מי הרצליה בע"מ
מכרז/הסכם מס' 003/2020

לביצוע שירותי יקיון במשרדי מי הרצליה בע"מ ובמתקן
לטיהור שפכים )מט"ש( הרצליה

מסמך זה הי ו רכוש מי הרצליה בע"מ ובועז וה ושות' ,משרד עורכי דין.
המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא ישוכפל ,ולא יעשה בו שימוש מלא ,או חלקי ,לכל
מטרה שהיא מלבד מע ה על מכרז זה!

חודש אוגוסט ש ת 2020

מי הרצליה בע"מ
הודעה
מכרז פומבי מס' 003/2020
לביצוע שירותי יקיון במשרדי מי הרצליה בע"מ
ובמתקן לטיהור שפכים )מט"ש( הרצליה
.1

מי הרצליה בע"מ )להלן" :המזמין"( ,מזמי ה בזה מציעים להגיש לידי המזמין הצעות לביצוע שירותי
יקיון במשרדי מי הרצליה בע"מ ובמתקן לטיהור שפכים )מט"ש( הרצליה ,בכפוף למפורט במסמכי
המכרז ,וזאת בהתאם לת אים המפורטים במסמכי המכרז.

.2

רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות אך ורק מציעים ,אשר כון למועד האחרון להגשת הצעות ,עו ים
על כל ת אי הכשירויות המפורטים במסמכי המכרז במצטבר.

.3

יתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ,המצויים תחת הלשו ית "מכרזים" באתר האי טר ט של המזמין,
בכתובת.https://www.mey-herz.co.il :

.4

להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמ ים במכרז:

פעולה

לוח זמ ים ומיקום

מועד מפגש המציעים )חובה( מפגש מציעים להכרת העבודות שוא המכרז יתקיים ביום 03.09.2020
בשעה  ,12:00במשרדי המזמין ,רחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"(,
הרצליה.
ההשתתפות במפגש המציעים הי ה חובה.
ל וכח מצב החירום ומשבר גיף הקורו ה ,מציע אשר יבקש להשתתף
במפגש המציעים יעביר אל המזמין הודעת דואר אלקטרו י לכתובת
 Eti@mey-herz.co.ilובמסגרתה יציין את זהות המשתתפים אשר הוא מבקש
שישתתפו מטעמו.
המועד האחרון
שאלות הבהרה

להגשת המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הי ו ) 13.09.2020כולל( .את שאלות
ההבהרה יש להעביר בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז.

המועד האחרון
הצעות במכרז

להגשת ההצעות תימסר ה ,במעטפות סגורות ,ושאות ציון מספר מכרז פומבי
 003/2020בלבד )ללא כל ציון פרט אחר ,לרבות שם המציע או כל פרט
מזהה אחר( ,במסירה אישית )אין לשלוח הצעות בדואר( ,לתיבת המכרזים
של המזמין ,ברחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה ,עד ליום
 24.09.2020בשעה  12:00בצהריים .הצעה שתוגש לאחר המועד ה "ל
תיפסל ולא תובא לדיון.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז  -יגברו מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
שאול אביב ,מ כ"ל
מי הרצליה בע"מ

2

מי הרצליה בע"מ
הזמ ה לקבלת הצעות מס' 003/2020
ת אי ההזמ ה לקבלת הצעות והוראות כלליות למשתתפים
מהות ההזמ ה לקבלת הצעות
.1

מי הרצליה בע"מ )להלן" :המזמין"( ,מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע שירותי יקיון במשרדי מי
הרצליה בע"מ ובמתקן לטיהור שפכים )מט"ש( הרצליה )להלן" :השירותים"( ,והכל כמפורט בהרחבה
במסמכי ההזמ ה וב ספחים המצורפים ומהווים חלק בלתי פרד.

.2

על ההצעה שתוגש וכן על ביצועה בהמשך ,לע ות על הדרישות המקצועיות ,המקובלות בתחום השירותים
המבוקשים וכן לעמוד בדרישות המפורטות במסגרת הזמ ה זו ,על ספחיה.

.3

המזמין אי ו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר במסגרת הזמ ה זו ,או לחלקו.

כשירויות המציע
.4

רשאי להגיש הצעות רק מי שעו ה בעצמו בכל ת אי הכשירויות המפורטים להלן במצטבר:
 .4.1המציע הי ו תאגיד )חברה  /שותפות( הרשום בישראל או יחיד תושב ישראל.
 .4.2המציע הי ו בעל יסיון קודם ומוכח במתן שירותי יקיון ,אשר בוצעו על ידי המציע במתכו ת של
"קבלן ראשי" )דהיי ו ,בהתקשרות במישרין בין המזמין לבין המציע( ,לכל הפחות ,ברציפות במהלך
התקופה שתחילתה ביום  01.07.2016וסיומה ביום  ,01.07.2020ב יקיון משרדים ובלבד שבין
לקוחות המציע יש לכל הפחות לקוח אחד שבעבורו מבצע המציע לאורך כל התקופה האמורה יקיון
משרדים בהיקף של ) 500חמש מאות( מ"ר לפחות.
שקלים
 .4.3המציע הי ו בעל מחזור כספי בהיקף ומי לי שלא יפחת מ) 2,000,000₪ -ש י מיליון
חדשים( )לפ י מע"מ( ,במהלך כל אחת מ) 3 -שלוש( הש ים הקל דאריות המלאות שלפ י מועד
פרסום מכרז זה )דהיי ו ,הש ים  2017עד  ,2019כולל(.
 .4.4המציע הי ו בעל רישיון תקף לפעול כ" -קבלן שירות" ,כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי
קבל י כוח אדם ,תש "ו .1996 -
 .4.5המציע רשום כ" -עוסק מורשה" בישראל ומ הל ספרי חשבו ות כחוק.
 .4.6המציע עומד בת אים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
 .4.7המציע המשתתף במפגש המציעים ,כאמור בסעיף  21להלן.
 .4.8המציע צירף להצעתו ערבות ב קאית ,כאמור בסעיפים  8עד  14להלן.
 .4.9המציע אי ו פועל תחת צו כי וס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת
צווים זמ יים כאמור לעיל.
למען הסר ספק מובהר ,כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז )להלן:
"הזוכה"( ,או אף לאחר המועד כאמור ,יוצאו כ גד המציע צווים כאמור )ובכלל זה ,גם צווים
זמ יים( יהווה הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכייה של המציע ו/או ההתקשרות בין
המזמין לבין המציע ,וזאת מבלי שלמציע תהא והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טע ה ו/או דרישה
ו/או תביעה בקשר לכך.
 .4.10למען הסר ספק ,אין להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף )בין במסגרת מערכת יחסים של
מיזם משותף ,בין במסגרת של קבלן וקבלן מש ה ובין בכל דרך אחרת(.
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 .4.11כמו כן ,מובהר ומודגש כי אין להגיש הצעות פרדות על ידי מציעים ,אשר הי ם גופים מאוגדים בעלי
אישיות משפטית פרדת ,כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או "קרובו" )כמשמעות מו ח
זה בחוק החברות ,התש "ט  (1999 -הי ו גם בעלים ו/או בעל מ יות ו/או שותף ו/או " ושא משרה"
)כמשמעות מו ח זה בחוק החברות ,התש "ט  (1999 -ו/או מ הל ו/או בעל תפקיד דומה ,יהא תוארו
אשר יהא ,בגוף המאוגד האחר ,והכל בין במישרין ובין בעקיפין.
ב וסף ,אין להגיש הצעות פרדות על ידי מציעים ,אשר הי ם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית
פרדת ,כאשר אחד מבין הגופים המאוגדים הי ו הבעלים ו/או בעל מ יות ו/או שותף ו/או בעל קשרי
בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר ,והכל בין במישרין ובין בעקיפין.
כמו כן ,אין להגיש הצעות פרדות על ידי גוף מאוגד ועל ידי מי מבין יחידי הגוף המאוגד ו/או
"קרובו" )כמשמעות מו ח זה בחוק החברות ,התש "ט  ,(1999 -בין במישרין ובין בעקיפין.
ב וסף מודגש ,כי אין להגיש הצעות על ידי מציעים ,הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי
הגוף המאוגד )ככל שמדובר בגוף מאוגד( ו/או "קרוב" של כל מי מהם ,למזמין ו/או לעיריית הרצליה
)להלן" :העירייה"( ו/או למי מבין בעלי המ יות ו/או " ושאי המשרה" ו/או המ הלים ו/או העובדים
ו/או בעלי תפקיד דומים ,יהא תוארם אשר יהא ,במסגרת כל אחד מהגופים כאמור ,והכל בין
במישרין ובין בעקיפין.
להסרת ספק ,הצעות אשר תוגש ה ב יגוד לאמור בסעיף  4.11זה לעיל  -תיפסל ה על הסף ללא
צורך בכל הודעה וספת.
להסרת ספק ,בכל מקרה שבו תוגש הצעה על ידי תאגיד לא ייחשב יסיון יחידי התאגיד כ יסיון העומד בת אי
סעיף  4זה לעיל ,אלא רק אם מתקיים ה יסיון ה דרש בתאגיד עצמו .כל הצעה מטעמו של תאגיד ,אשר אי ו עומד
בעצמו במלוא ת אי סעיף  4זה לעיל ,תיפסל על הסף.
קבלת מסמכי ההזמ ה
.5

את מסמכי המכרז יתן להוריד מאתר האי טר ט של המזמין בכתובת ,https://www.mey-herz.co.il :תחת
"מכרזים".
למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי מלוא העלויות וההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה
למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז ,תחול ה על המציע בלבד.
מובהר ,כי המציעים רשאים לעיין במסמכי המכרז )מבלי לצלמם( ,ללא תשלום ,במשרדי המזמין ,רחוב בן
גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה.

צירוף מסמכים
.6

כל מציע יצרף להצעתו ,בין היתר ,את כל המסמכים הבאים:
 .6.1ביחס למציעים שהי ם תאגידים  -צילום תעודת ההתאגדות ,מאושרת בידי עורך-הדין או רואה-
החשבון של התאגיד ,וכן אישורם על הא שים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייבו בחתימתם
על מסמכי הצעת המציע ,לאישור קיום הת אי האמור בסעיף  4.1לעיל.
כמו כן ,יש לצרף תמצית רישום עדכ ית מרשם התאגידים על המציע.
ביחס למציעים שהי ם יחידים  -צילום תעודת הזהות של המציע.
 .6.2אישורים מתאימים לאימות עמידת המציע בת אי סעיף  4.2לעיל ,אשר יכללו ,בין היתר,
אישורים חתומים מאת מזמי י עבודות ב וסח הקבוע במסגרת ספח ב')1ב( למכרז.
 .6.3מסמכים העו ים על קיום הת אי הקבוע בסעיף  4.3לעיל ,אשר יכללו ,בין היתר ,אישור ב וסח ספח
ב')1א( ,החתום על ידי רואה החשבון המבקר של המציע.
 .6.4מסמכים העו ים על קיום הת אי הקבוע בסעיף  4.4לעיל.
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 .6.5אישור תקף ועדכ י בדבר היותו עוסק מורשה ,ואישור תקף ועדכ י מפקיד שומה או מרואה חשבון
בדבר יהול ספרים כחוק לאישור קיום הת אי האמור בסעיף  4.5לעיל;
 .6.6אישורים המאמתים את קיום הת אי הקבוע בסעיף  4.6לעיל ,ובכלל זה:
.6.6.1

חתימה על התצהיר הקבוע במסגרת ספח ב')1ג( למכרז.

 .6.6.2אישור מטעם מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ב) 3 -שלוש( הש ים
האחרו ות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,ק סות בש ה האחרו ה שקדמה למועד
האחרון להגשת הצעות ועיצומים כספיים ב) 3 -שלוש( הש ים האחרו ות שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות ,אם היו ,או היעדר הרשעות ,כמפורט ב והל קבלת אישור בדבר
הרשעות וק סות בגין הפרת חוקי עבודה ,בהתאם ל והל המצורף במסגרת ספח ב')1ד(
למכרז.
 .6.7העתק פרוטוקול מפגש מציעים ,הכולל את פרטי המציע כמי שהשתתף במפגש המציעים ,לאימות
הת אי הקבוע בסעיף  4.7לעיל.
 .6.8ערבות ב קאית בלתי מות ית להצעה ,כמפורט בסעיף  8להלן ,וזאת לאימות הת אי הקבוע בסעיף
 4.8לעיל.
 .6.9הצהרה ב וסח ספח ב'))(1ה( ,המפרטת את כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות ,במועד הגשת
ההצעה במכרז זה ,בבתי-משפט )בארץ ובחו"ל( כ גד המציע ו/או מטעם המציע ו/או כאלה שהמציע
הי ו צד להם ,וכן בוררויות שבהן המציע ו/או בעליו ו/או ושאי המשרה במציע ו/או מ הליו ו/או
עובדיו )בתוקף תפקידם במציע( ,הם צד להן ,בין כתובעים ובין כ תבעים ,וזאת בהיקף כספי העולה
על סך של  500,000ש"ח )חמש מאות אלף שקלים חדשים( ,וב וסף כל הליך כאמור שהי ו מהותי
לפעילות המציע.
מובהר ,כי במסגרת ההצהרה ה "ל יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח ,אולם ,אין
צורך בפירוט עתירות מ הליות בהן מעורב המציע ,בין כעותר ובין כמשיב.
ב וסף ,על המציע לפרט בהצהרתו ב וסח ספח ב'))(1ה( את כל ההליכים הפליליים ,לרבות כתבי
אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ ובחו"ל ,אשר מת הלים ,במועד הגשת
ההצעה ,כ גד המציע ו/או בעליו ו/או ושאי המשרה במציע ו/או מ הליו ו/או עובדיו )בתוקף
תפקידם במציע(.
הצהרה כאמור תתייחס במפורש לקיום הת אי הקבוע בסעיף  4.9לעיל.
כמו כן ,א לצרף חוות דעת עורך הדין המטפל ב ושא ההליכים המ והלים כיום ,כמפורט לעיל ,בדבר
סטאטוס הטיפול המשפטי בכל אחד מבין ההליכים ,סיכויי ההליך וגובה הסיכון הכספי .מובהר ,כי
הצהרה זו אי ה מהווה חלק מת אי הסף במכרז.
ב וסף ,יצורף אישור ב וסח ספח ב')1ו( למכרז ,ולפיו המציע אי ו פועל תחת צו כי וס ו/או הקפאת
הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת צווים זמ יים כאמור לעיל ,וב וסף כי במסגרת
הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע לא צוי ה הערת "עסק חי".
 .6.10כל מסמכי ההזמ ה לקבל הצעות ,כאמור בסעיף  41להלן ,כולל ספחיו )דהיי ו ,חוברת זו( ,כשהם
מלאים במקומות ה דרשים וחתומים על ידי המציע על גבי כל עמוד ועמוד.
 .6.11תשובות המזמין לשאלות ההבהרה והודעות העדכון ,אם וככל שתהיי ה כאלה ,כשהן חתומות על
ידי המציע לאישור כי אלו התקבלו על ידי המציע ,הוב ו ו לקחו בחשבון על ידי המציע בעת הכ ת
ההצעה.
 .6.12מסמכי הצעת המחיר ,אשר יכללו את כל המסמכים שלהלן:
 .6.12.1וסח מלא וחתום של הצהרת מעסיק אודות עלות השכר ב וסח ספח ב')1ז( למכרז.
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 .6.12.2ספח תמחירי המפרט את מרכיבי השכר לעובדים ואת עלות השכר המי ימלית אשר המציע
ישלם לעובדיו המצורף ב וסח ספח ב')1ח( למכרז.
 .6.12.3דף הצעת המחיר ב וסח ספח ב')1ט( למכרז.
 .6.13כל יתר המסמכים ה דרשים במפורש במסגרת מכרז זה.
.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל מציע להגיש ,לאחר
מועד הגשת ההצעות במכרז ,מסמכים וספים ולהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
דקלרטיביים בכל הקשור להוכחת עמידתו בת אי המכרז ,לרבות בת אי הסף ש קבעו במסגרת מסמכי
המכרז.

ערבות להצעה
.8

המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך ערבות ב קאית צמודה למדד
המחירים לצרכן )להלן" :מדד המחירים"( בסך השווה ל 15,000 -ש"ח )חמישה-עשר אלף
שקלים חדשים( ,וזאת ב וסח המצורף כ ספח א' למכרז זה ומהווה חלק בלתי פרד הימ ו )להלן:
"הערבות להצעה"(.
מובהר ,כי לא תתקבל ערבות מאת חברת ביטוח.
כמו כן מובהר ,כי הערבות להצעה תוצא לבקשת המציע בלבד.

.9

הערבות להצעה תהא אוטו ומית ,בלתי מות ית ו ית ת ,על פי ת איה ,לחילוט על פי פ ייה חד צדדית של
המזמין ,מבלי להטיל עליו כל חובה להוכיח ו/או ל מק את דרישתו.

.10

הערבות להצעה תעמוד בתוקף עד ליום  .24.12.2020הארכת תוקף הערבות להצעה מעבר לתאריך האמור,
תיעשה בהסכמת המציע.

.11

הערבות להצעה תוחזר לכל המציעים ,אשר הצעותיהם לא תתקבל ה וזאת לאחר שייחתם ההסכם עם
המציע שייקבע כזוכה במכרז ויומצאו על ידו המסמכים כאמור בסעיפים  51ו 52 -להלן.

.12

סכום הערבות להצעה לחילוט יהיה הסכום ה קוב בסעיף  8לעיל ובתוספת הפרשי הצמדה ,ה ובעים
מעליית מדד המחירים ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין מדד המחירים הידוע
במועד האחרון להגשת ההצעות לבין מדד המחירים הידוע במועד חילוט הערבות להצעה.

.13

הערבות להצעה תחולט לפי הוראת המזמין ,לרבות אך מבלי למעט ,בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה חובה
מהחובות שבסעיפים  51עד  54להלן ,שאז תשמש הערבות להצעה פיצוי מוסכם ומוערך מראש.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע כל סעד ו/או פיצוי וסף.

.14

הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העו ה על כל הדרישות המפורטות בסעיפים  8עד  13לעיל  -תיפסל על
הסף ללא צורך בכל הודעה וספת.

הכרת האתרים ות אי השירותים
.15

על המציע לבחון את השירותים המבוקשים במסגרת הזמ ה זו לפ י הגשת הצעתו ולהכיר היטב את מלוא
צרכי המזמין וכל ת אי רלוו טי אחר ביחס לאספקת השירותים המבוקשים.

.16

ב וסף ,על המציע לסייר באתר/ים המיועד/ים לביצוע השירותים שוא מכרז זה לפ י הגשת הצעתו,
להכיר היטב את דרכי הגישה לאתר/ים ,את ת איו/הם וסביבתו/ם ,וכאמור את ת אי השירותים.

.17

כמו כן ,על המציע ללמוד ,להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז.

6

.18

מובהר ,כי המידע וה תו ים אשר מסרו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו במסגרת מכרז זה הי ם תו ים
כלליים וחלקיים בלבד ועל המציע לבדוק את המידע וה תו ים באופן עצמאי ולהתייעץ ביועצים מקצועיים
מטעמו ,לרבות יועצים משפטיים ,פי סיים ותפעוליים ויועצים מקצועיים אחרים בכל תחום אחר.

.19

הסתמכות מציע על מידע הכלול במסמכי המכרז ו/או כל מידע ש מסר ו/או יימסר לידיו על ידי המזמין
ו/או מי מטעמו במהלך המכרז ,בכתב או בעל פה ,הי ה באחריותו הבלעדית של המציע בלבד והמזמין ו/או
מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל סוג שהוא של זק ו/או הפסד שייגרם למציע ו/או לכל צד שלישי עקב
הסתמכות על מידע כאמור.

.20

המציע מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל ת אי האתרים בהם יתבצעו השירותים ,הדרישות בקשר
לת אי ולאופי השירותים המבוקשים ולא תוכר ה כל תביעות אשר ת ומק ה באי הכרת הת אים באתרים
או דרישות או ת אי השירותים.

מפגש מציעים
.21

מפגש מציעים להכרת האתרים בהם יבוצעו השירותים ות אי השירותים המבוקשים יתקיים ביום
 03.09.2020בשעה .12:00
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע מפגש/י מציעים וסף/ים במועד )יום ושעה( ,עליו/הם תימסר הודעה
ב פרד.
היציאה למפגש המציעים תהיה במשרדי המזמין ,רחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה.
ההשתתפות במפגש המציעים הי ה חובה.
הצעת מציע שלא השתתף במפגש המציעים לא תידון.

הבהרת מסמכי ההזמ ה
.22

על המציע להודיע למזמין ,לא יאוחר מאשר יום  ,13.09.2020על כל סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,או חוסר
בהירות שמצא במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למוב ו של סעיף או פרט או ע יין
כלשהו ,הכלול במסמכי המכרז ו/או ה וגע לשירותים שוא המכרז והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו
ו/או מספר פקס למע ה )להלן" :ההודעה"(.
ציג המזמין ,אליו על המציעים להפ ות את ההודעה הי ו גב' אתי וייס ,מ הלת לשכת מ כ"ל המזמין ,וזאת
באמצעות דואר אלקטרו י .Eti@mey-herz.co.il :כמו כן ,על המציעים לוודא טלפו ית את קבלת קובץ
שאלות ההבהרה בטלפון.09 - 9710814 :
שאלות ההבהרה תועבר ה אך ורק בפורמט המתואר להלן וכן אך ורק בפורמט .WORD
מס"ד

מסמך

מס' סעיף

פירוט השאלה

אליו המסמך אליו מתייחסת
מספרה הסידורי הסעיף
מתייחסת השאלה השאלה :ההזמ ה לקבלת
של השאלה
הצעות או ההסכם או ספח X
פ יות בכל דרך אחרת ,מאשר מתואר לעיל ,לא ייע ו.
.23

מסר המציע למזמין את ההודעה במכתב רשום כאמור לעיל ,ימסור לו המזמין תשובות בכתב .העתקי
התשובות תישלח ה גם לכל מי שקיבל את מסמכי ההזמ ה לקבל הצעות.

.24

כל מציע יצרף להצעתו ,כחלק בלתי פרד ממ ה ,את ההודעה ואת התשובות ,כאמור בסעיפים  22ו-
לעיל ,וכן את הבהרות המזמין ,כאמור בסעיף  26להלן ,כשכולן חתומות על ידו.

23

.25

לא תישמע טע ה מפי מציע בדבר סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,חוסר בהירות או ספק במובן פרטי ההזמ ה
ו/או במסמכי ההזמ ה ,אלא אם פ ה בהודעה כאמור בסעיף  22לעיל ולא קיבל תשובה כאמור בסעיף
לעיל.

23
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.26

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמך המזמין ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור בהזמ ה ו/או לתקן טעויות ש פלו
בו והודעה בכתב תי תן על ידו לכל מי שקיבל את ההזמ ה.

.27

לא תישמע טע ה מפי המציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקו ים ש ית ו או עשו
על ידי המזמין ,אלא אם אלה ית ו על ידי המזמין בכתב ,כאמור בסעיפים  24ו/או  26לעיל ,והן צורפו
ב וסף להצעתו כחלק בלתי פרד ממ ה.

.28

תשובות ,הבהרות ותיקו ים ,ש ית ו כאמור בסעיפים  23עד  27לעיל ,יהוו חלק ממסמכי ההזמ ה.
המציע מחויב להדפיס כל תשובה ו/או הבהרה ו/או תיקון כאמור ,ולצרפם להצעה כשהן חתומות על ידי
המציע על גבי כל עמוד לאישור כי הללו התקבלו על ידו ,הוב ו ,ו לקחו בחשבון בעת הכ ת ההצעה.

איסור הכ סת שי ויים והסתייגויות
.29

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לש ות ו/או להסתייג ו/או להשמיט ו/או להת ות ו/או להוסיף על ו/או
במסגרת מסמכי המכרז .בהגשת הצעתו מקבל עליו המציע  -באופן בלתי חוזר  -את מלוא ת אי המכרז
ככתבם וכלשו ם.

.30

המזמין יהא רשאי )אך במפורש אי ו חייב( לראות בכל שי וי ו/או מחיקה ו/או תיקון כאמור ,משום
הסתייגות המציע מת אי המכרז ולפסול את הצעתו ,וזאת בהתאם לשיקול דעת המזמין.

הצהרות המציע
.31

הגשת ה צעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז
ידועים ו הירים לו ,וכי יש לו את כל הידיעות ,המיומ ות ,הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי
הוא מסוגל מכל בחי ה שהיא לבצע את השירותים שוא המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.32

הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצהרה ואישור כי המציע סייר בשטח האתרים ,אשר
במסגרתם אמורים להי תן השירותים ,בחן ,הסתכל ,עיין ובדק את ת אי מתן השירותים ,לצורך מילוי
התחייבויותיו שוא המכרז.
כל טע ה בדבר טעות ,אי הב ה בקשר למכרז ,אי ידיעת ת אי כלשהו הקשור בביצוע השירותים או אי הכרת
הת אים באתרים ,בהם אמורים להי תן השירותים ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

עדיפות בין מסמכים
.33

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכים השו ים בקשר עם
ההזמ ה ,לרבות המסמכים המצורפים להסכם ) ספח ג'( ,תיחשב ההוראה המחמירה יותר ביחס לזוכה
וזאת לפי קביעת המזמין ,אשר החלטתו תחייב את הזוכה ללא צורך במתן ימוק ומבלי שלזוכה תהא כל
טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר לכך.

.34

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  33לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראה
שבמסמכים השו ים בקשר עם הזמ ה זו ,לרבות המסמכים המצורפים להסכם ) ספח ג'( ,חייב הזוכה,
להסב את תשומת לב המזמין לכך לפ י ביצוע עבודה  /שירות כלשהם ולקבל הוראות מאת המזמין כיצד
ל הוג.
בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפויות ,ייחשב סדר העדיפות בין המסמכים כדלקמן  -המוקדם עדיף על
המאוחר) :א( ההסכם; )ב( מסמכי ההזמ ה לקבל הצעות.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  34זה ,מובהר ומודגש כי תוכן הודעות ,תשובות ,הבהרות ושי ויים )אם יהיו(,
כאמור בסעיפים  23 ,22ו 26 -לעיל ,יגברו על שאר מסמכי המכרז.
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בעלות על ההזמ ה ועל ההצעה
.35

מסמכי ההזמ ה המסופקים על ידי המזמין ,הי ם רכוש המזמין וק יי ו הבלעדי והם מסרים למציעים
בהשאלה למטרת הצעת הצעות למזמין ,ולא לשום מטרה אחרת.
מקבל מסמכי ההזמ ה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם למזמין לא
יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות  -כאמור בסעיף  50להלן.

.36

למציע לא תהא האפשרות לעשות שימוש בהצעתו ובמידע הכלול במסגרתה ,לצורך הכ ת הצעות אחרות
במסגרת הזמ ה זו.

.37

זכות העיון בהצעה הזוכה.
 .37.1בהגשת הצעתו ,ית ת מטעם המציע הסכמתו ,ככל שזו דרשת ,כי במקרה שבו ייבחר כזוכה ,ועדת
המכרזים של המזמין תהא רשאית להציג את הצעתו בפ י המציעים האחרים.
 .37.2במקרה שהמציע סבור שהצעתו כוללת במסגרתה פרטים חסויים  /סודיים ,יצוין הדבר במפורש על
ידי המציע.
 .37.3ככל והמציע טוען ,כי חלק מהצעתו הי ה חסויה  /סודית יציין המציע ,בצורה מפורשת ובולטת
בעמוד הראשון להצעתו ,מהם ה תו ים ו/או המסמכים ו/או סעיפים הכלולים בהצעה ,אשר העיון
בהם על ידי המציעים האחרים עלול ,לדעת אותו מציע ,לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר
המציע מת גד למסירתם לעיון כאמור )להלן" :בקשת המציע לסודיות"( ,ובהתאם לכך מבקש
לשמור לגביהם סודיות.
 .37.4יובהר ,כי מסמכים הקשורים לת אי הסף ו/או להצעת המחיר לא יוכרו  -בשום מקרה  -כסוד
מסחרי ו/או סוד מקצועי ,וככל ומדובר במסמכים אשר יש להם משקל בבחירת ההצעה הזוכה
במכרז ,על המציע להביא בחשבון כי ככלל המזמין לא יראה בהם כמסמכים סודיים.
 .37.5בקשת המציע לסודיות ,תתייחס באופן פרט י לפרקים ולכל סעיף וסעיף ביחס אליו/הם טוען
המציע לסודיות .ב וסף ,על המציע ל מק במסגרת ההצעה ובאופן מפורט ביותר את הטעמים
לסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם היא מתבקשת.
 .37.6ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדחות כל בקשה לסודיות ,אשר
הוגשה באופן כולל י וללא הפ ייה לפרקים ולסעיפים קו קרטיים בהצעה וללא ימוק של כל סעיף
וסעיף ,מדוע קיימים  -לטע ת המציע  -טעמים לסודיות ,ולמציע לא תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר להחלטה כאמור.
 .37.7מובהר בזאת ,כי ועדת המכרזים של המזמין תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש
ל מק את החלטתה זו ,מהם ה תו ים ו/או המסמכים אשר ייחשפו לעיו ם של המציעים האחרים,
וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .37.8מובהר ,כי בכל מקרה ,מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע ו/או בעלי התפקידים המוצעים
מטעמו בת אים המקדמיים ,לרבות שמות ופרטי המציע וכן שמות ופרטי בעלי תפקידים )לרבות
בעלי תפקידים מוצעים( מטעם המציע  -אי ם חסויים ו/או סודיים.
המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע ,במידת הצורך ,את הגורמים המאוזכרים במסגרת
הצעתו ,כי מידע אודותם כלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הי ו כפוף לזכות עיון של מציעים
אחרים במכרז ,אשר ייתכן והי ם מתחרים מסחריים ו/או אחרים של המציע.
 .37.9המציע יהיה מ וע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון ב וגע למידע עבורו הגיש בקשת
סודיות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין בקשר לכך.
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הגשת הצעות ומועדים
.38

יש למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות הזמ ה לקבלת הצעות זו !
המזמין רשאי לדחות על הסף כל הצעה ,אשר לא צורפו אליה כל האישורים והמסמכים כאמור בהזמ ה זו
וזאת ללא צורך בכל הודעה וספת.

.39

על המציע למלא הצהרה ופרטים כלליים ,ב וסח המצורף כ ספח ב' 1ומהווה חלק בלתי פרד ,וזאת ב2 -
)ש י( עותקים ולחתום עליה ועל כל דף ממסמכי ההזמ ה וה ספחים ,בעט דיו כחול.

.40

חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה ,שותפות וכו'( תהיי ה חותמת התאגיד בצירוף חתימתם של
המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפ י עורך-דין או רואה-חשבון ובצירוף
אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.

.41

למען הסר ספק ,כל ההודעות ,הבקשות והמסמכים )למעט ,מסמכים לגביהם צוין במפורש אחרת( ה וגעים
למכרז זה יהיו בשפה העברית.

.42

כל מסמכי ההזמ ה ,חתומים ומלאים כאמור יוכ סו למעטפה ,המצורפת למסמכי הזמ ה זו.

.43

כל ת אי הסף ,יופרדו בחוצץ פרד )דהיי ו ,כל ת אי סף ומסמכים להוכחתו יהיה בחוצץ פרד( ,עליו יצוין
מספר ת אי הסף .המציע יקפיד לצרף ולמלא את כל הדרוש לרבות צירוף מסמכים ו תו ים דרשים.

.44

המציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו ,ויחתום על גבי כל
עמוד ועמוד במסמכי המכרז .למ יעת ספק ,על המציע לחתום ,במסגרת הצעתו ,גם על ההסכם ,על ספחיו,
וכן להגיש את ההבהרות  /השי ויים  /ההודעות אשר פורסמו במסגרת הליכי המכרז.

.45

הוראות בע יין ביטוחי המציע.
 .45.1תשומת לב המציעים מופ ית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז )להלן:
"דרישות הביטוח"(.
 .45.2הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח לכל הפחות בהתאם לת אים המפורטים במסגרת ההסכם
) ספח ג'( והוראות ספח ג'))(2א( להסכם )ת אים מיוחדים לביטוחי הספק(.
 .45.3המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ,לרבות האמור במסגרת
ספחי ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז ,ואת מהות השירותים בהתאם למסמכי המכרז
במלואן ,ומצהיר בזאת כי קיבל מאת מבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים ה דרשים
כמפורט לעיל ולהלן.
 .45.4המציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים ה דרשים במסמכי המכרז ,לרבות האמור ב ספחי ההסכם
בקשר לביטוחי הזוכה במכרז ,ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע השירותים
וכת אי לתחילתם ,אישור עריכת ביטוחי הספק התואם את דרישות הביטוח המפורטות ב ספח
הביטוח
 .45.5ב וסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הזוכה במכרז ,כי בכפוף לדרישת המזמין
בכתב ימציא לו העתקים מפוליסות הביטוח ה דרשות.
 .45.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת פ יה
להבהרות ובתוך המועד ש קבע לכך במסמכי המכרז .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל ה הסתייגויות
לדרישות ולהוראות הביטוח.
 .45.7מובהר ,כי שי ויים ביחס לדרישות ביטוחי הספק אשר יומצא על ידי הזוכה לאחר מתן הודעת
זכייתו ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .45.8למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת מסמך אישור עריכת ביטוחי הספק כמפורט
ב ספח הביטוח ,חתום כדין על ידי מבטחי הזוכה ו/או אי המצאת יתר האישורים ה דרשים במסמכי
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המכרז בקשר לאחריות ולביטוחי הזוכה ,יהא המזמין רשאי למ וע מאת הזוכה את תחילת ביצוע
השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כ דרש.
 .45.9יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה להגשת ספחי ו/או אישורי הביטוח המפורטים במכרז זה
לעיל ולהלן ,ואלו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע בלבד ,ואולם ,בחתימת המציע על המסמכים
כאמור יהיה משום אישור המציע ,כי בדק עם מבטחיו את האמור ב ספחי הביטוח לרבות האמור
במסגרת ספח ביטוחי הספק  -ספח ג') ,)(2וכי אין להם כל הסתייגות לגבי ה וסח ,הת אים
והכיסויים הביטוחיים ה דרשים.
 .45.10מובהר בזה ,כי המצאת אישורי ו ספחי הביטוח המפורטים לעיל ולהלן חתומים כ דרש מהווה ת אי
יסודי לקיומו של ההסכם ) ספח ג'( על ספחיו.
.46

ההצעה הכספית.
 .46.1הצעת המחיר של המציע תצוין ב -ש"ח )שקלים חדשים( )וללא מע"מ( בגין ביצוע השירותים.
 .46.2הצעת המחיר תצוין אך ורק במקום המיועד לכך במסגרת מסמכי המכרז ועל גבי מסמכי דף הצעת
המחיר ספח ב')1ט( )ובמפורש לא על גבי מסמכים אחרים(.
 .46.3כל הצעה אחרת תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה וספת.
 .46.4מובהר בזה ,כי על המציע ל קוב בסכום ההצעה במתכו ת של שתי ספרות לאחר ה קודה העשרו ית,
דהיי ו באופן הבא:
במספרים __ __ . __ __ :ש"ח
במילים ___________________ :שקלים חדשים ו ___________________ -אגורות.
 .46.5במקרה של סתירה בין הסכומים ,ה קובים על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז זה,
במספרים ובמילים ,ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע )והמיטיב ביותר עם המזמין  -דהיי ו,
הסכום ה מוך מבין הש יים( לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .46.6מובהר ,כי במקרה שבו מציע לא ימלא את שתי הספרות אחרי ה קודה העשרו ית במספרים וב וסף
לא ימלא את ההצעה במילים )כלומר ,תצוין הצעה רק ביחס ל -ש"ח שלמים(  -אזי תיחשב ההצעה
כאילו צוין במספרים לאחר ה קודה העשרו ית " "00וכאילו צוין במילים "אפס" אגורות.
 .46.7הצעת המחיר תמולא בכתב קריא ובעט בצבע כחול.
אין לרשום מספרים ו/או אותיות שאי ם ברורים ו יתן לפרשם כמספר ו/או כאות כזו או אחרת.
הצעה שתירשם בכתב יד שאי ו ברור עלולה להיפסל בהיותה הצעה תכסיס ית.
 .46.8הצעת המציע תהא מורכבת מהתמורה המבוקשת על ידי המציע לשעה בגין ביצוע השירותים ,כאשר
על המציע ל קוב בהצעתו בתוספת תשלום לשעה לביצוע השירותים מעבר לעלות השכר לשעה
לעובדי ה יקיון ,אשר תכלול גם את העלויות הסוציאליות שיחולו על השכר לשעה לעובדי ה יקיון
וכן את יתר ההוצאות כמפורט ב ספח התמחירי ) ספח ב')1ח( למכרז( וכן את התקורה והרווח ביחס
לביצוע השירותים.
שכר היסוד אשר ישלם המציע )הזוכה( לעובדיו בגין ביצוע השירותים לא יפחת מסך של  29.12ש"ח
)עשרים ותשעה שקלים חדשים ושתים-עשרה אגורות( ,כון למועד פרסום המכרז.
בהתאם ,עלות השכר לשעה לעובד לא תפחת מסך  46.24ש"ח )ארבעים וששה שקלים חדשים
ועשרים וארבע אגורות( וזאת כמפורט ב ספח התמחירי ) ספח ב')1ח( למכרז(.
מובהר ומודגש ,כי בכל מקרה שכר היסוד אשר ישולם מאת המציע )הזוכה( לעובדיו לא יפחת משכר
המי ימום במשק או מהשכר המי ימאלי הע פי בע ף ה יקיון ,לפי הגבוה מבי יהם ,ואף אם המדובר
בסכומים הגבוהים משכר היסוד ה קוב לעיל.
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יצוין ,כי במסגרת המכרז הכין המזמין אומדן מחיר לכל אחד מבין הפריטים ה קובים במסגרת
ה ספח התמחירי ) ספח ב')1ח( למכרז(.
האומדן ה "ל יוכ ס במעטפה לתוך תיבת המכרזים לפ י המועד האחרון להגשת ההצעות.
יודגש כי לא יתן ליתן ה חה על עלות השכר לשעה המי ימאלית לעובד ה יקיון ,ולכן אם מציע
כלשהוא יגיש הצעה ביחס למחיר לשעה ,המבוסס על עלות השכר לשעה לעובד הפחותה מעלות
השכר כמפורט ב ספח התמחירי ) ספח ב')1ח( למכרז(  -תיפסל הצעתו על הסף ולא תיבחן )גם אם
בשקלול הכולל תהיה רווחית(.
 .46.9המציע אשר יקבל את ההצעה הכספית המשוקללת ה מוכה ביותר )דהיי ו ,ההצעה הכספית הזולה
ביותר( יזכה במכרז ,אלא אם ימצא המזמין ,כי קיימת סיבה ע יי ית ו/או משפטית ו/או אחרת
המצדיקה לחרוג מכלל זה ,לרבות אך מבלי למעט ,בהתאם לאמות המידה ול סיבות המפורטות
במסמכי מכרז זה בכלל ובסעיפים  66ו 67 -להלן בפרט.
ב וסף מובהר ,כי הזוכה יידרש להע יק את השירותים כמפורט במסגרת ההסכם וכן ייתכן כי המציע
)הזוכה( יידרש על ידי המזמין לתגבר את השעות ה "ל ,לפי הוראה מראש ובכתב.
מחיר התמורה לשעת עבודה של הזוכה למקרה כזה  -כפוף להוראה מראש ובכתב  -יהיה מחיר
הצעת המציע ללא כל תוספת ,ובמקרים אלו תי תן תוספת לפי טבלת ההמרה שלהלן:
סוג השעה

מחיר בש"ח

אחוז משעה רגילה

אחוז תוספת לתעריף

שעה וספת 125%

44.97

0.97

0%

שעה וספת 150%

53.96

1.17

20%

שעה וספת 175%

62.96

1.36

40%

שעה וספת 200%

71.95

1.56

60%

גמול שבת/חג 50%

64.22

1.39

40%

מחיר שעת העבודה כאמור בסעיף  46.9לעיל לא יהווה חלק מהצעת המחיר ,ולא ישמש לשם חישוב
ההצעה הזוכה ,אשר ייקבע ,כאמור ,על בסיס הצעת המחיר של המציע לתמורה המבוקשת על ידי
המציע לשעה בגין ביצוע השירותים ומהתמורה המבוקשת על ידי המציע לשעה בגין ביצוע
השירותים.
 .46.10הצעה ובמסגרתה יוצע רווח קבל י בשיעור ) 0אפס( תיפסל.
 .46.11היה וש י מציעים או יותר יציעו בדיוק את אותה הצעה כספית )והצעות המציעים ה "ל תעמוד ה
במלוא ת אי המכרז( שתהיה ההצעה הכספית הטובה ביותר במכרז  -אזי שמורה למזמין הזכות,
ללא צורך במתן ימוקים ו/או הסברים ,לבצע התמחרות ) וספת( בין המציעים ה "ל בלבד
)ובמסגרת ההתמחרות תהא למציעים ה "ל אך ורק האפשרות לשפר את הצעותיהם הכספיות  -קרי,
ליתן הצעה לתמחור מוך יותר מכפי שהגישו במקור במסגרת הצעותיהם במכרז( ,או לבצע הגרלה
בין המציעים ה "ל בלבד.
ההחלטה בע יין זה ובאיזו מבין הדרכים המפורטות לעיל שמורה למזמין בלבד ,ולמציעים לא
תהיי ה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטה באיזו דרך מבין הדרכים ה "ל לבחור ו/או
ביחס לתוצאות ההחלטה ותוצאות הזכייה בביצוע השירותים שוא הזמ ה זו כתוצאה מכך.
 .46.12הצעת המחיר תוכ ס למעטפה חתומה פרדת ,עליה יצוין באופן בולט" :הצעת המחיר".
המעטפה האמורה תוכ ס למעטפה הכוללת את כל יתר מסמכי המכרז ,כאמור להלן.
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.47

ההצעה תתייחס לכל השירותים שוא הזמ ה זו ,ולא תתקבל כל תמורה בגין מחירים שהשמיט המציע,
שכן בהשמיטו את המחירים ,יראו את המציע כמסכים לבצע את השירותים במלואם בהתאם לאופן
המתואר בסעיף האמור ללא תשלום וכי כלל את המחירים במחיר ה קוב בהצעתו.

.48

ההצעה שתוגש במסגרת מכרז זה היא שלמה ומוצעת כיחידה אי טגרטיבית ותפעולית אחת.
המציע אחראי לכל הפעילויות ,המהוות חלק ממתן השירותים ,שוא מכרז זה.

.49

מסמכי המכרז יוגשו בתוך מעטפה חיצו ית סגורה וחתומה ,אשר הומצאה למציע ,הכוללת את המסמכים
המפורטים ב ספח ב' ,2לרבות ספח ב' ,1גף ההצעה הכספית והערבות הב קאית.
את המעטפה כשהיא חתומה ובה מלוא מסמכי המכרז ,בהתאם לאמור לעיל ,יש למסור ,במסירה אישית
בלבד ,לתיבת המכרזים במשרדי המזמין ,ברחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה.
על המעטפה יש לציין באופן בולט" :מכרז מספר  "003/2020וזאת ללא כל ציון פרט אחר ,לרבות שם
המציע או כל פרט מזהה אחר על פ י המעטפה.

.50

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא תאריך  24.09.2020בשעה  12:00בצהריים .ההגשה במשרדי המזמין
ברחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה.
לא תתקבל ולא תידון הצעה ש תקבלה לאחר המועד הקבוע בסעיף  50זה.
על אף האמור בסעיף  50זה ובכל מקום אחר במכרז זה ,רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל עת,
עד המועד האחרון להגשת הצעות ,לש ות איזה מבין המועדים הקבועים במסגרת המכרז ,לרבות המועד
האחרון להגשת הצעות ,בהודעה בכתב שתי תן לכל המציעים.
דחה המזמין את לוחות הזמ ים ו/או המועד האחרון להגשת הצעות כאמור ,יודיע על כך למציעים
באמצעות הודעה בכתב ,והמועד החדש ,אשר ייקבע על ידי המזמין כאמור ,ייחשב לכל דבר וע יין כמועד
האחרון להגשת הצעות.

חובת הזוכה
.51

זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם ,המצורף למכרז זה ,כ ספח ג' )על כל מסמכיו( ומהווה
חלק בלתי פרד ממ ו )לעיל ולהלן" :ההסכם"(  -בכפוף למחיקות ו/או לתיקו ים ו/או לשי ויים שייעשו על
ידי המזמין בהתאם להודעה ,לתשובות ,להבהרות ולשי ויים שוא סעיפים  23ו 26 -לעיל ו/או בשל תיקון
טעויות סופר ו/או קולמוס  -ולהחזירו למזמין כשהוא חתום ומבויל כדין )ככל שקיימת חובת ביול( ,בתוך 7
)שבעה( ימים מתאריך הודעת המזמין לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
הת אים לביצוע אספקת השירותים מפורטים בהסכם ,על ספחיו.

.52

על הזוכה להמציא למזמין ,עם מסירת ההסכם כאמור בסעיף  51לעיל את הערבות לביצוע ,כאמור בסעיף
 55להלן ,וכן אישור עריכת ביטוחי הספק – התואם לכל הפחות כמפורט ב ספח הביטוח ב וסח מקורי,
חתום כדין על ידי חברת הביטוח ,לרבות על פי דרישת המזמין ,בכתב ,העתקים מפוליסות ביטוח תקפות
כמפורט בהסכם ,וכן הצהרה על מתן פטור מאחריות  -ספח ג'))(2ג(.

.53

הזוכה יידרש למלא אחר כל חוקי העבודה ,לרבות הוראות החוק המפורטות במסגרת ספח ג') (5המצורף
למכרז זה ומהווה חלק בלתי פרד הימ ו.
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.54

על הזוכה במכרז )לעיל ולהלן" :הזוכה"( להתחיל בביצוע השירותים בתוך פרקי הזמן ה קובים בהסכם
) ספח ג'( וזאת לאחר קבלת הוראה בכתב מאת המזמין ,באמצעות "צו התחלת עבודה" ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל יהא על הזוכה להכין את תכ ית העבודה ולהגישה לאישור המזמין בתוך עד 7
)שבעה( ימי עסקים ממועד הודעת המזמין כאמור לעיל.

ערבות לביצוע ההסכם
.55

במועד חתימת ההסכם ,ימסור הזוכה למזמין ערבות ב קאית כמפורט בהסכם ,בקשר עם ביצוע השירותים
שוא המכרז וכן לפיצוי המזמין ו/או העירייה ו/או צדדים שלישיים בגין זקים ,הכל כמפורט בהסכם
)להלן במכרז זה" :הערבות לביצוע"(.

.56

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ולא ימסור הזוכה למזמין ערבות לביצוע ,לא תוחזר הערבות להצעה
והמזמין יהא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.

.57

סכום חילוט הערבות לביצוע ,במקרים המפורטים במסגרת הוראות ההסכם ,יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,או באם יחדל פרסום על ידי גוף כאמור או
יוחלף במדד אחר ,מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר ,כשבסיס ההצמדה יהיה המדד
הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע.

השלמת הצעות ,דרישת הבהרות והחלטת המזמין
.58

ועדת המכרזים של המזמין רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להתיר למציעים להשלים פרטים ,מסמכים
או מידע בהצעות ,ככל שלדעת ועדת המכרזים של המזמין המדובר בהשמטה בשוגג ו/או בטעות סופר
גרידא ,אשר פלה בהצעה ,והכל בכפוף לדין ולחובת השוויון בין מציעים.

.59

ועדת המכרזים של המזמין רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין ומכל סוג
שהוא ה וגעות להצעותיהם ,בין בעל פה ובין בכתב ,וזאת בכל שלב של הליכי המכרז ,ובמספר פעמים כפי
שתמצא ל כון.

.60

ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לזמן את ציגי המציעים ,לרבות כוח האדם המקצועי העתיד
לבצע את השירותים והפרויקט מטעמו של המציע ,לדיון במועד שעליו תימסר הודעה מראש ,אשר
במסגרתו יתבקשו להציג את הצעותיהם וליתן הסברים והבהרות ככל שיידרשו על ידי ועדת המכרזים של
המזמין )כל מציע ייכ ס לדיון ב פרד מיתר המציעים(.

.61

ועדת המכרזים של המזמין רשאית לדרוש כי המציע יגיש לה לקראת הדיון חומר בכתב ,כפי שתפרט
בהזמ ה ו/או בכל הודעה אחרת.

.62

ועדת המכרזים של המזמין תראה בתשובות שימסור המציע במהלך הדיון כאמור ,משום התחייבות
המציע ,ותהא רשאית לעבדן באופן שיהפכו ,כולן או חלקן ,לחלק מת אי הצעת המציע ו/או לחלק מת אי
ההסכם שייחתם בין המזמין לבין המציע ,אם וככל שהמציע יזכה במכרז.

.63

כמו כן ,תהיה ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפ ות לכל צד שלישי ,על מ ת לברר פרטים לגבי המציע
ו/או הצעתו ו/או כל פרט שהמזמין ימצא ש חוץ לצורך בחי ת הצעת המציע.

.64

מובהר כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לזמן את המציעים או מי מהם לדיון כאמור ,וההחלטה
על כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.

.65

ועדת המכרזים של המזמין רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,שלא לדון ובהתאם לפסול הצעות שלא
צורפו אליה מלוא המסמכים המפורטים בסעיף  6לעיל ,כולם או חלקם.

.66

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסגרת סעיפים  58עד  64לעיל ,ועדת המכרזים של המזמין רשאית )אך
במפורש לא חייבת( ,ללא כל ימוק וסף ,לפסול כל הצעה שתהא להערכתה מוכה באופן שהי ו בלתי סביר
מעבר לאומדן של המכרז )ה קבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין(.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה כדלקמן:
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 .66.1ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות על ה חות
בלתי כו ות ,או על הב ה מוטעית של ושא המכרז ,זולת אם החליטה ועדת המכרזים של המזמין
אחרת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים של המזמין למחול על פגמים טכ יים ,אשר
יימצאו במסגרת הצעה/ות בתום לב.
 .66.2פסילה בעקבות יסיון קודם רע  -ועדת המכרזים של המזמין שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,לפסול על הסף מציע ,אשר לגביו היה למי מבין המזמין ו/או העירייה ו/או
"תאגידים עירו יים" אחרים בעיר הרצליה יסיון רע ו/או כושל ,לרבות מקרה/ים של אי שביעות
רצון משמעותית מעבודת ו/או מאופן אספקת שירותים על ידי המציע ו/או אי עמידה בסט דרטים
של השירות/ים ה דרש/ים ו/או הפרת התחייבויות קודמות כלפי מי מבין המזמין ו/או העירייה ו/או
"תאגידים עירו יים" אחרים בעיר הרצליה ו/או חשד למרמה וכיוצא באלה ,ו/או שקיימת לגבי
המציע חוות דעת שלילית בכתב בע יין טיב עבודתו  /השירותים המסופקים על ידו ש ית ו על ידי
גורמי המקצוע מטעם המזמין .במקרים אלה ,תי תן למציע זכות טיעון ,בכתב ו/או בעל פה ,בהתאם
ועדת המכרזים של המזמין ,וזאת לפ י מתן ההחלטה הסופית ב וגע למכרז.
לשיקול דעתה של
 .66.3פסילה בעקבות יגוד ע יי ים  -ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית לפסול מציע מחמת יגוד
ע יי ים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובין היתר ,תהא ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפסול
מציע אם יהיה יסוד לחשש ,כי בביצוע ההתקשרות על ידי המציע קיים יגוד ע יי ים ,או שקיים
פוט ציאל ל יגוד ע יי ים כאמור ,בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים שוא המכרז.
 .66.4פסילה בעקבות כי וס כסים ו/או הקפאת הליכים  -המזמין יהא רשאי לפסול מציע ,אשר מצוי
ו/או אשר יפתחו כ גדו הליכי כי וס כסים ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים.
 .66.5פסילה בעקבות חקירה פלילית ו/או הרשעה פלילית  -מצא המזמין כי כ גד המציע מתקיימת
חקירה פלילית ו/או קיימת הרשעה פלילית ,שומרת ועדת המכרזים של המזמין על זכותה להורות
על פסילת הצעתו של מציע זה ,לרבות אם קיימת חקירת רשות מוסמכת ו/או ש ית ה כ גדו הכרעת
דין ,במסגרתה מצא אשם ו/או חייב בעבירות אשר יוחסו לו ו/או יתן כ גדו גזר דין ו/או הוגש כ גדו
כתב אישום במהלך ) 5חמש( הש ים אשר קדמו למועד האחרון להגשת ההצעה ,ובלבד שעולה מהם
חשש כי ייפגע מתן השירותים לפי מכרז זה ו/או כי המציע לא יוכל לבצע את העבודה  /השירותים
ו/או לספק הציוד במסגרת מכרז זה כיאות ו/או כי אי ו ראוי לבצע את העבודה  /השירותים ו/או
לספק את הציוד ,קל וחומר אם אלו הי ם בקשר לעבירות על טוהר המידות ,והכל בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של המזמין.
.67

המזמין יהא רשאי )אך במפורש לא חייב( להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה ,לרבות
אך מבלי למעט ,כושרו ,יסיו ו ויכולותיו ,הארגו ית ,מקצועית וכלכלית של המציע וכן כל שיקול אחר לפי
שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,בכפוף להוראות כל דין.

.68

כמו כן ,מובהר ומודגש בזאת כי ועדת המכרזים של המזמין שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או שלא לבצע את
הפרויקט שוא המכרז )להלן" :ביטול הפרויקט"( ,והכל כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של ועדת המכרזים של המזמין.

.69

אם תחליט ועדת המכרזים של המזמין לבטל את הפרויקט ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל טע ה ו/או
דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,כלפי המזמין ו/או ועדת המכרזים של המזמין ,לרבות טע ות
בע יין עלויות ההשתתפות במכרז ו/או הכ ת ההצעות במכרז.

.70

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מופ ה המציע להוראות חוק חובת מכרזים ,התש "ב ,1992 -
והתק ות שהותק ו או יותק ו לגביו ,החלות בשי ויים המחויבים על המזמין.
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ביטול ההזמ ה ,אי חתימה על ההסכם וביטול ההסכם
.71

מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות כל אחד מאלה:
 .71.1לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור התקציב הדרוש לביצוע השירותים שוא המכרז
בתקציב המזמין ,ובכלל זה קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה ,לביצוע השירותים שוא
המכרז.
 .71.2לא לחתום על ההסכם עם הזוכה בטרם קיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק.
 .71.3לבטל את ההסכם ,אם המזמין יגיע למסק ה כי אין לו די מקורות כספיים להתחיל בביצוע
השירותים שוא הפרויקט שוא המכרז.
 .71.4להת ות את ביצוע השירותים בקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק.

.72

כל פעולה כאמור של המזמין לא תזכה את המציע )המשתתף( ו/או הזוכה בכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר
כספי כלשהו והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בע יין זה
כלפי המזמין .המציע מודע לכך ,כי בת אים מסוימים תישמר למציע הזכות לאספקת השירותים ,וזאת אם
המזמין יחזור לבצעו ,בתקופה שלא תעלה על ש ה אחת ) (1ממועד ביטול הזמ ה זו או ביטול ההסכם ,לפי
הע יין.
הוראות מפורטות בע יין זה קבעו במסגרת ההסכם ) ספח ג'(.

ת אי פסלות והיעדר יגוד ע יי ים
.73

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל יחולו ההוראות שלהלן:
 .73.1זכייה במכרז כפופה בין היתר לבחי ת יגוד ע יי ים ו/או חשש ל יגוד ע יי ים וכן שלא מתקיימים
במציע ת אי פסלות העלולים לפסול הצעתו.
 .73.2לשם בחי ת עמידת המציע בת אים ה דרשים בע יין זה יצהיר המציע במסגרת ספח ב')1י( וכן
במסגרת ספח ב')1יא( על התחייבות בדבר ת אי פסלות והיעדר יגוד ע יי ים.
 .73.3על המציע לבחון בטרם הגשת הצעתו ,כי לא מתקיימים בו ו/או במי מטעמו ת אי פסלות ואין לו
ו/או למי מטעמו יגוד ע יי ים ו/או חשש ל יגוד ע יי ים )להלן " :יגוד ע יי ים"( ,לרבות יגודי
ע יי ים בין קשריו העסקים ,המקצועיים או האישיים ,כל עסקה או התחייבות ,בין בשכר או
תמורת טובת ה אה כלשהי ובין אם לאו .ואין קשר כלשהו בי ו לבין כל גורם אחר ה וגעים לתחומים
שבהם עוסק מכרז זה ,זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו.
 .73.4המציע מתחייב כי במקרה והוא אי ו עומד בת אים האמורים ,ידווח על כך באופן מידי ובכתב
במסגרת הגשת הצעתו למכרז ו/או מיד עם היוודע הדבר למזמין וימלא אחר כל ה חיות המזמין
לרבות הגשת כל מסמך בהתאם למועדים שאותם יקבע המזמין.
לאחר דיווח המציע ה ושא יבחן על ידי המזמין ,והחלטתו תהא מחייבת.
 .73.5המציע מאשר ,כי ידוע לו שהחלטת המזמין בדבר קיומו של יגוד ע יי ים או חשש ל יגוד ע יי ים
כאמור הי ה החלטה שתתקבל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,והוא יהא רשאי ,אם סבר
ב סיבות הע יין כי כון לעשות כן ,שלא לקבל את הצעת המציע על בסיס יגוד הע יי ים ו/או החשש
ל יגוד ע יי ים כאמור ,ומובהר בזה כי למציע לא תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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עיקרון ה"עיפרון הכחול"
.74

הובא ע יין ה וגע ו/או הקשור ו/או ה ובע ממכרז זה בפ י ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה ערכאה
שיפוטית ,כי הוראה מהוראות מכרז זה פסולה ,משום שאי ה עומדת בדרישות הדין ו/או מכל טעם אחר,
תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר ה דרשת כדי שתעמוד בתוקפה .ביטול או
צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה ,והוראות אלו תיוותר ה בתוקף מחייב זולת אם ועדת
המכרזים של המזמין תחליט ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,כי עקב ביטול או צמצום כאמור יש לערוך
במסמכי המכרז שי ויים וספים או לבטל את המכרז.

הליכים משפטיים
.75

ועדת המכרזים של המזמין מבהירה ,כי היה ותהיי ה על ידי צדדים שלישיים ,לרבות מי מבין המשתתפים
במכרז ,פ יות לערכאות משפטיות בהקשר למכרז ,אין המזמין ו/או ועדת המכרזים של המזמין ו/או כל
גורם הפועל מטעמה עושים כלפי המשתתפים במכרז כל מצג בע יי ים האמורים ולרבות בע יין האפשרות
שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל ו/או יש ה את הליכי המכרז ובכלל זה לוחות הזמ ים של ההכרזה על הזוכה
במכרז ו/או את ת איו של המכרז.
מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה לרבות בסעיף  75זה ,בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה מאשר
המציע ,כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של המזמין ,כלפי המזמין
ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם ,לא לגופם של דברים ולא לע יין הוצאות שהוציא
ו/או זקים מכל מין וסוג שהם ,אשר גרמו לו בהכ ת הצעתו ובכל הקשור למכרז ולהערכתו לזכייה
אפשרית ,בכל ה ובע מהחלטות שתקבל הערכאה השיפוטית ,לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי
המכרז ,ישו ו ת אי המכרז או יבוטל המכרז.

.76

תקבלה החלטה על ידי המזמין בדבר הזוכה בפרק מסוים במכרז )להלן" :הזוכה הראשון"(,
והוא יחל בביצוע השירותים שוא מכרז זה ,ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי ערכאה משפטית
מוסמכת ,כי זכייתו של הזוכה הראשון בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן" :הזוכה הש י"(,
מתחייב הזוכה הראשון להפסיק את ביצוע השירותים ,ולאפשר את כ יסת הזוכה הש י להמשך ביצוע
השירותים ,ובכלל זה לקיים את הוראות ההסכם ה וגעות לסיום ההתקשרות.
הזוכה הראשון יהא זכאי לקבלת תשלום רק בקשר לשירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הפסקת
ההתקשרות ,ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בגין
ביטול ההתקשרות כאמור.

סודיות
.77

כת אי להשתתפות המציעים במכרז ,מחויבים המציעים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ,להעביר,
למסור ,לפרסם או לחשוף בדרך אחרת כלשהי ,במישרין ו/או בעקיפין ,וזאת בהיעדר אישור המזמין,
מראש ובכתב ,כל מידע ,בכתב ,בעל פה או בכל מדיה אחרת ,ה וגע במישרין ו/או בעקיפין ל ושא המכרז,
אשר אליו חשפו המציעים עקב ו/או במסגרת השתתפותם במכרז ובעקבות חשיפתם למידע הכלול
במסמכי המכרז ,וכל מידע וסף אשר מסר ו/או יימסר על ידי המזמין ו/או כל הפועלים מטעמן ,וזאת
למעט מידע המצוי ב חלת הכלל )שלא עקב הפרת הוראה זו( ,ולא ייעשו בהם כל שימוש אלא לצרכי הגשת
הצעות במסגרת המכרז.

זכויות יוצרים על מסמכי המכרז
.78

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין )לצורך פרסום המכרז בלבד( ולבועז וה ושות' ,משרד עורכי
דין.
מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכ ת הצעתו והגשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות
כל שימוש במסמכי המכרז ו/או במידע המפורט בהם ,אלא לצורך הכ ה והגשת הצעה למכרז זה.
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אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד שלישי כלשהו ו/או להשתמש
בהם לכל מטרה אחרת.
ההצעות שתוגש ה על ידי המציעים תהיי ה גם הן בבעלות המזמין ,והמזמין יהא רשאי לעשות בהן כל
שימוש ,למעט מידע שהוגדר על ידי המציע במפורש בהצעה שהוגשה כ -סוד מסחרי ו/או מקצועי השייך
למציע ,ואשר ועדת המכרזים של המזמין תהיה סבורה לגביו שהוא אכן מהווה סוד מסחרי ו/או סוד
מקצועי ,על פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז זה ולהוראות הדין.
יובהר ,כי אמירה כללית של מציע ולפיה כל המידע בהצעה הי ו בגדר סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי לא
תיחשב כעומדת בת אי האמור לעיל.
כללי
.79

כותרות הסעיפים לא תשמש ה לפרש ות המכרז ,וכל מטרתן ועדה ל וחות הקריאה ,מלבד אם ה וסח
הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר.

.80

מילים הבאות ביחיד כוללות גם את הרבים ,מלים הבאות ברבים כוללות גם את היחיד,
מילים הבאות בלשון זכר כוללות את ה קבה ,מילים הבאות בלשון קבה כוללות את הזכר ,והתייחסות
לב י אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים ,בהתאם להקשר הדברים.

.81

אזכור הוראת דין  -כוו תו להוראת הדין ,כפי שהיא בתוקף מזמן לזמן ,במהלך תקופת ההתקשרות בין
המזמין לבין הזוכה ,לרבות שי וי ו/או תיקון לה ו/או הוראה אחרת ,אשר תבוא במקומה.

.82

המציע ,לרבות הזוכה ,מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת
כלפי צד שלישי ,בשום צורה ואופן ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז,
בין במסגרת ההזמ ה להציע ההצעות ובין לאחר חתימה על ההסכם ,ככל שייחתם.
המציע  /הזוכה מתחייב בכל שלב משלבי המכרז ו/או ההתקשרות עמו שלא להוסיף ו/או לצרף שום שותף
ו/או ליצור תאגיד אחר ו/או להחליף באדם אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה בהתאם למסמכי המכרז,
אלא אם קיבל לשם כך ,מראש ובכתב ,את הסכמת המזמין .למען הסר ספק יודגש ,כי הממזין יהא רשאי
לאשר או שלא לאשר או לאשר בת אים ,העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה ,בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,וללא מתן ימוק כלשהו.
כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורו בכתב של
המזמין ,לא יהיה לה כל תוקף ותהא בטלה ומבוטלת מעיקרה.
הסב המציע  /הזוכה את זכויותיו כאמור ללא קבלת אישור המזמין  -יהא המזמין רשאי לחלט את ערבות
המציע  /הזוכה )בהתאמה( ,כולה או חלקה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ה תון למזמין לפי הוראות
ההסכם ו/או הוראות הדין.

.83

הסמכות הבלעדית לדון בכל ע יין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או ה ובע מהליך
המכרז בהתאם לכתב הזמ ה זה ו/או מסמכי המכרז ,לרבות בקשר לתוקפם ,פרש ותם ,ביצועם ו/או
הפרתם ,תהא תו ה לבתי המשפט בתל אביב-יפו ,לפי סמכותם הע יי ית ,ולהם בלבד.

.84

הודעות למציעים בהתאם למסמכי המכרז ,תימסר ה בכתב )לרבות באמצעות דואר אלקטרו י או
בפקסימיליה( ,בהתאם לפרטי ודרכי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם כל מציע ,כפי ש מסרו על ידיו בעת
קבלת מסמכי המכרז.

18

מסמכי ההזמ ה לקבלת הצעות
.85

המסמכים המפורטים מטה ,בין שהם מצורפים ובין שאי ם מצורפים ,מהווים חלק בלתי פרד מת אי
ההזמ ה לקבלת הצעות )להלן :יחד ולחוד "מסמכי ההזמ ה"(:
 .85.1ערבות ב קאית להצעה  -ספח א'.
 .85.2הצהרות המציע ופרטים כלליים  -ספח ב'.1
 .85.2.1אישור רואה חשבון לפי סעיף  6.3למכרז  -ספח ב')1א(.
 .85.2.2תצהיר לפי סעיף  6.6.1למכרז  -ספח ב')1ג(.
 .85.2.3והל קבלת אישור מטעם מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בהתאם לסעיף
למכרז  -ספח ב')1ד(.

6.6.2

 .85.2.4תצהיר תביעות לפי סעיף  6.9למכרז  -ספח ב')1ה(.
 .85.2.5אישור לפי סעיף  6.9למכרז  -ספח ב')1ו(.
 .85.2.6וסח מלא וחתום של הצהרת מעסיק אודות עלות השכר  -ספח ב')1ז(.
 .85.2.7ספח תמחירי המפרט את מרכיבי השכר לעובדים ואת עלות השכר המי ימלית אשר המציע
ישלם לעובדיו  -ספח ב')1ח(.
 .85.2.8דף הצעת המחיר  -ספח ב')1ט(.
 .85.2.9הצהרה והתחייבות בדבר ת אי פסלות והיעדר יגוד ע יי ים  -ספח ב')1י(.
 .85.2.10תצהיר היעדר זיקה לעירייה ,ל בחריה ולעובדיה וב וסף היעדר זיקה ליועצי מכרז זה -
ספח ב')1יא(.
 .85.3תכולת מעטפת המציע  -ספח ב'.2
 .85.4הסכם לביצוע השירותים  -ספח ג' ,על ספחיו כמפורט להלן:
 .85.4.1ספח ביטוחים  -ספח ג').(1
 .85.4.2ערבות ביצוע  -ספח ג').(2
 .85.4.3רשימת די י עבודה  -ספח ג').(3
 .85.4.4הוראות רלוו טיות מתוך חוק עבודת וער  -ספח ג').(4
 .85.4.5צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג
  - 2013ספח ג').(5 .85.4.6תצהיר בדבר קיום חובות הקבלן בע יין שמירת זכויות עובדים  -ספח ג').(6
 .85.4.7והל קבלת אישור בדבר הרשעות וק סות בגין הפרת חוקי העבודה  -ספח ג').(7
 .85.4.8והל משרד הפ ים " :2/2011לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים" -ספח ג').(8
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ספח א'

מי הרצליה בע"מ
ב ק __________________

הזמ ה לקבלת הצעות מס' 003/2020
לכבוד
מי הרצליה בע"מ
ג.א,. .
ה דון :כתב ערבות מס' ____________
.1

על פי בקשת ______________________________ ח.פ/.ת.ז) __________________ .להלן:
"החייב"( בקשר עם מכרז מס'  003/2020ב ושא ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה בע"מ ולמתקן
הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,ה ו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם עד לסך
כולל השווה ל 15,000 -ש"ח )במילים :חמישה עשר אלף שקלים חדשים( בלבד )להלן" :הסכום היסודי"(,
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( ,בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד שיהיה
ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום הערבות במועד חילוט הערבות לא יפחת מהסכום היסודי.

.2

סכום הערבות ישולם לכם על יד ו תוך ) 10עשרה( ימים מעת שהגיעה אלי ו דרישתכם הראשו ה בכתב
וזאת ללא כל ת אי ,מבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,
מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או ל מק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את
סכום הערבות מאת החייב.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות ה "ל ,יכול שתהיה לשיעורין והתשלום
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום
הערבות.

.3

לדרישתכם ה "ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

.4

ערבות ו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  24.12.2020וכל דרישה על פיה צריכה להימסר ל ו לא יאוחר
מהמועד ה "ל.
לאחר מועד זה תהיה ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.

.5

ערבות ו זו אי ה ית ת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

.6

דרישה על פי ערבות זו יש להפ ות לס יף ב ק ______________________.
שכתובתו.____________________________________________________ :
דרישה שתגיע לס יפ ו באמצעות הפקסימיליה ,לא תחשב כדרישה על פי ת אי ערבות ו זו ,ולא תע ה.
בכבוד רב,
ב ק ______________
ס יף _____________
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ספח ב' - 1הצהרות המציע ופרטים כלליים

מי הרצליה בע"מ
לכבוד
מי הרצליה בע"מ
ג.א,. .
ה דון :הזמ ה לקבלת הצעות מס' 003/2020
ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה
.1

א י הח"מ קראתי בעיון את ת אי ההזמ ה לקבלת הצעות ,וכל המסמכים ה לווים.

.2

א י מצהיר בזאת כי:
א .ה י בעל הידע ,ה יסיון והמומחיות הדרושים לביצוע השירותים שוא ההזמ ה לקבלת הצעות,
כמפורט בסעיף  4להזמ ה ובהסכם המצורף למסמכי ההזמ ה כ ספח ג' )להלן" :ההסכם"(.
ב.

ברשותי ,כל כלי הרכב ,הציוד וכוח האדם ,הדרושים על מ ת לבצע את ביצוע השירותים ה דרשים
שוא ההזמ ה ו/או ההסכם בהתאם לדרישות ולת אים שבמסגרת מסמכי ההזמ ה ובמועדים
המפורטים בהסכם.

ג.

ה י מסוגל ,מכל בחי ה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות ההזמ ה ו/או
ההסכם.

ד.

הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום ,בכל דרך שהיא ,עם משתתפים פוט ציאליים ו/או אחרים
בהזמ ה זו.

.3

א י הח"מ מכיר את דרישות השירותים ה דרשים ,כאמור בהזמ ה.

.4

ה י מצהיר ,כי הב תי את כל מסמכי ההזמ ה ,המפורטים לעיל ,קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי
לקבל וכי פרטי השירותים ה דרשים וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע אספקת השירותים
ה "ל ידועים ומוכרים לי היטב וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
כמו כן הב תי וא י מסכים כי כל טע ה בדבר טעות ,אי הב ה בקשר להזמ ה ,אי ידיעת ת אי כלשהו הקשור
בביצוע אספקת השירותים או אי הכרת הת אים בקשר לאופן ביצוע השירותים ,לא תתקבל לאחר הגשת
ההצעה על ידי.

.5

אם אזכה בהזמ ה לקבלת הצעות זו ,ה י מתחייב לבצע את אספקת השירותים שוא ההזמ ה בהתאם לכל
ת אי ההזמ ה ולמסמכי ההסכם ,במחיר הצעתי ,כמפורט לעיל ובהסכם ולשביעות רצו ו המלאה של
המזמין ,וזאת תוך התקופה הקבועה בהסכם.

.6

אם הצעתי תתקבל ,הרי י מתחייב לתכ ן ולבצע את כל הפעולות המפורטות להלן ,בתוך לוח הזמ ים ה קוב
בסעיף  51למסמכי ההזמ ה:
לחתום על ההסכם  -על כל חלקיו ומסמכיו המהווים יחד את מסמכי ההסכם  -בכפוף למחיקות ו/או
לתיקו ים ו/או לשי ויים שייעשו על ידיכם בהתאם להודעה ,לתשובות ,להבהרות ולשי ויים שוא סעיפים
 24ו 27 -להזמ ה ו/או בשל תיקון טעויות סופר ו/או קולמוס  -ולהחזיר את ההסכם למזמין כשהוא חתום
ומבויל כדין )ככל שחלה חובת ביול(.

.7

א י מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ,שאם לא אבצע את הפעולות המ ויות בסעיף  6לעיל ,כולן או מקצתן,
במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את השירותים .כן ידוע לי ,שבעשותו של המזמין
כמפורט לעיל לא יהא כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין עקב הפרת התחייבויותיי
ה ובעות מעצם הגשת הצעתי.
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.8

אם הצעתי תתקבל ה י מתחייב לבצע את השירותים בתוך לוח הזמ ים ה קוב בסעיף  14.4להסכם.

.9

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי לתום תקופה בת ) 90תשעים( ימים לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות במסגרת המכרז.

.10

ה י מצרף להצעתי זו הצהרות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואכיפת יהול חשבו ות ,תשלום חובות
מס ,העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום ,כ ספחים להצעה.

.11

ידוע לי כי המזמין רשאי לדרוש ממ י פרטים וספים בדבר זהותי ,כישורי ,יסיו י ,הוותק המוכח שלי
בביצוע השירותים שוא ההזמ ה ,יכולתי הכספית ,וזאת כת אי לבדיקת הצעתי ו/או להתקשרות עמי ,וא י
מתחייב לספק את הפרטים ,המידע והמסמכים כפי שיידרשו.

פרטים כלליים
 .1פרטים כלליים
שם מלא )באותיות דפוס(
סוג התאגיד:
]חברה ציבורית  /פרטית  /שותפות  /אחר )פרט([

מספר התאגיד:
מקום ייסוד:
תאריך ייסוד:
כתובת:
מספר טלפון:
מספר פקס:
דואר אלקטרו י:
איש קשר )שם ,כתובת ,טלפון
וטלפון ייד(:

______________________________________________
______________________________________________
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 .2מורשי חתימה בשם המציע
שם מלא

תעודת זהות

כתובת

טלפון

תאריך

חתימה

 .3מב ה החזקות
שם המחזיק

]בעלים  /בעל מ יות  /שותף[

כתובת

תעודת זהות /
מספר רישום

מס' המ יות
המוחזקות
לסוגיהן

 %מתוך ההון
המו פק

 .4פרטי יסיון רלוו טי )מובהר ,כי אין די במילוי טבלה זו ויש לצרף גם את כל יתר האישורים ה דרשים לצורך
הוכחת פרטי יסיון המציע(
פרטי המזמין ואיש
קשר

ההיקף הכספי של
הפרויקט

תיאור הפרויקט,
מיקומו ומשכו

]חתימות בעמוד הבא[
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תפקידו של המציע
בפרויקט

בכבוד רב,
תאריך:

____________________________

פרטים מלאים:

____________________________

חתימה/ות מלאה/ות:
בתוספת חותמת התאגיד

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____________________ ,ת.ז.
__________________ וכן _____________________ ,ת.ז_________________ .
לחתום בשם ____________________ ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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מוסמכים

ספח ב')1א(  -אישור רואה חשבון לפי סעיף  6.3למכרז
א י הח"מ ____________________ ת.ז ,____________________ .מאשר בזאת כדלקמן:
.1

א .ה י מוסר אישורי זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020ב ושא ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
______________________________________ ח.פ/.ת.ז) __________________ .להלן:
"המציע"( למי הרצליה בע"מ.
ב.

.2

ה י משמש כרואה החשבון המבקר של המציע.

הרי י מאשר ,כדלקמן:
בהתאם לדוח ממוחשב משירות עיבוד תו ים של רשות המסים )שע"מ( ,מיום ___________ ,המציע הי ו
בעל מחזור הכ סות )לא כולל מע"מ( מדווחות ביחס לש ים הקל דאריות המלאות  ,2018 ,2017ו2019 -
בסכום מצטבר שלא פחת מ 2,000,000 -ש"ח )ש י מיליון שקלים חדשים(.
לחילופין,
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לימים  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -ולכל אחת
מהש ים שהסתיימו בתאריכים ה "ל ושחוות דעת ו ית ה עליהם ,המציע הי ו בעל מחזור הכ סות )לא
כולל מע"מ( בסכום מצטבר שלא פחת מ 2,000,000 -ש"ח )ש י מיליון שקלים חדשים(.

.3

ידוע לי ,כי מי הרצליה בע"מ מסתמכת על אישורי זה ,במסגרת הליכי המכרז דלעיל ,ולפיכך אישורי זו יתן
לאחר שערכתי בדיקה יסודית ביחס לעמידת המציע בת אים דלעיל.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1ב(  -אישור מזמין
)להלן:
לבקשת ______________________________________ ח.פ/.ת.ז__________________ .
"המציע"( וכחלק ממסמכי הצעת המציע במכרז מס'  003/2020ב ושא ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה
הרי ו מאשרים כדלקמן:
בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,המוגשים מי הרצליה בע"מ,
.1

המציע ביצע עבור ו שירותי יקיון ב____________________________________________] .יש
לפרט את מקום ביצוע שירותי ה יקיון[

שירותי ה יקיון ה "ל בוצעו על ידי המציע בהתקשרות במישרין מול ו כמזמין.
.2

השירותים המתואר בסעיף  1לעיל החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך ___________.

.3

היקף המשרדים לגביהם בוצעו השירותים האמורים בסעיף  1לעיל הי ו _____________ מ"ר.
שם ______________________________ :טלפון______________ :

.4

פרטי המזמין:

.5

פרטי מ הל הפרויקט  :שם ______________________________ :טלפון______________ :

דואר אלקטרו י_____________________ :

דואר אלקטרו י_____________________ :
.6

הערות________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

על החתום:

חתימה:

__________________

שם:

__________________

תפקיד:

__________________

תאריך:

__________________
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ספח ב')1ג(  -תצהיר לפי סעיף  6.5למכרז
א י הח"מ ____________________ ת..ז ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי ההזמ ה לקבלת הצעות מס'  003/2020ב ושא ביצוע שירותי
.1
יקיון למשרדי מי הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על ידי
________________________________ ח.פ/.ת.ז) ____________ .להלן" :המציע"( למי
הרצליה בע"מ.
ב.
.2

ה י משמש כמ הל המציע.

ה י מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:
)א(

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים במהלך
הש ה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

)ב(

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים
זרים  -ההרשעה האחרו ה לא הייתה במהלך שלוש הש ים ,אשר קדמו למועד חתימת ההצהרה.

לע יין סעיף זה -
"בעל זיקה"  -מי ש שלט על ידי המציע ,ואם המציע הוא חבר ב י אדם  -גם בעל השליטה בו ,או חבר ב י
אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א-
.1991
"שליטה"  -כמשמעותה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח.1968 -
.3

ה י מצהיר כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי מתקיימים במציע כל אחה במצטבר:
3.1

כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו )המציע יסמן √ במקום
הרלוו טי(:
 לא הורשעו ביותר משתי ) (2עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
והבטחת ת אים הוג ים( )להלן" :חוק עובדים זרים"( ,התש "א 1991-וחוק שכר מי ימום,
התשמ"ז) 1987-להלן" :חוק שכר מי ימום"(.
 הורשעו ביותר משתי ) (2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מי ימום ,אך כון למועד
האחרון להגשת ההצעות חלפה ש ה אחת ) (1לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
 הורשעו ביותר משתי ) (2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מי ימום ,על פי הפירוט
דלהלן ,ו כון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה ש ה אחת ) (1לפחות ממועד
ההרשעה האחרו ה.
מס"ד

פירוט העבירה  -מספר סעיף ושם החוק

תאריך ההרשעה  -חודש וש ה

.1
.2
.3
.4
* מספר השורות הי ו להמחשה בלבד.

לצורך סעיף  3.1זה" :הורשע" ו" -בעל זיקה"  -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-
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3.2

ה י מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
)המציע יסמן √ במקום הרלוו טי(:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,התש "ח) 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן בהיותו מעסיק מעל
 25עובדים.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק
יותר מ 100 -עובדים ,כון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם
כדלקמן:
) (iכי יפ ה למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  -לשם קבלת ה חיות בקשר ליישומן;
או לחילופין
) (iiכי פ ה בעבר למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף ) (iiלעיל ,קיבל ממ ו
ה חיות בע יין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  3.2זה" :מעסיק"  -כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  3.2זה לעיל ,למ כ"ל משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהליך
זה.

.4

כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )המציע יסמן √ במקום הרלוו טי(:
 לא הורשע או אף אי ו מצוי בהליכי חקירה בקשר עם עבירות של מרמה והפרת אמו ים ,מתן ו/או
קבלת שוחד ו/או רשל ות מקצועית
 הורשע ו/או מצוי בהליכי חקירה בקשר עם עבירות של מרמה והפרת אמו ים ,מתן ו/או קבלת שוחד
ו/או רשל ות מקצועית.

.5

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפ י,
____________________ ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1ד(  -והל קבלת אישור מטעם מי הל ההסדרה והאכיפה
במשרד הכלכלה בהתאם לסעיף  6.5למכרז

.1

בהתאם לדרישות המכרז על כל מציע להציג אישור של מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר
הרשעות ו/או ק סות בגין הפרת חוקי העבודה.

.2

את האישורים הללו יתן לקבל בכתובת:
רחוב סלמה  53תל אביב
טלפון03-6223116 :
פקס03-6828690 :

.3

הפקת האישורים אורכת זמן ,ולכן יש לפ ות למי הל ההסדרה מספר ימים לפ י המועד שבו זקוק המציע
לאישור .יתן לקבל את האישור גם באמצעות הפקס.

.4

המציע יפ ה את בקשתו על ייר לוגו של המציע עם חתימה של המציע או החברה על הבקשה בציון מספר ח.פ
של החברה )ככל שמדובר בחברה( .פ ייה שלא על-פי כללים אלה לא תיע ה.

.5

המזמין יקפיד כי מציע שאי ו מגיש אישור כאמור יפסל .כמו כן ,יש להקפיד כי מספר הח.פ .של מגישי
ההצעה תואם את מספר הח.פ .שלגביו התקבל האישור ממי הל ההסדרה והאכיפה.

29

ספח ב')1ה(  -תצהיר תביעות לפי סעיף  6.9למכרז
א י הח"מ ____________________ ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020לביצוע ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
ח.פ) _______________ .להלן" :המציע"(
__________________________________
למי הרצליה בע"מ.
ב.

.2

ה י משמש כמ הל המציע.

להלן פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי-משפט ,במועד הגשת ההצעה במכרז ,בארץ
ובחו"ל ,כ גד המציע ו/או מטעם המציע ו/או כאלה שהמציע הוא צד להם ,וכן בוררויות שבהן המציע ו/או
בעליו ו/או ושאי המשרה במציע ו/או מ הליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם( ,הם צד להן ,כתובעים או
כ תבעים ,וזאת בהיקף כספי העולה על סך של  500,000ש"ח )חמש מאות אלף שקלים חדשים( ,וב וסף כל
הליך כאמור אשר הי ו מהותי לפעילותו של המציע )מובהר ,כי יש לפרט גם הליכים המטופלים על ידי
חברות הביטוח ,אולם ,אין צורך בפירוט עתירות מ הליות בהן מעורב המציע ,בין כעותר ובין כמשיב(:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

.3

להלן פירוט כל ההליכים הפליליים ,לרבות כתבי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ
ובחו"ל ,אשר מת הלים ,במועד הגשת ההצעה ,כ גד המציע ו/או בעליו ו/או ושאי המשרה במציע ו/או
מ הליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם במציע(:
______________________________________________________________________
_____________ _________________________________________________________
______________________________________________________________________

.4

מצורפת לתצהירי זה חוות דעת עוה"ד המטפלים בהליכים כמפורטים לעיל והמ והלים כיום ,הכוללת
פירוט סטאטוס הטיפול בכל אחד מההליכים ,סיכוייהם וגובה הסיכון הכספי.

.5

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפ י,
____________________ ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1ו(  -אישור לפי סעיף  6.9למכרז
א י הח"מ ____________________ ת .ז ____________________ מאשר בזה כדלקמן:
.1

א .ה י עושה אישור זה כחלק מכרז מס'  003/2020ב ושא ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה
בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,המוגשים לידי מי הרצליה בע"מ )להלן:
"המזמין"( ,אשר מוגשים על ידי _____________________________________________
ח.פ) _________________ .להלן" :המציע"(.
ב.

ה י משמש בתפקיד _____________________________ של המציע.

.2

הרי י מאשר ,כי המציע אי ו פועל תחת צו כי וס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות
במסגרת צווים זמ יים כאמור לעיל ,ובמסגרת הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע לא צוי ה הערת
"עסק חי".

.3

ידוע לי ,כי המזמין מסתמך על אישורי זה במסגרת הליכי המכרז.

.4

זה שמי זו חתימתי ותוכן אישורי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1ז(  -הצהרת מעסיק אודות עלות השכר לפי סעיף  6.12.1למכרז
א י הח"מ ____________________ ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020לביצוע ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
ח.פ) _______________ .להלן" :המציע"(
__________________________________
למי הרצליה בע"מ.
ב.

ה י משמש כמ הל המציע.

.2

השכר אשר ישולם על ידי המציע לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מסכום של
_______ שקלים חדשים לשעה.

.3

עלות השכר למעסיק לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים המפורטים ב ספח התמחיר שצירפ ו ,לא תפחת מ-
_______ שקלים חדשים לשעה ,בהתאם ל קבע צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה
וה יקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג .2013 -

.4

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפ י,
____________________ ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1ח(  -ספח תמחירי לפי סעיף  6.12.2למכרז
על מ ת לתמחר את הצעת המחיר מובאים להלן המרכיבים אשר על המציע להביאם בחשבון בעת מתן הצעת
המחיר מטעמו ובכלל זה על המציע לתמחר בהצעתו ב וסף לעלות השכר לשעת עובדי המציע )כאמור 46.24 ,ש"ח(
עלויות וספות הכוללות ,בין היתר ,ביגוד ,ציוד ,חומרי יקיון ,מכשור למתן השירותים כ דרש ,ביטוחים ,עלויות
מימון ,עלות ערבויות ,ה הלה וכלליות ועלויות בלתי צפויות מראש.
על סך העלויות כאמור יתווסף רווח קבל י של המציע.
עלות שכר שעתית לעובד יקיון
פרטים
שכר יסוד
תוספת ותק
חופשה
חגים
מחלה
הבראה
סיעות
מת ה לחג
מע ק מצוי ות
תוספת משפחה  /ימי אבל
מסיבות משפחתיות
סך שכר מבוטח בביטוח לאומי
ביטוח לאומי
פ סיה
פיצויים
הפרשה לפ סיה בגין סיעות
הפרשה לקרן השתלמות

אחוזים

4.62%
3.47%
2.50%

1.00%
/

סכום )בש"ח(
29.12
0.35
1.46
1.10
0.77
1.36
1.99
0.24
0.31

חופשה

מדורג
7.50%
8.33%
5.00%
7.50%

עלות לשעה

0.04
36.74
1.43
2.56
2.85
0.10
2.56
46.24
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להלן פירוט העבודה במוסדות השו ים של המזמין:

פרטים אודות המוסד
משרדי המזמין
מכון
הרצליה

טיהור

השפכים

כמות עובדים

שעות ביום **

ימים בשבוע

2

שעתיים

ראשון עד חמישי )כולל(

1

שעתיים וחצי

ראשון עד חמישי )כולל(

* מובהר ,כי בימי שבת ובחגים ,ככל שיידרשו השירותים במועדים כאמור ,יועסקו אך ורק עובדים בעלי היתר
כדין לעבודה כאמור ו/או עובדים שיום המ וחה השבועי החל לגביהם אי ו יום השבת  /ימי חג.
** היה והעבודה תסתיים בתוך פחות מפרק הזמן שצוין לעיל  -אך מבלי לפגוע באיכות ובטיב השירותים
ה דרשים בהתאם להוראות מכרז זה  -אזי תשולם למציע הזוכה תמורה שהי ה בסכום הרשום מעלה.
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להלן מפרט פעילות באתרים השו ים
מט"ש

מועד

תאור הפעילות

+

ערב

+

יום

ריקון פחי אשפה מטבחו ים ומשרדים

יומי

החלפת יילון

+

ערב

+

יום

יקיון וסידור מטבח

יומי

כיור על ידי אקו ומיקה וג'ל

+

ערב

+

יום

שטיפת ריצפה משרדים וגרמי מדרגות

יומי

סבון  +ווקס

+

ערב

+

יום

יקוי אבק מרהוט ,חלו ות ,תמו ות,
דלתות ,תריסים ,ספריות ,ספי חלון
פ ים וכו'

+

יום

יומי

ייר וחומר כחול )ס ו קליר או ש"ע(

יקיון משטחי עבודה משרדים

תדירות

מפרט

יומי

ייר  +חומר כחול )ס ו קליר או ש"ע(

משרדים מועד

+
ערב

יקיון צלו ים משרדים

יומי

מברשת

+

ערב

+

יום

שטיפת כלים יד ית

יומי

סבון

+

ערב

+

יום

מילוי מדיח ופי ויו

יומי

החומר יסופק על ידי הקבלן

+

ערב

+

יום

ריקון קרטו יות ושקי איסוף ייר

יומי

+

ערב

+

יום

מעקות מדרגות

יומי

מטלית לחה

-

+

יום

יקיון מקלחות וחיטוי ע"י חומר

יומי

חומרי חיטוי ,מסיר אבן

-

+

יום

שטיפת מעבדה במים וסבון

יומי

-

+

יום

שטיפת וחיטוי חדרי שירותים

יומי

אק ומיקה ,מים ,סבון ריצפה

-

+

יום

יקיון חדר מחשב

שבועי -יום קבוע

שטיפה  +שאיבת אבק

+

יום

-

יגוב ייר וחומר

+

ערב

+

יום

יקיון מפסקי חשמל

שבועי -יום קבוע

יגוב עם ייר וחומר

+

ערב

+

יום

יקיון מקרר

שבועי -יום קבוע

סמרטוט לח

+

ערב

+

יום

יקיון מתק י מים

שבועי -יום קבוע

מסיר אבן וסחבה לחה

+

ערב

+

יום

שבועי -יום קבוע

מים בלבד

+

ערב

+

יום

יקיון שלטי שמות

שבועי -יום קבוע

ייר עם חומר

+

ערב

+

יום

יקיון מקלדות ,מסכים וטלפו ים

שבועי -יום קבוע

ייר עם חומר מיוחד

+

ערב

+

יום

יקיון דלתות,משקופים ,ויטרי ות כ יסה שבועי -יום קבוע

השקיית עציצים במשרד

יקיון רגלי כיסאות ושולח ות

שבועי -יום קבוע

ייר וחומר כחול )ס ו קליר או ש"ע(

+

ערב

+

יום

שאיבת אבק ארו ות חשמל

שבועי -יום קבוע

שואב אבק

+

ערב

+

יום

יקיון ויטרי ות כ יסה

חודשי -יום קבוע

ייר וחומר כחול )ס ו קליר או ש"ע(

+

ערב

+

יום

יקיון תמו ות

חודשי -יום קבוע

יגוב עם ייר וחומר

+

ערב

+

יום

יקיון ארו ות מטבח

חודשי -יום קבוע

הוצאת התחולה מהארון ו יגוב המדף

+

ערב

+

יום

יקיון ספריות בחדרים

חודשי -יום קבוע

פי וי ספרים ,ייר וחומר

+

ערב

+

יום

יקיון ארו ות ישה

חודשי -יום קבוע

פי וי ספרים ,ייר וחומר

+

ערב

+

יום

הסרת כתמים מהכיסאות

חודשי -יום קבוע

חומר מסיר כתמים מקצועי

+

ערב

+

יום

הסרת כתמים מהקירות

חודשי -יום קבוע

סחבה סבון ומים

+

ערב

+

יום

יקיון ארכיב

חודשי -יום קבוע

שאיבת אבק במדפים

+

ערב

-

יקיון גוף מזגן פ ים

חודשי -יום קבוע

ייר וחומר כחול )ס ו קליר או ש"ע(

+

יום

+

יום

יקוי חלו ות פ ים וחוץ

רבעו י  -יום קבוע

מוט ארוך ,חומר יקוי לחלו ות זכוכית

+

ערב

+

יום

יקיון מיוחד מטבחו ים

רבעו י  -יום קבוע

מוט וי לחלו ות

+

יום

+

יום

ביצוע פוליש וקס רצפה

חצי ש תי  -יום קבוע

חומרים מתאימים

+

יום שישי

+

יום

יקיון מפזרי מיזוג אוויר

חצי ש תי  -יום קבוע

יגוב המפזר עם ייר וחומר

+

יום  /ערב

+

יום

יקיון גופי תאורה תקרתיים

חצי ש תי  -יום קבוע

מברשת סערות יבשה

+

ערב

+

יום

יקיון ארו ות יסודי לפסח

לפ י החג

+

ערב

+

יום

יקיון יסודי
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להלן רשימה כללית )אשר אי ה רשימה סגורה( של כלים וחומרי יקיון ומיכון אשר על הספק להביא בחשבון
בעת תמחור הצעתו:

מס'

תיאור

שם אתר

1

שמפו לרצפה תוצרת דאלאס/ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

2

וזל ל יקוי כללי תוצרת דאלאס/ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

3

ספוג רחצת כלים )סקוטשברייט( דאלאס/ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

4

סבון וזלי לידיים תוצרת דאלאס/ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

5

סבון וזלי לרחיצת כלים תוצרת דאלאס/ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

6

תרסיס ל יקוי חלו ות תוצרת ס ו/יעקבי/פזכים או ש"ע

כללי

7

חומר ל יקוי אסלות תוצרת יעקובי/ג'ו סון או ש"ע

מט"ש

8

מטלית ל יגוב אבק תוצרת וילדה /ס ו/יעקובי או ש"ע

כללי

9

סחבה )פייבר( לרצפה תוצרת וילדה/ס ו/יעקבי או ש"ע

כללי

10

תרסיס ל יקוי טלפו ים תוצרת ס ו/יעקבי או ש"ע

כללי

11

אקו ומיקה ג'ל תוצרת ס ו/יעקבי או ש"ע

כללי

12

כפפות גומי חד פעמי

כללי

13

חומר ל יקוי שרותים ומקלחות אמבטיון "אסלית" או ש"ע

כללי

14

מסיר אב ית וחלודה ל יקוי כללי תוצרת גו סון/אג'קס אולטרה/ס ו או ש"ע

כללי

15

ייר יגוב ידיים )מותאם למתק ים בכל אתר( צץ רץ או ש"ע

כללי

16

מגב גומי ,מטאטא ,דלי לשטיפת ריצפה ,עגלה ,מברשת וצות

כללי

17

שואב אבק יבש/רטוב חזק כולל אביזרים למים ואבק

כללי

18

קפסולות למדיח ,מלח ומבריק מתוצרת חברת פי יש

משרד

19

מסיר אבן לקומקומים וכללי

כללי

20

שקיות יילון קט ות מידות  50x50תוצרת דאלאס או ש"ע

כללי

21

שקיות יילון גדולות מידות  90X76תוצרת דאלאס או ש"ע

כללי

22

תרסיס להדברת מלים ומקקים ס ו  K600או ש"ע

כללי
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ספח ב')1ט(  -הצעת המחיר לפי סעיף  6.12.3למכרז
ה חיות למילוי טופס הצעת המחיר:


אין להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להת ות את ההצעה בת אים כלשהם או
לש ותה.



יש למלא את טופס הצעת המחיר בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון( ,בכתב קריא וברור.

הצהרות והתחייבויות המציע ביחס להצעת המחיר מטעמו:
.1

א ו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,באופן מלא ובלתי חוזר ,כי לצורך ובמסגרת הצעת ו,
בח ו בקפידה ובעי י בעל מקצוע וכן שקלל ו את כל ההשלכות ,הת אים ,ההיבטים והיישומים של
הוראות מסמכי המכרז ,ת אי ביצוע מתן השירותים שוא מכרז זה והתמורה אשר לה היה זכאים
בגי ם ,קיבל ו מאת המזמין כל מידע ש דרש על יד ו בקשר עם מסמכי המכרז ,מתן השירותים על פיהם
והתמורה המשולמת בגי ם ,וכי לאחר ששקלל ו את כל האמור ,וכל מידע אחר שמצא ו ל כון לשקול ,א ו
מגישים את הצעת ו הכספית ,וא ו מוותרים בזאת באופן מלא ,מוחלט ובלתי חוזר ,על כל טע ה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

.2

הצעת ו הכספית הי ה סופית ומוחלטת ומהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן שירותי ה יקיון ,וכוללת כל
תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה ו/או פעולה ,מכל מין וסוג שהן ,הכרוכות במישרין ו/או בעקיפין ,במתן
השירותים ובי יהם אך לא רק כוח האדם ,ציוד חומרי יקיון ,זכויות העובדים מטעמ ו )בכפוף ליתר
הוראות ההזמ ה לקבלת הצעות( ,הפקת דוחות ,צילומים ,סיעות ,זמן סיעות הדפסות ,תשלום בגין
חומרים ,כלי עבודה ,ה הלה וכלליות ורווח קבל י ,ביטוחים ,ערבויות וכיוצא באלה .כמו כן ,בתחשיב
הצעת ו הבא ו את בחשבון את האמור ב ספח ב')1ח( למכרז וכן את כלל הפריטים המפורטים בטופס
הצעת המחיר לרבות עלויות שו ות.

.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2לעיל המחיר המוצע על יד ו מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירותים
על פי ת אי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע שוא המכרז.

.4

ידוע ל ו כי סעיף  1בטבלת התמורה המבוקשת כמפורט ב ספח הצעת מחיר זה ,מציג עלות שכר שעתית
לעובדי ה יקיון ) (100%וכי אסור יהיה ל ו להעסיק את עובדי ו בשעות וספות ,למעט אם המדובר
באישור ,מראש ובכתב ,של המ הל ,ובמקרים אלו )אם יהיו( תי תן תוספת לפי טבלת ההמרה כאמור
בסעיף  46.9למסמכי המכרז .מובהר בזאת כי א ו מחויבים לשלם לעובד יקיון מטעמ ו את השכר
והת אים המגיעים לעובד לפי כל דין ,וכי עלות שכר לשעה בהגדרתה הי ה עלות השכר הרגילה )(100%
בלבד ללא שעות וספות .לדוגמא עלות השכר הרגילה ) (100%אי ה כוללת שעות עבודה ביום המ וחה,
בחג ,או עבודות לילה כהגדרתם במסגרת חוק שעות עבודה ומ וחה ,תשי"א .1951 -

.5

הצעת ו הי ה עו ה על כל הדרישות ה ובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל טופסיהם ו ספחיהם; בדק ו
והבא ו בחשבון את כל המידע שהתקבל )לרבות מידע שהמזמין מסר למציעים לאחר הוצאת המכרז ,כגון
מסמכי הבהרות וכדומה( ,וכן כל מידע רלוו טי ה דרש ל ו לצורך הערכת ו את עלות השירותים ולשם
הגשת הצעת ו זו על פי ת אי המכרז ,וא ו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור.

.6

ב וסף א ו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי בח ו את המידע האמור וערכ ו את כל הבדיקות המקצועיות
ה דרשות לע יין הכדאיות הכלכלית של הצעת ו הכספית וכי הצעת ו מגלמת את הרווח הקבל י לאחר
כלל ההוצאות החלות עלי ו ,וכי בכל מקרה ,א ו מוותרים בזאת באופן מלא ,מוחלט ובלתי חוזר ,על כל
טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
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.7

ידוע ל ו כי היה והמזמין יסבור שהצעת ו זו אי ה מכסה את העלויות של המציע ואין בה רווח קבל י וכי
מדובר בהצעה הפסדית ו/או גרעו ית אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות העובדים המועסקים בביצוע
השירותים מטעמ ו ,המזמין יהא רשאי לפסול את הצעת ו ,וזאת בהתאם לכל יתר הוראות המכרז .לא
תתקבל הצעה אשר המחיר ה קוב בה אי ו תואם ,לדעת המזמין ,את קיומן של הוראות הדין וכן את
מלוא התחייבויות הזוכה במכרז על פי ההסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז.

.8

ידוע ל ו כי המזמין אי ו מתחייב לכמויות או היקפים כלשהם של שעות עבודה וכי ה תו ים שצוי ו
במסגרת ההסכם ועדו להערכה בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין להיקף מי ימאלי או מקסימאלי
בהזמ ת השירותים.

.9

מבלי לגרוע מיתר הוראות ספח הצעת מחיר זה ו/או יתר הוראות ההזמ ה לקבלת הצעות מובהר ומודגש
בזה ,כי אסורה בתכלית האסור הצעת מחיר ובמסגרתה ייכללו "עלויות שקועות" או "עלויות אבודות"
) - (SUNK COSTדהיי ו ,עלויות שכבר בוצעו ואי ן ית ות להחזר  -וכן לא ייכללו בהצעת המחיר הסטות
עלויות בין סעיפי הצעת המחיר ).(SHIFTING

.10

ידוע ל ו כי התמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר כפי שהוגשה על יד ו.

.11

ידוע ל ו כי ככל ו ידרש לביצוע של חצאי שעות  /רבעי שעות ,תחושב התמורה באופן יחסי בגין חלקי
השעות לתמורה המוצעת בהצעת ו לעיל.

.12

למחיר המוצע יתווסף מע"מ כחוק.
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התמורה המבוקשת על ידי בגין שעת עבודה לעובד יקיון:
מס"ד

סעיף

1

עלות שכר לשעה *

2

3

סכום )לשעה( )בש"ח(
 46.24ש"ח
__ __  __ __ .ש"ח

עלות ביגוד לשעה

5

6

7

עלות חומרים מתכלים

__ __  __ __ .ש"ח

______________________________ שקלים חדשים

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

__ __  __ __ .ש"ח

עלות ביטוח

__ __  __ __ .ש"ח

עלות מימון שכר

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

__ __  __ __ .ש"ח

עלויות ערבות ביצוע

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

עלות ה הלה וכלליות

סה"כ

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

__ __  __ __ .ש"ח

ובלתי צפוי
8

ארבעים וששה שקלים חדשים ו -עשרים וארבע אגורות

ו __________________________________ -אגורות

וציוד
4

במילים

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

לשעה

__ __  __ __ .ש"ח

)יש לסכום את סעיפים

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

 7- 1לעיל(
9

רווח

קבל י

מבוקש

_________ %

לשעה על סך העלויות
כאמור

בסעיפים

8

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

__ __  __ __ .ש"ח

בטבלה**
10

סה"כ הצעת המחיר
כולל רווח קבל י לשעה

__ __  __ __ .ש"ח

______________________________ שקלים חדשים
ו __________________________________ -אגורות

*** )יש לסכום את
סעיפים  8ו 9-לעיל(
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] חתימות בעמוד הבא [
בכבוד רב,
תאריך:

____________________________

פרטים מלאים:

____________________________

חתימה/ות מלאה/ות:
בתוספת חותמת התאגיד

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ __________________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ________________ ,ת.ז.
__________________ ן ,________________ -ת.ז _________________ .מוסמכים לחתום בשם
____________________ ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1י(  -הצהרה והתחייבות בדבר ת אי פסלות והיעדר יגוד ע יי ים
לכבוד
מי הרצליה בע"מ )להלן" :המזמין"(
הצהרה והתחייבות בדבר ת אי פסלות והעדר יגוד ע יי ים
א י הח"מ ____________________ ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020לביצוע ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
_______________________________ ח.פ) _________________ .להלן" :המציע"( למי
הרצליה בע"מ )להלן" :המזמין"(.
ב .ה י משמש בתפקיד ________________ אצל המציע ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע.

1.1

ה י מורשה החתימה מטעם המציע ,לאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי ,א י מצהיר/ה
ומתחייב/ת ,כי אין לי עצמי ו/או לב י משפחתי ו/או למי מהעובדים ו/או למציע ו/או למועסק על ידי אשר
עתיד לתת את השירותים מטעם המציע כל ע יין אישי ,כלכלי או אחר העלול לעמוד ב יגוד ע יי ים ו/או
בחשש ל יגוד ע יי ים עם אי טרסים של המזמין ו/או העירייה או פעילותם ,או ליצור חשש ל יגוד ע יי ים
כזה.
 מאשר האמור בסעיף 1.1
1.1.1

המציע ו/או מי מטעמו הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש
עמה קלון וטרם חלפו חמש ש ים מיום ש גזר הדין ,או גזר מאסר בפועל מיום סיום ריצוי העו ש,
לפי המאוחר;
 כן

1.1.2

 לא

המציע ו/או מי מטעמו היה מועמד בבחירות לראשות העירייה או לחברות במועצה של העירייה
וטרם חלפו שמו ה עשר חודשים מיום הבחירות בהן הוגשה המועמדות;
 כן

1.1.4

 לא

המציע ו/או מי מטעמו כיהן כחבר מועצה או כראש העיר בעירייה ,וטרם חלפו  3ש ים מיום סיום
הכהו ה או מיום ש סתיימה תקופת הכהו ה במועצה בה כיהן ,לפי המאוחר;
 כן

1.1.3

 לא מאשר האמור בסעיף 1.1

 לא

מתקיימים בין פעולות המציע ו/או מי מטעמו לבין פעולות המזמין ו/או העירייה פעולות העלולות
ליצור יגוד ע יי ים;
 כן

 לא
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1.1.5

המציע ו/או מי מטעמו הע יק שירותים שלא במסגרת העירייה לראש הרשות המקומית ,או לסג ו,
או למ כ"ל הרשות המקומית ,או לבן הזוג של כל אחד מאלה ,או לתאגיד שבשליטת ראש העירייה
או בן זוגו ,וטרם חלפו ש תיים ממועד סיום השירות;
 כן

1.1.6

המציע ו/או מי מטעמו הע יק שירותים בהיקף משמעותי להורה ,בן או בת של כל אחד
מן המ ויים בסעיף קטן  1.1.5לעיל ,או לחבר מועצה או לעובד בכיר ברשות המקומית ,וטרם חלפו
ש תיים ממועד סיום השירות;
 כן

1.1.7

 לא

המציע ו/או מי מטעמו הע יק שירות לעובד הרשות המקומית ו/או עובד המזמין העוסק בתחום בו
מבוקש השירות וטרם חלפו ש תיים מועד סיום השירות;
 כן

1.1.8

 לא

 לא

המציע ו/או מי מטעמו הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר;
 כן

 לא

1.2

ככל ומתקיימים מי מהת אים המפורטים בסעיף  1.1על תתי סעיפיו ) (.1.1.1-1.1.8כאמור לעיל יצרף
המציע מסמך יסומן כ ספח ב')1י() (1בו יפרט את ת אי הפסלות המתקיימים בע יי ו ו/או מי מטעמו
כאמור.

1.3

במידה ואבחר לזוכה במכרז א י מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין אפעל
כדלקמן:
1.3.1

אודיע למזמין לאלתר ככל שיהיה לי ו/או למי מטעמי קשר משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי
העירייה ו/או מעובדי המזמין ו/או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על קידום ע יי ים עסקיים
בתחומים לגביהם אדרש לספק שירותים לעירייה ו/או למזמין.

1.3.2

במידה ואוכרז כזוכה במכרז ,בכל מקרה של חשש ל יגוד ע יי ים כמפורט במסמך זה ובהסכם
ההתקשרות ,א י מתחייב כי אודיע מידית למזמין על כך תוך הצגת הסיבות לחשש .רק לאחר
קבלת אישור המזמין ,ככל שיי תן ,אהיה רשאי/ת להמשיך בפעילות מול המזמין.

1.3.3

במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי ו/או מי מטעמי בחשש ל יגוד ע יי ים ,אודיע על כך
למזמין ללא כל דיחוי ,אמסור לה את המידע הרלב טי בכתב ואפעל לפי ה חיותיה.

 .2יגוד ע יי ים  -לקוחות/אחזקות
2.1

יש לסמן  במשבצת הרלוו טית



לא קיים חשש ל יגוד ע יי ים ,א י מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי אין ברשימת הלקוחות של המציע ובמתן
השירותים על יד ו ,כדי להוות יגוד ע יי ים עם מתן השירותים המוע קים על יד ו למזמין.



קיים חשש ל יגוד ע יי ים באשר לשירותים ה ית ים על יד ו ללקוחות.
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)במקרה זה על המציע לפרט במסמך פרד אשר יסומן על ידו כ ספח ב')1י() (2רשימה המפרטת את לקוחותיו
ו/או השירותים המוע קים על ידו העלולים להיות בגדר חשש ל יגוד ע יי ים כאמור(.
 .3אין באמור בטופס זה בכדי לגרוע מהתחייבות המציע ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם ההתקשרות ו/או מחובותיו
על פי כל דין.
 .4זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפ י,
____________________ ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב')1יא(  -תצהיר היעדר זיקה למזמין ,לעירייה ,ל בחריה ולעובדיה וב וסף
היעדר זיקה ליועצי מכרז זה
א י הח"מ ____________________ ת.ז ____________________ מאשר בזה כדלקמן:
.1

א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020לביצוע ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
_______________________________ ח.פ) ________________ .להלן" :המציע"( למי
הרצליה בע"מ )להלן" :המזמין"(.
ב.

.2

ה י משמש בתפקיד ________________ אצל המציע ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע.

ה י מצהיר ,כי המציע אי ו מ ה על אחד מאלה:
א .קרוב משפחה )בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות( של חבר/ת מועצת העיר הרצליה ו/או
חבר ועד המזמין ו/או של מי מבין יועצי המכרז )כהגדרתם להלן(.
ב .סוכ ו ו/או שותפו של חבר/ת מועצת העיר הרצליה ו/או חבר ועד המזמין ו/או של מי מבין יועצי
המכרז )כהגדרתם להלן(.
ג .קרוב משפחה )בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות( של עובד עיריית הרצליה ו/או המזמין.
ד .סוכ ו ו/או שותפו של עובד עיריית הרצליה ו/או המזמין.
ה .תאגיד שבו יש לאחד מבין המ ויים בסעיפי המש ה של סעיף  2זה לעיל חלק העולה על ) 10%עשרה
אחוזים( בהו ו ו/או ברווחיו ,ואף אחד מבין המ ויים בסעיפי המש ה של סעיף  2זה לעיל אי ו מ הל
ו/או עובד אחראי במסגרת המציע.
"יועצי המכרז" לע יין זה ,משמע ,מי מבין עורכי הדין במסגרת בועז וה ושות' ,משרד עורכי דין.

.3

ה י מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודת העיריות ] וסח חדש[ האוסרות התקשרות בחוזה ו/או בעסקה בין
העירייה לבין חבר מועצת הרשות המקומית ,כמפורט בסעיף  2לעיל ,וכן ההוראות הקבועות בפקודת
העיריות ] וסח חדש[ לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד מבין המ ויים בסעיף 2
לעיל ,וכן ידוע לי כי ב וסף לס קציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות פקודת העיריות ] וסח חדש[,
במקרה של כריתת חוזה ב יגוד להוראות פקודת העיריות ] וסח חדש[ כאמור לעיל ,יתן החוזה לביטול על
ידי העירייה על פי החלטתה ו/או על פי החלטת כבוד השר ומשבוטל החוזה כאמור לא תהיה העירייה
חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה .הוראות סעיף  3זה לעיל
יחולו ,בשי ויים המחויבים ,לגבי המזמין.

.4

כמו כן ,ה י מצהיר ומתחייב כי אם יחול שי וי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  2לעיל ,ה י
מתחייב להודיע על כך למזמין מייד עם קרות השי וי.

.5

ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש ה לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
כו ה.

.6

א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת.

.7

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ב' - 2תכולת מעטפת המציע
ל וחות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההזמ ה לקבלת הצעות ,על המציע לכלול במסגרת מעטפת
המציע את כל המסמכים המפורטים להלן ,לרבות ההצעה הכספית:
פרטי המסמך

מצורף  /לא מצורף

מס' סעיף בהזמ ה

כל מסמכי ההזמ ה לקבלת הצעות ,כולל חוברת
ההזמ ה
ככל שהמציע הי ו תאגיד  -צילום של תעודת
ההתאגדות של התאגיד
ככל שהמציע הי ו תאגיד  -אישורם על הא שים
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את
התאגיד בחתימתם על מסמכי ההזמ ה
מסמכי אישור יסיו ו הקודם של המציע

-

6.10

-

-

6.1 ,4.1

-

-

6.1 ,4.1

-

-

,6.2 ,4.2
ספח ב')1א(,
ספח ב')1ב(

-

מסמכים המעידים על מחזור כספי של המציע

-

,6.3 ,4.3
ספח ב')1א(

-

רישיון קבלן שירות

-

6.4 ,4.4

-

אישור תקף ועדכ י בדבר היות המציע עוסק
מורשה
אישור תקף ועדכ י מפקיד שומה או מרואה
חשבון בדבר יהול ספרים כחוק על ידי המציע
מסמכים המעידים על עמידת המציע בת אי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
תצהיר

-

6.5 ,4.5

-

-

6.5 ,4.5

-

-

6.6 ,4.6

-

-

,6.6.1 ,4.6
ספח ב')1ג(

-

אישור מטעם מי הל ההסדרה והאכיפה

-

6.6.2 ,4.6
ספח ב')1ד(

-

פרוטוקול מפגש מציעים

-

6.7 ,4.7

-

ערבות ב קאית להצעה

-

 6.8 ,4.8ו8 -

-

תצהיר בדבר קיום/היעדר תביעות

-

,6.9 ,4.9
ספח ב')1ה(,
ספח ב')1ו(

-

הודעות ,תשובות ,הבהרות ושי ויים )אם יהיו(

-

 23 ,22 ,6.11ו24 -

-

הצהרת המציע ופרטים כלליים

-

ספח ב'1

-

הצעת המחיר

-

מסמכי היעדר יגוד ע יי ים

-

,6.12
ספח ב')1ז(
ספח ב')1ח(
ספח ב')1ט(
ספח ב')1י(,
ספח ב')1יא(

-
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-

ספח ג'
הסכם
ש ערך ו חתם בהרצליה ביום _____ לחודש ___________ ש ת 2020
ב י ן:

מי הרצליה בע"מ
מרחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,הרצליה
)להלן" :המזמין"(

ל ב י ן:

מצד אחד

_____________________________
מרחוב ________________________________ ,
מצד ש י

)להלן" :הספק"(

הואיל

והמזמין הי ו תאגיד מים וביוב ,כמשמעות המו ח "חברה" במסגרת חוק תאגידי מים וביוב,
התשס"א ,2001-בבעלות ובשליטה מלאה של עיריית הרצליה) ,להלן" :העירייה"( ,אשר פועל
למתן שירותי מים וביוב בעיר הרצליה;

והואיל

והמזמין מעו יין לבצע שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים
)מט"ש( הרצליה )להלן" :השירותים"(;

והואיל

ולצורך כך הוציא המזמין ביום  ,25.08.2020הזמ ה לקבל הצעות לביצוע השירותים ,בכפוף
וכמפורט בת אים ובדרישות הקבועים בהזמ ה לקבל הצעות מס' ) 003/2020להלן:
"ההזמ ה"(;

והואיל

והספק הגיש למזמין ביום ________ הצעה ביחס לביצוע השירותים ,כמפורט במסגרת
יתר מסמכי ההסכם ,והוא מצהיר ,כי הוא בעל הידע ,ה יסיון ,המיומ ות המקצועית,
הכישורים ,המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועם;

והואיל

והמזמין החליט ,ביום ________ ,לאשר את הצעת הספק ולהתקשר עמו בהסכם זה;

והואיל

והמזמין מעו יין למסור לספק ,והספק מעו יין לקבל על עצמו ,את ביצוע השירותים עבור
המזמין ,בכפוף לת אי הסכם זה להלן;

והואיל

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים בי יהם במסגרת הוראות חוזה זה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והות ה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא ו ספחים
 .1.1המבוא להסכם ,המסמכים וה ספחים המפורטים להלן )בין אם מצורפים ובין אם אי ם מצורפים
להסכם( מהווים חלק בלתי פרד הימ ו )להלן" :ההסכם"(.
מסמך א'

-

מסמכי ההזמ ה לקבלת הצעות

מסמך ב'

-

הצהרות הספק ,פרטים כלליים אודות הספק והצעת הספק )ובכלל זה,
ההצעה הכספית(

ספח ג')(1

-

ספח ביטוחים

ספח ג')(2

-

ערבות ביצוע

ספח ג')(3

-

רשימת די י עבודה

ספח ג')(4

-

הוראות רלוו טיות מתוך חוק עבודת וער

ספח ג')(5

-

צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון
בגופים ציבוריים ,תשע"ג 2013 -

ספח ג')(6

-

תצהיר בדבר קיום חובות הקבלן בע יין שמירת זכויות עובדים

ספח ג')(7

-

והל קבלת אישור בדבר הרשעות וק סות בגין הפרת חוקי העבודה

ספח ג')(8

-

והל משרד הפ ים " :2/2011לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים"

 .1.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכי הסכם זה ,תיחשב
ההוראה המחמירה יותר ביחס לספק וזאת לפי קביעת המזמין ו/או מי מטעמו ,שהחלטתו תחייב
את הספק ללא צורך במתן ימוק ומבלי שלספק תהא כל טע ה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.2זה לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות
בין הוראה שבמסמכים השו ים בקשר עם הסכם זה ,חייב הספק להסב את תשומת לב המזמין לכך
לפ י ביצוע עבודה  /שירות כלשהם ולקבל הוראות מאת המזמין כיצד ל הוג.
בהיעדר ציון אחר של סדר עדיפויות ,ייחשב סדר העדיפות בין המסמכים כדלקמן  -המוקדם עדיף
על המאוחר) :א( ההסכם; )ב( מסמכי ההזמ ה לקבל הצעות.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.2זה ,מובהר כי תוכן הודעות ,תשובות ,הבהרות ושי ויים )אם יהיו(,
כאמור בסעיפים  23 ,22ו 26 -להזמ ה ,יגברו על שאר מסמכי ההזמ ה.
.2

פרש ות והגדרות
 .2.1כותרות סעיפי ההסכם ועדו לשם ה וחות והקלת ההתמצאות ,ואין לעשות בהן שימוש לצורך
פרש ות ההסכם או כל תכלית אחרת.
 .2.2לצורך הסכם זה תהיה למילים ולמו חים הבאים המשמעות הרשומה בצדם ,זולת אם עולה כוו ה
אחרת מהקשר הדברים:
"האתרים"

 האתרים בהם יבוצעו השירותים בהתאם להסכם זה ,וזאת כמפורטבהרחבה במסגרת הסכם זה.

"דין"

 חקיקה ראשית ומש ית של מדי ת ישראל ,לרבות חקיקת הבטיחות,48

פסקי דין וצווים של טריבו לים שיפוטיים של מדי ת ישראל וכן כל
הוראה וה חיה של רשות מוסמכת ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
"המ הל"

 מי ש תמ ה ,מזמן לזמן ,על ידי המזמין לפיקוח על אופן ביצועהתחייבויות הספק ,בין מראש ובין בדיעבד.

"הספק"

 האדם או הגוף המשפטי ,המקבל על עצמו את ביצוע ההתחייבויותהקבועות בהסכם זה ,כמוגדר בגוף ההסכם ,לרבות ציגיו ,יורשיו,
מורשיו ,שליחיו המוסמכים ,עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו בדרך
חוקית ובהסכמה בכתב של המזמין.

"העירייה"

 -עיריית הרצליה.

 .2.3הצדדים מסכימים באופן בלתי חוזר ,כי במקרה של היעדר הוראה מפורשת בהסכם זה או
על פיו ,ימולא החסר או יפורש הספק ,על פי הת אים המקובלים בין המזמין לבין ספקים המבצעים
עבורו שירותים והספק מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בע יין זה כלפי
המזמין.
.3

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ,מתחייב ומאשר בזאת כדלקמן:
 .3.1הוא פועל כדין לפי די י מדי ת ישראל ,וכי לא קטה גדו  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להי קט
גדו  -כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו ,חיסול עסקיו ,פשיטת רגל שלו או תוצאה
דומה אחרת.
 .3.2כל ההצהרות ,המצגים ,המידע וה תו ים לגבי הספק ,האמצעים העומדים לרשותו ו יסיו ו ,הכלולים
במסמך בכתב כלשהו ,ש מסרו במסגרת שלב משלבי ההזמ ה לקבלת ההצעות ו/או בטרם חתימה על
הסכם זה הי ם כו ים ומדויקים במועד חתימת הסכם זה.
 .3.3אין כל איסור ,הגבלה או מ יעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ו/או הסכם ,להתקשרותו בהסכם זה
ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו וכי התקשרותו בהסכם זה וביצוע כל התחייבויותיו על פיו אי ם
מהווים הפרה של כל דין ו/או הסכם כאמור.
 .3.4הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיו ות ו/או ההיתרים ,ה דרשים לפי כל דין ל יהול פעילותו הכללית
וב וסף לשם ביצוע כל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם בפרט ובמיוחד על מ ת לבצע את
השירותים על פי הסכם זה.
הספק מתחייב להעביר את התעודות והמסמכים והרישיו ות כאמור ,לידי המזמין מייד עם חתימת
הסכם זה ,ככל שיידרש ,וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה להלן.
 .3.5הספק מצהיר ומאשר כי בדק את דרישות המזמין וה חיותיו בקשר לביצוע השירותים בהתאם
להזמ ה ,וכן כי בדק את כל הפרטים והת אים הדרושים לשם מתן השירותים ,והוא מצהיר כי
ביכולתו לספק למזמין את השירותים ,בהתאם למפורט בהסכם זה ,במומחיות ,במיומ ות ,ביעילות,
בחריצות וב אמ ות ,בהתאם לסט דרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ,לשביעות רצו ו המלאה של
המזמין ובכפוף לכל דין ורשות מוסמכת.
 .3.6הספק מתחייב להשתמש במסגרת מתן השירותים עבור המזמין בציוד תק י ,תקין ובאיכות גבוהה
ולשביעות רצו ו המלאה של המזמין וב וסף לכך מתחייב כי הי ו אחראי לליקויים ולפגמים שיתגלו
בשירותים שיספק כאמור למזמין.
 .3.7הספק מתחייב לעמוד בכל תק י וה חיות הבטיחות הקבועים בהוראות הדין ,בכל ה וגע לביצוע
השירותים על פי ההזמ ה להציע הצעות והסכם זה והוראות הדין.
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לע יין תק י הבטיחות ,היה והתברר כי הספק אי ו עומד בתק י ובה חיות הבטיחות ,המוגדרים
כאמור בהזמ ה להציע הצעות ואו /ההסכם ,על ספחיהם ו/או הוראות הדין  -ע יין זה בלבד יהיה
סיבה מספקת לביטול ההתקשרות עם הספק.
 .3.8הוא בעל הידע ,ה יסיון ,המיומ ות המקצועית ,הכישורים ,היכולות ,כוח האדם והאמצעים כ דרש
לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולה.
 .3.9הוא בקיא בכל מגבלות הדין ב וגע לאופן ביצוע השירותים ,וב וסף מתחייב להתעדכן ,כל העת ,לגבי
כל חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליהם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב ליתן את
השירותים תוך שמירה קפד ית על כל כללי הבטיחות בעבודה ,ל קוט כל אמצעי זהירות הדרושים
למתן השירותים ,וכן להימ ע מכל מעשה ו/או מחדל העלולים להוות סכ ה לגוף או לרכוש ,ובכלל זה
לה חות את כל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם מתן השירותים ,באופן מפורט וברור,
בדבר מתן השירותים תוך שמירה והקפדה על כל כללי הבטיחות ה דרשים.
 .3.10הספק ,בשמו ובשם עובדיו ,מתחייב להע יק שירות אדיב ומקצועי .כמו כן ,כל צוות הספק יהיו בעלי
מקצוע מ וסים ,ישאו תעודות זהות כחולות ו/או רישיו ות עבודה חוקיים וכן יצייתו להוראות ציג
המזמין.
 .3.11הוא מסוגל מכל הבחי ות לבצע את השירותים על פי יתר הוראות ההסכם ובהתאם להצעתו
במסגרת ההזמ ה לקבלת הצעות.
 .3.12ידוע לספק כי ההסכם אי ו הסכם לטובת צד ג' .מובהר ,כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין
בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי ו/או התחייבות כלשהי בין הספק לבין
כל גורם אחר שאי ו המזמין .כמו כן ככל והשירותים יי ת ו על ידי הספק באמצעות מי מטעמו הרי
שהספק יהא מחויב כלפי המזמין בגין כל הפעולות שעשה/ביצע מי מטעמו ,וכי הוא מחויב לעדכן
ולהבהיר למועסקים על ידו את כל ה הלים של המזמין.
 .3.13הספק מתחייב כי הוא מ הל את ספריו כדין ויעשה כן במשך כל תקופת ההתקשרות ,וכי הוא מעביר
דרך קבע לכל רשות רלוו טית את כל תשלומי החובה הקשורים ב יהול עסקיו לרבות בכל הקשור
לעובדים המועסקים על ידו .מובהר ומודגש בזאת כי ת אי לתשלום התמורה ,הוא שהספק ימציא
למזמין אישור על יהול ספרים כחוק ועל פטור מ יכוי מס במקור.
 .3.14הספק מתחייב כי יקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,התש "ח-
) 1998להלן" :חוק שוויון זכויות"( ככל וחלות עליו ו/או ויחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות ,וכן
ב וסף ,במקרה והוא מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות ,יפ ה
למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות וה חיות ,ככל שיי ת ו.
 .3.15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק ושא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע ולקיים ,בעצמו
את כל הוראות הבטיחות והגהות הקיימות על פי הדין כפי שיעודכ ו ,מעת לעת ,כון למועד חתימת
הסכם זה וכן במשך כל תקופת ההתקשרות ,בכתב ,על ידי המזמין ועל פי הוראות כל דין ,לרבות על
פי תק ות ארגון הפקוח על העבודה ,פקודת הבטיחות בעבודה ) וסח חדש( ו/או ה חיות בטיחות
ובהתאם לה חיות המזמין כפי שיי ת ו מעת לעת.
 .3.16מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה והאמור על פי כל דין ,הספק ו/או כל מי מטעמו מתחייב כי במהלך
כל תקופת ההסכם יקיים את הוראות ה ספחים המצורפים להסכם.
 .3.17הספק מתחייב כי כל המידע אותו מסר למזמין במהלך המכרז )ההזמ ה לקבלת הצעות( ו/או
לקראת חתימת הסכם זה ,לרבות המידע המפורט בהצעתו ,הי ו מלא ו כון באופן הדרוש לביצוע
מלוא התחייבויותיו של הספק וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי הסכם
זה.
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 .3.18ידועה לספק חשיבות עמידה בלוחות הזמ ים ,וכי יפעל ככל ה דרש על מ ת לעמוד ביעדים ש קבעו
לביצוע השירותים השו ים כפי שייקבעו על ידי המזמין ובהתאם להוראות הסכם זה.
 .3.19ידוע לספק שהצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם ,מהוות ת אי להתקשרות עמו ,וכי הוא מתחייב
להודיע מידית למזמין ,בכתב ,על כל שי וי שיחול בהן.
.4

מהותה של ההתקשרות
 .4.1המזמין מוסר בזה לספק והספק מקבל בזה על עצמו ,את ביצוע השירותים ,באופן ובאיכות
המתאימים לכל ת אי ההזמ ה לקבלת הצעות והסכם זה ,ובכלל זה ,שימוש בפריטי הציוד והעסקת
כל הגורמים המתאימים על פי הוראות ההזמ ה לקבלת הצעות והסכם זה ,ובהתאם למע ה הספק
במכרז )אשר אושר במפורש ובכתב על ידי המזמין( ,ומבלי לגרוע מהאמור מובהר ,כי למזמין תעמוד
הזכות ,לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך בה מקות ,לדרוש מאת הספק להחליף איזה מבין
פריטי הציוד המצוי בשימוש הספק בעת ביצוע השירותים שוא הסכם זה ,ככל שלעמדת המ הל
אילו אי ם עומדים בת אי המכרז וההסכם ו/או לדרוש מאת הספק להחליף את מי מבין עובדיו
והמועסקים על ידו  -והספק מתחייב לעשות כן באורח מיידי ,והכל בהתאם לת אי הסכם זה
ולה חיותיו של המ הל.
מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן ,למזמין תעמוד הזכות ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים המוע קים על ידי הספק ,מבלי שיחול שי וי
כלשהוא במ ג ון קביעת התמורה המשולמת לידי הספק בהקשר לכך ,ולספק לא תהא כל טע ה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .4.2השירותים יסופקו למזמין ברמה מקצועית מעולה ובשלמות ביצועית ,בהתאם לאמור ב ספחים וכן
בהתאם להוראות ולבירורים של המ הל ו/או כל מי ש תמ ה על ידו לצורך כך ,בין אם הוראות אלה
תי ת ה בתחילת ביצוע השירותים ובין במהלך הביצוע וכן בהתאם לסט דרטים וכללים מקצועיים
מעולים ,ובהתאם להוראות כל דין.
 .4.3במסגרת זו מתחייב הספק להשיג ,על אחריותו וחשבו ו ,את כל ההיתרים והאישורים ה דרשים
לצורך ביצוע השירותים על פי כל דין.
 .4.4למען הסר ספק מובהר ,כי המזמין אי ו מתחייב לקבל את השירותים מסוג השירותים שוא הסכם
זה מאת הספק בלבד ,ולספק לא תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה
ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 .4.5מודגש ,כי הספק ועובדיו יהיו רשאים לבצע במסגרת האתרים אך ורק את השירותים כמפורט
בהסכם זה וב ספחיו ואותם בלבד ,וחל איסור על הספק ועובדיו לבצע במסגרת האתרים פעילויות
אחרות )בין בתמורה ובין שלא בתמורה( ,וב וסף חל איסור על הספק ועובדיו לאפשר לצדדים
שלישיים קיומן של פעילויות כמפורט לעיל ו/או פעילויות אחרות במסגרת האתרים.
 .4.6הספק מאשר כי הזכות המוק ית לו בהסכם זה ,הי ה זכות לביצוע השירותים בלבד ,והכל כאמור
בהסכם זה ,וכי לספק לא מוע קת כל זכות אחרת כלשהי וכי הסכם זה לא יתפרש כמע יק לספק
זכויות כלשהן וספות ו/או אחרות בקשר לאתרים.
מובהר ,כי במסגרת השירותים יתן לספק היתר לשהות במסגרת האתרים אך ורק לצורך ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה .רשות השימוש כאמור מות ית במפורש בכך ,שהספק השלים את
מלוא התחייבויותיו לראשית תחילת תקופת הסכם זה ,ובפרט המציא לידי המזמין את הערבות
הב קאית והביטוחים ,כמפורט בהרחבה בהסכם זה.

51

 .4.7הספק מצהיר ומתחייב בזה ,כי מטרת רשות השימוש ה ית ת לו הי ה למטרת ביצוע השירותים
בלבד ובמסגרת האתרים בלבד ,והספק מתחייב שלא לעשות שימוש באתרים אלא למטרת ביצוע
השירותים בלבד.
 .4.8הספק מצהיר ומאשר ,כי הזכות המוק ית לו מכוח הסכם זה לא תע יק לספק זכויות כלשהן בגביית
תשלומים כלשהם ,אשר אמורים להשתלם לידי המזמין ,מאת צדדים שלישיים.
 .4.9הספק מצהיר ומאשר ,כי הזכות לביצוע השירותים לא תע יק לספק זכויות כלשהן לביצוע עבודות
ב ייה ו/או שי ויים ,מכל סוג שהם ,ביחס לאתרים ,או ביחס לחלקם ,וזאת אלא אם יי תן אישור
מראש ובכתב של המזמין ,בכפוף להוראות הסכם זה.
.5

תפקידיו וסמכויותיו של המ הל
 .5.1מבלי לגרוע מהוראות האמור לעיל ולהלן ,המזמין מסמיך בזה את המ הל להוציא אל הפועל בשמו
את כל הסמכויות המוק ות לו לפי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען לפי
הסכם זה ,אלא אם אמר אחרת בהסכם זה.
 .5.2המ הל יהא רשאי ליתן לספק הוראות בכל דבר וע יין ,הקשור לביצוע הסכם זה ,ובכלל זה:
 .5.2.1להורות לו על קצב ואופן אספקת השירותים;
 .5.2.2להורות על ביטול חלק מבין השירותים ו/או הוספת שירותים וספים ,הכל כמפורט
במסגרת הסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת ספחי ההסכם;
 .5.2.3לבדוק את היקף התקלות והליקויים )אם בכלל( בקשר לביצוע השירותים;
 .5.2.4לבדוק את החשבו ות המוגשים על ידי הספק ,לתת לספק ה חיות לתיקו ים בחשבו ות
ולהעביר המלצתו לגבי אישורם לידי המזמין;
 .5.2.5לבדוק כל תון ו/או פרט אשר יש לו ,על פי שיקול דעתו המוחלט של המ הל ,רלוו טיות
לאופן ביצוע ההסכם.
 .5.3הספק חייב לאפשר למ הל לבקר ,בכל עת ,במקום ביצוע השירותים וזאת לצורך ביצוע ביקורת של
השירותים ,של טיב השירותים ,של טיב החומרים ו/או הציוד )ככל ש עשה שימוש בחומרים  /בציוד
מטעם הספק( ,וכן של קצב ביצוע השירותים ולצורך כל מטרה אחרת ,אשר המ הל ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,ימצא ל כון.
 .5.4היה והמ הל בדעה ,כי הספק מבצע את השירותים או כל חלק מהם שלא בהתאם להוראות הסכם
זה ,יהיה המ הל רשאי אך לא חייב להעמיד את הספק על כך ולדרוש ממ ו לבצע פעולות ,בין באופן
כללי ובין בצירוף כל ו/או חלק מהאמצעים שעל הספק ל קוט כדי לתקן את המצב והספק מתחייב
למלא אחר דרישות המ הל במלואן ובמועדן ,ואם לא קבע המ הל מועד לביצוע השלמת השירותים -
בתוך לא יאוחר מאשר ) 30שלושים( דקות ממועד מתן הוראת המ הל ,וזאת אף אם ית ה ההוראה
בעל-פה.
 .5.5הספק מתחייב לעדכן את המ הל בכל מקרה של תקלה ,או כל קושי בביצוע ההסכם ויפ ה אליו לשם
קבלת הוראות בכל מקרה של ספק באשר לאופן ביצועו.
 .5.6המ הל יהיה רשאי לקבוע ,כי בשעות מסוימות ו/או בימים מסוימים לא יבצע הספק את השירותים
וזאת בשל ת אי מזג אוויר ו/או מכל סיבה אחרת ,אשר תיראה למ הל כמוצדקת לפי שיקול דעתו
הבלעדי וזאת מבלי שלספק תהיה והוא מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי המזמין ו/או
העירייה ו/או המ הל ו/או מי מטעמם בע יין זה.
למען הסר ספק ,יודגש כי לא תשולם לספק תמורה כלשהי בעבור השעות ו/או הימים ,במהלכם
הושבתו השירותים ,לפי הוראת המ הל כאמור בסעיף  5.6זה לעיל ,למעט תשלום בגין הוצאות
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ישירות של הסעת עובדים מטעמו של הספק אל האתרים וכן שעות עבודה בהן כחו העובדים מטעמו
של הספק בפועל באתרים.
תחשיב בקשר לע יין זה יבוצע על בסיס הצעת הספק במכרז ב יכוי הה חה ש ית ה ביחס לסוג
השירותים ומובהר כי לא תי תן לספק כל תוספת בקשר לאי ביצוע השירותים במהלך המועדים
האמורים לעיל.
 .5.7המ הל רשאי להורות לספק ,בתקופת חלותו של הסכם זה ,בכתב ו/או בעל פה )תוך שבאותו היום או
ביום שלמחרת יירשם הדבר במסגרת יומן העבודה( ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להרחיב או לצמצם
את היקף השירותים המבוצעים על ידי הספק וזאת באמצעות צמצום ו/או הרחבה של מספר
העובדים המועסקים בביצוע השירותים שוא הסכם זה ו/או צמצום או הרחבה של היקף שעות
העבודה ו/או צמצום או הרחבה של היקף השירותים המבוצעים מדי יום ,והכל בין לתקופה קצובה
ובין ללא הגבלת זמן ,וזאת בהודעה אשר תימסר לספק ,לכל הפחות) 48 ,ארבעים ושמו ה( שעות
לפ י כ יסתה לתוקף של ההוראה כאמור ובמקרים כאמור יתווסף או ייגרע )לפי המקרה( חלק יחסי
מהתמורה שתשולם לספק לפי הסכם זה.
במקרה של הרחבת שעות מתן השירותים  -תשולם לספק התמורה שהוצעה על ידי הספק במסגרת
הצעתו )ב יכוי הה חה שהציע הספק( ,ולספק לא תהא והוא מוותר בזה מראש על כל טע ה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או המ הל ו/או מי מטעמם בקשר לע יי ים אלו.
 .5.8המ הל רשאי לבדוק אם הספק מפרש כהלכה את ההסכם ,הוראות המזמין והוראותיו הוא.
 .5.9הספק מתחייב להעביר לידי המ הל ,לצורך ביצוע תפקידו ,את כל הדוחות המפורטים בהסכם זה
וכן כל מסמך וסף שיידרש למ הל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לביצוע תפקידו.
.6

אחריות ו זיקין
.6.1

זק לגוף ולרכוש
 .6.1.1הספק בלבד יהא אחראי לכל זק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למזמין ו/או
לעירייה ו/או לרכוש ו/או לאדם ,לרבות לעובדיו ,למועסקיו ,קבל י מש ה ,עובדיהם,
מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל
גורם אחר הקשור בביצועם של השירותים ו/או בביצוע ההסכם ו/או אי ביצועו ו/או אי
ביצועו בשלמות מצד הספק ו/או מי מטעמו ו/או בשל אי קיום הוראות כל דין ו/או הסכם
זה ו/או הוראות המזמין ו/או המ הל ,בין אם הדבר כרוך ברשל ות ובין אם לאו ,לרבות כל
זק למב ה ,לצי ורות ,לכבלי חשמל וטלפון ,למערכות תת-קרקעיות ועל-קרקעיות ,ציבורית
ו/או פרטיות ,ועל הספק יהיה לתקן ,על חשבו ו הוא ,כל זק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או
הוצאה כאמור ,או לשלם פיצויים בגין ה זק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מייד עם
דרישה ראשו ה מאת המזמין ולפצות את המזמין ו/או העירייה )בהתאם למקרה( על
חשבו ו בגין כל תביעה ,שתוגש גדם בקשר עם זק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה
שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של התחייבויות הספק
הכלולות בהסכם זה.
לע יין טל הראיה ו טל ההוכחה ב זיקין ,יראו את הספק בכל ה וגע לפריטי הציוד ,אשר
הובא על ידי הספק לאתרים בהם מבוצעים השירותים ,כמי שהייתה לו השליטה והמלאה
והבלעדית עליהם ,כמי שממו ה היחיד והבלעדי עליהם וכבעליהם היחיד והבלעדי.
טען הספק שלא התרשל ב וגע לביצוע התחייבויותיו ,או כי לא היה ליקוי בביצוע
התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,או כי הוא פטור מאחריות לליקוי ו/או ל זק  -עליו טל
ההוכחה.
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 .6.1.2אין בסעיף זה כדי להק ות לצד שלישי כל זכות כלפי הספק שאי ה מוק ית לו על פי הוראות
כל דין.
 .6.2פגיעה בזכויות ק יי יות
הספק יפצה וישפה את המזמין ו/או העירייה )לפי המקרה( בגין כל תביעה ,דרישה ,הליך ,זק ,היטל
וכדומה ,ה ובעים מפגיעה בזכויות פט טים ,מדגמים ,סימ י מסחר ,זכויות יוצרים ,ידע ,הליך סודי
או זכויות דומות ,בקשר לשירותים.
 .6.3שיפוי
 .6.3.1באופן מיוחד ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי סעיף  6זה  -מתחייב הספק לפצות
ולשפות את המזמין ו/או העירייה )בהתאם למקרה( בגין כל תביעה על פי פקודת ה זיקין
) וסח חדש( ,כפי שתתוקן מזמן לזמן או לפי כל חוק שיבוא במקומה ,או כל חוק אחר.
 .6.3.2ב וסף לאמור לעיל ,יהיה הספק חייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או העירייה
)בהתאם למקרה( ,בגין כל סכום שיחויב המזמין ו/או העירייה )בהתאם למקרה( לשלמו
מחמת ה זקים האמורים לעיל ,קודם ששילם המזמין ו/או העירייה )בהתאם למקרה( את
הסכום ש תחייב בו ו/או שעליו לשאת בו ובכל מקרה שהמזמין ו/או העירייה )בהתאם
למקרה( ייאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר ל זק ו/או אובדן ו/או הפסד
ו/או הוצאה כאמור  -מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור וזאת בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהמזמין ו/או העירייה )בהתאם למקרה( עמד בו בקשר
לכך ,לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכ ת עדים ומומחים ,והכל בכפוף לכך שהמזמין תן
לספק הודעה על קבלת הדרישה בתוך זמן סביר ממועד קבלתה ואפשר לספק להתגו ן.
אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות המזמין על פי הסכם
זה או על פי כל דין.
 .6.4מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הספק
ו/או אחריותו לפי סעיף  6זה וכן כי אין בהוראות סעיף  6זה כדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין.
.7

ביטוח
העירייה לע יין סעיפי האחריות )סעיף  6לעיל( ,הביטוח והשיפוי )סעיף  7זה להלן( בהסכם זה משמעותה:
המזמין וכן עיריית הרצליה וכן תאגידים עירו יים וכן חברות עירו יות וכן גופי סמך רשותיים ו/או חלצ"ים
עירו יים וכן בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה(.
 .7.1מבלי לגרוע מאחריות ו/או מהתחייבויות הספק על פי הוראות כל דין ועל פי הסכם זה ,ובפרט סעיף
המועד המיועד
 6לעיל ,מתחייב הספק לבצע ולקיים ,על חשבו ו ,החל מהמוקדם מבין -
לתחילת ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה ,או מועד תחילת ביצוע השירותים בפועל  -ולמשך כל
תקופת ביצוע השירותים ,או אף מעבר לכך ,את מלוא הביטוחים המפורטים להלן:
.7.1.1

ביטוח אש מורחב )לרכוש ולציוד בבעלות הספק(;

.7.1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;

.7.1.3

ביטוח חבות מעבידים;

.7.1.4

ביטוחי חובה ומקיף לכל כלי הרכב המשמשים את הספק לצורך ביצוע השירותים;

.7.1.5

ביטוח אחריות מקצועית.

)להלן ביחד" :ביטוחי הספק"(.
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 .7.2הספק מתחייב ,כי ביטוחי הספק ייערכו בת אים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן וב ספח
הביטוחים המצ"ב כ ספח ג')) (1להלן " :ספח ביטוחי הספק"( להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד
ממ ו.
 .7.3ביטוחי הספק ייערכו על ידי הספק בחברת ביטוח המורשית מו יטין כדין בישראל.
 .7.4ב וסף לאמור לעיל ,הספק יבטח על חשבו ו הוא למשך כל זמן ביצוע השירותים את הציוד וכל רכוש
אחר שהובא על ידו לצורך ביצוע השירותים ,במלוא ערכם ,מעת לעת ,בפ י כל זק ו/או אובדן ,אשר
הספק אחראי להם לפי ת אי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .7.5ביטוחי הרכוש של הספק ,ה ערכים על פי סעיף  1ל ספח אישור ביטוחי הספק ,יכללו סעיף מפורש
בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הספק והבאים מטעמו כלפי המזמין והעירייה,
מ הליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם
ל זק בזדון.
 .7.6פוליסת האחריות כלפי צד שלישי ,ה ערכת על ידי הספק על פי סעיף  2ל ספח אישור ביטוחי הספק,
תורחב לכלול את המזמין והעירייה כמבוטחים וספים היה ותוטל עליהם )או על מי מהם( אחריות
למעשה ו/או מחדל רשל י של הספק ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו בכפיפות לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו ערכו ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .7.7פוליסת חבות מעבידים ,ה ערכת על ידי הספק על פי סעיף  3ל ספח אישור עריכת ביטוחי הספק,
תורחב לשפות את המזמין והעירייה היה ו טען לע יין קרות תאו ת עבודה ו/או מחלה מקצועית
כלשהי תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,כי הי ם )או מי מהם( ושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי הספק.
 .7.8פוליסת אחריות מקצועית ,ה ערכת על ידי הספק על פי סעיף  4ל ספח ביטוחי הספק ,תורחב לכלול
את המזמין והעירייה כמבוטחים וספים בגין אחריות ,אשר עלולה להיות מוטלת עליהם )או על מי
מהם( עקב מעשה ו/או מחדל רשל י מצד הספק והבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות
הספק כלפי המזמין והעירייה.
 .7.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הספק ,כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול ,בין
היתר ,תקופת גילוי של ) 6ששה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח )סעיף  4ל ספח ביטוחי הספק(.
 .7.10על הספק להחזיק בתוקף את ביטוחי הספק ה דרשים בקשר עם ביצוע השירותים שוא הסכם זה,
במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף.
עם זאת ,את ביטוחי האחריות המקצועית ,על הספק להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת
ההתייש ות על פי דין.
 .7.11היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים וספים ו/או משלימים לביטוחים ה "ל,
מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים ה וספים ו/או המשלימים ולגרום לכך ,בכל ביטוח וסף
ו/או משלים ,אשר יערוך מעבר למצוין לעיל ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין
והעירייה ומ הליהם ועובדיהם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם
שגרם ל זק בזדון ,ובביטוח אחריות וסף ו/או משלים שיערוך הספק ,לגרום לכך ,כי הביטוח יורחב
לשפות את המזמין והעירייה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפי הע יין.
 .7.12ביטוחי הספק ייכללו ת אי מפורש על פיו ייקבע כי הי ם קודמים לכל ביטוח ה ערך על ידי המזמין
והעירייה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טע ה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או
העירייה ,לרבות כל טע ה ו/או זכות ,המפורטים בסעיף  59לחוק הסכם ביטוח התשמ"א ,1981 -
לרבות כל טע ה של "ביטוח כפל" כלפי המזמין והעירייה וכלפי מבטחיהם.
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 .7.13ביטוחי הספק ,ה ערכים על פי דרישות סעיף  7זה ,לרבות על פי האמור ב ספח אישור עריכת ביטוחי
הספק ,יכללו ת אי מפורש על פיו המבטח אי ו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לש ותם
לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן ישלח למזמין ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,לפחות
) 60ששים( יום מראש על כוו תו לעשות זאת ,וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשי וי
לרעה שכאלו לגבי המזמין אם לא שלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף ) 60ששים( הימים ממועד
שליחת ההודעה.
 .7.14מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לע יין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו ביצוע השירותים
שוא הסכם זה או חלק ממ ו יבוצעו על ידי קבלן מש ה מטעם הספק ,מתחייב הספק לדאוג כי בידי
ספק המש ה תהיי ה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה ,לרבות בהתאם לת אים
ולסכומים ה דרשים באישור עריכת ביטוחי הספק.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק הוא ה ושא באחריות כלפי המזמין והעירייה בגין ביצוע
השירותים שוא הסכם זה ,לרבות כאלה שיבוצעו על ידי קבלן מש ה מטעמו של הספק ,והספק יהיה
אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין והעירייה בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם למי מהם ,במישרין
ו/או בעקיפין ,עקב ביצוע השירותים שבוצעו על ידי קבלן המש ה ,בין אם אובדן ו/או זק כאמור
מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .7.15הספק מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המזמין והעירייה בגין זק
שהוא זכאי לשיפוי עבורו )אלמלא ההשתתפות העצמית ה קובה בפוליסה( ,על פי הביטוחים ש ערכו
לפי ספח אישור ביטוחי הספק ,והוא פוטר בזאת את המזמין והעירייה מכל אחריות ל זק כאמור.
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
 .7.16הספק מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשו ן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות ה כללות בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיי ה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע השירותים שוא
הסכם זה או תקופת ההתייש ות ,לפי הע יין.
 .7.17ב וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בביטוחי הספק ,כי הפרה של ת אי מת אי
פוליסות הביטוח על ידי הספק ,מ הליו ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו לא תפגע ה בזכויות המזמין
והעירייה על פי ביטוחים אלו.
 .7.18כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את המזמין והעירייה ,באופן
מלא ,בגין כל זק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרת ת אי מת אי אילו מבין
הפוליסות על ידי הספק ו/או מ הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו.
 .7.19הספק מתחייב להמציא לידי המזמין אישור ביטוחי הספק לכל הפחות ע"פ ת אי הביטוח ה דרשים
ב ספח הביטוח ספח ג') ,(1כשהוא חתום על ידי המבטח  ,במועד חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא
יאוחר מ) 7 -שבעה( ימים לפ י מועד תחילת ביצוע השירותים.
 .7.20מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,המצאתם ו/או בשי ויים ו/או בבדיקתם ו/או אי
בדיקתם על ידי המזמין ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם ,טיבם,
תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הספק ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על
המזמין ו/או העירייה ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או כדי לצמצם אחריותו של הספק על פי
הסכם זה או על פי כל דין.
 .7.21בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למזמין כי איזה מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם או מבוטל,
כאמור בסעיף  7.13לעיל ,מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש ,לפחות ) 30שלושים( יום לפ י מועד הכ יסה לתוקף של צמצום ו/או ביטול הביטוח
כאמור.
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 .7.22הספק יחזור וימציא את אישור ביטוחי הביטוח בתוך ) 14ארבע עשר ( ימים לפ י תום תקופת
הביטוח ,כל עוד משכות התחייבויות הספק לפי הסכם זה וכל עוד הסכם זה בתוקף.
על פי דרישת המזמין ,ימציא הספק אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית אף מעבר לתקופת
ביצוע התחייבויות הספק ,וזאת כל עוד מתקיימת אחריותו של הספק בקשר עם ביצוע התחייבויות
הספק ,על פי דין ו/או הסכם )ככל שמתקיימת(.
 .7.23אם לא יבצע הספק את הביטוחים כ דרש ממ ו בהסכם זה ,יהיה המזמין רשאי ,אך במפורש לא
חייב ,לעורכם בשמו של הספק או להשלימם ,לפי הע יין ,ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב
מהע יין.
המזמין יהא רשאי ל כות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כ "ל וכן כל הוצאה לווית וכן הפרשי
הצמדה וריבית בתוספת תקורה בשיעור של ) 20%עשרים אחוזים( ,מכל סכום אשר יגיע לספק ממ ו
בכל זמן שהוא ,או לגבותו בכל דרך אחרת שימצא ל כון.
 .7.24בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הספק על כך בכתב למבטח ולמזמין.
הספק מתחייב ל הל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המזמין בכל הדרוש למימוש
הזכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין ל הל המשא ומתן בעצמו.
 .7.25ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,מתחייב הספק לקיים את כל הוראות החוקים והתק ות
בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות
ומ יעת זקים אותם יש לקיים בעת ביצוע השירותים.
.8

ערבות ביצוע
 .8.1במעמד חתימת הסכם זה ,ימציא הספק למזמין ,ערבות ב קאית אוטו ומית ,בלתי תלויה ובלתי
מות ית ,להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ,בסכום של  15,000ש"ח )חמישה-עשר
אלף שקלים חדשים( ,ב וסח המצורף להסכם זה כ ספח ג') (2ומהווה חלק בלתי פרד הימ ו )להלן:
"הערבות לביצוע"(.
הערבות לביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד
האחרון בו הוגשו ההצעות במסגרת ההזמ ה לקבלת הצעות והמדד הקובע יהיה המדד הידוע בחודש
בו תחולט הערבות.
הערבות תעמוד בתוקפה עד תום ) 30שלושים( יום מהיום ש קבע לסיום ביצוע השירותים )סיום
תקופת ההסכם( ,בהתאם לאמור בסעיף  15להלן.
הערבות תי תן לפקודת "מי הרצליה בע"מ".
הערבות לביצוע תי תן ,בין היתר ,בקשר עם התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,לרבות ,אך מבלי
למעט ,ביצוע השירותים ויתר התחייבויות הספק ,בהתאם להוראות הסכם זה ,וכן להבטחת פיצוי
המזמין ו/או צדדים שלישיים בגין זקים ,כאמור בסעיף  6לעיל.
 .8.2על אף האמור בסעיף קטן  8.1לעיל ,באם תקופת ביצוע ההסכם תימשך מעבר לתקופת הערבות
לביצוע ,על הספק לחדש את הערבות לביצוע ,באותם ת אים שפורטו לעיל ,לכל תקופת ההארכה
ולמשך ) 3שלושה( חודשים וספים )בכל פעם( לאחר סיומה.
ב וסף ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות לביצוע ,אשר תומצא למזמין ,כאמור לעיל,
מיוזמתו ,ולהמציא למזמין אישור מהב ק על הארכת תוקפה ,לפחות ) 14ארבעה-עשר( יום לפ י
מועד פקיעתה .מובהר במפורש כי במקרה שהספק לא ימלא אחר התחייבות זו תהא זכאי המזמין
לדרוש את פירעון ערבות הביצוע ללא כל התראה מוקדמת לספק.
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 .8.3באם לא יתחיל הספק בביצוע השירותים ,כ דרש על פי הוראות הסכם זה ,או בכל מקרה של הפסקת
העבודה ללא אישור המ הל ,יהא זכאי המזמין לחלט ולממש את הערבות לביצוע ש תן הספק.
 .8.4היה ולא ימסור הספק למזמין ערבות לביצוע ,הערבות שצירף הספק להצעתו במסגרת ההזמ ה
לקבלת הצעות לא תוחזר והמזמין יהא רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע.
אין בסעיף  8.4זה בכדי לגרוע מחובת הספק ליתן למזמין את הערבות לביצוע כמפורט לעיל.
 .8.5המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות לביצוע ,כולו או חלקו ,בפעם אחת או לשיעורין .גבה המזמין
מהערבות לביצוע סכום כלשהו ,ישלים הספק מיידית את סכומה לסכום המקורי.
 .8.6המזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע בכל עת בה הופרה על ידי הספק הוראה על פי
הסכם זה ,אשר להבטחתה ת ה הערבות ,וכן לגביית כל הכספים המגיעים למזמין מהספק על פי
הסכם זה.
 .8.7הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ,בהשלמת או בהארכת תוקף הערבות לביצוע ,לרבות
מס בולים )אם וככל שיחול(.
 .8.8למען הסר ספק ,יובהר ,כי ערבות הביצוע ,הי ה אוטו ומית ,בלתי מות ית ו ית ת לחילוט
על פי פ ייה חד צדדית של המזמין ,ללא כל דרישה להוכחת זק ו/או לה מקה וללא צורך לדרוש
תחילה את סכום הערבות לביצוע מאת הספק.
.9

צוות העבודה של הספק
 .9.1צוות העבודה
 .9.1.1הספק ימ ה צוות עבודה של א שי מקצוע מעולים ובעלי יסיון בביצוע השירותים ,בהרכב
ובמספר ותוך הקצאת שעות עבודה כ דרש לביצוע השירותים בהתאם לקצב הדרוש ובאופן
המיטבי )להלן" :צוות העבודה"(.
במסגרת האמור ,ימציא הספק למ הל דיווחי מצבת כוח אדם שבועיים וחודשיים,
המפרטים את חלוקת העובדים לפי מקצועות ,סוגיהם והעסקתם ,ב וסף י הל וימציא
לאישור המזמין ,לפי דרישתו ,פ קסי כוח אדם המפרטים את שמו ומקצועו של כל עובד
המועסק בביצוע השירותים ,וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכרו.
הספק ידאג לספק לכל עובדיו אשר יועסקו בביצוע השירותים ,בעצמו ועל חשבו ו ,ביגוד
אחיד ,עליו יצוי ו באופן מכובד ובולט פרטי המזמין ,העירייה והספק.
הספק יציג לאישור המ הל את דוגמת הביגוד המוצעת על ידו לכל הפחות ) 14ארבעה-עשר(
יום לפ י תחילת תקופת הסכם זה.
הספק מתחייב לה חות את עובדיו ל הוג ב ימוס ובאדיבות כלפי כל המצויים בתחום
האתרים ,בהם מבוצעים השירותים.
 .9.1.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ימ ה הספק איש קשר מטעם הספק ,אשר יבין את
ההסכם בין המזמין לבין הספק ,יקבל את ההוראות ,הדרישות והביאורים מטעם המ הל
ויעמוד לרשותו של המזמין והמ הל בכל עת ובכל ע יין בכרוך בביצוע השירותים שוא
הסכם זה )להלן " :ציג הספק"(.
כל הודעה ו/או הוראה מאת המזמין ,אשר ית ה ל ציג הספק ,תיחשב כאילו ית ה לידי
הספק.
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מובהר ,כי על ציג הספק להימצא באתרים ,ככל שיידרש לפי שיקול דעת הספק ,לצורך
מילוי תפקידו ,ובכלל זה יהול עובדי הספק ,וכי עליו לעמוד לרשות המזמין בכל עת ,וב וסף
לכך להיות זמין בכל עת מתן השירותים באמצעות טלפון ייד.
 .9.1.3מי וי ציג הספק כאמור בסעיף  9.1.2לעיל כפוף לאישור מוקדם של המזמין ובכתב.
 .9.1.4המ הל רשאי להורות לספק להחליף כל אחד מבין א שי צוות עבודתו )לרבות ,את ציג
הספק( או להורות לספק להרחיק מייד מביצוע השירותים כל אחד מבין א שי צוות עבודתו,
בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי שיישא בגין כך בכל אחריות כלפי הספק או כלפי
א שי הצוות.
בגין הפרת הוראת סעיף זה ישלם הספק למזמין פיצויים מוערכים מראש בסך של  250ש"ח
)מאתיים וחמישים שקלים חדשים( ,בתוספת מע"מ כחוק ,וזאת לכל יום במהלכו יעסיקו
הספק ב יגוד להוראת סעיף זה.
.9.1.5

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן ,הספק אחראי להשגת כל האישורים ה דרשים
על פי כל דין להעסקת עובדים זרים בישראל.
"עובדים זרים" ,משמע ,עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהי ם תושבי האוטו ומיה
ביהודה ,שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד
בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים
כלכליים והוראות שו ות( )תיקו י חקיקה( ,תש "ה .1994 -
עם זאת מובהר ומודגש ,כי לצורך ביצוע כל השירותים שוא הסכם זה לא יועסקו
על ידי הספק עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על
ידי הספק ובין על ידי כל מי מטעמו )לרבות ,קבלן מש ה ו/או קבלן כוח אדם ו/או כל גורם
אחר עמו התקשר ו/או יתקשר הספק(.
"מומחה חוץ" ,משמע ,תושב חוץ ש תקיימו לגביו כל אלה) :א( הוזמן על ידי תושב ישראל
שאי ו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו
יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית; )ב( שוהה בישראל כדין; )ג( בכל תקופת שהייתו
בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודיות; )ד( בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם
לו הכ סה חודשית אשר אי ה ופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,וזאת
כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
עוד מודגש ,כי העסקת עובדים זרים ב יגוד לאמור בסעיף  9.1.5זה לעיל תהווה אי עמידה
בת אי הסכם זה ותהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 .9.1.6הספק יבטיח ,כי עובדיו לא ישוטטו באתרים בהם מבוצעים השירותים ובסביבותיהם ולא
יפריעו לשירותים ולעבודות המתבצעים באתרים אלו ,כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים
לאתרים ה "ל וכי יהיו פיכחים בכל שעות עבודתם.
 .9.1.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב שלא להעסיק בביצוע השירותים כל אדם שיש לו
רישום פלילי ובפרט עבירות כ גד המוסר ו/או גד רכוש ו/או כל פגיעות גוף.
למען הסר ספק מובהר ,כי על פי דרישת המ הל ,ימציא הספק ביחס לכל עובד המועסק
בביצוע השירותים אישור על היעדר רישום פלילי ,על חשבו ו של הספק ,והכל בכפוף
להוראות הדין.
 .9.1.8הספק ימ ע מעובדיו או מי מטעמו ללון באתרים בהם מבוצעים השירותים,
וידאג ויוודא את הסעתם לאתרים ומהם בתחילת ובסוף כל יום עבודה.
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.9.1.9

בכל מקרה של היעדרות עובדים בשל מילואים ,מחלה ,חופש ו סיבות מוצדקות ,על הספק
לדאוג למתן השירותים על ידי עובדים מחליפים אשר עו ים על הדרישות המפורטות
במסמכי הסכם זה.

 .9.1.10העובדים שיועמדו לרשות המזמין לביצוע השירותים יועמדו ללא תשלום וסף ומחיר ביצוע
האמור בסעיף  9זה כלול במחירי הצעת הספק במכרז ולא ישולם ב פרד.
 .9.1.11הספק מתחייב שלא להעסיק בקשר עם מתן השירותים מי מבין עובדי העירייה ו/או עובדי
המזמין ו/או קרובי משפחה מדרגה ראשו ה של עובדי העירייה ו/או עובדי המזמין ,ללא
אישור מפורש לכך מאת המזמין ,מראש ובכתב.

 .9.2ת אי עבודה
 .9.2.1הספק יהא אחראי לבדו להספקת סידורי וחיות ות אי עבודה אותים ובטוחים לצוות
העבודה מטעמו.
בכלל זה ,מתחייב הספק להבטיח ת אי בטיחות ות אים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כ דרש על פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית  -כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה,
במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד .1954 -
 .9.2.2הספק יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין לגבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו בקשר
עם מתן השירותים ,ולהשגת כל ההיתרים והאישורים ה דרשים על פי כל דין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור:
 .9.2.2.1הספק יעסיק ויקב ל עובדים באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק
שירות התעסוקה תשי"ט  ,1959 -במספר כפי שיאושר על ידי המ הל.
 .9.2.2.2הספק י הג בשוויון כלפי מועמדים לעבודה במסגרת השירותים שוא הסכם זה
וכלפי כל עובד המועסק על ידו בביצוען ,תוך איסור על אפליה ,וזאת כפי
שמתחייב על פי הוראת כל דין.
 .9.2.2.3הספק ימציא לידי המזמין  -כת אי לתחילת מתן השירותים כאמור בהתאם
להסכם זה  -אישור ממשטרת ישראל ,בהתאם להוראות סעיף  3לחוק העסקה של
עבריי י מין במוסדות מסוימים ,תשס"א  ,2001 -המתייחס לכל מועסקיו של
הספק ,וכן ימציא אישור כאמור גם בהתייחס לכל מועסק חדש ו/או וסף של
הספק בקשר עם מתן השירותים ,כת אי להעסקתו .למ יעת ספק ,הספק לא יוכל
להעסיק ,עובד כלשהו שלא תקבל לגביו אישור כאמור ממשטרת ישראל.
 .9.2.2.4הספק יקיים את האמור בחוקי העבודה על תק ותיהם וכל חקיקת מש ה
הקשורה להם ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין
לשכת התיאום של הארגו ים הכלכליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי
ש ערך והוא בר-תוקף בע ף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוק ו
בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
חלק מבין הוראות הדין הרלוו טיות לביצוע השירותים שוא הסכם זה מצורפות
כ ספח ג') (3להסכם זה ומהוות חלק בלתי פרד הימ ו.
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 .9.2.2.5הספק ימציא לכל אחד מעובדיו המועסקים בקשר עם מתן השירותים הודעה לפי
חוק הודעה לעובד )ת אי עבודה( ,תשס"ב .2002 -
לעובד שאי ו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המוב ת לו.
ת אי לתחילת מתן השירותים יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים
שקיבלו את ההודעה כאמור ,וכן הצהרה כי העובדים קיבלו את ההודעה כאמור,
קראו אותה והבי ו את תוכ ה ,וזאת בצירוף וסח ההודעה ש מסרה לעובדים או
וסח ההודעה המעודכ ת לעובדים.
 .9.2.2.6הספק ישלם בעד עובד ,המועסק בביצוע השירותים שכר עבודה ,בהתאם לתעריף
ש קבע על ידי איגוד מקצועי מוכר על ידי הממשלה וכן ישלם לפחות שכר
מי ימום ,כקבוע בחוק שכר מי ימום ,התשמ"ז .1987 -

 .9.2.2.7מפאת מורכבות השירותים ות איהם הקשים ,מתחייב הספק שלא להעסיק
עובדים מתחת לגיל .21
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק
עבודת ה וער ,התשי"ג ) 1952 -להלן" :חוק ה וער"( בכלל ,ואת הוראות סעיפים
 33ו 33 -א' לחוק ה וער בפרט ,וכי ככל שתאושר לו  -מבלי שיהא בכך כדי להוות
היתר ו/או אישור להעסקה כאמור ,אשר תי תן או שלא תי תן לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין וזאת ללא כל צורך בה מקה  -הוא מתחייב לקיים את
הוראות חוק ה וער.
הוראה זו הי ה הוראה עיקרית של ההסכם ,שהפרתה תיחשב הפרה יסודית של
ההסכם ותק ה למזמין ,מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי ההסכם ו/או
הדין ,זכות לבטל הסכם זה.
ההוראות הרלוו טיות מחוק ה וער מצורפות כ ספח ג') (4להסכם זה ומהוות
חלק בלתי פרד הימ ו.
 .9.2.2.8הספק ימסור לכל עובד המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים תלוש שכר
בהתאם לתיקון מס'  24לחוק הג ת השכר ,תשי"ח .1958 -
אם מ ע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו ,ישלח לו הספק את תלוש השכר
באמצעות הדואר.
 .9.2.2.9הספק ישלם בעד עובד ,המועסק בביצוע השירותים ,מסים לקר ות ביטוח
סוציאלי ,בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את
המספר הגדול ביותר של עובדים במדי ה ,באותו ע ף ,בתל-אביב-יפו.
הספק מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי ,שבה הוא קשור ,בכל חודש,
רשימת עובדים ,עם פירוט שכר העובד ,בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבל ית.
רשימות אלה תכלול ה את שם העובד ,מספר תעודת הזהות ,כתובתו ושכרו -
לגבי עבודה יומית ,את שם ראש הקבוצה ,כתובתו והיקף התשלום הכללי  -לגבי
עבודה קבל ית.
הספק מתחייב להמציא למזמין אישור מטעם הקרן האמורה ,כי קיים את
התחייבויותיו בהתאם לסעיף זה.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -הספק מתחייב לבצע הפקדות לקופת גמל לקצבה
ולקרן השתלמות בהתאם לקבוע בצו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות
בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבורים ,תשע"ג ,2013-וב וסף בהתאם לצווי
ההרחבה בע ף ה יקיון.
העתק מצו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון
בגופים ציבורים ,תשע"ג 2013-מצורף כ ספח ג') (5להסכם זה.
להסרת ספק יודגש ,כי ההפקדות ותשלומי המעסיק עבור פיצויי פיטורים לא
ית ות להחזרה למעביד ,וכי בהתאם להוראות סעיף  23לחוק הפיקוח על
שירותים פי סיים )קופות גמל( ,תשס"ה  ,2005 -לא יהיה הספק רשאי למשוך
את כספי התגמולים ש צברו בקופה ,לרבות תגמולי המעסיק.
הוראות סעיף זה הי ן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה ,אשר הפרתן על ידי
הספק תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה ,ותק ה למזמין ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר ו/או וסף לו זכאי המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,את הזכות
לבטל את ההתקשרות עם הספק.
 .9.2.2.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל  -הספק מתחייב לשלם לכל העובדים המועסקים על
ידי הספק בביצוע השירותים )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמ יים( ,שכר
בצו העסקת עובדים על ידי קבל י
שלא יפחת מהשכר החודשי הקבוע
שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבורים ,תשע"ג ,2013-וכן בהתאם
לצווי ההרחבה בע ף ה יקיון.
הוראות סעיף זה הי ן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה ,אשר הפרתן על ידי
הספק תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה ,ותק ה למזמין ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר ו/או וסף לו זכאי המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,את הזכות
לבטל את ההתקשרות עם הספק.
 .9.2.2.11הספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ) וסח משולב( ,תשכ"ח -
 ,1968כפי שיתוקן מזמן לזמן והתק ות שהותק ו או שיותק ו על פיו ולהמציא
מזמן לזמן לפי דרישה ,אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את
התחייבויותיו לפי סעיף זה.
 .9.2.2.12הספק אי ו רשאי לק וס את העובד ו/או ל כות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או
לגבות מהעובד סכומי כסף בשום ת אי.
הוראות סעיף זה הי ן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה ,שהפרתן על ידי
הספק תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה ,ותק ה למזמין ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר ו/או וסף לו זכאי המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,את הזכות
לבטל את ההתקשרות עם הספק.
 .9.2.2.13בהתאם לאמור בסעיף )26א( לחוק להגברת האכיפה של די י העבודה ,תשע"ב -
) 2011להלן" :החוק להגברת האכיפה"( )ואף אם הוראות החוק להגברת האכיפה
אי ן חלות לגבי הספק ו/או לגבי הסכמים מסוג הסכם זה( ,הספק מתחייב כי
בתלוש השכר אשר יי תן על ידי הספק לעובדיו מדי חודש בחודשו ,יצוין מפורשות
כי" :במקרה שבו קיימת פגיעה בזכויות עובדים ,יתן לפ ות אל מר קובי ד י ו,
הממו ה על יישום חוק הגברת האכיפה של די י העבודה מטעם מי הרצליה
בע"מ ,בטלפון."09-97108100 :
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.
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 .9.3פיקוח
 .9.3.1המזמין יהא רשאי לקבל לידיו ,לפי דרישתו ,את כל ה תו ים והאישורים ה דרשים לצורך
מעקב אחר קיום התחייבויותיו של הספק על פי סעיפים  9.2.2 - 9.2.1לעיל וזאת מבלי
שהדבר יטיל עליו חבות ו/או אחריות כלשהי.
.9.3.2

למען הסר ספק מובהר ,כי התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  9.2.1לעיל באות כדי להוסיף
על חובות הספק על פי כל דין או הסכם ולא לגרוע מהן ,וכי אין בהן כדי ליצור הסכם
לטובת צד ג' כלשהו ,לרבות עובדי הספק ,עובדי קבל י מש ה או קר ות הביטוח הסוציאלי.

 .9.3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב ,כי יערוך בדיקות תקופתיות באמצעות
בודק שכר מוסמך ,כמשמעות מו ח זה במסגרת החוק להגברת האכיפה של די י העבודה,
תשע"ב ) 2011 -להלן" :החוק להגברת האכיפה"( ,ובפרט לפי הוראות פרק ו' לחוק ה "ל,
וזאת אף אם החוק להגברת אכיפה אי ו חל על הספק ו/או ביחס לשירותים שוא הסכם זה.

 .9.3.4הספק מתחייב עוד ,כי ימציא לידי המזמין אישורים מאת בודק שכר מוסמך )כמשמעות
המו ח בחוק להגברת האכיפה( ו/או מאת רואה חשבון חיצו י בדבר קיומן של הבדיקות
התקופתיות כמתואר בחוק להגברת האכיפה ,וכן כי יספק למזמין בכתב כל מידע ו/או תון
ה דרש למזמין ,לפי שיקול דעתו של המזמין ,והכל מבלי שהדבר יפורש ו/או ישתמע
מ טילת אחריות כלשהי של המזמין בקשר עם שכר עובדי הספק  -ומוסכם על הצדדים ,כי
מלוא האחריות בקשר לכך חלה על הספק ועליו בלבד.
 .9.3.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למזמין תעמוד הזכות לבצע בדיקות שכר לבחי ת קיום דרישות
די י העבודה לעובדי הספק ,באמצעות בודק שכר חיצו י מטעם המזמין ובמקרה כאמור
יחולו ההוראות שלהלן:
 .9.3.5.1הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם בדיקות המזמין כאמור ,מ הל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,וכל גורם מקצועי אשר ימו ה לע יין שמירת
זכויות עובדים.
במסגרת הבדיקות יידרש הספק להמציא ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס
הכ סה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקר ות פ סיה ולקופות גמל ,תלושי שכר ,דוחות
וכחות של עובדי הספק המועסקים בביצוע השירותים ,וכן כל מסמך אחר
הרלוו טי לביקורת.
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.
 .9.3.5.2במקרים שבהם מצאה בבדיקות הפרה של זכויות עובדים ,יפעל הספק בהתאם
להוראות בודק השכר מטעם המזמין לשם תיקון הליקויים ופרק הזמן שיקבע
בודק השכר.
ככל שלא יפעל הספק לתיקון הליקויים ובתוך פרק הזמן כאמור  -ייחשב הספק
כמפר באופן יסודי את הסכם זה.
 .9.3.5.3הספק מתחייב להשיב בכתב על כל תלו ה שתועבר אליו מאת המזמין בדבר
פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו בקשר עם השירותים ,בפרק הזמן
שי קוב המזמין.
בתשובתו יפרט הספק את הליך בדיקת התלו ה ואת האופן שבו טופלה.
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 .9.3.5.4מבלי לגרוע מהאמור ,הספק מסכים לכך שהמזמין רשאי לקזז ו/או לעכב ו/או
להפחית מן הסכומים המגיעים לספק מאת המזמין סכום השווה לסכומים
שהמזמין השתכ ע שהספק מ ע מלשלם לעובדיו ו/או מסכומים שהיה על הספק
להעביר לצד ג' בגין עובדיו ו/או עבורם.
סכום זה יועבר לספק רק לאחר המצאת תצהיר חתום על ידי מ הלו המוסמך של
הספק אליו יצורף אישור רואה חשבון בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל הת אים
הסוציאליים ו/או התשלומים אשר הספק מ ע מלשלם כאמור.
 .9.3.5.5במקרה שבו יידרש המזמין לערוך בדיקה כאמור ,יהא המזמין רשאי להטיל את
עלויות הבדיקה או חלקן על הספק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,ולספק
לא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .9.3.5.6וסף על האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי לפיצוי מוסכם בסך  5,000ש"ח )חמשת
אלפים שקלים חדשים( בגין כל הפרה המ ויה בתוספת השלישית לחוק להגברת
האכיפה כלפי עובד אשר תתגלה בבדיקה שוטפת או בתלו ה ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין ,ומבלי לפגוע מכל סעד אחר המוק ה למזמין על פי כל דין
ו/או על פי הסכם זה.
 .9.4תוספת ותק
 .9.4.1הספק ישלם לעובדיו המועסקים בביצוע השירותים שוא הסכם זה תוספות ותק ,בהתאם
לסעיף  33לצו ההרחבה בע ף ה יקיון  ,2014 -על פי הטבלה שלהלן:

.9.4.2

התשלום בגין תוספת לפי ותק תשולם אחת לחצי ש ה בכפוף להמצאת אסמכתאות כי
סכומים אלו הועברו לעובדים .למ יעת ספקות ,המזמין יהא רשאי לדרוש מסמכים
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ואסמכתאות לפי שיקול דעתו ,בטרם יעביר תשלום זה לידי הספק ,ולספק לא תהיה כל
טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .9.5אמות מידה להע קת מע ק מצוי ות
 .9.5.1סעיף  3לצו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים
ציבוריים ,תשע"ג ) 2013 -להלן בסעיף זה" :הצו"( ,קובע כי קבלן יקיון ישלם ,אחת לש ה,
מע ק מצוי ות לעובדי יקיון מצטיי ים ,על יסוד אמות מידה ,שיקבע הגוף הציבורי
)המזמין( ,בהסכם שבי ו לבין קבלן ה יקיון )הספק(.
 .9.5.2הספק ישלם אחת לש ה מע ק מצוי ות לעובדים מצטיי ים של הספק בשיעור של ) 1%אחוז
אחד( מבסיס השכר באותה ש ה שבה הוע ק מע ק המצוי ות.
לע יין סעיף זה "בסיס השכר" הוא :הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד הקבועים בסעיף 2
לצו בתוספת גמול בעד עבודה בשעות וספות או ביום מ וחה ,אם יש ם ,וקצובת סיעה
בתקופה אשר בעדה משולם המע ק.
המע ק אשר ישולם לא יובא בחשבון לע יין פיצוי פיטורין או ערך שעה ולא יופרשו בגי ו
הפרשות כלשהן.
 .9.5.3המע ק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל בכל ש ה שלאחר תום הש ה שבעדה או
בחלקה משולם המע ק.
 .9.5.4עובד יקיון יוכל להיות זכאי למע ק רק אם יועסק בתקופה שבעדה משולם המע ק ,כולה
או חלקה ,לפי הע יין ,ולא פחות מ) 6 -ששה( חודשים רצופים.
גם עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לקבלת מע ק.
 .9.5.5אמות המידה לבחירת עובדים מצטיי ים בביצוע השירותים והמשקל אשר יי תן
לכל אמות מידה יהיו כדלקמן:
 .9.5.5.1איכות ה יקיון );(50%
 .9.5.5.2מילוי המשימות בהתאם להוראות );(10%
 .9.5.5.3הופעה חיצו ית מסודרת ,תודעת שירות ו ימוס );(10%
.9.5.5.4

וכחות העובד ,איחורים לעבודה וכדומה );(10%

 .9.5.5.5קבלת ביקורת באופן ע יי י );(10%
.9.5.5.6

כו ות וגמישות במקרה הצורך );(10%

 .9.5.5.7ל יקוד אחראי יקיון במקום באמת המידה "איכות ה יקיון" תבוא אמת המידה
"יכולת יהול ה עת עובדים".
 .9.5.6העובדים המצטיי ים ייבחרו בהתאם לאמות המידה הקבועות לעיל בהתבסס על חוות דעת
מ הל המוסד בו מבוצעים השירותים והמ הל מטעם המזמין.
 .9.5.7הספק יפרסם לעובדיו אחת לש ה הודעה המפרטת את אמות המידה להע קת מע ק
המצוי ות ואופן שקלולן.
 .9.5.8המע ק ישולם לכל הפחות לעובד אחד ,זאת כדי לעודד הצטיי ות בקרב עובדי הספק
המועסקים בביצוע השירותים.
 .9.5.9המזמין יהא רשאי לש ות את אמות המידה על פי שיקול דעתו הבלעדי ,והספק מתחייב
להע יק מע ק מצוי ות על פיהם.
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.10

יומן עבודה
 .10.1הספק י הל ,יומן עבודה יומי ב) 2 -ש י( עותקים לפחות ,בשפה העברית ובמתכו ת כפי שתיקבע על
ידי המ הל ,בו יירשמו הוראות והערות המ הל ,וכל פרט אחר בהתאם להוראות המ הל )להלן:
"היומן"( ,לרבות:
 .10.1.1פרטי כל השירותים שבוצעו מדי יום ביומו )תוך פירוט האתרים השו ים בהם התבצעו
השירותים(;
 .10.1.2מספר העובדים המועסקים לסוגיהם ,מדי יום ,ושעות עבודתם וביחס לכל עובד יפורטו
שמו ,מספר ת.ז ,.כתובתו ,מקצועו וסוגו במקצוע;
 .10.1.3תקלות ועיכובים במהלך ביצוע השירותים וכן תאו ות עבודה;
 .10.1.4רישום ק סות יומיים;
 .10.1.5הוראות המ הל בקשר לביצוע השירותים;
כן ירשום הספק ביומן העבודה בקשות ,תלו ות ותביעות שלו בקשר לביצוע השירותים .יובהר ,כי
המזמין לא יתייחס לכל בקשה או תלו ה של הספק אלא אם רשמה כאמור.
באם יידרש י הל הספק יומ ים פרדים לשירותים שו ים ו/או במסגרת אתרים שו ים.
 .10.2כל רישום ביומן העבודה על ידי הספק או המ הל יהווה ראיה חלוטה לאמור בו ,בכפוף להסתייגויות
של המ הל ,כפי ש רשמו בצדו ,ועוד בת אי שכל רישום כאמור שלא בידי המ הל הובא לידיעת
המ הל ,והמ הל הוסיף בצדו במפורש ,כי אין לו הסתייגויות לגבי הרישום .מודגש ,כי כל הערה
ביומן שתרשם על ידי הספק ואשר לא יתקבל אישורו המפורש של המ הל לגביה לא תחייב את
המזמין ולא תוכל לשמש עילה לדרישת תמורה.
 .10.3יומן העבודה ייחתם מידי יום ביומו על ידי הספק ועל ידי המ הל או מי מטעמו וש י העתקים מכל
דף יימסרו לידי המ הל.
 .10.4כל הוראה ש ית ה על ידי המ הל לספק ,אם לא רשמה על ידי המ הל עצמו ביומן העבודה ,תירשם
שם מייד על ידי הספק.
 .10.5כל אימת שלפי הסכם זה על המ הל למסור הוראה או הודעה לספק בכתב ,יראו אותה כ ית ת בכתב
אם היא רשמה ביומן.
 .10.6אין האמור ביומ י העבודה ,לרבות אישור המ הל ,משום הסכמה של המזמין למתן תוספת
תקציבית ,או הסכמה בעלת משמעות כספית כלשהי לספק.
 .10.7ב וסף לאמור בסעיף  10זה לעיל ,ימסור הספק למזמין מדי חודש עד ליום ה) 5 -החמישי( לאותו
חודש ,דו"ח ובו פירוט כל השירותים שסופקו על ידי הספק במשך החודש ש סתיים והכל לאחר
אישורו של המ הל את הדו"ח האמור לרבות את כמות העובדים ומכסת השעות שבוצעה על ידי
כל מסמך ו/או
הספק במהלך אותו חודש ,וכן ימסור הספק לפי דרישת המזמין ,בכל עת,
מידע בקשר לביצוע השירותים.

.11

שמירה על הוראות החוק ובטיחות
 .11.1הספק מתחייב להשיג ,על אחריותו וחשבו ו ,את כל ההיתרים והאישורים ה דרשים לצורך ביצוע
מתן השירותים על פי כל דין .למען הסר ספק ,יובהר כי אין לראות בהסכם זה כתחליף לכל רישיון
ו/או היתר הדרושים על פי דין מטעם העירייה ו/או המזמין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי דין,
חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
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 .11.2הספק יציג בפ י המזמין ,אחת לש ה ,רישיון מעודכן תקף בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על
ידי קבל י כוח אדם ,התש "ו .1996 -
במקרה שבו רישיו ו של הספק לא חודש או לא הוארך או בוטל או שלל או הותלה או הושע ,יודיע
הספק למזמין לא יאוחר מ) 24 -עשרים וארבע( שעות מהמועד שבו התקיים אחד מהאירועים
האמורים לעיל.
אי חידוש או אי הארכת הרישיון תוך ) 14ארבעה עשר( ימים ממועד ההודעה כאמור יהווה הפרה
יסודית של הסכם זה.
 .11.3על הספק לשמור בקפד ות על הוראות הדין החל על ביצוע מתן השירותים והספק מקבל אחריות
מלאה כלפי המזמין והעירייה וכל הבאים מכוחם לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה ,שתוגש
גדם בגלל הפרת דין כזו ש עשתה על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.
 .11.4הספק מצהיר בזאת ,כי הוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד  ,1954 -את פקודת
הבטיחות בעבודה 1946 ,והתק ות על פיהם ,וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת
ההוראות והתק ות האמורות.
 .11.5לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה ,רואה הספק את עצמו כ"מ הל עבודה" ו וטל על עצמו את מלוא
החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהאמור לעיל.
 .11.6הספק מתחייב לספק ,על חשבו ו ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחו ו ו וחיותו של
הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המ הל ,או שיהיה דרוש על פי דין ,או על פי
הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.

 .11.7הספק מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאו ה ו/או חבלה ו/או זק שייגרמו לעובדיו ו/או למי
מטעמו ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע השירותים
ו/או בקשר לכך .הספק משחרר בזאת את המזמין ו/או העירייה ו/או המ הל ו/או מי מטעמם מכל
אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאו ה ,חבלה או זק כאמור.
 .11.8הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או המ הל בשל כל הוצאה בגין ע יי ים
באחריותו של הספק כאמור בסעיף  11.7לעיל ,מייד לפי דרישתם הראשו ה של המזמין ו/או העירייה
ו/או המ הל )לפי המקרה( .המזמין יהא זכאי ל כות את סכום השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים למזמין
ו/או לעירייה ו/או למ הל )לפי המקרה( ,כאמור לעיל ,מכל סכום שיגיע לידי הספק בהתאם להסכם
זה וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכך.
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אופן ביצוע השירותים
 .12.1הספק יע יק את השירותים למוסדות המזמין כמפורט להלן.
 .12.2הספק יע יק את השירותים למרכזי היום המופעלים על ידי המזמין באמצעות מספר העובדים
ה קובים בטבלאות המוצגות להלן ,במהלך השעות והימים למתן השירותים כמפורט להלן:
מספר העובדים שעות מתן השירותים

המוסד

הימים בהם יי ת ו השירותים

משרדי המזמין

2

 19:00עד 21:00

ראשון עד חמישי )כולל(

טיהור

1

 16:00עד  ,18:30או
במועדים אחרים
שיתואמו מראש עם
המזמין

ראשון עד חמישי )כולל(

מכון
השפכים
)מט"ש(
הרצליה
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משרדי המזמין ממוקמים ברחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"( ,בהרצליה.
מכון טיהור השפכים )מט"ש( הרצליה ממוקם בסמוך לבית העלמין החדש בהרצליה.
 .12.3השירותים במסגרת מוסדות המזמין יכללו את ביצוע כל מפרט הפעילות באתרים השו ים ,כאמור
במסגרת ספח ב')1ח(  -ספח תמחירי לפי סעיף  6.12.2למכרז.
 .12.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק יבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
 .12.4.1השירותים יסופקו על ידי הספק באתרי המזמין ,בימים ראשון עד חמישי )כולל( ,החל
מהשעה  19:00ועד לסיום ביצוע השירותים ,אך תחילת ביצוע השירותים לא תהא יאוחר
מהשעה  20:00באותו היום ,ואילו במט"ש יתן יהיה לבצע בכל יום מהימים ראשון עד
חמישי )כולל( החל מהשעה ) 16:00או במועדים אחרים שיתואמו מראש עם המזמין(.
השירותים יסופקו במועדים כאמור בסעיף זה ,גם אם באותו היום אין המזמין מקיים
פעילות במשרדיו ו/או שהפעילות במשרדי המזמין סתיימה לפ י תחילת שעת אספקת
השירותים כאמור ,והכל למעט בערבי חג ובחג.
חרף האמור בטבלה שלעיל ,היה והעבודה תסתיים בתוך פחות מאשר פרק הזמן שצוין
בטבלה דלעיל  -אך מבלי לפגוע באיכות ובטיב השירותים ה דרשים בהתאם להוראות מכרז
זה  -אזי תשולם לספק תמורה שהי ה בסכום הרשום מעלה )דהיי ו ,מכפלת כמות העובדים
בשעות העבודה ה קובים(.
 .12.4.2השירותים יבוצעו בהתאם לתדירות פעילות ובחלוקה של יקיון יומי ,שבועי ,חודשי ,רבעו י
וחצי ש תי ,הכל כמפורט בהרחבה בטבלה הקבועה במסגרת ספח ב')1ח(  -ספח תמחירי
לפי סעיף  6.12.2למכרז ,ולא פחות מאשר כמצוין בטבלה ה "ל.
 .12.4.3השירותים יי ת ו הן במשרדי המזמין ברח' בן גוריון  ,2הרצליה ,והן במשרדי המזמין במכון
טיהור השפכים בהרצליה.
 .12.4.4מטלות ה יקיון הכלולות בשירותים יועברו לעובד ה יקיון מטעם הספק על גבי טופס ,אשר
יכלול את כלל פעילות ה יקיון ,אשר עתידות להתבצע בהתאם להוראותיו של הסכם זה.
 .12.4.5באחריות הספק ל ייד את עובדיו לאתרי המזמין בהתאם לשעות ולזמ י העבודה.
 .12.4.6פיקוח  -מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,בתדירות של אחת לשבוע )לפחות( יבצע
מפקח מטעם הספק ביקורת בע יין רמת ה יקיון המבוצעת במשרדי המזמין ויציין את
תוצאות ביקורתו על גבי טופס ייעודי של המזמין.
הביקורת תיעשה באופן תואם למפרט ה יקיון התקופתי ,ובסופה ישאיר המפקח את טופס
הביקורת חתום בחתימתו במשרדי המזמין עבור המ הל.
 .12.4.7כל פריטי הריהוט והציוד במשרד ,כולל מסכי מחשב וטלוויזיה ,טלפו ים וכן פריטים
צרכי
וספים לגביהם י חה המזמין את הספק לבצע את ה יקיון באופן שו ה בשל
יקיון מיוחדים של הריהוט ו/או הציוד המסוים ,י וקו באמצעות ייר תעשייתי עם חומר
יקוי כחול )ס ו קליר או ש"ע(.
 .12.4.8שעת תחילת ביצוע השירותים וסיומן יהיו כמצוין בסעיף  12.4.1לעיל ,ויש להקפיד על שעות
הביצוע ובעיקר על תחילת הביצוע שכן משרדי המזמין מצאים בתוך קומת משרדים
ה סגרת בשעה .22:00
 .12.4.9על הספק לדאוג ולוודא ,כי כל עובדיו ,אשר ייכ סו לתוך משרדי המזמין יהיו ללא עבר
פלילי בעבר ובהווה ,זולת אם חלפה תקופת ההתייש ות לפי חוק המרשם הפלילי ותק ות
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השבים ולהציגם ללקוח מראש עוד לפ י מועד תחילת העבודה ,בטופס רש"פ קי ,תשמ"א -
 ,1981וזאת מבלי לגרוע מיתר ת אי הסכם זה לעיל.
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ,היה והספק יעסיק עובדים זרים ,יהיו לאלה רישיו ות
ברי תוקף מהגוף המוסמך בישראל )כפוף להוראות ההסכם בקשר להעסקת עובדים(.
עובדי הספק יהיו מאושרים לכ יסה בהתאם לאישור חתום מאת המ הל עבור איש/אשת
ה יקיון ,מחליף עובד יקיון ,וכן המפקח.
מובהר ומודגש ,כי ל וכח רגישות החומרים והמסמכים המצויים במשרדי המזמין כ יסה
של אדם אשר אי ו מאושר כ יסה למתחם המזמין ,בחתימה מפורשת של המ הל ,מהווה
הפרה חמורה של ההסכם ,על כל המשתמע מכך ,ותק ה למזמין את הזכות לסיום מיידי של
הסכם זה ,מבלי שלספק תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כ גד המזמין ו/או
המ הל ו/או מי מטעמם.
 .12.4.10עובדי ה יקיון מטעם הספק יתייצבו לעבודה במשרדי המזמין בתלבושת ייצוגית ,אשר
תכלול חלוק/חולצה ה ושאים את פרטי הספק ,וב וסף ,כשהם מגולחים ובעלי הופעה
ייצוגית ומסודרת.
 .12.4.11באחריות הספק והעובדים מטעמו לוודא ,שבזמן עבודתו לא ייכ ס כל אדם ,אשר לא מ ה
עם עובד/עובדי המזמין לתוך תחום משרדי המזמין.
ככל ש יתן ,י על עובד ה יקיון את דלתות משרדי המזמין לאורך כל מהלך עבודתו.
העובד לא ייצא את המשרדים ללא עילת דלתות וחלו ות המשרד.
העובד לא יעשה כל שימוש במתק י המזמין ,אלא אם הדבר דרוש לשם ביצוע עבודתו ,או
אם קיבל אישור מפורש על כך מטעם גורם מוסמך אצל המזמין.
 .12.4.12היה והספק לא עמד בהתחייבויותיו לגבי טיב השירותים או הספק השירותים כקבוע
בהסכם זה ,יבצע הספק פעולת יקיון חריגה ביום שישי באותו השבוע ,וזאת באישור או
בהתאם לדרישת המ הל.
 .12.4.13בסיום פעילות ה יקיון היומית באתרי המזמין ,באחריות עובד ה יקיון לבצע כיבוי אורות
מקומי וראשי ,סגירת חלו ות בכל המשרדים ,כיבוי מזג ים ,עילת דלתות משרדים ,הפעלת
מערכת האזעקה ו עילת דלתות הכ יסה של משרדי המזמין.
 .12.4.14פי וי הזבל ממשרדי המזמין ייעשה לחדר הזבל המיועד לכך בב יין בלבד.
 .12.4.15פי וי מוצרי קרטון יפו ה לדחס ית הקרטון שבח יון הב יין.
 .12.4.16כחלק משגרת ה יקיון היומית ,ירוק ו קרטו יות ושקי איסוף ה ייר שבמשרדים ,עמדות
עבודה ,פי ות צילום והיכן שימקם המזמין את שקי האיסוף ל קודת איסוף מרכזית
במשרדים.
 .12.4.17הספקת חומרי ה יקיון בכללותם וכן האמצעים ה דרשים לשם ביצוע מתן השירותים
יסופקו על ידי הספק  ,ומובהר ,כי עלות החומרים והאמצעים כאמור תהיה כלולה במסגרת
התמורה המשולמת מאת המזמין לידי הספק בהתאם להסכם זה.
 .12.4.18ב וסף ,ידאג הספק ,בעצמו ועל חשבו ו ,לאספקת עגלת שירות ,שואב אבק רטוב/יבש )בעל
עוצמת שאיבה המתאימה לביצוע העבודה( ,מוט ל יקיון בגובה ,מגבים ,מטאטא ,יעה,
סמרטוטים ,דלי למים ,מברשת להסרת אבק ,וכן שלט עומד על גבי הרצפה "סכ ת החלקה
לצורך שימשו במסגרת אספקת השירותים.
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 .12.4.19חומרי ה יקוי ,המסופקים על ידי הספק יהיו בעלי תו תקן ישראלי ויכללו לכל הפחות סבון
רצפה ,ווקס לרצפה ,בקבוק עם מתיז וחומר כחול )ס ו קליר או ש"ע( ,אקו ומיקה ג'ל בלבד,
סבון כלים ,כרית יפ ית ,חומרים מאושרים על ידי יצרן המדיח עבור מדיח הכלים ,מטליות
ל יקוי המטבח ,ייר יגוב ידיים למטבח ,סבון ידיים למטבח ,ייר תעשייתי לביצוע יקוי
אבק וכן כל חומר וסף ה דרש לביצוע ה יקיון ואשר יאושר מראש על ידי המ הל.
 .12.4.20בעת שטיפת הרצפה במשרדי המזמין ימ ע עובד ה יקיון כ יסת כל אדם לשטח הרטוב ,תוך
שהשטח יסומן באמצעות שלט אזהרה "אין כ יסה".
בעבודה בגובה ישתמש עובד ה יקיון מטעם הספק בסולם תק י בלבד.
העובד מטעמו של הספק יעשה שימוש מושכל ותק י בחומרי ה יקיון.
חומרי ה יקיון יאוחס ו על ידי הספק במשרדי המזמין ובמפורש מודגש ,כי החומרים ה "ל
לא יימצאו במטבח ,אלא בארון סגור המיועד לכך במשרדי המזמין.
 .12.4.21חומרים וציוד  -הספק יספק על חשבו ו את כל הכלים ,המכו ות ,שואבי אבק רטוב/יבש
והחומרי ה יקוי אשר יידרשו לביצוע העבודה ,יחליפם עקב בלאי ולבצע בהם עבודת
תחזוקה ו יקוי ,על המכו ות להיות מוכ ות ,תקי ות לעבודה בכל עת.
באחריותו של הספק לספק חומרים ופריטים קרי :סבון ידיים/כלים ,ייר יגוב ידיים ,ייר
תעשייתי ל יקוי ריהוט והכול בהתאם למפרט מוצרי ה יקיון ה דרש על ידי המזמין ,בכל
אתרי המזמין.
על החומרים והתכשירים המסופקים להיות באיכות מעולה ו ושאי תו תקן מת"י,
לחומרים התאמה לדרישות העבודה ,למשטחים המותק ים אצל המזמין ולמכשירים
השייכים למזמין קרי :מדיח כלים ,מיקרו וכדומה.
היה והספק לא סיפק בזמן ו/או בכלל חומרי יקוי ,ייר ידיים ,או כל פריט דרש בהסכם
זה ,למזמין שמורה הזכות הבלתי חוזרת ,לבצע רכישת משלימה לחומרים החסרים ,עלות
רכישה ישירה יופחת מהתמורה החודשית לספק ,סכום שאותו הפחית המזמין יהיה בגובה
הרכישה מול חשבו ית ספק החומרים.
הוראות כלליות לגבי שעות העבודה של הספק
 .12.5מודגש ,כי בימי שבת ובחגים  ,אם וככל שיורחבו שעות ביצוע השירותים מכוח הסכם זה ,יועסקו אך
ורק עובדים בעלי היתר כדין לעבודה כאמור ו/או עובדים שיום המ וחה השבועי החל לגביהם אי ו
יום השבת  /ימי חג.
 .12.6ב וסף מודגש ,כי הספק יידרש להע יק את השירותים לעיל וכן ייתכן כי הספק יידרש על ידי המזמין
לתגבר את השעות ה "ל ,לפי הוראה מראש ובכתב.
מחיר התמורה לשעת עבודה של הספק למקרה כזה  -כפוף להוראה מראש ובכתב  -יהיה מחיר
הצעתו ללא כל תוספת ,וזאת למעט תוספת בהתאם לטבלת ההמרה המפורטת להלן:
סוג השעה

מחיר בש"ח

אחוז משעה רגילה

אחוז תוספת לתעריף

שעה וספת 125%

44.97

0.97

0%

שעה וספת 150%

53.96

1.17

20%

שעה וספת 175%

62.96

1.36

40%

שעה וספת 200%

71.95

1.56

60%

70

גמול שבת/חג 50%

1.39

64.22

40%

כלי העבודה וחומרי ה יקוי
 .12.7הספק מתחייב ,כי ברשותו כלי העבודה וחומרי ה יקוי הדרושים לביצוע יעיל של השירותים,
ובהתאם יספק על חשבו ו את כלי העבודה והחומרים הדרושים לצורך מתן השירותים.
 .12.8הספק יספק חומרי ה יקוי אשר אושרו על ידי מכון התק ים הישראלי ,וככל שלא קיים תקן לחומרי
ה יקוי  -הספק יקבל את אישור המ הל טרם השימוש בהם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי לדרוש מאת הספק שימוש בחומרים מסוימים על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ולספק לא תהי ה טע ות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין זה.
 .12.9מובהר ומוסכם ,כי על הספק לעשות שימוש ברשימה הכללית )אשר אי ה רשימה סגורה( של כלים
וחומרי יקיון ומיכון אשר מפורטת במסגרת ספח ב')1ח(  -ספח תמחירי לפי סעיף  6.12.2למכרז.
 .12.10למ יעת ספקות ,הוצאות רכישת חומרי ה יקוי וכלי העבודה לצורך מתן השירותים כאמור בהסכם
זה כלולות בתמורה המשולמת לידי הספק.
.13

התמורה
 .13.1התמורה הכוללת והסופית.
 .13.1.1תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,ישלם המזמין לידי הספק
סכומים ,המבוססים על הצעת הספק במסגרת ההזמ ה לקבלת הצעות וכל יתר התחייבויות
הספק כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן ,אשר יאושרו על ידי המזמין והמ הל )בהתאם לקבוע
בהסכם זה( )להלן" :התמורה"(.
מובהר ומודגש ,כי למזמין תעמוד הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש את ביצוע רק
חלק מבין פריטי השירותים המפורטים בהסכם זה ,ובכלל זה ביצוע רק בחלק מהמוסדות
)האתרים( שוא הסכם זה ו/או ביצוע רק בחלק משעות העבודה המפורטות בהסכם זה
לעיל ,ואת הספק יחייבו מחירי הצעתו ביחס לשירותים ,אשר יבוצעו בפועל ,והספק
מוותר במפורש על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .13.1.2כון למועד פרסום המכרז ,עלות השכר לשעת עבודה של עובד יקיון עומדת על סך של
 46.24ש"ח )ארבעים וששה שקלים חדשים ועשרים וארבע אגורות(.
היה ושכר המי ימום ) כון למועד פרסום המכרז ,שכר המי ימום לשעה עומד על סך של
 29.12ש"ח )עשרים ותשעה שקלים חדשים ושתים-עשרה אגורות(( או ת אי שכר אחרים של
העובדים יעודכ ו בהתאם להוראות כל דין ,מחויב הספק להודיע על כך ללא דיחוי למזמין,
והמזמין ישלים את הפער שבין עלות השכר לשעה רגילה ) (100%לבין עלות השכר
המעודכ ת ,החל מהמועד שבו יחול עדכון הרכיב.
מודגש בזה ,כי תקורת הספק לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת עבודה.
יובהר ,כי הספק מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.
הפרת סעיף זה על ידי הספק תהווה הפרה יסודית.
 .13.1.3התמורה ,בכפוף ליתר הת אים ,כאמור בסעיף  13זה ,הי ה עבור כל התחייבויות הספק
שוא ההסכם ,לרבות אך מבלי למעט עבור כל הת אים המיוחדים ,עבור כל הקשיים
שפורטו בהסכם וב ספחיו וייכללו במחירי התמורה של הסעיפים השו ים ולא תשולם כל
תוספת בגין ה "ל .כן יכללו במחיר התמורה כל הוצאות הספק הכרוכות במילוי הוראות
71

הרשויות )ככל שיהיו( ,ביטוחים ,הוצאות ציוד וחומרים בהם עשה שימוש בביצוע
השירותים ,עלויות העסקת עובדים בביצוע השירותים ,הוצאות שו ות וכדומה ,ומובהר כי
לא תשולם כל תוספת ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר בגין אלו.
באם לא צוין מחיר לביצוע השירותים בגין פריט שירות כלשהו ,יראו את הספק כמסכים
לבצעו ללא תשלום וכי מחירו כלול במחירים ה קובים בגין הפריטים האחרים שבמסגרת
רשימת השירותים ה דרשים בהסכם זה.
 .13.1.4מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן ובמסגרת ה ספחים להסכם ,בכל מקום בו
רשם במסגרת ההסכם ו/או ספחיו "על חשבון" ו/או "על חשבו ו" ,פירושו כי הספק יישא
בלעדית ,מבלי לחייב את המזמין ,בתשלום הרלוו טי עבור הציוד ו/או כלי הרכב ו/או
העסקת העובדים ו/או כל תשלום אחר ,ה וגעים ל ושא אליו מתייחס המושג ה "ל ,לרבות
כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הספק ,שוא התשלום.
 .13.1.5למען הסר ספק ,מובהר כי לא תשולם לידי הספק כל תמורה בגין התקופה שממועד חתימת
הסכם זה ועד למועד בו יתחיל הספק בפועל לבצע את השירותים לפי הוראות הסכם זה ,אף
אם יצטרך הספק לבצע בתקופה זו פעולות שו ות ה ובעות מההסכם ,והספק מוותר באופן
מפורש על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בע יין זה.
 .13.1.6אין בהוראות שלעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לקזז ,להפחית ,לעכב או ל כות ,בהתאם
להוראות הסכם זה ועל פי כל דין ,סכומים כלשהם מתוך התמורה.
 .13.2חשבו ות חודשיים.
 .13.2.1הספק יגיש למ הל חשבו ות חודשיים בגין ביצוע השירותים ,המבוססים השירותים השו ים
אשר הוע קו למזמין ,במהלך החודש ש סתיים ,וחשבו ות אלו יגיעו לידי המ הל בין היום
ה) 1 -ראשון( ועד היום ה) 10 -עשירי( בחודש ,שלאחר חודש ביצוע השירותים.
 .13.2.2הספק יגיש את החשבו ות השוטפים ,כאמור בסעיף  13.2.1לעיל ,ב) 2 -ש י( העתקים
ובמתכו ת שתידרש על ידי המ הל.
כל חשבון כאמור יכלול את כל תביעות הספק המתייחסות לביצוע השירותים וזאת עד
למועד הגשתו של החשבון.
תביעות שלא כללו בחשבון כמפורט לעיל ,תראי ה כאילו ויתר עליהן הספק.
לכל חשבון חלקי יצורפו מלוא המסמכים ,המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון
השוטף ,מסמכי תיעוד על פי דרישת המ הל ,וכן מספר הסעיף התקציבי הרלוו טי כפי
שיימסר לספק.
באם מסמכים אלה לא יצורפו ,יוחזר החשבון השוטף לידי הספק ותאריך קבלתו אצל
המזמין יהיה התאריך בו תקבל החשבון החלקי בש ית ,בצירוף החומר ה לווה.
המזמין רשאי להתעלם מחשבו ות שלא צוי ו בהם המספרים כאמור ,והם יראו כאילו לא
שלחו למזמין ,זולת אם המזמין לא שלח אותם בחזרה בתוך ) 7שבעה( ימים ממועד
קבלתם בפועל ,כשסיבת החזרתם מצוי ת במפורש.
החשבו ות יהיו מבוססים על המחירים שהציע הספק במסגרת הצעתו במכרז.
המ הל יבדוק את החשבו ות החודשיים ה "ל וככל שימצא כי הספק ביצע את
התחייבויותיו והשלים את ביצוע השירותים במלואם ובמועדם ,בהתאמה מלאה למסמכי
הסכם זה ,על ספחיו ,ולשביעות רצו ו של המזמין ,יאשר המ הל את החשבו ות ויעבירם
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לתשלום ,כך שהתמורה תשולם מאת המזמין לידי הספק ,וזאת בתוך ) 45ארבעים וחמישה(
ימים מתום החודש בגי ו הוגש חשבון הספק.
 .13.2.3על אף האמור בסעיף  13.2זה לעיל ,היה ולא יאושר חשבון שוטף במלואו על ידי המ הל,
ישולם במועד האמור בסעיף  13.2זה לעיל ,הסכום שאי ו ש וי במחלוקת ,ויתרת הסכום,
אם וככל שתאושר על ידי המ הל ,תשולם לא יאוחר ממועד פירעון החשבון השוטף של
החודש הבא ,בכפוף לכך שעד למועד זה יאושר הסכום האמור.
 .13.2.4תשלומים שוטפים כאמור ישולמו כ גד הצגת אישורים עדכ יים בדבר פטור או שיעור יכוי
מס במקור ביחס לספק.
 .13.2.5תשלום מע"מ .לכל תשלום ,שישולם לספק יתווסף מס ערך מוסף כדין ,כפי שיהיה ביום
ביצוע התשלום .המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף לספק ,במועד בו עליו לשלם
מס הערך המוסף לשלטו ות המס וזאת כ גד חשבו ית מס כדין.
 .13.3תשלום שלא שולם במועדו
תשלום שלא שולם במועדו ,בהתאם להוראות הסכם זה ,יישא ריבית פיגורים ש תית בשיעור
הריבית של החשב הכללי ,כפי שתפורסם מדי פעם ,החל מהיום האחרון בו צריך היה התשלום
להשתלם ועד לתשלומו בפועל והצדדים מוותרים על כל סעד אחר בגין הפיגורים לרבות תביעת
הפרשי הצמדה .להסרת ספק ,הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומים ,ה קובים בחשבו ות שלא
בדקו ו/או שלא אושרו על ידי המ הל ,כאמור לעיל.
 .13.4הפרשי הצמדה.
על התשלומים כאמור בסעיף  13זה לעיל יחולו הפרשי הצמדה בהתאם למפורט במסגרת סעיף
זה להלן -

13.4

 .13.4.1מודגש ומובהר ,כי במסגרת השירותים שוא הסכם זה לא תשולמ ה כלל התייקרויות ,וכמו
כן ,לא יהיו כל הפרשי הצמדה של המחירים שהוצעו על ידי הספק במסגרת הליך ההזמ ה
לקבלת הצעות ,וזאת במהלך ) 12ש ים-עשר( החודשים הראשו ים שלאחר תחילת מתן
השירותים שוא הסכם זה.
 .13.4.2אם וככל שתקופת ההסכם תוארך מעבר לתקופת ההסכם המקורית ,תבוצע הצמדה של
המחירים ה קובים במסגרת הצעת הספק )לאחר הה חה שתי תן על ידי הספק במסגרת
הליכי המכרז( בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ביום הראשון של אותה תקופת
אופציה ,ולאחר מועד זה וההצמדה כמתואר לעיל לא תשולמ ה התייקרויות ו/או הפרשי
הצמדה וספים ו/או אחרים באותה תקופת אופציה )בכפוף לאמור בסעיף  13.1.2לעיל(.
 .13.4.3יובהר ,כי האמור לעיל מתייחס ,בהתאמה וב פרד לכל אחת מבין תקופות האופציה,
כהגדרתן בסעיף  14.4להלן.
 .13.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  13זה לעיל ,הספק זכאי לקבלת התמורה לפי הסכם זה ,רק אם ביצע
את התחייבויותיו כראוי ובאורח מקצועי ובהתאם להוראות המזמין ו/או המ הל ובהתאם להוראות
הסכם זה ויתר ה ספחים להסכם זה.
.14

מסים ומע"מ
 .14.1הספק לבדו ישלם את כל המסים ,האגרות ויתר תשלומי החובה ,החלים על פעילותו של הספק לפי
הסכם זה.
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 .14.2הספק מייפה בזאת את כוחו של המזמין ו/או של באי כוחו ,לטפל בכל ושא הכרוך במע"מ ,ומתחייב
לחתום על כל המסמכים ה חוצים להגשת השגות ,ערעורים ,ולטפל בכל הליך או משא ומתן בקשר
לכך.
 .14.3למרות האמור בסעיף  13.1לעיל ,המזמין רשאי לשלם לספק את הסכום המייצג את המע"מ,
במ ותק מפירעון החשבון עליו מתווסף שיעור המע"מ ,וזאת במועד חיוב הספק בהעברת כספים
למע"מ.
 .14.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,ידאג הספק ,בעצמו ועל חשבו ו ,לקבלת רישיון עסק לפעילותו,
בהתאם להוראות כל דין ,בכל תקופת הסכם זה ,וכן לקבלת כל אישור מאת הרשויות המוסמכות,
ככל שאישורים כאמור יידרשו על פי דין.
 .14.5הוראות סעיף זה לעיל הי ן מעיקרי ההסכם והפרתן תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.
.15

תקופת ההסכם
 .15.1מועד תחילת ביצוע השירותים
 .15.1.1הספק מתחייב להתחיל בביצוע השירותים בתוך עד ) 30שלושים( ימים ממועד הוראת
המזמין לספק בכתב )להלן" :מועד תחילת הביצוע"(.
 .15.1.2המ הל רשאי לדרוש מאת הספק להציג לו את מלוא האמצעים )לרבות כוח אדם וכלי רכב(,
ציוד וכלי עבודה ,אשר הוא מתכוון להעסיק במסגרת ביצוע השירותים ,על מ ת לוודא כי
הם אכן מתאימים ומספיקים לביצוע השירותים בהתאם לקבוע בהסכם זה.
 .15.1.3היה והמ הל לא שוכ ע כי האמצעים ,הציוד וכלי העבודה וכלי הרכב והעובדים ,שהוצגו לו
על ידי הספק ,אכן מספיקים ומתאימים לביצוע השירותים בהתאם להסכם זה ,רשאי הוא
לדרוש מאת הספק לש ות או להוסיף אמצעים ,ציוד ,כלי עבודה ,כלי רכב ועובדים עד
לה חת דעתו של המ הל.

 .15.2מגבלות על קיומו של ההסכם
 .15.2.1המזמין מבהיר ,כי ביצועו של ההסכם שוא המכרז ,מות ה בקיומם של מקורות כספיים
הלכה למעשה בתקציב המזמין ו/או העירייה )לפי המקרה(.
אי לכך מובהר ,כי ההסכם עם הספק לא ייחתם קודם לאישור תקציבי על ידי המזמין ו/או
העירייה )לפי המקרה( ,ולמזמין שמורה הזכות לבטל את המכרז אם לא יתקבלו האישורים
כאמור.
 .15.2.2ב וסף ,שומר לעצמו המזמין את הזכות לבטל את ההסכם או חלקים מסוימים ממ ו ,בכל
שלב ,אם המזמין יגיע למסק ה כי אין לו די מקורות כספיים להתחיל ,כמו גם להמשיך,
או לסיים את ההתקשרות שוא הסכם זה ,או חלקים ממ ו.
מובהר כי שיקול הדעת המסור למזמין כאמור בסעיף  15.2.2זה ,הוא מוחלט וסופי.
מוסכם ,כי הודעה על ביטול ההסכם כאמור ,תימסר לידי הספק בכתב ובכל מקרה כאמור,
יפוג תוקפו של הסכם זה בתוך ) 30שלושים( יום מיום מסירת ההודעה )להלן" :הודעת
הביטול"(.
 .15.2.3ביטול ההתקשרות והפסקת ביצוע השירותים ,בהתאם לסעיף  15.2זה לעיל לא ייחשבו
כהפרת ההסכם.
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 .15.3תקופת ההסכם ואפשרויות הארכתו
 .15.3.1תוקפו של הסכם זה הי ו לתקופה של ) 12ש ים-עשר( חודשים ,אשר תחילתם "במועד
תחילת הביצוע" )להלן" :תקופת ההסכם המקורית"(.
 .15.3.2הספק מע יק בזה למזמין את הזכות להאריך את תקופת ההסכם המקורית ,באותם ת אים
ש קבעו בהסכם זה ,ב) 4 -ארבע( תקופות אופציה ב ות ) 12ש ים-עשר( חודשים כל אחת
)להלן ביחד ולחוד" :תקופות האופציה"( ,אשר תחילתן עם תום תקופת ההסכם המקורית.
 .15.3.3המזמין יוכל לממש את זכותו לכל אחת מתקופות האופציה בת אי שיודיע על רצו ו בכך
לספק בהודעה בכתב ,אשר תימסר לידי הספק לכל הפחות ) 30שלושים( ימים לפ י תום
תקופת ההסכם המקורית ,או כל אחת מתקופות האופציה ,לפי הע יין.
לא התקבלה הודעה כאמור ,ייחשב המזמין כמוותר על זכות ההארכה וכל הודעה אחרת לא
תהא תקפה ,אלא בהסכמת הצדדים בכתב.
 .15.3.4בכל אחת מבין תקופות האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה ,בשי ויים
המחויבים.
 .15.3.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל) 6 ,ששת( החודשים הראשו ים לתקופת ההסכם המקורית
ישמשו כתקופת יסיון למתן השירותים .במקרה שבתום תקופה זו לא יהיה המזמין מרוצה
מהשירותים שיי ת ו לו על ידי הספק  -תסתיים ההתקשרות עם הספק ,ולספק לא תהיה כל
טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה בע יין זה.
במקרה זה ,יהיה זכאי הספק לקבלת תשלום רק עבור השירותים אשר ית ו על ידו בפועל
עד למועד סיום ההתקשרות.
 .15.3.6למען הסר ספק ,המו ח "תקופת ההסכם" בהסכם זה משמעו ,הן תקופת ההסכם המקורית
והן תקופת האופציה ,הכל לפי הע יין.
 .15.3.7הארכת תקופת ההתקשרות תמומש רק לאחר שהספק ימציא לידי המזמין:
 .15.3.7.1העתק אמן למקור של רישיון תקף על שם הספק לעסוק כ" -קבלן שירות"
כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבל י כוח אדם ,תש "ו .1996 -
 .15.3.7.2תצהיר של הספק ושל בעלי השליטה בו )מאושר על-ידי עורך דין( ,בדבר קיום
חובותיו בע יין שמירת זכויות עובדים על פי די י עבודה ,צווי הרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על הספק כמעסיק לצורך מתן השירותים ,ב וסח המצורף
כ ספח ג') (6להסכם זה.
בתצהיר יפורט ,בין היתר ,המידע הבא:
 .15.3.7.2.1ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת די י העבודה;
 .15.3.7.2.2ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת די י
עבודה;
 .15.3.7.2.3ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה
)אם קיימות( בגין הפרת די י עבודה;
 .15.3.7.2.4פסקי דין חלוטים בגין הפרת די י עבודה;
 .15.3.7.2.5כל הק סות שהושתו על כל ה "ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי
מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,במהלך הש תיים
האחרו ות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות;
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 .15.3.7.2.6כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל ה "ל בגין הפרה של חוקי
העבודה על ידי מי הל ההסדרה והאכיפה שבמשרד הכלכלה ,ב3 -
)שלוש( הש ים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,לפי
חוק להגברת האכיפה של די י העבודה ,תשע"ב .2011 -
 .15.3.7.3אישור מטעם מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ב3 -
)שלוש( הש ים האחרו ות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז ,ק סות בש ה
האחרו ה אשר קדמה למועד הגשת הצעות במכרז ועיצומים כספיים ב) 3 -שלוש(
הש ים האחרו ות שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז ,אם היו ,או היעדר
הרשעות ,כמפורט ב והל קבלת אישור בדבר הרשעות וק סות בגין הפרת חוקי
עבודה ,כ ספח ג') (7להסכם זה.
.16

קיזוז ועיכבון
 .16.1מבלי לגרוע וב וסף לכל הוראה אחרת במסגרת הסכם זה ,מוסכם על הצדדים ,כי המזמין רשאי
לקזז ,כ גד כל סכום המגיע ממ ו לספק ,על פי הסכם זה ו/או כל מקור שהוא ,כל סכום ,קצוב או
בלתי קצוב ,כולל סכום עתידי ,המגיע לו מאת הספק על פי הסכם זה או כל התקשרות אחרת בין
הצדדים וכן מוסכם ,כי כל ערבות ש ית ה על ידי הספק בקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם
לכיסוי סכומים כאמור .לספק לא תהיה כל זכות קיזוז.
 .16.2מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים ,אשר יגיעו למזמין ו/או שכל סכום שעל המזמין יהיה
לשאת בהם מחמת ש תבע המזמין על ידי צד שלישי בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או
מועסקיו ו/או מי מטעמו ,יהיה המזמין רשאי ל כות מכל סכום שיגיע לספק וכן יהיה רשאי לקזז
מהסכומים שיהיה עליו לשלם לספק כל סכום שיהיה עשוי להגיע לו על פי ההסכם ו/או בגין ההסכם
מאת הספק.
 .16.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין רשאי לקזז או לעכב סכומים מחשבו ות חלקיים מאושרים,
במקרה שהוברר כי שולמו כספים לידי הספק ,עקב טעות ,בין שבעובדה ובין שבדין.
הצדדים ישיבו האחד למש הו כל סכום שהתקבל בטעות ,בין שבדין ובין שבעובדה ,מהאחד או
עבורו ,על ידי מש הו.
 .16.4הספק מוותר בזאת על כל זכות המוע קת לו על פי כל דין לעיכבון.

.17

סילוק יד
 .17.1בקרות אחד או יותר מה סיבות הבאות:
 .17.1.1הפרה יסודית של הסכם זה או הפרה ש ייה של הפרה שאי ה יסודית ,ובלבד שהמזמין ו/או
המ הל הודיעו לספק בפעם הראשו ה על דבר ההפרה ,או הפרה שאי ה יסודית שהספק לא
תיק ה בתוך ) 72שבעים ושתיים( שעות מהמועד בו הודיע לו המזמין על דבר ההפרה או
בתוך המועד שקבע המזמין בהודעה.
 .17.1.2כשהספק לא התחיל בביצוע השירותים ,בהתאם להוראות הסכם זה ,או הפסיק את הביצוע
ולא ציית תוך ) 72שבעים ושתיים( שעות להוראות בכתב מהמ הל להתחיל או להמשיך
בביצוע השירותים ,או כשהסתלק מביצוע האמור בכל דרך אחרת.
 .17.1.3כשארע אחד מן המקרים המ ויים בסעיף  18.2להלן.
 .17.1.4הפרת הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה על ידי הספק ,אשר על פי אישור המ הל אי ה
ית ת לתיקון או לא תוק ה במועד ש דרש לכך ,בהודעה שקיבל הספק מאת המ הל ,או
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במקרה ולא קבע מועד בדרישה כאמור ,תוך ) 72שבעים ושתיים( שעות ממועד קבלת
הדרישה.
 .17.1.5כשיש בידי המזמין הוכחות לה חת דעתו של המ הל שהספק מתרשל בביצוע ההסכם ולא
מילא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם ,על ספחיו והמ הל התריע בכתב על כוו ת
המזמין לבצע את הפעולות ה זכרות לעיל ולהלן.
 .17.1.6כשהמ הל סבור שאיכות וקצב ביצוע התחייבויות הספק אי ם מספקים ו/או אי ם עומדים
בסט דרטים ש קבעו בהסכם זה על ספחיו ,והספק לא ציית תוך ) 72שבעים ושתיים( שעות
להוראה בכתב מהמ הל ל קוט באמצעים ה זכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את ביצוע
התחייבויותיו כ דרש.
 .17.1.7כשהספק היסב את ההסכם כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן מש ה לביצוע העבודה
מבלי לקבל את הסכמת המזמין ,מראש בכתב.
 .17.1.8כשיש בידי המזמין הוכחות לה חת דעתו של המ הל שהספק או אדם אחר ,בשמו של
הספק ,תן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מע ק ,דורון או טובת ה אה אחרת כלשהי ,בקשר
להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
רשאי המזמין ל קוט באחד או יותר מהאמצעים שלהלן ,וזאת מבלי לגרום לפקיעת ההסכם:
 .17.1.9להפסיק ,דרך קבע או באופן ארעי ,את המשך ביצוע ההתחייבויות ,כולן או מקצתן,
על ידי הספק או עובדיו .מוצהר בזאת ,כי המזמין רשאי להורות לספק להפסיק את עבודתו
כאמור הן לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמין להתארגן להמשך ביצוע
ההתחייבויות ,בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי לפי החלטתו הבלעדית.
 .17.1.10להמשיך את ביצוע התחייבויות הספק בעצמו ו/או באמצעות ספק אחר )לרבות אך מבלי
לגרוע להתקשר עם מי מבין המציעים האחרים שהגישו הצעות במסגרת ההזמ ה לקבלת
הצעות( או בכל דרך אחרת ה ראית למזמין ,או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים ,דרך
קבע או באופן ארעי .הספק מצהיר ומתחייב ,כי לא י קוט כל צעד ולא יעשה כל מעשה אשר
עלול להפריע ו/או לשבש את ביצוע השירותים ,כאמור לעיל.
סמוך לאחר הפסקת השירותים ,כמתואר לעיל ,יקבע המ הל את הסכומים אשר לדעתו
מגיעים לספק עד למועד האמור.
פעל המזמין כאמור בסעיף  17.1.10זה לעיל ,יהא המזמין רשאי לקזז את אותם סכומים
שהוציא ,לביצוע הדרוש מתוך התשלומים שעליו לשלם לספק לפי הסכם זה.
 .17.2למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי פעולות המזמין בהתאם לסעיפים  17.1.9ו 17.1.10 -לעיל ,אי ה
מביאה את ההסכם לידי גמר ,ואי ה משחררת את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
ההתחייבויות שקיומן מ ע מהספק על ידי פעולות המזמין כאמור תעמוד ה בתוקפן ,אולם מילוין
ייעשה עבור הספק ועל חשבו ו ,על ידי אחרים זולתו .ההתחייבויות שקיומן לא מ ע מהספק,
תעמוד ה בעי ן.
 .17.3המזמין זכאי מהספק להחזר הוצאותיו בגין פעולותיו על פי סעיף  17.1.9ו 17.1.10 -לעיל.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,אם יבחר המזמין להשלים את התחייבויות הספק באמצעות ספק אחר,
יישא הספק ,על חשבו ו ,בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות הוצאות
פרסום הזמ ה חדשה ,אם תפורסם ,הוצאות ההתקשרות עם ספק אחר ,הוצאות שתיגרמ ה עד
שהספק האחר יחל בעבודה וכיוצא באלה.
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 .17.4הספק יפצה את המזמין בעד כל זק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן ,ישירים ועקיפים ,שייגרמו
לו עקב הפרת ההסכם על ידי הספק או מטעמו.
 .17.5מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות ה תו ות בידי המזמין בהתאם להסכם זה ו/או הוראות כל דין,
המזמין זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיף  17.3לעיל ,לרבות סכום בלתי קצוב וסכום אשר
טרם הגיע מועד פירעו ו ,מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממ ו.
 .17.6אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין.
.18

הפרת ההסכם
 .18.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  17לעיל ובסעיפי המש ה של סעיף  18זה להלן ומבלי לגרוע מזכויותיהם
של הצדדים על פי דין ,יהיה הצד המפר את ההסכם או ת אי מת איו ,חייב לפצות את מש הו על כל
ה זקים ,ההוצאות וההפסדים שייגרמו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה או עקב ההפרה ,לצד
המקיים את ההסכם או המוכן לקיימו וזאת וסף לזכותו של הצד המקיים את ההסכם או המוכן
לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.
 .18.2מבלי לגרוע וב וסף לכל הוראה אחרת בהסכם ,ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית,
בקרות אחד מן האירועים הבאים:
 .18.2.1בכל מקרה של הפרה חוזרת של הפרה לא יסודית ,ובלבד שהמזמין הודיע לספק על דבר
ההפרה ,או בכל מקרה של הפרה לא יסודית אשר הספק לא תיק ה תוך ) 7שבעה( ימים
מהמועד אשר בו הודיע לו המזמין אודות ההפרה או בתוך המועד שקבע המזמין.
 .18.2.2אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן המזמין והעיקול לא יוסר תוך ) 20עשרים( יום
מיום הטלתו;
 .18.2.3אם הספק הוא אדם או שותפות ויי תן גדו או גד אחד מיחידי השותפות צו לקבלת כסים
ו/או צו פשיטת רגל;
 .18.2.4אם הספק הוא תאגיד ויחלו גדו בפעולות לפירוק או כי וס כסים ו/או למי וי מ הל
ל כסיו;
 .18.2.5בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה שוא הסכם זה בידי אמן ,מ הל עיזבון או כל אדם
הממו ה על כסי הספק;
 .18.2.6בכל מקרה שבו הספק לא גרם לחידוש ו/או לא שימר בתוקף את הביטוחים ו/או הערבויות,
בהתאם להוראות סעיפים  6ו 7 -לעיל )בהתאמה(.
 .18.2.7הוכח לה חת דעת המזמין כי הספק הסתלק מביצוע הסכם זה.
 .18.2.8כשיש בידי המזמין הוכחות ,כי הספק ו/או אדם אחר מטעמו תן ו/או הציע שוחד ו/או
מע ק ו/או טובת ה אה כלשהי בקשר עם זכיית הספק במכרז ו/או בקשר להסכם זה ו/או
לביצועו.
 .18.2.9הוכח לה חת דעת המזמין ,כי הצהרה מהותית של הספק ש ית ה במסגרת המכרז ו/או
בקשר עם חתימת הסכם זה אי ה כו ה ו/או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה
כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 .18.2.10ככל שהספק הי ו תאגיד  -כאשר חל שי וי )במישרין או בעקיפין( בהרכב הבעלים של
הספק ,למעט אם קיבל הספק את אישורו המוקדם ובכתב של המזמין לשי וי האמור,
אשר יי תן על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המזמין.
 .18.3על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א .1970 -
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אין בהוראת סעיף  18.3זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים למזמין לפי הסכם זה.
 .18.4המזמין רשאי ל כות כל סכום שיגיע לו מאת הספק ,בהתאם להוראות הסכם זה ,מכל סכום שיגיע
לספק בכל זמן שהוא וזאת לאחר שדרש מהספק בדרישה מוקדמת של ) 7שבעה( ימים לשלם את
הסכום האמור והספק לא ע ה לדרישה האמורה.
תשלום פיצויים ו/או יכויים כאמור לעיל ,אין בהם כשלעצמם משום שחרור הספק מהתחייבויותיו
להשלים את העבודות/השירותים שוא הסכם זה ו/או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.
מבלי לגרוע מהמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן ,להלן פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש ,אשר
בהתקיים המקרים )ההפרות( שלהלן יוטלו הפיצויים כמפורט בצדם:
 15ש"ח

הפעילות  /הק ס לפעילות בש"ח
יקיון משטחי עבודה

 25ש"ח

 35ש"ח

X

ריקון פחי אשפה

X

יקיון וסידור מטבח

X
X

שטיפת ריצפה
יקיון אד י חלון

X

יקיון צילו ים

X

שטיפת כלים יד ית

X

מילוי מדיח ופי ויו

X

ריקון קרטו יות איסוף ייר

X

יקיון חדר מחשב

X

יקיון דלתות ומשקופים

X

יקיון מפסקים

X

יקיון מקרר

X

יקיון מתק י מים

X
X

השקיית עציצים במשרד

X

יקיון שלטי שמות
יקיון מקלדות ,מסכים וטלפו ים

X

יקיון רגלי כיסאות ושולח ות

X

יקיון ויטרי ות כ יסה

X
X

יקיון תמו ות

X

יקיון ארו ות מטבח

X

יקיון ספריות בחדרים
X

יקיון ארו ות ישה

X

הסרת כתמים מהכיסאות
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X

הסרת כתמים מהקירות
X

יקיון ארכיב
יקוי חלו ות פ ים וחוץ

X

ביצוע פוליש וקס רצפות

X

יקיון מפזרי אוויר מיזוג

X

יקיון גופי תאורה תקרתיים

X
X

יקיון ארו ות יסודי לפסח
X

מעקות מדרגות

X

יקיון מקלחת וחיטוי
X

שאיבת אבק ארו ות חשמל

X

שטיפת מעבדה במים וסבון

X

שטיפת וחיטוי חדרי שירותים
X

יקיון גוף מזגן פ ים
היעדר דוח פיקוח שבועי מטעם הספק  250 -ש"ח
.19

הגבלת סעדים
בכל מקרה אין הספק זכאי להפסיק או להאט את ביצוע התחייבויותיו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות עקב
חילוקי דעות עם המזמין ,והסעד היחיד שיעמוד לרשות הספק במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי.

.20

מידע וסודיות
 .20.1המזמין אי ו אחראי לשלמותו ו כו ותו של המידע ש מסר על ידו או מטעמו לספק בקשר לביצוע
התחייבויותיו ,לרבות במסגרת הסכם זה ,לא יישא בכל אחריות ל זק או הפסד שייגרמו לספק ו/או
לצדדים שלישיים ,כתוצאה מהשימוש במידע כאמור ,וכל הסתמכות של הספק על מידע זה עשית
על סיכו ו בלבד.
 .20.2הספק מתחייב לשמור על סודיות מושלמת ,לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות
ובפרטים ,בכתב או בעל פה ,ש מסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת ,בקשר עם ביצוע התחייבויותיו.
הספק מתחייב שעובדיו ,קבל י המש ה ועובדיהם ,יפעלו בהתאם לאמור לעיל.

.21

המחאת זכויות וחיובים
 .21.1אין הספק רשאי למסור להעביר להמחות או להסב את ההסכם כולו או מקצתו ,או כל זכות שלו על
פיו ,או כל טובת ה אה שלו על פיו לאחרים ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם כן קיבל על כך
הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום מאת המזמין.
המזמין יהא רשאי לסרב לכל העברה ,מבלי ל מק את סירובו ו/או להתיר העברה בת אים שיראו לו
ובת אי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את ת אי הסכם זה ו ספחיו במלואם ובת אי שהספק ערב
ואחראי לביצוע ההסכם על ידי מקבל ההתחייבויות.
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 .21.2ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק אי ו רשאי למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או להסב
את ביצוע השירותים או חלקם לאחרים ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם כן קיבל על כך
הסכמה מפורשת מראש ובמכתב רשום מאת המזמין.
 .21.3המזמין רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,בכל עת ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין רשאית לבצע המחאה כאמור לתאגיד
סטטוטורי ,לחברה ממשלתית ,או לתאגיד עירו י.
 .21.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הספק ,כי במהלך כל תקופת ההסכם ,תהא השליטה בתאגיד
הספק אך ורק בידי הגורמים שפרטיהם צוי ו במפורש בהצעת הספק במכרז ,ואשר הי ם כמפורט
להלן  -ובידיהם בלבד] :יושלם במועד חתימת ההסכם ובהתאם להצהרות הספק במועד הגשת ההצעות במכרז
סעיף  3לטבלאות הפרטים הכללים  -ספח ב'[1

 .21.4.1גב'/מר

 ,ת.ז.

.

 .21.4.2גב'/מר

 ,ת.ז.

.

 .21.4.3גב'/מר

 ,ת.ז.

.

"שליטה" לצורכי סעיף זה ,משמע  -הזכות למ ות ) 1/2מחצית( או יותר מהמ הלים בתאגיד הספק
כאמור ,וכן החזקה ב) 51% -חמישים ואחד אחוזים( או יותר מהערך ה קוב של הון המ יות המו פק
של תאגיד הספק ו/או מכוח ההצבעה בו.
 .21.5על אף האמור בסעיף  21.4לעיל ,מוסכם ,כי המזמין לא ית גד מטעמים שאי ם סבירים להעברת
שליטה כאמור בתאגיד הספק ,בכפוף לקיום מלוא הת אים המצטברים הבאים:
 .21.5.1בעלי השליטה החדשים בתאגיד הספק יעמידו ערבויות אישיות זהות לפחות לאלה ה ית ות
על ידי בעלי השליטה במועד חתימת הסכם זה ,והדבר יהווה ת אי מוקדם לשחרור בעלי
השליטה ה וכחיים במועד חתימת הסכם זה מערבותם ,וזאת מבלי שיהא בשחרור כאמור
כדי לגרוע מערבותם ביחס לתקופה שעד למועד העברת השליטה או שעילתה צמחה בתקופה
כאמור.
 .21.5.2בעלי השליטה החדשים בתאגיד הספק יהיו בעלי אית ות פי סית מספקת ,אשר לא תפחת
מזו של בעלי השליטה ה וכחיים במועד חתימת הסכם זה ,כל זאת מבלי לגרוע מזכותו של
המזמין לדרוש ולקבל מאת תאגיד הספק עצמו בטחו ות וספים ,לרבות ערבויות ב קאיות
בסכומים העולים על הסכומים  /השיעורים ה קובים בהסכם זה.
 .21.5.3בעלי השליטה החדשים בתאגיד הספק לא יהיו גורמים המעורבים ו/או החשודים בפלילים.
 .21.5.4הספק יקיים בפועל את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה עד למועד העברת השליטה
בתאגיד הספק ,לרבות ביצוע כל התשלומים בהם הוא חייב ,במלואם ובמועדם.
 .21.5.5בעלי השליטה ה וכחיים בתאגיד הספק ו/או בעלי השליטה החדשים בתאגיד הספק לא יהיו
גורמים המצויים בסכסוך עם המזמין ו/או העירייה ו/או עם בעלי תפקידים במסגרת מי
מהם )לרבות ,בקשר להסכם זה(.
 .21.6האמור בסעיפים  21.4ו 21.5 -לעיל יחולו אף ככל שמדובר בשי וי שליטה בתאגיד הספק ,תוך הותרת
השליטה בידי בעלי השליטה ה וכחיים בתאגיד הספק ,או בידי מי מבי יהם ,תוך שמובהר בזה ,כי
ב סיבות כאמור ישמשו אף בעלי השליטה ה וכחיים במועד חתימת הסכם זה שיוותרו כערבים
אישית לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
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.22

מעמד הספק
 .22.1מוסכם ומובהר בזאת והספק מצהיר בזה כי הי ו פועל ויפעל לביצוע השירותים כקבלן עצמאי ואין
ולא יהיו בי ו ולא מי מטעמו לבין המזמין ו/או העירייה כל יחסי עובד  -מעביד וזאת חרף האמור
בהסכם זה בדבר כוחו של המ הל ליתן לו הוראות בדבר ביצוע השירותים.
 .22.2הספק מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טע ות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו
כקבלן עצמאי כלפי המזמין ו/או העירייה ובהעדר יחסי עובד  -מעביד בי ו לבי יהם.
 .22.3הספק מצהיר ומסכים בזאת כי העלאת טע ה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי מטעמו כי
תקיימו בי ו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או העירייה יחסי עובד  -מעביד ,תיחשב ,בין היתר,
כחוסר תום לב מצדו ו/או כהטעיה ו/או כהפרה יסודית של הוראות המכרז והסכם זה.
 .22.4הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או העירייה בגין כל זק ו/או הוצאה שיגרמו להן עקב
תביעה ו/או דרישה המתבססות על טע ה כביכול כי בין המזמין ו/או העירייה לבין הספק שררו יחסי
עובד  -מעביד וזאת מייד עם דרישתה הראשו ה של המזמין.
 .22.5מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  22.1עד  22.4לעיל ,היה וייקבע מסיבה כלשהי ,על ידי ערכאה שיפוטית
מוסמכת ,במועד כלשהו לאחר סיומו של הסכם זה ,כי למרות כוו ת הצדדים ,אשר באה לידי ביטוי
בהסכם זה ,רואים את העסקתו של הספק ו/או מי מטעמו כעובד של המזמין ,וכי חלים על העסקתם
הדי ים והת אים החלים על העסקת עובדים )ולרבות ת אי העסקת עובדים במסגרתו של המזמין(,
הרי שמוסכם ומות ה בין הצדדים ,כי שכרו של הספק ו/או מי מטעמו כעובד ,בשל העסקתו בעקבות
ההסכם ,יחושב בהתאם לקבוע לע יין זה לגבי עובדי המזמין בתפקיד ובדרגה דומים ,ככל האפשר.
בהיעדר תפקיד זהה או דומה כאמור ,יחושב השכר לפי הקבוע לע יין זה בהסכמי העבודה
הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ,או בהיעדר הסכם שכזה לפי ההסכם הקיבוצי הקרוב ביותר
לע יין ,לדעת היועץ המשפטי של המזמין ,אשר החלטתו תחייב את הצדדים ותהא סופית ומכרעת,
ללא זכות ערעור.
חישוב השכר ב סיבות האמורות בסעיף  22.5זה לעיל ,ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה,
ויקוזזו ממ ו כל התשלומים ששילם המזמין לידי הספק על פי הוראות הסכם זה ,כשהם צמודים
למדד החל מהמדד הידוע במועד בו שולמו התשלומים לידי הספק ועד למדד הידוע במועד השבתם
של התשלומים ה "ל בפועל ובמלואם לידי המזמין.
 .22.6למען הסר ספק ,מי מטעמו של הספק ,לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהן
על פי כל דין ו והג ו/או לקבלת ת אים סוציאליים כלשהם ,המגיעים לעובד ממעביד ,לרבות פ סיה
ופיצויי פיטורין מאת המזמין ו/או העירייה.
 .22.7מובהר בזאת כי בין הספק לבין המזמין ו/או העירייה לא יתקיימו יחסי הרשאה ו/או סוכ ות ו/או
שליחות וכי הספק לא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל שיש בהם
כדי לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים )למעט האמור במפורש במסמכי המכרז ו/או ההסכם
על ספחיהם( ללא אישורו של המזמין מראש ובכתב.
 .22.8מובהר מוסכם ,כי אין בפיקוח ה עשה על ידי המ הל כדי לשחרר את הספק מאחריותו הבלעדית
כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או כל צד שלישי לגבי טיב ביצוע השירותים לפי ההסכם )ולגבי טיב
החומרים בהם הוא משתמש  -ככל שקיימת חובת שימוש בחומרים(.

.23

יגוד ע יי ים
 .23.1הספק מצהיר ,כי אין הוא יודע על כל מ יעה חוקית שהיא ,שיש בה כדי להפריע לביצוע מתן
השירותים על פי הסכם זה ,וכי אין הוא קשור בקשר ישיר או עקיף בכל ע יין אחר שיש בו חשש
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ל יגוד ע יי ים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .הספק מתחייב להימ ע מלקחת חלק ו/או
להיות מעורב בכל עסקה או ע יין בהם יש או עלול להיות מצב של יגוד ע יי ים.
 .23.2הספק מצהיר ומתחייב כי בחן ובדק ומצא שאין לו ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו העובד עם המזמין
כל ע יין העלול לעמוד ב יגוד ע יי ים או בחשש ל יגוד ע יי ים עם ביצוע מתן השירותים ,וכן ,הוא
מתחייב להביא לידיעת המ הל בכתב באופן מידי כל שי וי ב סיבות ,אשר עלולות להעמידו ב יגוד
ע יי ים או בחשש ל יגוד ע יי ים ,כאמור ואו מי מטעמו.
 .23.3הספק ו/או מי מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות מחויב למלא אחר הוראות והל משרד הפ ים
 " :2/2011והל לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים ברשויות מקומיות" )להלן" :ה והל"( .מילוי
ה והל הוא ת אי מהותי להעסקת הספק והפרתו תהווה הפרה מהותית של ההסכם .הספק מצהיר
ומתחייב כי בעת החתימה על הסכם זה אין הוא ו/או מי מטעמו מצאים במצב של יגוד ע יי ים בין
עיסוקיו האחרים .שאלון בדבר יגוד ע יי ים בהתאם
התחייבויותיו על פי ההסכם לבין
ל והל מצורף כ ספח ג') (8להסכם זה.
.24

שו ות
 .24.1דין חל ומקום שיפוט
הסכם זה יהא כפוף לדין הישראלי ,מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדי ים שבו.
כל ע יין ה וגע להסכם זה יהא תון לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים ע יי ית
בעיר הרצליה )ובאין בית משפט מוסמך כאמור  -לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו
בלבד(.
 .24.2ת אי מתלה
ביצוע השירותים לפי הסכם זה מות ה בקיום אישור תקציבי בתקציב המזמין וקיום שאר
האישורים הדרושים על פי חוק וכן קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה ,לביצוע השירותים
לפי הסכם זה ,ויהיה מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור.
 .24.3הסכם ממצה
כל הצעה ,מסמך ,מכתב ,תכ ית ,כתב כמויות ומחירים ,מפרט ,הצעת מחיר או חילופי דברים מכל
סוג שהוא ,בין בעל-פה ובין בכתב ,שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכ יהם ו/או ציגיהם ו/או אחרים
מטעמם ,לפ י חתימת הסכם זה ,מבוטלים בזאת ,ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.
 .24.4התייש ות
בכפוף להוראות הדין לע יין התייש ות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או
בהפעלת זכות של המזמין לא יחשבו כוויתור מצדה על זכויותיה ,כולן או חלקן ,על פי הסכם זה ו/או
על פי הוראות כל דין ,והמזמין יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא ל כון.
 .24.5תרופות
התרופות והסעדים הי ם על פי הסכם זה ,אלא אם אמר אחרת במפורש בהסכם זה ,ב וסף ,ומבלי
לגרוע ,מכל תרופות או סעדים אחרים על פי הוראות כל דין.
 .24.6ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם
הסכמת המזמין לסטיית הספק מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים ,או אי שימוש
בזכויותיו של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,לא ייחשבו לויתור המזמין על זכויותיו ולא
ייצרו תקדים לגבי מקרים וספים.
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 .24.7ביול
הוצאות ביול הסכם זה וכל מסמך אחר המוצא על פיו ,תחול ה )אם וככל שחלות( על הספק.
 .24.8הודעות
 .24.8.1כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן:
המזמין:

מי הרצליה בע"מ
רחוב בן גוריון ) 2ב יין "לב העיר"(
הרצליה

הספק:

_________________
_________________
_________________

 .24.8.2כל הודעות על פי הסכם זה טעו ות כתב ,זולת אם קבע במפורש אחרת .בכלל זה ,מתן
אורכה לפי סעיף  7לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( ,תשל"א  1970 -תהא טעו ה
מסמך בכתב.
 .24.8.3הספק יציין את מספר ההסכם על גבי כל מסמך שיופ ה על ידו למזמין.
המזמין רשאי להתעלם מחשבו ות וממסמכים שלא צוי ו בהם המספרים כאמור ,והם יראו
כאילו לא שלחו למזמין ,זולת אם המזמין לא שלח אותם בחזרה בתוך ) 7שבעה( ימים
ממועד קבלתם בפועל ,כשסיבת החזרתם מצוי ת במפורש.
 .24.8.4הודעות הטעו ות כתב יכולות להימסר במען הצדדים ,ביד ,במברק ,בפקסימיליה או בדואר
רשום .הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל ,או עם מסירתה ביד ,או 12
)שתים-עשרה( שעות לאחר מסירתה במען הצדדים ,או ) 24עשרים וארבע( שעות לאחר
משלוח מברק ,או הודעת פקסימיליה ,או ) 72שבעים ושתיים( שעות לאחר הפקדתה
למשלוח בדואר רשום ,הכל לפי המוקדם .על אף האמור לעיל ,כל הודעה ,מסמך או חשבון
ש מסרו למזמין שלא באמצעות דואר רשום ,תאריך חותמת המזמין המוטבע עליהם יהווה
ראייה למועד מסירתם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזמין

הספק
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ספח ג') (1להסכם  -ספח ביטוחים
המזמי ה לע יין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם  :מי הרצליה בע"מ ו/או עיריית הרצליה
ו/או חברות עירו יות ו/או תאגידים עירו יים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או משכיר ה כס לתאגיד מי הרצליה בע"מ
ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם
 .1הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל זק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם
שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו ,והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמי ה בגין כל
זק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמי ה ו/או לצד שלישי עקב כך .הקבלן יוציא על חשבו ות
פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 .2הקבלן פוטר את המזמי ה ו/או עובדיה ו/או כל אדם ה מצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או זק כאמור
לעיל.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ישפה הקבלן את המזמי ה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המזמי ה
לשלם בקשר עם או בגין כל זק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הקבלן ו/או עקב טע ה
בקשר ליחסי עובד-מעביד עם המזמי ה ,וה ובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.
 .4המזמי ה רשאית ל כות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור ,מכל סכם שיגיע לקבלן
ממ ה ,וכן תהא המזמי ה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כ "ל ,בכל מקרה בו המזמי ה תהא
צפויה לשלם דמי זק לצד שלישי כלשהו.
 .5להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הקבלן ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה לכל
הפחות את הביטוחים ה חוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם ל קוב בהסכם זה ,והוא יישא
בעלותם וכן ישלם השתתפויות עצמיות במקרה זק.
 .6הקבלן ימציא למזמי ה תוך  7ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצו ה של
המזמי ה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואי ו מסויג .הקבלן יחזור וימציא את אישור קיו הביטוחים האמור,
לכל הפחות  14יום לפ י מועד פקיעת הביטוחים ה קובים בו.
הקבלן מודע לכך כי בהי תן שאישור קיום הביטוחים ה דרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד ,יתאיין הסכם זה ,על
כל המשמעויות ה ובעות מהפרת הסכם התקשרות ,ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 .7אם תבקש זאת המזמי ה יהיה הקבלן חייב להמציא למזמי ה ,לפי דרישתה הראשו ה ,גם את פוליסת הביטוח
ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.
 .8הקבלן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים ה דרשים כדי שפוליסת הביטוח ה "ל תהיה בתקופה
המלא ,אם לא יעשה כן תהיה המזמי ה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים ה "ל במקום הקבלן
ול כותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממ ה לקבלן.
 .9אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקעים למזמי ה כ גד הקבלן
על פי ההסכם ועל פי כל דין ,או להגביל את אחריותו ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי
הסכם זה.
בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים ה "ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .10בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המזמי ה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משו ה לרעה
או מבוטל בתקופת הביטוח ,כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפ יה לא מצא .לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפ י מועד הצמצום ו/או השי וי לרעה ו/או
ביטול הביטוח כאמור.
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 .11ב וסף לאמור לעיל ,בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמי ה מתחייב הקבלן להמציא מזמי ה בתוך 14
)ארבעה עשר( ימים ממועד קבלת הדרישה ,העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב
לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר
אי ם כללים במסגרת ספח "אישור ביטוחי הקבלן" ,כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח
על פי דרישות המזמי ה ,כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
 .12למען הסר הקבלן מובהר בזאת ,כי גבולות האחריות ו/או ת אי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה
ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ,הי ם בדבר דרישה מי ימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את
חשיפתו ל זקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ות אי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר ,כי
הוא יהיה מ וע מלהעלות כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמי ה ו/או מי מטעמם בכל הקשור
לגבולות האחריות המי ימאליים כאמור.
 .13ב וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,קבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של ת אי מת אי
איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומ הליו לא יפגעו בזכויות המזמי ה ,על פי ביטוחים
אלו.
 .14כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמי ה באופן מלא ,בגין כל
זק ,אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרה ו/או אי קיום ת אי מת אי איזו
מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מ הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או
בשמו ו/או עבורו.
 .15המזמי ה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן
כאמור לעיל .הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמי ה ביחס לאישורי הביטוח ,אין באמור
לעיל כדי להטיל על המזמי ה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי
הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על
הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.
 .16הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן ,וכל תשלום
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות ה "ל כלשו ן
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות ה כללות בפוליסות הביטוח ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיי ה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע
העבודות.
 .17לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם ,תהיה
המזמי ה רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים
כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמי ה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבו ו של הקבלן .כל
סכום המזמי ה שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המזמי ה על פי דרישתו הראשו ה בתוספת
תקורה מוסכמת בשיעור של  .20%לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמי ה על פי הוראות סעיף זה,
המזמי ה תהיה רשאית ל כות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממ ה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה
המזמי ה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .18ב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תק ות
וכדומה ,שהותק ו לפי החוקים ה "ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ,באופן מקרי או זמ י ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה "ל.
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 .19כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אי ה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית
של הקבלן ל זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.
 .20הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופק ה על ידו עבור פרויקט זה ,ופרויקט זה בלבד ,יכללו את
ההרחבות המצ"ב ,המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות ה דרשות ע"פ חוזה זה

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמי ה כמפורט ברישא למסמך זה ,הקבלן ,קבל י המש ה של
הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם ,מפ י אובדן ,זק ואחריות הקשורים ו/או ה ובעים
מביצוע העבודות.

מהות העבודות  :שירותי יקיון ,חיטוי ,הדברת מקקים ,מכרסמים וחיות אחרות כולל
שימוש בחומרי הדברה ידפים וכד' טיפול בצמחייה וכל המפורט בחוזה ,לביצוע במשרדי
התאגיד ובמתקן טיהור שפכים השייך לתאגיד
דרישות הביט וח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה:
 .1ביטוח רכוש המובא ע"י הקבלן או מי מטעמו.
הפוליסה כפופה לת אים כדלקמן:
 .1.1הכיסוי יכלול סעיף כל הסיכו ים )  ( D.I.C.בהיקף שיכלול את שווי כל הציוד שהובא ע"י הקבלן ו/או מי
מקבל י המש ה של הקבלן.
 .1.2.הפוליסה תכלול סעיף פוליסה ראשו ית לכל פוליסה אחרת של המזמי ה .
הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ,וכל הבאים מטעמם ,למעט כלפי מי שגרם
.1.3
ל זק בזדון.
הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת  60יום לגבי ביטולה או שי וי לרעה בת איה.
.1.4
 .2ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבל י מש ה וגם או לפועלים מטעמו ,בגבול אחריות
המבטח שלא יפחת מסך  4,000,000.-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח ש תית ,בגין היפר חובה מקצועית,
שמקורה במעשה או מחדל רשל י ,טעות או השמטה ש עשו על ידי מי מיחידי המבוטח או הבאים מטעמו.
הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
 .2.1שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים וספים" את שמו של המזמי ה ו/או חברות שלובות ו/או חברות ב ות
בכל דרגה שהיא וכן את עובדיהן ו/או מ הליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו.
 .2.2הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הקבלן כ גד המזמי ה בגין
ההתקשרות שואת אישור זה.
 .2.3הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשו ית לכל פוליסה אחרת המבטחת את
המזמי ה כ גד אותה חבות.
 .2.4הכיסוי כולל שימוש בחומרי הדברה המאושרים ע"י משרד החקלאות.
 .2.5הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הקבלן ,וגם או כל מי שבא מטעמו ,בת אי הפוליסה או
בהת יותיה ,לא יפגע בזכותו של המזמי ה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו ובלבד ש עשו בתום
לב ,בת אי הפוליסה או בהת יותיה ,ולא מחמת אי תשלום פרמיה .
 .2.6הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  180יום ,לאחר סיומה אם המבטח יביא את
הפוליסה לידי סיום או אי חידוש ,ובת אי כי לא ערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך
ישיר לפוליסה הקיימת ע"י הקבלן.
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 .2.7הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  60יום בגין ביטול הפוליסה או שי וי לרעה בת איה.
.3

ביטוח צד שלישי:
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות של  4,000,000 .-ש"ח )אך לא פחות מ ₪ 4,000,000.-
(לאירוע ולתקופת הבטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1יצוין במפורש בפוליסה כי המזמי ה ,כל הבאים מכוחה ,בחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד
שלישי.
 .3.2כל זק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כ זק לצד ג' ובת אי כי יש חבות של
המבוטח כלפי ה יזוק שאי ה חבות כלפי עובדו.
 .3.3סייג  .3.3.1לא יחול בגין שימוש בחומרי הדברה המאושרים ע"י משרד החקלאות.
 .3.4בסעיף ) .3.12רשל ות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה
ביטוח כאשר רשל ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .3.5הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כ גד המזמי ה.
 .3.6הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ולמעט כלפי מי שגרם
ל זק בזדון ,בגין ההתקשרות שואת אישור זה.

.4

ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,כלפי קבל י המש ה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות שלא של  20,000,000.-ש"ח )אך לא פחות מ  ( ₪ 20,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת
הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .4.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק.
 4.2הפוליסה תורחב לכסות את המזמי ה כמבוטח וסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו
.

 .4.3.בסעיף ) .3.11רשל ות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן  " :על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או
מקרה ביטוח כאשר רשל ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .4.4הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כ גד המזמי ה ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.
.5

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .5.1כל הכיסויים הביטוחיים המצוי ים לעיל ,רכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.
 .5.2הכיסוי בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם את המזמי ה,
עובדיה ,כל הבאים מטעמה ,קבל ים וקבל י מש ה של הקבלן בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית
והשיורית למעשי או מחדלי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.
 .5.3במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה
מהקבלן וגם או המזמי ה .הודיעה המזמי ה על הבקשה להארכה ,תחויב הוא בגין הפרמיות הדמזמי ה,
אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה .הודיע המבטח למזמי ה בעקבות בקשה כ אמר
לעיל על כוו תו שלא להאריך את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ) 30שלושים( יום לפ י כ יסת הביטול
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לתוקף  ,תהייה למזמי ה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד  60יום  ,ללא שי וי בת אים ובתעריפים,
כ גד התחייבות המזמי ה לתשלום הפרמיה היחסית ה דרשת לתקופה זו .
 .5.4הביטוחים שערך הקבלן כוללים ת אי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ,אלא
אם כן שלח המבטח למזמי ה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוו תו לעשות כן ,לפחות ) 60שישים( יום
מראש.
 .5.5בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט
תביעות המוגשות גד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה ובעת מ :אש,
התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים או כימיים ,מכשירים ס יטריים פגומים,
זיהום תאו תי מכל סוג ותאור שאי ו חלק מתהליך מתמשך ,עבודות וער כחוק ,הוצאת דיבה ולשון הרע,
אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים.
 .5.6כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על
זכותו לתחלוף ) (SUBROGATIONגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמי ה זיקה אליו  ,או
הקשור לעבודות מלבד קבל י מש ה ו ות י שירותים למזמי ה ולמעט כלפי מי שגרם ל זק בזדון.
 .5.7כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר עם החוזה ,כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמי ה מחמת אי
מסירת הודעה על זק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה ידוע למזמי ה ,שלע יין זה
מוגדר כמ כ"ל המזמי ה ,גזבר המזמי ה או האחראי על הביטוח כמזמי ה.
 .5.8כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטי ה ו/או מגבילה בדרך
כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמי ה .כל
הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמי ה הי ו "ביטוח ראשו י" ,המזכה את
המזמי ה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי ת איו ,מבלי שמבטחי המזמי ה האחרים יחויבו
להשתתף בכיסוי ה זק או החבות המכוסים בפוליסה ה ערכת לפי החוזה.
 .5.9הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות
עצמיות במידה ותחול ה.
 .5.10מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה  ,הי ו בכפוף לת אי וסייגי הפוליסות המצויי ות לעיל ,עד
כמה שלא תוק ו על פי האמור באישור זה .כמו כן תחול ה חובות "המבוטח" על הקבלן בלבד ,על פי ת אי
והת יות הפוליסה.
 .5.11חריג כוו ה ו/או רשל ות רבתי מבוטל ככל שקיים .על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה
ביטוח כאשר רשל ות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

ה י מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי הת אים ה דרשים וכי קיבלתי את אישורם
להפיק עבור פרויקט זה פוליסות ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה
ו ספחיו

תאריך

חתימת  +חותמת הקבלן

שם הקבלן
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ספח ג') (2להסכם  -ערבות ביצוע
לכבוד
מי הרצליה בע"מ
א.ג,. .
ה דון :ערבות מס' ___________

לבקשת _______________ )להלן "החייב"( ,א ו ערבים בזה כלפי מי הרצליה בע"מ ,לסילוק כל סכום עד
לסכום של _______________ ) ₪במילים _______________ :שקלים חדשים( ,אשר יוצמד למדד המחירים
לצרכן מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב ,בקשר עם מכרז מספר  ,003/2020ב ושא ביצוע
שירותי יקיון למשרדי מי הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,מיום
_______________.
א ו שלם לכם את הסכום ה "ל תוך ) 7שבעה( ימים מדרישתכם הראשו ה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים ל מק את
דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה
את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות ה "ל ,יכול שתהיה לשיעורין והתשלום יתבצע
בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ ועד בכלל .לאחר מועד זה תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת.
דרישה על פי ערבות זו יש להפ ות לס יף ב ק ____________________________.
שכתובתו.____________________________________________________ :
ערבות זו אי ה ית ת להעברה.

חתימה___________________ :

תאריך___________________ :
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ספח ג') (3להסכם  -רשימת חוקי עבודה
הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו ,בכדי לבצע את הפרויקט וביצוע מלוא
ההתחייבויות לפי הסכם זה ,האמור בחוקי העבודה המפורטים במסגרת ספח ג') (3זה וכן האמור בהוראות
ההסכמים הקיבוציים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי ש ערך והוא בר תוקף בע ף המתאים ,או
כפי שהסכמים אלה יוארכו ו/או יתוק ו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
סעיף זה הי ו ת אי עיקרי בהסכם.
המזמין יהא זכאי ,בכל עת ,לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר ת אי העבודה בהם מועסקים עובדי הספק
וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה ומבלי שתוטל עליו אחריות כלשהי בקשר לכך.
פקודת תאו ות ומחלות משלוח יד )הודעה(.1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה.1946 ,
חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט.1949 -
חוק שעות עבודה ומ וחה ,תשי"א.1951-
חוק חופשה ש תית ,תשי"א.1951-
חוק הח יכות ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת ה וער ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת שים ,תשי"ד.1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-
חוק הג ת השכר ,תשי"ח.1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז.1967-
חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,תש "ה.1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז.1987-
חוק שוויון ההזדמ ויות בעבודה ,תשמ"ח.1988-
חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,תש "א.1991-
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חוק העסקת עובדים על-ידי קבל י כוח אדם ,תש "ו.1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח.1998-
סעיף  8לחוק למ יעת הטרדה מי ית ,תש "ח.1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א.2001-
סעיף  29לחוק מידע ג טי ,תשס"א.2000-
חוק הודעה לעובד )ת אי עבודה( ,תשס"ב.2002-
חוק הג ה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו.2006-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו 1976 -
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו 1965 -
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג 1963 -
סעיף 5א לחוק הג ה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במי הל התקין( ,תש "ז.1997-
חוק העסקת עובדים על-ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג.2013-
צו העסקת עובדים על-ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג.2013-
צו הרחבה בע ף ה יקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,1957-מיום .5.2.2014
חוק להגברת האכיפה של די י העבודה ,תשע"ב

.2011 -
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ספח ג') (4להסכם  -הוראות רלב טיות מתוך חוק עבודת וער ,התשי"ג1953-
העבדה מסכ ת
.33
המעביד ער באחד מאלה-
ב יגוד להוראות סעיפים 2 ,2א או  ,4או ב יגוד להוראות היתר ש יתן מכוחן.
)(1
במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של ער
)(2
בו עלולה לסכ ו.
בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או
)(3
הגביל העבדת ער בהם ,בהתאם להוראות סעיף .6
בעבודה ,שעל פי הקבוע בתק ות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו.
)(4
ב יגוד להוראות סעיף .14
)(5
די ו  -מאסר ש ה או ק ס פי אחד וחצי מן הק ס הקבוע בסעיף ) 61א( ) (2לחוק העו שין ,התשל"ז ) 1977 -להלן  -חוק
העו שין(.
33א .העבדה אסורה אחרת .
המעביר ער באחר מאלה-
ב יגוד להוראות סעיפים  11או  12או ב יגוד להוראות היתר ש יתן לפי סעיף 11א ,שע יי ן בדיקות רפואיות.
)( 1
ב יגוד להוראות סעיפים  22 ,21 ,20ו ,24 -או ב יגוד להוראות היתר ש יתן לפי סעיף  ,25שע י ו שעות עבודה
)( 2
ומ וחה.
ב יגוד להוראות היתר ש יתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2 ,2א או  ,4לרבות הוראות בע יין קביעת מספר
)( 3
מרבי של שעות עבודה ,מ וחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
די ו  -מאסר שישה חודשים או ק ס כאמור בסעיף )61א() (2לחוק העו שין.
פירושים
.1
)א( בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16ש ה.
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16ש ה אך עדיין לא מלאו לו  18ש ה.
" ער" פירושו  -ילד או צעיר.
"הורים" ,לגבי ער ,לרבות אפוטרופוס של ה ער וכל מי שה ער מצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו.
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה ש תמ ה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי.
"פ קס עבודה" פירושו  -פ קס שהוצא על פי סעיף .28
,רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ,ברשות הרבים,
במקום ציבורי או מבית לבית.
)ב( לע יין חוק זה רואים ער כמועבד ואת מי שה ער עובד אצלו רואים כמעבידו אם ה ער עובד -
) (1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח-ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשייה ועבודה חקלאית
במשק של ההורים.
) (2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם תקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו ,לע יין זה "עבודה"  -לרבות רוכלות.
) (3בכל מקום שהעבודה בו אי ה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הי ה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה מקום שהוכרז על
ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית ל ערים המיועד להק ות מקצוע אגב עבודה מעשית.
)ג( לע ין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמ ותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום ,כאמור
בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא תקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה הייתה חד פעמית ,וזאת בין אם
ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לע יין זה "העסקת ילד"  -לרבות שיתופו.
גיל עבודה לילד
.2
)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15ש ה.
)ב( ילד שמלאו לו  15ש ה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם תקיים אחד
מאלה:
) (1הילד עובד כח יך כמשמעותו בחוק הח יכות ,תשי"ג .1953 -
))(2בוטלה(
) (3ית ה לגבי הילד הוראה לפי סעיף )5ב( לחוק לימוד חובה ,תש"ט .1949 -
) (4מפקח מטעם משרד החי וך והתרבות אישר כי הילד השלים חי וך חובה בתקופה קט ה מתקופת הלימוד
המתאימה לגילו.
)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14ש ה ו יתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה ,תש"ט -
 1949היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
)ד( )בוטל(.
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עבודה בחופשת לימודים
2א.
)א( ילד שמלאו לו  14ש ה וטרם מלאו לו  15ש ה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף האמור
בסעיף  , 2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתק ות
ובת אים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תק ות כאמור ,או מקצתן ,יכול שיחולו גם על
העבדת ילד לפי סעיף )2ג(.
)ב( הוראות חוק הח יכות ,תשי"ג  ,1953 -לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.
הופעות וצילומים
.4
)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף )2א( ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15ש ים ,בהופעה ציבורית ,אומ ותית או לצורכי
פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת ,להעבדתו של ילד
פלו י או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך הופעה.
איסור עבודה במקומות מסויימים
.5
ילד ,אף שמלאו לו  15ש ה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם לדעתו
עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופ ית ,ה פשית או החי וכית בשל טיב העיסוק ,מיקומו
או בשל כל סיבה אחרת.
עבודות אסורות
.6
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתק ות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה
שהעבודה בהם עלולה ,לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופ ית ,אף אם העבדתם אי ה אסורה על פי
הסעיפים הקודמים.
גיל מיוחד לעבודות מסוימות
.7
שר העבודה רשאי לקבוע ,בתק ות ,כי ער שעדיין לא הגיע לגיל פלו י לא יועבד בעבודה פלו ית ,אם ,לדעתו ,עלולה
העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופ ית ,החי וכית ,הרוח ית או המוסרית של ה ער ,אף אם
העבדתו אי ה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
בדיקה רפואית יסודית
.11
)א( לא יועבד ער אלא אם כן בדק רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו תן אישור רפואי להעבדתו.
)ב( ) (1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית
רפואית על התאמתו הבריאותית של ה ער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לע יין התאמתו הבריאותית
לאותה עבודה.
) (2לא יועבד ער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן בדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו
לעבודה כאמור וש תן לו אישור רפואי על כך.
) (3אישור לפי פסקה ) (2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחי ת סיכון
הבריאות והמאמץ הגופ י ה דרש מה ער ,ויכול הוא להיות מות ה בת אים ומוגבל בזמן לשם יסיון; האישור יירשם
בפ קס העבודה של ה ער.
בדיקה רפואית חוזרת
.12
)א( ער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובת אים שקבע שר העבודה
והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לש ה )להלן  -בדיקה רפואית חוזרת(.
)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד הרפואי
המוסמך ,בפ קס העבודה של ה ער ,כל הגבלה בעבודה וכל שי וי לרעה במצב בריאותו של ה ער ,ויביא אותם לידיעת
ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה ל וער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט  ,1959 -וכן לידיעת מפקח
העבודה ומפקח הח יכות האזורי כמשמעותם בחוק הח יכות ,התשי"ג .1953 -
 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית )תיקון :תש "ח(
)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים )11ב( ו ,12-כי -
)) (1בוטלה(
) (2ה ער אי ו מתאים מבחי ה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
) (3העבודה בה מועבד ה ער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו  -ימסור המוסד
הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי ה ער ,ואם אמר
בהודעה ש ער אי ו מתאים לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של ה ער
וללשכת-העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.

94

איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
.14
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את ה ער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה ,או תוך
זמן קצר יותר ש קבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחי ת
סיכון הבריאות או המאמץ הגופ י ה דרש מה ער.
יום העבודה ושבוע העבודה
.20
)א( לא יועבד ער יותר משמו ה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
)א (1על אף הוראות סעיף קטן )א( ,במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ 8 -שעות עבודה ליום ,לפי סעיף ) 5א( לחוק
שעות עבודה ומ וחה ,התשי"א  ,1951 -יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה
על  40שעות עבודה.
)ב( ביום שלפ י המ וחה השבועית וביום שלפ י חד שה ער אי ו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או והג ,לא
יועבד ער יותר משבע שעות עבודה.
)ג( "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד ה ער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות ה ית ות ל ער
להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22
 .21שעות מ וחה השבועית
א( לא יועבד ער במ וחה השבועית.
)ב( ) (1המ וחה השבועית של ה ער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  -לגבי ער יהודי  -את יום השבת.
) (2לגבי ער שאי ו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע ,הכל לפי המקובל עליו
כיום המ וחה השבועית שלו.
הפסקות
.22
)א( הועבד ער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למ וחה ולסעודה ¾ ,שעה לפחות ,ובכלל זה תהיה
הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפ י המ וחה השבועית וביום שלפ י חג ,ההפסקה היא של חצי שעה
לפחות.
)ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
)ג( בשעת ההפסקה ה משכת חצי שעה או יותר רשאי ה ער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא עם הייתה וכחותו
במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,וה ער דרש על ידי מעבידו להישאר במקום
העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
איסור עבודת לילה.
.24
)א( ער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
)ב( בסעיף זה "לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט  ,1949 -חל עליהם  -פרק זמן של  12שעות שבין
 20:00ובין  8:00ולגבי צעיר שחוק חי וך חובה ,התש"ט  ,1949 -אי ו חל עליו ,פרק זמן של  10שעות בין  22:00ובין
.6:00
)ג( על אף האמור בסעיף )1ב( רואים ער כמועבד ,לע יין סעיף זה ,אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
היתר עבודת לילה
.25
)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23:00במקום שבו עובדים במשמרות.
)ב( בתקופה שבה קיים במדי ה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף )9א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח -
 , 1948רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת ,גם אחרי שעה .23:00
)ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת  -שעה ,את העבדתו
בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
)ד( סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמ ות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של ער שמלאו לו 10
ש ים עד שעה  ,24:00אם ,לדעתו ,הובטחו הת אים לשמירת בריאותו ,חי וכו והתפתחותו המוסרית של ה ער.
)ה( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24:00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות
ות אים מיוחדים מצדיקים זאת .כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  5:00בעבודה חקלאית עו תית שבה
מקדימים להתחיל בעבודה.
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ספח ג') (5להסכם  -צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה
וה יקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג 2013 -
צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים
ציבוריים ,תשע"ג*2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה
וה יקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג) 2013-להלן – החוק( ,באישור ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכ סת ,א י מצווה לאמור:
פרק א' :פרש ות
הגדרות

 .1בצו זה –
"אחראי יקיון" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
) (1מתקיימים יחסי עובד ומעביד בי ו לבין קבלן יקיון;
) (2הוא אחראי על עובדי יקיון ,על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי
לבין קבלן ה יקיון;
"אחראי שמירה" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:
) (1מתקיימים יחסי עובד ומעביד בי ו לבין קבלן שמירה;
) (2הוא אחראי על עובדי שמירה ,על פי האופן שבו הדבר מוגדר בחוזה שבין הגוף הציבורי
לבין קבלן השמירה;
"הסכמי מסגרת עתידיים" – הסכמי המסגרת שייחתמו ,מזמן לזמן ,בעד התקופה שלאחר
יום י"ח בטבת התשע"ג ) 31בדצמבר  ,(2012בין המדי ה ומעסיקים וספים במגזר הציבורי
לבין ההסתדרות ,ובהם קבעת מסגרת עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות לתקופה
הקבועה בכל הסכם ,בפי שתוגדר באותם הסכמים;
"חוק פיצויי פיטורים" – חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-
"עבודת יקיון" – עבודת יקיון המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבי ו לבין קבלן
יקיון;
"עובד יקיון" – מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בי ו לבין קבלן יקיון ,אשר מועסק
בעבודת יקיון ולגבי אותה עבודה בלבד ,לרבות אם אי ה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
"עובד שמירה" – מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בי ו לבין קבלן שמירה ,אשר מועסק
בעבודת שמירה ולגבי אותה עבודה בלבד ,לרבות אם אי ה מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי;
"עבודת שמירה" – עבודת שמירה המבוצעת בעבור הגוף הציבורי לפי חוזה שבי ו לבין קבלן
השמירה;
"קבלן יקיון" – קבלן שירות בתחום ה יקיון;
"קבלן שמירה" – קבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה;
"קצובת סיעה" – השתתפות קבלן השירות בהוצאות ה סיעה של העובד לעבודה וממ ה;
"ש ה" – ש ת כספים.

* פורסם ק"ת תשע"ג מס'  7286מיום  1.9.2013עמ' .1642
תוקן ק"ת תשע"ו מס'  7651מיום  21.4.2016עמ'  – 1078צו תשע"ו.2016-
ק"ת תשע"ו מס'  7684מיום  6.7.2016עמ'  – 1568צו )מס'  (2תשע"ו ;2016-ר' סעיפים  4 ,3לע ין תחילה והוראות שעה.
) .3א( תחילתו של סעיף  2לצו העיקרי ,כ וסחו בסעיף  1לצו זה ,ביום כ"ג בכסלו התשע"ט ) 1בדצמבר .(2018
)ב( תחילתו של סעיף  4לתק ות אלה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו ) 1ביולי .(2016
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פרק ב' :ת אי עבודה בתחום ה יקיון
שכר
)מס'
צו
תשע"ו2016-
)הוראת
)מס'
צו
תשע"ו2016-
)הוראת

 .2על עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום ה יקיון יחולו ת אי השכר שלהלן:
(2
) (1לגבי עובד יקיון המועסק במשרה מלאה – שכר חודשי בסך של  4,925.02שקלים
חדשים;
שעה(
) (2לגבי אחראי יקיון המועסק במשרה מלאה – שכר חודשי בסך של  5,143.91שקלים
(2
חדשים;
) (3לגבי עובד יקיון או אחראי יקיון המועסק במשרה חלקית ,יחושב השכר החודשי יחסית
שעה(
לחלקיות משרתו;
) (4לגבי עובד יקיון או אחראי יקיון המועסק לפי שכר שעה ,יחושב השכר לשעה לפי
חלוקת השכר החודשי למשרה מלאה ,האמור בפסקה ) (1או ) ,(2לפי הע יין ,ב;186-
) (5השכר החודשי למשרה מלאה האמור בפסקה ) (1או ) ,(2יעודכן בשיעורי עלות תוספות
השכר וההטבות הכספיות ,שייקבעו ויוגדרו ,מזמן לזמן ,בהסכמי מסגרת עתידיים ,לפי
המועדים שבהם תוקצה עלות זו לפי פריסתה של העלות;
) (6אם עלות תוספות השכר וההטבות הכספיות בהסכמי מסגרת עתידיים ,כאמור בפסקה
) ,(5הוקצתה בשירות המדי ה להגדלה או לעדכון של ת אי עבודה אחרים הקבועים בצו זה,
והדבר הביא להגדלה או לעדכון של ההטבות לעובדי קבלן ה יקיון – תופחת העלות ה ובעת
מהגדלה או עדכון כאמור מהעדכון הקבוע בפסקה ).(5

מע ק חד-פעמי

2א) .א( קבלן יקיון ישלם לעובד יקיון ולאחראי יקיון מע ק חד-פעמי לפי הכללים
וההוראות המפורטים בהסכם קיבוצי )מסגרת( מיום י' ב יסן התשע"ו ) 18באפריל (2016
)להלן – הסכם המסגרת( לע יין עובדים המועסקים בשירות המדי ה ,לרבות לע יין סכום
המע ק ואופן חישובו.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ובהסכם המסגרת –
) (1החלק הראשון של המע ק החד-פעמי ישולם לא יאוחר ממועד תשלום משכורת החודש
העוקב שלאחר תחילתו של צו העסקת עובדים על ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון
בגופים ציבוריים )תיקון( ,התשע"ו;2016-
) (2החלק הש י של המע ק החד-פעמי ישולם במשכורת החודש שבו משולם המע ק לפי
הסכם המסגרת לעובדים המועסקים בשירות המדי ה ,ולא יאוחר ממשכורת החודש העוקב.
)ג( המע ק החד-פעמי אי ו מהווה שכר לכל דבר וע יין ,לא יובא בחשבון לע יין פיצויי
פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן
השתלמות.

מע ק מצוי ות

 .3קבלן יקיון ישלם ,אחת לש ה ,מע ק מצוי ות )להלן – מע ק( ,לעובדי יקיון מצטיי ים או
לאחראי יקיון מצטיי ים לפי הע יין ,על יסוד אמות מידה שיקבע הגוף הציבורי ,בחוזה שבי ו
לבין קבלן ה יקיון או בהוראות שייתן הגוף הציבורי לקבלן ה יקיון ,מזמן לזמן ולפי שיקול
דעתו ,ובכפוף לאמור להלן:
) (1הסכום הכולל של המע קים שישלם קבלן ה יקיון בעד עבודת יקיון שבוצעה בשל אותה
התקשרות קבל ית ,יהיה כדלקמן:
)א( בעד חלק הש ה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד ) 31בדצמבר  1% – (2013מבסיס השכר
בתקופה שמיום תחילת עבודת ה יקיון לפי חוזה ההתקשרות ,אך לא לפ י משכורת חודש
ספטמבר  ,2013ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד ) 31בדצמבר ;(2013
)ב( בעד ש ת  2014ובעד כל ש ה לאחריה –  1%מבסיס השכר באותה ש ה;
)ג( לע יין פסקאות מש ה )א( ו)-ב(" ,בסיס השכר" – הסך הכולל של הרכיבים שלהלן ששילם
קבלן השירות בעד עבודת יקיון שבוצעה בתקופה שבעדה משולם המע ק ,לעובדי ה יקיון
ולאחראי ה יקיון שמעסיק אותו קבלן יקיון ,לשם מתן שירותי יקיון ה ית ים כולם במסגרת
ההתקשרות הקבל ית שלפיה עשית אותה עבודת יקיון:
) (1השכר המחושב לפי סעיף ;2
) (2גמול בעד עבודה בשעות וספות או ביום מ וחה אם העובד זכאי להם;
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) (3קצובת סיעה;
) (2התבצעה עבודת ה יקיון רק בחלק מש ה ,יכלול בסיס השכר את התשלומים ששולמו
באותו חלק בלבד;
) (3קבלן ה יקיון יחלק בכל ש ה את הסכום הכולל במלואו;

הפרשות לקופת
לקצבה

קרן השתלמות

) (4עובד יקיון ואחראי יקיון יוכלו להיות זכאים למע ק רק אם יועסקו בתקופה שבעדה
משולם המע ק ,כולה או חלקה ,לפי הע יין ,ובכפוף לעמידה באמות המידה שייקבעו כאמור;
) (5קבלן ה יקיון ישלם את המע ק ,לעובדי ה יקיון ולאחראי ה יקיון ,שיימצאו זכאים לו,
לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום הש ה שבעדה או בעד חלקה ,לפי הע יין,
משולם המע ק;
) (6המע ק שישולם כאמור בסעיף זה ,אי ו מהווה שכר לכל דבר וע יין ,לא יובא בחשבון
לע יין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בעדו הפרשות לקופת גמל לקצבה או
לקרן השתלמות.
גמל )א( ההפרשות בעד רכיבי השכר של עובד יקיון או אחראי יקיון ,לפי הע יין ,המובאים
.4
בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים ,לפי חוק פיצויי פיטורים ובעד רכיב דמי הבראה ,יהיה
כמפורט להלן:
) (1בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר  – (2013שיעור הפרשות
קבלן ה יקיון יעמוד על  7%לתגמולים ו 8.33%-לפיצויים; השיעור הכולל להפרשות לתגמולים
ולפיצויים הוא ;15.33%
) (2השיעור להפרשות לפיצויים  8.33%כאמור בפסקה ) (1יבוא במקום מלוא החבות בפיצויי
פיטורים; לע יין זה ,יחולו כללי האישור הכללי ש יתן לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים,
למעט הצורך בחתימה על הסכם בכתב;
) (3שיעור הפרשות העובד הוא  6.5%לתגמולים ,אשר י וכו ממשכורתו;
) (4בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר  (2013שיעור הפרשות
קבלן השירות בעד הגמול לעבודה בשעות וספות או ביום המ וחה ,אם העובד זכאי להם ,הוא
 7%לתגמולים ו 6%-לפיצויים; שיעור הפרשות העובד הוא  6.5%לתגמולים ,אשר י וכו
ממשכורתו;
) (5בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר  (2013שיעור הפרשות
קבלן השירות בעד קצובת סיעה ,הוא  5%לתגמולים; שיעור הפרשות העובד הוא 5%
לתגמולים ,אשר י וכו ממשכורתו.
)ב( אם יחול בשירות המדי ה שי וי בשיעור ההפרשות לרכיב תגמולים ,בעד הרכיבים
המפורטים בסעיף קטן )א() (4) ,(3) ,(1ו ,(5)-יחול שי וי זה גם לגבי עובד יקיון או אחראי
יקיון החל במועד שבו יחול השי וי בשירות המדי ה; בסעיף קטן זה" ,שי וי" – שי וי רוחבי
אשר יחול לגבי העובדים בשירות המדי ה שמשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים
בדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
) .5א( בעד תקופת עבודה החל ביום כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר  (2013קבלן ה יקיון
מחויב להפריש בעד עובד יקיון שהצטרף לקרן השתלמות ,תשלומים חודשיים לקרן
השתלמות ,החל ביום שבו זכאי להפרשות כאמור ,עובד המדורג בדירוג המי הלי או עובד
מקביל המועסק באותו מקום עבודה; כל עובד יקיון יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות.
)ב( שיעור ההפרשות לקרן ההשתלמות יהיו כלהלן:
) (1הפרשת קבלן ה יקיון –  7.5%מהשכר המחושב לפי סעיף  2וכן מדמי ההבראה;
) (2הפרשת העובד –  2.5%מהשכר המחושב לפי סעיף  2וכן מדמי ההבראה ,אשר י וכו
ממשכורתו על ידי קבלן ה יקיון ויופקדו בקרן ההשתלמות.
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דמי הבראה

) .6א( בעד תקופת עבודה שמיום כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר  (2013קבלן ה יקיון
ישלם לעובד יקיון ולאחראי יקיון דמי הבראה לפי הטבלה שלהלן:
מספר ש ות ותק אצל הקבלן/בגוף ציבורי

מספר ימי הבראה

7
 3הש ים הראשו ות
9
מהש ה ה 4-עד ה10-
10
מהש ה ה 11-עד ה15-
11
מהש ה ה 16-עד ה19-
12
מהש ה ה 20-עד ה24-
13
מהש ה ה25-
)ב( המחיר ליום הבראה הוא בסך של  423שקלים חדשים; המחיר האמור יעודכן במועדים
ובשיעורים שבהם מעודכן המחיר ליום הבראה בשירות המדי ה ,כמפורט בחוזרי הממו ה על
השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בע יין זה; אם עודכ ו מספר ימי ההבראה הקבועים
בטבלה שבפסקה  28.241לתקשי"ר ,יחול עדכון זה גם לגבי עובדי ה יקיון ואחראי ה יקיון.
)ג( עובד שעבד פחות מ 12-חודשים בש ה ,יהיה זכאי ,בעד אותה ש ה ,לדמי הבראה חלקיים
בעד החלק היחסי של הש ה שבו עבד; עובד המועסק במשרה חלקית ,יהיה זכאי לדמי הבראה
שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.
)ד( דמי ההבראה ישולמו במשכורת חודש יו י ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט; התחיל
העובד לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה ,ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש
דצמבר של אותה ש ה.
)ה( לעובד המועסק לפי שכר שעה ,ישולמו דמי הבראה כרכיב פרד שישולם לצד שכר השעה,
ואשר יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה; רכיב פרד זה יחושב לפי ה וסחה
שלהלן ולא יחול לגביו האמור בסעיפים קט ים )א( עד )ד(:
מכפלה של  Aב ,B-המחולקת ב.C-
לע יין זה –
 – Aהמחיר ליום הבראה ,כפי שהוא מזמן לזמן ,לפי סעיף קטן )א(;
 – Bמספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי ש ות הוותק שלו כאמור בטבלה שבסעיף קטן
)א(; מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים ,מזמן לזמן ,בשירות המדי ה לגבי עובדים
המועסקים לפי שעה;
 – Cמספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה – הסכם מסגרת ,בדבר קיצור שעות העבודה
כפול מספר חודשים בש ה =  12) 2,232כפול (186
סבסוד ארוחות במז7ון .במקומות עבודה שבהם קיים מז ון המסובסד על ידי הגוף הציבורי ,יהיה עובד יקיון
במקום העבודה ואחראי יקיון ,המבצעים את עבודתם בפועל באותו גוף ציבורי ,רשאים לרכוש ארוחה באותו
מז ון תמורת הסכום שאותו משלמים ,בעד אותה ארוחה ,עובדי הגוף הציבורי המועסקים
באותו מקום עבודה.
שי לחגים ומת.8ה )א( קבלן יקיון יע יק לעובד יקיון ולאחראי יקיון ,שי לראש הש ה וגם לחג הפסח
בטובין
)להלן – שי לחג( ובלבד שהם מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב ראש הש ה או ערב פסח,
לפי הע יין ,בהתאם להוראות הזכאות ה הוגות בגוף הציבורי.
)ב( השי לחג יהיה בסך של  212.5שקלים חדשים; סכום זה יעודכן לפי העדכו ים שיחולו
לגבי השתתפות המדי ה בשי לחג המוע ק לעובדים המועסקים בשירות המדי ה ובאותם
מועדים ,כמפורט בחוזרי ציבות שירות המדי ה בע יין זה ,כפי שיהיו מזמן לזמן; השי לא
יוע ק בטובין או בשווה כסף )כגון ,תלושי ק ייה( אף אם כך הוא מוע ק לשאר העובדים.
)ג( אם מוע קת מת ה בטובין לעובדי הגוף הציבורי המועסקים באותו מקום עבודה ,קבלן
יקיון יע יק לעובד יקיון ולאחראי יקיון ,מת ה בטובין בשווי השתתפות הגוף הציבורי לגבי
עובדיו ,כפי שיהיה מזמן לזמן ,ובאותם מועדים שבהם היא ית ת לעובדי הגוף הציבורי.
)ד( האמור בסעיפים קט ים )א( עד )ג( יחול לגבי עובד המועסק במשרה מלאה; לגבי עובד
אשר אי ו מועסק במשרה מלאה ,הזכאות לשכ לחג ואופן חישובו והזכאות למת ה בטובין,
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יהיו לפי הסעיפים הקט ים האמורים בהתאמות החלות לגבי עובדי הגוף הציבורי אשם אי ם
מועסקים במשרה מלאה.
פרק ג' :ת אי עבודה בתחום השמירה
ת אי עבודה
השמירה

בתחום .פרק ב' יחול גם לגבי עובדי שמירה ואחראי שמירה; לע יין זה ,ייקרא פרק ב' כך
9
שבמקום "עובד יקיון" יבוא "עובד שמירה" ,במקום "אחראי יקיון" יבוא "אחראי שמירה",
במקום "קבלן יקיון" יבוא "קבלן שמירה" ובמקום "עבודת יקיון" תבוא "עבודת שמירה".
יאיר לפיד

כ"ו באלול התשע"ג ) 1בספטמבר (2013

שר האוצר
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ספח ג') (6להסכם  -תצהיר בדבר קיום חובות הקבלן בע יין
שמירת זכויות עובדים
א י הח"מ ____________________ ת.ז ____________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

א .ה י עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  003/2020לביצוע ביצוע שירותי יקיון למשרדי מי
ידי
הרצליה בע"מ ולמתקן הטיפול בשפכים )מט"ש( הרצליה ,אשר מוגשים על
_______________________________ ח.פ) ________________ .להלן" :המציע"( למי
הרצליה בע"מ.
ב .ה י משמש בתפקיד _________________ במציע ו/או שה י בעל מ יות גם בחברות הבאות
__________________________________ ) א לפרט( להלן ייקראו "החברות האחרות".

.2

א י מאשר כי א י והחברות האחרות ,ככל שיש ן ,מקיים את כל חובותיי בע יין זכויות עובדים על פי חוקי
העבודה המפורטים להלן ,וא י מתחייב להמשיך ולקיים בתקופת ההתקשרות ,ככל שאזכה ,את האמור
בחוקים הבאים:
פקודת תאו ות ומחלות משלוח יד )הודעה(.1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה.1946 ,
חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט.1949 -
חוק שעות עבודה ומ וחה ,תשי"א.1951-
חוק חופשה ש תית ,תשי"א.1951-
חוק הח יכות ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת ה וער ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת שים ,תשי"ד.1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-
חוק הג ת השכר ,תשי"ח.1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז.1967-
חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,תש "ה.1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק שכר מי ימום ,תשמ"ז.1987-
חוק שוויון ההזדמ ויות בעבודה ,תשמ"ח.1988-
חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,תש "א.1991-
חוק העסקת עובדים על-ידי קבל י כוח אדם ,תש "ו.1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות ,תש "ח.1998-
סעיף  8לחוק למ יעת הטרדה מי ית ,תש "ח.1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א.2001-
סעיף  29לחוק מידע ג טי ,תשס"א.2000-
חוק הודעה לעובד )ת אי עבודה( ,תשס"ב.2002-
חוק הג ה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו.2006-
סעיף 5א לחוק הג ה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במי הל התקין(,
תש "ז.1997-
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חוק הגברת האכיפה של די י העבודה ,התשע"ב.2011-
חוק העסקת עובדים על-ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבוריים,
התשע"ג.2013-
צו העסקת עובדים על-ידי קבל י שירות בתחומי השמירה וה יקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג.2013-
צו הרחבה בע ף ה יקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,1957-מיום .5.2.2014


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



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



ה י מאשר ,כי לא תלוי ועומד גדי ו גד החברות האחרות כתב אישום מסוג ________________.



ה י מאשר ,כי תלוי ועומד גדי ו גד החברות האחרות ___________________ )יש לפרט גד מי( כתב
אישום בגין עבירה מסוג ___________________.



ה י מאשר ,כי הורשעתי ו/או החברות האחרות ___________________ )יש לפרט גד מי( הורשעו
בעבירה פלילית מסוג ___________________.



ה י לאשר כי ה י וכי גם החברות האחרות ככל שיש ן ,לא הורשעו בגין הפרתם של חוקי העבודה
המפורטים לעיל בשלוש הש ים שקדמו לפרסום מכרז מס' .003/2020



ה י לאשר כי הושתו עלי ___ )מספר ק סות( ועל החברות האחרות ,ככל שיש ן )פרט גד מי( ____ )מספר
ק סות( ק סות על-ידי מ הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים
לעיל בש ה שקדמה לפרסום מכרז מס' .003/2020

.3

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________

אישור חתימה
א י הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפ י,
____________________ ת.ז ____________________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כו ות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפ י.

תאריך __________ :חתימה מלאה:

____________________________
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ספח ג') (7להסכם  -והל קבלת אישור בדבר הרשעות וק סות
בגין הפרת חוקי העבודה
.1

בהתאם לדרישות המכרז על כל מציע להציג אישור של מי הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר
הרשעות ו/או ק סות בגין הפרת חוקי העבודה.

.2

את האישורים הללו יתן לקבל בכתובת:
רחוב סלמה  53תל אביב
טלפון03-6223116 :
פקס03-6828690 :

.3

הפקת האישורים אורכת זמן ,ולכן יש לפ ות למי הל ההסדרה מספר ימים לפ י המועד שבו זקוק המציע
לאישור .יתן לקבל את האישור גם באמצעות הפקס.

.4

המציע יפ ה את בקשתו על ייר לוגו של המציע עם חתימה של המציע או החברה על הבקשה
מספר ח.פ של החברה )ככל שמדובר בחברה( .פ ייה שלא על-פי כללים אלה לא תיע ה.

בציון

.5

המזמין יקפיד כי מציע שאי ו מגיש אישור כאמור יפסל .כמו כן ,יש להקפיד כי מספר הח.פ.
מגישי ההצעה תואם את מספר הח.פ .שלגביו התקבל האישור ממי הל ההסדרה והאכיפה.
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של

ספח ג') (8להסכם  -והל משרד הפ ים " :2/2011לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד
ע יי ים"
מי הרצליה בע"מ
מכרז מס' 003/2020
למתן שירותי יקיון
והל משרד הפ ים  " :2/2011והל לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים בהעסקת חיצו יים ברשויות
מקומיות"  -שאלון לאיתור חשש ל יגוד ע יי ים

חלק א'  -תפקידים וכהו ות
.1

פרטים אישים:
שם
משפחה
שם פרטי
מס' זהות
כתובת
טלפון בבית

ש ת לידה
עיר/ישוב
טלפון ייד

רחוב

מיקוד

תפקידים ועיסוקים:
.2
פירוט תפקידים ועיסוקים וכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה
)לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כ ושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד'(.
א להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב(.
א להתייחס לתפקידים בשכר או בהת דבות )יש לציין גם תפקידים בהת דבות(.
שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של
המעסיק

התפקיד ותחומי
האחריות
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תאריכי העסקה

תפקידים ציבוריים:
.3
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהו ות ציבוריות שלא צוי ו בשאלה  2לעיל.
א להתייחס גם לתפקידים וכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
התפקיד

הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים:
.4
פירוט חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין אם הם
ציבוריים ובין אם שאי ם ציבוריים.
א להתייחס לכהו ות וכחיות ולכהו ות קודמות לתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
שם התאגיד/
רשות/גוף
ותחום עיסוקו

.5

סוג הכהו ה
)דירקטור חיצו י או
מטעם בעלי המ יות.
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
הש י – א לפרט גם(

תאריך התחלת
הכהו ה ותאריך
סיומה

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים

קשר לפעילות הרשות המקומית:
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל ע ין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות
הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר
לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמ/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא
קשור אליהם(?
א להתייחס לזיקות ולקשרים וכחיים ולתקופה של ) 4ארבע( ש ים אחורה.
א לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
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"בעל ע יין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצו י לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע יין בתאגיד כמשמעו
בחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בתאגידים ה סחרים בבורסה.(1
כן /לא.
אם כן ,פרט/י:

פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה
.6
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהו ות בהווה בלבד.
א לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלב טיים ש דרשו בשאלות לעיל )למשל ,אם
בןבת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהו ה ,סוג
הכהו ה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.

 1חוק יירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ע ין" ,בתאגיד –
) (1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק של התאגיד או מכוח ההצבעה
בו ,מי שרשאי למ ות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מ הלו הכללי,
מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמ הלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למ ות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לע ין פסקה זו –
)א( יראו מ הל קרן להשקעות משותפות ב אמ ות כמחזיק ב יירות הערך הכלולים
ב כסי הקרן;
)ב( החזיק אדם ב יירות ערך באמצעות אמן ,יראו גם את ה אמן כמחזיק ב יירות הערך
האמורים; לע ין זה " ,אמן"  -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק ב יירות ערך רק
מכוח תפקידו כ אמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף )46א())(2ו( או כ אמן ,להקצאת מ יות
לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכ סה;
) (2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;
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זיקות לכפופים או לממו ים בתפקיד:
.7
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממו ים עליך )במישרין או בעקיפין( ,או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה
מועמד/ת ,מכה ים בכהו ה משותפת באירגו ים אחרים? האם מתקיימים בי יכם יחסי כפיפות במסגרות
אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

תפקידים וע יי ים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של יגוד ע יי ים
.8
האם ידוע לך על תפקידים וע יי ים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד אותך במצב
של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של
.9
חשש ל יגוד ע יי ים
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת
להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( ,שעלולים להעמיד
אותך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
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א להתייחס במיוחד ל ושאים שעליהם שאלת בשאלות  8-1לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים של
קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
א צרף/י ב פרד קורות חיים מעודכ ות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר
ובהווה ,כולל תאריכים) .לשימת לבכם ,אין צורף לצרף קובץ וסך לקובץ שצורף במסגרת סעיף  9לעיל(.

חלק ב' – כסים ואחזקות
 .11אחזקות במ יות
פירוט החזקת מ יות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או שלך
קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע יין בתאגיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח 1968-בתאגידים
ה סחרים בבורסה.(2
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.

 2חוק יירות ערך ,תשכ"ט1968-
"בעל ע ין" ,בתאגיד –
) (1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק של התאגיד או מכוח ההצבעה
בו ,מי שרשאי למ ות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מ הלו הכללי,
מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמ הלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק שלו ,או מכוח ההצבעה בו ,או רשאי למ ות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לע ין פסקה זו –
)א( יראו מ הל קרן להשקעות משותפות ב אמ ות כמחזיק ב יירות הערך הכלולים
ב כסי הקרן;
)ב( החזיק אדם ב יירות ערך באמצעות אמן ,יראו גם את ה אמן כמחזיק ב יירות הערך
האמורים; לע ין זה " ,אמן"  -למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק ב יירות ערך רק
מכוח תפקידו כ אמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף )46א())(2ו( או כ אמן ,להקצאת מ יות
לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכ סה;
) (2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;
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כן/לא
אם כן ,פרט/י:
שם התאגיד/הגוף

 %החזקות

שם המחזיק

תחום עיסוק
התאגיד /הגוף

כסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים
.12
האם קיימים כסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים
להעמידך במצב של יגוד ע יי ים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם יש ם ,חייב כספים או ערב לחובות או
להתחייבויות כלשהם?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולח ך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
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כסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים
.14
האם ידוע לך על כסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
א להתייחס ל כסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( ,של
גופים שאתה בעל ע יין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי ע יין בהם.
א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
"בעל ע יין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או
מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצו י לו.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

חלק ג'  -הצהרה
החתום/ה
אי
מצהיר/ה בזאת כי:

)(1
)(2

)(3
)(4
)(5

מטה

_______________________

ת.ז

מספר

__________________

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,כו ים ואמיתיים;
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם כן אמר
במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו הפרטים אי ם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אי ם
ידועים לי מידיעה אישית;
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל ע יין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש ל יגוד ע יי ים עם
התפקיד;
א י מתחייב/ת להימ ע מלטפל בכל ע יין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש ל יגוד ע יי ים במילוי התפקיד ,עד
לקבלת ה חייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית ב ושא;
א י מתחייב כי במקרה שבו יחולו שי ויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא
צפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש ל יגוד ע יי ים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית,
אמסור לו את המידע הרלוו טי בכתב ואפעל לפי ה חיותיו.

________________
תאריך

מ\17\10\2\15
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