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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
.1

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") ,הינו תאגיד סטטוטורי
שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד  .2014 -תפקידי
התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי והם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כשי רות לציבור במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה לרבות
בימי מנוחה ובימי שבתון .

1.2

אתרי התאגיד ממוקמים בירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע ובנוסף התאגיד
מקיים פעילות בכל רחבי הארץ ,וזאת בכל מקום שהוא לרבות בתנאי שטח ומעבר
לקו הירוק.

1.3

במסגרת פעילותו ,התאגיד נזקק לשירותי שמירה ואבטחה הכל כפי שמפורט
במסמך ב' – מפרט השירותים.

1.4

מסמך ב' – מפרט השירותים ,אינו מפורסם ביחד עם מסמכי המכרז .מציע
המעוניין להגיש הצעה במכרז ,יהא רשאי לפנות אל התאגיד ,על מנת לבקש
לקבל את מסמך ב' – מפרט השירותים .לבקשת המציע יש לצרף את נספח
 1למסמך א'  -התחייבות לשמירה על סודיות ,כשהמסמך חתום כנדרש  .את
הבקשה והנספח החתום ,יש להעביר לגברת אילת אלינסון במייל
 .ayelete@kan.org.ilהתאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא
להעביר למציע כלשהוא את מסמך ב' ככל שיסבו ר כי הדבר עלול לפגוע
בתאגיד.

1.5

מובהר כי השירותים נשוא המכרז משליכים על ליבת פעילות התאגיד .על הספק
הזוכה לתן את השירותים באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף כפי שיידרש בכל יום
מימות השנה ,בכל שעה משעות היממה בכל תנאי שטח ובכל תנאי מזג אויר .תנאי
זה הנו יסודי להתקשרות מכוח המכרז דנן.

1.6

התאגיד מתכבד להזמי ן ספקים העומדים בתנאי הסף ,להציע הצעות
למכרז פומבי דו שלבי דנן  .במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז,
התנאים להגשת הצעה ,ואופן הגשתה ,כאשר על המציע להגיש את הצעתו
בשתי מעטפות נפרדות  .הצעת המחיר תוגש באופן נפרד מיתר חל קי
ההצעה .

1.7

בכל מסמכי המכרז על מסמכיהם ונספחיהם המונחים  " :הספק " ,
" מיקום
" השירותים "  " ,שירותי האבטחה " " ,מתקני האבטחה",
האבטחה " " ,מתקני התאגיד"" ,נציג התאגיד" וכל מונח אחר – יהיו כפי
שהוגדרו במסמך ב' – מפרט השירותים.
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1.8

על הזוכה במכרז לתן את שירותי האבטחה ולהיות זמין בעבור התאגיד ,באופן
מלא  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע ,בין היתר על מנת לקבל את פניות
התאגיד ולהיות זמין ונגיש לצורך מתן השירותים לתאגיד בכל עת שיידרש לכך.

1.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי על הזוכה במכרז ליתן עדיפות לתאגיד במתן
השירותים וזאת בכל ההיבטים .למשל :עליו להיות זמין בעבור התאגיד תחילה,
לתעדף את התאגיד באמצעים ,בציוד ,בנכסים ובכוח האדם המסופקים על ידו וכן
הלאה.

1.10

הודעות התכ"ם הבאות ,של אגף החשב הכללי במשרד האוצר ,יחולו על תנאי
המכרז וההתקשרות כחלק בלתי נפרד מהם ,גם אם הוראותיהם לא נכתבו
במפורש במסמך כלשהו במסמכי המכרז:
1.10.1

הודעת תכ"ם" :הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני
שירותים בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון" מספר הוראה:
 8.2.1מהדורה  14מיום  01.11.2019בכל גרסה מעודכנת שלה –
מסמך ו' (להלן" :הודעת תכ"ם הגנה על זכויות עובדים").

1.10.2

הודעת תכ"ם" :עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום
השמירה והאבטחה" ,מספר הודעה :ה 8.2.1.3.מהדורה  19מיום
 07.07.2021בכל גרסה מעודכנת שלה – מסמך ז' (להלן" :הודעת
תכ"ם עלות שכר מעסיק").

תנאים כלליים ותקופת ההתקשרות
2.1

ההתקשרות היא בה סכ ם מסגרת ,לפיו התאגיד יזמ ין את השירותים כל
אימת שיידרש לשירו תי השמירה והאבטחה .לתאגיד תהא זכות הברירה
לקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שיחליט לצרוך שירותים ולגבי
כל הזמנת שירותים ,בין היתר ,את  :סוג ה שירותים שיידרשו ,היקף
השירות ,מועדי האספקה ,מאפייני ם מיוחדים וכל פר ט אחר.

2.2

ההתקשרות הנה לל א התחייבות להזמנת כמויות  ,היקפים או שירותים
מינימליים כלשהם .

2.3

התמורה תשולם לזוכה על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל ,על בסיס
הה צעה שהוגשה במכרז וכמפורט במסמכי המכרז.

2.4

לתאגיד בלבד תהא זכות הברירה לצמצם או להרחיב את היק פי השירותים
בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,מבלי שהתאגיד יהא מחויב
לנמק או לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך .

2.5

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים  .התאגיד יהיה
רשאי לקב ל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר ,לר בות
גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת מבלי שהזוכה
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך .
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2.6

התאגיד יהא רשאי ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את
ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות ,הכל
לפי שיקול ד עתו הבלעדי של ה תאגיד .

2.7

ה זוכה במכרז יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע הזוכה
קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד מראש.

2.8

על הזוכה במכרז לספק את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו
המלאה של התאגיד.

תקופת ההתקשרות :
3.1

תקופת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי
החתימה של התאגיד על החוזה המצורף ,ותהיה למשך  12חדשים מ מועד
תחילת ההתקשרות שתהיה נקובה בהסכם (להלן " :תק ופת ההתקשרות
הראשונה ").

3.2

תקופת ניסיון :ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרו ת
הראשונה  ,יהוו תקופת ניסיון  .במהלך תקופת הניסיון התאגיד יהא רשאי
ל בח ו ן את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים ,מזמינות הספק ,מאיכות
השירותים ,מ יכולתו לבצע את השירותים  ,מעמידתו בתנאי מ פרט
ה שירותים וכיוצא באלה .בתום תקופת הניסיון יהא התאגיד רשאי ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,להחליט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המ שך
ההתקשרות עד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה ,הכל כמפורט במסמך
ה' – ההסכם ( .להלן " :תקופת הניסיון ")

3.3

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה מעת לעת  ,את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה
ו  /או בתקופות נוספות של עד ( 48ארבעים ושמונה) חודשים נוספים ,וזאת
מתום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או מתום תקופת ההארכה ,וזאת
באותם התנאים של תקופת ההתקשרות הראש ונה או בתנאים המיטיבים
עם התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" ) .סה"כ תקופת ההתקשרות היינ ו
תקופת ההתקשרות הראשונה ות קופות ההארכה לא תעלה על  ( 60שישים )
חודשים .

3.4

מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל
סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או להפסיק א ת ההתקשרות לפי ההסכם,
כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת
ההתקשרות הראשונה או במהלך איזו מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה
מוקדמת ובכתב של  30ימים  ,וזאת בנוסף על זכותו של התאגיד לבטל את
ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם ו/או לפי כל ד ין .
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ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה
נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת
מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה ו לספק לא תהיינה כל טענה בשל כך .

לוח זמנים למכרז
4.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 28.11.2021בשעה  12:00בצהריים
ל כתובת מיילayelete@kan.org.il :
 12.12.2021בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

ל תיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי
נשרים  23בירושלים

4.2

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

4.3

התאגיד שומר לעצמו את שיק ול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתפור סם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.

.4

4.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.

4.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל ט ענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

סעיף 4א :הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני:

 ayelete@kan.org.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:
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מספר
עמוד

המסמך אליו מתייחסת
השאלה

במסמכי
המכרז

(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה :
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

4.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה מכרז  "23/2021לצרף
את קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

4.5

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

4.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון
כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה,
יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד
( )www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא
חתום על -ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות
ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.
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4.7

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים
למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך
למועד האחרון להגשת הצעות.

4.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי האמור לעיל ,או בכל דרך
אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

תנאי סף
רשאי להגיש הצעות למכרז זה ,מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,עומד בכל
אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:
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5.1

המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  1ולצרף את המסמכים
המפורטים בו.

5.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו .

5.3

המציע בעל רישיון לשירותי שמירה ,לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,ה תשל"ב  , 1972 -תקף למועד האחרון להגשת הצ עות למכרז.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  ,5ו כן לצרף
העתק נאמן למקור של רישיון למתן שירותי שמירה כאמור ,בתוקף נ כון
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

5.4

המציע בעל רישיון לעסוק כ קבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו –  ,1996תקף במועד האחרון להגשת הצעות
למכרז.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  5וכן לצרף
העתק נאמן למקור של הרישיו ן לעסוק כקבלן שירות  ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .

5.5

למציע רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה בהתאם לסעיף ( 10א) לח וק כלי
היריה ,ה תש"ט –  , 1949בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז .
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  5וכן לצרף
העתק נאמן למקור של הרישיון המיוחד להחזקת כלי יריה כאמור ,בתוקף
נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז .

5.6

למציע רישיון בתוק ף נכ ון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף
10ג ל חוק כלי היריה ,ה תש" ט –  ,1949בעבור החזק ה של לפחות  20כלי
ירייה בכל אחד מ המחוזות הבאים:
5.6.1

ב משרד או סניף של המציע  ,אשר ממוקם במחוז ירושלים.

5.6.2

במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז תל אביב .

5.6.3

במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוק ם במחוז חיפה .

5.6.4

במשרד או סניף של המציע  ,אשר ממוקם במחוז דרום.

לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  5וכן לצרף
העתק נאמן למקור של הרישיון להחזקה של לפחות  20כלי ירייה בכל אחד
מהמחוזות כאמור  ,בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ה צעות למכרז .
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5.7

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ו עד למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,ביותר משתי עבירות  .ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז ,חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה .

5.8

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,לא הוטלו על
ה מציע או על בעל זיקה אליו עיצ ומים כספיים בשל יותר משש הפרות
המהוות עבירה .
ניתן לראות ב מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי  ,כהפרה אחת ,אם
ניתן אישור מנהל מ י נהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר
והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה
משתלם לו שכר .

5.9

המציע או מי מבעלי הזיקה אליו  ,לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי
סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו  ,1985 -בשנה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעו ת במכרז  ,ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני
העבודה .
" דיני עבודה " – כהגדרתם בתקנה  1ל תקנות חובת ה מכרזים ,התשנ"ג -
( 1993להלן" :תקנות חובת המכרזים").

לעניין תנאי הסף של סעיפים  5. 8 ,5. 7 :ו –  5. 9יחולו התנאים הבאים :
" בעל זיקה "" ,הורשע " – יהא משמעתם כהגדרתם בסעיף 2ב (א) ל חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
"עבירה " –

כל אחד מהבאים:
א  .עבירה לפי ח ו ק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום .
ו/או
ב  .עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב  .2011 -ו/או
ג  .עבירה על רשימת צווי הרחבה  ,כפי שמפרטת בנספח ד'
ל הוראת תכ"ם " :הגנה על זכויות עובדים המועסקים
על ידי קבלני שירות ים בתחומי השמירה ,האבטחה
והניקיון " מיום .01.11.2019

לצורך הוכחת תנאי סף אלה (  5.8 ,5.7ו –  )5.9על המציע להשלים את טופס
מספר  6וכן לצרף את המסמכים הנקובים בו.
התאגיד רשאי שלא לפסול מציע שלא התקיימו בו איזה מהתנאים
המקדמיים הנקובים בסעי ף  5.7ו/או  5.8ו/או  5.9לעיל ,וזאת בהתאם
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להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות תקנה
6א(ב) לתקנות חובת המכרזים .
5.10

המציע בעל מח זור כספי שנתי ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ו אבטחה
בהיקף של לפחות שבעים מיליון ( ₪ללא מע"מ) (  )₪ 70,000,000בכל אחת
משלוש השנים הבאות.2020 ,2019 ,2018 :
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף את טופס מספר  5וכן לצרף
אישור רואה חשבון בנוסח של טופס מספר .7

5.11

למצ יע ניסיון במשך שלוש ה שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז  ,במתן שרותי שמירה ו אבטחה ל לפחות שלושה גופים ציבוריים
כשבקשר לכל אחד משלוש ת הגופים הציבוריים ,המציע סיפק שירותי
שמירה ואבטחה ב היקף של לפחות  80,000שעות אבטחה שנתיות  ,בכל אחת
משלוש השנים .
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף את טופס מספר 5

5.12

למציע ניסיון במשך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,במתן שירותי שמירה וא בטחה ללפחות שלושה גופים ציבוריים,
כשבקשר לכל אחד משלושת הגופים הציבוריים ,המ ציע סיפק ,מדי כ ל
חודש ,שירותי שמירה ואבטחה באמצעות  50עובדים שונים המועסקים
אצל המציע ביחסי עובד מעביד ,ואשר כל אחד מחמישים העובדים עבד
במשרה מלאה במתן שירותי השמירה והאבטחה בעבור אותו הגוף
הציבורי.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף את טופס מספר .5

לעניין תנאי הסף של סעיפים 5.1 1 :ו –  5.1 2יחולו התנאים הבאים :
אפשר ואותו גוף ציבורי יוגש בקשר לסעיף  5.10וגם בקשר לסעיף 5.11
" גוף ציבורי "  -גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר ה מדינה ,תשי"ח -
[ 1958נוסח משולב].
5.13

נכון למועד הגשת הצעות למכרז ו ב משך  24החודשים האחרונים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע מ עסיק ביחסי עובד מעביד,
לכל הפחות  200עובדים שעסקו במתן שירותי אבטחה ושמירה ו הוא עומד
בכל התנאים הבאים במצטבר:
5.13.1

העובדים הנ"ל מספקים ו סיפקו שירותי שמירה ואבטחה בכל
ארבעת המחוזות הבאים לפחות :מחוז ירושלים ,מחוז תל
אביב  ,מחוז חיפה ומחוז דרום .

5.13.2

לפחות  100עובדים מתוך העובדים הנ"ל מחזיקים ברישיון
להחזקת כלי נשק ,לפי חוק כלי ירייה ,התשי"ט – .1949
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לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשל ים את טו פס מספר  ,5וכן לצרף
אישור רואה חשבון ,בנוסח של טופס מספר 7א .
5.14

למציע לפחות סניף אחד פעיל ,בכל אחד מארבעת המחוזות הבאים :מחוז
ירושלים ,מחוז תל אביב ,מחוז חיפה ומחוז דרום.
" סניף פעיל " – סניף שמהווה מוקד לאספקת שירותי השמירה והאבטחה
באות האזור ,והוא כולל ,מנהל סניף או בעל תפקיד דומה אשר אחראי על
אספקת שירותי האבטחה לכלל הגורמים באזור ,מאבטחים המשויכים
לסניף ומפקחים המשויכים לסניף.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף את טופס מספר .5

5.15

נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ובמשך  12החודשים האחרונים שחלפו
עד למועד הגשת ההצעות למכרז ,המציע מפעיל לפחות מוקד קשר מבצעי
אחד  ,הנותן מענה לכל המחוזות בישראל בו המציע מספק שירותים ,באופן
שהמוקד פועל ומאויש  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה.
" מוקד קשר מבצעי ארצי "  -מוקד לפניות לקוחות ,המקבל פניות בכל עת,
באופן שמאפשר לטפל בז מן אמת בכל פניה הנוגעת לשירותי שמירה
ואבטחה המסופקים על ידי הספק  ,וזאת בכל אחד מהמחוזות .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר .5

הגדרות לעניין תנאי הסף  5.13 ,5. 6ו – :5.1 4
" מחוז חיפה " – כפי שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות
ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת חיפה ונפת חדרה .
" מחוז דרום "  -כפי שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות
ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת אשקלון ,נפ ת באר שבע .
" מחוז תל אביב "  -כפי שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות
ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת תל אביב .
" מחוז ירושלים "  -כפי שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות
ולנפות ותיאור גבולותי הם ,לפי סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת ירושלים .
קישור לרשימת המחוזות ניתן למצוא בקישור הבא של מחוזות ישראל
בוויקיפדיה:
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תנאי סף – כללי
6.1

מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי
שלצורך עמידה בתנאי הסף  ,על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמ ו  ,כאישיות
משפטית עצמאית וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או כל פרט אחר של כל גוף
אשר אינ ו המציע  ,למעט במקרים המנויים בסעיף  6.2להלן.

6.2

ב התרחש אחד מן המקרים המפורטים להלן ,המציע יהא רשאי לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,לצרף לנתוניו את נתוני אחד מהגופים
הבאים :
6.2.1

חברת אם של המציע;

6.2.2

חברת בת של המציע ;

6.2.3

חברה שב אשכול חברות  ,כאשר המציע הוא חלק מ האשכול
ובלבד שמתקיימים לפחות אחד מהת נאים הבאים:
6.2.3.1

המציע והחברה באשכול נמצאים תחת שליטה
ו/או הנהלה משותפת ,במישרין או בעקיפין .

6.2.3.2

עריכת דוחות כספיים מאוחדים על ידי אשכול
החברות.

6.2.4

כל גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם ה מ ציע

6.2.5

כ ל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתחרש אצל המציע
באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בת נאי הסף
השתלבה אצל המציע  .לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה
לחברה ,רכישת פעילות ,התאגדות כחברה ,רה  -ארגון או איחוד
של חברות בדרך אחרת  .במקרים כאלה ,יוכל המציע לצ רף
לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי
הארגוני האמור.

ככל שהמציע יעשה כן  ,ועדת המכרזים תהא רשאית  ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי  ,להכיר בעמידה בתנאי הסף של אחד מן הגופים הנ"ל ,כ עמידה
בתנאי הסף על ידי המציע .
6.3

מובהר כי המועד בו תיבדק התקיימות תנאי ה סף ,יהיה המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז (או קודם לכן במקרים שנדרשת הוכחה לתקופה
קודמ ת.
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סיור ומפגש מציעים חובה
7.1

במסגרת המכרז ייערך סיור ומפגש מציעים ,אשר הינו תנאי סף
וההשתתפות בו הינה חובה .מציע אשר לא ישתתף (הוא או מי מטעמו)
ב סיור ובמפגש ו/או לא יירשם בפרוטוקול שייערך בו ,לא יוכל להגיש
הצעתו למכרז ו אם עשה כן התאגיד יהא רשאי לפסול את הצעתו על הסף .

7.2

הסיור ייערך באתר התאגיד ב ירושלים ביום  22.11.2021בשעה 14:00
בצהריים במשרדי התאגיד ברחוב כנפי נשרים  23בירושלים .
נפגש במבואה ש קומה .3

7.3

.8

התאגיד יהא רשאי ,אם יהיה צורך בכך ,לפי שיקול דעת ו הבלעדי ,לערוך
מפגשים ו/או סיורים נוספים למשתתפי המכרז .הודעה על מועד המפגשים
הנוספים האמורים ,ככל שיהיו ,תפורסם כהבהרה בהתאם לאמור לעיל.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה א'
למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבא ים:
מסמך ג'  -חוברת ההצע ה חתום כדין על ידי המציע .למסמך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:
8.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה .לטופס זה יש לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :

8.2

8.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התא גידים.

8.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

8.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .לטופס זה יש
לצרף:
8.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנה לם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או
שהוא פטור מלנהלם.

8.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומ ה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

8.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "ע וסק מורשה".
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8.3

טופס מספר  – 3תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .

8.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור .

8.5

טופס מספר  – 5תצהיר ע מידת המציע בתנאי הסף המקצועיים .

8.6

טופס מספר  - 6תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים .

8.7

טופס מספר  - 7אישור רואה חשבון

8.8

טופס מספר  - 8תצהיר לבחינת איכות – אליו יש לצרף קטלוג מחירים ללא
ציון כל מחיר שהוא .

.9

8.9

אישור על עסק בשליטת אשה  :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  ,1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנאים המפורטים שם .מו דגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

8.10

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות דנן חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל
עמוד בראשי תיבות.

8.11

מסמך ב' – המפרט הטכני חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי
תיבות.

8.12

מסמך ה' – הסכם וכל נספחי ההסכם :חתומים על ידי המציע בראשי
תיבות בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום
המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי
עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם .

8.13

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
ל גבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה ב'
למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכ ים הבאים:
9.1

מסמך ד ' – הצעת מחיר  :כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות
על כל עמוד ,וחתימה מלאה בסופו.

9.2

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא .

9.3

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעוי ות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
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לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה.
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.11

הצעת המחיר ו התמורה
10.1

המציע יגיש הצעות מחיר לביצוע השירותים הנדרשים במכרז כמפורט
בטופס הצעת המחיר – מסמך ד' .

10.2

למען הסר הספק על המציע לכלול בהצעת המחיר את כל העלויות ,בין אם
מצוינות במסמכי המכרז ו בין אם לא .הצעת המחיר לא תכלול מע"מ אשר
יתווסף אליה כחוק .

10.3

מ ובהר ,שהתמורה לספק תהיה עבור מספר שעות האבטחה המסופקות
בפועל בלבד ולפי דרישת התאגיד מראש ובכתב בלבד.

10.4

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה
הנקובה בהצעת המחיר למעט מע"מ .

10.5

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים ,מיום אישור החשבונית על
ידי התאגיד בסוף כל חודש.

10.6

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה של התאגיד,
או ב א ו מדן פנימי של התאגיד ככל שייעשה ,או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על
ידי ס פקים בהתקשרויות קודמות ,או מהמחירים האחרים שהוצעו
במסגרת ההצעות האחרות למכרז ,או מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן
וסביר עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  ,או מהמחיר שמשקף את
ההערכה ו/או האישור התקציבי בתאגיד  ,וכן במצ בים בהם יעלה חשש
בדבר יכולת המציע לעמוד בכל הנדרש בקשר למלא התש לומים המגיעים
לעובדיו ,ו/או במקרה בו יכול לעלות חשש כי ההצעה לא תהיה רווחית ו/או
תהיה בהפסד בעבור המציע.

הגשת ההצעה
11.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו ,כמפורט
להלן ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים :רחוב
כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים הנקובים לעיל עד השעה 12:00
בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

11.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה
שלישית כדלקמן:

11.3

מעטפה א' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 1הצעה למכרז 23/2021
למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים לעיל:
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11.3.1

בעותק אחד מודפס – מקור

11.3.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי נדרש כי פרטי הצעת המחיר
לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א' ולא יסרקו
לדיסק-און-קי!!.

11.3.3

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

11.4

מעטפה ב' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 2הצעה כספית למכרז
 .23/2021על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.

11.5

למעטפה זו יש לצרף את מסמך ד' – הצעת המחיר על שני נספחיה.

11.6

שתי המעטפות יושמו במעטפה אחת (שתכיל את מעטפות א' ו -ב') שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין" :מכרז ."23/2021

11.7

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

11.8

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי הוא עיין וקרא את כלל
מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבינו את הפירוט וכלל התנאים הכלולים
בהם ,נתן את הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה
או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא תהיינה לו
טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור
למכרז ולתנאיו .האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור
בטפסי ההצעה.

11.9

כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן
ו/או יינתן על ידי התאגיד אינו מחייב ,מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי
להוות אינדיקציה כלשהיא למציעים .על המציעים לבדוק בעצמם ,בעיני בעל-
מקצוע ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני
השירותים ,וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר,
הרלוונטי ,לדעתו של המציע להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויות
המציע על-פי מסמכי המכרז.

 11.10כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,מצד המציע לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-
ידי המציע.
 11.11כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות או הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא
יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
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 11.12אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי
המכרז .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או
קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה .בנוסף ,גופים
אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר
או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי
שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.
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.13

בדיקת ההצעות – כללי
12.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בכל עת ,ובכלל זה בכל שלב של בחינת הצעות
ובחינת העמידה בתנאי הסף ,את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על
נספחיו ,את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע ,כל מידע רלוונטי
שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע מכל מקור שהוא ,וכן את ממצאי בדיקותיו של
התאגיד – עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

12.2

התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את יכולת המציע לעמוד
בדרישות מסמכי המכרז (ובכלל זה ,תנאי הסף ,המפרט הטכני ותנאי האיכות) גם
על ידי ביקור (גם באמצעות הוועדות חזותית) בחצרי המציע ,על מנת לבחון את
המציע ו/או את הצעתו.

12.3

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע הבהרות ו/או פרטים נוספים בהתאם
לשיקול דעתו ולשביעות רצונו ,בכל נושא אשר לדעת התאגיד דרוש לו
לצורך קבלת החלטה .

12.4

התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל
מחירה ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל
סיבה שהיא .כמו כן ,התאגיד רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי
המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

12.5

מובהר ,כי במקרה ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה
לבין המידע אחר שבידי התאגיד מכל מקור שהוא ,התאגיד יהא רשאי לפסול את
ההצעה ו/או שלא לתן ניקוד איכות ו/או להפחית מניקוד האיכות והכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

של ב א'  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד י הא רשאי לפי שיקול דעתו לבק ש השלמת
מסמכים או לפנות בה בהרה .אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .
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מובהר כי עמידת המציע בתנאי סף כלשהוא אפשר ו ת בחן גם במהלך שלב ב'
של ניקוד איכות ההצעה.

ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  3 0%מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האי כות של ההצעות ת הא רשאית וועדת המכרזים של
התאגיד למנות צוות בדיקה (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.

)3

ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונית ,ולא רק במספרים שלמים,
והנ יקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

)4

הניקוד יינתן בין היתר על בסיס הפ רטים שימסור המציע בטופסי
ההצעה שעל המציע למלא ולצרף למעטפה א' וכן על כל פרט או מידע
אחר שיהא בידי התאגיד מכל מקור שהוא ,והכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד.

)5

ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה יחושב כממוצע של
הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי צוות הבדיקה או
כציון אחד מטעם כל צוות הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי של צוות
הבדיקה  ,ואפשר שאופן חישוב ישתנה בקשר לכל רכיב הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד .
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אמות ה מיד ה

רכיב א':
ציון מבדק זכויות
עובדים

אופן חישוב הניקוד

כל מציע יפרט את ציון מבדק זכויות
עובדים הסופי האחרון שקיבל ,עד למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז  ,ולצרף
את המסמך .
מציע שיקבל את הציון הגבוה ביותר
במבדק יקבל את מירב הנק ודות ב רכיב
זה ,היינו את מלא  5הנקודות .יתר
המציעים ידורגו באופן יחסי אליו .
הוראת תכ"ם " :הגנה על זכויות עובדים
המועסקים על ידי קבלני שירותים
בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון "
מיום  01.11.2019ובכלל זה הוראת סעיף
 2.6.4יחולו לעניין בחינת רכיב זה  ,זה
בשינויים המתחייבים לאור המפורט לעיל
ברכיב זה.

ניקוד
מקסימאלי

ניקוד
מקסימאלי

בעבור מציע
אשר בגינו
פורס ם ציון
מבדק

בעבור מציע
אשר בגינו
טרם פורסם
ציון מבדק

5

0
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רכיב ב'
ניסיון המציע
מעבר לנדרש
בתנאי הסף

לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשלים
את טופס מספר  6ולציין את שמות
הלקוחות עמם עבד המציע באספקת
שירותי שמירה ואבטחה שהנם גופים
ציבוריים שלכל גוף ציבורי הו א סיפק
שירותי שמירה ואבטחה בהיקף של לפחות
 80,000שעות שנתיות  .רשימת הגופים
הציבוריים לצורך רכיב זה תהיה בנוס ף על
סעיף  5.11לעיל .גוף ציבורי יהיה כהגדרתו
לעיל.
בעבור שלשת הגופים הציבוריים ,אותם
יציין המציע לצורך סעיף  5.11לא יינתן
ניקוד .ב עבור כל גוף ציבו רי א חד לו סיפק
המציע שירותי שמירה ואבטחה בהיקף של
לפחות  80,000שעות שנתיות (היינו החל
מהגוף הרביעי ואילך) יינתן ניקוד
כדלקמן:
מציע אשר בגינו פורסם ציון מבדק יקבל 1
נקודה בעבור כל גוף נוסף ,ובסך הכל ניתן
יהיה להשיג עד  5נקודות.
מציע בגינו טרם פורסם ציון מ בדק יקבל 2
נקודות בעבור כל גוף נוסף ,ובסך הכל ניתן
יהיה להשיג עד  10נקודות ברכיב זה.

5
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רכיב ג ' :
ראיון אישי

התאגיד יזמין את המציע לראיון
פר ונטאלי  ,שיכול ויתקיים באמצעות
היוועדות חזותית.
לראיון חייבים להתייצב ,לכל הפחות:
מנכ"ל המציע או סמנכ"ל
המנהל המיועד לתן את השירותים בעבור
התאגיד (להלן " :ה מנהל המיועד ")
כל גורם נוסף שלדעת המציע רלוונטי
למתן השירותים.
מספר המשתתפים בראיון מטעם המציע
לא יעלה על ארבעה.
המציע יצרף את קורות החיים של המנהל
המיועד.
בראיון יבחנו מידת התרשמות מהמציע
כללית:
התרשמ ות
ומהמרואיינים,
מהיערכות החברה לאספקת שירותים
כאמור ,מפרויקט אבט חה דומה לצרכי
התאגיד  ,מ שיטת העבודה ,מ אמצעי
המחשוב ואבטחת מידע  ,מניסיון המציע
בכללותו ,מהתובענות שהוגשו כנגד
מכישורים
מה מקצוענות,
המציע,
יכולת גמישות ,התאמה
בינאישיים,
לתאגיד ,יכולת גיבוי לעובדי המ ציע ו/או
לציוד וכן הלאה  0-15 .נקודות.

15
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צוות הבדיקה יפנה לפי שיקול דעתו ל צורך
רכיב ד ':
חוות דעת לקוחות קבלת חוות דעת אודות המציע  ,לשני
שהנם לקוחות קודמים של המציע שהנם גופים
המציע
ציבוריים  ,להם סיפק ו/או מספק המציע
גופים ציבוריים
שירותי שמירה ואבט חה  " .גוף ציבורי " -
גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר
המדינה ,תשי"ח [ 1958 -נוסח משולב].
הפנייה יכולה להיות לכל לקוח של המציע
ולכל גורם מטעם אותו הלקוח ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד ,וזאת בי ן אם
ה גורמים אליהם תעשה הפניה צויינו
בהצעתו של המציע ובין אם לאו .
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לנקד ציון
ממליץ בציון  ,0במידה ולא ניתן היה
להשיג את הממליץ לאחר מספר ניסיונות
ו/או נמסרו פרטי התקשרות לא נכונים
בהצעה.
ככל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע
הוא יוכל להיחשב כ לקוח הנותן חוות דעת
אודות המציע לצורך בחינת האיכות ל פי
רכיב זה  .מובהר כי נותן חוות הדעת מטעם
התאגיד יהיה הגורם עליו יחליט צוות
הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומטבע
הדברים יכול והוא יהיה גורם אשר מהווה
חלק מצוות הבדיקה במסגרת מכרז זה.
צוות הבדי קה יעניק ניקוד ברכיב זה בין
היתר בהתאם לפרמטרים הבאים ,לפי
הניקוד הקבוע לצידם:
 הטיפול בתקלות כח אדם (משמעתי,מחלות ,חופשות ,החלפות וכו')
ובנושא ציוד ואופן הטיפול 0-2 :
נקודות.
 אופן עמידה בביצוע  :הכשרות  ,ר י ענו ןאימונים ,ופיקוח  0-2 :נקודות .
 אופן הטיפול בתקלות שונות בזמןאמת למשל :מהירות הדיווח ,מהירות
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מציאת פתרון לבעיה ,הפתרון המוצע,
וכיוצ א באלה) 0-2 :נקודו ת.
 שביעות רצון באופן כללי ממתןהשירות ואיכות התקשורת בין
החברה לקב"ט  0-2 :נקודות
 אמינות המציע ,יחסים בינאישיים,תודעת שירות וכיוצא באלה0-2 :
נקודות.
צוות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל
הצעה הניקוד לפי המפורט ל עיל בהת אם
להתרשמותו מחוות הדעת שתימסר לו על
ידי ה לקוח.
התאגיד יהא רשאי לפנות ל יותר משני
לקוחות אחד וזאת מכל סיבה שהיא ולפי
שיקול דעתו הבלעדי .התאגיד יהא רשאי
לפנות למספר גורמים שונה בין ה מציעים ,
למשל לפנות לשני גורמים בעבור הצעה
אחת ,ולמספר אחר של גורמים בעבור
הצעה אחרת ,הכ ל לפי שיקול דעתו
בין כל ה לקוחות אשר ייתנו חוות דעת,
ככל שתעשה פניה ליותר מלקוח אחד,
ייעשה ממוצע ניקוד בקשר לכל פרמטר,
בהתאם למספר נותני חוות הדעת .
מובהר כי שמות הלקוחות וכן שמות נותני
חוות הדעת אודות המציע מטעם כל לקוח,
יישארו חסויים ולא ימסר ו למציעים בכל
שלב שהוא וכן לא תימסר למציעים .
הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות
העבודה הרגילות.
ככל ש גורם מסוים אשר נמסר בטופס
מספר  6לא יאותר אחרי שני (  )2ניסיונו ת
לשיחה טלפונים ,ו/או לא יכיר ו/או לא
יזכור את המציע ו/או יטען כי אין
באפשרותו לתן חוות דעת ,יי נתן ניקוד של
( 0אפס) ב עבור חוות דעת זו  .ואולם קודם

23
למתן ניקוד של אפס ,התאגיד יהא רשאי
לפנות למציע.

30

סה"כ ניקוד
איכות
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)6

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
ה כולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי ה .30

)7

רק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי של  22נקודות תוכל לה י כלל
ברשימת המציעים הסופית ו לעבור לשלב הבא של בחינת הצעת המחיר
ולהיכלל ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה .כללי העיגול שיחולו
לצורך המעבר יהיו כך ש רק הצעה שתקבל צי ון של  21.95ומעלה תחשב
כאילו שקיבלה את הציון של .22

ג  .שלב ג'  -ניקוד הצעת המחיר –  70%מהניקוד הכולל:
צוות הבדיקה יחשב גם את ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 1כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שיציע את שיעור התקורה לכל שעת
עבודה ,אשר יהיו באחוז משעת העבודה.
 ) 2לא תתקבל הצעת תקור ה של .0%
 ) 3הצע ת המחיר ,שבה שיעור (אחוז) התקורה יהיה הנמוך ביותר ,תקבל את
הציון המקסימאלי ש ני תן להשיג בשלב זה ,היינו את מלא  70הנקודות.
 ) 4יתר הצעות המחיר ,ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
A
X 70

__________
B

= A

שיעור התקורה (אחוז הת קורה) הנמו ך ב יותר שהוצע מבין ההצעות
המחיר של כלל המציעים.

= B

שיעור התקורה (אחוז התקורה) ב הצעת המחיר הנבדקת אשר
אותה מנקדים.

 = 70הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.
ד  .שלב ד' ואחרון – חישוב ציון ההצעה הסופי:
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ציון ההצעה הסופי יחושב ע"י סיכום הניק וד הסופי של האיכות (כאמור
בסעיף ב' לע יל) והניקוד הסופי של הצעת המחיר (כאמור בסעיף ג' לעיל,
כפי שיינתנו ו/או יחושבו לכל מציע.
(להלן " :ציון ההצעה הסופי ")
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה גבוה ביותר ,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה ע ניינית או משפטית המצדיקה
לחרוג מכלל זה.
על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות ההצעה
הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות ההצעה בה ציון ההצעה הסופי הוא הטוב ביותר
וזאת מכל סיבה שהיא ובכלל זה בשל כך( ,אך לא רק) ,שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה עלולה לגרום להפסד
כספי (או אחר) למציע ו/או כאשר כי ההצעה עלולה להעלות חשש ,לדעת התאגיד,
בדבר יכולתו של המציע למלא אחר איזו מזכויות עובדיו מכוח דיני העבודה ו/או
כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב התאגיד ,ו/או
מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא התאגיד לנכון הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט של התאגיד ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה.
.14
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הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
14.1

ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

14.2

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

14.3

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.

14.4

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו ככשירים (שני שלישי וכן הלאה)
ככל שייבחרו ,או שלא זכו במכרז.

הצעות זהות
בכפוף להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכר זים ,התשנ"ב  ,1992 -בדבר מתן עדיפות
לע סק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק האמור:
15.1

אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון הגבוה
ביותר ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר
כהצעה הזוכה במכרז .במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות
האמורות ,יבחר התאגיד לבחור את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד .
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15.2

לחלופין ,באם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון
הגבוה ביותר ,התאגיד יהא רשאי לקיים תחרותי נוסף ( )Best & Finalלעניין הצעת
המחיר בין המציעים הרלוונטיים .במקרה זה ועדת המכרזים תודיע למציעים
שהצעותיהן זהות כאמור ,כי הם רשאים להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה
סופית ,רק ביחס למחיר הצעתם ,ובלבד שהצעת המחיר הסופית שלהם תהיה
בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית .ככל שהמציע יגיש
הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו ,התאגיד יהא רשאי לראות
בהצעה המקורית שהוגשה (שהנה הזולה יותר) כמחייבת את המציע או לחלופין
לפסול את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

15.3

הבחירה באחת מהחלופות הנ"ל תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.

כשיר שני
16.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור כשיר שני במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי ציון
ההצעה הסופי (במקום השני ,השלישי וכן הלאה) (להלן" :כשיר שני" "כשיר
שלישי" וכן הלאה) ,אך התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.

16.2

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הכשיר השני השלישי וכן הלאה,
לצורך אספקת השירותים במקום כל אחד מן הזוכים ,באם התרחש אחד מן
המקרים הבאים בקשר לכל אחד מן הזוכים:
16.2.1

לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
שהיא;

16.2.2

הזוכה הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה
לו הודעה על ההפרה.

16.2.3

הזוכה פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

16.2.4

הזוכה לא סיפק את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד
או שלא סיפק את השירותים ביעילות או בנוחות;

16.2.5

הזוכה הפר את התחייבויותיו באופן שהיה עליו לשלם  5פעמים או
יותר ,במהלך חודש אחד ,פיצויים מוסכמים לפי המפורט במסמך ב'
– מפרט טכני.

16.2.6

התאגיד הפסיק את ההתקשרות עם הזוכה מכל סיבה שהיא.

16.3

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים לעיל הנה של התאגיד ולפי
שיקול דעתו הבלעדי בלבד.

16.4

ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם הכשיר השני ,השלישי וכן הלאה (ככל
שקיים) ,גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שהכשיר הרלוונטי נתן לכך
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להתקשרות.
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16.5

לצורך התקשרות התאגיד עם הכשיר כאמור ,הכשיר מחויב לעמוד כתנאי מקדים
להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכה.

16.6

התקשרות התאגיד עם הכשיר השני וכן הלאה ,אינה טעונה הסכמת הזוכה לכך
ואין התאגיד מחויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור .לזוכה אין ולא
תהיינה כל טענה ,תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם כשיר כלשהוא.

תוקף ההצעה
 17.1הצעות המציע תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ( )90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 17.2ההצעה תעמוד בתוקפה אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה  .זאת,
בין היתר ,למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנ אי המכרז ,או הציג
מצג מטעה ,או יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר
ש בו זכיית הזוכה במכרז תבוטל .במקרה כאמור ,או במקר ה שבו לא תצא
ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי
בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין,
להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.
 17.3התאגיד יהא רשאי בכל עת ,לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את
תוקף הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא  ,וזאת
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .מציע של א יעשה כן  ,עד למועד הנקוב
בהודעה  ,התאגיד יהיה רשאי לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז .
הצעה מסויגת או מותנית
 18.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בת נאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " :הסתייגות ").
 18.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמו ת ממנה ,או ל חלופי ן
לפסול את ההצעה ,או ל חלופי ן לפנות למציע לשם הבהרה  -הכל לפי שי קול
דע תו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
 18.3המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
הצע ה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצע ה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
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אי עמידת המציע בתנ אי התאגיד
 20.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.
במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות
הטיעון יכול שתמ ומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים .
 20.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכרז קודם של התאג יד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש הצעה או הצהרה כלשהיא שאינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מידע
חלקי באופן שיש בו כדי להטעות .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דע ת ועדת המכרזים .
 20.3התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה אם לדעתו ,המציע מצוי במצב המעורר
חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם ,בכפוף למתן
הזדמנות למציע להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו.
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דרישה למידע נוסף או להבהרות
 21.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע  ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באו פן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 21.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכ ן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
 21.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,או כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של
מכרז זה.
 21.4המציע מתחייב להמציא לתאגיד  ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
 21.5בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו ה בלעדי ,לדרוש ממציע
21.5.1
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
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מלמסור את המידע הדרוש במוע ד שקבע לכך התאגיד – רשאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
21.5.2
לקוחות ש להם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרי ם אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 21.6מ בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב ה מציע לעדכן את
התאגיד ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,ואם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
 22.1בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך ד'  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם
על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני העתקים חתומים בצירוף כל
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם  ,לרבות ערבות
ביצוע ו אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם) .
 22.2בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה ה חלופי על זכייתו כזוכה חלופי
בהליך ,בהתאם לסדר דירוגו (זוכה חליפי שני ,שלישי ,רביעי וכן הלאה)
מתחייב הזוכה החל ו פי שיחפוץ בכך ,לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך
ה '  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני
העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים
המפורטים בהסכם ,לרבות אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים
אשר צור פו להסכם) .
 22.3למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפ ועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הסכם בר  -תוקף בין הצדדים.
עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 23.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  ,1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת ה זוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאו ם מראש עם
נציג התאגיד.
 23.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצו עיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
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למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.
 23.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 23.4סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 23.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
 23.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,ועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
24.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

24.2

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי
וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים,
כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו
את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע השירותים לפי המכרז.

24.3

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

24.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

24.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

24.6

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.
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הוראות כלליות
 25.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,ק שר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 25.2היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם ה מצורף למכר ז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.
 25.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוס ח המטיב ע ם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 25.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ו להפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 25.5כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למט רות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
 25.6התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על ה תאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
 25.7קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
 25.8ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב ל שמור על סודיו ת מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
 25.9סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדי ת ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .
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נספח א' למסמך א'  -התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימ ה על י די המורשים והמוסמכים לחתום על מסמך זה בשם המציע ]
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר ל מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2021
בעבור תאגיד השידור הישראלי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע
(  ,)Informationאו ידע ) ) Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת,
חומר  ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מס חרי/עסקי או ידיע ות מסוגים
שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ "קיצור
דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב,
לרבות בתעתיק ,ב אמצע י אח סון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר ה עשוי
לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,
נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד ל נציגי התאגיד ולצורך המכרז ללא קבלת
א ישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים
נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תש ל"ז ;1977 -
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי מדובר בענייני בטחון ובטיחות בהם יש להקפיד הקפדה
יתירה על שמי רת המידע בסודיות מלאה ומוחלטת;
נוכח האמ ור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת
מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש ע צמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העס קתי
על  -ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד
כלש הם לקבל את המידע ,בין ב מישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את
המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהי רות קפדנית ולעש ות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב וי ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.

.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מיל וי
החובה.
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.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כ ל האמור ובין אם אהיה
אחראי ביחד עם א חרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם שהוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שה כנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחיי ב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במי דע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונ שין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום

שם מלא __________________:
ת"ז______________:
חתימה________________:

אישור חתימת הספק:
אני הח"מ ,עו"ד  ..................מ"ר  ,......מאשר/ת את חתימתה של
_______________________ ___ באמצעות מורשי החתימה שלה ........................
ת"ז  .................ו  ..................... -ת"ז  .................אשר חתמו על מסמך זה בהיות ם
מוסמכים ומורשים לחתום על מסמך זה בשם ____________ .
___________ ________
 ,....... .................עו"ד
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מסמך ב' – מפרט שירותים
המ סמך ישלח למציעים אשר יחתמו על נספח  1למסמך א'  -התחייבות לשמירת סודיות.
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מסמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אלי ו את כל הטפסים המצורפים לו וכן כל
תיע וד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .מסמך זה וכל הטפסים
יצורפו למעטפה א'.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1
נושא

פרטים למילוי

שם המציע

סוג התאגיד

מספר מזה ה של
המציע
תאריך הרישום

מנכ"ל ה מציע

כתובת:

רחוב:

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון

כתובת דוא"ל
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.2

פרטי איש הקשר מט עם המציע
פרטים למילוי

נושא
שם איש הקשר

תפקיד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס
כתובת דוא"ל

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1פרטי המציע
• טופס זה ימ ולא ו יחתם ע" י עו"ד ו/או רו"ח .
• לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
___________________________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
במכרז שבנדון  ,וזאת לפי ידיעתי האישית ובדיקתי :
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:
........................................................................................

.2

סוג ההתאגדו ת ................................. ................................ :

.3

מספר זיהוי/רישום:
..................... ....................................................................

.4

הריני לאשר כי המציע אי נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור
בסעיף 362א ב חוק החברות  ,התשנ"ט .1999 -

.5

שמות המו סמכים והמורשים לפי מסמכי ה החלטה תקפים של המציע לחתום בשם
במציע ולחייב את המציע לעניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני,
הנם:

 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 ............... .............נושא/ת ת "ז מס' .................... .....
.6

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות תקפים של המציע.

.7

מצורפים למסמך זה :
א  .נסח תאגיד עדכני של רשם התאגידים ניתן להפקה דרך אתר האינטרנ ט של
רשות התאגידים .
ב  .אישור מרשם התאג ידים על דבר שינוי שם המציע ,ככל שקיים.

בכבוד רב,
___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 2תצהיר המ צי ע לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים  ,התשל"ו1976 -

(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")

• טופס זה יחתם בחתימה אשר תאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

• לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.
• יש להשלים את כל ה תיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח וק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
 . 1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ")  .......עבור תאגיד השידור הישראלי ,וזאת לאור היותי מורשה
לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו ,וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר .
 . 2לאור האמור ,הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים
כל אלה במצטבר[ :המציע יסמן √ במקום הרלוונטי]
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו לא
הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים)  ,התשנ"א – ( 1991ל הלן " :חוק עובדים זרים "),
וחוק שכר מי נימום ,התשמ"ז ( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום ").
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  )1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ו בעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי
הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.1

פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]
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.2
.3
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים .

 . 3נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן √ במקום

ה רלוונטי ]

❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק
שוויון זכויות " ) לא חל על המציע.
❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על המציע והוא מקיים אותן ,והיה ומעסיק 100
עובדים ומעלה ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב,
גם כי יפנה למ נהל הכללי של משרד העבודה ה רווחה והשירותים החברתיים
ל שם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי התחייב בעבר לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישו ם חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת ,כי אכן פנה בפועל כאמור,
ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין ,אכן פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
 . 4המציע מ צהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהת צהיר לפי סעיף זה ,למנהל
הכללי של משר ד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 . 5לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים :
 ) 1אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או העתק
ממנו המעיד ש המציע מנהל את פנקסי החשב ונות והרשומות שעליו לנהלם על
פי פקוד ת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  ,ה תשל " ו  1975 -או שהוא פטור
מלנהלם ;
 ) 2אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או העתק
ממנו המעיד ש המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדו וח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפ י חוק מס ערך מוסף  ,התשל"ו ;1975 -
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אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
________
תאריך

_____________________

______________________

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח" מ ,עו"ד  ..... ............................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ................ .............נושא/ת
ת "ז מס'  ,..................... ....המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעני ין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 3התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
• יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת ב סוף הטופס.
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ה מציע _______________________
(להלן " :המציע ") מכרז  23/2021ב עבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.3

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

.4

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפ קידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחק ירה ודרישה שביצעתי .

.5

הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז
ולתנאי מסמך ב'  -מפרט ה שירותים .

.6

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על כל מסמכיו ו נספחיו,
ואני מצהיר שהבנתי את דרישו ת המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרי שות
המכרז ללא סייג.

.7

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצע ה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים .ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם מדויקים
ו/או שאינם נכונים עלולים לפסול את הצעת המציע .

.8

הוראות המכרז על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ו בכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,והוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.

.9

אי תיאום הצעות במכרז:
9.1

המציע והח"מ לא ת י א מו מחירים עם מציע אחר ב מכרז או עם גורם אחר
כלשהו שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.

9.2

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים
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או מציע ים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות ,קשר או שיתוף
פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
9.3

ההצע ה ,כולל הצע ת המחיר  -המצורפת בנפרד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או
משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

9.4

המחירים ו/או ה פרטים המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד
אחר אשר מציע הצעות ל מכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות
במכרז ,א ו בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

9.5

המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות
למכרז.

9.6

המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.

9.7

ה מציע והח"מ לא היו מ עו רב ים בניסיון לג רום למתחרה להגיש הצעה בלתי
תחרותית מכל סוג שהוא.

9.8

המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
שנות מאסר בפועל.

. 10

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמצ יע והח"מ קרא נ ו את כלל האמור במסמכי ה מכרז
ובהסכם המצ ורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על
עדכונים  -אם היו כאלה ,הב נו את האמור בהם ,קיבלנו את כל ההסברים ככל
שביקשנו לדעת .

. 11

המציע והח"מ בדק נ ו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות ,
העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר הקשר ים לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום
התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,בירר נו כל פרט הדרוש לנו בקשר
לכך ווידא נו כי יהיה ביכולת המציע לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם
י זכה בו .

. 12

אם המציע יזכה במכרז אני  /נו מ תחייב  /ים לב צע את השירותים בהתאם לדרי שות
המפורטות במסמכי המכרז המעודכנים על כל נספחים ובכלל זה בכפוף לכל
ההוראות הקבועות ב כל מסמך מ מסמכי המכרז  ,מסמך הצעת המחיר ,ההסכם על
נספחיו ומפרט ה שירותים .

. 13

המציע ב על הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות ההיתרים
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והצ יוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על -
פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של
מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמ ציע לקיים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המ ציע או על  -פי דין.
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. 14

המציע  ,רשום בכל מר שם שהו א מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .

. 15

המציע  ,מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במ סגרת
הספקת השירותים נשוא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזו כה במכרז.

. 16

המציע פועל ומקיי ם חובותי ו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי כל דיני העבודה -
ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על המציע כמעסיק לעניין
א ספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרי ם (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים) ,תשנ"א  1991 -ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987 -
ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

. 17

ידוע ומוסכם על המציע כי במידה ו י זכה במכרז דנן ,ההתקשרו ת עימ ו וכן היקפה
מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התא גיד ,בצרכים המשתנים של התאגיד
וכן בק בלת כל האישורים התקציביים ,ככל שידרש ו  ,וכי התאגיד יהא רשאי לבטל
את ההסכם בכל עת ,גם לאחר ההתקשרות כפי שמפורט במסמכי המכרז .

. 18

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו
כל האישורים התקציביים ו/או הה רשאות ו/או ההיתרים ו/או שתהיה קיימת
מניעה אובייקטיבית לאספקת השירותים ו/או יחול שינוי בנסיבות ,והכל לפי
שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו
לפי העניין ו לא תהי ה ל מציע כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

. 19

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את
המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,או לקבל רק חל מהצעת
המציע הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו
ויועברו אליו בפועל .

. 20

המציע מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה ל ו כל טענה ו/או דריש ה ו/או תביעה
בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף
השירותים המבוקשים על ידי התאגיד ,מכל סיבה שהיא  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור דלעיל ,המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה זכא י לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם יגרם לו נזק .כמו כן ,לא תהא ל ו כל תביעה בגין אי ביצוע השירותים מכ וח
המכרז בהיקף מס וים או לתקופה מסוימת .

. 21

ה מציע מצהיר כי לא י בוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי התאגיד ,בגין כל
עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות ,זמנית או קבו עה מכל סיבה שהיא
ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל הליכי משפט שיינק טו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או
צדדים שלישיים כלשהם.

. 22

הננ ו מ צהירים ומתחייבים כי המציע רשאי להשתתף במכרז עפ"י האמור בו ,והננו
מתחייבים כי אין לנו ולא יהיו לנו ניגודי עניינים מכל סוג שהוא בין פעילויותיי/נו
האחרות (אף שלא במסגרת המציע) לבין השירותים שאני/נו מתבק ש/ים לספק
לתאגיד עפ"י מכרז זה.
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. 23

אנו מ צהירי ם כי הצעתינו אינה סותרת את המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי
המציע וכי אנו רשאים לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל
דין או הסכם לח תימתנו על הצעה זו.

. 24

אנ ו מצהירים בזאת כי במידה והמציע יזכה במכרז נעמוד בהצעתנו הכספית
המפורטת במסמך ד' – הצ עת המחיר ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו .

. 25

הצעת המציע זו תהיה בתוקף ותחייב א ת המציע במשך תקופה של  90ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה וידרוש
התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת.

. 26

הנני מצהי ר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהי רי אמת.

תאריך______________________:

שם המצהיר

חתימת המצהיר

חתימת המציע

_____________

_______________

________________

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  ....... ..........................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,....................... ..המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעני ין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתי מה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב
ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
• יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתא ימים.
• יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצ עה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי.
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אני הח"מ _____ ______ ____ __ _ ,מס' רישום ( _____ __________________ :להלן:
" המציע ") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי  23/2021עבור תאגיד השידור,
אינה כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן
[במקרה של מילוי חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ה ה צע ה ,שבו החלקים
הסודיים מושחרים ] :

.1

.2

.3

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים ת אפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעי ין במסמכים
שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג  ,1993 -בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעי ון
מציעים אחרים ,אם אבחר כזוכה במכ רז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או
תביעה בקשר לכך.
ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המצי עים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציע ים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה ז ו כדי לחייב את ועדת המכ רזים  ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם
להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
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____________________
תאריך

________________ ____
חתימה  +חותמת (אם נדרש)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  ........ .........................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,..................... ..........מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת " ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,........................ .המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר – 5
תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף מקצועיים
• טופס זה י מולא וי יחתם בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייב ת בסוף הטופס.

• יש להשלים את התיבות על ידי סימ ון וי במקומות המתאימים.
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ....... ................ ...המוסמ ך
והמורשה לתת תצ הי ר זה בשם ה מציע /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק מצהיר/ה בזאת/ת בכתב
כדלקמ ן :
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע .

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.3למסמך א'
5.3

המציע בעל רישיון לשירותי שמירה ,לפי חוק ח וקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב  ,1972 -תקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  ,5ו כן לצרף העתק
נאמן למקור של רישיון למתן שירותי שמירה כאמור ,בתוקף נכון למועד ה אחרון
להגשת הצעות למכרז" .

)1

האם ה מציע בעל ר ישיון לשירותי שמירה ,לפי חוק חוקרים פרטיים ושי רותי
שמירה ,התשל"ב  ,1972 -תקף למועד האחרון לה גשת הצעות למכרז ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

)2

על המציע לצרף העתק נאמן למקור ש ל רישיון למתן שירותי שמירה כאמור,
בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז .
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נוס ח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.4למסמך א'
" 5.4

המציע בעל ר ישיון לעסוק כקבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני
כוח אדם ,התשנ"ו –  , 1996תקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  5וכן לצרף העתק
נאמן למקור של הר ישיון לעסוק כקבלן שירות  ,בתוקף נכון למועד האחר ון להגשת
הצעות למכרז " .

)3

האם ה מציע בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו –  ,1996כשהוא בתוקף נכון ל מועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

)4

על המציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כקבלן ש ירות כאמור,
כשהוא בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.5למסמך א'
"  5.5למציע רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה בהתאם לסעיף ( 10א) לחוק כלי היריה,
התש"ט –  ,1949בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלי ם את טופס מספר  5וכן לצרף העתק
נאמן למקור של הרישיון המיוחד להחזקת כלי יריה כאמור ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז " .
)5

האם ל מציע רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה בהתאם לסעיף ( 10א) לחוק כלי
היריה ,התש"ט –  ,1949בתוקף נכון למועד האחר ון להגשת הצעות למכרז ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

)6

על המציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון המיוחד להחזקת כלי יריה כאמור,
בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז .
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נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.6למסמך א '
למציע רישיון בתוקף נכון למועד האחרון ל הגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף 10ג
לחוק כלי היריה ,התש"ט –  ,1949בעבור החזקה של לפחות  20כלי ירייה
בכל אחד מהמחוזות הבאים:

" 5.6

5.6.1

במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז ירושלים.

5.6.2

במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז תל אביב.

5.6.3

במשרד או סניף של המ ציע ,אשר ממוקם במחו ז חיפה.

5.6.4

במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז דרום.

לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  5וכן לצרף
העתק נאמן למקור של הרישיון להחזקה של לפחות  20כלי ירייה בכל אחד
מהמחוזות כאמור ,בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז " .
מחוז ירושלים :
)7

האם ל מציע רישיון בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף
10ג לחוק כלי היריה ,התש"ט –  ,1949בעבור החזקה של לפחות  20כלי ירייה
במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז ירו שלים ? " מחוז ירושלים"  -כפי
שהוגדר בהודעה על חל וקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיא ור גבולותיהם ,לפי
סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת ירושלים


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

)8

על המציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון בעבור החזקה של לפח ות  20כלי
ירייה במשרד או סניף של המציע ,אשר מ מוקם במחוז ירושלים  ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .

מחוז תל אביב :
)9

האם ל מציע רישיון בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף
10ג לחוק כלי היריה ,התש"ט –  ,1949בעבור החזקה של לפחות  20כלי ירייה
במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז תל אביב ? "מחוז תל אביב"  -כפי
שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי
סעיף  3לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת תל אביב


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
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) 10

על המציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון בעבור החזקה של לפחות  20כלי
ירייה במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז תל אביב  ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .

מחוז חיפה :
) 11

האם ל מציע רישיון בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף
10ג לחוק כלי ה יריה ,התש"ט –  ,1949בעבור החזקה של לפחות  20כ לי ירייה
במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז חיפה ? "מחוז חיפה" – כפי שהוגדר
בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי סעיף 3
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת חיפה ונ פת חדרה.


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 12

על המ ציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון בעבור החזקה של לפחות  20כלי
ירייה במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז חיפה  ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז .

מחוז הדרום :
) 13

האם ל מציע רישיון בתוקף נכון למועד ה אחרון להגשת הצעות למכרז ,לפי סעיף
10ג לחוק כלי היריה ,התש"ט –  ,1949בעבור החזקה של לפחות  20כלי ירייה
במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז הדרום? "מחוז דרום"  -כפי
שהוגדר בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם ,לפי
סעיף  3לפקודת סדר י השלטון והמשפט ,התש"ח  1948 -ובכלל זה :נפת אשקל ון,
נפת באר ש בע.


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 14

על המציע לצרף העתק נאמן למקור של הרישיון בעבור החזקה של לפחות  20כלי
ירייה במשרד או סניף של המציע ,אשר ממוקם במחוז הדרום  ,בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות למ כרז .

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.10למסמך א'
"  5.10המציע בעל מחזור כספי שנתי ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ואבטחה בהיקף
של לפחות שבעים מיליון ( ₪ללא מע"מ) (  )₪ 70,000,000בכל אחת משלוש
השנים הבאות.2020 ,2019 ,2018 :
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לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף א ת טופס מספר  5וכן לצרף אישור
רואה חשבון בנוסח של טופס מ ספר .7
) 15

האם המציע בעל מחזור כספי שנתי ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ואבטחה
בהיקף של לפחות שבעים מיליון ( ₪ללא מע"מ) (  )₪ 70,000,000ב שנת ?2018


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 16

האם המציע בעל מחזור כספי שנתי  ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ואבטחה
בהיקף של לפ חות שבעים מיליון ( ₪ללא מע"מ) (  )₪ 70,000,000ב שנת ?2019


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 17

האם המציע בעל מחזור כספי שנתי ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ואבטחה
בהיקף של לפחות שבעים מיליון ( ₪ללא מע"מ) (  )₪ 70,000,000ב שנת ?2020


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 18

על המצ יע ל צרף אישור רואה חשבון בטופס מספר .7

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.11למסמך א'
"  5.11למציע ניסיון במשך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
במתן שרותי שמירה ואבטחה ללפחות שלושה גופים ציבוריים כשבקשר לכל אחד
משלושת הגופים הציבוריים ,המציע סיפק שירותי שמירה ואבטחה בהיקף של
לפחות  80,000שעות אבטחה שנתיות  , ,בכל אחת משלוש השנים.
) 19

האם המציע בעל ניסיון במשך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,במתן שרותי שמירה ואבטחה ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמ שבצת המתאימה

) 20

האם ניסיון המציע כאמור בסעיף  19ל עיל ,היה ללפחות שלושה גופים ציבוריים ?
גוף ציבורי"  -גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח [ 1958 -נוסח
משולב].
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כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 21

האם ניסיון המציע לכל אחד משלושת הגופים הציבוריים כאמור בסעיף  ,20היה
בהיקף של לפחות  80,000שעות אבטח ה שנתיות  ,בכל אחת משלוש השנים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 22

שם ה גוף
הציבורי

יש להשלים את הטבלה הבאה:

ה קיף שעות
האבטחה
השנתיות
בעבור כל שנה

מועד תחילת
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

מועד סיום
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

יום/
חודש/שנה

יום/
חודש/שנה

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.12למסמך א'
"  5.12למציע ניסיון במשך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,במתן שירותי שמירה ואבטחה ללפחו ת שלושה גופים ציבוריים ,כשבקשר
לכל אחד משלושת הגופים הציבוריים ,המציע סיפק ,מדי כל חודש ,שיר ותי
שמירה ואבטחה באמצעות  50עובדים שונים המועסקים אצל המציע ביחסי עובד
מעביד ,ואשר כל אח ד מחמישים העובדים עבד במשרה מלאה במתן שירותי
השמירה והאבטחה בעבור אותו הגוף הציבורי "
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) 23

למציע ניסיון במשך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
במתן שירותי שמירה ואבטחה ללפחות שלושה גופים ציבוריים ? "גוף ציבורי"  -גוף
מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח [ 1958 -נוסח משולב].



כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 24

האם שבקש ר לכל אחד משלושת הגופים הציבוריים ,נשוא השאלה הקודמת המציע
סיפק ,מדי כל חודש ,שירותי שמירה ואבטחה באמצעות  50עובדים שונים
המועסקים אצל המציע ביחסי עובד מעביד ? למציע ניסיון במשך השנה האחרונה
שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,במתן שירותי שמירה ואבטחה
לל פחות שלושה גופים ציבוריים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 25

האם שבקשר לכל אחד משלושת הגופים הציבוריים ,נשוא השאלה הקודמת המציע
סיפק ,מדי כל חודש ,שירותי שמירה ואבטח ה באמצעות  50עובדים שונים
המועסקים אצל המציע ביחסי עובד מעביד ? למציע ניסיון במשך השנה האח רונה
שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,במת ן שירותי שמירה ואבטחה
ללפחות שלושה גופים ציבור יים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 26

האם כ ל אחד מחמישים העובדים נשוא השאלה הקודמת ,עבד במשרה מלאה במתן
שירותי השמירה והאבטחה בעבור אותו הגוף הציבורי ?


כן



לא

יש ל סמן  Vבמשבצת המתאימה

) 27

יש להשלים את הטבלה הבאה:
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שם ה גוף
הציבורי

מספר עובדי
המציע (ביחסי
עובד מעביד)
אשר עבדו
במשרה מלאה
אצל הגוף
הציבורי

מועד תחילת
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

מועד סיום
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

יום/
חודש/שנה

יום/
חודש/שנה

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.13למסמך א'
5.13

נכון למועד הגשת הצעות למכרז ובמשך  24החודשים האחרונים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד ,לכל הפחות
 200עובדים שעסקו במתן שי רותי אבטחה ושמירה והוא עומד בכל התנאים
הבאים ב מצטבר:
 5.13.1העובדים הנ"ל מספקים וסיפקו שירותי שמירה ואבטחה בכל ארבעת
המחוזות הבאים לפחות :מחוז ירושלים ,מחוז תל אביב ,מחוז חיפה
ומחוז דרום.
 5.13.2לפחות  100עובדים מתוך העובדים הנ"ל מחזיקים ברישיון להחזקת כלי
נשק ,לפי חוק כלי ירייה ,התשי"ט – .1949
לצ ור ך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  ,5וכן לצרף אישור
רואה חשבון ,בנוסח של טופס מספר 7א.

) 28

האם נכון למועד הגשת הצעות למכרז ובמשך  24החודשים האחרונים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע מ עסיק ביחסי עובד מעביד ,לכל
הפחות  200עובדים שע סק ו במתן שירותי אבטחה ושמירה ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

54
) 29

האם העובדים נשוא השאלה הקודמת סיפקו שירותי שמירה ואבטחה בכל ארבעת
המחוזות הבאים לפחות :מחוז ירושלים ,מחוז תל אביב ,מחוז חיפה ומחוז דרום ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 30

האם לפחות  100עובדים מת וך העובדים נשוא שתי השאלות הקודמות ,מחזיקים
ברישיון להחזקת כלי נשק ,לפי חוק כלי ירייה ,התשי"ט – ?1949


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

) 31

על המציע לצרף את טופס מספר 7א.

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1 4למסמך א'
5.14

למציע לפחות סניף אחד פעיל ,בכל אחד מארבעת המ חוזות הבאים :מחוז
ירושלים ,מחוז תל אביב ,מחו ז חיפה ומחוז דרום.
"סניף פעיל" – סניף שמהווה מוקד לאספקת שירותי השמירה והאבטחה באות
האזור ,והוא כולל ,מנהל סניף או בעל תפקיד דומה אשר אחראי על אספקת
שירותי האבטחה ל כלל הגורמים באזור ,מאבטחים המשויכים לסניף ומפק חים
המשויכים לסניף.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע לצרף את טופס מספר .5

) 32

האם למציע לפחות סניף אחד פעיל ב מחוז ירושלים


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

הסניף:
כתובת
___________________________________________ ______________
___ _____________________________ _______________________
) 33

האם למציע לפחות סניף אחד פעיל ב מחוז תל אביב?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה
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כתובת הסניף:
_________________________________________________________
_____________________________________ __________________
) 34

האם למציע לפחות סניף אחד פע יל ב מחוז חיפה


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

כתובת הסניף:
________________________________________________________ _
_______________________________________________________

) 35

האם למציע לפחות סניף אחד פעיל ב מחוז הדרום


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

כתובת הס ניף:
_________________________________________________________
_______________________________________________________

נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1 5למסמך א'
5.15

נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ובמשך  12החודשים האחרונים שחלפו עד
למועד הגשת ההצעות למכרז ,המצ יע מפע יל לפחות מוקד קשר מבצעי אחד ,הנותן
מענה לכל המחוזות בישראל בו המציע מספק שירותים ,באופן שהמוקד פועל
ומאויש  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה.
"מוקד קשר מבצעי ארצי"  -מוקד לפניות לקוחות ,המקבל פניות בכל עת ,באו פן
שמאפשר לטפל בזמן אמת בכל פניה הנוגעת לשירות י שמיר ה ואבטחה
המסופקים על ידי הספק ,וזאת בכל אחד מהמחוזות.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר .5

) 36

האם נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ובמשך  12החודשים האחרונים שחלפו עד
למועד הגשת ההצעות למכרז ,ה מציע מפעיל לפחות מוקד קשר מבצעי אחד ,הנותן
מענ ה לכל המחוזות בישראל בו המציע מספק שירותים ?


כן
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לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

כתובת ה מוקד קשר מבצעי:
_________________________________________________________
___________________________________________________ ____
האם ה מוקד קשר מבצעי כאמור בשאלה הקודמת פ ו על ומאויש  24שעות ביממה,
 365יום בשנה ?

) 37



כן



לא

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  ............. ....הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 .... ................ ........נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ....................... ......נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספ ר 6
תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים
• טופ ס ז ה י מולא וי יחתם בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלו ל
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגיד _____ ______________ (להלן" :המציע")  ,לאחר שהוזהרת י כי עליי לה צהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק מצהיר/ה בזאת  /ת
בכתב כדלקמן:
ג.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ד.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מ תוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עי ינתי ומחקירה ודרישה שביצ עתי .

לצורך תצהיר זה:
" הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
כל אחד מהבאים:
"עבירה " –
ד  .עבירה לפי ח וק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  .ו/או
ה  .עבירה על הוראות החיק וקים המנויות בתוספת השלישית לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבו דה ,התשע"ב  .2011 -ו/או
ו  .עבירה על רשימת צווי הרחבה  ,כפי שמפרטת בנספח ד' ל הוראת תכ"ם:
" הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי
השמירה ,האבטחה והניקיון " מיום 01.11.2019
" דיני עבודה " – כהגדרתם בתקנה  1לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ( 1993 -להלן:
"תקנות חובת המכרזים").
" מועד ההתקשרות " – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז .23/2021
 . 1הנני מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות:
(למילוי ולסימון  Vבמשבצת הנכונה).
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❑ המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו עד למוע ד ה התקשרות ,ביותר משתי עבירות.
❑ ה מציע ובעל זיקה אל יו הורשעו עד למועד ההתקשרות ביותר משתי עבירות ,ואולם,
נכון למועד ההתקשרות ,ח לפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .
ככל שה מציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה כלשהיא עד למועד ההתקשרות ,יש
להשיב על ה שאלות הבאות:
א.

בכמה עבירות ניתנה הרשעה? ______________

ב.

לפי אילו עבירות היתה ההרשעה?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________ _____

ג.

מה ם מועדי ההרשעה בקשר לכל עבירה:
_ ___________________ ______________ _______________________
_________________________________________________________

 . 2הנני מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות:
(למילוי ולסימון  Vבמשבצת הנכונה).

❑ בשלוש השנ ים שקדמו למועד ה התקשרות ,לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה
אליו עיצומים כספיים ב של הפרה המהווה עבירה.
❑ בשלוש השנים שקדמו למועד ה התקשרות ,לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה
אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 1
ככל ש הוטל על המציע ו/או בעל הזי קה אליו עיצום כספי בשל הפרה המהווה עבירה ,יש
להשיב על השאלות הבאות:
א.

בכמה הפרות המהוות עביר ה הוטל עיצום כספי? ______________

ב.

לפי אילו עבירות המהוות הפרה הוטל עיצום כספי?
_________________________________________________________
__ __________________________ _____________________________
__________________________________________________ _______
מה ם ה מועדים בהם הוטל העיצום הכספי בקשר לכל הפרה המהווה עבירה:
_ ________________________________________________________
_ _ _______________________________ ________________________
הנני מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות:

(למילוי ולסימון  Vבמשבצת הנכונה )
 1ניתן לראות במספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי ,כהפר ה אחת ,אם ניתן אישור מנהל מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת
ש על בסיסה משתלם לו שכר
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❑ בש נה שקדמה למועד ההתקשרות ,המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ,לא נקנסו על
ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985 -
ב קנס בשל הפר ת דיני העבודה" .דיני עבודה" – כהגדרתם בתקנה  1לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג ( 1993 -להלן" :תקנות חובת המכרזים").
המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ,לא נקנסו
❑ בש נה שקדמה למועד ההתק שרות,
על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985 -
ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה " .דיני עבודה" – כהגדרתם בתקנה 1
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ( 1993 -להלן" :תקנ ות חובת המכרזים").
ככל ש ה וטל על המציע ו/או בעל הזיקה אליו קנס בשל הפרת דיני העבודה ,יש להשיב על
השאלות הבאות:
א.

בכמה הפרות של דיני עבודה הוטל על המציע קנס ? ______________

ב.

בגין אילו הפרות של דיני עב ודה הוטל הקנס ?
__________________________________________ ______________
________________________________________________________
____________________________________________________ ____

ג.

מה ם ה מועדים בהם הוטל ה קנס בקשר לכל הפרה של דיני עבודה?
____________ ____________________________________________

 . 3הנני מצהיר ומת חייב כי המציע ובעלי הזיקה בו ,מקיי מים ויקיימו את מלא חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים על פי כל דיני עבודה ,צווי הרחבה וההסכמים הקיב וציים
החלים על המציע כמעסיק ,לצורך אספקת שירותי שמירה ואבטחה ו לצורך אספקת
השירותים נשוא המכרז דנן .
 . 4להלן רשימה של ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה:
א .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ב .מספר תיק _ ______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ג .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ד .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
 . 5להלן רשימה של ההרשעות הפליליו ת של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה:
א .מס פר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין ______ ____
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ב .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ג .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ד .מספר תיק _________ ______ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
 . 6להלן רשימה של ההרשעו ת הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה של
המציע ( ב אם קיימות) בגין הפרת דיני עבודה :
א .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ב .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין ___ _______
ג .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ד .מספר תיק _______________ שמות הצדדים ________ __ מועד מתן פסק
הדין __________
 . 7להלן רשימה של
זיקה אליו:

פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה על ידי המציע ו/או בעל

א  .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ב .מספר תיק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מת ן פסק
הדין __________
ג .מספר תי ק _______________ שמות הצדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
ד .מספר תיק _____ __________ שמות ה צדדים __________ מועד מתן פסק
הדין __________
 . 8רשימת של כל הקנסות שהושתו על ה מציע ו/או בעלי הזיקה אליו בגין הפרה של חוקי
העבודה  ,על ידי מינהל ההסדרה והא כיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,
בשנתיים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.
א .סכום ___ ____________ שמות הצדדים __________ מועד _________
ב .סכום _______________ שמות הצדדים __________ מועד _________
ג .סכום _______________ שמות הצדדים __________ מועד _________
ד .סכום _______________ שמות הצדדים __________ מועד _________

61
 . 9רשימת של כל ה עיצומים הכספיים אשר הושתו על ה מציע ו/או בעלי הזיקה אליו בגין
הפרה של חוקי העבודה  ,על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר
והתעסוקה  ,בש לוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.
א .סכום _______________ שמות הצדדים __________ מועד _________
ב .סכום _______________ שמות הצדדים __________ מועד _________
ג .סכום _______________ שמות הצדדים ____ ______ מועד _________
ד .סכום _____________ __ שמות הצדדים __________ מועד _________
 . 10על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר
הר שעות ב  3 -השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה ,קנסות בשנה
האחרונה ועיצומים כספיים ב  3 -השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה,
אם היו ,או היעדר הרשעות .
 . 11הנני מצהיר בזאת ומתחייב כי השכר שישולם על ידי המציע ע בור כל עובד ועובד במסגרת
מכרז זה ,ל א יפחת משכר המינימום הקבוע בכל דין ,כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף
מעת לעת .
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
___________

_____________________

______________________

תאריך

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מ אשר/ת בזה כי ביום _________
התייצב/ה בפניי מר /גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה
____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ואש ר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם
המציע על הצהרה זו ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא
יעשה/תעשה כ ן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
וחתם/ה עליו בפניי.
__________________
עו"ד (חתימה +חו תמת)
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טופס מספר  – 7אישור רואה חשבון
• טופס זה יחתם ע"י רו"ח.
• ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון
אנו רואי החשבון של המציע:
__________________________________________________
מספר חברה של המציע( ______________________ :להלן " המציע "),
מאשרים כדלקמן:
ביקרנו את תשובות המציע בתצהירו ב סעי פים  16 ,15ו –  17ל טופס מספר  " 5תצהיר
המציע לעניין עמידה בתנאי ה סף " ,ואשר לפיהן הצהיר המציע כי המציע בעל מחזור כספי
שנתי ,הנובע מאספקת שירותי שמירה ואבטחה בהיקף של לפחות שבעים מיליון ( ₪ללא
מע"מ) (  , )₪ 70,000,000לכל אחת מהשנים 2019 ,2018 :ו .2020 -
הצהרת המציע כאמור ,הינה באחריות הנהלת המציע ,כאשר אנו אחראים לחוות דע ה על
ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ביקרנו את הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע .אנו אחראים
לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורת נו .הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם
כדר ושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכ ות
בסכומים ובמי דע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה
בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנ ו.
הרינו לאשר כדלקמן:
לדעתנו – תצהיר המצי ע בתשובותיו לשא לות  16 ,15ו  17 -בטופס מספר  ,5כאמור לעיל,
משקפ ים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות
עליהם התבססה.
בכבוד רב,

שם רואה חשבון___________:

כתובת_________________:

תאריך_________________:

חתימה_________________:
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טופס מספר 7א
אישור רואה חשב ון של המציע
• טופס זה יחתם ע"י רו"ח.
•

ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון

אנו רואי החשבון של המציע:
__________________________________________________
מספר חברה של המציע( ______________________ :להלן " המציע "),
מאשרים כדלקמ ן:
הרינו לאשר את תשובות המציע בתצהירו ב סעי פים  29 ,28ו –  30ל טופס מספר  " 5תצהיר
המציע לעניין עמידה בתנאי הסף " ומאשר כדלקמן:
נכון למועד הגשת הצעות למכרז ובמשך  24החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,המציע מעסיק ביחסי עוב ד מעביד ,לכל הפח ות  200עובדים שעסקו
במתן שירותי אבטחה ושמירה והוא עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
א  .העובדים הנ"ל מספקים וסיפקו שי רותי שמירה ואבטחה בכל ארבעת המחוזות
הבאים לפחות :מחוז ירושלים ,מחוז תל אביב ,מחוז חיפה ומחוז דרום.
ב  .לפחות  100עובדים מתוך העובדים הנ"ל מחזיקים ברי שיון להחזקת כלי נשק ,לפי
חוק כלי ירייה ,התשי"ט – .1949

בכבוד רב,

שם רואה חשבון___________:

כתובת_________________:

תאריך_________________:

חתימה_________________:
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טופס מספר – 8
תצהיר המציע לצורך בחינת רכיבי האיכות
לפי סעיף  ( 1 2ב) למסמך א' – ה זמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• טופס זה ו דיסק או קי (שלא יכלול את פרטי הצעת המחיר) יש להגיש במעטפ ה
א'.
• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם המציע  /התאגיד ______ _______________ __ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור  ,ממסמ כים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

רכיב א ' = ציון מבדק זכויות עובדים
.1

על המציע לפרט ולצרף ציון מבדק זכויות עובדים הסופי האחרון שקיבל ,עד
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .
_________________________________________________________
____________________ _______________ ______________________
_____

רכיב ב' = ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף
.2

על המציע להשלים את הטבלה הבאה :
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שם ה גוף
הציבורי

ה קיף שעות
האבטחה
השנתיות
בעבור כל שנה

מועד תחילת
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

מועד סיום
מתן
השירותים
לגוף הציב ורי

יום/
חודש/שנה

יום/
חודש/ש נה

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

רכיב ג' = ריאיון אישי
.3

המנהל המיועד לתן את השירותים בעבור התאגיד הנו:
שם:
ת.ז:.

.4

על המציע לצרף קורות חיים של המנהל המיועד .

רכיב ד ' = חוות דעת לקוחות
.5

על המצי ע להשלים את הטבלה הבאה:
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שם ה גוף
הציבורי

ה קיף שעות
האבטחה
השנתיות
בעבור כל שנה

מועד תחילת
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

מועד סיום
מתן
השירותים
לגוף הציבורי

יום/
חודש/שנה

יום/
חודש/שנה

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

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

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :
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אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ " ר  ................ .......שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.... ......... ............המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

68

מסמך ד' – טופס הצעת מחיר
מסמך זה יצורף רק למעטפה ב'
מסמך זה או כל חלק הימנו לא יצורף לדיסק או קי
יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המס מך
מכרז פומבי מס' 23/202 1
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – מפרט הטכני ובהסכם ,מתכבדים
בזאת להגיש הצעת המחיר כדלקמן:
 . 1כללי :
1.1

התשלום שהתאגיד ישלם לספק ,יהיה מורכב משני רכיבים:
א  " .מרכיב משתנה " – תשלום אשר ישולם על  -ידי התאגיד למציע הזוכה
בעבור תשלומי השכר של המציע הזוכה לעובד יו המועסקים על ידי
התאגיד" ,גב אל גב" בעבור מתן השירותים לתאגיד בלבד .התשלום
יבוצע על בסיס שעת עבודה  ,סוג השירותים ,והיקף השעות בפועל ,בהם
סופקו שירותים בפועל לתאגיד ,לפי דרישת התאגיד מראש ובכתב  ,הכל
כמפורט במסמ ך דנן וביתר מסמכי המכרז .מובהר כי המרכיב המ שתנה
לא יכלול שכר עבודה בגין השתלמויות ,ימי עיון ,חפיפה וכיוצא באלה,
וכי על הספק לשאת בעלויות אלה על חשבונו בלבד.
ב  " .מרכיב קבוע "  -תשלום חודשי קבוע ,אשר התאגיד יעביר למציע
הזוכה בהתאם לגובה שיעורי האחוזים שינקוב ב הצעת המחיר שיגיש
להלן ,ככל שזו תזכה במכרז הכל כמפורט במסמך דנן וביתר מסמכי
המכרז.

1.2

1.3

להצעת המחיר ,מצורפים כחלק בלתי נפרד הימנה המסמכים הבאים:
נספח  1להצעת המחיר  -הצהרת מעסיק אודות עלויות שכר ,
1.2.1
עלויות נוספות  ,זכויות סוציאליים ,תשלומים נלווים בקשר
למתן השירותים ,כולל רווח .
נספח  2להצעת המחיר  -נספ ח תמחירי מבוסס על הודעת
1.2.2
התכ"מ .
הגדרות:
" השירותים " – כהגדרתם במסמך ב' – מפרט השירותים.
1.3.1
"נציג התאגיד" – כהגדרתו במסמך ב' – מפרט השירותים.
1.3.2
" הו דעת התכ"ם הגנה על זכויות עובדים " – הודעת תכ"ם:
1.3.3
"הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים
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1.3.4

.2

בתחומי השמי רה ,האבטחה והניקיון" מספר הוראה8.2.1 :
מהדורה  14מיום  01.11.2019בכל גרסה מעודכנת שלה
"הודעת תכ"ם עלות שכר מעסיק "  -הודעת תכ"ם" :עלות שכר
למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה" ,מספר
הודעה  8.2.1.3 :מהדורה  19מיום  07.07.2021בכל גרסה
מעודכנת שלה

המרכיב המשתנה :
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

בהו דעת התכ"ם עלות שכר מעסיק ,נקבע שכר יסוד על בסיס תעריף שעתי
לעובדי שמירה (להלן " :שכר היסוד ").
ה תאגיד קבע לנותני השירותים בתחום האבטחה במסגרת מכרז זה  ,שכר
יסוד לתשלום על ידי הספק הזוכה ,הגבוה מגובה השכר הקבוע בהוראה
הנ"ל.
עלויות המעביד של הספ ק הזוכה יהיו שכר היסוד המינימלי לעובדיו
בצירוף מלוא התשלומים בגין הרכיבים השונים החלים על הספק על פי כל
דין (תנאים סוציאליים וכו').
עלויות המעביד לא יפחתו מהעלויו ת כפי שחושבו בנספח התמחירי (נספח
 2להצעת המחיר ).
התשלום המינימלי – שכר היסוד אשר המציע יתחייב לעובדיו אשר יעסקו
במתן השירותים לתאגיד  ,כבסיס לחישוב "המרכיב המשתנה" ,יהיה
כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

2.6

2.7

2.8

שכר היסוד לשעת עבודה שישולם לאח ראי מש מרת .₪ 45 :
שכר היסוד לשעת עבודה שישולם למאבטח מתקדם ב' .₪ 42 :
שכר היסוד לשעת עבודה שישולם לא חראי י חידה .₪ 50 :
שכר היסוד לשעת עבודה שישולם למוקדן .₪ 38
שכר היסוד לשעת עבודה שישולם למאבטח רמה א' לא יפחת מ .₪ 36

המציע מתחייב לשלם לכל מי שמועסק על ידו במתן השירותים נשוא מכרז
זה ,את הסכומים שלעיל ,ב תוספת כל יתר תשלומי החובה החלים על
המציע מכח כל דין ו/או הוראה ו/או הסכם ו/או הודעת תכם .
מודג ש ,כי עבור כל התשלומים שעל המעביד לשלם לעובד ,ובכלל זה מענק
מצויינות ,שעות נוספות מכל סוג (לרבות תוספת שבת ,יום כיפור וליל
הסדר) וההפרשות הנדרשות לגביהן על פי חוק ,ישלם התאגיד במתכונת גב
אל גב.
מובהר כי במידה ואותו עובד של המציע המספק שירותים לתאגיד ,מבצ ע
תפקידים שונים בעבור התאגיד  ,תשולם בגין עבודתו תמורה בהתאם
לתפקיד אותו הוא מבצע בפועל  .לשם המחשה :עובד המבצע במשמרת אחת
תפקיד של אחמ"ש – תשולם לו תמורה בגין עבודתו כאחמ"ש .במשמרת
אחרת אותו עובד מבצע תפקיד של מאבטח – תשולם לו תמורה עבור
עבודתו במשמרת בהתאם ל שכר מאבטח.
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 . 2הצעת המחיר (בגין המרכיב הקבוע) :
על המציע להשלים את הטבלה הבאה ולנקוב בהצעת המחיר שלו בעבור ה מ רכיב
הקבוע  .הצעת המחיר תהווה אחוז תקורה בעבור שעת אבטחה  ,והיא ת י גזר מעלות
שכר היסוד כפי שהציג התאגיד לכל שעת עבודה בתפקיד הרלוונטי ,ותחושב בהתאם
למספ ר השעות בהם יעסיק הספק בפועל את עובדיו במתן השירותים בעבור התאגיד,
בכל חודש  ,ובלבד שהתאגיד ביקש מראש ובכתב את העבודה :

אחוזי תקורה מרכיב קבוע חודשית
(ללא מע"מ)

אחוזי התקורה שיגזרו משכר יסוד בעבור שעת עבודה של  60דק'
______________________________ %

ובמילים:
_________________________ אחוזים

לתמורה בגין המרכיב הקבוע בלבד ,יתווסף מע"מ כדין.
(להלן " :הצעת המחיר ")
יש לנקוב בהצעת המחיר סכום בשקלים חדשים ללא מע"מ ( שיחול כשיעורו ביום התשלום
בפועל).
לא נקב המציע כלל במחיר ,רשאי התאגיד לראות כאילו נקב המ ציע בטופס הצעת המחיר
להצעתו "אפס" ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לתאגיד מכוח הוראות המכרז בכלל
וטופס זה בפרט.
יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך
בטופס זה .
אין להוסיף ל טופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינוי ים ו/או השמטות ו/או
ה סתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר ,יהא
רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את
תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת ת חייב את המציע  ,בנוסף
ו/או לחילופין התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות
הבהרה ו/או לפסול את ההצעה.
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 . 3תנאים והבהרות :
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

אחוזי התקורה יגזרו משכר יסוד של לכל שעת עבודה שבה יעבדו בפועל בכל חודש
נתון .שעת עבודה תהיה  60דקות.
הצעת המ חיר כולל ת ב יצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ,השירותים והפעולות
בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצו נו המלאה והמוחלטת של התאגיד.
הצעת המחיר כולל ת את כל העלויות ,התקורות ,ההוצאות (ישירות ועקיפות,
מיוחדות וכלליות ,תפעול ,ניהול וכיו"ב) ,החומרים ,הציוד ,ההוצ אות והרווח,
לרבות רישיונות והיתרים מיסים (ישירים ו/או עקיפים ,למעט מע"מ) ,היטלים,
מיסי יבוא ,בהתאם לכל דין ,דמי משלוח ,הבדיקות וכדומה (בין אם צוינו במסמכי
המכרז ובין אם לאו) ,פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז  .כמו כן הצעת
המחיר תכלול את כל ההוצאות הכלל יות וההתייקרויות העלולות להידרש לב יצוע
התחייבויותיי על  -פי מכרז זה ,לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובין
השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע
השירותים .מודגש כי המציע יבצע את כל האמור בסעיף זה ,ישא על חשבונו בכל
העלויות וההוצאו ת הנדרשות בגינן ,ולא תשולם לו כל ת וספת  /החזר בגינם .למען
הסר ספק מובהר כי הצעת המחיר תכלול כל עלויות בגין ה דרכות ,ה שתלמויות,
ימי עיון ,הכשרות ,שינון ,ר י ענון ,פיקוח ,אמונים ,אספקת כל ציוד שהוא ,נשק,
שינוע ,כלכלה ,וכל עלות ו/או תשלום אחר הנובע מכך ,כגון תש לומי שכר עובדים
וכ ן הלאה .
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי אין התאגיד מעורב בקביעת יחסי המציע
עם עובדיו ,בכלל זה בכל הקשור בתנאי העסקתם ועל המציע לקחת בחשבון
ולתמחר את כל העלות הכרוכה בכך בהצעת המחיר  ,ובכלל זה ,כל עלות עתידית.
בנוסף ,אין בהצעת המחיר ל גרוע מחובתנו לגבי כל התשלומים שיש לשלם
לעובדים ,לרבות שכר וכל הזכויות הסוציאליות (קבועות ,משתנות וכיו"ב) ,הן על
פי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,והן על פי הוראות הדין ,ההסכמים
הקיבוציים ,צווי ההרחבה ,לרבות ,אך לא רק ,חוק להגברת האכ יפה של דיני
העבודה ,תשע" ב  , 2011 -חוק  /צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג  ,2013כפי שישתנ ו ו/או יעודכ נו ו/או
יוחל פו מעת לעת  ,וכן כל דין רלוונטי אחר .המציע נדרש לגלם בהצעתו גם את
הוצאותיו ,תקורותיו והרווח המוצע על ידו ,וכן להצהיר (ב נספ ח  1להצעת המחיר
 הצהרת מעסיק אודות עלויות שכר ועלויות נוספות בקשר למתן השירותים ,כוללרווח ) ,כי הוא משלם לעובדיו את כל הסכומים המגיעים להם בהתאם לכל דין,
אשר בכל מקרה לא יפחתו מהסכומים המפורטים במסמך דנן ובנספח  2להצעת
המחיר  -נספח תמחירי .
המציע מאשר ,מצ היר ומתחייב כי התמורה המפורטת לעיל הינה סופית ולא
תשולם לו תוספות ו/או הפרשים ו/או התייקרויות כלשה ם מכל סוג ומין  ,מעבר
לתמורה הנקובה לעיל ,ככל שהיא תתקבל על ידי התאגיד .
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ז  .תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד מראש ו בכתב מאת המציע הזוכה את
השירותים  ,בהיקף שיו זמן ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידו
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .
ח  .התשלום יבוצע רק בהתאם לפרק הזמן בו תסופק העבודה בפועל ולא לפי פרק
הזמן בו הוזמנו השירותים.
ט  .הצעת המחיר דנן ת חייב א ת המציע.
י  .מספר שעות האבטחה המשוער בלבד לחודש במתקני התאגיד (שני אתרים
בירושלים ,חיפה ,תל אביב ובאר  -שבע בלבד עומד על כ  8,000 -שעות לחודש.
מספר שעות האבטחה לאירועים ולהפקות אינו קבוע ויהיה בהתאם לצורכי
התאגיד .למען הסר ספק ,מספר שעות המצוין לעיל הינו לצרכי הערכה בלבד ואינו
מחייב את התאגיד ,בשום אופן .התאגיד אינו מתחייב להיקף זה והוא יהא רשאי
בכל עת לדרוש כל היקף ו תמהיל ושעות עבודה שהם  ,מבלי שהדבר יביא לשינוי
באחוזי התקורה המוצעים על ידי המציע .
יא  .יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע ו /או אי התממשות של איזו
מציפיותי ו  ,תחזיותי ו או ת ו כניותי ו  ,לרבות בנוגע ל פרט כלש הוא בשירותים ו/או
בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה ו/או בהיקף השירותים ,לא יהוו בשום
מקרה עילה לשינוי של הצעת המחיר דנן ו  /או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות
הכלולים במסמכי המכר ז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם
באופן עצמאי או באמצעות אחר ים או ל א ידרוש שירותים כלל מאת המציע.
יב  .התמורה תשולם על פי מספר שעות העבודה כפי שיסופקו ב פועל לתאגיד בלבד ,
ובלבד שנציג התאגיד הורה מראש ובכתב על הצורך באספקת השירותים ,תמהילם,
מועדם והיקפם  -ובעבור מה שנכתב על ידי נציג התאגיד בלבד .יובהר ,כי לא
תשולם לספק כ ל תמורה בגין שירות שלא הוזמן במפורש ובכתב  ,גם אם סּוּפק
לתאגיד.
יג  .שיעור התקורה לא ישונה ולא יוצמד.
יד  .יחד עם זאת ,המציע הזוכה יעדכן את תשלום השכר לעובדיו ב התאם לכל האמור
ב הודעת התכ"ם הגנה על זכויות עובדים  ,ב הודעת תכ"ם עלות שכר מעסיק  ,ובכל
הודעת תכם רלוונטית אחרת ו/או מכוח כל דין החל על המציע.
טו  .ההצמדה של שכר היסוד שישתלם בעבור נותן שירותים לתאגיד ,כ מצוין לעיל,
תחול רק כאשר שכר יסוד הקבוע בה ודעת התכ"ם עלות שכר מעסיק ,יעלה על
התעריף שמשולם לנותני השירותים לתאגיד .נכון לפרסום מועד המכרז דנן ,שכר
יסוד המינימלי עומד על  ₪ 29.12לשעה .במקרה ותעריף זה יעלה ,שכרם של בעלי
התפקידים ה נדרשים לתאגיד ,לא יעודכן ,אלא אם שכר היסוד הנקוב לעיל ,יהיה
נמוך משכר היסוד החדש כפי שיקבע ,ככל שיקבע .
טז  .על הספק להגיש דו"ח שעות עבודה ודרישת תשלום מפורט ומדויק בקשר לכל עובד
ועובד  ,ולקיים במלואם את כל הוראות מסמך ה' – ההסכם כתנאי לביצוע התשלום
ביצוע השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד ,וקיום הוראות ההסכם יהוו
תנאי לתשלום התקורה .
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יז  .תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור החשבונית על ידי נציג
התאגיד.
יח  .הספק מתחייב להעביר לתאגיד ו/או לחשב הכל לי ו/או לכל גורם המוסמך לכך על
פי דין ,דיווח מלא בגין ביצוע העבודה ושמירה על זכויות עובדים בהתאם לכל
הוראה שבדין ,ולהוראות ה מכרז על כל נספחיו לרבות ההסכם והוראות התכ"ם.
יט  .מובהר כי אין באמור במסמך דנן מכדי לגרוע מכל אחר יות ו/או חבות אחרת שהיא
של הספק כלפי עו בדיו ו/או המועסקים מטעמו ו/או כל מי שיפעל מטעמו לקיים
אחר דרישות כל דין ו/או הסכם ובכלל זה קבלת כל היתר ככל שיידרש מטעם כל
גורם שהוא ובכלל זה מאת משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
הנני מצהיר כי יש באפשרותי ו ביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי
לפי הדין  ,ההסכם ומסמכי המכרז .
שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום)............................ :
כתובת....................................................... :
טלפון..................................... ................... :
שם איש קשר ותפקידו.................................. :
טלפון איש הקשר......................................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר.............................................. ............... :

על החתום:
_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה

אישור:
ה נני לאשר כי המסמך לעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על ידי הגורמים המוסמכים לחי יב
את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז
ובהסכם הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד :החתי מה על גבי הצעת המ ציע למכרז הינה חתימ תו של
ה מ ציע.
_______ ________________
עו"ד

_______________________
תאריך
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נספח  1להצעת המחיר
הצהרת מעסיק אודות עלויות שכר  /עלויות נוספות  /זכויות סוציאליות /
תשלומים נלווים בקשר למתן השי רותים ,כולל רווח
.1

שכר השעה הבסיסי  ,שישולם על  -ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת
מהסכומים בטבלה הבאה ,וכפי שנאמר בנספח התמחיר (טופס '1ב):

אחמ"ש :מאבטח מתקדם ב' :אחראי יחידה:
₪ 50
₪ 42
₪ 45

מוקדן:
₪ 38

מאבטח רמה א'
₪ 36

מובהר כי תערי ף שכר הבסיס האמור הנו לדרישת התאגיד הנובעת בין היתר לאור
חשיבות שירותי השמירה והאבטחה שיש בהם כדי להשליך על ליבת פעילותו של
התאגיד והחשיבות בקבלתם באיכות גבוהה ולאור יתר הדרישותה הייחודיות לתאגיד.
עלות השכר למעביד לשעת עבודה כולל כל המרכיבים המפורטים בנס פח התמחירי
המצורף כ נספח  2להצעת המחיר ,לא תפחת מהסכומים המפורטים בנספח זה ,הכל
בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את
ערך שעת העבודה עובדי קבלן) ,וכפי שנאמר בנספח התמחיר האמור
יחד עם זאת יובהר כ י החישובים האמורים והחישובים שבנספח  2נ עשו על בסיס
חישובים כלליים כפי שהובאו בהודעת התכ"ם .מדובר בחישוב ים שהם בקווים כלליים
ואינם מפורטים ,ואין בהם כדי למצות ו/או להוות חישוב מדויק שמגיע לעובד אלא
הם ניתנים כאומדן גס בלבד .בכל מקרה הזוכה יהיה מחויב בתשלום סכומים מדויקים
שעליו יהא לחש ב ולשלם לכל עובדיו בהתאם למאפייניו האישיים ,כשאלה יגזרו
מתעריף שכר עבודה הב סיסי שלעיל .מובהר כי תחשיבים מפורטים פר עובד יימסרו
לתאגיד על ידי הזוכה טרם החתימה על הסכם ההתקשרות .
לעניין הצהרתנו זו :
א  .מודגש כי שכר השעה הבסיסי ,הכוונה השכר לשעה אותו מתחייב לשל ם המציע -
הזוכה לאותו עובד לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והסכום לא כולל כל מרכיב נ וסף
אחר ,לרבות (אך לא רק) הזכויות הסוציאליות והתוספות/הפרשות מכל סוג,
תוספות ,הפקדות ,עלויות מעסיק/שכר ,החזרי  -הוצאות ,בונוסים וכיו"ב אשר
חישובם ייעשה על בסיס שכר הבסיסי לשעה וכפי שמ פורטים בנספח התמחירי.
ב  .לצורך ההצהרה והחישובים הונח כי לא צפויות "שעות נוספות " או גמול בעד
עבודה בשעות מנוחה .
ג  .המחירים הינם בש "ח לא כולל מע "מ  ,ככל שחל .
סכומים אלו הינם נכונים למועד פרסום המכרז (ומתבססים בין הית ר על "הודעת
תכ"ם עלות שכר מעסיק" כהגדרתה לעיל ב מסמך ד'' .התחייבות י במכרז הינה לעמוד
ולקיים את כל ההוראות התקפות והעדכניות ,קרי כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף
מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות  ,והינה לרבות כאלו שלא נזכרו ב מסמך ד' –
הצעת המחיר ,ו/או ב הסכם במפורש  .מובהר כי ככל שיחולו תוספות סטטוטוריות –
קרי המחייבות מעסיק על פי דין ,העולות על הסכומים  /אחוזים המפורטים במסמך זה
ואשר נובעות מעדכון של הודעת התכ"ם ,הרי שהתשלום הנוסף הנובע מהתוספות
האמורות יכוסה על ידי התאגיד.
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 . 2הנני מתחייב להחיל על עובדיי המועסקים במשרדי התאגיד ,תנאי עבודה שלא יפחתו
מהתנאים הא מורים בהוראות הוראות הדין ,ההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה,
לרבות ,אך לא רק ,חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  ,2011 -חוק  /צו
העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
התשע"ג  ,2013הסכמים קיבוציים ,והודעות תכם הרלוונטיות לעובדי שמירה
ואבטחה כפי שישתנ ו ו/או יעודכ נו ו/או יוחל פו מעת לעת ,וכן כל דין רלוונטי אחר .
 . 3הצעת המחיר (שהינה בטופס הצעת המחי ר מסמך ד'  ,ולא בטופס זה) יחד עם שאר
מרכיבי התמורה שבחוזה ,כוללים את עלות השכר (המפורטת בהצהרת י זו לעיל
ובמסמכי המכרז) למעסיק וכן עלוי ות נוספות בגין ההסכם ,כולל רווח  ,וזאת בעבור
מתן כל השירותים המבוקשים במסגרת המכרז  ,באופן איכותי ולשביעות רצונו
המלאה של התאגיד .

שם הקבלן________________________ :
תאריך__________________________ :
חתימה__________________________ :
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נספח  2להצעת המחיר

נ ספח תמחירי – מבוסס על הודע ו ת התכ"מ מסמך ו' ומסמך ז'
.1

כללי
נספח זה מפרט את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המציע (היה והצעתו תזכה)
לשלם לעובדיו ,וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת
בדיקת ההצעות ,על מנת שיוכלו לוודא כי ה מציע ,במסגרת הצעתו במכרז ,מתחייב
לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות
עובדים.
 . 1.1התחשיב בו צע לפי  182שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה  .ואולם מובהר
כי מדובר בחישוב שנעשה בקווים כל ליים לפי הודעת התכ"ם והוא מהווה
אומדן גס בלבד .
 . 1.2למען הסר ספק ,יובהר ,כי ה מציע הזוכה יהיה חייב  ,בכל מקרה  ,לעמוד
בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק ,דין ,הסכם (לרבות הסכם קיב וצי) או צו
הרחבה גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר ,וכי
במקום בו המרכ יב בטבלה מ טיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול
בהתאם לטבלה.

.2

רכיב

טבלת מרכיבי השכר

מאבטח אחראי מאבט
מרכיבי
מוקדן
רמה
אחמ"ש מתקדם יחידה ח
חישוב הרכיב
א'
ב'
45.00

42.00

50.00

36.00

 38.00שכר יסוד חודשי הסכם קיבוצ י מיוחד מיום
מחולק ב  ,4.12.12 -182צו הרחבה מיום
 2.10.14והוראת תכ"מ
ש "ע.
מעודכנת ליום .7.7.21

1.73

1.82

 12ימי חופשה העלות למעביד כוללת
בשנים הראשונה בנוסף לכך רכיבי הפרשות
הרביעית לפנסיה ולפיצ ויים .עלות
עד
,מתוך עלות שכר זאת הובאה בחשבון ברכיב
יסוד והבראה  .הפנסיה והפיצויים .הסכם
מיום
מיוחד
לפי  8.4שעות קיבוצי
 ,4.12.12צו הרחבה מיום
עבודה ביום .
 2.10.14והוראת תכ"מ
מעודכנת ליום .7.7.21

0.59

נלקח אומדן של התשלום מותנה במימוש
1.5%מתוך שכר בפועל ומתוך תקופת
הזכאות שנצברה במסגרת
יסוד.
בעבודת
ההתקשרות
העובד בחברה .התשלום
בפועל יכלול גם תוספת
בגין הפרשות נדרשות
לפנסיה ולפיצויים והפרשה
וכן
השתלמות
לקרן
תשלום נדרש לביטוח
לאומי ,בגין ימי מחלה
בתשלום.

שכר יסוד
2.14

2.00

2.37

חופשה

0.70

מחלה

0.65

0.77

הערות

0.56
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1.61

1.50

1.78

1.29

1.36

חג העלות למעביד כוללת
 9ימי
בממוצע לשנה  ,בנוסף לכך רכיבי הפרשות
מתוך שכר יסוד לפנסיה ולפיצויים .עלות
והבראה .לפי  8.4זאת הובאה בחשבון ברכיב
עבודה הפנסיה והפיצויים .הסכם
שעות
מיום
מיוחד
קיבוצי
ביום .
 ,4.12.12צו הרחבה מיום
 2.10.14והוראת תכ"מ
מעודכנת ליום 7.7.21

1.31

חושב לפי עלו ת התשלום יבוצע בכפוף
חודשי לעלות הספציפית בפועל
חופשי
(ירושלים מורחב) לכל עובד בהתבסס על
לחלק ל  182 -מקום מגוריו עד לתקרה
של  22.6ש"ח ליום .לפי צו
שעות עבודה.
הרחבה מיום 34/04/2014
בדבר השתתפות המעביד
בהוצאות נסיעה לעבודה
וממנה.

0.07

לעלות הנסיעות
תיווסף הפרשה
המעביד
של
גמל
לקופת
בשיעור של .5%

1.38

 7ימי הבראה לפי מרכיב ההבראה משמש
תעריף של  432בסיס להפרשות לפנסיה
ולפיצויים .עלות נוספת
ש"ח ליום.
בחשבון
הובאה
זאת
בחישוב רכיב הפנסיה
והפיצויים.

6.62

התשלום הינו מן היום
7% +8.33%
מתוך :שכר יסוד ,הראשון והקופה נותרת
חגים ,בידי העובד .ההפרשות
חופשה,
מחלה והבראה .בגין ימי מחלה ששולמו
לא כולל פנסיה יתבצע יחד עם התשלום
על בגין מימוש ימי מחלה
ופיצויים
מנוחה בפועל.
שעות
ושעות נוספות.

1.56

מדרגת בטוח לאומי בעד ימי
לפי
המינימום מתוך :מחלה ישולם במסגרת
יסוד ,התשלום בפועל בגין ימי
שכר
חגים ,מחלה שמומשו.
חופשה,
נסיעות והבראה.

0.20

 212.5ש"ח לראש בנוסף לכך ,בכל אירוע בו
לעובדי
מתנה
השנה ולפסח  425תוענק
בסה"כ ,החברה ,ימומן סכום
ש"ח
בתוספת מרכיב במקביל גם לעובדי הקבלן
ביטוח לאומי בגין (כגון :סלסלות שי לט"ו
בשבט וכיוצ"ב).
הנ"ל.

0.32

מתוך רכיב עלות נוספת בגין
מחושב
מינימום ,מענק מצויינות המחושב
שכר
הנסיעות
עלות
נסיעות בתוספת מתוך
ישולם במסגרת התשלום
ביטוח לאומ י.
בעד נסיעות.

חגים

1.31

1.31

1.31

1.31

נסיעות

0.07

0.07

0.07

0.07

גמל
נסיעות
1.38

1.38

1.38

1.38

הבראה

7.79

7.29

8.63

6.28

פנ סיה
ופיצויים

1.83

1.71

2.02

1.48

ביטוח
לאומי
0.20

0.20

0.20

0.20

שי לחג

0.32
מענק
מצויינות

0.32

0.32

0.32
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קרן
השתלמו
ת

2.62

2.60

2.66

2.56

2.57

64.9 6

61.03

71.50

53.17

55.79

.3

 7.5%מתוך :שכר לעלות זאת תיווסף עלות
מינימום ,חופשה ,נדרשת אף בגין ימי מחלה
מחלה בתשלום שמומשו בפועל.
חגים,
והבראה.

תוספות נוספות המשולמות לפי העניין ופרוטים למספר מרכיבי שכר בטבלה
שלעיל
 . 3.1שעות נוספות – במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל ,יש לשלם לעובד
בגין השעתיים שלאחר השעות הרגילות באותו יום עבודה (יום חול) ,שכר
עבודה של  1.25משכר היסו ד .בגין כל שעה נוספת באותו יום עבודה (יום חול),
יש לשלם לעובד שכר של  1.5משכר היסוד ותוספת הוותק.
 . 3.2חופש ת נישואין – בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  6חודשי עבודה ומעלה
ל  3 -ימי חופשה על חשבון הקבלן ,מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו .
 . 3.3ימי אבל  -בתקופת אבל זכ אי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על
 7ימים ויהיה זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו ,מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות
משכרו .
 . 3.4היעדרות ביום הזיכרון  -עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או
בעקבות פעולות איבה ,יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל
תשלום בגין יום עבודה מלא ,מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו .
 . 3.5ימי חופשה – כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר ,כמפורט להלן:
אורך שבוע העבודה

מספר שנות עבודה אצל
המעסיק או במקום
העבודה

 6ימים

 5ימים

1 -4

 14ימי עבודה

 12ימי עבודה

5

 15ימי עבודה

 13ימי עבודה

6

 20ימי עבודה

 18ימי עבודה

7 -8

 21ימי עבודה

 19ימי עבודה

 9ואילך

 26ימי עבודה

 23ימי עבודה

 . 3.6ימי הבראה  -העובד יהיה זכאי לדמי הבראה ,בהתאם לוותק שצבר אצל
הקבלן או אצל קבלנים אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים
בממשלה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מ את קבלן השירותים על
תקופת עבודתו של העובד במשרד ,בהתאם לאמור להלן:
מספר ימי ההברא ה
תקופת העבודה (בשנים)
עד  3שנים

7

4 - 10

9

11 - 15

10

16 - 19

11

20 - 24

12

מהשנה ה  25 -ואילך

13

 . 3.7מענק מצוינות – ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי
אב טחה ,אחראי משמרת ומוקדנים מצטיינים ,על בסיס אמות מידה שנקבעו
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על ידי המדינה ,ב הודעה" ,אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן
בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון".
.3.7.1

גובה המענק יהיה  1%מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן :שכר
היסוד המפורסם בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר
הנקוב לעיל) ,גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל
שהעובד זכאי להם) וקצובת הנסיעה.

.3.7.2

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

.3.7.3

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון
לעניין פיצו יי פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בגינו הפרשות
כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן
השתלמות) .

.3.7.4

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

 . 3.8שי לחג  -גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) ,יעודכן על
פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי
לחג ,לבין מדד חודש ינואר ( 2013יש להצמיד את התעריף  ,)₪ 212.5או על פי
התעריף המעודכן בשירות המדינה  -לפי הגבוה ביניהם .נכון ליום פ רסום
הודעה זו ,גובה השי לחג יעמוד על  .₪ 216.1השי לא יוענק בטובין או בשווה
כסף (כגון תלושי קנייה):

.4

.3.8.1

עובד המועסק לפחות ב  50% -משרה או שעבד לפחות  93שעות בחודש
בממוצע ב  3 -החודשים אשר קדמו לחג ,יהיה זכאי לשי לחג .עובד
המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג
בהתאם לחלקיות משרתו ב  3 -החודשים שקדמו למתן השי .

.3.8.2

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

.3.8.3

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

מרכיבי עלות נוספים
 . 4.1נוסף לאמור לעיל ,בעת ניתוח ההצעות ועדת המכרזים ת ב חן מרכיבי עלות
נוספים ,כגון :ביגוד ,ציוד  ,ימי הכשרה ,עיוון ,הדרכה אימונים ,היתרים
וכדומה ,והכל בהתאם לדרישות המכרז .זאת על מנת לוודא כי אין מדובר
בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים .

.5

בקשר לנתונים והסכומי ם שבנספח תמחיר זה ,לרבות ה טבלאות שלעיל:
הם מתבס ס ים על ה ודעות התכ"ם ובעיקר מסמך ו' ומסמך ז' למסמכי המכרז ,ו הינן
בקשר לתעריפים שיש לשלם עם תחילת העסקת כל עובד ועובד .במקרה של זכות /
תשלום  /מרכיב וכו' אשר מתעדכנים לאורך שנות העסקת העובד ,הרי שעל הספק
לשלם ע ל פי כל דין.
בקשר למקורות הנ"ל של הנתונים והסכומ ים ובקשר לכל מקור אחר הנזכר בנספח
תמחירי זה ו/או במסמכי המכרז ,מובהר כי הן נכונות למועד פרסום המכרז וכי
במשך הזמן יתכנו שינויים בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום
ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום.
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ממילא מודגש כי התחייבות המציע הזוכה הינה לעמוד ול קי ים את כל ההוראות
התקפות והעדכניות ,בכל חוקי העבודה לרבות האמור בהוראות ההסכמים
הקיבוציים הכללים החלים על ענף האבטחה וצווי הרחבה החלים בענף וכן כל חוק
ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיותקנו ו/או יוארכו במהלך תקופת ההתקשרות ,
ו התחייבותו שבמכרז זה לכל הוראה רלו ונ טית כפי ש ת שתנה ו/או ת עודכן ו/או
ת וחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ,והינה לרבות כאלו שלא נזכרו בהסכם
במפורש.
מובהר כי ככל שיחולו תוספות סטטוטוריות – קרי המחייבות מעסיק על פי דין,
ומודגש שאין מדובר על שינוי בשכר המינימום שלגביו יחול האמור לעיל ,העולות על
ה סכומים  /אחוזים המפורטים במסמך זה ואשר נובעות מעדכון של הודעת התכ"ם,
הרי שהתשלום הנוסף הנובע מהתוספות האמורות יכוסה על ידי התאגיד.
נספח תמחיר זה הינו חלק מהצעת המחיר של המציע (המוגשת כתצהיר) בפרט וההצעה
למכרז בכלל.
תאריך ;_____________ :שם המציע _______
שם המצהיר ,אשר מצהיר במסגרת הצעת המחיר  +חתימה  +חותמת (במידת הצורך):
_________
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מסמך ה' הסכם
לאספקת שירותי שמירה ואבטחה בעבור תאגיד השידור
הישראלי
שנערך ונחתם בתל אביב ביום  .............לחודש ...........................שנת ........
בין
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות המנכ"ל ו סמנכ"ל הכספים
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן – " התאגיד ")
מצד אחד;
לבין
.................................................
מספר רישום ..............................
מרחוב .......................... .........................
(להלן – " הקבלן " ו/או " הספק " )
מצד שני;

הואיל

והתאגיד מעוניין בשירותי שמירה אבטחה ,כמפורט במסמכי מכרז פומבי
דו  -שלבי מ ספר  23/2021שפרסם התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והתאגיד ערך את המכרז כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו המצורפים
ל הסכם זה כנספח א' והקבלן השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,המצורפת
כנספח ב' להסכם זה ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

וה קבלן מעוניין לספק לתאגיד את השירותים ,והוא מצהיר כי הוא עוסק
במתן שירותים מהסוג הנדרש ,כי הוא בעל הידע הניסיון והמיומנות
בביצוע שירותים אלו וכי הוא מעסיק כוח אדם מקצועי ,מוסמך ומתאים
ובהיקף מספיק לצורך ביצוע השי רותים האמורים וכנדרש במסמכי
המכרז;
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והואיל

ו הקבלן מצהיר כי הוא בעל רישיון תקף ממשרד הכלכלה לפעול כקבלן
שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים על  -ידי קבלני כח אדם התשנ "ו ,1996 -
כי הוא רשאי על פי דין לבצע את השירותים עבור התאגיד  ,וכי הוא ועובדיו
עומדים בדרישות כל דין;

והואיל

והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות
הסכם זה להלן ובכפוף להן.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא
לנוחיות הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות
שהוקנתה להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או
מהקשרם משמעות אחרת.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק,
מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

המונחים " :הספק "  " ,השירותים "  " ,שירותי האבטחה " " ,מ תקני
האבטחה" " ,מיקום האבטחה " " ,מתקני התאגיד"" ,נציג התאגיד" וכל
מונח אחר  -יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב' – מפרט ה שירותים .

. 1.4

בהסכם זה " :כל דין " לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,קביעה של רשות
רגולטורית כלשהיא או רשות סטטוטורית כלשהיא ,פסיקת רשות שיפוטית
מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי ,תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר,
פקודה ,תקן מחייב ,הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה
ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר
ישיר או עקיף עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו
בהסכם במפור ש ובין אם לאו

. 1.5

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א'  -התחייבויות לשמירה על סודיות;
נספח ב'  -מסמך ב' – מפרט השירותים
נספח ג'  -התחייבות למניעת ניגוד עניינים;
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נספח ד'  -מסמך ד' על שני נספחיו – הצעת המחיר;
נספח ה'  -התחייבות הספק לעניין אי העסקת עובדים זרים ;
נספח ו'  -מסמכי הביטוח;
נספח ו'  - 1אישור קיום ביטוחים;
נספח ז'  -נוסח הערבות;
. 1.6

הו דעות ה תכ"ם הבאות ,של אגף החשב הכללי במשרד האוצר  ,יחולו על
תנאי המכרז וההתקשרות כחלק בלתי נפרד מהם ,גם אם הוראותיהם לא
נכתבו במפורש במסמך כלשהו במסמ כי המכרז :הודעת תכ"ם " :הגנה על
זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה,
האבטחה והניקיון " מספר הוראה 8.2.1 :מהדורה  14מיום  01.11.2019בכל
גרסה מעודכנת שלה – מסמך ו' למסמכי המכרז (להלן " :הודעת תכ"ם
הגנה על זכויו ת עובדים") וכן הודעת תכ"ם " :ע לות שכר למעסיק לכל שעת
עבודה בתחום השמירה והאבטחה " ,מספר הודעה 8.2.1.3 :מהדורה 19
מיום  07.07.2021בכל גרסה מעודכנת שלה – מסמך ז' למסמכי המכרז
(להלן" :הודעת תכ"ם עלות שכר מעסיק ").

. 1.7

בנוסף ,כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב
ומצהיר כדלקמן:
א  .כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של ה ספק אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".
ב  .אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו
חתם ה ספק על הסכם דנן.
ג  .ה ספק אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פיר וק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.

. 1.8

המציע הזוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע ה זוכה
קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד ,וזאת באופן מעולה ולשביעו ת רצונו
המלאה של התאגיד .

. 1.9

הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים ,בין
היתר לנוכח הליך מתן אפשרות במשלוח שאלות הבהרה ,במסגרתו ניתנה
לספק האפשרות לבוא בדברים על סעיפי ההסכם.

. 1.10

כל מקום שמצוינת בהסכם על נספחיו ,התחייבות כלשהיא מצדו של הספ ק,
יחשב הדבר שנאמר באותה ההתחייבות כי היא תבוצע על ידי הספק במימונו
ו/או על חשבונו של הספק בלבד.

. 1.11

מובהר כי השירותים נשוא המכרז בעלי חשיבות עליונה לצורך קיום
התאגיד ונועדו להבטיח את פעילותו .על הספק הזוכה להתחייב למתן
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השירותים באופן מדויק ומוקפד לשביעות ר צונו המלאה של התאגיד ולספק
עובדים וציוד ברמה ובאיכות מעולים באופן שיבטיחו את מטרות השמירה
והאבטחה .תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי להתקשרות מכוח המכרז דנן .

.2

. 1.12

העדר התחייבות לכמות והיקף שיר ותים
הסכם זה מהווה התקשרות מסגרת ,ללא התחייבות להזמנת כמויות או
היקפים כלשהם (ואף לא לבצע שירותים כלל) ,אלא בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,אשר יקבע את ההיקף ,את מועדיו ומאפייניו של
השירות ,בכפוף לצרכיו מעת  -לעת ותקציבו ,וזאת מבלי שלספק תהא כל
טענה בקשר לכך.
מובהר בזה כי התאגיד רשאי לקיים את השירותים כולם או חלק ם ,בעצמו
או באמצעות אחרים ,לרבות קבלני אבטחה אחרים ,אבטחה בכל יחידותיו
ומתקניו לפי שיקול דעתו ,לרבות יחידות שבהן הופסקו שירותי האבטחה
שסופקו קודם לכן על  -ידי הספק מכל סיבה שהיא.
התאגיד רשאי לפ עול כאמור ללא כל הגבלה שהיא ביחידות או במיתקנים
בהם מועסק הספק ה זוכה גם בנוסף על שירותיו של הספק הזוכה ,ובכלל
זה רשאי התאגיד לבצע בעצמו כל פעולה שהוטלה בחוזה על הספק הזוכה,
וכן רשאי הוא לעשות במסגרת זו שימוש בציוד של הספק הזוכה ,לפרק
הזמן המינימאלי האפשרי בנסיבות כל עניין ועניין.

. 1.13

נציג התאגיד בלבד יהא ,רשאי להודיע לספ ק בכתב ,בכל עת ,על הפסקה
מידית את קיום האבטחה על  -ידו בכל יחידה או מיתקן שלגביה קוימה
אבטחה ,לרבות במתקנים המפורטים במפרט זה ,ו/או לשנות את תמהיל
כוח האדם ו/או הציוד ו/או המשימות כן הלאה.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מתחייב ומצהיר כדלקמ ן:
2.1

הקבלן מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר
למתן השירותים נשוא הסכם זה  .הקבלן מתחייב לתת את השירותים
ולמלא אחר כלל התחייבויותיו על פי המפורט בחוזה זה על כל נספחיו,
וזאת לפי מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר,
במקצועיות ובמ יומנות מרבית ,בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונ ו
המלא של התאגיד.

2.2

להעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים ,וכי לא חלה עליו או על  -ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או
על  -ידי מי מטעמו כל מניעה חוקית ו/או אחרת ,על פי כל דין ו/או חוזה,
לה תקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות,
במלואן ובמועדן  ,באיכות גבוהה ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
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2.3

כי הוא וכל הפועלים מטעמו עומדים בדרישות כל דין בכל הנוגע לביצוע
השירותים ובכלל זה הוא מקפיד לקיים את כל הוראות הדין ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוצים הרלוונטיים בכל הנוגע לתנאי ההעסקה של עובדיו
לרבות הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987 -והתקנות לפיו והחקיקה
המסדירה את העסקתם של עובדים זרים (לרבות הוראות התכ"ם החלות
בעניין אי העסקת עובדים זרים) ; כי אין כל מניעה ,לפי כל דין או הסכם,
לביצוע השירותי ם על פי הסכם זה; כי אין חשש לניגוד עניינים בין התאגי ד
לבין הקבלן ו/או מי מטעמו (לרבות עובדיו) בכל הנוגע לביצוע השירותים
על פי הסכם זה או בכל הקשר אחר.

2.4

הקבלן ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי
הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת
זמינות גבוהה ,וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ,ככל שיידרש ,להספקת
השירותים במלואם.

2.5

ב מתן השירותים על יד י ו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה הקבלן אינו פוגע
בזכויות צד ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג'
כלשהו.

2.6

יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים  ,לרבות האמצעים הכספיים  ,הציוד,
ומ שאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי ,הניסיון
והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

2.7

הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,
לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,הסמכות והכשרות הנדרשים לשם
התאג דותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הקבלן מתחייב להחזיק
מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים
לתאגיד בכל עת שי י דרש .

2.8

כי הוא הבעלים ו/או בעלי הזכויות כדין של כל הזכויות  ,ה כלים  ,ה שיטות ,
התוכנות וכן הלאה ,ב הם יעשה ש ימוש בביצוע/מתן ה שירותים ,וכי אין ולא
יהיה במתן השירותים ,הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות
של צד שלישי כלשהו ,ואין כל מניעה או הגבלה החלים או יחולו על התאגיד
כתוצאה מכך
בנוסף ,וככל שנדרש רישיון לגבי פריט כלשהו של השירותים/רכיבים,
האחריות להשגת ו תהיה של הספק בל בד.

2.9

כי החל ממועד חתימת הסכם זה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה
להלן הוא לא יקבל על עצמו כל התחייבות או הגבלה ולא יתקשר בכל
הסכם  ,אשר עלולים בצורה כלשהי לפגוע במתן השירותים
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2.10

כי ברשותו וכן ברשות כל הפועלים מטעמו ,כל הרישיונות ו/או ההיתרים
ו/או האישורים ו/או הסמכות ו/או החלטות ו/או צווים וכיו"ב ,הדרושים
לביצוע ולהשלמת השירותים על פי כל דין ו/או על פי התחייבות חוזית ו/או
על פי רשות מוסמכת ו/או על פי החלטה אחרת ,ולרבות הסמכה ו/או תעודה
שהותקנו ו/או הוצאו מכוחם ,באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם ו/או
שהונפקו ו/או שהנפקת ם דרושה מכוחם ,באמצעותם ו/או לצרכי אכיפתם
והכל כפי שישתנה מפעם לפעם בתקופת ההתקשרות ,בקשר ישיר או עקיף
עם ביצוע מלוא התחייבויות הספק בהסכם ,ולרבות כאלו שלא נזכרו
בהסכם במפור ש .

2.11

מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן מצהיר ומתחייב כי בעת החתימה על ההסכם
ובמהלך כל תקופת הה תקשרות עם התאגיד הוא ימשיך להיות בעל כל
רישיון ו/או היתר כפי שנדרש בתנאי הסף למכרז ובכלל זה בעל רישיון תקף
לפעול כקבלן שירות  ,רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה  ,רישיון מיוחד
לאחזקת כלי נשק וכן הלאה .ככל שהרישיון  /האישור מוגבל בזמן מתחייב
הקבלן להמציא לתאגי ד העתק רישיון  /אישור חדש עד לא יאוחר ממועד
פקיעת הרישיון  /אישור  .ככל שהרישיון  /האישור יפקע ובאותו מועד לא
יהיה בידי הקבלן רישיון  /אישור חדש ,מתחייב הקבלן ל הודיע על כך בכתב
לתאגיד במועד מוקדם ככל האפשר ,ובכל מקרה טרם מועד פקיעת הרישיון
 /האישור  .מובהר ,כי במקרה כזה יחשב הדבר כפרה יסודית של
ההתקשרות ,ו התאגיד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם הקבלן באופן
מידי וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי ,וללא שתהיה לקבלן כל זכות
לקבלת פיצוי ו/או תמורה ו/או החזר כלשהם עקב כך .

2.12

בנוסף ,על הקבלן להציג לת אגיד היתר עיסוק בתוקף לפי צו בדבר איסור
על עיסוק (אזור יהודה ושומרון) (מס'  )65תשכ"ז ולפי הצו בדבר שירותי
שמירה ואבטחה (הוראת שעה) (אזור יהודה ושומרון) (מס'  ,)1401התשנ"ד -
 ,1993טרם החתימה על ההסכם ,כשהוא בתוקף .הקבלן מתחייב כי לא
יאוחר משלושה חודשים ממועד החתימה על הסכם זה על ידי התאגיד ,יציג
היתר בתוקף .ככל שיחול עיכוב בקבלת ההיתר שלא בשליטת הקבלן ,יודיע
על כך מראש לתאגיד  .התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לתן
אישורו ל ה ארכה או שלא לתתה  .על הקבלן לדאוג כי ההיתר יהיה בתוקף
בכל מהלך ההתקשרות עם התאגיד  .הוראות סעיף  2.7לעיל ,יחול ו
בהתאמה  ,גם לגבי היתר זה.

2.13

כי אספקת השירותים תתבצע במסירות ,ביושר ובנאמנות ,בשקידה ,ברמה
המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונו המלא של התאגיד.

2.14

שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין התאגיד ובשמו הטוב שלו ושל עובדיו,
מנהליו ומטרותיו ,ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמו ר.
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.3

2.15

הספק מתחייב לדווח לתאגיד מיידית על כל אירוע חריג ,לרבות בכל מקרה
בו מתעורר חשד לעבירה פלילית .

2.16

כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוו יון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן" :חוק שוויון זכויות") במידה והן חלות
עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת הה תקשרות ,וכן בנוסף ,במידה והוא
מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות ,יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים ה חברתיים לשם
בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור ,ככל
שיינתנו

2.17

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפ ורטות בסעיף זה על כל חלקיו
כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז ,היא תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות
הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה וב ין בכל מועד שלאחר
מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק ,על כל הכרוך בכך.

ה ספק מתחייב להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,
2.18
לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את
השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו .הקבלן יודיע לתאגיד בע"פ
ובכתב ,לכל המאוחר בתוך  48שעות ,על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על
כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשר ותו להעניק את הש ירותים המבוקשים
ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי
המכרז והסכם זה ,כולן או מקצתן ,מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר
שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.
השירותים שיינתנו על  -ידי הקבלן ואופן אספקתם
. 3.1

בהסתמך על הצהרותיו של הקב לן ,מזמין בזה התאגיד מאת הקבלן מתן
ואספקת השירותים כמפורט ב מסמכי ה מכרז על נספחיהם.

. 3.2

הקבלן מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם ,במכרז ובהצעה,
בהתאם לדרישות התאגיד  ,להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין
ובאמצעות עובדיו בלבד .

. 3.3

היקפם ומהותם של השירותים או תם יספק הקבלן לתאגיד יהיו כמפורט
במפרט השירותים – מסמך ב' בכפוף ל כל האמור בו וכן ל זכות התאגיד
לבצע בכל עת ,כל שינוי שהוא.

. 3.4

יובהר ,שיתכן ובעתיד יחליט התאגיד להרחיב את השירותים גם לאתרים
נוספים והספק הזוכה יהיה מחויב בהפעלת השירותים באתרים הנ"ל.
במקרה זה ,הת מורה שתשולם לספק תהייה בהתאם להצעת המחיר אשר
הגיש במסגרת המכרז .יצוין למען הסר ספק שייתכן וגם בעלי התפקידים
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(אחמ"ש ,א .יחידה וכד') ידרשו להרחיב את שירותיהם לאתרים הנ"ל וזאת
ללא שום תמורה נוספת מעבר למצוין במכרז ובהצעת המחיר ,מלבד
התמורה המגיעה בעבור שעות ה אבטחה שיבוצעו בפועל.
. 3.5

מובהר כי בהתאם לצורך ,יבקש התאגיד מהספק לספק מאבטחי לווי /
מאבטח מתקדם א' ,לצורך לווי בעלי תפקיד בתאגיד ועל הספק יהיה מוטל
לספק מאבטחים אלה תוך לא יאוחר מ  4 -שעות ממועד הדרישה .מ קרה
שכזה ,שכר המאבטחים לשעה יהיה בהיקף של  150%משכר המגיע
למאבטח מתקדם ב'.
מודגש כי נכון למועד כתיבת מכרז זה ,אין באפשרות התאגיד לתן פרטים
לגבי היקף הצורך בדרישה כאמור.

. 3.6

הספק מתחייב למנות ולייחד איש קשר למתן השירותים עבור התאגיד,
אשר יהיה בקשר מתמיד עם נצ יג התאגיד ,יפעל מולו בתיאום מלא ,יענה
על כל דרישה והוראה ש תימסר לו ,בכל אופן עליה יורה נציג התאגיד

. 3.7

במסגרת התחייבויותיו לאספקת השירותים וכחלק בלתי נפרד מהם ,יישא
הספק באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולות ,אספקת כל
הנדרש ותשלום הוצאות ועלויות על חשבונו ,של כל הכרוך והקשור והנוגע
והנצרך ,במישרין או בעקיפין ,לאס פקת השירותים.

. 3.8

האמור הינו לרבות אספקת כל ציוד ו/או מתקן ו/או מסמכים ו/או דוחות
ו/או תעודות ו/או מכשור ו/או רכיבים ו/או חומרים ו/או כוח אדם
הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,במלואן
וב מועדן; וכן לבצע ו/או לספק אמצעים ו/או שימוש ברכבים ,זמני נ סיעה
והמתנה ,ו/או עבודות בזמנים שונים נדרשים לרבות עבודת לילה ו/או
דוחות ו/או תעודות כאמור ,שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים לשם
ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל
דין ,גם אם הביצ וע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש .

. 3.9

ה ק בלן יהא בקשר מתמיד עם נציג התאגיד אשר הוסמך על ידי התאגיד
לשמש כאיש קשר מולו ולפקח על עבודתו (להלן " :נציג התאגיד " )  .ה קבלן
יפעל מול נציג התאגיד בתיאום מלא ,וייענה לכל דרישה והוראה שיימסרו
לו על ידי נציג התאגיד ,בכתב או בעל פה .על אף האמור ,דרישה או הוראה
כאמור של נציג ה תאגיד  ,אשר משמעות ה תוספת תשלום לקבלן ,תיעשה אך
ורק בכתב ,באמצעות הגורמים המוסמכים לכך בתאגיד בלבד.

. 3.10

כל הציוד ,הכלים והחומרים ,הדרושים לאספקת השירותים ,יירכשו
ויסופקו לתאגיד על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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. 3.11

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך אספקת
ה שירותים ,יהיו מהסוג המתאים ללא סייג לאספקת השירותים בהתאם
להסכם זה ובהתאם למפורט בנספח ב' למכרז .

. 3.12

אם התאגיד לא יהיה שבע רצון מאיזה מהעובדים שנבחרו למתן השירותים,
בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של התאגיד ומבלי שתהא עליו החובה
לנמק  ,יהיה התאגיד רשאי להורות לקבלן לה חליף את העובד בעובד אחר.
הורה התאגיד כאמור ,יבצע הקבלן את ההחלפה בתוך זמן סביר ולא יותר
מאשר  7ימים  ,וימנע מהעובד המוחלף כל גישה למידע שהתק בל בקשר עם
אספקת השירותים .הוראה כאמור של התאגיד לא תהווה עילה לאי עמידת
הקבלן בתנאי ההסכם ,והתאגיד לא יהא חייב לפצות או לשפות את הקבלן
בגין הפסדים או הוצאות שייגרמו לו עקב כך.

. 3.13

מבלי לגרוע מכל יתר זכויות התאגיד לפי הסכם זה ולפי כל דין ,היה והקבלן
לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,או לא נענה ,בתוך
הזמן שנקצב לו מראש ובאופן מלא ,להוראה כלשהי של התאגיד  ,יהא
התאגיד רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לבצע את
שירותי האבטחה נשוא הסכם זה במקומו ,בעצמו או באמצעות אחר,
והקבלן יישא ב עלות הביצוע ע"י אחר כפי שתגרם לתאגיד עקב כך.

. 3.14

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות לתאגיד
ולבעלי התפקידים שבו.

. 3.15

למען הסר כל ספק ,מובהר ומודגש בזאת כי התאגיד אינו מתחייב בשום
אופן לפנות לקבלן באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן
השי רותים נשוא הסכם זה .פנייה במסגרת הזמנת עבודה לקבלת ש ירותים
מהקבלן תיעשה בהתאם לצרכי התאגיד ,לרבות לשיקול דעתו המקצועי של
התא גיד .

. 3.16

מוסכם ומוצהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לשנות ,ללא צורך בהתייעצות
או בהסכמת הקבלן ,את השירותים הנדרשים  ,להגדיל או להקטין את היקף
השירותים ,להפסיקם ,באופן מלא או חלקי ,באופן קבוע או זמני ,לחדשם
או לעכבם ,וכן להאריך את תקופת ההתקשרות או לקצרה כאמור בהסכם
זה להלן ,ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד התאגיד בשל כך .

. 3.17

התאגיד לא יפצה את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים
להיגרם לו אם סירב התאגיד לקבל שירותים מאדם כלשהו .הקבלן יהיה
רשאי להחליף מי מעובדיו נותני השירות מטעמו אך ורק בכפוף לקבלת
אישור הת אגיד.
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.4

תקופת ההתקשרות וסיומה
. 4.1

הסכם זה נחתם לתקופה של  12חודשים מיום  .................. -ועד ל יום
 . . ..................ההסכם לא יכנס לתוקפו בטרם יחתם כדין על ידי מורשי
החתימה של התאגיד (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ").

. 4.2

תקופת ניסיון :ששת החודשים הראשונים ש ל תקופת ההתקשרות
הראשונה  ,יהוו תקופת ניסיון  .במהלך תקופת הניסיון התאגיד יהא רשאי
ל בח ו ן את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים ,מזמינות הספק ,מאיכות
השירותים ,מ יכולתו לבצע את השירותים  ,מעמידתו בתנאי מפרט
השירותים וכיוצא באלה .בתום תקופת הניסיון יהא התאגיד רשאי ,לפי
שיקול דעתו ה בלעדי ,להחליט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך
ההתקשרות עד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה ,הכל כמפורט במסמך
ה' – ההסכם( .להלן " :תקופת הניסיון ")

. 4.3

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה מעת לעת  ,את תקופת ההתקשרות ה ראשונה בתקופה
ו/או בתקופות נוספות של עד ( 48ארבעים ושמונה) חודשים נוספים ,וזאת
מתום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או מתום תקופת ההארכה ,וזאת
באותם התנאים של תקופת ההתקשרות הראשונה או בתנאים המיטיבים
עם התאגיד  ,ככל שהספק יסכים (להלן " :תקופות הה ארכה ") .סה"כ
תקופ ת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה
לא תעלה על ( 60שישים) חודשים .

. 4.4

מבלי לגרוע מהאמור ,התאגיד יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל
סיבה שהיא ,לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם,
כולה או חלקה ,לפני מועד תחיל ת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת
ההתקשרות הראשונה או במהלך איזו מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה
מוקדמת ובכתב של  30ימים  ,וזאת מ כל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה,
ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך .זאת בנוסף על זכותו של התאגיד
לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בה סכם ו/או לפי כל
דין .

. 4.5

הפסקת ההסכם כולו או חלקו ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות
לתקופות הארכה נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית ל תאגיד לפי שיקול
דעתו הבלעדי וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה ו לספק לא תהיינה
כל טענה בשל כך  .הודיע נציג התאגיד כאמור ,יפסיק הספק את קיום
השירותים כפי שיופסקו בהתאם להנחיות נציג התאגיד בכתב ,ובכלל זה
מועד ההפסקה.

91

.5

. 4.6

בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד  ,לא תהיה על התאגיד חובה
לפצות את הקבלן או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה
הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בכפוף ל ניכוי
וקיזוז בגין חובות ונזקים ,ככל שנגרמו על  -ידי הקבלן לתאגיד .

. 4.7

הופסקה ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,בקשר למתקן אבטחה
מסוים ו/או בקשר לכלל השירותים ו/או מתקני האבטחה ,הספק יעמיד
לרשות התאגיד בלא כל תנאי ובצורה עניינית ומסודרת את המידע
והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ויפעל ככל שיידרש באופן
ובדרך שיאפשרו לתאגיד להמשיך בביצוע ה של פעילות האבטחה ,או כל
פעילות שהיא ללא עיכוב ,וידאג למעבר חלק ,פשוט ,נוח ויעיל של אספקת
השירותים לספק אחר .האמור בא להוסיף על חובת הדיווח של הספק.

. 4.8

מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל ,הספק יעביר לתאגיד כל מידע שברשותו
בהקשר לביצוע העבודה .כל המידע יועבר לתאג יד או לצד שלישי עליו יורה
התאגיד בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת ,בהתאם להנחיות התאגיד.
וזאת ללא תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע
והנתונים האמורים הנם קנינו הבלעד י של התאגיד.

. 4.9

מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא,
לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

. 4.10

ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר תום
תקופה/ות ההתקשרות לפי הסכם זה.

העסקת עובדים
. 5.1

במסגרת מתן השירותים מתחייב הספק להעסיק על חשבונו צוות עובדים
בהיקף הנחוץ לתאגיד ,אשר יהיה בעל כישורים מתאימים ,בעלי ניסיון,
השכלה ,ידע ,הכשרות מתאימות ,היתרים ,ללא עבר פלילי ,אזרחים
ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה ישראלית בלבד והכול כנדרש במסמכי
המכרז ,בהצעה ובהסכם  ,לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בכל דין ובמסמכי
המכרז ,בהתאם להנחיות נציג התאגיד כפי שיועברו לספק מעת לעת ,ככל
שיועברו.

. 5.2

הקבלן יפעיל על חשבונו מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות
העובד במקום מתן השירותים בעבור התאגיד  ,ואשר לפיו ישולם שכר כל
עובד של הספק שיעסוק במתן השירותים לתאגיד .

. 5.3

הספק מתחייב ,מאש ר ו מצהיר כי חלה עליו החובה לקיים באופן שלם
ומלא  ,בהתייחס ל העסקת כל עובדיו (בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין
זמניים  ,בין מועסקים באופן ישיר ובין באופן עקיף ) את כל הוראות הדין
הרלוונטיות ובכללן כל דיני העבודה  ,צוו י הרחבה ,הסכמים קיבוציים וכן

92
הלאה ,החלים על ע ובדיו ולשלם לעובדיו את כל תשלו מי  -שכר או זכו יו ת
נלוות או תנאים סוציאליים המגיעים להם על  -פי כל דין ,לרבות הקבועים
ב צווי הרחבה ו הסכמים קיבוציים החלים עליהם ואשר רלוונטיים לענף
שמירה ואבטחה.
. 5.4

מבלי לגרוע מ כלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לשלם לכל הפחות את
כל הסכו מים הקבועים במסמכי המכרז ,ובכלל זה שכר שלא יפחת מהשכר
החודשי הקבוע חוק  /צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג  ,2013 -כפי שישתנ ו ו/או
יעודכ נו ו/או יוחל פו מ עת לעת ,ובצו הרחבה בענף הניקיון  2014וכן כל דין
ו/או הסכ ם רלוונטי אחר.

. 5.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ועל אף האמור אחרת בכל מסמכי המכרז,
הספק מתחייב לשלם לכל הפחות את 'שכר השעה הבסיסי' כפי שנק ו ב
בהצעת המחיר נספח ד' על וכן לכל הפחות את כל המרכיבים המפורטים
בנספח התמחירי שצור פו לנספח ד' .מובהר כי נספח ד' על שני נספחיו
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

. 5.6

מודגש כי התחייבות הספק בקשר לעובדיו בקשר לסכומים שב נספח ד',
וביתר מסמכי המכרז ה מכרז ,הינה לעמוד ולקיים את כל ההוראות
התקפות והעדכניות  ,הינה כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת
במהלך תקופת ההתקשרות  ,והינה לרבות כאלו של א נזכרו בהסכם
במפורש .

. 5.7

הספק מתחייב לחתום על חוזה עבודה עם כל אחד מעובדיו אשר יעסוק
במתן השירותים .חוזה העבודה יפרט את כל תנאי העסקתו של העובד
ותקופת העסקתו ,כולל שכרו וזכויותיו ,באופן שלא יסתור את דרישות
התאגיד כלפי הספק בקשר למחויבויותיו כלפי עובדיו  ,הקבוע ות בחוזה
העבודה .בנוסף  ,הספק ימסור לידי כל אחד מהעובדים שיועסקו מטעמו
במתן השירותים ,טופס הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו ,בהתאם
להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה ולהליכי מיון
וקבלה לעבודה) ,תשס"ב "( 2002 -חוק הודעה לעובד") .לעובד שאינו קורא
עב רית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו .בהודעה תשולב הצהרה
מטעם העובד לפיה קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה .טופס
ההודעה לעובד יכלול את הפרטים הנדרשים על פי דין ,ובכלל זה תנאי
העבודה המפורטים בחוזה .הספק יודיע לעובדו כנדרש על פי דין ובהתאם
לקבוע בחוק הודעה לעובד ,על כל שינ וי בתנאים אלו.

. 5.8

הספק ימסור לכל עובד המועסק על ידו בקשר עם מתן ה שירותי ם לתאגיד,
תלוש שכר בהתאם לדין ,לרבות תיקון מס'  24לחוק הגנת השכר ,תשי"ח -
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 1958ו/או כקבוע בכל דין רלוונטי אחר ,ובמידת הצורך ישלח הספק לעובד
את תלוש השכר בדואר.
. 5.9

בנוסף ל אמור ,הספק מתחייב לבצע הפקדות לקופת גמל לקצבה ולקרן
השתלמות בהתאם לקבוע בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבורים ,תשע"ג  ,2013 -בצו ההרחבה וכן בכל דין
רלוונטי אחר ,לרבות החל על עובדיו  ,וכן כאמור בהודעות התכם מסמך ו'
ומסמך ז'.

. 5.10

יובהר ,כי הספק אינו רשאי לקנוס את מי מעובדיו ו/או לנכות סכומי כסף
משכרם ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי ,אלא בהתאם לדין.
הוראות סעיף זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה ,שהפרתן על -
ידי הספק תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה ,ותקנה לתאגיד ,בלי לגרוע
מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאי על  -פי הסכם זה ו/או על  -פי כל דין ,את
הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק.

. 5.11

הספק מתחייב לפעול בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח 1988 -
והתקנות מכוחו ,ובכלל זה ,יביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה
מינית והתנכלות על פי החוק ,ל נקוט בכ ל האמצעים הנדרשים כדי למנוע
הטרדה מינית או התנכלות  .הספק יקבע ויפרסם תקנון למניעת הטרדה
מינית בין עובדיו ,יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה ,וימנה אחראי
מטעמ ו למניעת הטרדה מינית בהתאם להוראות החוק .עוד מתחייב
ה הספק להביא באופן מידי לידיעת הרשות והתאגיד  ,ב אמצעות האחראי
מטעמו ,כל תלונה בגין הטרדה מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים ברשות
במסגרת החוזה ,אופן הטיפול בה והמסקנות בעקבותיה ,וככל שיידרש לכך,
ישתף פעולה עם כ ל רשות ועם ה תאגיד ו/או מי מטעמ ם בקשר לבירור
התלונה כאמור .מובהר בזה ,כי אין באמור כדי לגרוע מסמכות ה של
ה תאגיד לטפל בבירור התלונה כאמור ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
ו הספק מתחייב לשתף עמה פעולה באופן מלא .

. 5.12

הספק חייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות
העובדים שיועסקו על  -יד י ו במתן השירות כדרוש עפ"י כל דין ואם אין
דרישה חוקית ,כפי שיידרש ע"י מפקח במ ובנו של חוק ארגון הפקוח על
העבודה תשי"ד  .1954-אין באמור לגרוע מאחריות הספק בהתאם לכל חובה
או הוראה המוטלת עליו על פי כל דין ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות
א צל הספק ו/או כל תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות למתן השירותים ,
וזאת ב משך כל תקופת ההתקשרות.

. 5.13

ה ספק מ תחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן
ה שירותי ם  ,וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש
או לרכוש .בכלל זה ,מתחייב הספק ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או
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למועסקיו ו/או למי מטעמו ,בקשר עם מתן ה שירותי ם  ,תוך שמירה על כללי
הבטיחות ,ול וודא קיום הוראות אלו על ידם .
. 5.14

הספק מתחייב לתכנן את פעילותו בכלל המבנים באופן שבו העובדים
המועסקים על ידו לא יידרשו לעבוד על ידו שעות נוספות  ,אלא באישור
מראש ובכתב של נציג התאגיד או מי מטעמו .היה ועל אף האמור יעסיק
הספק את עובדיו בשעות נוספות כאמור ,ללא קבלת האי שור הנדרש ,לא
יהא זכאי הספק לתשלום נוסף בשל כך ,וזאת מבלי לגרוע מזכות התאגיד
לפעול בהתאם לדין ולקבוע במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם זה.

. 5.15

היה והתאגיד יבקש להחליף את מי מעובדיו של הספק שנבחרו למתן
השירותים בעבור התאגיד  ,תהא לכך הסיבה אשר תהא ,מבלי שתחול עליו
החוב ה לנמק ו/או לבסס דרישתו כאמור ,מתחייב הספק לפעול כאמור
מיי דית וללא דיחוי .הורה התאגיד כאמור ,לא יהא חייב לפצות ו/או לשפות
את הספק בשל כך ,לרבות בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לספק ,ככל
שייגרמו  .מובהר כי אין בהפסקת מתן השירותים לתאגיד בכדי להוות
ה פס קת עבוד ה של ה עובד אצל הספק.

. 5.16

ה עסקתו של כל מועסק ע "י הספק במתן השירותים טעונה אישור מראש
ובכתב של נציג התאגיד ,ולצורך כך ימסור הספק לפני תחילת ביצוע
השירותים בפועל וכתנאי לתחילתם רשימת כל עובדיו ו/או כל הגורמים
מטעמו ,ברמה השמית ועם כל המידע שידרוש מנהל הביטחון  ,ו כן ידאג
לקיים כל בקשת נציג התאגיד בעניין.

. 5.17

מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -בקשר למנהל הביטחון ,ו/או בקשר לזכות
התאגיד לדרוש החלפת עובד  -מנהל הביטחו ן יהא רשאי לדרוש מהספק
להרחיק עובד המועסק על ידו במתן השירותים והספק מתחייב להחליף
באופן מידי כל עובד אשר התאגיד ל א הסכים למתן שירותים על  -ידיו ו/או
דרשה החלפתו ,וזאת בלי צורך במתן נימוק כלשהו ,בלי שהחלפה כאמור
תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הספק ובלי שהתאגיד
יהא חייב לפצות את ה ספק בדרך כלשהי ,בגין הפסדים או נזקים ,העלולים
להיגרם לו בשל הפסקת עבו דתו של ע ובד או בשל כך שמנהל הביטחו ן לא
נתן אישורו לעבודה כאמור  .בהקשר זה מצהיר הספק כי לא נתקבלו לגבי
אף אחד מהעובדים שיועסקו על יד י ו בביצוע השירותים בעבור התאגיד
תלונות כלשהן מלקוחות אחרים  ,אליהם נשלחו מטעם הספק ,ובייחוד
תלונות הנוגעות ליושרם האישי ו/או ל רמת המקצ ועית .

. 5.18

במידה שלאחר חתימת הסכם זה יימצא כי מי מעובדי הספק הינו בעל עבר
פלילי הוא יידרש להחליף את העובד הנ"ל לאלתר .לצורך סעיף זה " עבר
פלילי " משמעו אחד מאלה :
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. 5.18.1

כל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון  ,ללא קשר למועד שבו נעברה
העבירה  ,ובלבד שלא חלפה תקופת ההתיישנות.

. 5.18.2

הגשת כתב אישום בקשר לעבירה שיש עמה קלון כל עוד ההליך
הפלילי לא הסתיים.

. 5.18.3

דיווח על הליכים מצד גורמי אכיפה ותיקון על הפרה או פגיעה
בעובדים

. 5.19

הספק מצהיר כי ידווח לתאגיד באופן מ י ידי על כל תלונה שתועבר אליו
ממנהל ההסדרה והאכיפה ו/או מעובדיו ו/או מכל גורם אחר  ,וימסור את
העתקה וכל מידע נדרש אחר  .באופן דומה ,התאגיד יעביר לספק כל תלונה
שהתקבלה אצל התאגיד.

. 5.20

הספק מתחייב ל טפל בכל תלונה ,בין שהתקבלה אצל ו ובין שהתקבלה אצל
התאגיד  ,במהירות ובי סודיות ובכלל זה לה שיב בתוך זמן קצר ושלא יעלה
על  30יום מהמועד שהתקבלה (אלא אם נקבע אחרת בהו ראות כל דין)  ,על
כל תלונה שתועבר אליו בין היתר ,בהקשר לכל היבט של פגיעה ב כל זכות
מ זכויות עובדיו המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה.
בתשובתו יעביר התייחס ות מפורטת ,תוך התייחסות לכלל הנושאים
המועלים בפנייה ,לרבות הליך בדיקת התלונה ואופן טיפולה .העתק
התשובה יועבר במקביל גם לתאגיד .אי עמידה בתנאי זה יהווה הפרה
יסודית של ההסכם  ,על כל המשתמע מכך.

. 5.21

בהתאם לאמור בסעיף ( 26א) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
תשע"ב  ,2011 -הספק מתחייב ליידע מפורשות ובכתב את עובדיו ,בין אם
בדרך של הודעה בתלוש השכר ו/א ו בדרך אחרת המתאימה בנסיבות העניין,
בדבר האפשרות לפנות למר  ,XXXXמנהל אגף  XXXבתאגיד ,בטלפון
שמספרו XXX :ו/או בדוא"ל  XXXבכל מקרה שבו קיימת פגיעה בזכויות
עובדים .אם מי מעוב די הספק אינו דובר עברית ,הספק מתחייב למסור לו
את ההודעה בשפה המובנת לו .

. 5.22

מ בלי לגרוע מהתחייב ויות הספק לעיל ומבלי לגרוע מאיזה זכות ו/או סעד
העומדים ל תאגיד על פי דין ו/או על פי ההסכם ,בכל מקרה בו תתקבל אצל
הספק הודעה על כוונה לחיוב ו/או דרישת תשלום ו/או התראה מנהלית
מרשות מוסמכת כלשהי ,ובכלל זה על פי חוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,התשע"ב  ,2011 -י ודיע על כך הספק לנציג התאגיד בכתב ,בתוך 7
ימי עבודה .במקרה של דרישת תשלום יהיה על הספק להביא לתיקון
ההפרה בתוך  14ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל הספק ,ובמקרה
של כוונה לחיוב ו/או התראה מנהלית ימציא הספק לנציג התאגיד עותק
מכל מכתב טענות שהגיש הספק לממונה ( כהגדרתו בחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה) בעניין הכוונה לחיו ב ו/או ההתראה המנהלית כאמור ,ככל
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שהוגש על ידו ,וזאת בתוך  7ימים ממועד ההגשה ,ויודיע הספק בכתב לנציג
התאגיד את החלטתו הסופית של הממונה בעניין הכוונה לחיוב ו/או
ההתראה המנהלית כאמור ,וזאת בתוך  7ימ ים ממועד קבלתה .ככל שלא
יעמוד הספק באיזה מהמועדים הנקובים בסע יף זה ,התאגיד י הא רשאי
לסיים את ההסכם לאלתר ומבלי שלספק תהיינה כל טענות ו/או דרישות
ו/או זכות לפיצוי בשל כך .
. 5.23

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם בכלל  ,הספק מתחייב להמציא לתאגיד אחת
לרבעון (וכן בכל מועד אחר ש יקבע התאגיד) ,אישורים אודות עמידתו בכל
החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ,וכן כל דין רלוונטי,
ובכלל זה על הספק להעביר לתאגיד אחת לרבעון:
. 5.23.1

תצהיר מאומת מאת יועץ משפטי ו/או רואה  -חשבון של הספק
ובה יפורטו שמות העובדים מטעמו המספקים את השירותים
לתאגיד ,פרטי השכר החודשיים העיקריים שלהם ,והצהרה כי
הספק עומד בכל הדרישות על פי כל דין ,נוהל ,הוראות
הסכמים קיבוציים ,צווי הרחבה וכו' ,החלים על הספק ועל
עובדיו.

. 5.23.2

תלוש  -שכר דמה ,בעבור כל אחד מחמשת התפקידים ו תלוש זה
מהווה חלק מאמצעי הבדיקה ,הבקרה והפיקוח של התאגיד
בק שר למימוש הסכם זה.

. 5.23.3

כל מסמך ו/או אישור אחר כפי שידרוש התאגיד.

מובהר כי העברת כל המסמכים לתאגיד כאמור תהיה תנאי מתלה לתשלום
התמורה לספק ואי  -מסירה של כל מסמך שהוא כאמור ,תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
. 5.24

בדיקות שכר
. 5.25

התאגיד וכל מי מטעמו ,יהא רשאי לערוך בכל עת ,בדיקו ת של השכר
ותשלומים נוספים ששילם הספק לעובדים המספקים את השירותים
מטעמו בעבור התאגיד  ,כולם או מי מהם ,או בגינם .היקף הבדיקה
ותדירותה יהיו בשיקול דעתה הבלעדי של התאגיד ובכפוף לכל דין .התאגיד
יהא רשאי ל בקש מהספק ,בין במישרין ובין באמצעות בודק שכר מטעמו,
אישור ים על תשלומים למס הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה
ולקופות גמל ,תלושי שכר ,ד וחות נוכחות של העובדים המועסקים  ,וכן כל
מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרבות קבצים ממוחשבים ואסמכתאות
אחרות בגין תשלומים ,הפרשים וניכויי שכר ששולמו לעובדי הספק
המספקים את השירותי ם או לצדדים שלישיים כלשהם ,וכן כל פרט אחר
הנוגע ל תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי הספק כאמור ,והכל כפי
שימצאו לנכון התאגיד ו/או בודק השכר מטעמו.
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. 5.26

הספק ישתף פעולה עם בדיקות שכר תקופתיות ומזדמנות שיערכו על ידי
התאגיד או מי מטעמו ,ובכלל זאת יעביר לתאגיד ו/או לבוד ק השכר מטעמו
כל אסמכתא שיתבקש כאמור לעיל בתוך זמן קצר ביותר שלא יעלה על 14
ימי עבוד ה א לא אם דרש התאגיד מועד אחר ,וכן יאפשר לתאגיד או מי
מטעמו (לרבות בודק השכר) לראיין מי מעובדי הספק במסגרת לוחות
הזמנים שיתבקש.

. 5.27

האמור יחול גם (בשינויים המחוייבים וככל שרלוונט י) במקרה של בדיקת
שכר מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה.

. 5.28

לאחר עריכת בדיקת שכר ,רשאי התאגיד להמציא לספק טיוטת דו"ח
בדיקת שכר (להלן " :טיוטת דו"ח בדיקת השכר ") להתייחסותו .הספק יגיב
לטיוטת דו"ח בדיקת השכר בתוך זמן קצר שלא יעלה על  14ימי עבודה
מיום שהומצאה לו על ידי הת אגיד ו/או מי מטעמו (אלא אם נדרש למועד
אחר לפי הוראת התאגיד)  ,בצירוף כל האסמכ תאות המתאימות אודות
ביצוע התיקון (להלן " :תגובת הספק לטיוטת הדו"ח ") .כל הפרה ו/או אי
עמידה בהוראות הדין אשר נזכרת בטיוטת דו"ח בדיקת השכר ואשר הספק
אינו חולק עליה ,תתוקן על ידי הספק לאלתר ופרק זמן שלא יעלה על 14
ימי עבודה (אלא אם קבע התאגיד מועד אחר) ,וזאת באופן מלא ,ביחס לכל
העובדים המספקים שירותים מטעמו אצל התאגיד (לרבות עובדים שנתנו
שירותים כאמור לתאגיד מטעם הספק שכבר אינם מועסקים אצל הספק
במסגרת ההסכם או בכלל) החל מיום ההפרה ,בתוס פת הפרשי הצמדה
וריבית כדין.

. 5.29

לאחר בחינת ת גובת הספק לטיוטת הדו"ח ,יעביר התאגיד לספק דו"ח
בדיקת שכר סופי (להלן " :דו"ח בדיקת השכר הסופי ") .הספק יתקן בתוך
 14ימי עבודה או במועד מאוחר יותר עליו יורה התאגיד ,את כל ההפרות
ו/או אי עמידה בהוראות הדין ביחס לעובדיו כא מור ,ככל שנקבעו בדו"ח
בדיקת השכר הסופי ,באופן מלא וביחס לכל העובדים מטעמו אצל התאגיד
(לרבות עובדים שנתנו שירותים כאמור לתאגיד מטעם הספק שכבר אינם
מועסקים אצל הספק במסגרת ההסכם או בכלל) ו זאת החל מיום ההפרה,
וימציא לתאגיד אסמכתאות על כך

. 5.30

כל הפרה בקשר לזכויות עובדים וכן הפרת כל היבט ש בסעיף זה ,תחשב
כהפרה סודית של ההסכם ותקנה לתאגיד  -מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או
נוסף לו זכאי התאגיד על  -פי הסכם זה ו/או על  -פי כל דין  -את הזכות לבטל
את ההתקשרות עם הספק ו/או את הזכות לקזז ו/או לעכב תשלומים
במקום שבו הספק לא משלם לעוב דיו את הקבוע בכל דין וכן לחלט את
הערבות .
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.6

התמורה
. 6.1

כנגד ובתמורה לביצוע כל התחייבויות יו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן
לרבות אספקת כל הציוד הנדרש לביצוע מעולה ואיכותי של השירותים,
ישלם התאגיד לקבלן את התמורה כנקוב במסמך ד' הצעת המחיר ובשני
הנספחים להצעת המחיר (להלן " :התמורה ").

. 6.2

במידה ובעקבות שינוי בתעריפי עלות שכר מינימאלית ,בהתאם להוראות
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  2011 -בתוך תקופת
ההסכם ,התעריפים בגין רכיב שכר כלשהו יפחתו מהמינימום האמור,
יבוצע עדכון של התעריפים המפורטים בהצעת הקבלן למכרז וה קבלן
מ תחייב לבצע התשלום ל עובדיו בהתאם לשינוי .מובהר כי שינוי בתעריפי
רכיבי השכר לא יגרום לשינוי ב אחוז של תקורת הקבלן  ,כפי שהציע .

. 6.3

בסוף כל חודש קלנדארי  ,י גיש הספק ל אישור ה תאגיד חשבון לתשלום,
בצירוף חשבונית מס מקורית בהתאם לדין ,לרבות פירוט ביחס לשירותים
שבוצעו עד לאותו המועד ,וכן דיווח שעות מתן השירותים בפועל של עובדיו,
וכן כל פרט ו/או נתון אחר שיידרש על ידי התאגיד ובפורמט בו יידרש,
לרבות צירוף דוחות נוכחות של עובדיו המעניקים שירותי ם לתאגיד ו/או
תלושי שכר של עובדי הספק וכן כל מסמך ו/או פרט ו/או מידע אחר שיידרש
על י די התאגיד .המצאת המסמכים יהוו תנאי לביצוע התשלום.

. 6.4

האמור בא להוסיף על החובה להעביר מסמכים נוספים מדי רבעון ,רבעון
כמפורט לעיל כתנאי לתשלום התמורה.

. 6.5

התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף  30 +מיום אישור החשבונית על ידי
נציג התאגיד .מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי לדר וש כל הבהרה לצורך
מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו ,בשלמותו או לא
לאשרו כלל ,הכל לפי עמידת הקבלן בדרישות ההסכם על נספחיו .

. 6.6

מובהר ומוסכם בזאת  ,כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה ש תשולם .

. 6.7

לקבלן לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בת שלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מ בקשות פרטים נוספים בקשר
ל דרישת התשלום.

. 6.8

הקבלן ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי
הסכם זה.

. 6.9

הקבלן מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכ ום עודף שי ק בל מהתאגיד.
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. 6.10

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישור ים תקפים לפי תקנ ות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -וכן
כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.

. 6.11

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום סופי ,התאגיד י נכה במקור מכל
תשלום לקבלן  ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור
על פי כל דין ,אלא אם ימציא הקבלן  ,זמן סביר לפני ביצוע הת שלום ,אישור
תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר .

. 6.12

היה ויימצא שהספק דיווח לתאגיד דיווח כוזב ו/או שאינו מדויק ,לרבות,
אך לא רק ,דיווח כוזב ו/או שאינו מדויק לגבי השכר שמשלם לעובדיו ו/או
לגבי פעולות שנקט בהם ,לפי דרישת התאגיד ו/או הוצאות ו  /או תשלומים
שנשא בהם ומבקש לחייב בהם את התאגיד (מבלי לגרוע מהאמור בהקשר
זה בהסכם וביתר מסמכי המכרז) ,שומר לעצמו התאגיד ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותו לפי כל דין והסכם זה ,בין היתר ,לדרוש מהספק את ההפרש הכספי
בין מה שדיווח הספק לתאגיד ,לבין התשלום בפועל ששילם (ככל שמדובר
בדיווח כוזב ו/או שאינו מדויק העוסק בתשלומים שנשא הספק כאמור)
ו/או לדרוש מהספק פיצוי מוסכם בהתאם לקבוע במפרט תכולת השירותים
בהקשר זה ו/או לקזז ו/או לעכב לספק כל סכום מהסכומ ים שלהם זכאי
במסגרת הסכם זה.
במקרה כאמור בסעיף קטן זה לעיל ,יהיה על הספק להשיב לתאגיד כל
סכום ששילם התאגיד ביתר ,וזאת תוך  7ימים ממועד שליחת דרישת
התאגיד לעניין זה ,בתוספת ריבית החשב הכללי ,מיום הדרישה ועד
לתשלום בפועל .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות התאגי ד במקרה כאמור
לקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה כאמור ,מכל סכום המגיע לספ ק
ו/או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהספק המציא להסכם זה ו/או
לכל הסכם אחר שבינו לבין התאגיד ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

.7

שימוש בכלים ובחומרים
. 7.1

כל הציוד ,הכלים והחומרים  ,הרישיונות וכיוצא באלה  ,הדרושים לשם
אספקת השירותים ,יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,אלא אם הוסכם
אחרת מראש ובכתב.

. 7.2

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך מתן
השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם להסכם
זה.

. 7.3

מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלי ם ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה
בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם ז ה.
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.8

.9

העדר זכות ייצוג
. 8.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הקבלן איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה  ,למעט אם הוסמך לכך
על ידי התאגיד  ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מס עיפי המכרז ו/או
ההסכם כהסמכה כאמור.

. 8.2

הקבלן מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וי י שא באחריות
הבלעדית לכל נזק ל תאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף
זה.

היעדר יחסי עובד ומעסיק בי ן התאגיד לקבלן
. 9.1

הקבלן ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו ,משמש כקבלן עצמאי בביצוע
הסכם זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח,
להדריך או לתת הוראות ל קבלן  ,או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו,
אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין
הקבלן ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפו על מטעמו ובין התאגיד
לא יתקיימו יחסי עובד  -מע סיק .

. 9.2

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הקבלן משמש בתור קבלן עצמאי ובלתי
תלוי וכי הסכם זה איננו יוצר קשר של עובד ומעסיק בין התאגיד לבין
הקבלן ו/או עובדיו המועסקים על ידו בתאגיד וכי הקבלן בלבד אחראי
לביצוע תשלומי שכר ותשל ומים לביטוח לאומי כחוק בעבורו או בעבור מי
מעובדיו המועסקים על ידו וכן זכויות סוציאליות ותשלומים על פי דין
כמקובל בענף שירותי האבטחה.

. 9.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי באופן בלעדי לביצוע
הוראות כל דין בקשר עם מתן הודעה לגבי תנאי העבודה ,חתימת הסכם
העסקה ,מסירת תלושי שכר ערוכים כדין וניהול פנקסי חופשה ומחלה וכן
לתשלום שכר עבודה ,תוספת יוקר ,דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה ,דמי
מחלה ,דמי הבראה ,החזר הוצאות נסיעה ,גמול שעות נוספות ומשמרות,
הפרשות לקופת גמ ל וקרן פנסיה ,פיצויי פיטורים ,דמי הודעה מוקדמת דמי
ביטוח לאומי וביטוח בריאות .מוסכם כי אי עמידת הקבלן בהתחייבויותיו
כלפי עובדיו עפ"י כל דין והפרתו הוראות חוקי עבודה וצווי הרחבה ,תהווה
הפרה של התחייבויות הקבלן כלפי התאגיד על פי הסכם זה.

. 9.4

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הקבלן
ו/או עובדיו כעובד התאגיד  ,הרי ששכרו של הקבלן ו/או עובדו יחושב
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למפרע למשך כל תקופת הס כם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד
שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הקבלן ,ועל הקבלן יהיה
להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין
השכר המגיע לו כעובד התאגיד .
. 9.5

היה וייקבע כי עובד של הקבלן או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד
הת אגיד  ,יהיה על הקבלן לשפות את התאגיד  ,מיד עם דרישה על כל
ההוצאות שיהיו לת אגיד בשל קביעה כאמור.

. 9.6

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם
כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע
לקבלן מהתאגיד .

. 9.7

לשם אספקת השירותים  ,הקבלן מתחייב להעסיק צוות בהיקף ובעל
כישורים ו ניסיון כנדרש במסמכי ה מכרז  ,בהצעה ובהסכם וכן הוא מתחייב
לשלם לכל ספק כל תשלום המגיע לו .

. 9.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרו פה ו/או
סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו ,מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לקזז
מהתמורה שהוא חייב להעביר לקבלן עקב מתן השירותים ,סכומים
יחסיים ,אם יתברר כי הקבלן אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם
לדרישות התאגיד והוראות הסכם זה על נספחיו או כי הקבלן לא שילם
לספק שלו סכום שהוא חב בו כלפיו .

. 9.9

מבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לסרב לקבל שירותים ממעובד המועסק על -
י די הקבלן במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לאמור בסעיף  3.7לעיל ,
לתאגיד אין זכות להורות לקבלן להעסיק  /להפסיק את העסקת
עובדים  /מועסקים מסוימים וכי שאלת זהות יתר עובדי הקבלן מ סורה
לחלוטין לקבלן .עם זאת ,התנהגות של אחד או יותר מעובדי הקבלן ,שלא
בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן
שיש בו ל דעת התאגיד משום פגיעה ב ו או בצד ג'  -תחשב כהפרת הסכם זה
על ידי הקבלן.

. 9.10

הקבלן לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצו רך אספקת
השירותים לפי הסכם זה ,אלא באישור התאגיד בכתב ומראש.

 . 10תשלומי הקבלן לעובדיו
. 10.1

הקבלן והוא לבדו אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה ה חלים על
העובדים ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -כפי נוסחם ותוקפם
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מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים
קיבוציים החלים על העובדים וכל דין אחר הנוגע להעסקת עובדים .
. 10.2

הקבלן מתחייב לשאת במועדם ובמלואם בכל התשלומים ,לרבות שכ ר,
משכור ת ,דמי ביטוח לאומי ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות ,חופשה ,דמי
מחלה ,דמי לידה ,פיצויי פיטורים וכל תשלום אחר החל על מעביד בהתאם
לכל דין ,צו הרחבה וההסכם הקיבוצי שהקבלן צד לו .

 . 11מילוי הוראות
. 11.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות וחובות הקבלן לפי הסכם זה ולפי חוק כלפי
עובדיו ,הת אגיד י הא רשאי לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה
בזכויות עובדיו של הקבלן באמצעותם ניתנים ל ו השירותים ,בהתאם לחוק
להגברת האכיפה של דיני עבודה  ,תשע"ב  .2011 -בכלל זה ,התאגיד י הא
רשאי לנה ל הליך לטיפול בתלונות של עובדי קבלן שירותים על הפרת
זכויותיהם על ידי קבל ן השירותים ולהודיע על הליך זה לעובדי הקבלן.
הקבלן מתחייב שלא להפריע להליך זה.

. 11.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,באם יתברר לתאגיד כי הקבלן לא שילם
במועד שכר ו/או כל תשלום ,זכות או הטבה אח רים שמחובתו לשלם
לעובדיו או בגינם על פי כל דין ,יהא התאגיד רשאי לעכב תשל ום לקבלן עד
להסדרת העניין ,וזאת כאמצעי בטחון בלבד ומבלי להטיל על התאגיד חובת
תשלום כלשהי כלפי עובד קבלן השירותים או צד ג' כלשהו .במקרה שלא
תוקנה ההפרה על  -ידי הקבלן בתוך  30יום מקבלת דר ישת התאגיד בכתב ,
יהא התאגיד רשאי לשלם לעובדי הקבלן את התשלומים המגיעים ל הם על -
פי דין ולקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע לקבלן לפי הסכם זה.

. 11.3

מובהר בזאת ,כי אין בתשלום הנעשה על ידי התאגיד לעובד הקבלן ,כאמור
לעיל ,כדי להטיל חובה כלשהי על התאגיד מכוח קיומם של יח סי עובד
ומעביד בינ ו ובין עובדי הקבלן.

. 11.4

התאגיד י הא רשאי לנקוט בכל פעולה ה נגזרת מן החובות והאחריות החלים
עלי ו כמזמין שירות לפי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
תשע"ב  , 2011 -לרבות ביטול החוזה אם הפר הקבלן חובה המוטלת עליו לפי
הוראת חיקוק המנויה בחוק ל הגברת האכיפה; וזאת אם ההפרה לא תוקנה
תוך  30ימים ממועד מתן הודעה לקבלן ע ל ההפרה.

 . 12איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
. 12.1

הקבלן רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד  ,ובלבד שלא יהיה בכך
משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ההחלטה האם מתן שירותים לאחר
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יוצרת /עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים לתאגיד  -נתונה לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.
. 12.2

הק בלן מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם התאגיד ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) לא ית קיים (ולא
צפוי להתקיים) כל ניגוד עני ינים לפי כל דין ,לרבות ניגוד עניינים בין
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או
האישיים (להלן " :נ יגוד עניינים ")" .ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד
עניינים כאמור.

. 12.3

הקבלן מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לקבלן ו/או מי מטעמו,
העלולים ל העמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד
עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה,
יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג התאגיד והלשכה המשפטית של
התאגיד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל .

. 12.4

הקבלן מתחייב לחתום על התחייבות להימנעו ת מניגוד עניינים המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 . 13קיזוז
. 13.1

מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין ,התאג יד
יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל ו לשלם לקבלן על  -פי הסכם זה על נספחיו
ומכוח כל הסכם אחר  -כל סכום המגיע ל תאגיד מהקבלן על  -פי הסכם זה
או על  -פי כל הסכם אחר ובמידה והקבלן לא עמד ברמת השירות שבנספח
ב' – המפרט יהא רשאי התאגיד לקזז ו/או לנכות ו/או לגבות מהספק את
הסכומ ים המפורטים לצד כל הפרה .

 . 14אחריות הקבלן לנזקים בגוף ו/או ברכוש
. 14.1

הקבלן יהא האחראי הבלעדי כלפי התאגיד למתן ה שירותים ,לטיבם ,רמתם
ואיכותם.

. 14.2

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין ,אך בכפוף לאמור
בסעיף  15.1לעיל ,הקבלן יהא אחראי לכל אבדן ,פגיעה ,נזק א ו הפסד לגוף
ו/או לרכוש ,שייגרמו לתאגיד ו/או לעובדיו ו/או לכל הבאים מטעמו ו/או
לכל צד שלישי ,לרבות  -אך מב לי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -לעובדי
הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו ,עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או
מנהליו ו/או עובדי ואשר מקורם בביצוע השירותים נשוא הסכם זה.
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. 14.3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין אך בכפוף
לאמור בסעיף  15.1לעיל ,הקבלן מתחייב לשפות את התאגיד ,עם ובכפוף
למתן פסק דין שלא עוכב ביצועו או חתימה על הסכם פשרה שהקבלן היה
שותף לו ונתן את הסכמתו מראש ובכתב לחתימתו ,בגין כל תביעה ש תוגש
נגדו בשל אובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד להם אחראי הקבלן כאמור לעיל,
שנגרמו לתאגיד ו/או שהתאגיד נ דרש לשלם בגינם וכן בכל ההוצאות
שהתאגיד נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אבדן ,פגיעה,
נזק או הפסד כאמור ,והכול מבלי לגרוע מזכויות התאגיד על פי הסכם זה
ו  /או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ,ובלבד שהתאגיד מתחייב
להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת התבי עה ולאפשר לקבלן להתגונן בפניה
ולשתף עמו פעולה באופן סביר בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור.

. 14.4

הקבלן יהא אחרא י על פי דין לכל מעשה או מחדל מקצועי ,טעות ,מחדל או
השמטה ב גין כל פעולה שתעשה על ידו או על ידי מי מעובדי ובקשר עם
ביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

. 14.5

מוסכם ומוצהר במפורש ,כי על התאגיד לא תחול כל אחריות שהיא מכל
מין וסוג שהוא כלפי הקבלן בשל נזק הנגרם לרכושו של הקבלן מכל סיבה
שהיא ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם נזק ע קיף ונזק תוצאתי,
למעט נזק שנגרם על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו במתכוון.

. 14.6

הקבלן יהא אחראי על פי דין ל כל נזק אשר ייגרם לרכוש התאגיד אשר ניזוק
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ,מנהליו ועובדיו .

. 14.7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל  ,ה קבלן יעשה כל שביכול תו וינקוט בכל
האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור בסעיף זה .

. 14.8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אין באישור התאגיד ו/או נציג התאגיד לכל
פעולה המתבצעת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע השירותים
נשוא ההסכם ו/או במתן הנחיות לקבלן על ידי התאגיד ו/או ההנהלה כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעד ית על פי הסכם זה ולפי כל
דין.

 . 15חובת ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על  -פי דין ו/או על  -פי הסכם זה  ,הוראות הביטוח אשר
יחולו על הקבלן הינן בהתאם לנספח הביטוח ,המצורף להסכם זה כנספח ו ו נספח
ו'  ,1ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .
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 . 16ערבות ביצוע
ק ודם לתחילת מתן השירותים ,ו כתנאי מתלה לכניסת חוזה זה לתוקף,
. 16.1
ימסור הקבלן לתאגיד ערבות אוטונומית ובלתי מותנית בסך ₪ 200,000
(מא תיים אלף ( )₪ל הלן " :הערבות ") הערבות תימסר לתאגיד בתוך  7ימים
מיום שהתאגיד יודיע לקבלן על זכייתו במכרז ,והוא יעמוד להבטחת מילוי
התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה הן כלפי התאגיד והן כלפי עובדיו  .ניתן
להגיש ערבות ביצוע דיגיטלית ,ככל שהדבר מקובל אצל הגורם מנפיק
הערבות.
. 16.2

הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות
ההארכה ,אם יהיו) ,ולמשך שלושה חודשים לאחר מכן .התאגיד רשאי
לדרוש מהקבלן את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו ,והקבלן
ימלא אחר דרישה ז ו.

. 16.3

ה ערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכ ן ,ובנוסח כאמור בנספח ז'
להסכם זה .

. 16.4

התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי מתן הודעה
בכתב בקרות אחד מהמקרים הבאים:
 . 16.4.1לשם גביית הסכומים המגיעים לו מהקבלן על פי הסכ ם זה ו/או
על פי כל דין.
 . 16.4.2לשם גביית הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזקים שנגרמו לו עקב אי
עמידת הקבלן באיזו מהתחייבויותיו על פ י הסכם זה ו/או על פי
כל דין (לרבות ,אך לא רק ,פיצויים וסכ ו מים שהוגדרו בהסכם
זה).
 . 16.4.3במקרה של אי מילוי אחר דרישת התאגיד להאריך את תוקף
הערבות.
 . 16.4.4במקרה של אי המצאת ערבות תאגידאית חדשה ,כמפורט להלן,
במידה והתאגיד החליט לחלט את הערבות התאגידאית או חלקה.
 . 16.4.5בכל מקרה שב ו הקבלן נמנע מלתקן ליקוי ביחס לחובותיו כלפי
עובדיו לאחר התראה שנמסרה לו ו/או ביצ ו ע הפרה שנייה בכל
הנוגע לזכויות עובדיו וכן בכל מקרה שבו על פי חוק הגברת
האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011 -נדרש התאגיד במעמדו
כ"מזמין שירות" (כהגדרת מונח זה בחוק הנ"ל) ,לפעול ל ביטול
ההסכם עם הקבלן ו/או לפעול לחילוט ערובה ו/או הוראות כל דין
אחר .
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. 16.5

בכל מקרה של חילוט ערבות על ידי התאגיד  ,מתחייב הקבלן להמציא
לתאגיד  ,תו ך  7ימים ממועד החילוט ,ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה
כאמור.

. 16.6

חילוט הערבות לא ישחרר את הקבלן מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה,
אלא אם התאגיד הודיע ל ו על כך במפורש ובכתב.

. 16.7

אין בחילוט הערובה או באי חילוטה על ידי התאגיד כדי לגרוע מכל סעד
אחר הנתון לתאגיד כלפי ה קבלן או כלפי כל גורם אחר על פי חוזה זה או
על פי כל דין.

. 16.8

הסתיי מה תקופת ההסכם ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד הקבלן בקשר
עם ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,לא תוחזר לקבלן הערבות כל עוד לא
נתן ה קבלן ערובות אחרות להנחת דעתו של התאגיד לתשלום כל חיוב
שיוטל עליו  .לא המציא הקבלן ערובה כאמור ,תחולט הערבות והכספים
יעוכבו בידי התא גיד עד להכרעה סופית (לרבות בדרך של פסק דין).

 . 17זכויות יוצרים
. 17.1

כל השירותים שיסופקו על  -ידי הקבלן במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם,
והתוצרים הוכנו במסגרת הסכם זה ,ללא יוצא מן הכלל ,ייחשבו כקניינו
המוחלט של ה תאגיד .

. 17.2

הקבלן לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או
תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם ,ללא אישור מראש ובכתב של
התאגיד .

. 17.3

התאגיד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מהקבלן במהלך מתן השירותים ,או
לאחר מכן ,כל תכנית ,מסמך ,או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם
ז ה בכל מדיה .

. 17.4

זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצר ים שיסופקו לתאגיד כחלק מהסכם
זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה ,לרבות חוות  -דעת ,דו"חות  ,מחקרים וכל
כיוצא באלה יהיו שייכים לתאגיד  ,והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור
זכויות אלה.

. 17.5

התאגיד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבוד ה של הקבלן ב תוך
תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה ,ל רבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות,
השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה.
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. 17.6

הקבלן מ תחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים ש לישיים,
וכן מ תחייב לשפות את התאגיד בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין
הפרה נטענת של זכויות כאמור.

 . 18שמיר ת סודיות
. 18.1

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה,
סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם
א ינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי הקבלן ,עובדיו או מי
מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר
עם התאגיד  ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא
אישור התאגיד מראש ובכתב.

. 18.2

הקבלן מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע ס ודי או מסמך רשמי
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו
או בקשר עם התאגיד .

. 18.3

התאגיד רשאי ל יתן הור א ות לקבלן בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי
ע בודה מיוחדים והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

. 18.4

הקבלן מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע
הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך.

. 18.5

עם סיום הסכם זה  ,מכל סיבה שהיא  ,הקבלן יעמיד לרשות התאגיד בצורה
מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר
לשירות ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה
(להלן  " -המידע ") .כל המידע יועבר לתאגיד ו/או לצד שלישי שימנה
התאגיד  ,בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן
אחר) בלוח זמנים שייקבע ע"י התאגיד  ,וללא כל תמורה נוספת  .למען הסר
ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד .

. 18.6

הקבלן מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן
השירותים נשואי מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות
לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם זה.

 . 19הסבת ההסכם
הקבלן מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי
. 19.1
הסכם זה כולן או חלקן  ,ו אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור
לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמת

108
התאגיד לכך מראש ובכתב .התאגיד י היה רשאי לסרב ליתן את הסכמת ו
כאמו ר ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת ו  ,או להסכים בתנאים
ש י מצא לנכון.
. 19.2

כמו כן ,אין הקבלן רשאי למ סור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או
מקצתן ,אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב
ליתן את הסכמת ו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת ו  ,או
להס כים בתנאים ש י מצא לנכון.

. 19.3

למען הסר ספק ,אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי
לפטור את הקבלן מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,לרבות בעניין
התחייב ו יותיו כלפי עובדיו ,כולן או חלקן.

 . 20ביטול ההסכם וסעדים
. 20.1

בנוסף על האמור בהסכם זה ובנספחיו ומזכות הביטול ה נתונה לתאגיד בכל
עת  ,התאגיד יהא רשאי לבטל הסכם זה גם בהתחרש כל אחד מהמקרים
הבאים וזאת בהודעה בכתב לספק אשר תיכנס לתוקף באופן מיידי או במועד
מאוחר יותר שיציין התאגיד בהודעתו לפי שיקול דעתו הבלעדי:
. 20.1.1

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הספק .יובהר כי
אפשר ו גם סעיפים שלא צוין בהם כי הם מהווים הפרה יסודית
ייחשבו כהפרה יסודית .הקביעה באם הפרה ה נה יסודית תהיה
של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי.

. 20.1.2

במקרה של הפרה של הסכם זה על  -ידי הספק ,שאינה הפרה
יסודית ,אם לא נקט הוא ,מיד עם הודעת התאגיד בכתב וללא
כל דיחוי ,בכל הצעדים הנדרשים על  -מנת לתקן את ההפרה.
תינתן לספק ארכה סבירה בנסיבות העניין ,אך לא יותר מ –
 14ימים לתיקון כל הפרה .הפרה שלא תוקנה כאמור בסעיף
קטן זה ,תחשב הפרה יסודית.

. 20.1.3

במקרה של הפרה של הוראה המזכה את התאגיד בפיצויים
מוסכמים ,אשר הספק חזר עליה יותר משלוש פע מים במהלך
 60ימים רציפים  ,אף אם תוקנו ההפרות ,כולן או חלקן ,על ידי
הספק.

. 20.1.4

הספק נכנ ס להליכי פירוק ,או הסדר נושים ,או הוצא צו כונס
נכסים נגדו ,או הוטל עיקול על נכסיו ואלו לא בוטלו תוך 21
יום מיום שנודע לספק עליהם.

. 20.1.5

הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 10
ימים.
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. 20.1.6

נמצא כי הספק אינו עומד בכל מהללך ההתקשרות בתנאי הסף
 5.1עד  5.9ו/או בתנאי הסף  5.14עד  5.15לתנאי הסף.

. 20.1.7

הספק ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד
בביצוע עבירה פלילית .

. 20.2

הסתיים או בוטל ההסכם לפי כל סעיף שבהסכם זה ,לא תהיה לספק כל
טענה ,תביעה ודרישה כספיות או אחרות כלפי התאגיד בגין כך.

. 20.3

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לתאגיד לפי הסכם זה ולפי כל דין ,בכל מקרה
של הפרה יסודית של הספק ,התאגיד יהא זכאי לבצע בעצמו ו/או באמצעות
אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה היה אמור להיעשות על ידי הספק ,וזאת
כאשר הספק ישא בהפרש העלות או הפרש במניעת הרווח שנ מנע לתאגיד.

. 20.4

אין בביטול או סיום ההסכם לפי סעיף זה על ידי התאגיד כדי לגרוע מכל
סעד אחר העומד לתאגיד על פי כל דין או על פי הסכם זה .כל זכויות התאגיד
לפי סעיף זה ,הן במצטבר ,ובאות בנוסף לכל סעד וזכות אחרים העומדים
לתאגיד על פי כל דין או על פי הסכם זה.

. 20.5

הודיע ה תאגיד לספק על סיום ו/או ביטול הסכם זה ,ימציא הספק לתאגיד
מיד עם דרישתו הראשונה כל פרט ומידע נוסף על אלה שעליו לתתם בעת
סיום ההתקשרות ,לפי דרישתו של התאגיד ובכלל זה :פירוט בקשר את כל
הזמנות הפרסומות וההודעות שנתקבלו אצל הס פק עד למועד הביטול ועד

בכלל .
. 20.6

מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע
מכל זכות אחרת העומדת ל תאגיד בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם
להוראות כל דין .

 . 21סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים מבחינת העניין בירושלים .
 . 22כתובות והודעות
כתוב ו ת הקבלן והתאגיד הי נן כמפורט בראש ההסכם.
. 22.1
. 22.2

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה
ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר ,ו אם
נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל – כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף
לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם .

110
 . 23כללי
. 23.1

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שי הוי של התאגיד במימוש זכויותי ו על פי
הסכם זה לא יתפרשו כ ו ויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ו בכתב.

. 23.2

הקבלן מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים
ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,לרבות בנסיבות
של אי  -תשלום התמורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

________________
התאגיד

__________________
הקבלן
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נספח א' – התחייבות ל שמירה על סודיות
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימ ה על ידי המציע ,מנהליו והעובדים שיספקו את השירותים לתאגיד ]
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי
לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע
(  ,)Informationאו ידע ) )Know- Howכ לשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית,
מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיע ות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת
כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול
להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקי ף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא
לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנצ יגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור
נציג התאגיד המוסמ ך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה
פלילית לפי סעיף  118לחוק העונשין ,תשל"ז ;1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:

.1

המבוא להתחייבות ז ו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן
השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל
שימוש ע צמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל,
בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על  -ידי
הספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,
בין במישרין ובי ן בעקיפין ,לא לפר סם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת
אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ
או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייב י ותי על
פי כתב התחיי בות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה
בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
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.6

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק א ו פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,
אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין
אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כ ל חומר כתוב או אחר או חפץ
שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או
שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו
כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחי יבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,ת היה לתאגיד
זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות
מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1977 -וחוק הגנת הפרטיות,
הת שמ"א .1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל
הוראות כתב התחייבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החת ום
שם מלא __________________:
ת"ז_______ _______:
חתימה________________:
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נספח ב' – מסמך ב' מפרט ה שירותים
יצורף לאחר חתימה על ההסכם
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נספח ג' – התחייבות ל הימנע מניגוד עניינים
התחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ,מנהליו והעובדים שיספקו את השירותים לתאגיד ]
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראו ת ה הסכם על נספחיו
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :ה ספק " ו/או " היועץ " )
מצהיר ומתחייב בזאת ,כי במועד חתימת ההסכם מתקיימות כל הדרישות הבאות,
ו אם אבחר א משיך ל עמוד בכל הדרישות ה באות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על
הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
 .1ה ספק ו מי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא ה הסכם  ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים או חשש לניגוד עניינים ,בין ביצוע השירותים לפי הסכם זה לבין עניין
אחר של מי מהם או של עובדיהם.
 .2בכלל זה ה ספק מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס ל ספק או למי מהצ וות
המוצע  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין ש ל
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או
של גוף שה ספק או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו
או עובד אחראי בו ,או גוף של ה ספק או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חל ק
בו ,בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה,
וכן גם ענינו של לקוח ,שה ספק או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או
עובד העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים.
______________________
תאריך

____________ _________
שם מורשה החתימה +חתימה
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נספח ד' להצעת המחיר
יצורף לאחר חתימה
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נספח ה' להסכם
תצהיר המציע לאי העסקת עובדים זרים
תאריך ____/___/___ :
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נו שא/ת ת.ז .שמספרה ____________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

אני מוסמך ומורשה כדין על ידי המציע __________________ (להלן " :המציע ")
לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז  23/2021שפורסם על ידי תאגיד השידור
הישראלי.

 . 2המציע לא יעסיק לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז עובדים זרים ,ל מעט כמפורט
ב הוראת תכ"ם :עידוד העס קת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה
שמספרה  7.11.6מיום  16.04.2018וכל גרסה אחרת של עדכון ההודעה.
 . 3הת חייבותי דנן הנה עקרית להתקשרות ,והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות
עם התאגיד ,והתאגיד יהא רשאי בין היתר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את
ה התקשרות על אתר ,ו/או לחלט הערבות שברשותו ,או שניהם יחד ,וזאת מבלי לגרוע
מזכויות ה תאגיד על פי כל הסכם ו/או לפי כל דין לרבות חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,תשל"א .1970 -
.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר

אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג
_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על הת צהיר דלעיל.

תאריך

שם מלא של עו"ד

חתימה וחותמת

117

נספח ו'  -ביטוח
נספח ו  -ביטוח
 . 1מבלי לגרוע מאחריות ה קבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על ה קבלן לערוך ולקיים ,על חשבו ן
ה קבלן  ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות ה קבלן קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית,
למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם)  ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
המצורף להסכם זה כנספח ו  1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי ה קבלן " ו " אישור עריכת
הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א  .חבות מעבידים  -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי ה קבלן  ,ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח
" חבות מעבידים " מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים .
ב  .נוסחי הפוליסות  -על ה קבלן לוודא כי חריג " רשלנות רבתי " יבוטל בכל ביטוחי ה קבלן ( אין באמור
כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין ).
 . 2ללא צורך בכל דרישה מצד ה תאגיד  ,על ה קבלן להמציא לידי ה תאגיד  ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם ל התקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
בידי ה מבטח  .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על ה קבלן להמציא ל ידי ה תאגיד אישור עריכת ביטוח
מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי ה קבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לת קופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח ה קבלן יודיע ל תאגיד  ,כי מי מביטוחי ה קבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על ה קבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינו י לרעה בביטוח כאמור.
 . 3מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה קבלן הינם בבחינת דרישה מזערית  ,המוטלת
על ה קבלן  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ה קבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי
לשחרר את ה קבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ול קבלן לא תהיה כל טענה כלפי
ה תאגיד או מי מטעם ה תאגיד  ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 . 4ל תאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח  ,שיומצא על ידי ה קבלן כאמור
לעיל ,ועל ה קבלן לבצע כל שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה ,שיידרש ו על מנת להתאים את ביטוחי
ה קבלן להתחייבויות ה קבלן על פי הסכם זה .
 . 5מוצהר ומוסכם כי זכויות ה תאגיד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ,אינן מטילות על
ה תאגיד או על מי מטעם ה תאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגב י ביטוחי ה קבלן  ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא  ,המוטלת על ה קבלן על פי הסכם זה או
על פי כל דין ,וזאת בין אם נ דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נ בדק אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו .
 . 6ה קבלן פוטר את ה תאגיד ואת הבאים מטעם ה תאגיד מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,
המובא על ידי ה קבלן או מי מטעם ה קבלן לחצרי ה תאגיד ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ( לרבות
כלי רכב וצמ " ה ) ,ולא תהיה ל קבלן כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל בגין אובדן ו /או נזק
כאמור  ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 . 7בנוסף ,על ה קבלן לערוך את הביטוחים הבאים  ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו  :ביטוח חובה כנדרש
על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב
השימוש בכלי רכ ב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד  ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ביטוח במתכונת "כל
הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,ל קבלן הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי )
המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט ב סעיף  6לעיל יחול  ,כאילו נער כו
הביטוח ים האמורים במלוא ם.
 . 8ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי ה קבלן  ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
התחלוף כלפי ה תאגיד וכלפי הבאים מטעם ה תאגיד ; ה ו ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
 . 9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מה ם
י ינתנו על ידי קבל ני משנה מטעם ה קבלן  ,על ה קבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .
מובהר בזאת  ,כי על ה קבלן מוטלת ה אחריות כלפי ה תאגיד ביחס ל שירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 . 10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת
ה תאגיד מאת ה קבלן בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור .
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נספח ו'  - 1אישור עריכת הביטוח
הנפקת
תאריך
האישור ( )DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

ה מבוטח

מבקש האישור
השידור
תאגיד
שם:
הישראלי ו/או חברות האם
ו/או חברות בנות ו/או
חברות קשורות

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה

☐ משכיר

☐ נדל"ן
☒ שירותים – שירותי אבטחה
☐ אספקת מוצרים

☐ שוכר
☐ זכיין
☐ קבלני משנה

☒ אחר______ :

☒ מזמין שירותים

מען  :קרמניצקי  ,6ת" א מען

☒ מזמין מוצרים
☐ אחר:

כיסויים
סוג
הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפולי
סה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש

מטבע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 – 328ראשוניו ת
 – 329רכוש מבקש האישור ייחשב
כצד שלישי
 – 305הרחבת כלי ירייה
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה וייחשב
מעבידו של מי מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי
ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 325מרמה ואי יושר עובדים
 – 327עיכוב /שיהוי
 – 332תקופת גילוי (  6חודשים)

צד ג'

8,000,000

₪

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

אחריות
מקצועית

4,000,000

₪

פירוט השירותים

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת

בנספח ג' )*:

 – 001אבטחה
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ז' – נוסח ערבות ביצוע
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
ל כבוד תאגיד השידור הישראלי
הנדון  :ערבות מס' _______ _____ ______________________________
לבקשת _________________________________________________ __ ______
(שם המציע )

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  ( ₪ 200,000במילים :מאתיים אלף ש"ח )
ש יוצמד למדד (*) _________ ______ לחודש _____ ___ מתאריך ____________
( תאריך פרסום המדד )

(שם המדד)

אשר תדרשו מאת ( _______________________________ :לה לן "החייב") בקשר עם
מכרז  23/2021לאספקת שירותי שמירה ואבטחה.
א נ ו נ ש ל ם ל כ ם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה
לעמוד לחייב ב קשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ע רבות זו תהיה בתקף מתאריך _________________ עד תאריך _____________
(תאריך חתימת החוזה)

שייכתב יהיה שלושה חודשים מתום תק ופת ההתקשרות בחוזה ) ועד בכלל.
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו_______________________ :

מס' הבנק ומס' הסניף
_ ________________________ _

_________ __________________
הכתובת

שם הבנק

ער בות זו אינה ניתנת להעברה.
__________ ___ ______
תאריך
( *) אם נדרשת ערבות צמודה

_______ ____________
שם מלא

___ _____ ___________
חתימה וחותמת

