מנת על המציע

 .מסמכי המכרז

 דה בתנאי הסףעמי –שלב ראשון  .18.2

עמידת המציע בתנאי ראשון של בדיקת ההצעות תבדוק ועדת המכרזים את  בשלב .18.2.1
  הסף של המכרז וכן הגשה מלאה ושלמה של מסמכי המכרז.

 המרכז יבחן זה בשלב, המכרז מסמכי ומהוראות לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי
 והאישורים המסמכים כל הגשת, במכרז הקבועים הסף בתנאי המציע עמידת את

 .המכרז לתנאי בהתאם פסולה אינה ושההצעה הנדרשים

או הצעות שדינן  לעיל 6המנויים בסעיף  הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .18.2.2
תקנון כספים ומשק  בהוראת 2.1 ףלהידחות או להיפסל על פי הוראות סעי

 לע המועסקים עובדים זכויות על הגנה שעניינה 11 מהדורה 7.1.9.2' מס( "ם"תכ")
 תדחנהאו  תיפסלנה ,והניקיון האבטחה, השמירה בתחומי שירותים קבלני ידי

רק הצעות שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב השני  .להלן 21וזאת כמפורט בסעיף 
 של בדיקת ההצעות. 

 על תתבצע ובדיקתה ינוקד לאלעיל(  11.1.1)כאמור בסעיף  1' מס מעטפה תוכן .18.2.1
 (."go / no go"" )עובר"לא  או"עובר"  בסיס
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רשאי יהיה המרכז –בדיקת נכונות הפרטים שמולאו על ידי המציע בהצעתו  לצורך .18.2.1
לזמן את נציגי המציע לפגישה. נתחוור למרכז, במסגרת בדיקה כאמור, כי הפרטים 

רשאי יהיה המרכז –שנמסרו במסגרת ההצעה אינם נכונים, מדויקים או שלמים 
פי -רוע מכל סעד אחר העומד למרכז על, וזאת מבלי לגלפסול את הצעתו של המציע

 .דין

 ולאפשר הבהרות לבקש, שאלות מציעאת ה לשאול הזכות את לעצמו שומר המרכז .18.2.1
האמור לעיל בין  אף על, כן כמו. להצעתו טכניות והשלמות טכניים פגמים תיקון

 תהיה המכרזים ועדתהיתר לעניין פסילת ההצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף, 
 צירף לא אשר, למציע לאפשר, הבלעדי הדעת שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית

 לצרפו עליו שהיה, , ובכלל זה ביחס לתנאי הסףכלשהו מסמך/או ו אישור להצעתו
 על ייקבע אשר זמן פרק במסגרת המצאתם את להשלים, המכרז לתנאי בהתאם

 ועדת של הבלעדי הדעת שיקול לפי יהיה זאת באפשרות שימוש. המכרזים ועדת ידי
 .המכרזים

  בדיקת איכות ההצעה –שני  שלב .18.1

תבחן כל הצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן ויינתנו ציונים  זהבשלב 
 . שדה הרלוונטי בטבלהלכל אמת מידה בהתאם למפורט ב

ולא תעבור לשלב  נקודות תיפסל 80-נמוך מהצעה שסך כל הניקוד שלה בשלב זה יהיה 
  הבא.

 ציון ידהאמת המ

 כהגדרתוהציון הסופי אותו קיבל המציע בציוני מבדק זכויות עובדים, 
 "מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים 7.1.9.1מס'  "םהתכבהוראות 

בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון המועסקים על ידי קבלני שירותים 
 )"מבדק זכויות העובדים"(. וההסעדה"

הגבוה ביותר יקבל את דק זכויות העובדים ציון מב קיבל את רהמציע אש
 הניקוד הגבוה ביותר, שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי.

טרם מציע אשר טרם נקבע לו ציון מבדק ציון זכויות עובדים או אשר 
, יקבל באמת מידה זו את מבדק זכויות עובדיםשניתן לו בציון הפורסם 

 מלוא הנקודות. 

 מובהר בזאת כי: ,זאת עם יחד

ל שייוודע למזמין שמציע כלשהו )או בעל הזיקה אליו( קיבלו ציון סופי ככ
במבדק זכויות העובדים, ולאחר מכן הקים עסק, תאגיד, או שהגיש 
הצעות למכרז באמצעות תאגיד אחר )להסרת ספק לרבות חברה בת, 
חברה אחות, חברה נכדה(, מכל סיבה שהיא לרבות אך מבלי לגרוע 

לא יידרש להציג את ציון מבדק זכויות העובדים מכלליות האמור, כדי ש
שקיבל בעבר, יהיה המזמין רשאי, בתיאום עם הלשכה המשפטית ואגף 
הרישוי במשרד הכלכלה, לייחס את ציון מבדק זכויות העובדים שניתן 
בעבר למציע, לעסק החדש שהקים או לתאגיד באמצעותו הוא פועל. 

תקבל לאחר שייערך למציע ההחלטה בדבר ייחוס ציון המבדק כאמור ת
 שימוע במסגרתו יציג את טענותיו.

 נקודות 10עד 
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 ציון ידהאמת המ

 ואבטחה שמירה שירותי המציע נתן להם גופים של הרצון שביעות מידת
 בעבר

אנשי הקשר של לעד חמישה מרשאי לפנות יהיה במסגרת זו, המזמין 
)בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של  'ג בנספחכמפורט לקוחות המציע 

( על מנת לקבל את התרשמותם מאיכות עבודתו של המציע המזמין
, וזאת בהתאם 'וכוועובדיו, מרמת מקצועיותו, מעמידתו בלוחות זמנים 

 ; 'ד בנספחלסקר שביעות הרצון המפורט 

 בנוגעבמסגרת זו, המזמין יהיה רשאי להתחשב בהתנהלותו של המציע 
ילית בכתב או לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת של

התקשר המציע  שאתו לקוח / ממליץדוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן  1-במהלך ה

שהוגשו במועד הגשת  בנתונים נוספים בנוגע לשמירה על זכויות עובדים,
 ;ההצעה למכרז

יה המזמין רשאי , יהלמרכז םכי ככל שהמציע סיפק בעבר שירותי יודגש
להתחשב מהתרשמותו הקודמת מעבודתו של המציע וכן מהתנהלותו של 

 המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים. 

  נקודות 60  עד

 נקודות  100 "כסה

 בדיקת עלות   –שלישי שלב  .18.1

תיפתח הצעת המחיר של המציע אשר הוגשה במעטפה סגורה כנדרש בשלב זה  .18.1.1
עת המחיר שלו הוגשה שלא במעטפה נפרדת מציע אשר הצ. לעיל 11 סעיףב

וסגורה כאמור ונכללה, כולה או מקצתה בהצעתו הכללית של המציע למכרז, 
  תיפסל על הסף.

הצעת המחיר של המציע תנוקד בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן  .18.1.2
אמות שתי הצעת המחיר הזולה ביותר בשקלול  ויינתנו ציונים לכל אמת מידה.

 מפורטות מטה תקבל את מלוא הניקוד. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי. המידה ה

 ציון אמת המידה

הצעת מחיר של המציע עבור שעת עבודה של בודק ביטחוני לא 
 חמוש

  נקודות 10 עד 

  נקודות 60  עד חמוש מאבטח של עבודה שעת עבור המציע של מחיר הצעת

 נקודות  100 "כסה

יבחן המזמין  לכל אמת מידה  חסבי הבא:יינתן באופן  ידההציון ביחס לכל אמת מ .18.1.1
איזה הצעת מחיר היא הזולה ביותר. המציע, אשר הציע הצעה זו, יזכה בניקוד 

 . להצעה זו המרבי באותה אמת מידה. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי

ובהר בזאת כי המזמין יפסול על הסף הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות מ .18.1.1
 קיומועדת המכרזים תבחן . וייפגעו זכויות עובדיםמכרז זה קיים חשש כי  פי-על

, עלויות נוספות נספח ה'בהתאם לעלויות השכר המפורטות ב בהצעה תנאי זהשל 
 בהתאם לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז ועצם קיומו של רווח למציע.
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 שקלול הניקוד –רביעי שלב  .18.1

 שני כמפורט לעיל(בשלב האיכות )שלב  שניתן למציע ישוקלל הניקודבשלב זה  .18.1.1
וזאת בהתאם כמפורט לעיל(, שלישי  הניקוד שניתן למציע בשלב העלות )שלב ו

 : למשקלות הבאים

 שני(ציון האיכות )שלב  - 40%

 ( שלישי ציון העלות )שלב - 60%

 לכל מציע, יקבע ציון סופי בהתאם לשקלול המפורט לעיל. 

תר, קרי ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל המזמין יבחר בהצעה הטובה ביו .18.1.2
 עלהגבוה ביותר כמפורט לעיל. וועדת המכרזים של המזמין תודיע למציעים 

החלטותיה. המזמין שומר על זכותו שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה 
 ביותר בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בתקנות חובת המכרזים. 

ן בהודעה על הזוכה במכרז כדי ליצור יחסים חוזיים למען הסר ספק מובהר כי אי .18.1.1
ת הערבות, בין המזמין לבין הזוכה. חתימת הזוכה על חוזה ההתקשרות, הפקד

ועמידה ביתר התנאים המפורטים במסמכי המכרז  הצגת הביטוחים הנדרשים
 והסכם ההתקשרות מהווים תנאים מוקדמים ליצירת יחסים חוזיים בין הצדדים.

 ומומחים משנה ועדות .18.6

 לצורך ולהיעזר משנה ועדות למנות, המוחלט הדעת שיקול לפי, רשאית תהיה המכרזים ועדת
 מהמציעים לבקש רשאים יהיו אשר, לנכון שתמצא כפי, ובמומחים ביועצים ההצעות בדיקת

 בדיקה לשם, נוספים מסמכים/או ו מידע/או ו נתונים, הצעותיהם בחינת בזמן, מהם מי או
 אנשי שימונו במקרה. והוראותיהם דעתם שיקול לפי, בהן והאמור צעותהה אימות/או ו

 לפני המלצתם את יביאו הם, המכרזים ועדת ידי על כאמור משנה ועדת/או ו כאמור המקצוע
 .המכרזים ועדת

 המכרזים ועדת ידי על טעויות תיקון .18.7

ת. התיקון לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעו תועדת המכרזים רשאי
יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים וירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון 

והוא מוותר ומנוע להעלות כל  כאמור תימסר למציע. המציע מסכים לביצוע תיקונים כאמור
, תהא ההשלכה הכספית טענה, דרישה ו/או תביעה בעניין זה, על כל המשתמע והנובע מכך

ידי ועדת -על וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו כאמור לתיקון אשר תהא,
 .המכרזים

 שהוגשועות להצ הבהרות בקשת .18.8

רשאי לפנות למציעים, או מי מהם, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות  המרכז .18.8.1
לצורך בדיקת ההצעות  ואו בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעת

  .לנכון שימצא כפי פעמים מספר, ההצעות יקתבד של שלב בכלוהערכתן, 

 מי או, מהמציעים לדרוש רשאי יהיה המרכז, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .18.8.2
 דעתו שיקול לפי, נוספים מסמכים/או ו הבהרות/או ו נוספים פרטים, מהם

 את לבחוןת מנ ועל הסף בתנאי עמידתם הוכחת לשם, המלא רצונו ולשביעות
 .לנכון שתמצא ככל, מציעיםה וכישורי כשירות

 ועדת בפני להופיע, מהם מי או, מהמציעים לדרוש הזכות את לעצמו שומר המרכז .18.8.1
 להשיבכן ו שיידרש מסמך כל, הצעתו את ולהציג, מטעמה מי או, המכרזים
 כאמור לפגישה המרכז לדרישת יענה מציע. הבהרה לטעון המכרזים ועדת לשאלות

 יידרש אם. כנדרש בפניית המרכז אליו מטעמה מי או, המכרזים ועדת בפני ויופיע
 ועדת ידי עלייקבעו ש הזמנים ללוחות בהתאם מציעה יענה, בכתב להשיב המציע
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  .ידי ועדת המכרזים-ובמתכונת המענה, ככל שתידרש על אליו בפנייה המכרזים

 שיקול לפי, הזכות את לעצמו שומר המרכז, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .18.8.1
 למכרז ההצעות הגשת לאחר, מהם מי או, מהמציעים לדרוש, בלעדיה דעתו

 בחינת לצורך, היתר בין, וזאת דקלרטיביים אישורים/או ו חסר מידע להשלים
 כי, מובהר, ספק הסר למען. זו בהזמנה המפורטים סף בתנאי המציע של עמידתו

 .במכרז ההצעה הגשת במועד הסף תנאי בכל לעמוד הזוכה על

ים רשאית להבחין בין דרישות המהותיות בהליך זה, ובכללן תנאי המכרז ועדת .18.8.1
הסף, אשר נדרשות להתקיים במועד הגשת ההצעות, לבין דרכי הוכחתן, שיכול 

גם לאחר  –ותושלמנה, בין השאר מחמת טעויות, אי הבנות, השמטות וכיו"ב 
 בהתאם לשיקול דעת הבלעדי של ועדת המכרזים. והכלהגשת ההצעות, 

את כל  מרכזישתפו פעולה עם המרכז באופן מלא ובכלל זה יעבירו ל םהמציעי .18.8.6
 כתובת , לפיובפניית מרכזהנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבע ה

. תגובת המרכז ידי על שיידרשו כפי, פקסבדואר אלקטרוני או ב/או ו המרכז
 המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.

 לבדוק הזכות את לעצמה המכרזים ועדת שומרת והערכתן ההצעות בדיקת לצורך .18.8.7
 אחרות או נוספות השלמות/או ו מסמכים/או ו נתונים/או ו דוחות עצמאי באופן

 פעמים מספר, שלב בכל, המציע ללקוחות פנייה באמצעות לרבות, להצעות הנוגעות
 גוף כל או המכרזים ועדת שבידי בנתונים שימוש לעשות וכן, לנכון שתימצא כפי

 כל המכרזים ועדת על מוטלת לא כי, מובהר. אלה לנתונים גישה לה שיש ככל, אחר
 שיקול לפי כן לעשות אם תחליט והיא עצמאי בירור או בדיקה כל לעשות חובה
 .הבלעדי הדעת

לא תיענה ע"י מציע כלשהו בקשה מטעם המרכז, או מי מטעמה שיעסוק  אם .18.8.8
ו/או הבהרות ו/או המצאת נתונים נוספים  בבדיקת ההצעות, למתן מידע נוסף

וזאת במועד שנקבע בבקשה, יהיה המרכז רשאי לראות את המציע הנ"ל כמי שחזר 
 בו מהצעתו לכל דבר ועניין, וכן יהיה רשאי עקב כך לחלט את ערבות המכרז. 

 הליך תחרותי נוסף .19

יה רשאית, על פי ועדת המכרזים תהבמקרה ששתי הצעות או יותר ידורגו באופן זהה, אזי,  .19.1
בין , לבצע הליך תחרותי נוסף ידה-ובהתאם לתנאים שיקבעו על הבלעדי שיקול דעתה

 תאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים. ביחס למחיר ההצעה, בהההצעות הזהות כאמור, 

היה וועדת המכרזים תחליט על הליך תחרותי נוסף, תודיע על כך ועדת המכרזים למציעים  .19.2
אשר לא הגיש הצעה נוספת בהתאם לנדרש ממנו על ידי ועדת המכרזים, הרלוונטיים. מציע 

 תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

 בדיון על ההצעות המרכזזכויות  .20

או לבטל את המכרז כולו או כלל שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל הצעה כלשהי  רכזהמ .20.1
את המכרז אם תוגש הצעה אחת  , אך לא חייב, לבטלהמרכזמקצתו בכל עת ובכלל זה, רשאי 

 בלבד.

רשאי שלא לקבוע זוכה אם מצא כי אף אחד מהמציעים אינו מתאים לביצוע  המרכז .20.2
 השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לדרישות המכרז.

מבלי לגרוע מהוראות ודרישות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, תהא ועדת המכרזים  .20.1
 הנפל בהצעה כלשהי או להבליג על הפגם וזאת, אם מצארשאית להורות על תיקון כל פגם ש

את תכליתו של מכרז זה ומטעמים או  טובת הציבורכי החלטה זו משרתת באופן מרבי את 
 שירשמו.
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הוגשה במסגרת המכרז הצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון בפני ועדת המכרזים,  .20.1
לתנאי המכרז או על ביטול ת ועדת המכרזים להחליט על בחירת ההצעה בהתאם רשאי

 המכרז, ואם החליטה כאמור רשאית היא להחליט על עריכת מכרז חדש. 

אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אולם, אם  המרכז .20.1
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי  120הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

בחזרה. ההודעה על ביטול ההצעה כאמור  ערבות המכרזתו ולקבל את המציע לבטל את הצע
 רוני אלטמן. עוה"ד , לידיבאמצעות דוא"ל תועבר למזמין, בכתב בלבד

לאחר שהמרכז מובהר כי  למרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד ו/או זכות המוקנית  .20.6
נוספים  חודשים 6שך ההצעות המפסידות, תעמודנה בתוקפן למיכריז על הזוכה במכרז, 
. זאת, למקרה בו המציע (להלן 29סעיף בכפוף להוראות והכל ) לאחר סיום הליכי המכרז

הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם 
או שההתקשרות תופסק בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המרכז בהתאם  המציע הזוכה

. מובהר, כי בנסיבות אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית, אך כם שייחתם עימולהוראות ההס
כ"זוכה שנייה שדורגה לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להכריז על בעל ההצעה 

סירובו של המציע שדורג כ"זוכה שני" לעמוד בתנאי זה,  .( להלן 29שני" )על פי הוראות סעיף 
 .הלאה וכך" שני"זוכה כ יבחר" השלישי"הזוכה ו בחירתו את תבטל

 על פי כל דין. המרכזמובהר כי אין בהוראות ודרישות מכרז זה כדי לגרוע מזכויות  .20.7

 פסילת הצעות  .21

עדת המכרזים על פי כל דין ו/או בהתאם לסעיפים ומבלי לגרוע מהיקף הסמכות המוענק לו .21.1
 עדי:הבל ההאחרים במסמכי המכרז, רשאית ועדת המכרזים, על פי שיקול דעת

לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על  .21.1.1
הבנה מוטעית של נושא המכרז וכן הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו 
זכויות עובדים, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו. אין 

ול על פגמים טכניים שייפלו למח ועדת המכרזיםשל  הבאמור כדי לגרוע מזכות
 בהצעה בתום לב.

לפסול הצעה של מציע שלדעת ועדת המכרזים אינו משתף פעולה באופן מלא עם מי  .21.1.2
 מטעמה, לרבות להכריז עליו כמי שחזר בו מן הצעתו ולחלט את ערבותו.

מבלי לגרוע מסמכויות המרכז על פי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין, בכל אחד  .21.1.1
תהא ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  מהמקרים הבאים

 לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות, כפי שתקבע:

ככל שננקטו כנגד המציע הליכי פשיטת רגל או פירוק, או שגוף כאמור  .21.1.1.1
פתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל או פירוק או הקפאת הליכים, או הוצא 

נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או נאמן נגדו צו כינוס 
זמני או קבוע או מנהל מיוחד, או שגוף כאמור הגיע להסדר נושים עם 
נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, או כל הליך בעל אופי דומה 
או שמונה לגוף מינוי בעל אופי דומה, ובלבד שמדובר בצו או במינוי אשר 

 יום מיום הוצאתם. 10לא הוסרו תוך 

הרשעת המציע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה מסוג מרמה והפרת  .21.1.1.2
אמונים ו/או בכל עבירה אחרת שיש עמה, לדעת המרכז, כדי להשליך על 
יושרו ו/או אמינותו של המציע. הקביעה האם העבירה תואמת את 

 האמור לעיל תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
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מציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי ה .21.1.1.1
, בשנה שקדמה למועד 1981-לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו 1סעיף 

  קנסות בשל הפרת דיני עבודה. משניהאחרון להצעת הצעות, ביותר 

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתו של המרכז, השלכה  .21.1.1
 הותית על יכולתו של המציע לבצע את השירותים.שלילית מ

הפרה יסודית מצד המציע של הוראות מסמכי המכרז, לרבות הגשת מידע שאינו  .21.1.1
 נכון או מטעה למרכז או הצגה מכוונת של מידע שאינו שלם בפני המרכז.

 2.1.12-ו 2.1.1.1מהתנאים בסעיפים  אשר מהווה הפרה של אחדלדחות הצעה  .21.1.6
שעניינה הגנה על זכויות עובדים המועסקים על  11מהדורה  7.1.9.2להוראת תכ"מ 

ואולם, ועדת המכרזים  ,ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון
רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה אף אם 

יע התקיימו לגביה אחד התנאים הנ"ל בהתחשב, בין היתר, בהתנהלותו של המצ
בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של 
 המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל. 

 במקרים הבאים יפסלו ההצעות, ללא שיקול דעת מצד ועדת המכרזים:  .21.2

נה הגנה על זכויות שעניי 11מהדורה  7.1.9.2 םלהוראת תכ" 2בהתאם להוראה  .21.2.1
 –עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון 

 במקרים בהם: הצעות תיפסלנה 

בעל הזיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, /או ו מציעה .21.2.1.1
ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים הורשעו 

בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה  רשימת החוקים המפורטיםב
, ואם הורשעו (נספח ה'וצווי ההרחבה )כפי שמפורטים ב של דיני העבודה

חלפו  גשת הצעות במכרזהל האחרון כי במועד –ביותר משתי עבירות 
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

או על בעל הזיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות ו/ מציעהוטלו על ה .21.2.1.2
פים ציבוריים, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות גו

רשימת החוקים בעבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 
 המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי וצווי ההרחבה
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה  כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל

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

מפורט בהוראת תכ"ם, "עידוד בניגוד לעובדים זרים המציע מעסיק  .21.2.1.1
 .7.1.2.6העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 

יום ההתקשרות. ועדת מההצעה עולה כי זכויות עובדי המציע תיפגענה מק .21.2.2
המכרזים תבחן תנאי זה על סמך נספח הצעת המחיר, עלויות נוספות בהתאם 

  לדרישות שנקבעו במסמכי המכרז ועצם קיומו של רווח לקבלן.

 פסילה בעקבות ניגוד עניינים .21.1

ועדת המכרזים בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים ו/או חשש והמציע יודיע מיד ל .21.1.1
למכרז ו/או ביצוע השירותים. אי מתן ההודעה כאמור עלולה  לניגוד עניינים בקשר

 לגרום לפסילת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
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ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול מציע כאמור מחמת ניגוד עניינים, לפי שיקול  .21.1.2
דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול מציע אם יהיה 

סוד לחשש כי בהצעתו ו/או בביצוע השירותים על ידו יש ניגוד עניינים, קיים או י
פוטנציאלי, עסקי או אישי, בשל עיסוק או תפקיד אחרים, שלו או של מי מטעמו 

 המעורבים בהצעתו או בביצוע השירותים.

 פסילה בעקבות ניסיון קודם רע .21.1

לפסול על הסף מציע אשר לגביו  את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, והמרכז שומר לעצמ
או /ו היה למרכז ניסיון רע ו/או כושל, לרבות מקרה של אי שביעות משמעותית מעבודתו

אספקת שירותים על ידו, אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש, הפרת התחייבויות 
טיב קודמות כלפי המרכז, חשד למרמה וכיו"ב או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על 

עבודתו. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה 
 הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 המזמין להגדיל/להפחית את היקף השירותים זכויות .22

בהיקף היה והמזמין יחליט למסור למציע הזוכה את ביצוע השירותים, או כל חלק מהם,  .22.1
מתחייב המציע הזוכה לבצע את  חב יותר מאשר ההיקף שעליו חל מכרז זה,שירותים ר

 השירותים האמורים תמורת תשלום נוסף שייקבע בהתאם למחירי החוזה שלפי מכרז זה.

להגדיל ו/או להקטין, בכל עת, את היקף השירותים, או כל חלק מהם,  המזמין רשאי בנוסף,  .22.2
 יקף ובשיעור כפי שנקבע בחוזה.בה

 וצאותהחזר ה .21

המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו 
לא ישא כל עלות או  המרכזתתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל. 

הוצאה שנגרמה למציע כתוצאה מקבלת הבקשה או מהכנת ההצעה ו/או מהגשת ההצעה ו/או בכל 
 דרך אחרת בקשר עם ההצעה.

 הסכם ההתקשרות .21

על הסכם ההתקשרות בינו לבין המזמין )בנוסף להגשת ההצעה( הזוכה במכרז יידרש לחתום  .21.1
  .ידי המרכז-, וזאת בתוך פרק הזמן שייקבע עלעל נספחיו ,להזמנה 'ב חלקכבנוסח המצורף 

הפרה אחרת של  במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על ההסכם או במקרה של .21.2
ועדת  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,ההסכם על ידי המציע הזוכה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית

המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו על הזוכה החלופי 
להסרת כל ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה לא  כל הוראות מכרז זה על כל חלקיו ונספחיו.

 ה ככאלה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות הזוכה החלופי. תתפרשנ

במקרה שגם המציע החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית וועדת המכרזים לבחור במציע  .21.1
 הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 היררכיה בין המכרז לבין ההסכם .21

מכרז ואת ההסכם, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את ה .21.1
 ההסכם )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.

בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ו/או אי התאמה בכל מקרה של סתירה  .21.2
לפי שיקול דעתו  ליישב בין שני הנוסחים. היה ולא ניתן יהיה ליישב בין הנוסחים כאמור

ראו נוסח זה כנוסח המחייב את , יגבר נוסח ההסכם, על נספחיו, ויהבלעדי של המרכז
  המציעים.
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 ערבות ביצוע .26

לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה בהתאם למסמכי המכרז, ימציא  המרכזלהבטחת זכויות 
הפועל ברישיון בנק הזוכה, במועד החתימה על ההסכם, על חשבונו ערבות בנקאית אוטונומית של 

 (,חדשים שקלים אלף וחמישים )מאה "חש 110,000של  בסכוםשהמרכז הוא המוטב לה  בישראל
 .וכמפורט בהכל בהתאם לתנאי ההסכם וו

 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .27

שונים בהתאם להוראות ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין במסמכים  .27.1
 .1998-חוק חופש המידע, תשנ"חובהתאם להוראות  לתקנות חובת מכרזים 21תקנה 

"החלקים סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )מציע ה .27.2
 (, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:הסודיים"

 יציין במפורש בהצעתו מראש מהם החלקים הסודיים. .27.2.1

 יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי. .27.2.2

 ודיים מכלל ההצעה באופן פיזי.במידת האפשר, יפריד את החלקים הס .27.2.1

ו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה המציע אשר לא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו .27.1
 .ו/או לצדדים שלישיים אחרים לעיון למציעים אחרים

 דומיםשחלקים  מטעמו של אותו מציע סימון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך .27.1
, ומכאן שהמציע מוותר הם סודיים כלפי אותו מציעאף  בהצעותיהם של המציעים האחרים

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

סימן מציע את החלקים שבהצעתו שהם סודיים  וועדת המכרזים לא תהיה כפופה לאופן ב .27.1
בהם, ובלבד שבמקרה כזה נתנה למציע הודעה על כך גם לדעתו, ותהיה רשאית לאפשר עיון 

ב ואפשרה לו להתנגד לכך, תוך הנמקת התנגדותו, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין. בכת
עדת המכרזים בלבד, אשר תפעל ושיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים מסור לו

 בעניין זה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

עיון במסמכי המכרז,  ,( לתקנות חובת המכרזים)ו21מובהר כי בהתאם להוראות תקנה  .27.6
ככל שיותר  ,החלטות ועדת המכרזים, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר המתייחס למכרז זה

העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה 
 בעיון לדעת ועדת המכרזים.

 שינוי תנאי המכרז .28

כרזים, המרכז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לעדכן, כל עוד לא נפתחה תיבת המ .28.1
או לסייג את תנאי המכרז ובכלל זה גם את תנאי המפרט ואת תנאי ההסכם, וזאת בין 

 ביוזמתו ובין בתשובה לבקשות מציעים להבהרות.

 לפי פרטי התקשרותשינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המשתתפים  .28.2
. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. למען המציעים סיורך שמסרו במהל

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך הודעה בכתב מטעם 
המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק המרכז. 

 .ממסמכי המכרז, כמפורט לעיל

חוזר לאיש בדואר אלקטרוני שעות ממועד קבלתה,  21קבלת ההודעה בתוך  המציעים יאשרו .28.1
שלא יאשר קבלת  מציע. יחד עם זאת, מובהר, כי גם במרכז אשר שלח את ההודעה קשרה

 ההודעה והגיש את ההצעה מטעמו, ייחשב כאילו קרא, הבין וקיבל את השינויים האמורים.
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 "שני"זוכה  .29

להכריז על מציע שהצעתו תדורג במקום השני, הבלעדי, שיקול דעתו לפי , רשאיהמרכז  .29.1
 ., וכן הלאהכ"זוכה שני"

חליט להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון יקרה שהמרכז במ .29.2
 מרכזרשאי ה (תקופת הניסיון)להתקשרות עמו  ששת החודשים הראשונים מתפקודו במהלך
חליט ישה מקרב .השני" מבין המציעים להתקשר עם ה"זוכהי הבלעד וע"פ שיקול דעת

ימים ממועד  10 לחתום על חוזה התקשרות תוך מתחייב הזוכה השני ,לעשות כן מרכזה
  .ההודעה על כך

 .יחייבו גם את "הזוכה השני" אים שבמכרז זה המחייבים את הזוכהכל הכללים והתנ .29.1

 ,רג במקום השלישימציע שהצעתו תדולהכריז על  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,רשאי המרכז .29.1
)או הזוכים שמדורגים אחריו בהתאם להחלטת השלישי"  "הזוכה .וכן הלאה כ"זוכה שלישי"

 .בכל הדרישות המפורטות לעילבהתאמה יעמוד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי(  רכזהמ

 ותניות כלליות הוראות .10

 הדין החל  .10.1

כנה ותוגשנה בהתאם תער הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות
לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך ההשתתפות בהליך 

 והגשת ההצעות.

 תניית שיפוט ייחודית .10.2

-כל עניין הנוגע למכרז זה והשירותים יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל
 .יפו-אביב

 תקפות מסמכי המכרז .10.1

כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים אם ימצא בית משפט מוסמך 
במסמכי המכרז, חסרי תוקף או בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע 
בשאר חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין, ככל שהמרכז 

סגרת הליך המכרז לאחר יחליט כאמור. למרכז תהיה הזכות להחליט אם להמשיך במ
 צמצומו כאמור או לבטלו.

 הוצאות ההשתתפות בהליך ועלות הכנת ההצעות  .10.1

השתתפות במכרז,  בדמיבמכרז, לרבות בתשלום  ומציע יישא לבדו בהוצאות השתתפות כל
בגין  ובעלות הכנת ההצעה, ובכל מקרה לא יהיה זכאי לכל שיפוי מאת המרכז ו/או מי מטעמ

 ת במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.הוצאות אלה, לרבו

 מציעיםאיסור תיאום בין  .10.1

 לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. המציעיםחל איסור על 

 ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע השירותים .10.6

המרכז רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, מכל סיבה  .10.6.1
ים. במקרה זה, ומבלי לגרוע מסמכויותיו לפי שהיא, לרבות לאור שיקולים תקציבי

כל דין, רשאי המרכז לא לבצע את השירותים או לבצע את השירותים בעצמו או 
באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים, לרבות למציע אשר הצעתו היא 

 המיטבית ביותר, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 
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מור לעיל, מודגש, כי ביצוע השירותים נשוא מכרז זה מבלי לגרוע מכלליות הא .10.6.2
מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית 
מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. 
בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את 

ל, מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז בעניין זה האמור לעי
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המרכז, בקשר עם 

 ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז.

במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד,  .10.6.1
  ולנה ההוראות הבאות:תח

במקרה של ביטול המכרז כאמור לאחר מועד האחרון להגשת ההצעות  .10.6.1.1
יהיו זכאים מגישי ההצעות  -אך לפני מועד ההכרזה על ההצעה הזוכה 

ההשתתפות במכרז, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף  דמילהחזר 
כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר 

. , ובכלל זה ההוצאות בקשר עם ערבות הבנקאית של ההצעהם המכרזע
מובהר, כי המשתתפים, אשר לא הגישו הצעה למכרז לא יהיו זכאים 

 במקרה זה להחזר או פיצוי כלשהם.

במקרה של ביטול המכרז כאמור לאחר מועד ההכרזה על ההצעה הזוכה,  .10.6.1.2
מכרז, בהתאם להחזר עלות ההשתתפות ב)והוא בלבד(  הזוכהיהיה זכאי 

 לעיל וזאת בלבד, אולם לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף 30.6.3.1  לסעיף
כלשהו, לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציא בקשר 
עם המכרז. מובהר, כי המשתתפים, אשר לא הגישו הצעה למכרז 

לא יהיו זכאים במקרה זה להחזר או פיצוי  והמציעים, אשר אינם הזוכה,
  כלשהם.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .10.7

"(, והוא יחל בביצוע המקורי הזוכההיה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )" .10.7.1
השירותים, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 

"(, מתחייב האחר הזוכהכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )"הזוכה המקורי בטלה ו
הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע השירותים ולהעביר מיד למרכז את כל המידע 
המצוי בידו, בצירוף דוח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת 
 הזוכה האחר לביצוע השירותים באופן בטוח ומסודר ולקיים את הוראות ההסכם

שעניינן הוראות הנוגעות לסיום ההתקשרות. הזוכה המקורי יהיה זכאי אך 
לתמורה בגין השירותים בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על ידי בית משפט 
מוסמך, ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ההליכים 

 שבוצעו.

מרכז, לרבות לא בגין אבדן לזוכה האחר לא תעמוד כל טענה או דרישה כנגד ה .10.7.2
רווחים, מוניטין או כל טובה אחרת, למעט זכותו לפי קביעת בית המשפט המוסמך 

 לבצע את השירותים.

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .11

יעים תיראה לעיל. כתובתם של המצ 1.2 בסעיף  כמפורטכתובתה של ועדת המכרזים היא  .11.1
 - )להלן המציעים סיורככתובת נציג המוסמך של המציע כפי שתימסר על ידי המציע במהלך 

 . "(כתובת המציע"
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כל הודעה אשר תישלח על ידי המרכז לכתובת המציע בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה  .11.2
דואר באצל אותו מציע תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או 

תיראה כאילו התקבלה אצל אותו מציע ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה;  - אלקטרוני
 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד 

 ועדת המכרזים

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 

 

 

 

 :אישור המציע

הבנו ואנו מסכימים לכל התנאים , אנו הח"מ, ____________________, מאשרים בזאת כי קראנו
 ם בהזמנה זו.המפורטי

 

 המציע

 י החתימה וחותמת המציע(י)חתימת מורש
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  האבטחהמפרט שירותי  - להזמנה א'נספח 

מובהר כי בכל מקרה של סתירה . להלן המפורט סמך על יעשו זה מכרז האבטחה נשוא שירות ביצוע .1
 בין הוראות מפרט זה לבין ההסכם יחולו הוראות ההסכם. 

 בנוסף לפעול מטעמו ומי הספק ועל כלליות הינן להלן המופיעות הדרישות, כי יובהר ספק הסר למען .2
 והבטיחות הגהות ונוהלי בענףהמקובלים  הסטנדרטיים פי המרכז ועל דרישות לפי, במכרז לאמור

 . האבטחה בענף הנהוגים

 :שטחים לביצוע שירותי האבטחה .1

נה מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, הממוקם יבוצעו במבהאבטחה נשוא מכרז זה ביצוע שירותי  .1.1
אביב, על כל שטחיו )להלן: -תל 8אביב )כניסה מרחוב חיים לבנון -תל 77בשדרות רוקח 

 (. "מתחם"ה

המתחם הכוללים מבנים  בשטחיהאבטחה יבוצעו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שירותי  .1.2
חצרים מ"ר וכן  1200-ח של כלרבות, מוזיאון המשתרע על שטמ"ר,  1,710-בשטח כולל של כ

מובהר כי על מבקרים.  100,000-. במתחם מבקרים מידי שנה כמ"ר 10,000-כבשטח כולל של 
רטים במפרט זה, וכי ובגודלם של השטחים המפ 20%סטייה של עד תיתכן אף האמור לעיל, 

יבט אין ולא תהיה בסטייה האמורה בכדי להשפיע על התמורה נשוא מכרז זה ו/או על כל ה
 אחר בקשר עם המכרז. 
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יר המצ"ב מוצג לצורך התרשמות ו)יודגש כי צלום האו צילום אויר לצורך התמצאות כללית .1.1
 .בין המוצג בצילום לבין מצב הדברים בפועל( יםהבדל ייתכן וקיימיםכללית בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מפרט שירותי האבטחה .1

 כללי .1.1

, על ושל הפעילות במרכז על כל חלקיו המתחםפה של אבטחת מקיכוללים שירותי האבטחה 
אבטחה של המרכז, בהתאם להוראות ה לנוהליכל הכרוך בכך בהתאם למפרט להלן, בהתאם 

, בהתאם לצרכים העולים ו/או כל גורם מוסמך אחר מהמרכז שיבוא במקומו קב"ט המרכז
אמור לעיל, שמירה על , ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות הדיןובהתאם לכל  מפעילות המרכז

, בין היתר, בכל לרבותעל כלל הסכנות והסיכונים הכרוכים בהפעלתו  המתחםהמרכז ועל 
ולשמירה על הסדר הציבורי, בכל  בכל הקשור לאירועים פליליים ,הקשור לאירועי פח"ע

 הקשור בפגיעה במתקנים חיוניים ובכל היבט נוסף הנדרש לצורך הפעלת המרכז. 

יינתנו על ידי כוח אדם מיומן אשר הוכשר והוסמך על ידי הספק לצורך  שירותי האבטחה
סינון ובקרה של , ביצוע שירותי האבטחה ויכללו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בין היתר

הנכנסים למבנה, זיהוי סימנים מחשידים, קשר רציף עם משטרת ישראל לצורך קבלת ידיעות 
והשטחים  המתחםק מבקרים ועוברי אורח, סריקות בשטח בידוק רכבים, בידומודיעיניות, 

הצמודים לו לאיתור חפצים חשודים מפגעים וכדומה, סיורים שוטפים וסיורי לילה בשטח 
מי רלהפגנת נוכחות ואיתור פרצות, ניהול יומן אירועים, יומן נוכחות, הזעקת גו המתחם

ך, ביצוע עבודת סדרנות בחניות ביטחון והצלה במידת הצורך, מתן עזרה ראשונה במידת הצור
בהתאם לצורך, מעקב אחר מצלמות האבטחה במבנה, הפניית קהל, אחריות על חדר  המתחם
, הזמנת שירות מתחםבעל כל מרכיביו ותפעול מערכות הבקרה והשליטה  המתחםבקרת 

במקרה של תקלות במערכות המרכז השונות, מתן אישורי כניסה למבנה, ביצוע בדיקת 
לנכנסים למבנה, ליווי ספקים ואנשי מקצוע ליעדם במרכז לצורך מתן שירות, פתיחה  מגנומטר

חיים לבנון -חניון

כיתות ומשרדים

סתמרפ

חיים לבנון -חניון
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 - למוזיאון הפועל במרכזונעילה של שערי המרכז בתחילת ובתום הפעילות, סדרנות בכניסה 
 האבטחה שירותי בדבר פירוט. וכדומה המוזיאון סריקת, למוזיאון הכניסה כרטיסי איסוף

 . להלן 1.1 בסעיף האבטחה מעמדות אחת בכל הנדרשים

 תגבור לבצע המתחם של השוטפת האבטחה מלבד, לפעם מפעם, יידרש הספק כי, מובהר .1.2
 גוף או/ו ישראל משטרת של דרישה עקב אוילות המתקיימת במרכז פע בשל וזאת, אבטחה
 מדינת או/ו דן בגוש טחונייהב במצב שינוי בשל המתחם אבטחת את לתגבר אחר מוסמך
, לאו אם ובין חמושים אם בין, מאבטחים הוספת ידי על תעשה האבטחה רתגבו. ישראל

 . קצוב זמן לפרק, המרכז לדרישת בהתאם

 כללי - העבודה לביצוע אדם כוח העמדת .1.1

בקשר עם  בהתאם לחלוקה מטה על כל אחד מהמאבטחים שיועסקו על ידי הקבלן .1.1.1
קופת ביצוע ביצוע שירותי האבטחה על פי מכרז זה לעמוד ו/או לקיים בכל ת

 :במצטברהשירותים את כל התנאים המפורטים להלן, 

 ( חמוש שאינו) בטחוני בודק  .1.1.2

 כישורים, גיל, בריאות מבחינת הן השרות את לבצע מסוגלאבטחה העובד  .1.1.2.1
, ובין היתר בכפוף לנוהל רמות הכשרה לאנשי דין לכל בכפוף, ואחריות
 משטרת של 90.028.101 בהתאם לנוהל מספר מאבטח פרופיל -אבטחה 

של חטיבת האבטחה באגף המבצעים במשטרת  111ו/או מפרט  ישראל
 "(."פרופיל מאבטח של משטרת ישראלישראל )יחד: 

 .או תושב קבע בישראל ישראלית זהות תעודות בעל, ישראל אזרח .1.1.2.2

  .שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית .1.1.2.1

 מכרז זה.  נשוא העבודות ביצוע המתאימות תפיזיו ויכולות גופני כושר בעל .1.1.2.1

המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו  .1.1.2.1
אמור למלא, ובהתאם לתקנות כפי שיקבעו על ידי השר לביטחון פנים מפעם 

 לפעם.

 ומעלה.  21גיל  .1.1.2.6

שנות לימוד לפחות במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד  10בוגר  .1.1.2.7
או המציא אישור ממשרד החינוך, התרבות והספורט  1919-ש"טחובה, הת

 על השכלה כללית שוות ערך לכך.

נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג בטחוני לרבות  .1.1.2.8
אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או 

 בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי. 

משטרת ישראל על היעדר עבירות מין בהתאם לחוק התקבל לגביו אישור  .1.1.2.9
 . 2001 -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

פי -ימי הכשרה( או קורס מתקדם יותר כנדרש על 1) בטחוני בודק קורסבוגר  .1.1.2.10
 פרופיל מאבטח של משטרת ישראל. 

 .ות בחירוםוהתנהל וןבטיחות, ביטחבעל ידע ומאומן, על ידי הספק, בנהלי  .1.1.2.11

 עבר הכשרה על ידי הספק באופן המאפשר הספקת שירותי האבטחה כנדרש .1.1.2.12
מען הסר ספק, מובהר כי הכשרה כאמור לעיל כוללת תרגול לבמפרט זה. 

והדרכה שוטפת לצורך שמירה על כשירותו המקצועית של כל אחד 
 מהמאבטחים בכל זמן. 
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הבקרה והפיקוח, כמפורט בסעיף  , מובהר כי בעמדתלהלן 1.1.1נוסף על האמור בסעיף  .1.1.1
 בדרישות הבאות:  לעמוד גםלהלן, יידרש המאבטח  1.1.1

 בעל ידע בסיסי בהפעלת מחשב.  .1.1.1.1

להלן, יידרש המאבטח  1.1.1בעמדת הבקרה והפיקוח, כמפורט בסעיף  .1.1.1.2
 כאחראי בהעדרו של אחראי על האבטחה במרכז מהמרכז בפועל.  לשמש

  חמוש מאבטח .1.1.1

התנאים של בודק בטחוני שאינו חמוש  בכלוד על המאבטח החמוש לעמ .1.1.1.1
בתנאים  ובנוסףלעיל(   1.1.2.10)למעט לעניין ההכשרה כאמור בסעיף 

 הבאים:

עבר בהצלחה בוחן כושר על פי תבחינים שנקבעו לרמה זו בפרופיל מאבטח  .1.1.1.2
 של משטרת ישראל.

באקדח( או קורס מתקדם יותר  -ימי הכשרה 6עבר קורס מאבטחים בסיסי ) .1.1.1.1
 פי פרופיל מאבטח של משטרת ישראל.-ש עלכנדר

, שמירה ושירותי פרטיים חוקרים לחוק( ב)18 סעיף לפי רישיון בעל ואה .1.1.1.1
 בעל שהוא או האמור לחוק( ב)19 סעיף לפי אישור בעל או, 1972-ב"תשל

חוק כלי ל 1 בסעיף כאמור היירי כלי לנשיאת הרשאה תעודת או רישיון
 .1919-היריה, תש"ט

ירות צבאי מלא )תום שירות( ע"פ ההגדרות בחוק שירותי שירת בצה"ל ש .1.1.1.1
חודשים  18או שירת במשטרת ישראל  1986-בטחון )נוסח משולב(, תשמ"ו

ומעלה, או סיים  02רובאי  –לפחות ושוחרר בציון התנהגות טובה ומעלה 
שירות בצבא זר )שאינו במדינה המוגדרת כמדינת אויב לישראל( בהתנהגות 

צאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו ובחתימת נוטריון טובה ובכפוף להמ
, עבר הכשרה שאושרה על ידי משטרת ישראל על פי לחלופיןבישראל. 

 של אגף המבצעים של משטרת ישראל. 111המפורט בנספח א' למפרט 

 צוות עובדי האבטחה יהיה קבוע ככל הניתן.  .1.1.1

חובתו של הספק לדאוג במקרה של היעדרות עובד אחד או יותר, מכל סיבה שהיא, מ .1.1.6
ובאופן שבו בשום רגע נתון לא תיפגע רמת  למציאת מחליף על חשבונו ובאותו היום

האבטחה של המתחם ובכלל זה לא ייפחת מספר המאבטחים והבודקים בהתאם 
לפיכך, מחובתו של הספק לדאוג לרזרבה מספיקה של עובדים לאמור במפרט זה. 

על כלל התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, המוסמכים לעבוד במרכז ואשר עונים 
במקרה של היעדרות בשל מחלות, מילואים ו/או במקרה של צורך בתגבור אבטחה 

 (."עובדי גיבוי")להלן: 

המרכז  נציג באישור מותנה זו התקשרות במסגרת לעבודה עובד כל של הצבתו .1.1.7
 כתנאי ראיון קיום לדרוש הנציג רשאי, כן כמו ובעמידתו בתנאים המפורטים לעיל.

 עובדי של מידית החלפה לדרוש רשאי יהיה המזמין נציג. עובדים להצבת מקדים
, והספק פיצוי וללא הסבר ללא, המזמין עם עבודתם את שהחלו לאחר האבטחה גם

 . יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם נציג המרכז ולפעול בהתאם לדרישה כאמור

 דרישות י"עפ שוטף ובאופן השירות אספקת תחילת לפני, להעביר מתחייב הספק .1.1.8
 יפורטו ברשימות. השירות במתן ידיו על המועסקים העובדים רשימת את, המרכז
 עובדי את גם תכלול הרשימה, מגוריהם וכתובות שלהם. ז.ת מספרי, העובדים שמות

 . לעיל( 1.1.6הגיבוי )כאמור בסעיף 
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ובהתאם לצורך  ןרכות וריענואימוני שמירת כשירות שנתית, הדעובדי האבטחה יעברו  .1.1.9
בהתאם לפרופיל מאבטח של משטרת ישראל. בנוסף, הספק מתחייב ולרבות ולכל דין 

לתרגל את צוות האבטחה ולבצע סימולציות במועד בו המרכז אינו פעיל, על מנת 
 לוודא כשירותו של צוות האבטחה ופועלו בהתאם לנהלים. 

  כללי -האבטחה  עובדי ואחריות מטלות .1.1

, דין לכל בהתאם, זה למפרט בהתאם האבטחה מטלות את יבצעו האבטחה דיעוב .1.1.1
 מפעם שיעודכן כפי המרכז של האבטחה ם"ולפק המרכז של האבטחה לנוהלי בהתאם

, ובכלל זה יהיו אמונים על מתן סיוע ראשוני לכל המרכז לצורכי ובהתאם, לפעם
 . אירוע אבטחתי ו/או בטיחותי ו/או כל אירוע חריג אחר

 י"עפ להם שנקבעו לשעות בהתאם העבודה למקום להופיע חייבים העובדים כל .1.1.2
 . העבודה, בהופעה הולמת כמפורט במפרט זה להלן משמרות

 כי, יודגש ספק הסר למעןהשירות.  ביצוע המרכז לגבי הוראות אחר ימלאו העובדים .1.1.1
 מי וא לספק המזמין בין מעביד עובד יחסי יצירת משום אלו הוראות במתן יהיה לא

  .מעובדיו

 מאופי המתחייבים, עבודה בנהלי לעמוד או, זהירות אמצעי לנקוט שיסרב עובד .1.1.1
 או תביעות או טענות כל לספק תהיינה ולא - המרכז י"ע לאלתר יוחלף במרכז העבודה

 הספק על שיוטל מוסכם פיצוי בגין לרבות כאמור החלפה בגין כלשהו לפיצוי זכות
  .להלן 1.1 בסעיף וגדרתשמ כפי השירות לאמנת בהתאם

 פירוט עמדות האבטחה ושעות האבטחה הנדרשות  .1.1

  ופיקוח בקרה עמדת .1.1.1

הראשי  למבנה בכניסהעמדת הבקרה והפיקוח, הממוקמת  :איוש העמדה .1.1.1.1
שעות  21 ,ימים בשבוע 7 ,אחד חמוש מאבטח תאויש על ידי  ,במתחם

רות ביממה בכל ימות השנה )כולל שבתות וחגים(, בחלוקה לשלוש משמ
עד  07:00(, כדלקמן: משמרת ראשונה מהשעה בכל משמרת מאבטח אחר)

. ומשמרת שלישית מהשעה 21:00עד  11:00; משמרת שנייה מהשעה 11:00
 .07:00עד  21:00

והפיקוח  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האבטחה בעמדת הבקרה .1.1.1.2
 תכלול את הרכיבים הבאים: 

 ם. אחריות לתיאום ודיווח בכל מצב חירו .1.1.1.2.1

 אירוע חריג.  התרעה ודיווח לאחראי על הביטחון במרכז על כל .1.1.1.2.2

 ניהול יומן אירועים. .1.1.1.2.1

 מעקב אחר מצלמות האבטחה לזיהוי ואיתור חשודים .1.1.1.2.1
ואירועים חריגים, וביצוע סריקות יזומות באמצעות המצלמות 

 על פי נוהל עבודה שיקבע. 

בתוך  ליווי ספקים, טכנאים, אנשי שירות ופועלים ליעדם .1.1.1.2.1
 רכז, לצורך מתן שירות.המ

על  תפעול כלל מערכות הבקרה והשליטה במבנה )שליטה .1.1.1.2.6
מערכות המוזיאון, מערכות מיזוג האוויר, תאורה, מצלמות, 

 מעליות, מערכות כיבוי אש, כריזה, אזעקה ומערכות נוספות(.

והשליטה  הזמנת שירות במקרה של תקלה במערכות הבקרה .1.1.1.2.7
 במבנה. 
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ובבוקר  (19:00בשעות הערב ) פתיחה וסגירת שערי המרכז .1.1.1.2.8
 (.7:00-)החל מ

 נעילת כלל הדלתות והחדרים במרכז בתום הפעילות. .1.1.1.2.9

 סגירת מזגנים בתום הפעילות.  .1.1.1.2.10

, לפני 07:10עריכת סריקה יומיומית מלאה במבנה בשעה  .1.1.1.2.11
 פתיחת יום עבודה.

 פעולה במצב חירום בהתאם לכל דין ובהתאם למאפייני .1.1.1.2.12
 . המרכז

 . הצורך בשעת ראשונה עזרה מתן .1.1.1.2.11

 הצורך. בשעתהזעקת גורמי ביטחון והצלה  .1.1.1.2.11

הפרת  מתן מענה בעת אירועי פח"ע ו/או אירוע פלילי ו/או .1.1.1.2.11
 הסדר הציבורי. 

ביצוע סיורים וסריקות בשעות הלילה והיום להפגנת נוכחות  .1.1.1.2.16
 ואיתור פרצות.

, כפי האבטחהפק"ם בידוק הולכי רגל במידת הצורך בהתאם ל .1.1.1.2.17
 .שיעודכן מעת לעת

סיור בכל  מרת אבטחת הלילה על המאבטח לבצעבמהלך מש .1.1.1.2.18
ולתעד אותו ביומן  אחת לשעה לכל הפחות תחםאגפי המ
 .המשמרת

 זה ובכלל, העדרו בעת המרכז אבטחת על האחראי החלפת .1.1.1.2.19
 האחראי במרכז היעדרות בשעת המאבטחים יתר על אחריות
 מוסמך לגורם הפיקוד העברת עד חירום אירוע על ופיקוד

 ממלא/  המחליף. אחרים הצלה כוחות או/ו ישראל ממשטרת
 הכרות, הצוות לניהול הנדרשות הכשרות בעל יהיה מקום

 ם"פק פי על ויפעל המרכז והנהלת המרכז עם מעמיקה
 .ובחרום בשגרה האבטחה

  סורק מאבטח .1.1.2

 , בימים ובשעות הבאים: מאבטח חמוש אחד :איוש העמדה .1.1.2.1

 .11:10 - 08:10 השעות בין', ד ',ב ',א ימים .1.1.2.1.1

 .17:10 - 08:10 השעות בין', ה ',ג מיםי .1.1.2.1.2

 .12:10 - 08:10בין השעות  יום ו' .1.1.2.1.1

תכלול  הסורק המאבטח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האבטחה על ידי .1.1.2.2
 את הרכיבים הבאים: 

 ביטחונית של באי המרכז, בהתאם לנוהלי האבטחה של בדיקה .1.1.2.2.1
בשעות פתיחתן )כניסה  המתחםהמרכז, בכניסות המשניות של 

; כניסה מזרחית 9:10ועד השעה  8:10דרומית החל מהשעה 
 ועד לתום הפעילות כמוגדר לעיל(. 9:10החל מהשעה 

במרכז. אחראי האבטחה  , בהתאם להוראותהמתחםסריקת  .1.1.2.2.2
י היציאה חבמהלך הסריקה תעשה הבדיקה הביטחונית בפת

 המשניים על ידי הבודק/ת הביטחוני/ת בעמדת הבקרה. 
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 משתתפים,ביקורי קבוצות מרובות  שמירה על הסדר בעת .1.1.2.2.1
במיוחד קבוצות תלמידים, המתקבצות על מרפסת המרכז, בין 

 היתר, לצורך מניעת קרבה למעקה המרפסת. 

ובהתאם פעולה במצב חירום בהתאם לנוהלי האבטחה במרכז  .1.1.2.2.1
 לכל דין. 

 שעת הצורך.בהזעקת גורמי ביטחון והצלה  .1.1.2.2.1

עלן במידת הכרת מערכות בקרת מבנה המרכז ויכולת לתפ .1.1.2.2.6
 הצורך כגיבוי לעמדת הבקרה והפיקוח.

ו/או אירוע פלילי ו/או הפרת הסדר  מתן מענה בעת אירוע פח"ע .1.1.2.2.7
 .הציבורי

 מתן עזרה ראשונה בשעת הצורך.  .1.1.2.2.8

 עמדת סדרן בכניסה למוזיאון .1.1.1

 , בימים ובשעות הבאים: בודק ביטחוני אחד שאינו חמוש  :איוש העמדה .1.1.1.1

 .11:10 - 08:10 השעות בין', ד ',ב ',א ימים .1.1.1.1.1

 .17:10 - 08:10 השעות בין', ה ',ג ימים .1.1.1.1.2

 .12:10 - 08:10בין השעות  יום ו' .1.1.1.1.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האבטחה בעמדת הסדרן בכניסה  .1.1.1.2
 למוזיאון תכלול את הרכיבים הבאים: 

 יקורת כרטיסים ואוזניות שמע בכניסה למוזיאון.ב .1.1.1.2.1

ת המבקרים בנהלי הזרמת מבקרים למוזיאון וביקורת על עמיד .1.1.1.2.2
 המרכז )כניסה ללא אוכל, שתייה, תיקים נשקים וכדומה(.

 סריקה תדירה של המוזיאון לאיתור מפגעים וחפצים חשודים.  .1.1.1.2.1

 טיפול במקרים של הפרות סדר במוזיאון בשעת הצורך.  .1.1.1.2.1

פעולה במצב חירום בהתאם לנוהלי האבטחה במרכז ובהתאם  .1.1.1.2.1
 לכל דין.

 ת הצורך.שעבהזעקת גורמי ביטחון והצלה  .1.1.1.2.6

 מתן עזרה ראשונה בשעת הצורך.  .1.1.1.2.7

 מגנומטר בכניסה למבנהעמדת  .1.1.1

 , בימים ובשעות הבאים: בודק ביטחוני אחד שאינו חמוש  :איוש העמדה .1.1.1.1

 .11:10 - 08:10 השעות בין', ד ',ב ',א ימים .1.1.1.1.1

 .17:10 - 08:10 השעות בין', ה ',ג ימים .1.1.1.1.2

 .12:10 - 08:10בין השעות  יום ו' .1.1.1.1.1

תכלול את המגנומטר ת האמור לעיל, האבטחה בעמדת מבלי לגרוע מכלליו .1.1.1.2
 הרכיבים הבאים: 

 .בידוק של כל באי המרכז .1.1.1.2.1

פעולה במצב חירום בהתאם לנוהלי האבטחה במרכז ובהתאם  .1.1.1.2.2
 לכל דין.
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 שעת הצורך.בהזעקת גורמי ביטחון והצלה  .1.1.1.2.1

 מתן עזרה ראשונה בשעת הצורך.  .1.1.1.2.1

 עמדת ש.ג. בשער כניסת רכבים ראשי .1.1.1

 , בימים ובשעות הבאים: ק ביטחוני אחד שאינו חמוש בוד :איוש העמדה .1.1.1.1

  .17:10 - 07:00 השעות בין, ה': 'דג,  ',ב ',א ימים .1.1.1.1.1

 .12:10 - 08:10בין השעות  יום ו' .1.1.1.1.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האבטחה בעמדת הסדרן בכניסה  .1.1.1.2
 תכלול את הרכיבים הבאים:  למוזיאון

סימנים מחשידים  סינון ובקרה של הנכנסים למבנה, זיהוי .1.1.1.2.1
הן רגליים והן ברכבים,  –ובידוק כל באי המרכז וכבודתם 

 בהתאם לדין, ובהתאם נוהלי האבטחה של המרכז. 

סריקת אזור השער הראשי והתרעה במקרה של חפצים  .1.1.1.2.2
 חשודים ומפגעים. 

 התרעה על תקלות במערכת השער החשמלי.  .1.1.1.2.1

ם פעולה במצב חירום בהתאם לנוהלי האבטחה במרכז ובהתא .1.1.1.2.1
 לכל דין.

 שעת הצורך.בהזעקת גורמי ביטחון והצלה  .1.1.1.2.1

 מתן עזרה ראשונה בשעת הצורך.  .1.1.1.2.6

 .שעות 353.5: לעיל 11.1. עד 11.1. בסעיפים כמפורט, שבועיות אבטחה שעות לוהכ סך .1.1.6

לצורך הנוחות, מצ"ב טבלה מסכמת לעמדות האבטחה במרכז, זמני פעילותן, מספר  .1.1.7
 לעמדה.  המאבטחים בעמדה וסה"כ שעות שבועיות

 

 עמדת 

 בקרה

 ופיקוח

)מאבטח 

 חמוש(

 מאבטח
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שאינו 

 חמוש(

 ג.ש עמדת

 בשער

 כניסת

 רכבים

 ראשית

)בודק 

בטחוני 

שאינו 

 חמוש(

 כ"סה

 מספר

 מאבטחים

 בעמדה

1 1 1 1 1 5 

 מספר

 מאבטחים

 בעמדה

 ביממה

1 1 1 1 1 7 



10 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

 עמדת 

 בקרה

 ופיקוח

)מאבטח 

 חמוש(

 מאבטח

 סורק

)מאבטח 

 חמוש(

 סדרן עמדת

 בכניסה

 למוזיאון

)בודק 

בטחוני 

שאינו 

 חמוש(

 עמדת

מגנומטר 

בכניסה 

 למבנה

)בודק 

בטחוני 

שאינו 

 חמוש(

 ג.ש עמדת

 בשער

 כניסת

 רכבים

 ראשית

)בודק 

בטחוני 

שאינו 

 חמוש(

 כ"סה

 שעות

 פעילות

 העמדה

21 

 7, שעות

 ימים

, בשבוע

161 

ימים 

 (בשנה

 :'ד', ב', א

08:10 - 

11:10 

 :'ה', ג

08:10 - 

17:10 

 :'ו

08:10- 

12:10 

 :'ד', ב', א

08:10 - 

11:10 

 :'ה', ג

08:10 - 

17:10 

 : 'ו

08:10 - 

12:10 

 :'ד', ב', א

08:10 - 

11:10 

 :'ה', ג

08:10 - 

17:10 

 :'ו

08:10- 

12:10 

, ג', ב', א

 :'ה', ד

07:00 - 

17:10  

 : 'ו

08:10- 

12:10 

 

 כ"סה

 שעות

 שבועיות

168 11 11 11 16.1 353.5 

 דגשים נוספים לביצוע שירותי האבטחה  .1.6

בכל מקרה לא יסיים מאבטח את תפקידו טרם הוחלף על ידי מאבטח אחר למעט  .1.6.1
, לעיל מהאמור לגרוע מבלי כך אישור מפורש על ידי המרכז.במקרים בהם ניתן ל

 ידי על אם בין, אחר מאבטח ידי על שהוחלף לאחר אלא עמדתו את יעזוב לא מאבטח
 .אחר מאבטח ידי על אם ובין אחרת מעמדה מאבטח

יהיה רשאי להתחיל משמרת נוספת לאחר   מלאה מאבטח שסיים משמרת אבטחה .1.6.2
. כל חריגה משעות העבודה כמצוין לעיל לא תאושר על שעות 12-מנוחה שלא תפחת מ

 ידי המרכז.

ביום כיפור שירותי האבטחה יתבצעו על ידי שני מאבטחים בשתי משמרות כפולות  .1.6.1
 מסביב לשעון, מכניסת החג ועד צאתו.

חברת האבטחה שסוגו יהיה  ובבעלות בנשק של את המאבטח החמושצייד י ספקה .1.6.1
שיון ייהיה בכל עת מילוי תפקידו בעל ר טח החמושהמאב. להלן 1.11 בסעיף כאמור

ספק בעצמו את כלי הנשק לאנשי הצוות ולא י ספק. הספקלאחזקת נשק מטעם ה
לא תותר העברת כלי נשק בין  ציידם בנשק של חברה אחרת או בנשקם הפרטי.י

, לכל מאבטח ינתן נשק אישי איתו יגיע למתקן ו/או השארתם במרכז המאבטחים
ידי -או לחלופין ייאסף ויאובטח על ברשותו גם כאשר יסיים את משמרתוואשר ישאר 

 הספק במתקניו.

 הצגתו לשם, הנשק לכלי בסמוך עת בכל יוחזק מקורי רישיון כי, ויוודא ידאג הספק .1.6.1
 .אחר מוסמך גורם או, המרכז, ישראל משטרת בפני
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 הרחבת ו/או צמצום היקף השירותים  .1.7

לעיל הינם מספר העובדים במפרט זה עובדים המפורטים מספר השעות ומספר המובהר כי, 
ומספר שעות העבודה הנדרשות בשבוע כפי שצופה המרכז. המרכז שומר לעצמו את הזכות 
להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות עם הספק במהלך תקופת ההתקשרות, בהתאם 

ם לספק עבור . המרכז ישללהסכם 8 בסעיף כמפורטלצרכיו, על בסיס קבוע או חד פעמי, 
. בעצם הגשת הצעתו, מתחייב המציע לעמוד בדרישות השירותים שיבוצעו בפועל בלבד

 ההרחבה ו/או הצמצום של המרכז. 

 עדרות יחובת מילוי מקום במקרה של ה .1.8

ק לדאוג במקרה של היעדרות של עובד אחד או יותר, מחובתו של הספכאמור לעיל, מובהר כי 
קרי, הספק , באותו היום. שות המפורטות לעיל, על חשבונולמציאת מחליף, העונה על הדרי

מתחייב כי תהיה לו עתודת כוח אדם מספקת ומתאימה לצורך החלפה מידית של מי מן 
  לעיל. 1.1.6שהיא, כאמור בסעיף העובדים מכל סיבה 

 תגבור עובדי אבטחה .1.9

 אבטחה מותמשי לבצע הספק יידרש כמפורט במפרט זה, ,לשירותי האבטחה השוטפים מעבר
ירועים וכנסים אשר יתקיימו , בין היתר, לצורך אהאבטחה השוטפים שירותילצורך תגבור 

, בהתאם לדרישת וכדומה גדול במרכז המבקריםמספר  בימי פעילות מיוחדים בהם במרכז,
 לביצוע גיבוי עובדי הספק יספק, לפחות שעות 21 של ובהתראה, במקרים אלה. המרכז

 8  בסעיף לאמור בכפוף ייעשה התגבור. הקבועיםה האבטח עובדי ורלתגב האבטחה משימות
 . להסכם

 הספק ידי על עובדים והכשרת הדרכת .1.10

 ושל הפנים משרד של, ישראל משטרת של דרישותיה בכל לעמוד הספק על כי מובהר .1.10.1
 שירותי אספקת לצורך אחר מוסמך גורם כל של או/ו והמסחר התעשייה משרד

 באחריותו הנה הספק מטעם האבטחה עובדי של כשרתםה וכי המכרז נשוא אבטחה
 בהתאם לרבות, דין לכל ובהתאם ישראל משטרת לדרישות בהתאם ותעשה הבלעדית

 . ישראל משטרת של מאבטח פרופיל

 מדריך ידי על שתינתן הכשרה, במשמרת הצבתו בטרם, יעבור הספק מטעם עובד כל .1.10.2
 יספרו לא ההדרכה שעות. דרשתהנ העבודה במאפייני יתנסה בה הספק מטעם מיומן
והן תבוצענה על אחריותו וחשבונו של הספק  המרכז ידי על הניתן התגמול לצורך
 . בלבד

 עומד שאינו לגביו שנקבע עובד של החלפתו את לדרוש הזכות את לעצמו שומר המרכז .1.10.1
 או/ו פיצוי מתן ללאאו מכל סיבה אחרת,  ההכשרה תום עם הנדרשת המיומנות ברמת

 אינה זו מסיבה עובד החלפת. מיומן בעובד המידית החלפתו את ולדרוש תמורה
 . שהוחלף העובד של עבודתו עבור לשלם הספק של ממחויבותו מורידה

הספק מתחייב לתדרך ולהדריך כל אחד מהמאבטחים שיוצבו במרכז, על אחריותו ועל  .1.10.1
ה חודשים חשבונו, טרם תחילת תפקידו במרכז ולחזור ולבצע את התדרוך בכל שלוש

בהתאם לכל דין ובין היתר בהתאם ל פרופיל מאבטח של משטרת ישראל.  -או יותר
התדרוך יכלול כל היבט הנדרש על פי חוק בקשר עם ביצוע שירותי האבטחה במרכז 

 ובנוסף תדרוך באשר לנוהלי הביטחון והעבודה במרכז עצמו, ובכלל זה: 

 השונים.  תדרוך בדבר מבנה המרכז, הכרת המתחם על חלקיו 

 .תדרוך בדבר נוהלי העבודה במרכז 

  .נוהל פתיחת יום וסגירת יום 
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  תדרוך בדבר נוהל הבטיחות במבנה המרכז כפי שייקבע על ידי הספק בהתייעצות
 עם המרכז ועל פי כל דין. 

  .אופן ביצוע בידוק בטחוני להולכי רגל 

  .אופן ביצוע בידוק בטחוני לכלי רכב 

 פצים חשודים. אופן איתור וטיפול בח 

  .אופן הזעקת גורמי ביטחון והצלה 

  .הכרה וזיהוי של אמצעי חבלה והפעולות שיש לנקוט בעת גילויים 

  .אופן זיהוי חשודי פח"ע או פעילות פלילית ואופן הטיפול בהם 

 ככל שיהיו רלוונטיים.  -הוראות ונהלים הכרוכים בנשיאת נשק 

  .הוראות פתיחה באש 

 ופני. נוהל עריכת חיפוש ג 

  .אופן עריכת סריקות במבנה 

  .נהלי בטיחות 

  .נהלי מתן עזרה ראשונה וכיבוי אש 

  .אופן פעולה בשעת חירום 

  .הכרת כל פתחי יציאות החירום 

  .הכרת אמצעי כיבוי האש במבנה 

  .אופן הפעלת מערכת בקרת המתחם, לרבות מצלמות האבטחה במבנה 

  להלן 1.11 בסעיף ורכאמאופן החיבור למוקד החברה והקשר עמו.  

 ("נהלי אבטחת המרכז")להלן: 

 מסודר באופן כאמור בסעיף זה תתועד העובדיםדרכת ותדרוך הכי  מתחייב הספק .1.10.1
 . ותימסר למרכז על פי דרישתו ואמין

 שעות כי מודגש. ן/ האימון / הריענו שעות ההכשרההספק הזוכה ישלם לעובדיו בעבור  .1.10.6
 תים והמזמין לא ישלם עבורם תשלום כלשהו.שירו ביצועלא יחשבו כשעות  אלו

 הזוכה יסיע את המשתלמים למקום האימון וחזרה על חשבונו.  ספקיובהר כי ה .1.10.7

 ספקמהע"פ שעות האימון בימי ההכשרה יקבלו המאבטחים שכר מלא יובהר כי  .1.10.8
  הזוכה ללא תשלום נוסף מצד המזמין.

ל ידי הספק, באופן מסודר, כל ההוראות, והנהלים הנדרשים, כאמור לעיל, יאוגדו ע .1.10.9
בכתב, בתיק בטיחות בניין ונהלי אבטחה אשר באחריות הספק להכינו ולהציבו דרך 
קבע במרכז הן בעמדת הבקרה והן אצל ממונה הביטחון במרכז ו/או אצל כל גורם 
אחר שייקבע על ידי הספק ו/או המרכז. המרכז יסייע ויעביר פרטים לצורך הכנת 

 דרש.התיק האמור ככל שיי

, קשר אנשי רשימתתיק הבטיחות ונהלי האבטחה יכללו מעבר לאמור לעיל גם 
ירום וכל ההנחיות הדרושות למאבטחים בקשר עם ביצוע שירותי ח למקרה טלפונים

 האבטחה ועל פי כל דין.

 המאבטחים בקיאים בתכני תיק הבטיחות ונהלי האבטחה.  כיהספק יוודא  .1.10.10
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 הפעלת מוקד פריצה ומיגון .1.11

 לקבלת ישראל טרתשמ בהתאם לדרישות' א רמההספק יהיה מוקד פריצה ומיגון  ברשות
 לעסק, 1968 -ח"תשכ ,עסקים רישוי לחוק 9.1 סעיף לפי אלקטרוני בקרה למוקד עסק רישיון

. המרכז יהיה מחובר למוקד והמאבטחים אלקטרוני בקרה מוקד איתור או שמירה שירותי
 יתודרכו בדבר אופן העבודה מולו. 

  ישום נוכחותר .1.12

הספק מתחייב כי עובדי הספק יחתימו כרטיס נוכחות בשעון הנוכחות של המרכז,  .1.12.1
 ויהוו, העבודה יום ובסיום בתחילת יוחתמו וכפי שיורה להם נציג המרכז. הכרטיסים

 . לספק לתשלום בסיס

. העבודה לביצוע הספק י"ע הוצב לא כאילו ייחשב, כרטיסו את יחתים שלא עובד .1.12.2
 ובעת הגעתם עם בעצמם הנוכחות כרטיסי את להחתים העובדים על כי בהרומו מודגש

 . סיום משמרתם

 שעות זה, הכולל רישום. העובדים לכל וחודשי יומי נוכחות רישום לנהל הספק על .1.12.1
 החשבון הגשת עם לאחראי יוגש שמית, וחלוקה תאריכים, ביום שעות לפי עבודה

 . החודשי

 מעובדיו מי או/ו הזוכה לבין המרכז בין מעביד עובד יחסי ליצור כדי אין לעיל באמור .1.12.1
 . מטעמו מי או

   נסיעות עובדים .1.11

 ומועדי, חג בערבי לרבות, היממה שעות וחזרתם ממנה, בכל לעבודה עובדים הגעת .1.11.1
 . הספק באחריות תהא להלן, 1.11.1, למעט האמור בסעיף ישראל

 2.1 בסעיף לנאמר אםבהת יעשו הספק עובדי של נסיעה הוצאות בעבור התשלומים .1.11.2
 . למעביד שעתי שכר עלות פירוט' ט בנספח

 חייבות יהיו העובדים נסיעות בהם במקרים כי מובהר, לעיל זה בסעיף האמור אף על .1.11.1
 תחבורה קיימת לא בהם במועדים, מראש ובכתב המזמין לדרישת בכפוף, להיעשות
 בין ובכתב מראש עשייקב סכום האמורות הנסיעות בגין המזמין ישלם, כלל ציבורית
מודגש כי כל יתר הנסיעות ייעשו באחריות . ומועדה הנסיעה למרחק בהתאם הצדדים

 ועל חשבון הספק בלבד. 

 ביגוד וזיהוי עובדים  .1.11

וכי  , ייצוגית ומכובדת נקייה, יישמרו על הופעה מסודרת שעובדיו, מתחייב הספק .1.11.1
 עבודת המשך לפסול יוכל המרכז. להם המסופקים ובהנעלה בביגוד שימוש תוך יעבדו
 .הנדרשים ההופעה בתנאי יעמוד שלא עובד

, ומגוהצים נקיים, שלמים בבגדים, עת בכל, יופיעו שהעובדים לכך אחראי יהיה הספק .1.11.2
 מחליקות.  ולא סגורות - המתאימות בנעלים

 המדים. בטיחותיותו אחידות ונעלים אחידים מדים עובדיו לכל יספק הזוכה הספק .1.11.1
 בהימצאותם עת בכל העובדים את ישמשו המדים. ברור באופן הספק שם את שאויי

 מיום ימים 7 תוך המרכז נציג לאישור יוצגו הנעלים וכן וצבעם המדים דוגמת. במרכז
 קבלת מיום שבוע תוך לעובדים יסופקו והנעלים המדים. הזכייה הודעת שנמסרה

 . המרכז נציג אישור

 כי ידאג הספק. חשבונו ועל הספק ידי על שיירכ אשר, שמי תג עובד לכל יספק הספק .1.11.1
 ביחידות שהותם זמן כל במשך בולט במקום התג את שאויי מטעמו העובדים כל

 בעלות הספק שאיי' וכדו בלאי אובדן עקב חלופי לתג נזקק שעובד במקרה, המרכז
 .החדש התג
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הספק ידאג כי כל עובד יישא עמו בזמן ביצוע שירותי האבטחה את האישורים  .1.11.1
 מסמכים הבאים: וה

תעודת מאבטח אשר הונפקה על ידי הספק המאשרת כי העובד הנו מאבטח  .1.11.1.1
מטעמו ובה יצוינו שמו המלא של המאבטח, מספר תעודת זהות ותמונה של 

 המאבטח. 

פנקס כיס ובו הוראות הקבע לשמירה ואבטחת המרכז כפי שיוגדרו על ידי  .1.11.1.2
  .ןהספק ועל ידי אחראי האבטחה במרכז ועל פי כל די

המדים  עובד. וחולצה לכל מדים מכנסים של סטים ארבעה שנה מידי לרכוש הספק על .1.11.6
על פי  /מאבטחתהביגוד יותאם לכל מאבטחיותאמו לתקופת הקיץ ולתקופת החורף. 

 מידותיו ובהתאם לעונות השנה.

ז'קט חורפי  1בנוסף, הספק יספק לכל מאבטח שני כובעי זיהוי, סיכת ענידה חרוטה,  .1.11.7
עליונית "ספארי"  1שיילבש במידת הצורך באירועים חגיגיים של המרכז, אלגנטי 
 קיצית. 

 להחליף כל ביגוד שיינזק, יתלכלך או שיתבלה על חשבונו.מתחייב הספק  .1.11.8

 ציוד לצורך מתן שירותי האבטחה .1.11

 ., יסופקו על ידי הספק ועל חשבונוהציוד הנדרש לשם ביצוע שירותי האבטחהכל  .1.11.1

אמור לעיל, יידרש הספק לספק למרכז את הציוד הבא לצורך מבלי לגרוע מכלליות ה .1.11.2
 ביצוע שירותי האבטחה: 

 ותחמושת נשק .1.11.1

תקני המתאים לאופי  אקדח תפקידו ביצוע בעת גופו על יישא מאבטח חמוש .1.11.1.1
. ביטחון תפס בעל מפלסטיק חיצוני נרתיק בתוך, האבטחה הנדרש למתחם

 .העובדים לכל אחיד יהיה הנשק סוג

 מוסמך נשק אישור במרכז המקצועי הגורם בפני להציג הזוכה על כי יובהר .1.11.1.2
, וכי הספק יהיה האחראי הנשקים של המלאה לתקינותם המתייחס

 .הבלעדי לתקינות הנשקים והתחמושת אותה יישאו המאבטחים

 הכשרה אימון במסגרת בשנה פעמיים תבוצע לנשקים תקינות בדיקת .1.11.1.1
 עלות. להכשרה הספר בית םע זו תקינות בדיקת לתאם הזוכה על. תקופתי
 הנשק בדיקת את תחליף לא זו בדיקה. בלבדהספק  על תושת הבדיקה

 .לשנה אחת מוסמך נשק י"ע ספקה מטעם

 במסגרת עולה אשר פגם או תקלה כל להחליף או לתקן אחראי הזוכה .1.11.1.1
 .מידית בצורה אחרות שוטפות בדיקות במסגרת או זו תקינות בדיקת

 :להלן כמפורט, מחסניות 1 כ"סה יישא מאבטח החמושה .1.11.1.1

 תואמת בפונדה נוספות מחסניות 2 -ו באקדח אחת מחסנית .1.11.1.1.1
 .העובד של גופו על, מפלסטיק

 אותו יישאו המאבטחים, לנשק תואמים יהיו התחמושת כדורי .1.11.1.1.2
 כדורי. ישראל משטרת תקני פי על מאושר יצרן מתוצרת

 שנים חמש על יעלה שלא תפוגה תאריך בעלי יהיו התחמושת
 .לשנתיים אחת, המחסניות בכל, יוחלפו מקרה ובכל

 משטרת בתקן העומדת, אבטחה רצועת מאבטח חמוש לכל תספק החברה .1.11.1.6
 .ואמצעי זיהוי מתאימים ישראל



11 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

 על, כשירות אימון במסגרת, מעשי ירי המאבטחים יבצעו חודשים 6-ל אחת .1.11.1.7
 .אלו כדורים לחדש מנת

 :נוסף ציוד .1.11.1.8

 . תואם עןמט+  אדם בידוק ביצוע לצורך מגנומטר .1.11.1.8.1

 נטענת וסוללה מספקת עוצמה בעלי לייט מגה פנסים (1) שלושה .1.11.1.8.2
 . מינימום וואט 6

טלפון סלולארי שיישא עמו המאבטח החמוש בעת התרחקות  .1.11.1.8.1
 מעמדתו לצורך ביצוע סריקות, סיורים וכדומה. 

התקנים הישראלי, וכי  מכון י"ע ומאושר מעולה כי הציוד חייב להיות מטיב יובהר .1.11.1
ת תקין בכל עת. במידה והמרכז יימצא כי הציוד אינו עומד בסטנדרטים אלה עליו להיו

תעמוד לו הזכות לדרוש מהספק להחליפם לציוד באיכות גבוהה יותר עד לשביעות 
 רצונו של המרכז. 

 רמת את לשפר עשויים המזמין שלדעת ציוד הספק יוסיף, המרכז דרישת פי על .1.11.1
 . האבטחה

 ציוד בכל עת והחליפו במידת הצורך. העל הקבלן לוודא את תקינות  .1.11.6

 הם המשוקללת השעה בערך כלולים הציוד בתחום הספק של הוצאותיו כל כי יובהר .1.11.7
 . בלבד הוא חשבונו על

 מניעת הפרעות ומפגעי בטיחות .1.16

המרכז  עובדי בצרכי מרבית התחשבות תוך למרכז השירותים את יספק הספק .1.16.1
, לפעילות סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה, ובפעילות המרכז

 . המרכז להנחיות בהתאם

 את ויאכוף המרכז במבני הנאותה ההתנהגות נהלי מהם לעובדיו יגדיר הספק .1.16.2
, אבטחה למטרות שלא לחדרים כניסה איסור, היתר בין, יכללו אלו כללים. שמירתם

 והנחיות, ומחשבים מכשירים פעולות הפסקת על איסור, העובדים פרטיות על שמירה
 . המרכז נציג י"ע שיוגדרו נוספות

 . אלו נהלים על לשמור יקפיד שלא עובד להרחיק מהספק לדרוש המרכז רשאי נציג .1.16.1

הקשור למתן השירותים נשואי  בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל - בטיחות מפגעי .1.16.1
 .המלא לפתרון עד וברציפות מידי באופן הספק בו יטפל, מכרז זה

 התנהגות עובדים .1.17

האבטחה הקבלן מתחייב לפעול לכך שאנשי . נאותה התנהגות על ישמרו הספק ובדיע .1.17.1
תאגיד בנימוס, וכי יבצעו תפקידם בנאמנות ובמסירות תוך הבנה כי המרכז הנו  ינהגו

 מובהר. המרכז להוראות הזוכה עובדי ישמעו, כן כמו בו קהל רב.הפועל מכוח חוק ו
 על ישמור שלא עובד עבודת המשך לפסולבמרכז  האחראיים בסמכות כי בזאת

מבלי שלספק תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר  "נאותה התנהגות"
 . לפסילה האמורה

 רשות ללא יכנס לא מטעמו המזמין במבני שנמצא מי וכל שעובדיו לכך אחראי הספק .1.17.2
 . האבטחה שירותי מתן לצורך אלא המרכז במבני שהוא מקום לכל

 .המרכז וכללי ההתנהגות נהלי אחר ימלאו מטעמו העובדים יכ להקפיד ספקה על .1.17.1
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  :פיקוח .1

 נציג ניהול .1.1

 נציג לבין הספק בין הקשר איש יהיה הניהולי הנציג. ניהולי נציג מטעמו יעמיד ספקה .1.1.1
 בכל ל מצויד"הנ המכרז פי על העבודות לביצוע הקשור בכל מטעמו מי או/ו המרכז
  .הניהולית לעבודתו הדרוש

 ולביצוע האבטחה במבנה עובדי לפעולת הקשור בכל הספק את ייצגיהולי הנציג הנ .1.1.2
 . האבטחה עבודות

 . עבודתו את האבטחה ויתעד עובדי ביצועי את ויבקר יבדוק הניהולי הנציג .1.1.1

 לתחום הקשור ועניין נושא המרכז בכל נציג עם יומיומי בקשר יהיה הניהולי הנציג .1.1.1
 . האבטחה

פעילויות אשר יתקיימו ה לכל מענה ייתן מטעמו יהניהול הנציג כי מתחייב הספק .1.1.1
 . האבטחה השוטפותלעבודות  מעברבמרכז 

עובדי  של דומה מספר על בפיקוח לפחות שנתיים של יהיה בעל ניסיון הניהולי הנציג .1.1.6
 ידע לפחות, ובעל ידע ניסיון והבנה בתחום האבטחה וכן בעל אחד לקוח עבור אבטחה

 . בזה וכיוצא קיבוציים הסכמים, תקנות, חוקים, עבודה בדיני

בנוסף, הנציג הניהולי יהיה אזרח ישראלי, בעל תעודת זהות ישראלית, בעל כושר גופני  .1.1.7
 ויכולות פיזיות התואמות את אופי התפקיד, דובר עברית על בוריה. 

 המזמין נציג. עבודתו תחילת לפני המזמין נציג לאישור הניהולי הנציג את להביא יש .1.1.8
 מהם הנדרשות המטלות לביצוע מתאים לא אותו וימצא במקרה החליפול לדרוש יוכל

 .פיצוי כל ללא, זה מכרז במסגרת

נוסף על האמור לעיל, הספק יבצע פיקוח שוטף על שירותי האבטחה על מנת להבטיח עמידה  .1.2
 בכל דין ובנהלי האבטחה במבנה, כדלקמן: 

פיזיות לבצע ביקורות הספק ימנה איש קשר מטעמו אשר באחריותו  - פיקוח אזורי .1.2.1
יום מפעמיים בשבוע במהלך  יזומות בשטח המרכז באופן תדיר ואשר לא יפחת

בשעות הלילה, בכדי לוודא קיום עבודות סופי השבוע, ופעמיים בשבוע העבודה ו
ביקורות כאמור  .האבטחה כנדרש ולטפל בליקויים המתגלים במהלך הביקורות בבניין

מנת -ידוע מראש של המרכז, כל זאת בין היתר עלתתבצענה במועדים שונים תוך י
 הביקורותלאפשר לנציג המרכז להתלוות לביקורת, וזאת לפי שיקול דעתו של המרכז. 

להסרת ספק, . ויועברו לנציג המרכז אחת לחודש ובכתב שוטף באופן מתועדות יהיו
די ספק מדיווח מיימובהר כי אין בהעברת דוח הביקורת כאמור בכדי לפתור את ה

 .לנציג המרכז אודות כל אירוע חריג שאירע במרכז

לבצע ביקורת טלפונית מול מאבטח הלילה על מנת  על מוקד הספק - ביקורת טלפונית .1.2.2
לבדוק ערנות המאבטח ולוודא קיום האבטחה כנדרש. הספק נדרש לנהל יומן מעקב 

 אחר הביקורות הטלפוניות. 

 מראש מוסכמים ופיצויים (SLA) השירות אמנת .1.1

: להלן) מהספק המצופה השירותים איכות רמת מפורטת להלן המפורטת בטבלה .1.1.1
 תהווה השירות מאמנת חריגה בהם המקרים מפורטים, כן כמו"(. השירות אמנת"

 וקבוע מוסכם פיצוי מהספק לדרוש הדעת שיקול את למרכז ותקנה האמנה של הפרה
 .להלן כמפורט מראש

 הפיצוי וגובה האמנה כהפרת ייחשבו אשר המקרים, השירות אמנת פירוט להלן .1.1.2
 :ההפרה סוג לפי הספק על שיוטל המוסכם
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גובה הפיצוי  המקרה מס"ד
 המוסכם

 הערות

עומד בתקן  ואינ ספקה  .א
המאבטחים שנקבע לאיוש 

 המתחם.

ליום ₪  2,000
 הראשון

 1,000בתוספת פיצוי של 
ש"ח עבור כל יום נוסף בו 

נמשכת אי העמידה 
 .במרכיב איכות השירות

הספק אינו עומדת בתקן   .ב
 הציוד.

ליום ₪  100
 הראשון

 1,000בתוספת פיצוי של 
ש"ח עבור כל יום נוסף בו 

נמשכת אי העמידה 
 במרכיב איכות השירות.

 –מאבטח המאחר למשימה   .ג
 .עד חצי שעה איחור

לכל ₪  210
 מקרה

שלם הפיצוי י ספקה
מור החל מהאיחור הא

השלישי בכל חודש 
יבית קלנדארי, רטרואקט

 החל מהאיחור הראשון.

 –מאבטח המאחר למשימה   .ד
 .מעבר לחצי שעה איחור

לכל ₪  100
 מקרה

שלם הפיצוי י ספקה
האמור החל מהאיחור 

 הראשון.

  .ה

 

מאבטח המגיע למשימה 
ללא חלק מהציוד האישי או 

או  עם ציוד שאינו תקין
 בלבוש שאינו הולם או חסר.

ליום ₪  210
 הראשון

 100בתוספת פיצוי של 
ש"ח עבור כל יום נוסף בו 

נמשכת אי העמידה 
 במרכיב איכות השירות.

  .ו

 

הצבת מאבטח שלא עומד 
בתנאי שמירת הכשירות 

)למשל אי ביצוע הכשרה או 
 ריענון במועד(

לכל ₪  1,100
 שבוע

עד לעמידה בתנאי שמירת 
הכשירות לא יוצב 

עד  המאבטח במשימה.
השלמת תנאי הכשירות 
יוחלף המאבטח על ידי 
מאבטח שעומד בתנאי 

 הכשירות

הצבת מאבטח שלא עומד   .ז
בקריטריונים הדרושים 
להעסקתו, בין אם לפי דין 
ובין אם בהתאם לקבוע 

או שלא אושר ע"י במכרז 
 המרכז.

ליום₪  2,100 עד לעמידה בתנאי שמירת  
הכשירות לא יוצב 

עד  . המאבטח במשימה.
השלמת תנאי הכשירות 
יוחלף המאבטח על ידי 

שעומד בתנאי  מאבטח
 הכשירות.

אי עמידה בתקן נשק   .ח
 .ותחמושת

 

ליום ₪  100
 הראשון

 100בתוספת פיצוי של 
ש"ח עבור כל יום נוסף בו 

נמשכת אי העמידה 
 במרכיב איכות השירות.
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גובה הפיצוי  המקרה מס"ד
 המוסכם

 הערות

ליום ₪  100 .אי עמידה בביצוע ביקורות  .ט
 הראשון

 100בתוספת פיצוי של 
ש"ח עבור כל יום נוסף בו 

נמשכת אי העמידה 
 במרכיב איכות השירות.

, בחודש כדין אי תשלום  .י
כלשהו במהלך תקופת 

ההתקשרות מלוא השכר 
או לבודק ו/ למאבטח

, לרבות הפרשות טחונייהב
וזכויות סוציאליות שמעבר 

לשכר זה ובכלל זה החזר 
 הוצאות.

לכל ₪  1,000
 הפרה 

 1,000בתוספת פיצוי של 
הפרה ש"ח עבור כל 

  נוספת 

בכל  -וזבמסירת מידע כ   .יא
 הקשר ובכל מקרה. 

2,100 ₪   

 נסיבות שנתקיימו ככל. מראש ומוערכים מוסכמים הינם לעיל הקבועים הפיצוי סכומי .1.1.1
 ויופעלו בזה זה תלויים בלתי הפיצוי מנגנוני יהיו, אחד מפיצוי יותר הטלת המצדיקות

 .במקביל

 להוציא הספק לע, לעיל כמפורט הפיצוי מנגנון הפעלת בדבר המזמין החלטת קבלת עם .1.1.1
 לעכב רשאי יהיה המזמין .המזמין החליט עליו הפיצוי סכום בגובה זיכוי חשבונית למזמין

 חשבונית לקבלת עד זה בהסכם כמפורט לספק המגיעה החודשית התמורה תשלום את בידיו
 חשבונית את העביר ולא במידה למזמין שהיא טענה בכל יבוא לא הספק. כאמור הזיכוי
 . במועד הזיכוי

 פי על אחר סעד לכל המזמין של מזכותו לגרוע בכדי המוסכם הפיצוי מנגנון בקביעת אין .1.1.1
 הוראת כל מכוח או 1970-א"תשל( הסכם הפרת בשל תרופות) החוזים חוק מכוח או ההסכם

 הפיצוי סכום על עולה ושיעורם בפועל למזמין שנגרמו נזקים בגין פיצויים לרבות, אחרת דין
 .המוסכם

 תשמע ולא שקולה הערכה לאחר נקבע, לעיל הנקוב הפיצויים סכום כי הצדדים ןבי מוסכם .1.1.6
 .הספק מצד בעניין טענה כל

 הנני מתחייב לבצע את השירותים על פי כל תנאי המרכז לשביעות רצונכם המלאה.

 

                _____________         ____________________    __________________ 

 / המציע                                חתימהספקשם ה                                    תאריך    
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 להזמנה ב'נספח 

אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 , מצהיר כלהלן:עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 (. "המציע"_______________  )מוסמך מטעם אני נציג   .1

בתפקיד של _________ במציע ואני מוסמך, על פי כל דין, ליתן תצהיר זה מטעם המציע  מכהןאני  .2
 עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל. אבטחה למתן שירותי  1/2018במסגרת מכרז מס' 

בחמש )דהיינו, ניסיון ברצף  נות שקדמו ליום פרסום המכרזהאחרו בחמש השניםלמציע ותק מוכח  .1
 במהלכןמכרז זה,  במסגרת המבוקשים, במתן השירותים 2018, נובמברב 29השנים שקדמו ליום 

 כןו ;אבטחה, שירותי רציף באופן, לקוחותיוסיפק ל

 רטיםהמפו שירותיםהשווה להיקף ה כספי וכמותיאחת קודמת בהיקף  עבודהלפחות  ביצע המציע
של כל אחת מהן  כמותיוה הכספי שהיקפן, קודמות עבודות 1 ביצע המציע, לחלופין אובמכרז זה 

 זה במכרזשווה למחצית ההיקף של השירותים המפורטים  

 

אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 
 הוא אמת.

 

 השם מלא וחתימ  תאריך

 

 אישור

 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א 11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס'  ___________________ מר _________________

האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

 

 

 וחותמת חתימה  תאריך
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 ודרכי התקשרות עמםלקוחות קודמים של המציע רשימת  – להזמנה ג'נספח 

 לקוחות עשרה פרטי ולפרט מטה הנספחחלקי  כלכי יש למלא את  מודגש

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :ןטלפו___________________________ :הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ :מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר

 :ידי המציע וכתובתושם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על מס' זיהוי, ושם הלקוח,  .2

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון______________________: _____הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ אריך תחילת וסיום התקשרות:ת

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון: __________________________הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון___________________: ________הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ סקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:מס' המאבטחים אשר הוע

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .1

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון_________________: __________הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:
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 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .6

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון_______________________: ____הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתו שם האתרמס' זיהוי, ושם הלקוח,  .7

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון______________________: _____הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .8

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון_____________________: ______הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ קשרות:תאריך תחילת וסיום הת

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .9

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון_____________________: ______הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע לצורך מתן השירותים באותו אתר:

 :שם האתר בו ניתנו שירותי האבטחה על ידי המציע וכתובתומס' זיהוי, ושם הלקוח,  .10

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                           :טלפון: ___________________________הקשרד איש שם ותפקי

 ______________________________________________ תאריך תחילת וסיום התקשרות:

 _____________ צורך מתן השירותים באותו אתר:מס' המאבטחים אשר הועסקו על ידי המציע ל
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 רצון שביעות סקר - להזמנה ד' נספח

או מי שתסמיכו לכך,  ידי ועדת המכרזים-אשר ימולא עלשביעות הרצון תתבצע על פי טופס זה  בדיקת
בהתאם  של המציע לקוחות קודמים (1) חמישהעד ובמסגרת ריאיון/שאלון טלפוני שיתבצע אל מול 

  להצעת המציע, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. ג' לנספח

 ___________________________________פרטי הממליץ: _______________________ .1

 ____________________: הטלפוני הריאיוןביצוע תאריך  .2

 פרטים של נציג הממליץ שעמו נערך הריאיון/שאלון הטלפוני: .1

 

 תפקיד  רטישם פ  שם משפחה

 פרטי ממלא הטופס: .1

 

 תפקיד  שם פרטי  שם משפחה

 סיכום הריאיון: .1

 

 נבדק פרמטר

 ציון

 משקל

 הפרמטר

 ציון

 מצוין משוקלל

5 

 טוב

4 

 מספיק

3 

 גרוע

2 

 גרוע

 מאוד

1 

 רמתמ רצון שביעות

 הניתנים האבטחה שירותי

)רמת  המציע"י ע

האבטחה, מקצועיות, 

רמת הכשרה, העדר 

  תקלות(

     20%  

התנהלות שביעות רצון מ

עובדי המציע )עמידה 

עמידה בלוחות  בדרישות,

ייצוגית  הופעה זמנים,

, העדר אירועי ומכובדת

 משמעת ובטיחות, וכו'(

     20%  
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 :הערות

 1-את הציון הגבוה ביותר )מצוין( ומייצג  1כאשר ) 1עד  1של הציונים למדדים ייקבעו על פי סולם ציונים 
 את הציון הנמוך ביותר )גרוע מאוד(.

שיערכו על ידי  הסקרים שתחמהכולל של ייקבע על ידי ועדת המכרזים בסיכום הנקודות  הסופיהניקוד 
  .על ידה( שייבחרו לקוחות המציע לחמשתועדת המכרזים )ביחס 

 

 .על ידי המציע בהתאם לאמור לעיל לאלתשומת ליבכם! נספח זה ימולא על ידי המרכז ו

 

 

 

 
  

 מהיערכות רצון שביעות

 בהם במקרים המציע

 חלופיים מאבטחים נדרשו

 מאבטחים תגבור/ 

)זמינות ומהירות התגובה, 

 ם חדשים וכו'(ליווי עובדי

     20%  

 מרמתרצון  שביעות

 אצל והמענה השירות

)רמת  המציע הנהלת

 על הביקורת ואיכות

, זמינות, המאבטחים

, שמירה על בבעיות טיפול

 '(וכו  זכויות עובדים

     20%  

 מרמת רצון שביעות

 המסופק הציוד ואיכות

 במסגרת המציעידי -על

 אבטחה שירותי מתן

, בתקלות טיפול)תקינות, 

 '(וכו בטיחות, ביקורות

     20%  

  100%      כולל ציון
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 להזמנה ה' נספח

בדים על פי דיני העבודה, ושמירה על זכויות עו 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים, תשל"ו
 צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים 

אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 :עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן

 (. "המציע"אני נציג _______________ ) .1

 תצהיר זה מטעם המציע. תתלאני בעל שליטה במציע ואני מוסמך, על פי כל דין,  .2

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקה, משמעותו של המונח "להלן זה בתצהירי .1
משמעותו של מונח זה "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי חוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-תשל"ו

  וכי אני מבין/ה אותו.

כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(,  - "שליטה בעל" משמעותו של המונח בתצהירי זה להלן, .1
  .1981-תשמ"א

הנו גוף ציבורי לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני  (המרכז"") רביןיצחק מרכז ידוע למציע ש .1
והמציע מתחייב  ,"(החוק הנ"ל)" 2011-ם ציבוריים, תשע"גשירות בתחומי השמירה והניקיון בגופי

להחיל על עובדיו שיועסקו במרכז רבין, תנאי העסקה שלא יפחתו מתנאי העסקה כהגדרתם בחוק 
ואת הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים הנ"ל 

, לפי חוק הסכמים אבטחהההשמירה ורחבה בענף וכן את הוראות צו הה, 2011-ציבוריים, תשע"ג
 במלואן. , 1917-קיבוציים, תשי"ז

המציע יישא וישלם לעובדיו את מלוא רכיבי השכר לעובדי המציע, וכן את עלות השכר המינימאלית  .6
מכרז אשר המציע ישלם לעובדיו, וכי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין 

 .("המכרז"למרכז )אבטחה פקת שירותי לאס 1/2018

 עבירות משתי ביותר הורשע לא, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו זיקה ובעל המציע .7
, העבודה דיני של אכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המפורטים העבודה חוקי הפרת בגין

ממועד ההרשעה האחרונה ועד , בשלוש השנים האחרונות והמפורטים בנספח זה להלן 2011-"בתשע
 (."הצעות להגשת האחרוןהמועד "המועד האחרון להגשת הצעות במרכז )

 בשלוש הפרות משש יותר בשל כספיים עיצומים אליו זיקה בעל על או המציע על הוטלו לא, בנוסף .8
 עיצום הוטל שבגינן הפרות מספר יראו זה לעניין. הצעות להגשת האחרון מהמועד האחרונות השנים

 בוצעו ההפרות כי הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה ממנהל אישור ניתן אם אחת כהפרה כספי
 .  שכר לו משתלם בסיסה שעל אחת בתקופה אחד עובד כלפי

 , המציע או מי מבעלי השליטה בו:1991-להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג בהתאם .9

 -עבירות המנהליות תשמ"ולחוק ה 1לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .9.1
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל 1981

 ;הפרת דיני עבודה וכן

 דיני הפרת בשל במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים בשלוש הורשעו לא .9.2
 .העבודה

ת זכויות עובדים בעניין שמיר הםבקביעות את חובותי מיםמקייובעלי הזיקה בו המציע  .9.1
על פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 
עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים 

 סוציאליים כנדרש.
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המציע לא יעסיק במתן השירותים נשוא מכרז זה בגיר שהורשע בעבירת מין בהיות בגיר  .9.1
 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אפי הוראות על 

ויקפיד לקבל ממשטרת ישראל אישורים בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין ביחס 
 לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

חוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  להלן פירוט מידע בקשר להפרות זכויות עובדים מכוח  .10
 הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו קיום חוקי העבודה של המציע:

 הרשעות פליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה:

 מס"ד
תאריך 
 הרשעה

 שם החוק בגינו הורשע ומספר סעיף

   

   

   

 י עבודה:הרשעות פליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דינ

 מס"ד
תאריך 
 הרשעה

 שם החוק בגינו הורשע ומספר סעיף

   

   

   

 בגין הפרת דיני עבודה:במציע של חברות אחרות שבשליטת מי מבעלי השליטה הרשעות פליליות 

 מס"ד
תאריך 
 הרשעה

 שם החוק בגינו הורשע ומספר סעיף

   

   

   

כנגד המציע, בעלי השליטה או חברות אחרות  שנפסקו פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה
 שבשליטת מי מבעלי השליטה:

 מס"ד
תאריך מתן 

 פסה"ד
 שם החוק הרלוונטי

   

   

   

שהוטלו על המציע, בעלי השליטה או חברות אחרות שבשליטת  קנסות בגין הפרה של חוקי עבודה
נתיים האחרונות שקדמו בש מי מבעלי השליטה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה

 :למועד הגשת ההצעות
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 מס"ד
תאריך 
קבלת 
 הקנס

שם החוק בגינו ניתן הקנס ומספר 
 סעיף

 גובה הקנס

    

    

    

שהושתו על המציע, בעלי השליטה או חברות אחרות  עיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה
בשלוש השנים  במשרד הכלכלה שבשליטת מי מבעלי השליטה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, 
 :2011-תשע"ב

 מס"ד
תאריך 
קבלת 
 העיצום

שם החוק בגינו ניתן העיצום 
 ומספר סעיף

 גובה העיצום

    

    

    

י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא עבירה לפ –לעניין סעיף זה  "עבירה"משמעותו של המונח  .11
 .1987-או לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

למועד  בשנה שקדמה ביותר משתי עבירות ן חלוטבפסק די לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .12
 . האחרון להגשת ההצעות

 האחרונה ההרשעה – יותר או עבירות בשתי טחלו דין בפסק הורשעו אליו הזיקה בעל אוהמציע  אם .11
 . האחרון להגשת ההצעות למועד שקדמו השנים בשלוש יתהיה לא

, לא יועסקו עובדים זרים, וזאת בין חוזהכי לצורך ביצוע העבודות נשוא המתחייב המציע בנוסף,  .11
 .במישרין ובין בעקיפין

מרכז השו ,הפרה יסודיתהינה  םבדבר אי העסקת עובדים זריהפרת ההתחייבות כי  מציעידוע ל .11
, או שניהם יחד, ו, לפי שיקול דעתו, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות שברשותיהיה רשאי

 ,וזים )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החפי כל דין, לרבות  על רכזוזאת מבלי לגרוע מזכויות המ
 .1970-תשל"א

)להלן:  2001-הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבהתאם ל .16
המציע  מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה  ("מין עברייני העסקת למניעת"החוק 

קבל ממשטרת ישראל אישורים יקפיד לו בגיר והוא לא יעסיק בגיר שהורשע בעבירת מין בהיות
שיועסקו על ידו לצורך ביצוע בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין ביחס לכל אחד מהעובדים 

 .השירותים נשוא המכרז

 מכרזב ושייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכיית המציע מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת החוזה .17
 להלןכמפורט את האמור ת השירותים נשוא המכרז לצורך אספק ושיועסקו על ידלגבי העובדים 

"הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים  7.1.9.2בהתאם להוראות תכ"ם 
 :בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון"

 העבודה חוקי רשימת

 .1911פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

 .1916פקודת הבטיחות בעבודה, 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/FF9A9DDB-AE6F-4EFC-93F1-995A001D9AC3.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/FF9A9DDB-AE6F-4EFC-93F1-995A001D9AC3.htm


17 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

 .1919 -ם המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילי

 .1911-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 .1911-חוק חופשה שנתית, תשי"א

 .1911-חוק החניכות, תשי"ג

 .1911-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 .1911-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 .1911-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1918-חוק הגנת השכר, תשי"ח

 .1919-שירות התעסוקה, תשי"ט חוק

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 .1991-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 .1917-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

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

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

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

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 

 . 1917-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

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

 .2000-דע גנטי, תשס"אלחוק מי 29סעיף 

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

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

-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז1סעיף 
1997 

-יני העבודה, התשע"ברשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של ד
2011 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית.

 לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 

 לחוק חופשה שנתית. 11תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 

יסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הוראות א
 הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9איסור העסקה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 
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 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17ול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף תשלום גמ

 לחוק עבודת הנוער. 20איסור העסקה נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 

 לחוק עבודת הנוער. 21איסור העסקה נער במנוחה השבועית לפי סעיף 

 לחוק עבודת הנוער. 21איסור העסקה נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 

 לחוק עבודת הנוער. 21איסור העסקה נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 

כשניכוי הסכומים היה  –לחוק הגנת השכר  21איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 
 ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.21העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף 

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב21לנת שכר לפי סעיף איסור ה

 .1987תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

יד)ב( לחוק 11תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 
 .1917-הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

 י הרחבהרשימת צוו

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

 צו הרחבה לפנסיה חובה.

 צו הרחבה לעניין דמי חג.

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר.

 .2009צו הרחבה בענף השמירה 

 

פיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המו
 הוא אמת.

__________________________ 

 חתימה          

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
_________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' ____________________ מר ________

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

_____________________________ 

 חתימה וחותמת                  
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 שימוש בתוכנות מקור והעסקת עובדים עם מוגבלויות -זמנהלה ו'נספח 

אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

אני משמש בתפקיד של _________ במציע ואני  (. "המציע"–אני נציג _______________ )להלן 
 תצהיר זה מטעם המציע.לתת מוסמך 

למתן שירותי  1/2018המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'  .1
עבור מרכז יצחק רבין לחקר ישראל ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו אבטחה 

 תוכרז כזוכה.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן   .2

  לא חלות על המציע. 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף
 מקיים אותן.  

חלות על המציע  1998-שנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ת 9)במקרה שהוראות סעיף  .1
 במשבצת המתאימה(: xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .1

 והשירותים  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –,  ובמקרה הצורך1998-תשנ"ח

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9סעיף  לשם בחינת  יישום חובותיו לפי

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 כללי של משרד העבודה, המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל ה
 ימים ממועד ההתקשרות. 10הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 
 הוא אמת.

                                                                                          __________________________ 

 חתימה                   

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
.ז. מס' שזיהה עצמו על ידי ת ____________________ מר _________________

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים 
 .בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני

      

_____________ 

 חתימה וחותמת                  
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 להזמנה ז'נספח 
 לכבוד

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 ,8ם לבנון חיי

 6997101תל אביב 
 

 ג.א.נ.,

 _____________-כתב ערבות מס' הנדון: 

(, הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות "הקבלן"לבקשת ________________________________ ) .1
אוטונומית, מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום, שתדרשו מאת הקבלן עד לסך של 

 (."הערבות"סכום ( )חדשים שקלים אלף)ארבעים  ח"ש 10,000

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים קלנדריים מתאריך קבלת דרישתכם על  .2
ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 

ד תשלום סכום הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהיום ועד למועסכום הערבות בתוספת 
הערבות בפועל, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע היום והמדד הקובע הינו המדד שיפורסם 

, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם לפני מועד תשלום סכום הערבות בפועל
ו שיכולה ו/או לתת לנו כל הסברים בקשר לכך, מבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה, שתעמוד ו/א

לעמוד לקבלן בקשר לחיובים כלפיכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
 הקבלן.

אתם תהיו זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מפעם לפעם, על כל סכום שייראה  .1
פעם לכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם, מידי 

 לעיל. 2בפעם, את הסכומים הנדרשים במועד הקבוע בסעיף 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא  .1
 תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת על תנאיה.

ימנע מתשלום אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות זו מכל סיבה ועילה שהיא, אנו לא נהיה רשאים לה .1
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

 לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

בנוסף לכל האמור לעיל, ערבות זו אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או בתוקף  .6
, בלתי מותנית ועצמאית ואתם תהיו רשאים ההסכם שבין הקבלן לבינכם והינה בלתי חוזרת

 לממשה בהתאם לקביעתכם הסופית והמוחלטת.

או כל מועד אחר בו תוארך ערבות זו בהתאם  2019, מאיב 21ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .7
לדרישתכם בלבד, כאשר כל דרישה על פיה צריכה להגיע אלינו בכתב לכתובת המצוינת להלן. 

 נו לאחר תום תוקף הערבות לא תענה.דרישה אשר תגיע אלי

 בכבוד רב,       

      __________________________ 

 בנק __________________ בע"מ      

 

 תאריך: __________________      

 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל – הערה
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 להזמנה  ח'נספח 

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים 

 

____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ _
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 "(. המציע" –אני נציג _______________ )להלן  .1

 מטעם המציע.תצהיר זה  לתתאני בעל שליטה במציע ואני מוסמך, על פי כל דין,  .2

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה,  .1
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות 
משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים 

ים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו הסוציאלי
 במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 
 הוא אמת.

 

 

 

 

                                                                                         __________________________ 

 חתימה           

 

 

 

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
_____שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' ____________________ מר ____________

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

 

_____________________________ 

 חתימה וחותמת                   
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 להזמנה ט' נספח

  תצהיר על תשלום שכר לעובדים ופירוט מרכיבי השכר

אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 (. "הקבלן"ו/או "המציע" אני נציג _______________ ) .1

 תצהיר זה מטעם המציע. תתלאני בעל שליטה במציע ואני מוסמך, על פי כל דין,  .2

שכר שעתי בימי חול, בסך  במרכז השירותים במתן ידו על שיועסק מי לכל לשלם מתחייב ציעהמ .1
, כאשר עלות השכר למציע לשעת לשעההיסוד המפורט בטבלת התמחירים להלן  משכריפחת  שלא

להזמנה  יג'נספח נספח הצעת המחיר המצורף על ידינו כבים המפורטים בעבודה, כולל כל המרכי
נערכה בשימת לב  אשרנמוכה מהמפורט בטבלה התמחירים שלהלן  להציע הצעות, לא תהיה

, "והאבטחה השמירהעלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום " 7.1.9.2.1.ה' מס ם"תכלהוראת 
 . 09.01.2018ואשר נכנסה לתוקפה ביום 

רכיבי ו וכי במידה למען הסר ספק מובהר כי טבלת התמחירים להלן נכונה למועד פרסום מכרז זה .1
השכר המפורטים בה יעודכנו מכוח הוראת חוק ו/או צו הרחבה ו/או כל הסכם שחתמה המדינה 
ואשר נקבע כי חל על ההתקשרות נשוא מכרז זה, יעודכנו רכיבי השכר בהתאם וכי המציע מתחייב 

לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם  בכל מקרה
 אינן מופיעות בטבלה להלן או מופיעות בו באופן חסר. 

 

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12 ₪ 

 שמירה ולאחראי על עובדי השמירה לעובד החודשי היסוד שכר
לשעת ₪  29.12קרי לחודש עבור משרה מלאה, ₪  1,100יעמוד על 

 עבודה.

 .2016 בדצמבר 22 מיום השמירה בענף הרחבה צומקור: 

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.11  ₪ 

(1.62%) 

 בהתאם הכולהראשונות,  השנים ארבעימי חופשה בתשלום ב 12
  .1951-"אהתשי, שנתית חופשה חוקל

 .מטהראה פירוט זכאות לשנים הבאות 

וצו הרחבה בענף  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"אמקור: 
 .15, סעיף 2014 אוקטוברב 02השמירה מיום 

 חגים
1.01  ₪ 

(1.16%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים  9 -העובדים זכאים ל
אחרי החג אלא אם נעדרו  יוםבהם העובדים עבדו יום לפני ו

 בהסכמת המעסיק. 

 סעיף, 2014 אוקטוברב 02צו ההרחבה בענף השמירה מיום מקור: 
19. 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
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 הערות  

 הבראה
1.16 ₪  

 

 ליום. ₪  121עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד 
 כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה.

 החופשה, החג ימי עבור גם הבראה תשלום בתוכו כוללזה  תעריף
  .והמחלה

 העסקהעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור יובהר כי רכיב הש
 .מעבר להיקף משרה מלאה

 .מטהראה פירוט הזכאות לימי הבראה 

 והסכם 2014 אוקטוברב 02צו הרחבה בענף השמירה מיום מקור: 
 .04.12.2012קיבוצי מיוחד מיום 

 פנסיה
2.16 ₪ 

(7.1%) 

 חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה משולמתה גמל, הפרשה לקופת

 ,2005-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח
להעסקתו לצורך ביצוע  יום הראשוןמה, החל על שם העובדתעשה 

ובהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל  -ההתקשרות 
 הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.

ימי חג, דמי  בתוספת דמי הבראה, יסודההפרשה תתבצע על שכר 
 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

יש  המנוחה ביוםנוספות או שעבד  העובד עבד שעותש במקרה
 להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק מקור: 
, הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1957-הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .02.10.2014 מיום הרחבה וצו 04.12.2014

 פיצויים
2.71  ₪ 

(8.11%) 

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

על שם  תיעשה ,2001-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים
העובד החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. 

ה' לצו ההרחבה )נוסח משולב( לפנסיה 6זאת למרות האמור בסעיף 
 חובה.

מי חג, דמי בתוספת דמי הבראה, י היסודההפרשה תתבצע על שכר 
 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו בלבד ש במקרה
 שבוצעה הנוספת העבודה בעד יהיה זה הפרשה שיעור כי יובהר. 6%

 (.העניין לפי, 110% או 121%)

פריש שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש לה במקרה
 . 6%לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  8.11%

, הסכם קיבוצי מיוחד 1963-"גתשכ, פיטורין פיצויי חוק מקור:
  .02.10.2014 מיום הרחבה וצו 04.12.2012מיום 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
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 הערות  

 ביטוח לאומי
1.11  ₪ 

(1.11%) 

ביטוח לאומי.  1.11%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 
 . 7.1%מעבר לשכר זה משולם 

 התעריף בחשבון נלקחכי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו  יודגש
 60%בשל העובדה שמרבית העובדים  משתכרים עד  וזאתהנמוך, 

 מהשכר הממוצע במשק. 

בחוק הביטוח  כמפורטביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים 
הלאומי מעבר לשכר היסוד כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, 

 .ארוחות סבסוד, חגיםל מתנותהבראה, 

 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"המקור: 

 קרן השתלמות
2.16  ₪ 

(7.1%) 

 השתלמות לקרן הפרשה לבצע מחויב הקבלן 1.11.2011 מיום החל
 קבלן אצל בדהעו להעסקת הראשון מהיום החל העובד לטובת

 לקבלן הודיעו לא אם גם עובדים עבור יבוצע זה תשלום. השירותים
 .ההשתלמות קרן זהות על

החודשי הנקוב בהודעה זו  היסודרכיב שכר  עלההפרשה תתבצע 
)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. 

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 

פרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור כי הה יובהר
 הגמול המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה. 

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

 לקרן ההפקדות לביצוע"ח רו אישור ימציא הקבלן לשנה אחת
 .לעובדים השתלמות

 מיום הרחבה וצו 4.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום מקור: 
02.10.2014. 

  41.62 סה"כ

 :הביצוע פי על ישולמו אשר נוספים שכר רכיבי להלן

 

  נסיעות 

יעות בפועל יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנס
לעובד עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

 ליום עבודה. ₪  26.1  התקרה הנוכחית היא

 לקבלן ישלם המשרד הסעות שירותי מספק הקבלן בו במקרה
 אם אלא השירותים קבלת באזור חודשי חופשי תעריף עלות
 .המכרז בתנאי אחרת נקבע

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה מקור: 
 .1957-עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זל

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
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הפרשות לגמל בגין 
 החזר הוצאות

 (1%) 

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה 
 החל מהיום הראשון להעסקתו. אישית על שם העובד

 הסעות שירותי מספק הקבלן בו במקרה ישולם לא זה רכיב
 .לעובדים

וצו הרחבה  4.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום מקור: 
 .02.10.2014מיום 

  מחלה

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של 
העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי או 
לפי צבירת ימי המחלה של העובד בתקופת עבודתו. אין 

 כלפי העובד. הקבלןבאמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של 

י מחלה לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות חוק דמ התשלום
, אולם על אף האמור בחוק זה תקופת הזכאות 1976-התשל"ו

לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו 
ימי מחלה אך לא  21מעביד או באותו מקום עבודה ובסה"כ 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי  110-יותר מ
 מחלה על פי חוק דמי מחלה.

)פנסיה,  הסוציאליים השכר רכיבי כל ישולמו זה רכיב בגין
 (.לאומי ביטוח מעביד ועלויות השתלמות קרן, פיצויים

צו ההרחבה בענף ו 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ומקור: 
 .02.10.2014 השמירה מיום

 

 :ואבטחה שמירהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי 

העובד ש במקרהיש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו ההרחבה בענף השמירה  – שעות נוספות
 פועל. ביצע שעות נוספות ב

בתשלום  החופשל זכאי ומעלה עבודה חודשי 6 המועסק עובד כל – חופשה מסיבות משפחתיות
 כדלקמן: (ת "ימי החופשה")כמפורט בטבלבנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי 

 ימי חופשה.  1-נישואין זכאי העובד ל לרגל)א( 

 יום חופשה. 1-לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל)ב( 

 יום חופשה.  1-ל לידת בן/בת זכאי העובד ללרג)ג( 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה  – הזיכרון ביום היעדרות
יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו 

נו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או ב –או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 
 בת/זוג/אחיו/אחותו/סבו/סבתו.

ימים ויהיה זכאי  7מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  להעדרבתקופת אבל זכאי העובד  – אבל ימי
 לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

 זכאי העובד. החופשה השנתית להם הם בנוסף לימי המפורטים לעילכי, ימי החופשה  יובהר

 

 

 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf


66 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

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

 

 המעסיק אצל עבודה שנות מספר
 העבודה במקום או

 חופשה ימי מספר

 ימי עבודה 12 1 – 1

 ימי עבודה 11 1

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 – 8

 ימי עבודה 21 ואילך 9

 

 .מציעהעובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל ה – ימי הבראה

 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 1עד 

1-10 9 

11-11 10 

16-19 11 

20-21 12 

 11 ואילך 21 -מהשנה ה

 

אמות מידה שנקבעו על  בסיסמצטיינים על  אבטחהואחראי אבטחה ישולם לעובדי  – ענק מצוינותמ
  .7.11.1.1' מס", קבלן לעובדי מצוינות מענק להענקת מידה"ם, "אמות תכ הודעתהמדינה בידי 

)גם  לעיל: שכר היסוד המפורסם מציעמסך הרכיבים הבאים המשולמים ל 1%גובה המענק יהיה 
רם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(,  גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה עבור עובדים ששכ

 )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק. 

י פיטורים או המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצוי
לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן 

 פנסיה וקרן השתלמות(.  

תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו  למציע ישולםתשלום זה  בגין
 כמעסיק.

 

חג הפסח( יעודכן על פי התעריף המעודכן גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה ו – שי לחג
השי לא יוענק ₪.  212.1השי לחג יעמוד על  גובהליום פרסום הודעה זו,  נכוןבשירות המדינה. 

בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(. גובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע 
", והניקיון השמירה בתחומי בהתקשרויות המועסקים עובדים זכויות על"ם, "הגנה התכ הוראתב

 .7.11.1 מס

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
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 שלו ההפרשה לשיעור בהתאם לאומי לביטוח הפרשות בגין תוספתלמציע  שולםת זה תשלום בגין
 .יקכמעס

 

 לוודא מנת על וזאת המכרז לדרישות בהתאם והכל, גודבי כגון נוספים עלות מרכיבי תבחן המכרזים ועדת
 .עובדים זכויות יפגעו ולא הפסד בהצעת מדובר אין כי

 

אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 
 הוא אמת.

        
 __________________________ 

 חתימה

 

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
____________________ מר _________________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' 

לעונשים הקבועים _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

 

 

 

_____________________________ 

  

 ימה וחותמתחת       
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 להזמנה י' נספח

 עלות השכר למעבידהצהרה על 

 

אחר שהוזהרתי כי אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ ל
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 (. "הקבלן" /אוו"המציע"  –נציג _______________ )להלן  אני .1

 .המציע מטעם זה תצהיר לתתבעל שליטה במציע ואני מוסמך, על פי כל דין,  אני .2

שקלים חדשים  29.12 -שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ השכר שישולם על ידינו לעובד עבור .1
 לשעה. 

שצירפנו  המחיר צעתעלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח ה .1
 .שקלים חדשים לשעה לשנה הראשונה 11.62 -, לא תפחת מזו להצעתנו יג'נספח כ

 

 

חתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי ה
 הוא אמת.

 

        
 __________________________ 

 חתימה

 

 

 אישור

 

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
מר _________________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס'  ____________________

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

 

 

 

_____________________________ 

    

 חתימה וחותמת         



69 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

  להזמנה יא' פחנס

 בעסק ואישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה  תצהיר בעלת השליטה

 

אני הח"מ _____________ מרח' ______________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה כלהלן:

בחוק חובת "( נמצא בשליטתי בהתאם לאמור העסק" –כי ______________ )להלן אני מצהירה בזאת 
 .ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים ,2002-התשס"ג המכרזים

 

אני מצהירה כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן 
 תצהירי הוא אמת.

 

            
        __________________________ 

 חתימה      

 

 

 

 

 אישור

 

 בחוק חובת המכרזיםאני הח"מ, _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו 
 ובכפוף להגדרות הקבועות בו לעניין עידוד נשים בעסקים. ,2002-תשס"ג

 

__________, בעלת תעודת זהות בנוסף אני מאשר בזאת, כי בעלת השליטה בעסק, גב'____
ולאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את שמספרה_____________, התייצבה בפני ביום __________, 

 לעיל זה העשה כן, אישרה את האמור בתצהירתהאמת וכי תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 עליו בפני. מהוחת

 

 

_____________________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין                      
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 המכרז תנאי הבנת בדבר המציע ואישור תצהיר - להזמנה יב' פחנס

 
 לכבוד

 ("המרכז") מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 ,8חיים לבנון 

 6997101תל אביב 

 

  טחהאבלאספקת שירותי  2018/1פומבי מס' המכרז תצהיר ואישור המציע בדבר הבנת תנאי ההנדון: 

 , בהתאם לתנאי המכרז.במכרז שבנדוןאני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודות  .1

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל  .2
 על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלא.

 על נוסח החוזה המצורף למסמכי המכרז.אני חותם בזה  .1

: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים העדר ניגוד עניינים  .1
אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למרכז בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש 

 לפרט גם קשרים עם משפחה או תאגידים(:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ניגוד עניינים עם  אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל .1
גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למרכז בהתאם להצעה זו, במידה 

 ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המרכז.

 ת החשיפה:להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניע .6

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

דרישות הסף, אינם חסויים. בכל מקרה ידוע לי כי סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה ב .7
הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים אשר תפעל בעניין זה על 

 פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק  .8
זה, באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בלתי נפרד מהחו

בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע 
 בחוזה, תהיה עדיפות לתני המופיע בחוזה.

 פרטים של הגוף המציע: .9

 _______________________________________________________שם המציע:______

 _________________________________________________________ח.פ.:_________

 ______________________________________________________תאריך התאגדות:___

 _____________________________________________________שמות הבעלים:______

 



71 
 

                                               חתימת המציע                                                                 תאריך 
 

 
 

 

 לחתום ולהתחייב לכל דבר ועניין בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: שמות המוסמכים
_____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________שם המנהל הכללי:__

 ____________________________________________מען המציע )כולל מיקוד(:_______

 _______________________________________________שם איש הקשר למכרז זה:___

 __________________________________________________________טלפונים:_____

 ___________________________________________________________פקסימיליה:__

 _____________________________________________________מס' טלפון נייד:_____

 __________________________________________________________מייל:_____-אי

המציע מצהיר ומתחייב להעסיק במסגרת ההתקשרות עם המזמין אך ורק את העובדים המתאימים  .10
 המפורטות במסמכי המכרז. למילוי תפקידם על פי דרישות המינימום להעסקת העובדים

המציע מצהיר כי היא מבין כי הפרה של דרישות ההעסקה המפורטות במסמכי המכרז מהווה הפרה  .11
 יסודית של ההתקשרות.

המציע מצהיר כי הוא מבין כי למזמין זכות בלתי מותנית לפסול את העסקתו של מי מעובדי המציע  .12
 במסגרת התקשרות זו בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 

 

_____________________________ 

    

 חתימה וחותמת         

 

 

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  11בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום________, התייצב בפני, ב 
.ז. מס' ____________________ מר _________________שזיהה עצמו על ידי ת

_________________, אשר על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של המציע מוסמך להתחייב בשם 
המציע בכל דבר ועניין, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את האמור בתצהירו זה וחתם עליו בפני.

 

_____________________________ 

 חתימה וחותמת                   
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   אבטחהמחיר לשעת טופס הצעת  -להזמנה  יג' נספח

 
 לכבוד
 ישראל לחקר רבין יצחק מרכז

 ,8חיים לבנון 
 6997101תל אביב 

 

 ג.א.נ., 

 הצעת מחיר הנדון: 
בהם, אנו  לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו ואנו מסכימים לכל האמור

למתן שירותי אבטחה עבור מרכז יצחק רבין לחקר  1/2018מגישים בזאת את הצעתנו הכספית במכרז 
 ישראל, כדלקמן: 

 

בודק  - מחיר לשעה מרכיב
 בטחוני לא חמוש

  –מחיר לשעה 
 מאבטח חמוש

אחוז תוספת לשכר 
 הבסיס

 
 אין ₪  29.12 ₪  29.12 שכר בסיס

 
 חופשה

 
1.11  ₪ 1.11  ₪ 1.62% 

 
 חגים

 
1.01  ₪ 1.01  ₪ 1.16% 

 הבראה
 

 בסכום ₪  1.16 ₪  1.16

 הפרשה לפנסיה
 

מהשכר כולל  7.1% ₪  2.16 ₪  2.16
 חופשה חגים והבראה

 פיצויים
 

מהשכר כולל  8.11% ₪  2.71 ₪  2.71
 חופשה חגים והבראה

 ביטוח לאומי
 

מהשכר כולל  1.11% ₪  1.11 ₪  1.11
 חופשה חגים והבראה

 קרן השתלמות
 

מהשכר כולל  7.1% ₪  2.16 ₪  2.16
 חופשה חגים והבראה

סה"כ עלות שכר 

 A -לעובד
 

 
41.62  ₪ 

 
41.62 ₪ 

 
 

עלויות משתנות: 
מחלה, נסיעות, ותק, 

 , שי לחגמענק מצוינות

 B -וכד'

 
 

₪_________ 
 

 
 
 _________₪ 

 

 

רווח הספק כולל ציוד 

 C -ותקורות

 
 

₪_________ 
 

 
 

_________₪ 
 

 

סה"כ עלות מבוקשת 
לשעת עובד אבטחה 

 A+B+C-  ללא מע"מ

 
₪_________ 

 
₪_________ 
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מובהר כי המחיר המוצע לעיל הנו סופי ומוחלט וכולל את כלל השירותים נשוא מכרז זה למעט מע"מ  .1
 אשר יתווסף לתשלום כדין. 

  במידה ויידרשו שעות נוספות ישולמו שעות אלה בהתאם לתחשיב הבא: .2

( + הפרשה לתגמולים 200%, 110%, 121%כפול אחוז השעות הנוספות )₪(  29.12שכר בסיס ) 2.1
+ ביטוח לאומי בהתאם לשיעור כחוק + רווח הספק כולל ציוד  6%+ הפרשה לפיצויים 7.1%

 ותקורות כפי שהוגש בטופס הצעת המחיר.

י המרכז. שעות נוספות מובהר כי שעות נוספות אשר ביקש המרכז במפורש מהספק ישולמו על יד 2.2
 אחרות ישולמו על ידי הספק ותהיינה על חשבונו בלבד.

 ההוצאות כל את וכן המכרז במסמכי הנדרש הציוד כל את יכלול הנדרש הציוד כי יובהר עוד 2.3
 .ב"וכיו אימונים, תחמושת, הנעלה, בגדים, נשק כלי, רק לא אך, לרבות הנלוות

מובהר, כי במקרה בו עודכן רכיב  נה להציע הצעות ולחוזה: בהתאם למסמכי ההזמהשכר רכיבי עדכון .1

בטבלה לעיל, והם בלבד, מכוח הוראת חוק או צו  B -ו  Aמרכיבי ערך שעת העבודה, קרי, רכיבים 

הרחבה, יעודכן בהתאם הרכיב הנ"ל ויחד עמו יעודכן גם המחיר לשעת עבודה לספק בהתאם למועד 

בטבלה לעיל לא יגדל מכל סיבה   Cהסר ספק, מובהר כי רכיב שבו חל עדכון הרכיב הרלוונטי. למען 

שהיא ובין היתר לא יגדל גם בעקבות עליית ערך שעת העבודה. הקבלן מתחייב כי עדכונים אלה 
 ברכיבי השכר ו/או תוספות כמפורט לעיל, אם וככל שיהיו, ישולמו לעובדיו במלואם. 

 

 

 

נס למעטפה פנימית נפרדת מיתר מסמכי המכרז ***לתשומת ליבכם: טופס הצעת מחיר זה יוכ
להזמנה להציע הצעות. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים אחרים בקשר  14 בסעיףכמפורט 

 עם הצעת המחיר אלא אך ורק בטופס הצעת המחיר זה. 
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 אישור עורך דין בדבר מורשי החתימה של המציע -להזמנה יד' נספח 

 

 

___________, עו"ד, מאשר בזאת כי על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של המציע אני הח"מ, ___
________ _________________________________, מספר _____________, מר/גב' ____

___________, מוסמכ/ת להתחייב בשם ______________________הנושא/ת ת.ז. שמספרה __
 התאגיד לכל דבר ועניין בקשר עם מכרז מס' __________.

 

 

 

_____________________________ 

    

 ןחתימה וחותמת עורך הדי                   
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז –' טונספח 

 

 מצהיר בזאת כדלקמן: _____________ ת"ז' מס____  אני הח"מ________________

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. .1

 יש לפרט את שם התאגיד) רת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלןבכוונתי להשתמש, במסג .2
  :(מוופרטי יצירת קשר ע

 קבלנות ניתנת בו העבודה תחום התאגיד שם

 המשנה

 קשר יצירת פרטי

   

   

   

 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא .1
 למעט קבלני המשנה אשר)עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר  התייעצות, הסדר או קשר

 .(לעיל 2ינו בסעיף צו

 המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות .1
אשר  למעט קבלני המשנה)במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה 

 (לעיל 2סעיף ינו בצו

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .1

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

מתחרה  תום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עםהצעה זו של התאגיד מוגשת ב .8
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 :במקום המתאים vיש לסמן  .9

 לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט: המציע 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 העסקיים לרבות עבירות  לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים המציע
 של תיאומי מכרזים. אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 .בפועל אסרמ שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני .10

 

_____________                         ____________________                 __________________ 

 חתימה                                          המציע /ספקה שם                                     תאריך           
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 אישור

 1971 – תשל"א דש[,ח ]נוסח הראיות לפקודת 11 לסעיף בהתאם

 ב בפני, התייצב ביום________, כי בזאת מאשר עו"ד, ______________, הח"מ, אני
 מס' ת.ז. ידי על עצמו _________________שזיהה מר ____________________

 בשם להתחייב מוסמך המציע של וההחלטות ההתאגדות מסמכי פי על אשר _________________,

 בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהא וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ניין,וע דבר בכל המציע

 בפני. עליו וחתם זה בתצהירו האמור את אישר כן, יעשה לא אם

___________________________ 

    

 חתימה וחותמת           
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 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 

 1/2018מכרז מס' 
 

 עבור מרכז יצחק רביןחה אבטלמתן שירותי 
 

 לחקר ישראל
 

 
 

 
 החוזה –חלק ב' 
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 אבטחהשירותי חוזה למתן 
 __ ב_____, ______ביום  שנערך ונחתם בתל אביב,

 

 ב י ן

 

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

 , תל אביב8רחוב חיים לבנון מ

 ;מצד אחד "(המזמין" או "המרכז)"

 

 ל ב י ן

 

__________________ ____ 

 _______________ מס' זיהוי

 __, מרח' _________

______________________ 

 :על ידי מנהליו ומורשי החתימה מטעמו

 ;ת.ז. _________ ,_______________

 _______________, ת.ז. _________;

 ;מצד שני "(הקבלן)"

 

הנצחת זכרו של יצחק רבין, מכוח חוק המרכז לופועל הינו תאגיד ציבורי, שהוקם  והמרכז :הואיל
 ;1997-"זתשנ

, אשר העתק תנאיו ונספחיו 01/2018 מספרמכרז את המרכז פרסם  ,2018, נובמברב 29ביום ו :והואיל
"(, לפיו הזמין מסמכי המכרז" :מצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו )יחד

 כרז;, כהגדרתם במסמכי המאבטחה שירותיהמרכז להציע הצעות למתן 

ל בהתאם למסמכי המכרז ווהקבלן הציע למרכז לספק את השירותים, כהגדרתם להלן, הכ  :והואיל
 וחוזה זה;

, כהצעה _______והצעת הקבלן נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המרכז, בהחלטתה מיום  :והואיל
 הזוכה;

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן

 מבוא, נספחים וכותרות .1

" או חוזה זה" או "החוזההמבוא לחוזה זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )" .1.1
 (., לפי העניין"הסכם זה" או "ההסכם"

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות החוזה, וכל מטרתן נוחות הקריאה. .1.2

ל מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי או תיקון בחוזה זה יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם ע .1.1
 הצדדים.  ידי
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חוזה , הצהרה, מצג או שא ומתןחוזה זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ומבטל כל מ .1.1
זה, לשם פרשנותו.  חוזהקודמת של  הטיוטשקדמו לו ולא יתחשבו בהם ובכלל זה בכל 

. מרכזאינם מחייבים את ה מרכזשל מנהלי, פקידי, או עובדי הל פה הצהרות והודעות בע
 .וי החתימה שלימורש ל ידיב רק במסמך חתום כדין עהיה מחויי רכזהמ

 הגדרות .2

המונחים וההגדרות שנקבעו בהזמנה להציע הצעות שחוזה זה מהווה נספח לה, יחולו  .2.1
 בהתאמה על הוראות חוזה זה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה.

 למונחים המוגדרים להלן הפרושים שלצדם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת: .2.2

כהגדרתו במסמכי המכרז )היינו, המבנה, מגרשי החניה והחצרים של  – "המתחם" .2.2.1
 המבנה(.

 למניין הלוח הגרגוריאני. - "שנה"-ו"חודש"  .2.2.2

, אותם התחייב הקבלן לבצע תחםאבטחה פיזית במשירותי  – "האבטחה"שירותי  .2.2.1
והכל  הכוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם זה

 .ידי ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן-למסמכי המכרז וזאת על א' נספחבכמפורט 

 , כהגדרתם לעיל.אבטחההשירותי  – "השירותים" .2.2.1

עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים ו/או אלה  –"עובדי הקבלן"  .2.2.1
ששירותיהם יושכרו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו במתן השירותים 

, לרבות קבלני משנה וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין ו/או ו/או בקשר אליהם
 חוזה למעשיו ו/או מחדליו.

 תקופת ההתקשרות .1

           םהחל מיו וזאתחודשים(,  60)שנים  חמשלפי הסכם זה הינה -עלתקופת ההתקשרות  .1.1
 (. "ההתקשרות"תקופת ) 2021ב______,  __ועד ליום  2019ב_______,  _____

תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או  –" משמע ופת ההסכםתקאו " "תקופת ההתקשרות" .1.2
בהתאמה לפי העניין וככל  –תקופת ההתקשרות הנוספת ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת 

 ידי המרכז.-שימומשו על

יחשבו כתקופת ניסיון.  לתקופת ההסכםששת החודשים הראשונים אף האמור לעיל, -על .1.1
ההתקשרות עם הקבלן בהודעה מוקדמת של  תקופה זו, לבטל את מהלךהמרכז יהיה רשאי, ב

 וזאת מבלי שיצטרך לנמק את הודעת הביטולבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ימים מראש,  11
  .ומבלי שהביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, תביעה או טענה כלשהי של הקבלן כלפי המרכז

לב בתקופת בכל ש את ההתקשרות בטללמרכז בלבד תהיה הזכות לבנוסף לאמור לעיל, 
יום,  10, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא נימוקים, בהודעה מראש ובכתב של ההתקשרות

 .מבלי שהביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, תביעה או טענה כלשהי של הקבלן כלפי המרכז

סביבתו את כל המכשירים, ו תחםהממן  פנותמתחייב הקבלן ל עם תום החוזה או ביטולו .1.1
, החומרים, החפצים השייכים לו או לעובדיו או לשליחיו או שהובאו לשם על המכונות, הציוד

 ידו או על ידם.

 התחייבויות הקבלן .1

הקבלן מתחייב לבצע את כל השירותים כמוגדר בחוזה זה במשך כל תקופת החוזה ובאופן,  .1.1
 למסמכי המכרז. 'א נספחכבהיקף ובתדירות כמפורט במפרט אשר מצורף 

את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המרכז, וזאת כדי לא הקבלן מתחייב לבצע  .1.2
 .תחםבמסדירה ה פעילותלהפריע ל
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הקבלן מתחייב לבצע את השירותים כאמור בחוזה זה, תוך שמירה על התקנים, אמצעי  .1.1
 .במתחםהמיגון והביטחון המרביים 

,  רישוילענייני  הקבלן מתחייב לקיים כל דין בקשר עם מתן השירותים, לרבות בכל הנוגע .1.1
 בריאות ובטיחות עובדי הקבלן.

את כל  ,זה חוזהמשך כל תוקפו של  ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים מתחייב להעסיק הקבלן .1.1
 זה.  חוזההעובדים הדרושים לביצוע השירותים ולמילוי כל התחייבויותיו על פי 

 על ידי המרכזינתן לו הבלעדיים, כל הוראה שת וואחריות ועל חשבונ מתחייב למלא, הקבלן .1.6
 זה, מיד לאחר הינתנה.  חוזהעל פי  ולוי התחייבויותייככל שהיא נוגעת למ

כדי להטיל אחריות  המרכזלמען הסר ספק, אין בהפעלת פיקוח ו/או במתן הוראות על ידי 
זה ו/או להסיר אחריות כלשהי  חוזהבכל הקשור בביצוע חיובי הקבלן על פי  מרכזכלשהי על ה

 זה.  חוזהעל הקבלן על פי המוטלת 

ו/או נזק שיגרמו  כל הוצאהאת המרכז מיד עם דרישת המרכז, בגין  הקבלן מתחייב לשפות .1.7
וכל זאת מבלי לגרוע מאילו מזכויות המרכז כל התנהגות ו/או מחדל של הקבלן למרכז בשל 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

על ידי  תיערך, מעת לעת, אשרימצא בבדיקה ש כל ליקוי דייבאופן מילתקן מתחייב הקבלן  .1.8
  , ביחס לשירותים כאמור.נציג המרכז, כהגדרתו להלן

כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  מרכזלמען הסר ספק, אין בבדיקה שתיערך על ידי ה
 . מרכזזה בצורה כלשהי ו/או להטיל אחריות כלשהי על ה חוזה

ו כולן או חלקן לשביעות רצונו של המזמין, רשאי היה והקבלן לא מילא את התחייבויותי .1.9
פי כל דין ו/או הסכם, לבצע -המזמין מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה העומדים לו על

 את אחת הפעולות הבאות או את חלקן או את כולן:

 את ולקזז, מטעמו מי באמצעות ובין בעצמו בין השירות את הקבלן במקום לבצע .1.9.1
 לפי לקבלן המגיעים מהתשלומים כך בשל לו שנגרמו ההוצאות /אוו העלויות כל

 .זה הסכם

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .1.9.2

 לגבות מהקבלן את הפיצוי המוסכם שנקבע בעבור ההפרה וזאת על פי המפורט .1.9.1
להציע הצעות להזמנה  כנספח "א"למפרט המצ"ב  1.1באמנת השירות בסעיף 

 "(. המזמין יהיה רשאימנת השירותבעבור הפרת א םמימוסכ יםפיצוי)להלן: "
מכל תשלום  לעיל בעבור הפרת אמנת השירות ם מיהמוסכ יםפיצויהאת  לגבות

 ., מכל מקור שהואמהמזמיןהמגיע לקבלן 

הינם בסכומים קבועים מוחלטים וסופיים,  בעבור הפרת אמנת השירות הפיצויים המוסכמים .1.10
את הנזקים ו/או  ,בין היתר ,יםהם מגלמ והוא מסכים ומאשר כיהמקובלים על הקבלן 

החשיפה של המרכז להפרות של הקבלן את הסכם זה, ולא תישמע כל טענה, דרישה ו/או 
 תביעה מהקבלן להפחתת הקנסות הללו, מכל סיבה שהיא.

ם מימוסכה יםפיצויהבגין מובהר בזה כי חל איסור על הקבלן להשית על עובדיו כל קנס 
בין באופן מלא או חלקי ובין באופן ישיר או עקיף. ממנו,  גבוישבעבור הפרת אמנת השירות 

השתת הקנס כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ותהווה, בין היתר, עילה לביטולו, 
 פי כל דין ו/או הסכם.-וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, תרופה ו/או סעד העומדת למרכז על

יהא רשאי המזמין לחלט את רות, בעבור הפרת אמנת השי םמיהמוסכ יםהפיצוילשם מימוש  .1.11
 ערבות הביצוע או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להחזיר למרכז את כל ההוצאות הישירות  .1.12
והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי הקבלן, ולשפות ו/או 
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 נגרמו או שייגרמו למזמין עקב ביטול ההסכם.לפצות את המזמין בגין נזקים ש

כרטיס נוכחות בשעון הנוכחות שבמקום העבודה עם  הקבלן מתחייב, כי כל עובדיו יחתימו .1.11
 עות שלא יופיעו בדוח הנוכחותש לקבלן בגיןשלם המזמין לא ילמשמרת ועם סיומה.  םסתכני

שלם ו/או לעמדת הקבלן  אינונוכחות דוח הבו שבכל מקרה  .שיופק משעון הנוכחות כאמור
בדבר  מרכזלמסור הצהרה חתומה לאינו תואם את שעות העבודה בפועל, יהיה רשאי הקבלן 

ימים מתום כל חודש  הוזאת בתוך שלוששעות העבודה שבוצעו בפועל לגישתו של הקבלן, 
, וזאת לשם בדיקת המרכז. קביעת המרכז באשר ולא יאוחר מהיום השלישי בחודש העוקב

שעות העבודה המגיעות בפועל לקבלן תהיה קביעה סופית ומוחלטת המחייבת או להיקף 
 המזכה את הקבלן בהתאם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז.

להחזיק משך כל  אחריותו הבלעדית ועל חשבונו המלא והמוחלט,-, עלהקבלן מתחייב בזאת .1.11
לשם מתן  פי כל דין-על הנדרשים שיון, היתר, תקן ו/או אישורירתקופת ההסכם בכל 

ו/או  שיוןיל על פי כל דין ועל פי כל ר, ולדאוג לכך שעסקו יתנהפי הסכם זה-השירותים על
 ן. יל לפי העניוהכ אישור הנדרשים מטעם כל רשות עירונית, ממשלתית, מקומית או אחרת,

 שיונות, ההיתרים אויכלפי הקבלן לקבלת ולקיום הר אחראי ואינ המרכזלהסרת ספק, 
 הקבלן על פיאישורים מאת הרשויות המוסמכות הדרושים לצורך הפעלת וניהול עסקו של 

 ין ניהול עסקו. יוהן לענ מתן השירותיםן יזה, הן לעני חוזה

, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים ומתחייב שאין ולא יהיה להקבלן  .1.11
מתן שירותי  עם גורמים בעלי עניין בתחום שהואמתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג 

אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין  ועדת המכרזים, למעט באם אבטחה
בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר 

 אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

 הגנה" םלתכ" 7.1.9.2ולהגן  על זכויות עובדיו, הכל בהתאם להוראה   מתחייב לפעול קבלןה .1.16
 "קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון על זכויות עובדים המועסקים בידי

 . למסמכי המכרז ה' כמופיע בנספחו

הוראות סעיף זה מהוות התחייבות יסודית בחוזה זה והפרתן על ידי הקבלן, בכל מועד,  .1.17
 כל מועד לאחר סיום המכרז ו/או בחירת הזוכה, תחשב הפרה יסודית של חוזה זה.לרבות 

 הצהרות הקבלן .1

ח וסיון, הכישורים, היכולת המקצועית כיכי יש לו את כל הידע, הנהקבלן מצהיר בזאת  .1.1
המקצועי, הציוד והמשאבים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי המנהלי והאדם 

מיומנים ומנוסים  םברשותו צוות של עובדייש ב ביותר ובכלל זה כי זה, על הצד הטו חוזה
 בהתאם להוראות כל דין.ם, שירותיהלביצוע 

ברמה יהיו  ,כי רמת, טיב ואיכות השירותים, אשר יסופקו על ידובזאת הקבלן מצהיר  .1.2
  .ביותר ולשביעות רצון המרכז הגבוהה

והוא  , הפועל מכוחו חוק,אגיד ציבוריהמרכז הינו תלכך ש כי הוא מודעהקבלן מצהיר בזאת  .1.1
 של המרכז. השונות ימנע מכל מעשה ו/או מחדל אשר יפגע במחויבויותיו 

סיון בביצוע השירותים והוא מכיר היטב את הסכנות הכרוכות יהקבלן מצהיר כי הינו בעל נ .1.1
 בהן ואת אמצעי הבטיחות הנדרשים בקשר עם ביצוען. הקבלן מתחייב כי ינקוט בכל אמצעי

שתמש בציוד מתאים, וכי יפעל על פי יהזהירות והבטיחות המתחייבים בביצוע השירותים ו
 ן או הוראת רשות מוסמכת.דרישות כל די

וכן את תקינות  ואת סביבתו מתחםהזה בדק את  חוזהכי קודם לחתימת הקבלן מצהיר  .1.1
ובגורמים  מתחםבוכל פרט אחר הקשור  ו, את היקף הפעילות הצפוי בהציוד והרכוש במתחם

זה, לרבות הכדאיות הכלכלית שבהתקשרותו  חוזה האמורים לעיל שיש בו כדי להשפיע על
זה והאמצעים הנדרשים לשם ביצועו, ומצא אותם מתאימים לצרכיו וכי בהסתמך על  חוזהב
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זה, ואין לו ולא יהיו לו בקשר לכך כל  חוזהבדיקותיו והתרשמויותיו בלבד החליט להתקשר ב
 .מרכזדרישות ו/או תביעות כלפי הטענות ו/או 

כי הוא בקיא בעיסוקו ובתנאי הרישוי שלו ויבצע את חיוביו על פי חוזה זה הקבלן מצהיר  .1.6
ולהוראות כל דין לרבות חוקי עזר  מרכז, בהתאם לדרישות ההגבוהה ביותרברמה מקצועית 

ים שהותקנו עירוניים והתקנות שהותקנו מכוחם, הוראות כל רשות מוסמכת והתקנות והנהל
, משרד העבודה "תהתממשרד  משרד הפנים, ,משטרת ישראלעל ידי גופים מפקחים כגון 

 . באלה כיוצאווהרווחה והשירותים החברתיים 

 הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת של מפקח מטעמו. .1.7

שירותים ובכלל זה, אך מבלי שא בכל ההוצאות הנובעות מביצוע היכי הוא יהקבלן מצהיר  .1.8
, הוצאות הקשורות בהכשרת רכב נשק, תחמושת, ,ביגודעבודה,  לגרוע מכלליות האמור, שכר

 וכל הוצאה אחרת.  עובדיו של הקבלן ושמירה על כשירותם,

 הקבלן מצהיר כי יעסיק בביצוע העבודות עובדים מיומנים ומנוסים בלבד וכי האחריות לטיב .1.9
 עליו בלבד. הייבויותיו חלהשירותים ולשאר התח

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בחוזה זה בהסתמך על הצהרותיו  .1.10
 והתחייבויותיו הן בשלב ההזמנה להציע הצעות והן טרם החתימה על חוזה זה.

הקבלן, בכל מועד,  ידי על והפרתן זה חוזהב יסודית התחייבות מהוות זה סעיף הוראות .1.11
 . זה חוזה של יסודית הפרה תחשב ר סיום המכרז ו/או בחירת הזוכה,לרבות כל מועד לאח

 נציגי המרכז .6

פי שיקול דעתו, אשר יהיה  רשאי, בין היתר ובכל עת -כל מי שהמרכז יסמיך מעת לעת  על .6.1
 ."("נציג המרכז) לבדוק את השירותים, אופן ביצוע השירותים ורמתם

ין או חלק מהם אינם מתבצעים כראוי, לפי העני – האבטחהרכז, כי שירותי קבע נציג המ .6.2
 תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון מיד לשביעות רצונות של נציג המרכז.

, אזי מבלי לגרוע מזכויות המרכז על פי כאמור מידי באופןתיקון לא תיקן הקבלן את הטעון  .6.1
בעבור  פיצויים המוסכמיםלגבות את החוזה זה ועל פי כל דין, יהא רשאי המרכז, בין היתר: 

 עובדים, לפי שיקול דעתו של המרכז ו/או להעסיק )כהגדרתם לעיל( הפרת אמנת השירות
ולקזז כל תשלום בגין זאת מתוך הכספים להם זכאי ; תחתיו שירותי האבטחהשיבצעו את 

כל לקבלן לא יהיו ו או חלק ממנה, הקבלן על פי חוזה זה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית
, וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו זכאי כלפי המרכזבקשר לכך נות ו/או דרישות ו/או תביעות טע
 .פי כל דין ו/או הסכם-על

 הקבלן נציגי .7

חלק מהם כל או  אבטחההכי שירותי אשר יפקח , "(נציג הקבלןמטעמו )"נציג הקבלן יקבע  .7.1
לצרכי המרכז נציג הקבלן יעמוד בקשר קבוע עם המרכז וזאת בהתאם  .מתבצעים כראוי

 למסמכי המכרז. 'א נספחכלמפרט המצורף  1 בסעיףוכמפורט 

במהלך היום וכן לפחות פעמיים בשבוע  בשבוע פעמייםלפחות כי נציג הקבלן מתחייב  .7.2
ערוך ביקורת פיזית הוא י במפרט שירותי האבטחה( 1במהלך הלילה )כאמור בסעיף 

ידי הקבלן. בנוסף, אחת -יתנים עלמנת לעמוד על אופן ו/או טיב השירותים הנ-עלבמתחם 
-לחודש מתחייב הקבלן למסור דוח מסכם בכתב דבר אודות ממצאי הביקורות שנערכו על

ידו וכן פרטים בדבר הביקורות הנ"ל, בנוסח שיהיה לשביעות רצון נציג המרכז. בהקשר 
במועדים שונים לרבות בשעות הערב והלילה זה מוסכם, כי ביקורות כאמור תתבצענה 

מנת לאפשר לנציג המרכז להתלוות -וך יידוע מראש של המרכז, כל זאת בין היתר עלת
 לביקורת, וזאת לפי שיקול דעתו של המרכז. 
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 שינויים בהיקף השירותים ועובדי גיבוי .8

במהלך  קבלןשומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות עם ה המרכז .8.1
רשאי לשנות, בכל ויהיה  ל בסיס קבוע או חד פעמיתקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכיו, ע

מהקבלן  ידו-מוזמן על, את היקף השירותים ה, מכל סיבה שהיא ולמשך כל תקופה שהיאעת
 10% עד של ובהיקף בשיעור, וזאת )הגדלה או הפחתה של היקף השירותים( על פי חוזה זה

   .מראש יום 11 כך על לקבלן שהודיע ובלבד, המכרז במסמכי מהקבוע( אחוזים)שלושים 

פי תעריף שעתי -פי ובכפוף לחוזה זה מחושבת על-לאור כך שהתמורה המגיעה לקבלן על .8.2
המוכפל בהיקף שעות העבודה שהושקעו בפועל במסגרת מתן השירותים, אין ולא תישמע 
מהקבלן כל טענה, דרישה ו/או תביעה לפיה הוא זכאי לקבלת תמורה נוספת ו/או המחושבת 

-ידו על-נה, כפועל יוצא מהשינוי )הגדלה או הפחתה( בהיקף השירותים הניתנים עלבאופן שו
פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר ומוסכם, כי בכל מקרה וגם במקרה של שינוי כאמור תחושב 

 התמורה לפי התעריף השעתי הנקוב בהצעת המחיר, וזאת ללא כל שינוי.

קף השירותים, הרי שלאחר משלוח למען הסר כל ספק מובהר, כי במקרה של הקטנת הי
ההודעה כאמור, לא יהיה המרכז חייב לשלם תמורה כלשהי עבור אותם שירותים שהודיע 

 לקבלן כי לא יסופקו עוד, מכל סיבה שהיא.

 בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן להעסיק, כדבר שבשגרה ובאופן רציף ושוטף, עובדי גיבוי .8.1
. למען הסר ספק, פי דרישות המרכז-השירותים על מספר מספיק לביצוע שוטף ורציף שלב

בגין עצם העסקתם של  תמורה כלשהי והקבלן לא יהיה זכאי לקבלחייב לא יהיה  רכזהמ
אצלו וכי כל העלויות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים בגין עובדי הגיבוי  עובדי הגיבוי כאמור

חוזר, כי ידוע לו שהתמורה הנ"ל חלים ו/או יחולו על הקבלן. הקבלן מאשר באופן בלתי 
 .פי חוזה זה לוקחת בחשבון עלויות, הוצאות ו/או תשלומים אלה-המגיעה לקבלן על

ההתקשרות  להיקף מעברובהתאם לאמור לעיל לעניין עובדי הגיבוי, מוסכם כי  בנוסף .8.1
לצורך תגבור שירותי  אבטחה משימות לבצע ייתכן והקבלן יידרש, המכרז במסמכי מפורטה

השוטפים, בין היתר, לצורך אירועים וכנסים אשר יתקיימו במרכז, בימי פעילות האבטחה 
, המרכז לדרישת בהתאם יו"ב וכל זאתוכ גדול במרכז המבקריםמיוחדים בהם מספר 

 הקבלן( ושרלוונטי ככל) ישראל משטרת הנחיות פי על/או ו לפחות שעות 21 של ובהתראה
 . המרכז ידי על שידרשו ףובהיק כונתבמת השירותים את לספק מתחייב

 ציות להוראות המרכז .9

נתנו מפעם לפעם, בכל עניין הקשור לביצוע חוזה זה יהקבלן יציית להוראות המרכז, כפי שי .9.1
 שיונות של הקבלן או בניגוד לדין.יובלבד שהוראות אלה אינן בניגוד לר

לזמן מאת  בביצוע השירותים, הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן .9.2
המרכז, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למרכז או נציגי 
המרכז, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח 
ביצוע הוראות חוזה זה במלואו, ולכן לא תהיינה לקבלן ולכל המועסקים על ידו כל זכויות 

מועסק על ידי המרכז ולא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות אחרות של עובד ה
 בקשר עם ביצוע חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו.

 מעמד הקבלן ועובדיו .10

זה, הוא אינו  חוזה מוסכם ומוצהר בזה, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו על פי
זה נעשים על ידו, עבורו היא  חוזהכי כל מעשה או מחדל על פי ו מרכזחלק מהמערך האירגוני של ה

 ועל אחריותו הבלעדית ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: 

לבין עובדי הקבלן ו/או הפועלים  מרכזאין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין הצדדים ו/או בין ה .10.1
או לעובדיו ו/או לפועלים זה המתייחסות לקבלן ו/ חוזהואין בהוראות  ווהמשמשים מטעמ
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 יחסי עובד מעביד.  המרכזמטעמו כדי לקשור בין מי מהם לבין 

הקבלן מתחייב כי כל העובדים המועסקים ו/או יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים ו/או  .10.2
החוק  ,אך לא רק לרבותבקשר עם ביצועם, יועסקו על ידו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, 

, חוק העסקת "(חוק להגברת האכיפה)" 2011-ל דיני עבודה, תשע"בלהגברת האכיפה ש
חוק )" 2011-עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

 אבטחהוה שמירההבענף  להסכם קיבוצי הרחבהצו "(, העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בהתאם לרכיבי השכר ורשימת החוקים  ,1911-"זתשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי 2011

למסמכי המכרז, ובהתאם לרכיבי השכר המפורטים בטופס  ט'-ו 'ה נספחיםב המפורטת
 . ("טופס הצעת המחיר"למסמכי המכרז ) 'יג כנספחהצעת המחיר המצורף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל את עסקו בהתאם  .10.1
 המרכזכל דין, והוא מתחייב בזה כי לא יעסיק מי מעובדיו במסגרת חוזה זה אצל להוראות 

ו/או הוראות כל דין, והוא מתחייב לפצות ו/או  אלא בכפוף להוראות חוזה זה וו/או בחצרי
לשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שתגרם לו ו/או תביעה שתוגש כנגדו בקשר עם 

 כך.

הודעה בכתב  מרכזעל הפרה של הוראות הדין, ימסור הקבלן למיד עם היוודע לקבלן  .10.1
המפרטת את ההפרה כאמור. הקבלן יפעל באופן מידי לתיקון ההפרה על חשבונו הבלעדי, 

 הודעה בכתב מיד עם תיקון ההפרה.  מרכזוימסור ל

יום מהמועד שנמסרה לקבלן הודעה  21-לא תוקנה ההפרה בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ .10.1
הבלעדי והמוחלט, לבטל  ורשאי, לפי שיקול דעת המרכזהא יר ההפרה כאמור, בדבבכתב 

מבלי לפגוע בזכויות  כהגדרתה להלן וזאת ערבותחוזה זה באופן מידי ו/או לחלט את ה
. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה חוזהעל פי כל דין ו/או  מרכזה

 זה. בנסיבות המפורטות בס"ק ערבותו/או חלוט ה ו/או תביעה בקשר עם ביטול החוזה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין באופן מידי על כל  .10.6
בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית  מרכזהתראה מנהלית שיקבל מה

 .מרכזעל ידי הבחוק להגברת האכיפה וידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה 

חוק העסקת עובדים על ידי נשלל ממנו הרישיון הקבוע באם  מרכזהקבלן מתחייב לדווח ל .10.7
 .1996-קבלני כוח אדם, תשנ"ו

מך, בהתאם להוראות פרק ו' לחוק הקבלן יבצע בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוס .10.8
את תוצאות  מרכזלהגברת האכיפה, וזאת על חשבונו הבלעדי של הקבלן. הקבלן ימציא ל

 הבדיקות הנ"ל. 

, מרכז, מעת לעת ובהתאם לדרישת הולבצע בדיקות תקופתיות מטעמ מרכזהקבלן יאפשר ל .10.9
בביצוע  ומי מטעמ ו/או המרכזהבלעדי והמוחלט. הקבלן ישתף פעולה עם  ולפי שיקול דעת

 הבדיקות התקופתיות כאמור.  

 נוספות התחייבויות .11

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל תשלום או  .11.1
זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי 

שעה אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת "(. שכר ההוראות הדיןהוראות חוזה זה )"
מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת 
מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי 

עומת הוראות שנקבע במכרז מיטיב עם העובד ל )נספח יג'( במקרים שבהם נספח התמחיר
הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה 

 ועילה לביטולו המידי.

פי כל דין ו/או חוזה זה, מוסכם -מבלי לגרוע מכל סעד, תרופה ו/או זכות העומדת למרכז על .11.2

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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תיו לתשלום כי בכל מקרה שבו לדעת המרכז קיים חשש כי הקבלן לא עמד בהתחייבויו
סכומים כלשהם המגיעים לעובדיו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות הדין, אזי בנסיבות 

פי חוזה, וזאת עד -אלה יהיה רשאי המרכז )אך לא חייב( לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על
לבירור מלא של העניין והסדרת כל הפרה נטענת, בסכומים שייקבעו לפי שיקול דעתו של 

 המרכז.

מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על  הקבלן .11.1
ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. הפרת סעיף זה היא הפרה 
יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. אם יבקש הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע 

בכל עלות על חשבונו שיישא קול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד שיבהסכם זה, הוא רשאי על פי 
 נוספת שתידרש.

תלוש שכר חודשי בהתאם  ,על פי חוזה זהידי הקבלן -שיועסק עלהקבלן ימסור לכל עובד  .11.1
. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו 1918-לחוק הגנת השכר, תשי"ח 21לתיקון מס' 

 הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. יום, ישלח לו אותו 10בפרק זמן של 

. לעובד 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בהקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  .11.1
שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה 

העובד קיבל את המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי 
ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח 

במהלך להפסקות  לצאת עובדיםהקבלן מתחייב לאפשר ל ההודעה המעודכנת לעובד.
העובד נדרש . ככל ש1911-עבודתם במרכז, והכל בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 . , ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודהבמרכז במהלך הפסקתור להישא הקבלןעל ידי 

הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים  רכזאחת לחצי שנה ימציא הקבלן למ .11.6
. על ההצהרה מרכזעליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים ב

 ם ועל ידי עורך דין. להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותי

בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע  .11.7
"(, בשינויים שיפורטו צו ההרחבה)" 1917-מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 להלן: 

 בה.לצו ההרח )כולל( 1( עד סעיף 1)א()1א יחולו הסייגים הקבועים בסעיף על הקבלן ל .11.8

לצו( שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני  )ד(6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף  .11.9
חוק הפיקוח על שירותים של  11לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל )בהתאם לסעיף 

( אשר להם מחויב הקבלן החל מיום העסקת העובד 2001-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
 יה כדלקמן:לצורך ביצוע ההתקשרות יה

 הפרשות העובד הפרשות המעביד
הפרשות המעביד 

 לפיצויים
 סה"כ

7.1% 7% 8.11% 22.81% 

לחוק פיצוי פיטורים,  11על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .11.10
 .1961-התשכ"ג

 , עובד המועסק על ידי הקבלן)ז( לצו ההרחבה6)ה( עד 6-( ו1)א()1על אף האמור בסעיפים  .11.11
לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים 

 לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה  .11.12
 שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו.  

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  21ובהר כי למרות הוראות סעיף למען הסר ספק, מ .11.11
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, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו 2001-)קופות גמל(, תשס"ה
 בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה או  .11.11
 הוא בעל עניין בסוכנות. שבעל עניין בקבלן

 הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות כאמור .11.11
 יהיו כדלקמן:

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד

1% 1% 10% 

 קרן השתלמות .11.16

הקבלן מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן השתלמות  .11.16.1
 שתיבחר על ידי העובד.

יבוצעו  רשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו,הפ .11.16.2
"עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום בהודעה  בהתאם לכללים המפורסמים

 .וכפי שתעודכן מעת לעת השמירה והאבטחה"

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד

2.1% 7.1% 10% 

ם החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" יום מיו 60-הקבלן מתחייב, לא יאוחר מ .11.17
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם 

)אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים  (2001-ובשיווק פנסיוני(, תשס"ה
 "( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:הקופההפנסיוניים עבור העובד )"

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של  .11.17.1
העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים 

 פנסיוניים לקופה. 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום  .11.17.2
תחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי קליטתו של העובד או החל מהיום שהעובד ה

 העניין.

העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על  .11.17.1
 ידי עורך דין.

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. .11.17.1

 בחודש אוגוסט של כל שנה. 1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  .11.17.1
הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה 
זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד 

 הדיווח.

 .לעיל 11.1  ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף  .11.17.6

ההוראות הרלבנטיות לכך בחוזה ו/או להסרת כל ספק הקבלן מתחייב, זאת בנוסף לכל  .11.18
למסמכי  ט' נספחבבמסמכי המכרז, לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים כמפורט 

המכרז, בלא יוצא מן הכלל, ובכלל זה התשלומים הבאים: שכר יסוד, חופשה שנתית )ו/או 
ים, דמי (, תוספת וותק, דמי חגלמכרז ט'חופשות לרגל אירועים מיוחדים כמפורט בנספח 

 ושי לחג. מצוינות מענקהבראה, ביטוח לאומי, נסיעות, מחלה, שעות נוספות, 

 'ט נספחכל רכיבי כל תשלום לעובדי הקבלן לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.19
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, ימי , תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטוריןגמול שעות נוספותשכר עבודה, הנ"ל, 
 מרכזיבוצע על ידי הקבלן ועל הבלא יוצא מן הכלל, וכיו"ב תשלומים,  נותמחלה, מענק מצוי

 לשלם סכום כלשהו לעובדי הקבלן והקבלן מתחייב כי כל התשלומים ובהכל ח תחולאין ולא 
אותם יהיה חייב לשלם לעובדיו על פי כל דין ו/או חוזה ו/או חוזה קיבוצי ישולמו על ידו, 

מקום שחלה עליו ו/או קרן השתלמות ם ו/או קופות גמל לרבות תשלומים לקופות פיצויי
 חובה כאמור. 

עבודה  ממפקחדי על כל התראה מנהלית שיקבל ייתחייב לעדכן את המזמין באופן ממהקבלן  .11.20
( בגין הפרה של חוקי העבודה "הממונה"בכיר שמינה שר התעשייה והמסחר )להלן: 

 2011-דיני העבודה, התשע"ב המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של
 , וידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה.המכרז למזמכי' הובנספח 

הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף  .11.21
רדי החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, רשות האוכלוסין וההגירה, מש

לעניין שמירת  המרכזהממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על ידי 
 זכויות עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

יום  10במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, הקבלן מתחייב להמציא בתוך  .11.22
ף חוות דעת של רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, תצהיר מאת ההנהלה בצירו

 כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. 

סמנכ"ל פגיעה בזכויות עובדים,  לצורך דווח יעיל במקום העבודה למסירת הודעה על .11.21
במקום בולט וגלוי תיבה לקבלת תלונות מאת עובדי הקבלן )להלן:  במרכז יתקין הכספים

 רות במועד חתימת ההסכם.י(. הודעה בדבר מיקום התיבה תועבר לקבלן הש"יבת תלונותת"
 בנוסף, תיתלה במרכז, במקום נראה לעין, הודעה בדבר קיום תיבת תלונות כאמור.  

לכל עובד מטעמו הנותן שירות הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר  .11.21
למסור  תלונות שאליה יוכל העובדהק של תיבת מדויה מה, הודעה בכתב בדבר מיקובמרכז

הקבלן לצרף הודעה  שבדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן. בנוסף, יידר הודעה למרכז
 .לכלל עובדיו הנותנים שירות במרכז כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר

תשלומי  -אמור לעיל הקבלן יישא וישלם כל תשלום מסים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ה .11.21
 זה.  חוזהח פעילותו על פי ומס ההכנסה וביטוח הלאומי שהוא חב בתשלומם מכ

מוסכם בזה, כי הקבלן ימציא למרכז, בסוף כל רבעון, אישור רו"ח, שהקבלן משלם  .11.26
אישור רו"ח כאמור,  לא הוגשלעיל. אמור למועסקים על ידו את כל המגיע להם בהתאם ל

 .תשלום התמורה עבור מתן השירותים על ידואת  יהיה רשאי המרכז לעכב

מי מעובדי הקבלן ו/או מי שיבוא במקומו של הקבלן ו/או ככל שמוסכם ומוצהר בזה כי אם ו .11.27
ו/או כתוצאה מכל נזק ו/או  חוזה זהמטעמו יתבע תשלום כלשהו בו חב הקבלן על פי הוראות 

חוקי העבודה, וביניהם, ת כ"מזמין שירות" עקב הפרת הוראו מרכזהוצאה, אשר יגרמו ל
, ישפה הקבלן את חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירותו/או  החוק להגברת האכיפה

בשל תביעה ו/או  מרכז, בגין ההוצאות ו/או הנזק שיגרמו למרכזמיד עם דרישת ה מרכזה
וכל זאת מבלי לגרוע מאילו  )לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות( הוצאה כאמור

 זה ו/או על פי כל דין.  חוזהעל פי  המרכזזכויות מ

מטעמו מעת לעת לא ישתמשו במתחם הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים וכן כל מי שנמצא  .11.28
שלא לצורך ביצוע השירותים לרבות שירותי טלפון, מחשבים או מכונות המתחם בציוד 
 צילום.

טעמו מעת לעת יעזבו את מבמתחם הקבלן יהיה אחראי לכך שעובדיו וכן כל מי שנמצא  .11.29
 מיד בסיום שעות עבודתם לפי חוזה זה.המתחם 

חות ולביצוע השירותים על פי כללי הבטיחות החלים והקבלן ידאג להנהגת שיטות עבודה בט .11.10
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 או שיחולו על פי הוראות כל דין.

 

 

בלבד. למען הסר ספק, הקבלן לא בעלי אזרחות ישראלית עובדים להעסיק  הקבלן מתחייב .11.11
וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר  עובדים זרים לצורך ביצוע חוזה זה יעסיק

 במסגרת ישראלים עובדים העסקת"ם "עידוד תכ הוראתבסעיף זה בהסכם כמפורט 
 .7.1.2.6' מס", הממשלה התקשרויות

קבלן מתחייב שלצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא לא יעסיק בגיר שהורשע ה .11.12
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הוראות וזאת בניגוד לבעבירת מין בהיות בגיר 

 .2001-מסוימים, תשס"א

לעיל ו/או הוראות חוזה זה לעיל ולהלן, מתחייב בזה הקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור .11.11
סור לידי המזמין, על פי דרישתו, בכל תקופת תוקפו של חוזה זה, רשימה ובה שמות למ

 ומספרי תעודות הזהות של כל עובדיו המועסקים על ידו אצל המזמין ו/או בחצריו. 

הקבלן אחראי למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את המרכז ו/או את עובדיו ו/או את  .11.11
ם כתוצאה מגניבה, חבלה או מהפרת אמון שנגרמו על ידי מי מבקריו בגין כל נזק, שיגרם לה

 מעובדי הקבלן.

משמש כקבלן עצמאי לביצוע השירותים, הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכל  ןהואיל והקבל .11.11
מוות, נזק גופני או נזק )חו"ח( מי שמועסק מטעמו בקשר לביצוע השירותים לרבות בגין 

ן בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובי
 לעבודה ובחזרה ממנה. דרךבקשר אליה אם ב

וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם  מרכזהקבלן יהיה אחראי כלפי ה .11.16
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -במישרין או בעקיפין, לכל אדם ולכל גוף שהוא לרבות 

, לקבלן עצמו ו/או לעובדיו, ולכל אדם מתחםה, לעובדי מתחםב, למבקרים תחםמל, מרכזל –
או בסביבתו או בדרך אליו או ממנו, הנובע מעסקי הקבלן  מתחםהאחר אשר ימצא בתחומי 

ו/או ממעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מהשירותים שמבצע הקבלן ו/או כל פעולה או מחדל 
עובדיו ו/או מורשיו ו/או ספקיו ו/או מבצעי  שיתרחשו כתוצאה מהתנהגות הקבלן ו/או

רותים הנמצאים בשרות ו/או ברשות הקבלן ו/או מטעמו, ו/או על ידי כל אדם וגורם אחר, יש
 ברשות ובין אם לאו, בין אם באקראי ובין אם אחרת.  תחםמבין אם הוא נמצא ב

שא ייו/או ש ומידית על כל נזק או הפסד שיגרמו ל המרכזלהסרת ספק, הקבלן יפצה את  .11.17
 בהם ואשר האחריות לגביהם חלה על הקבלן לאור האמור בסעיף זה לעיל. 

טול כל דרישה ילעיל מתחייב הקבלן לנקוט בכל הצעדים לב האמורות הוראותהמבלי לגרוע מ .11.18
על כל נזק שהוא באחריות הקבלן כאמור בחוזה זה לעיל  מרכזו/או תביעה שתוגש נגד ה

דרישה ו/או תביעה כאמור, וכן  מתוקףלשלם  סכום שיאלץ כל על מרכזולהלן ולשפות את ה
 .המרכזהראשונה של  והאחרות בקשר לכך, מיד לפי דרישת ובגין כל הוצאותי

המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן בכל עת הפסקת העסקתו של עובד בכל הנוגע לפעילות  .11.19
ודות נשוא מכרז זה הקבלן, והקבלן יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה, בביצוע העב

לכל היותר. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי  עבודה ימי 1ולדאוג למחליף ברמה נאותה בתוך 
 בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של העובד כאמור.

הוראות סעיף זה מהוות התחייבות יסודית בחוזה זה והפרתן תחשב הפרה יסודית של חוזה  .11.10
 זה. 

 חיםדיוו .12

 זה לעיל ולהלן, מובהר בזה כי המזמין יהא חוזהמבלי לגרוע מאילו מזכויות המזמין על פי  .12.1

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
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רשאי לדרוש מהקבלן, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, דיווחים ו/או אישורים בקשר 
על פי חוזה זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור דיווחים עם ביצוע אילו מהתחייבויותיו 

ורים ו/או מסמכים בקשר עם ביצוע תשלומים שחובת תשלומם חלה על הקבלן ו/או איש
בקשר עם עובדיו ובכלל זה בקשר עם יחסי עובד מעביד, בין על פי כל חוזה שבינה לבין עובדיו 

לרבות הצגת תלושי השכר ו/או על על פי כל חוזה ו/או הסדר קיבוצי ו/או על פי כל דין, 
פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל ו/או כל אישור אחר ואישורים על הפרשות לקופות 

אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח  הנוגע לתנאים סוציאליים של העובדים,
והקבלן מתחייב להמציא  לאומי, וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביצוע העבודות על ידי הקבלן

הפרת סעיף זה מהווה הפרה מסמך כאמור. למזמין, על פי דרישתו, כל דיווח ו/או אישור ו/או 
 יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן כי ביום הראשון לכל שלושה חודשים קלנדריים  .12.2
החל מתחילת תוקפו של חוזה זה, ימציא הקבלן למזמין דו"ח רואה חשבון בו יאושר על ידי 

ההפרשות החלות על הקבלן לעובדיו על פי כל דין ו/או חוזה,  רואה החשבון כי הופרשו כל
 בגין שלושת החודשים הקודמים ליום הדו"ח.

 התמורה ומועד תשלומה .11

בתמורה למתן השירותים, כמתחייב על פי הוראות חוזה זה, וכן תמורת מילוי כל יתר  .11.1
המרכז, ישלם התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, לשביעות רצון 

 .הצעת המחירטופס שנקבע ב השעתי התעריףהמרכז לקבלן תמורה לפי 

בסיס השעות שבוצעו בפועל בגין השירותים ואשר אושרו מראש -הזכאות לתשלום תהיה על .11.2
עבור היינו, מכפלה של התעריף השעתי בהצעת המחיר  –ידי המרכז, לפי שיקול דעתו -על

 שבוצעו בפועל ואושרו חמוש לא טחוניישל הבודק הב בהיקף השעותחמוש לא בודק בטחוני 
 בצירוף מכפלה של התעריף השעתי בהצעת המחיר עבור מאבטח חמוש בהיקף השעות 

 .של המאבטח החמוששבוצעו בפועל ואושרו, 

ביום מסוים ובמקרה אבטחה המרכז רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, שלא יינתנו שירותי  .11.1
שלא ניתנו. התחשיב יערך בהתאם להיקף האבטחה ירותי כאמור לא ישלם המרכז בגין ש

 השעות שבו ניתנו השירותים בפועל.

לאותו חודש, חשבונית מס בעבור השירותים  1-הקבלן יגיש למרכז אחת לחודש קלנדרי, עד ל .11.1
שבוצעו  וסכום התמורה בגין החודש החולף. לכל חשבונית יצורפו אסמכתאות, פירוט שעות

וסיכום של היקף שעות העבודה של  ,בנפרדטחה המפורטות במפרט בכל אחת מעמדות האב
 כוח האדם לחודש שחלף כאמור.

התמורה המגיעה לקבלן מהמרכז בעד השירותים, שבוצעו על ידי הקבלן בחודש מסוים,  .11.1
המרכז חשבת אצל בפועל נתקבלה שבו הקלנדרי יום מתום החודש  11תשולם לו בתוך 

 ונית המס אושרה על ידי המרכז.חשבונית מס כדין ובתנאי שחשב

 למרכז חשבונית מס כדין כנגד כל תשלום כאמור בחוזה זה.למסור הקבלן מתחייב  .11.6

 מהתמורה ינוכה כל סכום כנדרש על פי כל דין. .11.7

מוצהר ומוסכם, כי התמורה כאמור לעיל, הינה קבועה ומוחלטת, והיא מהווה תמורה נאותה  .11.8
ת הכרוכות והנובעות מן השירותים וכן יתר והוגנת לקבלן, לרבות רווח וכל ההוצאו

התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי 
לתבוע מהמרכז העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, הטלתם או 

כל גורם אחר,  העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל סוג או מחמת
. התמורה היא ו/או כקבוע בחוק אלא אך ורק בכפוף ובהתאם לקבוע בטופס הצעת המחיר

ידרש המזמין לשלם לקבלן תמורת השירותים ותמורת ביצועו יהתמורה המלאה והיחידה ש
 של חוזה זה.
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על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר כי במקרים בהם נסיעות העובדים יהיו חייבות  .11.9
ת, בכפוף לדרישת המזמין מראש ובכתב, במועדים בהם לא קיימת תחבורה ציבורית להיעשו

כלל, ישלם המזמין בגין הנסיעות האמורות סכום שייקבע מראש ובכתב בין הצדדים בהתאם 
 למרחק הנסיעה ומועדה.  מודגש כי כל יתר הנסיעות ייעשו באחריות ועל חשבון הספק בלבד. 

משלם לקבל אינה מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא  מוסכם בזה, שהתמורה שהמרכז .11.10
תמורה עבור כל השירותים המבוצעים על ידי הקבלן בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי ובאי 

 מעביד.-היות היחסים בין המרכז לבין הקבלן יחסי עובד

 ערבות ביצוע .11

וכתנאי  כתנאי לכניסתו לתוקף של חוזה זה, להבטחת ההתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה .11.1
לקבלת תשלום כלשהו על ידי הקבלן, ימציא הקבלן למזמין, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות 
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק מוכר ומורשה כדין בישראל, ערוכה לפקודת 

 בנוסח תהיה הערבות"(. הערבות)" "חש( אלף חמישים )מאה 110,000של  בסךהמזמין, 
עד חודשיים לאחר גמר תקופת חוזה זה,  בתוקף ותישאר, זה חוזהל 11.1 כנספח המצורף

 .2021, ________דהיינו עד ליום 

הערבות תהא עצמאית, בלתי מותנית ונתונה למימוש בכל עת על פי שיקול דעתו המוחלט של  .11.2
 המרכז.

הקבלן אחראי לכך, שהערבות תהיה בתוקף במשך כל התקופה הקבועה בחוזה זה ועד  .11.1
ל לפי ותחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, שלהבטחתם ניתנה הערבות, הכלמילוי כל ה

 1הקבועות בסעיף המועד המאוחר יותר. מקום בו מומשו על ידי המרכז אילו מבין האופציות 
לעיל, יהיה מחויב הקבלן להאריך את תקופת הערבות בהתאמה לתקופה שבה הוארך החוזה 

 בלן. כאמור וזאת על חשבונו המלא של הק

כל אימת שהערבות עומדת לפקוע, בטרם מילא הקבלן את מלוא התחייבויותיו על פי חוזה  .11.1
זה, יהא המרכז רשאי לממש את הערבות ולחלט את תמורתה, אלא אם מסר בידו הקבלן 

 כתב הארכה כדין לתקופה אותה קבע המרכז בכתב.

כל מקרה אחר שבו נגרמו הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או ב .11.1
או צפויים להיגרם למרכז הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, לרבות כספי, ו/או על המרכז להוציא 
כספים לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, כולן או מקצתן, ו/או בהתאם 
 להוראות החוזה על הקבלן לפצות את המרכז ו/או לשלם קנסות, רשאי המרכז לממש את

הערבות ולחלט את תמורתה לכיסוי הוצאותיו ו/או הפסדיו ו/או נזקין ו/או הפיצוי המגיע לו 
פי כל דין ו/או -כאמור, והכל מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ו/או תרופה העומדת למרכז על

 סכם.ה

מומשה הערבות, באופן מלא או לשיעורין, חייב הקבלן להמציא במקומה למרכז ערבות  .11.6
 .11.1 נספחכ לחוזה זההערבות המצורף  אחרת לפי נוסח

מימוש הערבות על ידי המרכז אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת למרכז  .11.7
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

 אין בסכום הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. .11.8

ים מהקבלן עפ"י הוראות חוזה זה ו/או בגין בכל מקרה שיגיעו, במידה ויגיעו, למזמין כספ .11.9
/או בחלק ממנה ולגבות ערבותהפרתו ו/או עפ"י כל דין יהיה המזמין רשאי להשתמש ב

 מתוכה את המגיע לו. 

רעון כדי ילמזמין ו/או בהצגתה לפ ערבותהצדדים כי אין במסירת ה על ידימוסכם ומוצהר  .11.10
רית אחרת את הנזקים שיגרמו לו עקב לפגוע בזכות המזמין לגבות מהקבלן בכל דרך אפש

חוזה זה, או כדי לשחרר את הקבלן מאיזו  על פיהפרת איזו מהתחייבויותיו של הקבלן 
החוק  על ידיחוזה זה ו/או כדי להעניק לקבלן איזו זכות שהיא המוגנת  על פימהתחייבויותיו 
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יל את סכום ו/או כדי להגביל את המזמין במימוש זכויותיו האמורות ו/או כדי להגב
הפיצויים ו/או הנזקים אשר המזמין יהיה זכאי לקבל מהקבלן עקב הפרת איזו 

 חוזה זה.  על פימהתחייבויותיו 

 

תוחזר לקבלן לאחר תום תקופת החוזה, כנגד הוכחת סילוק וביצוע כל התשלומים  ערבותה .11.11
 ו/או ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

א איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה יהיה המזמין רשאי אך לא בכל מקרה שהקבלן לא ימל .11.12
חייב בנוסף ומבלי לפגוע בזכויותיו וסמכויותיו לפי חוזה זה ולפי הדין לשלם, לעשות ולבצע 

לעשות, ועל הקבלן יהיה להחזיר ולשלם למזמין מיד לפי דרישתו כל  ךכל מה שהקבלן צרי
 לכך.  תשלום וכל הוצאה שהמזמין יעמוד בהם בקשר

הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי לחוזה והפרתן או הפרת כל חלק מהן תהווה הפרה  .11.11
 יסודית שלו.

 ושמירת רכוש אחריות לנזקים .11

 עובדיו כי יוודא קבלןה. המרכז במבנה ובחצרות המצוי הרכוש לשמירת אחראי יהיה הקבלן .11.1
 כל ננקטו וכי השירותים במתן המשמשים ובחומרים העבודה בכלי בשימוש מיומנים

 . על ציודו  ונזקים פגיעה למניעת הנדרשים האמצעים

 על יתוקן, השירותים מתן במהלך מעובדיו מי או הקבלן ידי על המרכז לרכוש שייגרם נזק כל .11.2
, הקבלן של חשבונו על יבוצע שהתיקון ובלבד, לנכון ימצא רכזשהמ מי ידי על או הקבלן ידי

 שיאפשר, כך יבוצע הנזק תיקון. המרכז ובכפוף לאישורובתיאום עם  האירוע למועד ובסמוך
 הניזוק הרכושש הקרבמ. המרכז של רצונו לשביעות, שנפגע תקןהמ של ותקינה מלאה הפעלה

מובהר כי תיקון הנזק . הניזוק הרכוש ערך במלוא המרכז את הקבלן יפצה, לתיקון ניתן אינו
 לא יושת על העובד עצמו. 

 יציג הספק. קיימים נזקים לאיתור, המרכז שטחי בכל מפורט רסיו לבצע קבלןה באחריות .11.1
 לתקנו יידרש והספק המרכז י"ע יוכר לא, יוצג שלא נזק כל. הנזקים רשימת את המרכז בפני
 .בסעיף זה לאמור ובהתאם המרכז דרישת לפי

שו הקבלן מקבל על עצמו אחריות בגין כל נזק ואובדן, שיגרמו לרכוש המרכז, לגופו ו/או לרכו .11.1
של כל אדם אחר, לרבות עובדי המרכז ומבקריו, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, 
שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות את 

 המזמין על כל סכום שיחויב המרכז לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

 כל נזק או אבדן, שנגרמו כאמור לעיל.הקבלן מתחייב לתקן, באופן מידי,  .11.1

המזמין יהיה רשאי לבצע את התיקונים הנדרשים אם הקבלן לא יבצעם תוך זמן סביר מעת  .11.6
 התרחשותם, ולחייב את הקבלן במחיר התיקונים כנ"ל.

 ביטוח .16

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, הוראות הביטוח שיחולו על  .16.1
 ורפים לחוזה זההמצ ונספחי אישור עריכת ביטוח, בהתאם לנספח הביטוחהקבלן יהיו 

 .116.נספח כ

הינן התחייבויות יסודיות והפרתן על ידי הקבלן  לעיל 16.1 נספחב התחייבויות הקבלן כאמור .16.2
 זה. חוזהשל  תהווה הפרה יסודית

 תרופות המרכז בגין הפרות .17

זה, תחולנה על  חוזהיפיות המפורטות במבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה להלן ומתרופות ספצ .17.1
 .1971-זה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרה חוזה( תשל"א חוזההפרת 
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אם הקבלן לא ביצע את השירותים כראוי ו/או לא תיקן את הטעון תיקון הרי בנוסף לכל  .17.2
זה ו/או בהתאם לכל דין,  חוזהבמקרה כזה בהתאם להוראות  מרכזזכות אחרת שתהיה ל

רשאי לבצע כל תיקון ו/או כל עבודה ו/או לעשות כל פעולה שהיא שתראה לנכון  מרכזה היהי
לתיקון הנזק ו/או להחזרת המצב לקדמותו וזאת על חשבון הקבלן. הקבלן מתחייב  ובעיני

הוציא עבור פעולות אשר ביצע  מרכזאת כל הסכומים שה ומיד עם דרישת מרכזבזה לשלם ל
לנכונותם מכרעת ין ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה ילענ מרכזנות החשבו .על פי סעיף זה לעיל

 מיד עם הגשתם.  חייב ואאת הסכומים אותם ה מרכזוהקבלן מתחייב לפרוע ל

 חוזהכולו או סעיף מסעיפיו הפרה יסודית ו/או יפר את ה חוזהבמקרה שהקבלן יפר את ה .17.1
תוך זמן סביר, על אף  כולו או סעיף מסעיפיו הפרה שאינה יסודית ולא יתקן את ההפרה

זמן הסביר לתיקון ההפרה, או אם תוגש בקשה לפירוק של השנתנה לו התראה בה נקבע 
יום מיום הגשתה,  7הקבלן ו/או כינוס נכסיה ו/או לפשיטת רגל שלה והבקשה לא תבוטל תוך 

לק או אם מונה מפרק או כונס נכסים או כונס ומנהל, זמני או קבוע, על רכוש הקבלן או כל ח
ימים מיום הגשת הבקשה למינוי, ו/או אם יפסיק הקבלן את  7ממנו והמינוי לא בוטל תוך 

, מבלי לפגוע בזכויות המרכזוכל יזה ליותר משבעה ימי עסקים,  חוזה ביצוע השירותים על פי
במועד  חוזה, ובמקרה זה יבוטל החוזה, לבטל את החוזהלפי כל דין ו/או  ואחרות הניתנות ל

 . ידי המרכזעל הנקבע 

זכאי לכל תרופה נוספת  מרכזהא הי ,זה מחמת הפרתו ע"י הקבלן חוזהבכל מקרה של ביטול  .17.1
 בדין בשל ההפרה, כולל סעד של פיצויים, צו מניעה וצו עשה.  והעומדת ל

להסרת ספק, כל הסעדים האמורים לעיל הינם סעדים ותרופות נפרדים ובלתי מותנים זה  .17.1
י לפגוע באחרים ו/או בכל זכות ו/או תרופה אחרים שיעמדו בזה ואין בהפעלת חלקם כד

 ין. יעל פי כל דין ו/או חוזה בנסיבות הענ מרכזל

חויב המרכז לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן, בין אם הוא נובע  .17.6
מתביעה של עובד הקבלן או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקום אחר, המרכז יהיה 

לשיפוי מלא מאת הקבלן בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו  זכאי
למרכז בקשר לתביעה בגין האמור, והקבלן יחזיר למרכז סכומים אלה מיד לאחר שהמרכז 

 יגיש לו דרישה כאמור.

ומבלי לפגוע בסעדים ובזכויות  באמנת השירותים המוסכמים הקבועים לפיצוי בנוסף .17.7
 הוראה הקבלן הפר כי הצדדים מסכימיםח כל דין ו/או חוזה, והמרכז מכהעומדים לרשות 

פיצוי , לההפרהזכאי, כסעד בגין  המרכז יהיה, לעובדיו ביחס זה הסכם מהוראות כלשהי
 הפרה של מקרה לכל ₪( אלפים)עשרת  10,000 של סךמוסכם ומוערך מראש בסכום השווה ל

  ."(הסכםהבעבור הפרת  מוסכם פיצוי)להלן: "

האמור מכל תשלום לו  בעבור הפרת ההסכם שאי לקזז את הפיצוי המוסכםהמרכז יהא ר .17.8
 על פי הסכם זה. וו/או מהערבות שתופקד בידי מהמרכזזכאי הקבלן 

בעבור הפרת ההסכם יובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה רשאי להשית את הפיצוי המוסכם  .17.9
את בעצמו במלוא תשלום הפיצוי על עובדיו והוא מתחייב לשו ממנאו כל חלק לעיל כאמור 

 כאמור. בעבור הפרת ההסכם המוסכם

ח כל דין ו/או חוזה, מסכימים ומבלי לפגוע בסעדים ובזכויות העומדים לרשות המרכז מכ .17.10
הצדדים, כי כל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדי הקבלן לצורך ביצוע השירותים על פי 

זכאי, אך לא חייב, להעסיק עובדים או קבלנים  חוזה זה, יהווה הפרת החוזה, והמרכז יהיה
עצמאים, שיבצעו את השירותים על חשבן הקבלן ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים 

 לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר שישולם לעובדים או קבלנים בגין השירותים כאמור.

 חובת סודיות .18

ותים ובכלל זה ידוע לקבלן, כי ידועה לקבלן היטב החשיבות והרגישות המיוחדת במתן השיר .18.1
ו/או מי מבין  מרכזבמסגרת מתן השירותים הוא עשוי להיחשף למידע רגיש ביותר של ה
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ו/או  מרכזא עובד, ומכאן שכל מידע ו/או נתון בקשר עם הוו/או הספקים עימם ה ולקוחותי
הינו  זמרכו/או לספקי ה מרכזמתן השירותים ו/או הנוגע למתן השירותים ו/או ללקוחות ה

 מידע סודי. 

הקבלן מתחייב בזאת לשמור בכל עת בסודיות מוחלטת, לא לעשות כל שימוש שהוא בעצמו  .18.2
וכן לא להוציא מרשותו ולא להעביר במישרין או בעקיפין, לצד ג' כלשהו, כל ידע ו/או כל 

 לרבות מדעי, טכני, עסקי, כספי, חישובי או מקצועי, שהגיע לידיעתו ולרשותושהיא  מידע
ו/או לידי מי מעובדיו ו/או שהוכנו ו/או שעובדו על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו, בכל אמצעי 

ו/או  מרכזשהוא, בין בעל פה, בין בכתב, בין במדיה אלקטרונית ובין בכל דרך אחרת בקשר ל
, בין אם הם קשורים לבצוע חוזה זה ובין אם לאו, לרבות  החומר וו/או לקוחותי ולספקי

 מתייחס לעצם חוזה זה ותנאיו.והמידע ה

המצורף להבטחת האמור לעיל, יחתום הקבלן על "התחייבות לשמירת סודיות" בנוסח  .18.1
 לחוזה זה, בהתאמה. 18.3נספח כ

מובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן דלעיל על פי כתב התחייבות לשמירת   ספק להסרת .18.1
בדיו הן בתקופת חוזה זה והן סודיות אינן מוגבלות לזמן כלשהו, והן חלות על הקבלן ועו

 לאחר תום תקופתו מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

זה בא להוסיף על כל חובה לשמירה על סודיות על פי כל דין,  האמור בסעיףספק, להסרת  .18.1
 חוזה, כללי אתיקה או מכל מקור אחר, ולא לגרוע ממנה.

ר ולא להביא לידיעת כל הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ולא להודיע, ולא למסו .18.6
אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע השירותים, או בתוך או במהלך או אגב 

 ביצועם, תוך תקופת ביצועם, לפני תחילתם או לאחר ביצועם, או אגב ביצוע חוזה זה.

הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו על הצהרת סודיות, לפיה יתחייבו לא להעביר,  .18.7
לא להודיע ולא למסור, לא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם 
ביצוע השירותים, או בתוך או במהלך או אגב ביצועם, תוך תקופת ביצועם לפני תקופת 

 ביצועם, או לאחר מכן או אגב ביצוע חוזה זה.

 העדר זכות עכבון לקבלן .19

, לא יחולו על חוזה זה. לקבלן לא תהא זכות 1971-לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד 1הוראות סעיף 
, מתקנים, אלמנטים וכל חלק מהם המצויים בו ועל במיטלטליןו/או כל ו/או חלק במתחם  עכבון על

נכס כלשהו שמסר המרכז או מי מטעמו לקבלן למתן שירותיו, אף אם מגיעים לקבלן סכומים 
 כלשהם מן המרכז על פי חוזה זה.

 ת ומשכוןזכויואיסור העברת  .20

מוסכם ומוצהר בזאת, כי זכויות וחובות הקבלן על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, לא יועברו  .20.1
 על ידו לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרכז לכך.

או כל חלק  חוזההקבלן מתחייב בזה בהתחייבות יסודית שלא להסב את זכויותיו בהתאם ל .20.2
ורה שהיא, שלא לבצע את השירותים באמצעות אחרים, אלא מהן לאחר או לאחרים בכל צ

כאמור לעיל, בין בתמורה ובין  חוזהאם הם עובדיו ושלא להעניק למי שהוא זכות על פי ה
 זה ו/או כל חלק מהן.  חוזהללא תמורה וכן לא לשעבד ולא למשכן את זכויותיו על פי 

כי כל שינוי במעמד המשפטי של בזאת  גוף מאוגד מובהר ולהסרת ספק, במקרה שהקבלן הינ .20.1
הקבלן לרבות שינוי בשליטה בקבלן או בהנהלתו או מיזוג או רקונסטרוקציה או שינוי 

מראש  מרכזבהחזקת הון מניותיו, יחשב כהעברת זכות הקבלן המחייבת קבלת הסכמת ה
 ובכתב. 

ו כולו או להעבירולאחרים  חוזה זהב ווהתחייבויותי ולהסב את זכויותי המרכזהרשות בידי  .20.1
מצא לנכון מפעם לפעם. הקבלן מסכים בזאת במפורש י מרכזמקצתו בכל צורה ואופן כפי שה

של  וזה כלפי כל גוף אחר אשר יבוא במקומ חוזהלקבל על עצמו לקיים את כל הוראות 
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מתחייב כי משכון, שעבוד, הסבה או העברה כאמור לא יהא בהם  המרכז, אם יבוא, ומרכזה
 ות הקבלן בהתאם לחוזה זה. כדי לגרוע מזכוי

 בלעדיות החוזה ועליונותו .21

חוזה זה מבטא את החוזה המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו  .21.1
כרון דברים, הצעות וכל מסמך אחר, יוהוא מחליף ומבטל כל מצג, חוזה, משא ומתן, נוהג, ז

בנושאם ובעניינים האמורים בין הצדדים  שהיו קיימים או שהוחלפו, בין בכתב ובין בעל פה,
 קודם חתימתו של חוזה זה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין המסכמים האחרים של המרכז, תגברנה  .21.2
 הוראות חוזה זה שבין הצדדים, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 זכות קיזוז .22

 המרכז יהיהין ו/או חוזה, ח כל דומבלי לפגוע בסעדים ובזכויות העומדים לרשות המזמין מכ .22.1
המרכז, מכל סכום שיגיע לקבלן מ מרכז,קזז כל סכום שיגיע מהקבלן לעכב ו/או לרשאי ל

. להסרת ספק, הוראות סעיף זה אינן גורעות פי חוזה זה ו/או מכל מקור שהוא-וזאת על
 לגבות כל חוב כאמור בכל דרך אחרת.  מרכזשל ה ומזכות

ן בלתי חוזר על כל זכות עיכבון, קיזוז ו/או עיכוב, ככל הקבלן מוותר בזאת מראש ובאופ .22.2
 פי חוזה זה ו/או מכל מקור שהוא.-שעומדת לו, כלפי המרכז ו/או מי מטעמו, על

 היעדר בלעדיות לקבלן .21

 המרכזמעניק לקבלן בלעדיות כלשהי בהספקת השירותים, ו ואינ מרכזמובהר ומוסכם כי ה .21.1
או זהים מגורמים אחרים ואף לחדול כליל  היה רשאי בכל עת לקבל שירותים דומיםי

זה עם הקבלן, והכל מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או  חוזה מהמשך ההתקשרות על פי
 תביעה ו/או דרישה בעניין זה. 

לעיל, הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמתן  21.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .21.2
למסור לקבלן ביצוע שירותים נוספים ו/או  כזמראין משמעו כי חובה על ה מרכזהשירותים ל

 אחרים כלשהם, אף אם הם כרוכים בשירותים כהגדרתם בחוזה זה.

 כללי .21

כל הודעה, הצהרה, ויתור, הנחה, ארכה, שיינתנו, אם יינתנו, על ידי מי מהצדדים, וכן כל  .21.1
בכתב  שינוי, תוספת או גריעה מחוזה זה, לא יחייבו ולא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו

ונחתמו כדין. בכל מקרה, כל ויתור, הנחה, ארכה וכיוצא באלה כאמור, שיינתנו, אם יינתנו, 
למקרה  שווהגזירה על ידי מי מהצדדים במקרה מסוים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם 

 אחר.

חוזה זה מהווה את מלוא החוזה בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא ממצה את כל  .21.2
ת, המצגים וההתחייבויות שניתנו על ידי צד למשנהו בנוגע לנושאים הכלולים בו ההבטחו

 עובר לכריתתו והוא גובר על כל חוזה קודם בין הצדדים או מי מהם, בין בכתב ובין בעל פה. 

זה או על חוזה יתור על איזה מזכויותיו על פי ושום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כו .21.1
ויתור, ואו כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם היתור ופי דין, או כו

 ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול, או התוספת נעשו במפורש ובכתב. 

הדין החל על חוזה זה ו/או כל סוגיה ו/או מחלוקת בקשר עם חוזה זה, הצדדים מסכימים כי  .21.1
חודית יסמכות השיפוט הי יפו - יבאב לבית המשפט המוסמך בעיר תלהינו הדין הישראלי וכי 

 והבלעדית בכל הקשור לחוזה זה. 

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמופיע ברישא לחוזה וכל הודעה שתשלח לאיזה צד  .21.1
שעות ממועד  72מהצדדים לפי הכתובת המופיעה בחוזה, תחשב כאילו נתקבלה על ידו תוך 

הודעה בפקסימיליה ביום עסקים למשלוח רשום במשרד הדואר, ואם נשלחה ה מסירתה
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במהלך שעות העבודה ואם נמסרה ביד, תחשב כאילו נתקבלה ביום משלוחה או מסירתה 
 כאמור. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:  

            

 הקבלן  מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
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 ם ההסכםנוסח ערבות בנקאית לקיו –להסכם  14.1נספח 
 לכבוד

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 ,8חיים לבנון 

 6997101תל אביב 
 

 ג.א.נ.,
 

 _____________-כתב ערבות מס'  הנדון:

(, הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות "הקבלן"לבקשת ________________________________ ) .1
ו מאת הקבלן עד לסך של אוטונומית, מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום, שתדרש

 (."הערבות"סכום ) (חדשים שקלים אלף חמישים )מאה "חש 110,000

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים קלנדריים מתאריך קבלת דרישתכם על  .2
ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על 

הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהיום ועד למועד תשלום סכום תוספת סכום הערבות ב
הערבות בפועל, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע היום והמדד הקובע הינו המדד שיפורסם 

, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם לפני מועד תשלום סכום הערבות בפועל
ר לכך, מבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה, שתעמוד ו/או שיכולה ו/או לתת לנו כל הסברים בקש

לעמוד לקבלן בקשר לחיובים כלפיכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
 הקבלן.

אתם תהיו זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מפעם לפעם, על כל סכום שייראה  .1
ל הסכומים לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם, מידי פעם לכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כ

 לעיל. 2בפעם, את הסכומים הנדרשים במועד הקבוע בסעיף 

לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא  .1
 תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת על תנאיה.

רבות זו מכל סיבה ועילה שהיא, אנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום אנו לא נהיה רשאים לבטל ע .1
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה 

 לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

או בתוקף בנוסף לכל האמור לעיל, ערבות זו אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/ .6
ההסכם שבין הקבלן לבינכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית ואתם תהיו רשאים 

 לממשה בהתאם לקביעתכם הסופית והמוחלטת.

או כל מועד אחר בו תוארך ערבות זו  __ ב_______, ____ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .7
יע אלינו בכתב לכתובת המצוינת בהתאם לדרישתכם בלבד, כאשר כל דרישה על פיה צריכה להג
 להלן. דרישה אשר תגיע אלינו לאחר תום תוקף הערבות לא תענה.

 

 בכבוד רב,

___________________________ 

 _________________ בע"מ__בנק _

 _____________________תאריך: 

 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל :הערה
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  ביטוח –להסכם  16.1נספח 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן,  .1
שנים  1)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  פי ההסכם-ובכלל זה האופציות על למשך כל תקופת ההסכם

, והמהווה חלק 1נוספות(, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב'
(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בהתאמה", הביטוח עריכת אישור"-" והקבלן ביטוחיבלתי נפרד ממנו )"

 בישראל ובעלת מוניטין. 

כל דרישה מצד המזמין, על הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא ללא צורך ב .2
הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא 

, על פי ההסכם-ו/או במועד מימוש האופציות על חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח
הקבלן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח 

 לעיל. 1נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

ריכת הביטוח הינם בבחינת מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור ע .1
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל 
דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה 

 בולות האחריות כאמור.כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לג

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל,  .1
ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא 

 האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מוצהר ומוסכם כי  .1
המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 
הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

י הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין הקבלן על פ
 אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  .6
לחצרי המזמין או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים, ולא המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן 

תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא 
 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ה גופנית עקב פי דין בגין פגיע-בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על .7
 ש"ח 100,000השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי הרכב; על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש 
יחול כאילו נערך  6מפורט בסעיף )למעט צד ג'( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור ה

 הביטוח בגינו במלואו.

או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף  נוסףבכל ביטוח רכוש  .8
כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 
ע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה מבלי לגרו .9

או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות 
נה ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המש

 בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. 
מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי ספק למען הסר מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם,  .10

ה ועל המזמין ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנ
הקבלן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב 
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור 

 מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם ו .11
ימים ממועד בקשת המזמין מאת  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח  -בהסכם  16.1לנספח  1ב' ספח נ

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 

__________________
__ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:
מרכז יצחק רבין לחקר 

ישראל ו/או חברות האם 
בנות ו/או ו/או חברות 

 חברות קשורות

 כתובת: 

__________________
__ 

 :כתובת

 , 8רח' חיים לבנון     
 6997504אביב -תל    

  :השירותים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 אספקת שירותי שמירה

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 4,000,000 
 למקרה ולתקופה

 צד ג'      

 
2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 20,000,000 
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      

 
1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 

ביטול חריג   
אחריות 

 מקצועית
 לעניין נזקי גוף 

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

               ת.רטרו: 

   

2,000,000 
 למקרה ולתקופה

אחריות  
 מקצועית

1.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 10 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת

 האישור.

  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו 

 סעיף השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 סודיות לשמירת התחייבות - להסכם 18.3 נספח
 לכבוד

 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
 ,8חיים לבנון 

 6997101תל אביב 
 

 ג.א.נ.,
 

 סודיות לשמירת התחייבות הנדון:

למתן מיום __ ב_____, ____ ( התקשר עמכם בחוזה "הקבלן") "מבע ______________ו :הואיל
 (;"השירותים") אבטחהשירותי 

, להלן כהגדרתו למידע להיחשף מטעמו מי/או ו הקבלן עשוי מתן השירותים ובמסגרת :והואיל
 ובהתאם הקבלן מתחייב לשמור על סודיות המידע, כמפורט בכתב התחייבות זה להלן.

 ומתחייב כלפי המרכז כדלקמן: מצהיר, מאשר ה הקבלןלכך, מצהיר בז אי

 הצהרותיו על בהסתמך לו יימסר המידע וכי, רגיש מידע הינו להלן כהגדרתו שהמידע לקבלן ידוע .1
 .זה בכתב כמפורט והתחייבויותיו

 יעביר ולא מרשותו יוציא לא, שהיא צורה בכל יפרסם לא, מוחלטת בסודיות, עת בכל ישמור הקבלן .2
 בכל ולרשותו לידיעתו המגיע שהוא סוג מכל מסחרי סוד וכל מידע כל, בעקיפין/או ו במישרין

 .השירותים מתן למטרת אלא כאמור במידע ישתמש ולא, שהוא אמצעי

השירותים, מועדים לביצוע השירותים, וכל מידע, נתונים, מסמכים  -" בכתב זה משמעו מידע"
רכז, פעילותו, מוצריו, שיטות עבודתו, לקוחותיו, המבוטאים באמצעים מכל סוג, והנוגע לעסקי המ

ולקשורים עמו, וכן עצם קיומם של השירותים, פרטים הקשורים בהם, לרבות המידע והידע 
הטכניים, המקצועיים, הכספיים והמסחריים הקשורים או המתייחסים לעצם מתן השירותים 

שהינו  מידע -תב זה והכל למעט ולתנאיהם, וכן כל מידע שהוא שנמסר לקבלן לפני החתימה על כ
ברשות הכלל או שיהפוך לכזה שלא עקב הפרת התחייבות הקבלן לפי כתב התחייבות זה; מידע 

בעתיד ממקור עצמאי  הקבלןשהיה בידיעת צד וברשותו כדין בטרם ההתקשרות; מידע שיגיע לידי 
 .הסודיות לשמירת ההתחייבות את כך עקב הפר שלא

 .אחרים לגופים/או ו לאנשים גילויו/או ו המידע העברת למנוע כדי רשיםהנד האמצעים כל לנקוט .1

, בלבד השירותים מתן לצורכי אלא, לעיל כאמור במידע, שהוא אופן בכל, כלשהו בזמן להשתמש לא .1
 .ואופן צורה בכל לשמרו ולא להעתיקו לא

 על לרבות מידעה שמירת לצורכי ההיבטים מכל הדרוש כל ולבצע, קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .1
 .ומטעמו עבורו והפועלים עובדיו ידי

 בכל מקרה בו קיים חשש כי בדרך כלשהי נחשף המידע.  מידית למרכז ידווח הקבלן .6

את המידע רק לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעמו שיהיו זקוקים לו לצורך  לגלות .7
אחראי כלפי המרכז שמקבלי  לןהקבביצוע השירותים ולאלה בלבד. מובהר כי בכל מקרה יהיה 

ו/או נציגיו אשר קיבלו את המידע ו/או המידע  שלוחיוהמידע כאמור וכן כל אותם מבין עובדיו ו/או 
 הגיע לידיהם יקפידו על שמירת המידע כמתחייב מהוראות כתב זה.

, וזהח/או ו דין כל פי על אחרת דרך ובכל, חוזה בהפרת, בנזיקיןיהא אחראי כלפי המרכז  הקבלן .8
 כלשהו שלישי לצד או, ללקוחותיו/או ו ללקוח ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל פגיעה או נזק לכל

 .זה כתב פי על מהתחייבויות אחת מהפרת כתוצאה

לסודיות כאמור לעיל הינה לכל עת, אינה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם לאחר  ההתחייבות .9
 ינה כלפיכם.החוזה בין התאגיד לבין המרכז, והסיום תקופת 

 

 הקבלן וחותמת החתימ
 


