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 כללי .1

שירותי הצעות למתן  את"( מזמינה בזהחברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " .1.1
"(, על פי התנאים המפורטים השירותים)להלן: "שיקום קרקעות בשדה דב בתל אביב שמירה באתר 

 במסמכי המכרז להלן.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.2

 מועד פעילות

 12/12/2019 מועד פרסום המכרז

ההשתתפות מותנית  –)רשות   מועד כנס מציעים

 בהרשמה מראש(

22/12/2019 

 26/12/2019 שאלות הבהרה מטעם המציעים מועד אחרון להגשת 

 31/12/2020 מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות

 05/01/2020 המועד האחרון להגשת הצעות 

 05/05/2020 תוקף ערבות המכרז

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 
 זו. קובעים התאריכים בטבלה

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם 
(, ולא תהא למי מהמציעים http:// soil-remediation.co.ilבאתר האינטרנט של של החברה  )

 .כל טענה או דרישה בקשר לכך
 עיקרי ההתקשרות .2

הוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד ו
אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת 

 . כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת

השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר עם פרויקט שיקום קרקעות המתבצע במסגרת הכרזה  .2.1
ל החברה כ"זרוע ביצוע" של מדינת ישראל בתחום שיקום הקרקעות והסכם מסגרת שנחתם בין ע

החברה ובין מדינת ישראל בענין זה. במקרה בו במועד כלשהו ו/או מסיבה כלשהי יבוטל הסכם 
המסגרת ו/או ההכרזה, תבוטל אף ההתקשרות נשוא המכרז, ולספקי המסגרת לא תהיה כל טענה 

 לכך. ו/או דרישה בקשר

שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות בשדה דב אשר יספק לה  החברה מעוניינת להתקשר עם גוף .2.2
מפורט במסמכי כוהכל , בעת הצורך ועל פי דרישת החברה מעת לעת, "(האתר)להלן: " בתל אביב

 המכרז.

יצוין כי החברה תהא רשאית לשנות את מיקום האתר בתיאום עם המציע הזוכה, והוא יידרש  .2.3
. כמו כן החברה תהא במרחב גוש דן עניק את השירותים מן האתר החלופי שייקבע על ידי החברהלה

רשאית לדרוש מן המציע הזוכה לספק את השירותים באתר/ים נוסף/ים בהתאם להצעת המחיר 
שהציע המציע הזוכה וזאת על פי שיקול דעתה, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לחייב אותה להתקשר עם 

 ה למתן שירותים באתרים נוספים/אחרים.המציע הזוכ

 מכרז מס' 
22-2019A 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות
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שתחילתם במועד אשר ייקבע חודשים  12המציע הזוכה הינה לתקופה של תקופת ההתקשרות עם  .2.4
( 3) שלושהחברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז.

התקשרות כוללת שלא תעלה עד לתקופת ה או חלק מהם, חודשים, 12תקופות נוספות, כל אחת של 
יום לפני תום תקופת  30וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לזוכה לפחות  ( שנים 4ארבע )

ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל 
 הוראות ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

ל, רשאית החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ולהביא את על אף האמור לעי .2.5
פיו לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למציע הזוכה. ניתנה הודעה כאמור יסתיים -ההתקשרות על

 ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

ה הרשאה בלעדית להענקת השירותים ואינה מתחייבת לספק לו מובהר כי החברה לא תעניק לזוכ .2.6
עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכלל. בנוסף, החברה תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים 

 רות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולטובתה.יאחרים להפעיל ולקיים ש

הנה גוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים  כי המכרזהחברה מבקשת להביא לידיעת משתתפי  .2.7
ולפיכך כל  2013 –על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

הוראות החוק יחולו על הקבלן הזוכה והוא מתחייב לקיימן במלואן. הוראה זו תהווה הודעה לפי 
 לחוק האמור. 5סעיף 

   תנאי סף : .3

כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר תאגיד רשום  ת למכרז מציע שהוארשאי להגיש הצעו
 .כמפורט להלן כל הדרישות והתנאים המצטברים

( ועל כל תנאי הסף  להתקיים JVיובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם )
בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או  במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף
  אלא אם כן פורש אחרת במסמכי המכרז. מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע

 :ואלו התנאים

כמשמעותו בחוק העסקת בתחום האבטחה והשמירה המציע הנו בעל רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות  .3.1
 .1996-תשנ"ו עובדים על ידי קבלני כוח אדם, ה

בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ושירותי  המציע הנו בעל רישיון תקף למתן שירותי אבטחה ושמירה .3.2
 .1972 -שמירה, התשל"ב 

נם מקיימים את חובותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים על פי יהמציע ובעלי השליטה הצהירו כי ה .3.3
 מציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.דיני העבודה, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על ה

במתן שירותי אבטחה ושמירה עבור שלושה גופים ו/או ארגונים במהלך המציע בעל ניסיון קודם מוכח  .3.4
ועד המועד להגשת ההצעות, כאשר לכל גוף או ארגון הוענקו השירותים לתקופה של  2016השנים 
 מ(.)לפני מע" ₪ 360,000 חודשים במצטבר ובהיקף של  12לפחות 

-ו 2017 ,2016 בכל אחת מהשנים, הנובע ממתן שירותי אבטחה ושמירה ,מחזור ההכנסות של המציע .3.5
 )לא כולל מע"מ(.  ₪ 720,000 -מלא פחת בנפרד, , 2018

בודק " של הכשרה מקצועית מתאימה יובעלרשיון נהיגה  עובדים בעלי 50המציע מעסיק לפחות  .3.6
 משטרת ישראל.מטעם  "בטחוני

כי תנאי סף זה חורג מתנאי התוספת השניה לחוק חובת המכרזים וזאת בשל צרכי החברה מובהר בזאת 
דוגמת הצורך בעבודה במשמרות רצופות, חובת העסקת שומרים לכל אורך היום באתר השיקום של 

 החברה וכן תחלופה רבה וחוסר יציבות בתחום העסקה זה. 
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זקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך המציע הנו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל הח .3.7
 4X2סיור,  ירכבשני  של (שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז)טווח 

 .דלתות 4, בעל תא נוסעים כפול עם לפחות

 בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.המציע  .3.8

 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז. .3.9

 ל המציע לצרף להצעתומסמכים שע .4

הוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, כל המסמכים הנחוצים לעל המציע לצרף להצעתו את 
 :, וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאיםומבלי לגרוע מכלליות הדרישה

 העתק של תעודת התאגדות מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור". .4.1

מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום  1.9.2019מתאריך  תדפיס נתונים, שאינו מוקדם .4.2
 התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

 כשהוא מלא וחתום כדין. הכולל את פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם כי המכרזלמסמ (1א)מסמך  .4.3

 (.2א)עורך דין בנוסח מסמך אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר ע"י רואה חשבון או  .4.4

  (.3א) אישור מאת רואה החשבון של המציע בדבר מחזור הכנסות שלו, בנוסח מסמך .4.5

העתק רישיון תקף של המציע המעיד כי הוא מוסמך לעסוק כקבלן שירות בתחום האבטחה והשמירה  .4.6
 .1996-כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

של המציע המעיד כי הנו בעל רישיון תקף למתן שירותי אבטחה ושמירה בהתאם לחוק העתק רישיון  .4.7
 .1972 -חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 

, בבעלות המציע. מובהר כי, דלתות 4לפחות, בעל תא נוסעים כפול עם  4X2רכב סיור, העתק של רישיון  .4.8
לרישיון, גם את חוזה הליסינג ו/או חוזה  במידה והרכב אינו בבעלותו של המציע, יש לצרף בנוסף

 השכירות עם הבעלים.

תצהיר מטעם המציע ובעלי שליטה בו בדבר קיום חובותיהם בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני  .4.9
בנוסח  –העבודה, צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים 

 (.11א)מסמך 

, חתום על ידי מורשה 1976–יום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר בדבר ק .4.10
וכן אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  (,4א)חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח מסמך 

, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
, או שהוא פטור 1976ה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז נהלם על פי פקודת מס הכנסוהרשומות שעליו ל

מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס 
 לפי חוק מע"מ.

ע לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוג (5א)תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך  .4.11
 לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם. 

המחזיק , חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיו המציע ו/או מי (6א)תצהיר, בנוסח מסמך  .4.12
ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית מן הבעלות בו ו/או  25%בלמעלה מ 

או בעבירות שעניינן הפרת  ית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמהשיש עמה קלון או בעבירה פליל
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 7) שבעב ושבוצע רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה

תביעות למכרז זה, וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל 
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משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית  משפטיות או הליכים
או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות 

  ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7) בשבעכאמור 

היר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית, וועדת המכרזים מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצ
תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו, והיא תהא רשאית 
לזמן אותו לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר לכך, והמציע מסכים 

.   מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה רשאי, אך מראש לעריכת כל בירור כאמור
 אינו חייב, לפנות לוועדת המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.

 .(7א)להלן ובנוסח מסמך  5ערבות מכרז בהתאם לאמור בסעיף  .4.13

 כנדרש על ידי המציע. מהחתו (8א)הצהרת המציע בנוסח מסמך  .4.14

 בדבר אי לקיחת שוחד. (9א)התחייבות המציע בנוסח מסמך  .4.15

 חתומה על ידי המציע. (10א)הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך  .4.16

חתומה על ידי  (12א)בנוסח מסמך  עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה .4.17
 .המציע

מציעים, מסמכי הודעות והבהרות שנשלחו למשתתפים בכתב, ככל  כל מסמכי המכרז, פרוטוקול כנס .4.18
 שנשלחו, כשהם חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה, בתחתית כל עמוד. 

"( כשהוא ממולא טופס המחיריםג' )להלן: "במסמך טופס המחירים של המציע לפי הנוסח המופיע  .4.19
 ומה נפרדת משאר מסמכי המכרז.ג' יש להגיש במעטפה אטמסמך  יודגש כי את כנדרש. 

מובהר כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז כולל 
 (. אחרתצוין במפורש  לגביהם )פרט למסמכים הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז בלבד

 ערבות .5

ונספחיו, ובכלל זאת ההסכם המצורף לו, יצרף לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז  .5.1
    .(7א) המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח מסמך

 מובהר כי: בעניין הערבות בנקאית,  .5.2

החברה תהא ואולם מוסכם כי  (7א)הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב במסמך  .5.2.1
והמציע חודשים,  3 עד שלרשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת 

 יאריך את תוקף ערבות המכרז עפ"י הדרישה.

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנעה,  .5.2.2
לפי שיקול דעתה, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש 

 .הפגם  נגרם בשוגג ובתום לב  ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג.
החברה תהא רשאית, אם מצאה זאת לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון 

 לרבות מהבנק הערב.בהקשר לאמור, 

יהיו רשאיות להגיש את ערבות המכרז לפירעון מיידי, כולה או חלקה,  מי מטעמה  החברה ו/או .5.3
 במקרים הבאים:

תו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך כל אימת שהמציע יחזור בו מהצע .5.3.1
 שהיא.
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 כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.3.2

 כל אימת שהמציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .5.3.3

ת כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועו .5.3.4
 במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם החברה.

חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך ע"י הצדדים מראש עבור הנזקים שייגרמו  .5.4
ו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה התקיימות הנזק ו/או גובה לחברה, וזאת ללא צורך בהוכחת

לתבוע את אכיפת ביצוע הזכות נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לפיצויים במקרה שתוכיח לרבות הזכות 
 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.הזכות העבודות על המציע ו/או 

יום מיום התקשרות  30עד מציע שהצעתו לא זכתה, תוחזר לו ערבות המכרז שמסר במסגרת הצעתו  .5.5
יעים אשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין כל מציע החברה עם הזוכה. הערבות תוחזר למצ

 בהצעתו.

ימים מיום שיחתום על ההסכם המצורף לאחר שיידרש  7ערבות המכרז של המציע הזוכה תשוחרר תוך  .5.6
לעשות כן, זאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, וזאת בתנאים ובנוסח 

זאת להבטחת שבו, ו 16בהתאם להוראות הקבועות בהסכם לרבות בסעיף ' להסכם, וזהקבועים בנספח 
 "(.ערבות הביצועמילוי התחייבויותיו )להלן: "

מספר ערבויות, גם  או להגישמובהר כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, להסרת ספק  .5.7
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

ימים מיום שיידרש  7ציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך מ .5.8
לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם 
ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות 

ת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודות על אחר
 המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 ונשיאה בהוצאות מסמכי המכרזקבלת  .6

יחת בקשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות של להגשהאת חוברת מסמכי החברה  .6.1
 בהודעת הבקשה יש לכלול:  shikum@escil.co.ilלכתובת דוא"ל 

 שם המציע; .6.1.1

 ח.פ/ע.מ; .6.1.2

 שמו של איש הקשר מטעם המציע; .6.1.3

 כתובת דוא"ל איש קשר; .6.1.4

 מספר טלפון ליצירת קשר; .6.1.5

 מספר פקס. .6.1.6

https://soil-נט של החברה בכתובת: תועלה לאתר האינטר לעיוןמובהר כי חוברת המכרז  .6.2
remediation.co.il המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה .

תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל 
 החברה.

וצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל הה .6.3

mailto:michrazim@escil.co.il
https://soil-remediation.co.il/
https://soil-remediation.co.il/
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כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע. בשום מקרה לא יהיה זכאי 
 המציע לשיפוי או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז. 

אה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצ .6.4
והחברה תחליט על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר 
מכן, ולרבות במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה 

 או במצבה הכלכלי.  

מועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם ל .6.5
 ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של רוכשי 

עתה הבלעדי של החברה, שינוי או מסמכי המכרז באמצעות אתר האינרטנט. היה ועל פי שיקול ד
תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם 

 לקביעת החברה.  

 הבהרות ושינויים מותנה ברישום מראש(, –)רשות  כנס מציעים .7

סתירות או על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  .7.1
אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

להלן. מציע שלא יפנה לקבלת  7.3עליו לפנות לחברה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 
יה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יה
 בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים  .7.2
מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע מלטעון כנגד 

ז או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. לא התייחסה החברה הוראות המכר
 לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

וורד, עד ליום בפורמט   shikum@ESCIL.CO.ILבדוא"ל עמית כהן שאלות הבהרה תוגשנה למר  .7.3
יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה  10:00לא יאוחר מהשעה  26/12/2019

 יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו. 

מענה תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם ב .7.4
לפניות המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי 
נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת 

/או ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו
 תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות  .7.5
שונות שבהם, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת 

ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה  מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה
החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על 

 סתירה או אי בהירות כאמור.

החברה רשאית, להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה. הודעה כאמור תובא,  .7.6
 מציעים שנרשמו.בכתב, לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז או ה

בשעה  2019/1222/כנס מציעים, שאינו חובה, אך מומלץ, יתקיים בתאריך  – כנס מציעים )רשות( .7.7
השתתפות בכנס מותנית ברישום מוקדם מובהר בזאת כי שדה תעופה שדה דב. בהתכנסות  ,10:00

 2019/1281/עד ליום   shikum@ESCIL.CO.IL בכתובת:עמית כהן למר באמצעות משלוח דוא"ל 
החברה תוכל לערוך סיור אחד או יותר ו/או סיורים נפרדים למציעים שונים, לרבות  .16:00בשעה 

 מובהר כי במקרה של אי רישום לא יתקיים הכנס. במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

mailto:shikum@ESCIL.CO.IL
mailto:shikum@ESCIL.CO.IL
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 אופן הגשת ההצעה: .8

-22Aחלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר  הצעת המציע תוגש במעטפה .8.1
2019." 

, אשר יוכנסו למעטפה חלקות נפרדות ללא סימני זיהויאת הצעתו יחלק המציע, לשתי מעטפות  .8.2
 לעיל. הצעת המציע תוגש כדלקמן: 8.1השלישית המוזכרת בסעיף 

 (. "1מעטפה מסמכים ואישורים" )להלן: " – 1"מעטפה  –רשם ייה יעל – 1 מעטפה .8.2.1

יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות  1במעטפה 
ג'  מסמךלמעט  אךלעיל,  4ד'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף מסמך )

. בנוסף למעטפה זו יצורף דיסק/מדיה שתכיל קובץ/קבצים )"טופס הצעת המחיר"(
 סרוקים של כלל תוכן המעטפה .   

 "(.2מעטפה הצעת המחיר" )להלן: " – 2רשם "מעטפה ייה יעל – 2מעטפה  .8.2.2

 ג', ללא מע"מ.  מסמךגבי -יגיש המציע את הצעתו הכספית על 2במעטפה 

ירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה מעטפות המציעים תופקדנה במס .8.3
החל  2005/01/20, בתאריך ושם בלבד, 4קומה , , תל אביב40רח' יצחק שדה ב ת החברהבמשרדי הנהל

הצעות שיוגשו לאחר מועד  .מועד הגשת ההצעות"()להלן: " 14:00ולא יאוחר מהשעה  09:00מהשעה 
 .חזרה לפני המועד האמור יוזמן לקחתה זה תיפסלנה. מציע שיגיש את הצעתו

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים, אינם  .8.4
עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון 

הצעה שתוגש בטרם יחול  .להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז
 מועד הגשת ההצעות תוחזר לבעליה.

, והודעה על כך תועלה לאתר האינטרנט של החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגשת הצעות .8.5
 .החברה

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל  .8.6
 תנאי הסכם ההתקשרות. 

 כי: מובהר  .8.7

מילויו של טופס הצעת המחיר הינו חובה. שיעור התמורה אשר ינקב בטופס זה יחייב את  .8.7.1
 ייבחר כזוכה. אם המציע לכל דבר ועניין 

 החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה. .8.7.2

הצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל  .8.7.3
מכלליות כות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מין וסוג שהוא, הכרו

האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב 
וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא 

 ה.הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצע

כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או  הההצעה תוגש לאחר שהושלמו ב .8.7.4
הסתייגות במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או שינוי או תוספת או תיקון שהוא. 

לפסול  או מסמכי המכרז תהא החברה רשאית מנוסח תנאי המכרז, או סטיה אחרת מתנאי
גם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, ה או לקבלה, עם או בלי הפהצעהאת 

הודיעה החברה למשתתף כי להסרת ספק מובהר כי אם  והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
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לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר המשתתף היא מתעלמת מהסתייגות, וסרב 
א , וזאת בלכהפרת התחייבויותיו והחברה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית

החברה לא התייחסה  כל עוד. לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לה בנסיבות אלה
ידה במפורש אחרת, יחייב את הצדדים -כאמור וכל עוד לא נקבע על או לפגם להסתייגויות

 הנוסח של מסמכי ההזמנה, כפי שהוכן ע"י החברה ו/או עודכן על ידה.

 תוקף ההצעה .9

החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה  05/05/2020עד ליום הצעת המציע תעמוד בתוקפה  .9.1
. הוארך תוקף ההצעה, יגיש המציע ערבות חדשה ומתאימה, תחת הערבות חודשים נוספים 3למשך 

 שצורפה להצעתו, ככל שיהיה צורך בכך ולפי דרישת החברה. 

 דירוג ההצעות ובחירת זוכה  .10

 מהניקוד המשוקלל: %30- ניקוד ציון האיכות .10.1

כות יינתן בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציע. בנוסף לכך, החברה רשאית ניקוד אי .10.1.1
 להתחשב במידע המצוי בידי החברה ו/או הגיע אליה מצד ג' אחר. 

 נק'( יחושב על פי אמות המידה כדלהלן: 100ניקוד האיכות )סה"כ כולל של  .10.1.2

ניקוד  קריטריון  
 מקסימלי

 שיטת הניקוד

מספר הגופים ו/או  א
ים אשר עונים הארגונ

 3.4על דרישות תנאי סף 
  לעיל

גוף ו/או ארגון נוסף מעבר  לכל ותנקוד 2 16
לשלושת הגופים/ארגונים הנדרשים להוכחת 

נקודות  16ועד  עמידה בתנאי הסף
 מקסימאליות

היקף כספי ממוצע של  ב
, 2016המציע בשנים 

 2018-ו 2017

  

 

 ₪ 100,000נקודות יינתנו לכל כפולות של  2 14
נקודות  14ועד  3.5מעבר לדרישות תנאי סף 

 מקסימאליות

אשר  כמות מועסקים ג
הנם בעלי רישיון נהיגה 

ובעלי ובעלי הכשרה 
הכשרה מקצועית 
מתאימה של "בודק 
בטחוני" מטעם משטרת 

  ישראל

 מעבר לדרישה 100נקודות יינתנו לכל  5 30
 נקודות מקסימאליות 30שבתנאי הסף ועד 

העונים על  כמות רכבים ד
 3.7דרישות תנאי סף 

לכל רכב נוסף מעל לכמות של  נקודות יינתנו 2 10
 רכבי סיור פעילים )ללא רכבי מטה ופיקוח( 2

הניקוד יינתן על פי התרשמות הועדה )או מי  30 שיחות עם ממליצים ה
מטעמה( משיחות עם ממליצים אשר פרטיהם 
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יימסרו על ידי המציע ו/או בהתאם למידע 
ע לידיעת הוועדה, וזאת על פי שיגי

 הקריטריונים הבאים :

 נקודות6 -. עמידה בלוחות זמנים 1

. התייצבות בזמן, בכמות העובדים הנדרשת, 2
 נקודות 6 -עם הציוד הנדרש 

 נקודות 6 -. איחורים והעדרות ללא התראה 3

. שמירה על הוראות, בטיחות, ציות להוראות 4
 נקודות 6 -

  נקודות 6 –. התרשמות כללית 5

 נקודות 100 סך הכל

 

הקריטריונים שבטבלה לעיל, קביעת ניקוד האיכות לפי  יובהר כי המידע הנדרש לשם .10.1.3
, ( והאסמכתאות המצורפות לו1מסמך א)המציע בין היתר באמצעות מילוי  יומצא ע"י

 כאשר המציע רשאי לציין מידע נוסף לפי שיקול דעתו. 

עיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות ואיכות קביעת הניקוד לפי אמות המידה ל .10.1.4
הניסיון תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת 

 של ממליצים.

החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות  וועדת המכרזים ו/א .10.1.5
לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס 

מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או 
ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין 
היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, 

 והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא  .10.1.6
כל הוכחה  – הצעותלאחר הגשת ה –חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

שותו שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לר
לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות 
בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע 

 להנחת דעתה.

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או מי מהנהגים המוצעים עם גורמים  .10.1.7
רה על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע, אחרים ככל שידוע לחב

 חוות הדעת של החברה תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

 65של יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה ציון איכות מינימלי  .10.1.8
רשאית, לפי  החברהים, תהא נקודות. על אף האמור, במקרים מיוחד 100מתוך  נקודות

שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב 
בנתונים הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניקוד 

 המינימאלי הנדרש, פער הציונים הכולל, יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה.

 מהניקוד המשוקלל %70-ניקוד ציון המחיר  .10.2
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החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר יעמדו ברף האיכות המינימאלי  .10.2.1
 המפורט לעיל.

על ידו לביצוע  המחיר המוצעהמציע יידרש לציין במסמך ג' את  -אופן הגשת הצעת המחיר  .10.2.2
 .  על פי הטבלה המפורטת במסמך השירותים

, לאחר סכימת כלל בשקלים חדשים זולה ביותרציון המחיר יחושב באופן שבו ההצעה ה .10.2.3
, תנוקד בציון והכפלתם בכמויות המוצעים בטופס הצעת המחיר )נספח ג'( מחירי היחידה

 ושאר הצעות המחיר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה: 70

יר של = ניקוד המח 70 ( *הנבחנת בשקלים חדשים / ההצעהבשקלים חדשים )ההצעה הזולה ביותר
 ההצעה

למען הסר ספק מובהר כי העלויות שיוצגו בטבלת הצעת המחיר לא יפחתו מעלויות השכר  .10.2.4
 ראה מסמך ג' למסמכי המכרז.  –שנקבעו בהוראות הדין

תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת  –הצעה שעלויות השכר בה יפחתו מהוראות הדין  .10.2.5
 המכרזים.

 סיכום הציונים ובחירת זוכה  .10.3

 10.1-10.2הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיפים ההצעה בעלת  .10.3.1
 לעיל, תיקבע כהצעה הזוכה. 

על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בכל תנאי הסף, תהא רשאית  .10.3.2
החברה שלא לבצע בדיקות איכות, ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של 

 מן הניקוד. 100%מחיר שתהווה 

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות, או  .10.3.3
שיוצעו במסגרתן, המחירים שיחרגו מהתקציב העומד לרשות החברה ו/או הצעות אשר 

 והפערים בהם יצביעו על קיומה של תכסיסנות.

סיבות מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות  .10.3.4
 תקציביות, לפי שיקול דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר  .10.3.5
 פתיחת ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות:  .11

החברה והמציע, הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את  .11.1
כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד 
המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה 

תנאי ובכפוף  או הענקת זכות כלשהי למציע. סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על
 לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

 המציע שנקבע כזוכה במכרז ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:  .11.2

 ידי המציע.-ד' כאשר הוא חתום על מסמךאת ההסכם המצורף כ .11.2.1

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק בישראל,  .11.2.2
 15ת מילוי התחייבויותיו של המציע הזוכה על פי הוראות ההסכם, תקפה למשך להבטח

 ₪ 5,000חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגובה 



13 

 

 

 .להסכם 18 בהתאם לקבוע בסעיף

 הסכם ההתקשרות;ל 1'נספח גאישור על עריכת ביטוחים, כאמור ב .11.2.3

לעיל תוך התקופה האמורה במכתב  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3
ה, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו יהזכי

פיצוי קבוע מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולחלט את ערבותו כ
ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 
התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה )אך לא חייבת( להזמין את השירותים ממציע 

ו תרופה אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד א
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-אחרים להם זכאית החברה על

חודשים  12הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך אם  .11.4
רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוג המציעים החברה ממועד מכתב הזכייה, תהיה 
 מכרז זה. מושא הסופי, לספק את השירותים 

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או  .11.5
מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר 

ין, כתוצאה הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה, לפי העני
 מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום,  טענותהזוכה מנוע מלטעון  .11.6
 –פה, בין לפני המכרז -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 בין לאחריו.ו –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה 

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .11.7
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים 

 שייגרמו לה, לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר. 

 שמירת זכויות .12

כרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש כל הזכויות במסמכי המ .12.1
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 עקרון ה"עפרון הכחול" .13

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי  .13.1
ן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינ

פסולה הוראה מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו 
בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ויוסיפו לחול 

לפי שיקול דעתה  –חר החברה )והיא בלבד( בין הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה, אלא אם תב
 לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור. –הבלעדי 

 אחריות .14

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  .14.1
 ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

קרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר מובהר במפורש, כי בכל מ .14.2
 עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.

 סודיות .15
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בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר  .15.1
 לת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נח

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  .15.2
 עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .15.3

ים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכ .15.4
המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, 
או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות 

 כן על ידי החברה.

 סמכות שיפוט ייחודית .16

ודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו הסמכות הייח
 השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

 תנאים כלליים .17

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  .17.1
לב משלבי המכרז על מנת לבחון את המציע והצעתו הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא בכל ש

במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים אשר 
 יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה.

נוסף על האמור, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע  .17.2
מידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או להוכיח את ע

הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה, 
ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים 

 נוספים.

ית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה החברה רשא .17.3
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת 

 ההצעה כדבעי.

החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים  .17.4
מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  25%-מי מחזיק בלמעלה מ המתנהלים לגביו או לגבי

 ( או נסיבותיהן מצדיקות זאת.7ממורשי החתימה שלו המפורטים במסמך א)

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ו/או למשרד לאיכות  .17.5
י שיקול דעתו הבלעדי, וכן הצעתו הסביבה ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פ

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

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים,  .17.6
לק או או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של ח

 חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר.

 

 בכבוד רב,                              

 בועז הירש                
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  יו"ר ועדת מכרזים                
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ              
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 מכרז מס'

 A22-2019 
 (1מסמך א)

אי בדיקת תנפרטי מציע, 
 מסמכי הערכה סף ו

 

 פרטים להוכחת עמידה בתנאי סף ולשם קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה

 פרטים על המציע .1

       שם המציע: .1.1
          מס' הזיהוי: .1.2
        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3
        שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4
         תפקיד איש הקשר:  .1.5
          טלפון קווי: .1.6
          טלפון נייד: .1.7
          פקסימיליה: .1.8
         דואר אלקטרוני:  .1.9

 

 ולצורך קביעת ניקוד האיכות 3.4 עמידה בתנאי הסף שבסעיף .2

פירוט ניסיונו של המציע במתן שירותי אבטחה ושמירה עבור שלושה גופים ו/או ארגונים במהלך השנים 
 12השירותים לתקופה של לפחות ועד המועד להגשת ההצעות, כאשר לכל גוף או ארגון הוענקו  2016

 )לפני מע"מ( : ₪ 360,000 חודשים במצטבר ובהיקף של 

תיאור השירותים  שם הגוף/ארגון
שניתנו על ידי 

 המציע

תקופת מתן 
השירותים 

)תאריך תחילה 
וסיום בפורמט של 

 חודש ושנה(

היקף כספי של 
השירותים שניתנו 
בשקלים חדשים 

 לפני מע"מ

 פרטי איש קשר
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ולצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה המציע מעסיק  3/6הנני מצהיר כי בהתאם לדרישות תנאי סף  .3
ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה של מעביד ________________ עובדים בעלי רשיון נהיגה -ביחסי עובד

 "בודק בטחוני" מטעם משטרת ישראל.

 צי רכבים: – ולצורך קביעת ניקוד האיכות 7.3שבסעיף  עמידה בתנאי הסף .4

 הערות  שנתון  דגם כל הרכב   מספר רישוי 

    

    

    

    

    

 

 ניסיונו הקודם / עובדיו / ** מובהר כי לטובת ניקוד האיכות רשאי המציע להוסיף מסמך חיצוני המעיד על
 שלעיל. אותשהמסמך יהיה בנוסח זהה לטבל, ובלבד (בצירוף רישיון הרכב) שבבעלותוהרכבים 

 

 על החתום:

                  שם המציע: _____________________ 

 תאריך: ____________________                      חתימת וחותמת המציע: ____________ 

 
 אישור עו"ד

 
__, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ______________

עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

_______________________    ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
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 מכרז מס'

A22-2019 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה

 
 לכבוד

       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה
        40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 

 א. נ.,
 

 ם תאגיד וזכויות חתימהאישור רישו הנדון:
 
 

"( מאשר בזה כי המציע המציע)להלן: " ___________________עו"ד של  ___________________אני הח"מ 

וכי הינו  / כל תאגיד אחר כגון עמותה או אגודה שיתופית התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל

ינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי א

פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע 

חתם/ו בפניי על  ___________ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי ביום 

, בעל/י ת.ז. ______________________________ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה הצהרה זו 

שהינו/ם מורשה/י חתימה של המציע אשר הוסמך/ו כדין  _____________________________שמספרה 

ל לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו א

 .באופן שחתימתו מחייבת את המציע בהצעתו לפי כל דין הפועל

 
 

 ,עו"ד   _______________
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 אישור רו"ח על מחזור כספי
 

 31.12.2018 -ו 731.12.201, 31.12.2016אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
בוקרו/נסקרו  31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 

בוקרו על ידי רואי  31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום הדו
 חשבון אחרים. 

 
 -ו 31.12.2017, 31.12.2016חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג

 1ת תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחידאינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניי 31.12.2018
 

 לחילופין:
 

 -ו 31.12.2017, 31.12.2016חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2018

 
 ן:לחילופי

 
 -ו 31.12.2017, 31.12.2016חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 31.12.2018
  
המחזור הכספי  31.12.2018 -ו 31.12.2017, 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  .ד

 אבטחה ושמירה הנו כמפורט להלן :שירותי של חברתכם הנובע מביצוע 
 

 _________________________ לפני מע"מ - 2016שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2017שנת 
 _________________________ לפני מע"מ - 2018שנת 

 
                                                                                                            

 בכבוד רב,         
                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 חתימת רואי החשבון        
 הערות: 

  2009אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל . 

 של משרד הרו"ח. יודפס על נייר לוגו 

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  ,99וספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות ת 1

 מהנוסח האחיד.
 

 מכרז מס'
A22-2019 

 (3מסמך א)
אישור רו"ח על מחזור 

 כספי
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 מכרז מס'

A22-2019 
 (4מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים
 

 תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 
היה צפוי/ה ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אאני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 המציע.
 
 "(.החוק" -)להלן 1976 –תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  הריני נותן .2
 
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא  .3

שלא כדין עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
(, או לחלופין, המציע ו/או 1987 -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 וכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ות .4
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
שמספרה ______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
"( שהוא הגוף המבקש המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

כות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה להתקשר עם החברה לשירותי אי
 בשם המציע.

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .2
 הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

 החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 ודעה(;)ה יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 שנתית, חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים

-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א
 התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954

 משולב[, ]נוסח הלאומי ביטוחה חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט

 שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה

 העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות

-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים
 חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998

 חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה

 א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-ס"בתש עבודה(, )תנאי לעובד הודעה
 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק

 יר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצה .3

__________                                                                                    __________________ 

 ם המצהיר+ חתימהש                                                                                              תאריך
 

 אישור עו"ד
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

עליו להצהיר את האמת _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי 
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך
 

 מכרז מס'
A22-2019 

 (5מסמך א)
תצהיר שמירת זכויות 

 עובדים

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
"( שהוא הגוף המבקש להתקשר ציעהמ" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה החברה" –עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 בשם המציע.

  
המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או  .2

או בעבירות מרמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או פגיעה בעבירה פלילית הכרוכה באלימות 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא 7) בשבעבאיכות הסביבה וזאת 

מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל 
נוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, והם לא הורשעו או ו/או לכי

 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7) בשבענקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור 

 1968 -לעניין סעיף זה, "בעל שליטה" כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח  

 ן למעט: נכו 2האמור בסעיף  .3

לעיל יפרט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים שבגינם אינו עומד  3מציע שאינו עומד בכל תנאי סעיף )
 (.בתנאי האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 
 

        ____________________ 
 ירחתימת המצה                 

 
 
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ 
המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 

י יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכ
 נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 מכרז מס'
A22-2019 

 (6מסמך א)
תצהיר העדר הרשעה 

 פלילית
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 לכבוד

 
 ות הסביבה בע"מלשירותי איכ החברה

         40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 
מס' במכרז המציע  כלפיכם בקשר עם השתתפות מתחייבים בזאת"( אנו המציעבקשת ___________ )להלן: "ל

A22-2019 שקלים 5,000של ד לסך לשלם לכם כל סכום או סכומים ע של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 
מבלי להטיל עליכם לבסס או וזאת בלא כל תנאי שהוא, ודרישתכם,  ימי עסקים מיום קבלת  3וזאת בתוך  חדשים

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שנהיה רשאים לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי 
 .בכללאו  שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.ובלבד מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 ועד בכלל. 05/05/2020יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה

 

 בנק: ___________חתימת        תאריך: ________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכרז מס'
  A22-2019 

 (7מסמך א)
 נוסח ערבות בנקאית
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 לכבוד

 "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "
 
 

 
 הצהרת משתתף

,  לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה __________________ח.פ/ע.מ.  ____________________אני הח"מ 
ואת הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים אשר  םשירותיהמסמכי המכרז, ולרבות את מפרט זהירה את 

צורפו למכרז, ולאחר שהשתתפתי/ מי מטעמי השתתף בכנס המציעים, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי 
 לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

מצעות מורשי חתימה מטעמי( כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן )לעניין תאגיד, בא הריני מאשר .1
בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעלי 

 הידע, המומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

נות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיו .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים  ד'-ומסמך ב' המצורפים כלרבות  ירותםשהההתקשרות ומפרט 

 המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ו .3
 שבמסמכי המכרז. 

אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שהצעתי, והנני  .4
 מקבל על עצמי לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.

אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז בהגשת הצעתי זו, הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם,  .5
ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים 
להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת 

 ממנו.

היר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצ .6
 ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
ורים )לרבות לאחר שלב לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמ

ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי 
ו/או לחלט את הערבות שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה 

 בקשר לעניין זה.

כי המכרז, הנני מציע לתת את השירותים המפורטים בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמ .8
נקבתי במסמך ג' )טופס המחירים( המוגש יחד עם הצעתי בהם במסמכי המכרז בתמורה למחירים 

 זו. 

ידוע לי כי הסכומים שאנקוב הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  .9
לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ו

 שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

להבטחת קיום הצעתי על כל תנאיה, אני מצרף בזאת ערבות בנקאית לטובת החברה לשירותי איכות הסביבה  .10
ות הבנקאית בערבות ביצוע, בגובה "(. אם הצעתי תתקבל, אחליף את הערבהערבות הבנקאיתבע"מ )להלן: "

מפורט בהסכם ובמסמכי המכרז, והריני מתחייב כי תוך המועד שנקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד ה
בידי החברה את כל המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי המכרז, וכן אתחיל לספק את השירותים ביום 

 שהחברה תורה לי כאמור במכתב הזכייה.

 כרז מס'מ
 A22-2019 

 (8א)מסמך 
 הצהרת המשתתף
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ם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא החברה הנני מודע לכך כי א .11
פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, ובנוסף תהא זכאית 
לחלט את הערבות הבנקאית אשר אפקיד בידיה עם מסירת הצעתי זו או את ערבות הביצוע, וזאת כפיצוי 

 וע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.קב

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים  .12
 הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 רעונית. הנני מצהיר כי הצעתי זו איננה הצעה ג .13

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או הפרת  .14
הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל 

 תשמש במקום התראה כנ"ל.
 

 
 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 

 __________חתימה וחותמת המציע: ____ ___________________________ כתובת רשומה:

    תאריך: ___________

 
 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

גיד בשמו מוגשת ההצעה, וכי הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התא
 אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 

 _____________________טל' נייד: _ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________    מייל : ___________________________
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד 
 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 
"( המציע" –נותן התחייבות זאת בשם ________________________ ח.פ. ____________ )להלן הנני  .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני החברה" –הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 
 מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.

  
ורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממ .2

יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין 
ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה 

 בתפקידו.
 

 תי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימ .3
 

 
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר             

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
רה ______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספ

_________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 
 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

___________________   ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   

 מס'מכרז 
A22-2019 

 (9נספח א')
התחייבות בדבר מניעת 

 שוחד
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם המציע( 

 מצהיר בזאת כי: 

 נהליה. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומ . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  . 2

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .        4

 בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לא הייתי מעורב . 5

 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא         . 6

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

מועד ם לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד טיאני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפר.       7

 הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  . 8

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________
 
 

 
 אישור עו"ד

 
ני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר א

בזאת כי ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת 
ר שהבינו את משמעותה ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאח זהות מס' ____ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/

 המשפטית של חתימתם. 
 

_______________  ___________                            ___________ 
 שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה

 
 

 מכרז 
A22-2019 

 (10נספח א')
תצהיר בדבר אי תיאום 

 מכרז
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 מירה על זכויות עובדיםתצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין ש
 )ייחתם על ידי המציע ועל ידי בעלי השליטה בו( 

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

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

"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציעהוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "אני  .1
להצעה לבקשה לקבלת הצעת מחיר  למתן שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות בשדה דב בתל אביב 

 שפרסמה החברה לשרותי איכות הסביבה.
 

ל זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הנני מצהיר כי המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירה ע .2
 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, אם וככל שחלים על המציע.

 
 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 

 אישור
 
 

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

 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 מכרז מס'
 A22-2019 

 (11מסמך א)
לעניין קיום  תצהיר

חובות שמירת זכויות 
 עובדים
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 כללי  .1

הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום השמירה  .1.1

על מנת שוועדת  וכן מרכיבים נוספים, אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות. זאת

המכרזים תוכל לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא 

 ייפגעו זכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלהלן בוצע לפי  .1.2

נכונות למועד פרסום ההוראה. יתכנו שינויים בתעריפים השונים, הנובעים  2הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.3

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

נימאלי המחושב עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה שבו נקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המי

 להלן, יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.

למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם או  .1.4

צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום בו המרכיב 

 עובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לטבלה.בטבלה מטיב עם ה

 נספח תמחירי לעובדי השמירה .2

בדצמבר  4, בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 2019בנובמבר  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .2.1

 :2016בדצמבר  22ומיום  2014באוקטובר  2וצווי הרחבה מיום  2012

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12 ₪  

שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה, 

 ₪ 5,300המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה, יעמוד על 

 לשעת עבודה. ₪ 29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי 

 .22.12.2016צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.34 ₪  

(4.62%) 

 השנים הראשונות, הכול בהתאם 4-ימי חופשה בתשלום ב 12

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

 .3.5ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 

 חגים
1.01 ₪  

(3.46%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים  9-העובדים זכאים ל

רי החג, אלא אם נעדרו בהם העובדים עבדו יום לפני ויום אח

 בהסכמת המעסיק. 

, 02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  מקור:

 .19סעיף 

 מכרז מס'
 A22-2019 

 (12מסמך א)
עלות שכר למעביד לכל 

שעת עבודה בתחום 
 השמירה והאבטחה

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H100.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 הערות  

 הבראה
1.38 ₪  

 

 ליום.  ₪ 432עומד על  2019ערך יום הבראה לשנת 

כאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה הז

 ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה.

כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה תעריף זה 

  והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה 

 מעבר להיקף משרה מלאה. 

 .3.6ות לימי הבראה בסעיף ראה פירוט הזכא

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום : מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .13.3.0.1, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 

 לפנסיה, כהגדרתה לקצבה המשולמת גמל, הפרשה לקופת

גמל(,  פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח חוקב

 מהיום הראשון, החל על שם העובדתעשה  ,2005-ה"התשס

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת בהתאם לכללים 

ירוגים המיוצגים על ידי הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הד

 ההסתדרות הכללית.

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, 

דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

 לידה.

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 

 המנוחה יש להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

 צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.: מקור

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


31 

 

 

 הערות  

 פיצויים
2.74 ₪  

(8.33%) 

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע 

ה לצו ההרחבה 6סעיף בההתקשרות. זאת למרות האמור 

 .חובה]נוסח משולב[ לפנסיה 

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי 

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

 לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה 6%בלבד 

 (., לפי העניין150%או  125%הנוספת שבוצעה )

בגין שכר היסוד יש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  %8.33להפריש 

6% . 

 .1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 ביטוח לאומי
1.17 ₪  

(3.55%) 

ביטוח לאומי.  3.55%מהשכר הממוצע, משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.6%מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

 60%הנמוך, וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק. 

חוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט ב

: כגוןמעבר לשכר היסוד,  ,1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה

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

 ארוחות.

 .1995-וח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"החוק הביט: מקור

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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 הערות  

 קרן השתלמות
2.46 ₪  

(7.5%) 

 

הקבלן מחויב לבצע הפרשה  2014בנובמבר  1החל מיום 

לקרן השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון 

להעסקת העובד אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע 

עבור עובדים, גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן 

 ות.ההשתלמ

 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב 

בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( 

בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, 

 חג ומחלה. 

 

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

ר, עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומ

תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 

 ביום המנוחה.  

אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע 

 ההפקדות לקרן השתלמות לעובדים.

 2012.1204.הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  
   41.68₪ סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

עלות הנסיעות  יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי

בפועל לעובד, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו 

 ליום עבודה.  ₪ 26.4ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד 

ישלם לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת 

 השירותים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז.

המעביד בהוצאות : צו הרחבה בדבר השתתפות מקור

 נסיעה לעבודה וממנה.

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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הפרשות לגמל בגין 

 החזר הוצאות
 (5%) 

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד 

לקופה אישית על שם העובד החל מהיום הראשון 

 להעסקתו.

רכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי 

 הסעות לעובדים.

  04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

  מחלה

על ידי המשרד כנגד קבלת אישור תשלום זה יבוצע 

רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל, אחת לחודש. 

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה 

בתקופת ההתקשרות עם המשרד של העובד בחברה 

הממשלתי, או לפי צבירת ימי המחלה של העובד 

. אין באמור כדי בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי

 בותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.לגרוע מחו

חוק התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 

אולם על אף האמור בחוק  ,1976-דמי מחלה התשל"ו

זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל 

עביד או באותו מקום חודש שהעובד עבד אצל אותו מ

 130 -ימי מחלה אך לא יותר מ  24ובסה"כ  -עבודה 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על 

 פי חוק דמי מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים 

)פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח 

 לאומי(.

 .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 י שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובד .3

במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו  -שעות נוספות  .3.1

 ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. 

חודשי עבודה ומעלה זכאי לחופשה בתשלום, בנוסף לימי  6כל עובד המועסק  -חופשה מסיבות משפחתיות  .3.2

 כדלקמן: 3.5החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

 ימי חופשה. 3 -לרגל נישואין זכאי העובד ל  .3.2.1

 יום חופשה. 1 -לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל  .3.2.2

 יום חופשה. 1 -לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל  .3.2.3

ו בעקבות פעולות איבה, יהיה עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/א - היעדרות ביום הזיכרון .3.3

זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות 

 בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ סבתו. -משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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ימים ויהיה זכאי לשכר מלא  7תקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו ל - ימי אבל .3.4

 בגין ימי היעדרותו מהעבודה, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

נוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי , הינם ב3.2 - 3.4יובהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים 

 העובד.

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה .3.5

מספר שנות עבודה אצל המעסיק 

 או במקום העבודה
 מספר ימי חופשה

 ימי עבודה 12 1 - 4

 ימי עבודה 13 5

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 - 8

 ימי עבודה 23 ואילך 9

 

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  - בראהימי ה .3.6

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור להלן: 

 הבראהמספר ימי ה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11  10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים,  - מענק מצוינות .3.7

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב

  בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה זו  1%גובה המענק יהיה  .3.7.1

בעד עבודה בשעות נוספות או ביום )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול 

 מנוחה )ככל שהעובד זכאי לו( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.   .3.7.2

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או   .3.7.3

יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן לחישוב ערך שעה, ולא 

 פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה  .3.7.4

 שלו כמעסיק.

דכן בשירות גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח( יעודכן על פי התעריף המעו - שי לחג .3.8

. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף ₪ 212.5המדינה. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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, ''הגנה על זכויות הוראת התכ''ם)כגון תלושי קנייה(. גובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע ב

  .7.3.9.2עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון'', מס' 

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. .3.8.1

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה   .3.8.2

 לו כמעסיק.ש

 מרכיבי עלות נוספים .4

נוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון ביגוד, והכל  .4.1

 בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים. 

 נספחים .5

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה. -נספח א  .5.1

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 נספח א
 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

11 30.06.2016 

 נספח תמחירי
עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום 

 במשק.

3.2 

 הבהרה לעניין חופשה מסיבות משפחתיות.

 הבהרה בגין תשלום מחלה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה. 3.5

 

 הבהרה לעניין שי לחג. 3.8

12 01.01.2017 
 נספח תמחירי

עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה בענף השמירה 
 .22.12.2016והאבטחה מיום 

 

 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה. 3.5

 עדכון תעריף דמי הבראה. נספח תמחירי 29.11.2017 13

 נספח תמחירי -  2 09.04.2018 14
לצו הרחבה בדבר קיצור עדכון נספח תמחירי בהתאם 

 .שבוע העבודה במשק

 נספח תמחירי - 2.1 01.11.2019 15
 עדכון תעריף ימי הבראה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

 
 
 
 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf


37 

 

 

 
 
 

 
 

 מסמך ב'
 השמירהמפרט שירותי 

 
הקבלן הזוכה מתחייב להעניק לחברה  שירותי שמירה ניידים במתקנים ואתרים קבועים או זמניים,  .1.1

 אתר העבודות, הכוללים:ב

סיורי נוכחות וביקורת בכל שטח האתר ולפי הנחיות הממונה כהגדרתו  .1.1.1.1

 להלן.

מניעת תפיסת קרקע ע"י אחר, ע"י ביצוע סיורים ותצפיות ועל פי הנחיות  .1.1.1.2

 הממונה.

שירותי שמירה ואבטחה נוספים בכל מקום ו/או על כל אדם או חפץ לכל  .1.1.1.3

 הדרישות ע"פ הוראת הממונה. צורך, בכל היקף שיידרש ובהתאם לכל

החברה שומרת על זכותה לדרוש מן הספק הזוכה לספק את שירותי  .1.1.1.4

שעות ביממה בהתראה של שבועיים מראש ובמקרה זה יידרש הספק  24השמירה 

 .הזוכה להספק את השומרים, הרכב והאמצעים הנוספים

 שעות השמירה והאבטחה: .1.2

שעות יום וכל ימות השנה הכל על פי  הקבלן יבצע את שרותי השמירה הפיזיים במשך  .1.2.1

 דרישות החברה מעת לעת.

הקבלן מתחייב לכך כי משך כל משמרת בביצוע השרות יהיה על פי הוראות כל דין ובכל   .1.2.2

 שעות. 8מקרה לא יעלה על 

שעות  8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי ביצוע השרות במשמרת העולה על 

 הממונה מראש.  שעות, יהיה באישור 12ועד 

הקבלן יבצע את שירותי הסיור הרכוב על בסיס רכב המוקד הקיים אצלו ואשר נותן  .1.2.3

שירותי סיור שוטפים באזור, למשך שעות הלילה וכל ימות השנה על פי דרישת החברה 

 סיורים(.  3שעות )סה"כ  4מעת לעת וע"פ הוראות הממונה, סיור באתר יבוצע בכל 

 הנדרש לצורך מתן השירותים: כישורי כוח האדם והציוד .1.3

במהלך תקופת ההתקשרות הקבלן יספק על חשבונו לביצוע השירות את כוח האדם והציוד 

 המפורטים להלן:

 בודק ביטחוני לא חמוש: .1.4

 בעל כושר גופני טוב ובריאות תקינה המתאימה לביצוע השירות.  .1.4.1

 ומעלה. 02לאחר שירות צבאי בצה"ל, רובאי  .1.4.2

 
 מכרז מס'

  A22-2019 
 מסמך ב

 מפרט השירותים 
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ימים( בהתאם לתכנים ולהנחיות  4ימה )אימון בסיסי בן בעל הכשרה מקצועית מתא .1.4.3

 משטרת ישראל.

בעל התמצאות וכושר הבנה לגבי מהות תפקידו ויכולת שימוש באמצעים שיעמדו  .1.4.4

 לרשותו.

 בעל ידיעה טובה של השפה העברית )לרבות קריאה וכתיבה(. .1.4.5

על פי  יתייצב באתר העבודה כשהוא ייצוגי ולבוש בביגוד המייצג את הקבלן, הכל .1.4.6

 דרישות החברה מעת לעת.

 רכב סיור: .1.5

הקבלן מתחייב לבצע את השירות במשך כל תקופת ההתקשרות ע"י רכב המשמש אותו 

 לסיור מוקד שוטף באזור ואשר ימלא אחר התנאים הבאים:

 רכב הסיור יהיה במצב תקין לנסיעה למשך כל תקופת השירות. .1.5.1

ב ופוליסת ביטוח חובה, צד ג' ומקיף לרכב סיור יהיה בכל תקופת ההתקשרות רישיון רכ .1.5.2

 בתוקף.

 ברכב סיור יותקן פנס צהוב מהבהב, ע"ג הרכב. .1.5.3

 רכב הסיור יהיה משולט בלוגו הספק. .1.5.4

 ברכב יימצא מכשיר התקשרות. .1.5.5

 .24/7ברכב הסיור יימצא לחצן מצוקה המחובר למוקד בטחון  .1.5.6

 רכב הסיור יבצע נסיעות ללא הגבלת קילומטרז'. .1.5.7

סיור מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב לספק באופן מיידי רכב במידה ויושבת רכב ה .1.5.8

 לעיל  2.5סיור חליפי העונה על כל הדרישות בסעיף 

הקבלן מתחייב לבצע את כל טיפולי אחזקת הרכב על חשבונו הכוללים, אחזקה, דלק,  .1.5.9

 ניקיון ותיקונים.

ים, ככל שלרכב קיימת מערכת איתוראן/ פויינטר או למערכת בעלת איפיונים זה .1.5.10

 תינתן לממונה אפשרות צפייה בניהול הצי הקיים.

 מפקח: .1.6

הקבלן מתחייב לכך כי בכל תקופת ההתקשרות יעסיק מפקח אשר יימצא מעת לעת  ועל פי 

 הצורך באתר השירות לטובת פיקוח על ביצוע נאות של השירות ולקיום כל ההתחייבויות.

ם החברה בכל שעות היממה ובכל הקבלן מתחייב כי המפקח יהיה זמין לקיום קשר מתמיד ע

 ימות השנה וכי יימצא באתר השירות במידה ויידרש ע"י הממונה.

 המפקח ימלא אחר הקריטריונים הבאים:

 מכיר ויודע את אתר השירות וההתחייבויות. .1.6.1

מתחייב לפקח פיקוח ישיר על ביצוע השירות הכולל סידורי עבודה ווידא התייצבות  .1.6.2
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 השומרים באתר.

 ח דיווח מיידי על אירועים חריגים לקבלן ולממונה.מתחייב לדוו .1.6.3

 ביצוע בקרה ופיקוח על נוכחות השומרים ואופן ביצוע השירות על ידם. .1.6.4

 בקרה ופיקוח על האמצעים אשר יסופקו ע"י הקבלן בביצוע השירות. .1.6.5

 אמצעים נוספים: .1.7

 הקבלן מתחייב לספק לביצוע השירות את האמצעים הנוספים הבאים:

 .24/7צב ברכב הסיור ומחובר למוקד לחצן מצוקה שיו .1.7.1

מערכת בקרת שמירה בשטח אתר השירות ואפשרות לספק נתונים אודותיה ע"פ דרישת  .1.7.2

 הממונה.

 להציב ברכב פנס יד נטען. .1.7.3

 לספק לשומר כובע זיהוי. .1.7.4

 לספק לשומר תרסיס פלפל מאושר ובהתאם להנחיות משטרת ישראל. .1.7.5

 ברת הקבלן.ביגוד הכולל חולצה, מכנס הנושאים את לוגו ח .1.7.6

 לספק לשומר אמצעי התקשרות למפקח החברה. .1.7.7

 תיק ע"ר. .1.7.8

 .אמצעי תקשורת .1.7.9

 נק'.  10מערכת לבקרת שמירה הכוללת לפחות  .1.7.10

 הממונה: .2

החברה תמנה נציג מטעמה לעניין ההתקשרות והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות הממונה כפי שיינתנו  .2.1

 לקבלן מידי פעם בפעם לגבי השירות וביצועו.

יה רשאית לבדוק בכל עת את השירות במהלך ביצועו ולקבל מהקבלן כל מידע והסבר שידרשו החברה תה .2.2

 על ידה בקשר לשירות.

מפורש בזה כי אין בהוראות דלעיל כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע הנאות של השירות או  .2.3

 כדי לפטור את הקבלן מאיזו ממחויבויותיו כלפי החברה עפ"י ההסכם.
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 טופס הצעת מחיר –מסמך ג' 
 ]יוכנס למעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי המכרז[

 
 

 השמירה בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הנני מציע להעניק את שירותי  .א
 המפורטים להלן במחירים הנקובים על ידי בצידם:

תיאור השירות 

 הנדרש

* מחיר לא תעריף  עד שעה משעה ימי השבוע כמות

 כולל מע"מ

מובהר כי התעריף לא 

יפחת מן התעריף 

המינימאלי הקבוע 

 בדין

מחיר 

 לחודש 

יחושב ע"י 

  החברה

בודק ביטחוני לא 

 חמוש
1 

א' עד ו'  ימי חול

 וערבי חג
06:00 20:00 

תעריף לשעת עבודה: 

________ 
XXX 

בודק ביטחוני לא 

 חמוש
1 

רב שישי, שבת ע

 ומועדי ישראל

כקבוע 

 בחוק

כקבוע 

 בחוק

 תעריף לשעת עבודה:

________ 

XXX 

 06:00 20:00 כל השבוע 4X2 1רכב 

 3תעריף משמרת )

 סיורים(: 

______ 

XXX 

 כל השבוע 1 מפקח

 זמינות

 טלפונית

שעות  24

 ביממה

 24זמינות 

שעות 

 ביממה

 חודשי:

________ 

XXX 

 עכל השבו 1 מוקד ביטחון

זמינות 

שעות  24

 ביממה

 24זמינות 

שעות 

 ביממה

 חודשי:

_______ 

XXX 

אמצעים נוספים 

כהגדרתם במסמך 

 'ב

 20:00 06:00 כל השבוע  1

 חודשי:

_______ 

XXX 

 
ימי פעילות בימי מנוחה לפי השעות המופיעות בטבלה  8ימי פעילות חול ועוד  22המחיר לחודש יחשוב לפי 
 רבות תוספת על פעילות בימי מנוחה.במכפלת התעריף השעתי, ל

 
בהם תעשה החברה שימוש לצורך  חישוב הצעת המחיר השבוע הכמויות וימי 

הכוללת הנם לצרכי נוחות בלבד ולא יחייבו את החברה. השירותים יינתנו בפועל על 

 מכרז מס' 
A22-2019 

 מסמך ג
 טופס מחירים
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עבודה שתועבר לו ועל פי השירותים שיספק תכנית ידי הספק הזוכה בהתאם ל
 בפועל.

 
 

מס' הזיהוי: _______________________ חתימה  __________________________  ע:שם המצי
 תאריך: ___________ וחותמת המציע: ______________ 
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 שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות בשדה דב בתל אביבהסכם למתן שירותי 

 2019___ לחודש_____ שנת שנחתם בנאות חובב ביום 
 

    ב י ן :
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 מנאות חובב    
    "( החברה" או "המזמין)להלן: "     

 מצד אחד;       
 
 

 , ח.פ. _______________________ בע"מ   לב י ן :
 כתובת:_____________    
 "( הקבלן)להלן: "    

 מצד שני;               
 
למתן שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות בשדה דב בתל אביב  מכרז פומבי ____והחברה פירסמה  ואיל:ה

 " בהתאמה(;האתר" ו"המכרז)להלן: "
 

והחברה, על בסיס הצהרות והתחייבויות הקבלן, החליטה על בחירה בקבלן  למכרזוהקבלן הגיש הצעתו  והואיל:
ומהווים חלק בלתי  כנספח א'קבלן מצורפים להסכם זה והצעת ה המכרז)מסמכי  במכרזכקבלן הזוכה 

 נפרד ממנו(;
 

הקבלן מתחייב להעניק את השירותים על ידי עובדים מטעמו של הקבלן והחברה מעוניינת לרכוש מן  והואיל:
 הקבלן שירותים אלה, הכל בכפוף לכל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה להלן;

 
א חברה רשומה כדין ובעל רשיון קבלן שירות, וכי הוא בעל הנסיון, הידע והיכולת והקבלן מצהיר, כי הו והואיל:

 לספק שרותים אלו;
 

וכן ביום  2011-נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, התשע"ב 2012ביוני  19וביום  והואיל
והניקיון בגופים נכנס לתוקף החוק להעסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה  06.08.2013

 (;"החוק")שני החוקים ייקראו להלן:  2013 –ציבוריים, התשע"ג 
 

 והחוק חל על היחסים שבין הצדדים; והואיל
 

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט בהסכם זה; והואיל:
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא .1

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ואלה הנספחים: המבוא להסכם .1.1

 

 כל מסמכי המכרז והצעת הזוכה - נספח א'
 

 העתק מרישיונות הקבלן - נספח ב'
 

 נספח ביטוח - נספח ג'
 

 אישור עריכת הביטוח - 1נספח ג'
 

 מכרז מס'
A22-2019 

 מסמך ד'
הסכם 

 ההתקשרות
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 נוסח ערבות בנקאית - נספח ד'
 

 גוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות והימנעות מני - נספח ה'
 

 כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנותו של הסכם זה. .1.2

 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי שני הצדדים. .1.3

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף לשון רבים משמעו ולהיפך, וכל האמור בו במין זכר אף במין  .1.4
 מעו ולהיפך.נקבה מש

על פי כל דין וכן  השוכראין בהסכם זה בכדי לשנות ו/או לגרוע מהתחייבויות ואחריותו של  .1.5
 מהתחייבויותיו והצהרותיו שניתנו במסגרת הצעתו במכרז. 

, יחול על הסכם זה, כאשר לצורך פרשנות רואים את ההסכם כחיקוק 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .1.6
 כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 תההתקשרו .2

לשם אספקת השירותים, באופן קבוע ורציף, את שירותיהם של עובדים החברה הקבלן יעמיד לרשות  .2.1
 "(. העובדים" או "נותני השירותיםשיועסקו מטעמו )להלן: "

, המכרזמוסכם בין הצדדים כי השירותים אשר ייתנו על ידי הקבלן יהיו בהתאם להוראות מסמכי  .2.2
 ועל פי דרישות החברה.

 שאית לדרוש מן הקבלן לאשר מראש את זהות נותני השירותים.החברה תהא ר .2.3

היה ומסיבה כלשהי מי מנותני השירותים יחדל לעבוד בקבלן, או יעדר מכל סיבה שהיא, יעמיד  .2.4
נותן שירותים חלופי מתוך הצוות הקבוע בלבד )משמרת בוקר או ערב( בעל החברה הקבלן לרשות 

מראש. ככל שיוסכם בין הצדדים כי נותן שירותים מסוים  כישורים דומים אשר יאושר על ידי החברה
יספק שירותים באופן בלעדי לחברה, יספק אותו נותן שירותים שירותים לחברה על בסיס בלעדי ולא 
יועסק או יספק שירותים, בין בתמורה או שלא, לכל אדם אחר במשך תקופת אספקת השירותים 

 לחברה. 

לן בלבד. נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום מהחברה, נותן השירותים יהיה עובד של הקב .2.5
בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיום ההסכם עם החברה או מכל סיבה אחרת. למען הסק 
ספק מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה ו/או בכל הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, 

 שירותים או מי מטעמם לבין החברה.כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין נותני ה

נותני השירותים ו/או חלקם לא יוחלפו באחרים, אלא אם כן יתקבל לכך אישור, מראש ובכתב, מאת  .2.6
 החברה.

החברה תהיה רשאית לדרוש את החלפת נותני השירותים ו/או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי  .2.7
 ימים מיום קבלת הודעת החברה. 5תוך  וללא צורך בהנמקה, והקבלן יחליפם על פי דרישת החברה

מתן השירותים יעשה באתר שיקום הקרקעות בשדה דב בתל אביב. נותני השירותים יהיו כפופים,  .2.8
בעת הצבתם, למנהל אשר ימונה על ידי החברה לפיקוח על מתן השירותים או לגורם אחראי אחר 

ילותם המקצועית וינחה אותם "(, אשר ינהל את פעהממונהמטעם החברה שיקבע על ידה )להלן: "
בעבודתם. הקבלן יוודא שנותני השירותים יתאמו את היעדרותם המתוכננות עם הממונה, באמצעות 

 הקבלן. 

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמונע מהחברה לבצע או לרכוש בעצמה או באמצעות אחרים,  .2.9
אין ולא תהיה לקבלן זכות בכל עת, שירותים כלשהם מסוג השירותים המפורטים בהסכם זה. 

לבלעדיות ואין החברה מתחייבת לרכוש מן הקבלן שירותים בהיקף כלשהו. אין בהסכם זה כדי לחייב 
 את החברה לקבל את השירותים מנותני השירותים בהיקף, לתקופה ולתפקידים כלשהם. 

את השירותים , והוא יידרש להעניק הקבלןהחברה תהא רשאית לשנות את מיקום האתר בתיאום עם  .2.10
 הקבלןכמו כן החברה תהא רשאית לדרוש מן  בהסכמתו מן האתר החלופי שייקבע על ידי החברה

וזאת על פי שיקול  הקבלןלספק את השירותים באתר/ים נוסף/ים בהתאם להצעת המחיר שהציע 
למתן שירותים באתרים  הקבלןדעתה, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לחייב אותה להתקשר עם 

 אחרים.נוספים/
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 רישיון: .3

א לחוק 10הקבלן מתחייב כי בכל עת, במשך תקופת ההתקשרות, יהיה בידיו רישיון תקף על פי סעיף  .3.1
"הרישיון"(. העתק מהרישיון, אשר  -)להלן  1996 -העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו

 להסכם זה. 'בנספח כבתוקף במועד החתימה על הסכם זה, מצ״ב 

ן יפקע, בין בשל הגבלת תוקפו מלכתחילה ובין אם מכל סיבה אחרת כלשהי, כי אז היה והרישיו .3.2
מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתק רישיון חדש עד המועד בו יפקע הרישיון. ככל שהרישיון יפקע 
ובאותו מועד לא יהיה בידי הקבלן רישיון חדש, מתחייב הקבלן להודיע על כך בכתב לחברה במועד 

 יתן ולכל המאוחר במועד פקיעת הרישיון.מוקדם ככל שנ

במקרה כזה הדבר ייחשב כהפרה יסודית של הוראות הסכם זה, והחברה תהיה רשאית לסיים את  .3.3
ההתקשרות עם הקבלן באופן מידי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת כלשהי, בנוסף לכל סעד אחר 

 יה. השמור לה על פי הדין, לרבות זכות לתבוע פיצוי מלא בגין כל נזק

 תקופת ההסכם .4

שתחילתם במועד אשר ייקבע  חודשים  12תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה לתקופה של  .4.1
( 3ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש )

ארבע עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה  חודשים נוספים, 12תקופות נוספות, כל אחת של 
יום לפני תום תקופת ההתקשרות  30וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לזוכה לפחות , ( שנים 4)

ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל הוראות 
 ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

בלן על סימו המוקדם של ההסכם, מכל סיבה שהיא, על אף האמור החברה תהא רשאית להודיע לק .4.2
וזאת בהתראה מראש ובכתב בת שבעה ימים. הסתיימה תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף זה לא 
יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי ו/או תשלום למעט עבור השירותים שיינתנו על ידו עד למועד סיום 

 ההתקשרות בפועל.

עם הקבלן על פי נהליה והדין החל עליה והודעה חברה תהא רשאית להאריך את התקשרותה  .4.3
 מתאימה תימסר בכתב לקבלן. 

 ביטול ההתקשרות מסיבות הקשורות בחוק: .5

החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן, באופן מיידי וללא תשלום כל פיצוי לקבלן במקרים 
 המנויים להלן. 

א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 10בכל מקרה של העדר רישיון תקף של הקבלן על פי סעיף  .5.1
. היה והרישיון יפקע, בין בשל הגבלת תוקפו מלכתחילה ובין אם מכל 1996 -כוח אדם, התשנ״ו

ימים טרם  7סיבה אחרת כלשהי, כי אז מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתק רישיון חדש עד 
 המועד בו יפקע הרישיון.

 להסכם זה.  5.4בסע' בשל העדר כדאיות כלכלית לקבלן כמפורט  .5.2

יום מהמועד שנמסרה לו על כך  15הקבלן לא תיקן הפרה שהתגלתה בדו״ח בודק השכר בתוך  .5.3
 הודעה על ידי החברה.

בכל מקרה בו החברה פנתה לקבלן בדרישה לתקן הפרה או פגיעה בזכויות של מי מהעובדים  .5.4
בדרכים הקבועות בסעיף  המוצבים ו/או שהוצבו אצל החברה, לרבות בגין הודעה שנמסרה לחברה

 15( לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, והקבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה בתוך 3)א()25
 יום מיום שנדרש לעשות כן על ידי החברה.

לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה(  16נמסר לחברה העתק מדרישת תשלום )כמוגדר בסעיף  .5.5
יחס לעובדו המוצב אצל החברה או שהיה מוצב אצל שנמסרה לקבלן על ידי גורמי אכיפה ב

ימים מהמועד שנמסרה לו דרישת  15החברה, והקבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה תוך 
 התשלום על ידי גורמי האכיפה.

לחוק להגברת  16נשלחה לקבלן התראה מינהלית ו/או הודעה על כוונת חיוב )כמוגדר בסעיף  .5.6
הודעה על כל הליך אחר מצד גורם אכיפה כלשהו בגין הפרה או פגיעה האכיפה בדיני עבודה(, ו/או 

בזכויות עובדו המוצב אצל החברה או שהיה מוצב אצל החברה, והוא לא תיקן את ההפרה או 
 יום מהמועד שנמסרה לו ההודעה כאמור. 15הפגיעה בתוך 

 זכויות נותני השירותים ועלויות הקבלן .6

ל דין בכל הקשור להעסקת העובדים ולשלם להם את כל הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כ .6.1
התשלומים ולתת להם את כל ההטבות, שהוא חייב לשלמם ולתיתם על פי הדין, לרבות כל הסכם 

 אישי, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה ופסיקה. 
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בכל עת,  ידי הקבלן לעובדים,-מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכויות והתשלומים שיוענקו על .6.2
 לא יפחתו מהמפורט להלן:

השכר לשעה של העובד ו/או השכר החודשי של העובד במשרה מלאה לא יפחת מהקבוע  .6.2.1
בתוספת "שכר מינימום ענפי" בשיעור הקבוע בצו  1987-בחוק שכר מינימום, תשמ"ז

 ההרחבה בענף השמירה והאבטחה אוכפי שיקבע או יעודכן מעת לעת על פי הדין. 

ו זכאים לזכויות הקבועות בדין באשר לעובדי קבלן בענף השמירה והאבטחה העובדים יהי .6.2.2
לרבות זכויות ייחודיות המוענקות לעובדי ענף השמירה והאבטחה מכוח הסכם קיבוצי וצו 
הרחבה אשר חל על הקבלן, לרבות שכר עבודה, שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי הבראה, 

ני, ביטוח ריסק )עד לביטוחו של עובד בביטוח דמי מחלה, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיו
פנסיוני(, שי לחגים, ימי חג, ימי אבל, המתנה בין משמרות )הסעה או מקום לינה(, חופשות 

 מיוחדות )נישואים, לידה(, ימי אבל, בגדי עבודה וציוד, פיצויי פיטורים וכיוצ"ב.  

ק, תקנה, צו הרחבה, הסכם בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקבועה בחו .6.2.3
קיבוצי או כל מקור נורמטיבי אחר, לרבות הסכם קיבוצי מיוחד החל על הקבלן מכח היותו 

 חבר בארגון מעבידים ו/או מכח יחסים בינו לבין עובדיו.

לרבות כל התשלומים, התוספות  ₪ 29.12עלות שכר מינימלית לשעת עבודה, שלא תפחת מ .6.3
דרטי ללא ותק בתוספת זו עומדת, במועד החתימה על הסכם זה, על והתנאים הנלווים, לעובד סטנ

"(. החברה תשלם לקבלן תמורה שלא תפחת עלות השכר המינימלית" -)להלן ₪ 41.62סכום של 
 מעלות השכר המינימאלית כאמור בסעיף זה. 

ת בכל מקרה, עלות שכר מינימלית לשעת עבודה לא תפחת מ״ערך שעת עבודה״, כפי שיקבע בתקנו .6.4
 "השר"( כמוגדר בחוק. -על ידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לשלם לעובדיו את כל המגיע להם, לרבות לגבי  .6.5
 זכויות המשתנות בהתאם לותק במקום העבודה ו/או למצבו האישי, ככל שהדבר רלוונטי.

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: .7

חייב להעסיק כדין את עובדיו, לשלם להם את שכרם ולהעניק להם את כל הזכויות הקבלן מת .7.1
 המגיעות להם כדין.

הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, את כל הביטוחים הנדרשים על פי כל דין עבור עובדיו וכן לשלם  .7.2
י עבורם, על חשבונו, את כל התשלומים התחייבים על פי כל דין, ובכללם תשלומי ביטוח לאומ

 וניכויים למס הכנסה. מובהר, כי בקביעת התמורה בין הצדדים, נלקחו בחשבון גם עלויות אלו. 

לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה,  28ככל שהשר יפעל מכוח סמכותו, כפי שנקבעה בסעיף  .7.3
לקביעת ״ערך שעת עבודה״ הרלוונטי לעובדי הקבלן המוצבים אצל החברה, הרי שערך שעת 

קבלן לעובדיו לא יפחת מהתעריף שנקבע על ידי השר, ועלות השכר המינימלית עבודה שישלם ה
 להלן תעודכן בהתאם. 5.3כהגדרתה בסעיף 

הקבלן מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן ההסכם המקורי אינו בגדר ״חוזה  .7.4
המקורי  הפסד״ וכי התמורה הכוללת את כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי ההסכם

ותוספת זו, לרבות ציוד, תקורות, רווח וכל עלות נוספת, מספיקה לו בכדי לכסות את עלות השכר 
 המינימלית.

לעיל הנה מעיקרי ההסכם, והוא מתחייב להודיע לחברה, באופן  6.4ידוע לקבלן כי הצהרתו בסעיף  .7.5
דש, כך שהתמורה מיידי, כל אימת שהאמור לעיל אינו מתקיים ובמקרה כזה תיקבע התמורה מח

החדשה שתקבע תאפשר לקבלן להעניק לעובדיו המוצבים אצל החברה את מלוא המגיע להם לפי 
 כל דין. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להביא לסיום ההתקשרות בכל עת, מכל סיבה  .7.6
 שהיא, לרבות בשל העדר כדאיות כלכלית לקבלן. 

ה בכל הנוגע לבדיקות התקופתיות אשר יערוך בודק שכר הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החבר .7.7
 לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה.  45מוסמך כאמור בתקנות שיקבע השר על פי סעיף 

ככל שבדו״ח בודק השכר המוסמך, או דו״ח אחר שיחליף אותו בהתאם להוראות החוק, תתגלה  .7.8
רה, יתקן הקבלן את ההפרה באופן הפרה של חובות הקבלן ביחס למי מעובדיו המוצבים אצל החב

 מיידי.
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הקבלן מתחייב לערוך בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוסמך, לפי הוראות פרק ו' בחוק  .7.9
ימי עסקים מיום  3להגברת האכיפה בדיני עבודה ולהציג בפני החברה את תוצאות הבדיקה בתוך 

 קבלתם.

 ו פגיעה בזכויות העובדים:דיווח על הליכים מצד גורמי אכיפה ותיקון כל הפרה א .7.10

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי בחמש השנים שקדמו ליום חתימת הסכם זה, הוא לא הורשע  .7.10.1
 -ו/או לא הוטל עליו עיצום כספי בגין אי הענקת זכויות ותשלומים למי מעובדיו )להלן

 ״ההצהרה״(.

 ככל שיש לקבלן הסתייגויות מן ההצהרה לעיל, להלן הפירוט:  .7.10.2

חברה באופן מיידי על כל שינוי ביחס לאמור בהצהרה מיד עם קבלת פסק דין הקבלן יודיע ל .7.10.3
מרשיע או במקרה שהוטל עליו עיצום כספי, ביחס למי מעובדיו )לרבות במקרה בו ההפרה 
נעשתה כלפי עובד שאינו מוצב בחברה(, ובכל מקרה יחזור על ההצהרה )ובמידת הצורך תוך 

 ודשים קלנדריים ובכל עת אחרת, לפי בקשת החברה.( ח6הסתייגויות( לפחות אחת לשישה )

הקבלן מתחייב לדווח לחברה באופן מיידי על כל הליך שנפתח נגדו על ידי משרד התמ״ת  .7.10.4
)בין פלילי ובין אזרחי( או כל גורם אכיפה אחר אזרחי או פלילי, לרבות הליכי חקירה 

חוק( או הודעה על הטלת ולרבות הליכים למתן התראה מינהלית או כוונת חיוב )כמוגדר ב
 עיצום כספי, והכל בכל הקשור לעובדיו המוצבים בחברה ו/או שהיו מוצבים בחברה.

כן מתחייב הקבלן לדווח באופן מיידי על כל דרישה )לרבות תביעה אזרחית או פלילית(  .7.10.5
שקיבל בקשר להפרה או פגיעה בזכויות עובד המוצב בחברה או שהיה מוצב בחברה, וזאת 

כלשהו, ובכלל זה, מצד גורמי אכיפה, העובד או מי מטעמו, ארגון עובדים, ארגון  מצד גורם
 העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים ו/או כל גורם אחר. 

 הקבלן מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה כאמור, לרבות לפי דרישת החברה. .7.10.6

ע תשלומים והענקת זכויות לרבות ביצו -״תיקון ההפרה״ -בהסכם זה על כל תתי סעיפיו 
 רטרואקטיבית לעובד.

-www.enviro, המפורסם באתר החברהאת הקוד האתי של  מצהיר כי הוא מכירהוא  .7.11
services.co.il.ויפעל בהתאם לערכיו , 

 

 מתן השירותים והיקפם .8

דים להינתן השירותים, כי הוא סייר בו, כי ביכולתו הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את האתר בו עתי .8.1
לבצע את התחייבויותיו ולספק את השירותים, בשעות אספקת השירותים, בהתאם ובכפוף 

; הקבלן מצהיר ומתחייב כי השירותים יהיו ברמה גבוהה המכרזלהוראות הסכם זה, ולהוראות 
 ביותר ולשביעות רצונה המלא של החברה.

( לא יעשה ו/או לא יציג כל מצג כי הוא עובד של החברה 1השירותים לחברה )כי במסגרת אספקת  .8.2
( לא 3פי הסכם זה ו)-( לא יספק שירות אשר לא הוסמך או לא קיבל אישור מפורש לספק על2)

יצהיר, יערוב או יתחייב בשם החברה בכל צורה שהיא ובכל עניין שהוא, אלא אם הוסמך והורשה 
 בכתב.ידי החברה מראש ו-לכך על

כי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה, לרבות, במקרה פגיעה,  .8.3
 פציעה, נזק או הפסד, שיקרה או שיגרם לו, לנותן השירות או לעובדים אחרים מטעמו.

כי יביא לידיעת נותני השירות, את פרטי הסכם זה וכי ידאג לכך שנותני השירות יקיימו את  .8.4
 , לרבות נספח הסודיות.הוראות ההסכם

כי לא יקבל, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר, כל תשלום ו/או תמורה  .8.5
שיתפרשו כטובת הנאה מכל סוג שהוא מכל צד שלישי בהקשר לשירותים שיספק לחברה. במידה 

שיתקבלו על ידו  ויעשה כן, הרי בנוסף להיותו מפר תנאי יסודי בהסכם זה, סכום או טובת ההנאה
כאמור, ישתייכו לחברה, שתהיה זכאית לנכות סכום זה או ערך טובת ההנאה, מכל הכספים 

 שיגיעו לקבלן ממנה.

כי ישמור בנאמנות על רכוש החברה וכל ציוד אחר הנמצא ברשותו והשייך לחברה וכן להחזיר  .8.6
ד עם סיום ההסכם, מכל לחברה כל ציוד ו/או רכוש השייכים לחברה והנמצאים ברשותו, זאת, מי

http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/


47 

 

 

סיבה שהיא. הקבלן לא יטען והוא מוותר על זכותו לטעון ל"עכבון" לגבי רכוש/ ציוד/ נכס של 
 החברה שימצא ברשותו.

ימלא אחר הוראות הממונה מטעם החברה, כפי שימסרו לו מדי פעם בפעם, וכי ידוע לו כי קביעות  .8.7
 יחייבו אותו באופן סופי. הממונה מטעם החברה והוראותיו ביחס למתן השירותים

פי הסכם זה, או מי מהן, -הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לצורך קיום התחייבויותיו על .8.8
 לרבות לצורך מתן השירותים, בכל צורה ואופן שהם.

 אמצעים, כוח אדם וציוד .9

 ניהנו אחראי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל זה לתשלום שכרם של נות .9.1
השירות, לרבות כל הניכויים, ההוצאות וההפרשות הנלוות, וכן לתשלום פיצויי פיטורין, דמי הבראה, 

 תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב, הכל לפי כל דין במלואם ובמועדם. 

הנו מומחה ובעל ניסיון בתחום מתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה, על נספחיו  .9.2
נים וכי הינו עוסק כיום בפועל במתן שירותים, מסוג, בהיקף ובאיכות הדומים לשירותים נשוא השו

 הסכם זה.

ברשותו כל הכישורים, היכולת, הידע, המיומנות, האמצעים הטכניים והפיננסיים וכח האדם  .9.3
כם הדרושים, באיכות ובכמות הנדרשים על מנת לספק את השירותים ואת כל התחייבויותיו על פי הס

 זה על נספחיו ועל פי כל דין, ביעילות, במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.

ינקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח שגם במקרים של תקלות המכבידות על מתן השירותים,  .9.4
 יסופקו השירותים כנדרש כפי שנקבע בהסכם זה.

של האתר בו יינתנו השירותים. מבלי לגרוע  הקבלן ונותני השירות ישמרו על שלמותם ותקינותם .9.5
מכלליות האמור, הקבלן ידאג כי נותני השירות לא יעשו שימוש במתקנים ו/או בציוד המצויים באתר 

 שלא במסגרת מתן השירותים ולשם אספקת השירותים.

נותני השירות הינם ויהיו במשך כל תקופת ההסכם אנשים מוכשרים לתפקידם, מאומנים כראוי,  .9.6
עלי הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה )על נספחיו(, וכן ב

 כי ידאג שנותני השירות יעמדו בכל דרישות הדין לגבי עובדים בתחום השירותים. 

כי יעסיק בכל עת עובדי קבלן בכמות אשר תבטיח את מתן השירותים לחברה במקצועיות וביעילות.   .9.7
ירות לא יוחלפו ביוזמת הקבלן באחרים, אלא אם כן יתקבל לכך אישור, מראש ובכתב, מאת נותני הש

החברה. ככל שנבצר ממי מנותני השירות מלספק את השירותים לחברה, הקבלן יספק לחברה עובד 
נותן שירות חלופי, העומד בתנאים הקבועים בהסכם זה, לתקופת נבצרות של עובד נותן השירות 

לן. ככל שהקבלן לא יצליח לספק לחברה עובד קבלן חלופי, יודיע על כך באופן מידי הקיים של הקב
 לממונה מטעם החברה.   

הוא האחראי המוחלט והבלעדי למהימנות נותני השירות וליושרם האישי. מבלי לגרוע מכלליות  .9.8
 האמור הקבלן יהיה האחראי הישיר כלפי החברה להתנהגות נותני השירות באתר. 

כי החברה רשאית לשנות את מקום מתן השירותים ו/או להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו ו/או  ידוע לו .9.9
להעתיקו למקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכי השינויים האמורים לא יגרעו כהוא זה 

ימים בטרם  7מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. מוסכם כי החברה תמסור לקבלן הודעה בת 
 וי כאמור. יבוצע כל שנ

יש ברשותו את כל הציוד הדרוש לשם אספקת השירותים לפי הסכם זה בטיב ובאיכות מעולים, וכי  .9.10
ככל שיידרש לספק את השירותים באמצעות ציוד אשר אין ברשותו, ידאג לרכוש את הציוד הדרוש, 

 .על אחריותו ועל חשבונו, ומבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה

יספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל החומרים והציוד הדרושים לשם אספקת השירותים לפי  .9.11
 הסכם זה. 
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 התמורה  .10

תמורת ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן, תשלם החברה לקבלן את הסכומים שננקבו על ידי הקבלן  .10.1
: בהתאם לשירותים שיינתנו בפועל  )להלן למכרזבהצעת המחיר שהגיש במסגרת המענה 

ידי -"(. התמורה תהא צמודה לתוספת היוקר ולשכר המינימום המתפרסמים מעת לעת עלהתמורה"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )שכר עובדים לשכר מינימום, עלויות נוספות ללשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה(.

, ובמקרה המכרזהחברה תהא רשאית לדרוש מן הקבלן לבצע שירותי אבטחה שלא פורטו במסמכי  .10.2
 ה יסכמו הצדדים על התמורה בהתאם להוראות הסכם זה.ז

 פיצויים מוסכמים:  .11

מוסכם בזאת כי החברה תהיה זכאית, בנוסף לכל סעד אחר לו הינה זכאית עפ"י כל דין לנכות 
מהתמורה המגיע לקבלן ו/או בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבוה כהגדרתה להלן, את הפיצויים 

 המוסכמים כדלקמן: 

בכל מקרה בו הקבלן לא סיפק את היקף כוח האדם הנדרש כמפורט  - צבות למשמרתאי התיי .11.1
, בגין כל עובד אשר לא הוצב במשמרת ו/או כל סיור ₪ 300בהזמנת העובדה, יחויב הספק בסכום 

 שלא בוצע ע"י רכב הסיור. 

איחור.  עבור כל ₪ 100בגין כל איחור בתחילת המשמרת יחויב הקבלן בסכום של  - איחור למשמרת .11.2
אחור משמעו, הגעה למשמרת עד שעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת המשמרת. איחור מעל שעה 

 מתחילת המשמרת יחשב לאי התייצבות. 

הוצב ע"י הקבלן עובד לביצוע השירות ללא כל האמצעים הנדרשים תחייב החברה את  - אמצעים .11.3
 למשמרת בגין כל אמצעי חסר.  ₪ 100הקבלן בסכום של 

במקרה והקבלן לא סיפק רכב סיור תקין ומאויש לביצוע השירות יחויב הקבלן בסכום של  - רכב סיור .11.4
 עבור כל משמרת.  ₪ 300

בכל מקרה בו הקבלן יציב בעמדת השמירה שומר שלא ע"פ  -הצבת כוח אדם שלא לפי המפרט .11.5
שהוצב בגין כל משמרת  ₪ 500דרישות מסמך ב' המפרט לשירותי השמירה יחוייב הספק בסכום של 

 השומר.

 תנאי תשלום:   .12

עם אישור החשבון אותו הגיש הקבלן לחברה, ולאחר הנפקת חשבונית מס כדין, תעביר החברה  .12.1
ימי  5דרישת תשלום בצירוף חשבונית מס כדין למשרד להגנת הסביבה. התמורה תשולם לקבלן בתוך 

 רת התשלום כאמור.עסקים ממועד קבלת מלוא התשלום מאת המשרד  להגנת הסביבה ובכפוף להעב

מובהר כי בהתאם להסכם המסגרת בין החברה לבין המשרד להגנת הסביבה, תנאי התשלום הינם עד  .12.2
ידי החברה, ובכל מקרה של הקדמה ו/או עיכוב -ימים ממועד הגשת דרישת התשלום כאמור על 60

 בהעברת התשלום לחברה, לא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך. 

ור לעיל ו/או במועד אותו ישולם בפועל החשבון לקבלן כדי לגרוע מחובתו לשלם לעובדיו את אין באמ .12.3
 שכרם במועד על פי דין. 

החברה תהא רשאית לעכב תשלום של כל סכום שלא אושר על ידה ו/או השנוי במחלוקת בין הצדדים.  .12.4
ב על ידי הצדדים החברה תודיע לקבלן מהו הסכום השנוי במחלוקת והסיבה לכך. המחלוקת תיוש

)חמישה עשר( ימים, אחרת תועבר להכרעתם המשותפת של הממונה מטעם החברה  15בתום לב בתוך 
 ושל מנכ"ל הקבלן.

 תשלומים שוטפים שישולמו על ידי הקבלן  .13

הקבלן יישא, לבדו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות, אך לא רק, מיסים  .13.1
וסק ומעסיק, כמתחייב מהפעלת סוג כזה של עסק למתן שירותים, ביטוחים שונים בגין היותו ע

 כנדרש בהסכם זה ושכר לנותני השירות לרבות הטבות סוציאליות על פי חוק.
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הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע השירותים ואין לו ולא תהיינה לו  .13.2
כאי לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין ביצוע טענות כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה ז

 השירותים.

נותני השירות לא יהיו זכאים לכל תשלום מהחברה, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיום  .13.3
ההסכם עם החברה או מכל סיבה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה ו/או בכל 

כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הקבלן ו/או נותני  הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה,
 השירות לבין החברה.

הקבלן מצהיר כי קיבל מהחברה את כל המידע והנתונים שהיו נדרשים לו לגבי מתן השירותים על פי  .13.4
הסכם זה ו/או לגבי כל גורם העשוי להשפיע על מתן השירותים או ביצועם, ועל סמך כל זאת הוא 

 יכולתו לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיו לפי הסכם זה.מצהיר ומאשר כי ב

הקבלן מצהיר, כי התמורה נאותה והוגנה, מהווה את העלות הכוללת ומלוא התשלום לו הוא זכאי  .13.5
וכן כי היא כוללת בתוכה את הסכומים אותם יהיה על הקבלן לשלם לנותן השירות, לרבות בגין 

העלויות והרווח לקבלן. אין לקבלן ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר תנאיו הסוציאליים, וכן את 
 עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין ביצוע השירותים נוסף לתמורה.

פי -כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים על .13.6
ו. החברה תנכה במקור מכל תשלום שתשלם לקבלן את כל הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על יד

המסים ושאר תשלומי החובה שעליה לנכות במקור בהתאם לכל דין, אלא אם ימציא הקבלן לחברה 
 אישורים מתאימים משלטונות המס שיאשרו לחברה שלא לנכות מסים ותשלומים כאמור.

 סודיות .14

 מוסכם ומובהר בזה במפורש כדלקמן:

" הינו: כל חומר ו/או מידע אחר של המזמין ו/או לקוחותיו ו/או ספקיו ו/או עסקיו מידעבהסכם זה " .14.1
ו/או בקשר למזמין ו/או בקשר לחברות הקשורות למזמין ו/או כל חומר שהגיע אל הקבלן ו/או נותן 
השירותים במסגרת ו/או במהלך ביצוע השירותים, בין בעל פה, בין בכתב ובין על גבי כל מדיה שהיא, 

ות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, תוכניות לרב
עסקיות, שיטות עבודה, שיטות ייצור, טכניקות, תהליכים, מוצרים, נתוני מחקר כלשהו, מחירים, 
הזדמנויות עסקיות, רשימת לקוחות, הזמנות ו/או הסכמים מכל סוג. לעניין זה, אין נפקא מינה אן 
המידע הגיע לידי הקבלן ו/או נותני השירותים במהלך או עקב אספקת השירותים או עקב ביצוע 

 שירותים עבור צדדים שלישיים הקשורים עם המזמין.

הקבלן ונותן השירותים מתחייבים לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר את  .14.2
במישרין או בעקיפין. כמו כן, מתחייבים הקבלן  המידע ו/או את חלקו לכל אדם ו/או גוף כלשהו,

ונותן השירותים שלא לעשות כל שימוש במידע, בין עבור עצמם ובין עבור אחרים בין בתמורה ובין 
שלא בתמורה, לכל מטרה שאינה אספקת השירותים עבור המזמין על פי הוראות הסכם זה ולא 

שהיא, לרבות ביטולו או הבאתו לקיצו וזאת לעשות כל שימוש במידע לאחר סיום ההסכם מכל סיבה 
 למשך תקופת זמן בלתי מוגבלת.
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הקבלן מתחייב בזאת להחתים את נותני השירותים אשר יועמדו לרשות המזמין למתן השירותים על  .14.3
. הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין 'הנספח התחייבות לשמירה על סודיות המצורפת להסכם זה כ

 ני השירותים.הפרה של התחייבות נות

 קבלן עצמאי .15

הקבלן משמש כקבלן עצמאי לצורך אספקת השירותים, ולא ייווצרו, בשום מקרה, בין החברה לבין  .15.1
נותני השירותים יחסי עובד ומעביד. נותן השירותים יהיה עובד של הקבלן בלבד. הקבלן ו/או מי 

ים לפי הסכם זה או סיום מנותני השירותים לא יהיו זכאי לכל תשלום מהחברה, בקשר למתן שירות
ההסכם עם החברה או מכל סיבה אחרת, למעט התמורה אשר תשולם לקבלן בלבד. למען הסר ספק 
מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה ו/או בכל הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין נותני השירותים או מי מטעמם לבין החברה. 

בהר במפורש, כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל מו .15.2
זה לתשלום שכרם של נותני השירותים, לרבות כל הניכויים, ההוצאות וההפרשות הנלוות, וכן 
לתשלום פיצויי פיטורין, דמי הבראה, תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב, הכל לפי 

 כל דין במלואם ובמועדם.

פי חוק, לרבות החזר הוצאותיה -הקבלן ישפה ויפצה את החברה על כל סכום שהיא תחויב לשלמו, על .15.3
מעביד בין הקבלן  –כולל שכר טרחת עורכי הדין, כתוצאה מכל תביעה שעילתה קשורה ליחסי עובד  –

 ו/או מי מעובדיו של הקבלן לבין החברה בתקופת הסכם זה.

 חריותשיפוי וא .16

הקבלן לבדו אחראי לכל נזק שייגרם למי מנותני השירותים שהעניקו שירותים לחברה במסגרת  .16.1
הסכם זה ו/או לכל נזק שיגרום מי מנותני שירותים אלו, לרבות לצד ג' כלשהו. לחברה לא תהא כל 

 חבות בקשר לאמור לעיל. הקבלן מתחייב לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי אחריותו שבסעיף זה.

פי -לן מתחייב לשפות את החברה בגין כל תשלום שתשלם החברה ו/או תחויב לשלם, עלהקב .16.2
 ידי הקבלן באמצעות נותני השירותים, או הקשור אליהם. -חוק,הנובע משירותים שיסופקו על

הקבלן יפצה וישפה את החברה בכל תשלום אשר החברה תשלם ו/או תחויב לשלם על פי כל דין  .16.3
ק שיגרם לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות נזקי גוף ונזקי רכוש, אשר יגרמו על והנובע מאחריות לכל נז

 ידי מי מנותני השירותים, במישרין ו/או בעקיפין.

 ביטוח  .17

הינן היועץ הוראות הביטוח שיחולו מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  .17.1
 .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו פח ג' נסכלהסכם זה המצורף בנספח הביטוח בהתאם למפורט 

 ערובה וחילוטה: .18

ח המצורף כנספעם חתימת הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח  .18.1
(, להבטחת קיום חיוביו של הקבלן על פי דיני העבודה כלפי עובדיו "הערובה") ₪ 5,000בסך של  'ד

 המוצבים אצל החברה. 

 לאחר סיום ההתקשרות. חודשים  3תוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ובמשך הערובה תעמוד ב .18.2

לעיל, וכן בכל אחד מן  5לחלט את הערובה בכל אחד מן המקרים המפורטים בסעיף  תרשאיהחברה  .18.3
מונח זה בחוק  המקרים בהם על פי החוק, נדרשת החברה במעמדה כ״מזמין שירות״ )כהגדרת

 להגברת האכיפה בדיני עבודה(, לפעול לביטול הסכם ההתקשרות עם הקבלן ולחילוט ערובה. 

אין בחילוט הערובה או באי חילוט הערובה, כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחברה כלפי הקבלן או  .18.4
 כלפי כל גורם אחר.
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 שונות .19

 ובלתי נפרד ממנו. המבוא להסכם זה וכן כל נספח מנספחיו מהווים חלק מחייב .19.1

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי מעמדו של הקבלן כלפי החברה הינו מעמד של קבלן עצמאי  .19.2
לכל דבר ועניין וכי אין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או נציגיו 

 לבין החברה.

לשעבד לאחר או לאחרים את ההסכם הזה, הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או  .19.3
 כולו או מקצתו.

הסכם זה וכל נספחיו המצורפים בזאת מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים לו וגוברים על כל  .19.4
הסכמים, הצעות, הבנות והסדרים קודמים, בין בעל פה ובין בכתב, אם בכלל נעשו כאלה, בין 

 הצדדים בקשר עם נושא הסכם זה.

הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו של הסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים סמכות השיפוט  .19.5
 באזור תל אביב יפו, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי.

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטיה מהוראות החוזה במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא  .19.6
 יהוו תקדים, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

שתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך לא ה .19.7
 ויתור על אותן זכויות, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב.

 כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים. .19.8

הו יש לשלוח בדואר רשום. כתובות הצדדים הן כמפורט מבוא להסכם זה. כל הודעה מצד אחד למשנ .19.9
שעות מעת משלוחה בדואר רשום או במועד המסירה ביד  72הודעה תיחשב כנמסרת לתעודתה תוך 

 כנגד אישור מסירה חתום.
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

   
 הקבלן  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
 

 על ידי:

   
 

 על ידי:

 

  תפקיד:   תפקיד:



 

 

 נספח א'
 והצעת הקבלן המכרזמכי מס
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 'בנספח 
 העתק מרישיונות ההקבלן
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 ביטוח –נספח ג' 

ן לערוך ולקיים, על חשבו קבלןה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  קבלןלגרוע מאחריות ה מבלי .1
 להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ההסכםתקופת  כל, למשך קבלןה

 לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "קבלןה ביטוחי"חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  והמהווה ,1'כנספח ג זה
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

 

מתן השירותים , לפני תחילת חברהלהמציא לידי ה קבלןה על, חברהצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2
רה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא או לכל תשלום על חשבון התמוהתקשרות וכתנאי מוקדם ל
אישור  חברהידי הל להמציא קבלןהעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, קבלןה חתום בידי מבטח

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל  ביטוחלתקופת  קבלןבגין חידוש תוקף ביטוחי ה ,עריכת ביטוח מעודכן
 .עוד הסכם זה בתוקף

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  קבלן, כי מי מביטוחי הברהחיודיע ל קבלןבכל פעם שמבטח ה
לערוך את אותו הביטוח מחדש  קבלןשינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 

המוטלת  ,הינם בבחינת דרישה מזערית קבלןיטוחי הכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ב מובהר .3
ואין בה כדי ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  קבלןהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי קבלןעל ה

כל טענה כלפי לא תהיה  קבלןול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, קבלןלשחרר את ה
 האחריות כאמור. גבולותלבכל הקשור  ,חברהאו מי מטעם ה חברהה

 
כאמור  קבלןהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, חברהל .4

את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי קבלןועל הלעיל, 
 .על פי הסכם זה קבלןה להתחייבויות קבלןה

 
אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל חברהה זכויותמוצהר ומוסכם כי  .5

, טיבם, היקפם, קבלןביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  חברהמי מטעם העל או  חברהה
או זה  הסכםעל פי  קבלןההמוטלת על  ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

אישור  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנאת בין אם וז על פי כל דין,
 .ובין אם לאועריכת הביטוח 

 
לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם החברה פוטר את החברה  קבלןה .6

השירותים  לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן קבלןאו מי מטעם ה קבלןכלשהו, המובא על ידי ה
בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה קבלןולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)

 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או נזק כאמור

 
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות , קבלןשייערך על ידי הכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם החברה;התחלוף כלפי החברה 
 אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
או חלק השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

המשנה פוליסות ביטוח  לניקבלדאוג כי בידי  קבלןהעל , קבלןמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי  ינתנוי םמה
 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם

שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל חברהאחריות כלפי המוטלת ה קבלןהעל כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

 

על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
ימים ממועד בקשת  10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

  .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור קבלןמאת ה חברהה
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 אישור עריכת הביטוח -1ג' נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור בי
וח למעט במקרה שבו תנאי באישור במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטיחד עם זאת, 

 זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

החברה לשירותי איכות שם: 
הסביבה בע"מ ו/או חברות 
האם ו/או חברות בנות ו/או 

 חברות קשורות

  שם
 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☐
      אחר: ☐
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 ןזכיי☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐
      אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

, תל 40רח' יצחק שדה מען: 
 אביב

 

 מען

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
תחיל

 ה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 יטוחב

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 רכוש 
 

     ₪  309 324 
312  328 
313 330 
314 331 
316  
  ( וכתובת שם) 317
318  
   ( וכתובת שם) 323

       
       
       

 חריות צולבת()א 302     ₪ 4,000,000     צד ג'
 )הרחב שיפוי( 304   
   307 
   315 
   328   

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000 ₪  302 
304 
328 

אחריות 
 המוצר

     ₪  302 
304 
307 
310 
320 
328 
332 

אחריות 
 מקצועית

    2,000,000 ₪   304 
 325 
 332 
 326 
 328 

  327 316 301       אחר
302 317 328  
303 318 329  
304 319 330  
305 320 331  
306 321 332  
307 322 309  
308 323 310  
313 324 311  
314 325 312  
315 326    

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
001 

 /שינוי הפוליסה ביטול
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 



 

 

 נספח ד' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 לכבוד

 סביבה בע"מהחברה לשירותי איכות ה
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 
 

( לביצוע "החברה" –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  : הואיל
 (; "העבודה" –)להלן  22A-2019השירותים כמפורט במכרז מס' 

ם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליה : והואיל
מידע המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל 
הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש 

 (;"מידע סודי" –לחברה בקשר עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן 
והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים   :והואיל

 כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים:
 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 
הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא  .1

 תו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.לפרסמו ולא לגלו
הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף  .2

(, והכל "פירוט העבודה" –כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן 
 לתקופה בלתי מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות  2-ו 1בסעיפים  האמור .3
 חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.

 לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה.אני מתחייב  .4
הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל  .5

הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני 
מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך 

 ור, או הנוגע לעבודה.הקש
הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או  .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים 
לשמור אצלי עותק כלשהו של כל  שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא

חומר כאמור, או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם 
 והדו"חות הנ"ל עצמם.

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז 118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים  .7
בדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ו .8

מתן השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, 
 ענין אישי בו.

ו לכם, אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמ .9
 או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על  .10
התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב 

 כאמור.לכל הפרה של התחייבות 
בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  .11

 בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.
אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות  .12

 מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.
 

 __________________ :ולראיה באתי על החתום        
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 נוסח ערבות ביצוע -' הנספח 

 לכבוד
 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב, -תל
 
 

כלפיכם בקשר עם חוזה של מכרז פומבי "( אנו מתחייבים בזאת הקבלןלבקשת ___________ )להלן: "
עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי  A22-2019מס' 

ימי עסקים מיום  3שקלים חדשים וזאת בתוך  5,000החוזה, לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך של 
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  קבלת  דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ומבלי

כלשהו או באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 ייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מת

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ____________ ועד בכלל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בנק: ___________       תאריך: ________

 
 
 
 


