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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 

באצטדיון שירותי ניקיון הצעות לביצוע להציע ( מזמינה בזה "החברה")להלן: החברה הכלכלית לעכו בע"מ  1
 הכול ,"(השירותים)להלן: " אחר של החברהנכס אירוע או ן לכל וכ פסטיבל עכו הלך ימיובמטוטו עכו 
  (."ההליך")להלן:  2/2018 פומבימכרז  –תנאים המפורטים במסמכי מכרז זה בהתאם ל

 
בשעות עכו  2ברחוב דושניצקי  אצל הגב' טל אמירה ,החברה ממשרדיאת מסמכי ההליך ניתן לרכוש  2.1 2

ש"ח(, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל חמש מאות ) ₪ 500העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 
 מעטפה.

 .WWW.akkoct.co.ilבאתר האינטרנט של החברה בכתובת הליך במסמכי ה ניתן לעיין 2.2
 
לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורף  החברהתנאי ההתקשרות בין  3.1 3

 להזמנה זו.
כתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  3.2

, שירותים/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע הבפרטים ו
ו/או עילה לתביעה מכל /י היחידה/ות , לא יהוו עילה לשינוי במחירחתימת ההסכםבמועד ו/או לאחר 

 פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. -מין וסוג 
שאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ר החברה 3.3

ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של 
 לפי הכתובות שנמסרו על ידם. ו/או בדוא"ל  כל המשתתפים בפקסימיליה

 
" וללא כל כיתוב נוסף יש שירותי ניקיון 2/2018 פומבימכרז ושאת ציון "את ההצעות, במעטפה סגורה נ 4

, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של החברה מזכירותלמסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי 
. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על החברה

 המעטפה. גבי 
 . 13:00עד לשעה  6.5.2018-, ה'א עד ליום במסירה ידנית בלבדמסירה יש לבצע את ה

מכל טעם שהוא עד למועד  החברה מזכירותהצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי 
 לא תתקבלנה ולא תידונה.  -ולשעה הנקובים לעיל 

 
 . 11:00בשעה  16.4.2018-, ה ב'ביום יתקיים  מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים 15. 5

אצטדיון טוטו עכו ברחוב משמר הים במר אלי רז,  -מנהל אצטדיון טוטו עכומפגש יתקיים במשרדי ה
  לאחריו יתקיים הסיור.א.ת עכו דרום 

 סיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה.מפגש ובהשתתפות ב
נאיו ניתן ו/או להליך זה ות שירותיםבכל הנוגע ל שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון 5.2

 26.4.2018-ה ,ה' לא יאוחר מיום עד calcalit@akko.muni.il: לדוא"לבכתב בלבד  נותלהפ
 . 04-9552539: בטלפון מספרהמייל באחריות המשתתף לוודא קבלת  .13:00בשעה 

  .בהליך למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפיםתשובות תימסרנה 
  והן לא יחייבוה. בעל פה  שתימסרנהאיננה אחראית לתשובות  החברה

 

 י סף: תנא 6
בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישראל 

התנאים  בכלהקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך  ( העומדים, במועד"המשתתף")להלן: 
 המפורטים להלן:

  חמש רצופות, בניקיון, במהלך שנתיים  שירותיעל המשתתף להיות בעל ותק וניסיון מוכח בביצוע    6.1
   .דונם לפחות 2בשטח העולה על האחרונות, השנים          

 
 

mailto:calcalit@akko.muni.il
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 י )מחזור שנתי( בתחום שירות הניקיון, בהיקף על המשתתף להיות בעל היקף פעילות כספי שנת 6.2
 .   2017 -ו 2016( לשנה )לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים ₪)מיליון   ₪ 1,000,000 -שלא יפחת מ         

  "קבלן שירות", כמשמעותו בחוק העסקת  -על המשתתף להיות בעל רישיון תקף על שמו, לעסוק כ    6.3    
 .1996 –י כוח אדם, התשנ"ו על ידי קבלנעובדים   

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2על המשתתף להיות מי שמתקיימים בו תנאי סעיף    6.4
( והוא מקיים חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה המפורטים "חוק עסקאות")להלן: 

כמים הקיבוציים הרלוונטיים למתן להסכם ההתקשרות ועל פי צווי ההרחבה וההס 2בנספח ג/
 השירותים:

 נים האחרונות שקדמו למועדמשתתף שהוא או בעל זיקה אליו בו הורשעו בשלוש הש  6.4.1
 תדחה הצעתו. –להגשת הצעות בהליך ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק עסקאות האחרון   

 הפרות 6-מ צומים כספיים בשל יותרמשתתף שהוא או בעל זיקה אליו הוטלו עליהם עי  6.4.2
 תדחה ההצעה.המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך    
 שונות, אלא אם כן ניתן מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כהפרות   
 תעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרותאישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה   
 עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.בוצעו כלפי    

 עדת המכרזים רשאית להחליט מטעמיםתהיה ו 6.4.2-ו 6.4.1למרות האמור בסעיפים      6.4.3
 תקיימו לגבייה אחד התנאים שצוינומיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה בהליך אף אם ה   
 ו של המשתתף בדרךלהתחשב בהתנהלותבאותם סעיפים. בהחלטה תהיה הוועדה רשאית    
 יחס שבין היקף הפעילות של המשתתףכלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ב   
 שבשלה הורשע או נקנס לבין היקף פעילותו הכולל.   

 לנספח תמחיר עובד ניקיון המצורף ועדת המכרזים תפסול הצעה, אשר מתוך השוואתה  6.4.4
 ות ייפגעו זכויות עובדים זולת אםההתקשר עולה כי בקיום 3נספח ג'/כלהסכם ההתקשרות    
 .מטעמים מיוחדים שיירשמוהחליטה אחרת    

 .העיר עכומועצת  דירקטוריון החברה ו/או חבר ו/או חברהחברה על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  6.5
על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  6.6

טיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב משפ
 שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  

, אשר ריצוי על המשתתף, בעליו ומנהליו להיות מי שלא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון 6.7
 .  ם האחרונותהשני 10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב2על המשתתף להיות מי שמתקיים את הוראות תנאי סעיף  6.8
 ( לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בעסקו. "חוק עסקאות")להלן:  1976

 
 
 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת    7.1 7

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 7.2
 

 ההצעה .ב
 

 הצעת הקבלן.   -מסמך ב' אך ורק על גבי על המשתתף ליתן הצעתו  8.1 8
 אשר ימולאו בהדפסה או בעט.  בשני עותקיםהצעת המשתתף על גבי מסמך ב' תוגש  8.2

 
 וללים מע"מ. כשהם לא ככל המחירים בטופס ההצעה ירשמו      9.1 9

 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר,  על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת.  9.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיועמוד מעמודי מסמכי ההליך,  כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.
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 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.3

 התאגיד. 
 
קום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או אי השלמת מ 12

הסתייגות שיעשו במסמכי ההליך, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 
פי שיקול רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת  החברהאחרת לא יהיו קבילים ו

 . החברהדעתה הבלעדי של 
 
 הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד. 13.1 13

, בהתאם לאמור במסמכי ההליך שירותיםהצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע ה 13.2
מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל האמצעים, כח האדם, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

אגרות, ה, שירותיםלביצוע ה יםספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושההובלה, הניוד, הא
ובין בגין  אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרזהרישיונות, ה

 פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.
 
על המשתתף לצרף להצעתו  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים,  14

 גם את המסמכים המפורטים להלן: 
 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  14.1
 לעיל, בנוסח המצורף 1.6 סעיףקודם כדרישת  אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל ניסיון 14.2

 המלצות(. 3סח הנדרש )אסמכתאות בנו 3יש לצרף  – למסמכי הליך זה 2נספח ב'/כ
 להליך זה.  1/2כנספח בהמצורף  חלעיל בנוס 6.2אישור רו"ח כדרישת סעיף  14.3
, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 14.4

 שם המשתתף.
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.5
לחוק עסקאות גופים  1ב2על ידי עו"ד בדבר הקמת תנאי סעיף  תצהיר חתום על ידי המשתתף ומאושר 14.6

 למסמכי הליך זה.  3כנספח ב'/בנוסח המצורף 1976-ציבוריים,  תשל"ו
בנוסח  לעיל 4.6מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף חתום על ידי המשתתף ותצהיר  14.7

רה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר וכן אישור של מינהל ההסדלמסמכי הליך זה  4ב'/ כנספחהמצורף 
הרשעות בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון 
להגשת הצעות להליך ו/או קנסות שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שנה הקודמת 

  למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם.
דירקטוריון החברה ו/או ו/או חבר החברה בדבר העדר קרבה לעובד  תתףחתומה על ידי המש הצהרה 14.8

 למסמכי הליך זה. 5כנספח ב'/בנוסח המצורף  העיר עכומועצת חבר 
, משתתףו/או מי ממנהלי  ה משתתףו/או מי מבעלי ה משתתףתצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד ה 14.9

ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או  תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
 משתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי המשתתףלתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה

  למסמכי הליך זה. 6כנספח ב'/וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 
מה קלון, אשר ריצוי המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עתצהיר לפיו  14.10

 וכן חתום  משתתףהתצהיר יהא חתום על ידי ההשנים האחרונות.  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 למסמכי הליך זה. 7כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 .חתומים על ידי המשתתף המצורפים למסמך ב' להלן  16ב'/ועד  8ב'/נספחים   14.11
 . 6.3ן המשתתף לעסוק כ "קבלן שירות", כדרישת סעיף העתק נאמן למקור של רישיו 14.12
    פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז          14.13.1  14.13

 הא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל ת החברה הכלכלית לעכו בע"משל  2/2018                                
 להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים   4נספח ג'/בהביטוח כמפורט פוליסות                                 

 באותו אישור.                                 
, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,            

 להסכם ההתקשרות. 4נספח ג'/ –אישור הביטוחים 
 לחילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.                               

 4נספח ג'/למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש ב  14.13.2
 "הסתייגות ביטוחית"(. )להלן:במדויק ללא כל הסתייגות, שינוי, או תיקון 
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משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה  14.13.3
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  5.2בהסתייגות כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

 החדש המבוקש על ידו. 
לעיל תותר  5.2כקבוע בסעיף  החברהרק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת    

 חית אחרת תביא לפסילת ההצעה. וכל הסתייגות ביטו
  

  –למשתתף שהינו תאגיד  14.14
הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  14.14.1

 הצעת המשתתף. 
 תק של תעודת הרישום של התאגיד. עו 14.14.2
תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   14.14.3

 המניות.
 בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.ק 14.15
חתומות על ידי  –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  החברהכל תשובות  14.16

 המשתתף.
חתומים על ידי  –במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  14.17

 המשתתף.
 חתום על ידי המשתתף.  -סיור קבלנים מפגש וסיכום  14.18
 להלן. 17משתתף כדרישת סעיף ערבות  14.19
על חתום  9נספח ב'/ – להלן 12מוסבר בסעיף כמהעדפת משתתף מקומי,  למשתתף המבקש ליהנות 14.20

 האסמכתאות הנדרשות בו.
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף, אשר  כל ההוצאות מכל מין וסוג 15

 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 

יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  16
 ההצעות בהליך זה.

 
,  שהוצאה על ידי בנק בישראל, ₪ 15,000תף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך להצעת המשת 17.1 17

 (. "ערבות המשתתף")להלן:  6.8.2018בתוקף עד ליום  החברהלבקשת המשתתף לפקודת 
 למסמכי הליך זה. הצעה אליה לא   8כנספח ב'/על ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף               

 לא תידון.  8רבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/תצורף ע
 יך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופהלהאר מתחייב המשתתף החברהבמידת הצורך ועל פי דרישת  17.2

 יום נוספים. 90נוספת עד  
 תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  החברה 17.3

 בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך. 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ג
 

שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  החברה 18.1 18
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או 

בין היתר, לצורך עמידתו אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, 
 בתנאי הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 
 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  18.2
 

 יא כזוכה.מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שה החברהאין  19.1 19
תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  החברה 19.2

יהם אינם מספיקים לפי שיקול כישור, כי יםשל אחרם מניסיונובין  מניסיונהאו שנוכחה לדעת, בין ו/
 דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  החברה 19.3
 ותנאיה. 

 בהתאם למספר האתרים בהם יינתן השירות. – ת לפצל את הזכייה בין מספר זוכיםתהא רשאי החברה 19.4
 רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  החברה 19.5

להשמיט מההתקשרות נשוא הליך  החברהההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט 
 זה.
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זכות  החברהלזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  19.6
 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן: היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  20.1 20

רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  החברה תהא 4%המקומי בשיעור של עד 
הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר 
ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה 

 הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.
 לעיל, הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן:  1לעניין ס"ק   "משתתף  מקומי" 20.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין  –"ביחיד"  20.2.1
מעובדיו )ככל שמועסקים עובדים(  30%ולפחות  לחברהדירתו או מקום עסקו אלה ארנונה 

 הינם תושבי העיר.
 לחברהשרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה באם מ –"בתאגיד"  20.2.2

 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%ולפחות 
על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  20.2.3

 למסמכי הליך זה. 9כנספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 
 

על ידי משתתף בכל אחד משני עותקי הצעתו, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין  במקרה של מילוי מחיר שונה 21
 השניים והוא יחייב את המשתתף. 

 
לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  22

 .ו/ או לכתובת דוא"ל שנמסרה על ידי המשתתף במסמכי ההליך ההליך
 

עתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך משתתף שהצ 23
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-לא יאוחר מ

 
 הצעות פסולות    

 
  בותלעיל ו/או שלא תצורף אליה ער 6הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז המפורטים בסעיף      24.1     24

 .  תיפסל ולא תובא לדיון כלללעיל  17בנקאית כנדרש בסעיף      
 

ביחס להצעה אשר תיראה כגירעונית בהשוואה לדרישות המכרז ולאומדן, הועדה רשאית לזמן את בעל  24.2
ההצעה אליה לברר את הצעתו ויכולתו לעמוד בה, והוועדה רשאית לדרוש מהמשתתף כל מסמך וכל 

. אי מתן מענה מספק או אי מתן הוכחה מספקת ליכולת המשתתף לעמוד אסמכתא הנדרשת לשם כך
לתקנות )ה( 22בהצעתו תוך קיום כל דרישות המכרז על פי כל דין, יאפשר לוועדה לפעול כאמור בתקנה 

 על ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.כריז ולא לה 1987-מכרזים(, תשמ"ח(העיריות 
 

ויותר, המשתתף יידרש במסגרת דרישה  15% –נמוך מהאומדן ב מובהר בזאת כי הצעה שתהא בסכום  24.3
לעיל, להציג בפני הועדה ולמסור לוועדה תחשיב מפורט של הוצאותיו לחודש, ערוך  2כמפורט בס"ק 

 ע"י רו"ח ובאישור עו"ד מטעמו, הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן:
 

 )עלות מעביד(.  עלות שכר העובדים, לפי תפקידים, כולל מנהלי עבודה .1
 עלות נעלי בטיחות, ביגוד קיץ חורף , ואפודים זוהרים תקניים לכל העובדים לשנה. .2
עלות רכישת והפעלת כלי רכב, כלים מכניים, ציוד וכלי עבודה, אמצעים וחומרים, הנדרשים  .3

 במכרז. 
 הוצאות תקורה, מימון, ורווח קבלני. .4

 
ו/או מענה שגוי או מטעה, יאפשר לוועדה לפסול את מתן מענה בלתי סביר ו/או אי מתן מענה מספק 

 .ההצעה
 

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה פסולה עפ"י דין או שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם  
 קשר זה. יוכח לכאורה

 
 : תיפסל הצעת משתתף אשר תהא נמוכה ממחיר המינימום הקבוע להלן,      24.4

 שעת עבודה. ל מחיר מינימום -₪ 43     
  כולל מע"מ ודלעיל אינ מחיר המינימום המצוין         
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 מחויבויות הזוכה .ד
 

 לחוזה 4נספח ג'/כאישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  לחברהעל הזוכה יהא להמציא  25.1 25
 על זכייתו.ימים מהמועד בו קיבל הודעה  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות           

 
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו, ערבות ביצוע )להלן:  7, תוך לחברהעל הזוכה יהא להגיש  25.2

( צמודה למדד המחירים לצרכן, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, בסכום של  "ערבות הביצוע"
נקבע לתום יום מהיום ש 90שתוקפה עד  לחוזה ההתקשרות 5נספח ג'/כבנוסח המצורף  ₪ 13,000

 .ימים מיום שיודע לו על זכייתו 7ביצוע השירותים וזאת תוך 
     
 תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. החברהעם מסירת ערבות הביצוע לידי      

 
 על זכייתו, טופס הצהרת עובד בדברימים ממועד קבלת ההודעה  7תוך  לחברהעל הזוכה יהא להגיש  25.3

   .לחוזה ההתקשרות 6נספח ג'/כודעה על פגיעה בזכויותיו בנוסח המצורף ידיעתו למסור ה      
ימים מהמועד בו       7העתקים ולמסור אותם לחברה תוך  4 –לחתום על ההסכם המצורף כנספח ג' ב  25.4

 קיבל הודעה על זכייתו.
 

בדים לפחות מהעו 50% -כך שלתושבי עכו  שירותיםעל המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע ה 26.1 26
  שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו. 

 תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו   26.2
  מעובדיו )ככל שמועסקים עובדים( הינם תושבי  30%או מקום עסקו אלה ארנונה לחברה ולפחות  דירתו     
 העיר.    

 
 

 זכייתו רשאית לבטל לאלתר את  החברהמשתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא     27.1 27
 בהודעה בכתב.

 ערבות הבנקאיתלהגיש את ה החברהבוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית   27.2
 בוטלה זכייתו יפצה אתה והמשתתף שלמי שייקבע על יד שירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה      
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. החברה      

 תף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל עלסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשת  27.3
 כנגד הזוכה עקב הפרת החברהשות עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לר 
 ם הגשת הצעתו למכרז.ההתחייבויות שנטל על עצמו ע 

 
 מסמכי ההליך .ה

 
 לחברהים למטרת הגשת הצעות פמשתתוקניינה הבלעדי, והם נמסרים ל החברהמסמכי ההליך הינם רכוש  28

במסגרת ההליך בלבד ואין למשתתף ו/או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מלבד שימוש 
 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 

 א יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. מקבל מסמכי ההליך ל
 אין במסמכי ההצעה.   29

 
 
 
 

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
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 מסמך ב'
 הצעת המשתתף

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2מרח' דושניצקי 
 עכו

 
 א.ג.נ.

 
 שירותי ניקיון הצעת מחיר למתן הנדון: 

 כללי
     

גיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המשתתף(, הרינו מתכבדים לה .1
, על פי המפורט לחברה הכלכלית לעכו בע"מ שירותי ניקיון( את הצעת המחיר למתן "המשתתף")להלן: 

( ואנו מתחייבים  לבצע את כל השירותים שנדרש לבצע "המכרז")להלן:  2/2018במסמכי מכרז פומבי 
 רטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.והמתוארות במפ

 
הצעתנו מביאה בחשבון את כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים בהתאם לאמור במסמכי ההליך,  .2

ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל המכונות, הציוד, האמצעים, כוח 
של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, האגרות, האדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה 

הרישיונות, האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו אנו חייבים לשלם, בין בגין המכרז ובין בגין פעילות 
  לנו כי ההצעה אינה כוללת חומרי ניקיון. ידוע הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.

 
, ובדקנו () מתחם פסטיבל עכו ואצטדיון טוטו עכו יועדים לניקיוןהמ אתריםהננו מצהירים בזאת כי סיירנו ב .3

את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן השירותים, ואנו מוותרים על כל טענה בדבר אי התאמה של דרישות 
 למצב בפועל. החברה

 
זכרים נוספים לאלה המו אתריםהננו מצהירים כי ידוע לנו שהחברה רשאית לדרוש ביצוע עבודות ניקיון ב .4

 לעיל. במקרה כאמור הננו מתחייבים לסייר במוסד לפני תחילת ביצוע השירותים.  3בסעיף 
 

כי השירותים המבוקשים הינם במהלך פסטיבל עכו הנערך ברחבי העיר בחול  –הננו מצהירים כי ידוע לנו  .5
כחודש לפני  המועד סוכות. מספר העובדים הנדרשים לביצוע השירותים יתואם בין החברה לקבלן הזוכה

הפסטיבל. כמו כן ידוע לנו כי השירותים נדרשים לניקיון אצטדיון טוטו עכו במהלך חודשים אוגוסט עד מאי 
 לאחר משחקים/פעילויות באצטדיון. מספר העובדים ייקבע ע"י החברה בהתאם לשיקול דעתה.

 
במהלך חמש  רצופותלך שנתיים הננו מצהירים כי הננו בעלי ותק וניסיון מוכח בביצוע שירותי ניקיון, במה .6

להוכחת האמור בסעיף זה מצורפים להצעתנו זו  מ"ר לפחות. 1,000,000השנים האחרונות, בשטח מצטבר של 
 למסמכי המכרז.   2כנספח ב'/אישורים בנוסח המצורף 

 
 היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( בתחום שירות הניקיון, בהיקף הננו מצהירים כי הננו בעלי 

להוכחת האמור  2017 -ו 2016( לשנה )לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים ₪)מיליון   ₪ 1,000,000 -מ פחתשלא 
 למסמכי המכרז. 1/2כנספח ב'/  בסעיף זה מצורפים להצעתנו זו אישורים בנוסח המצורף

  
ת ביצוע כל שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר משתתפים או להזמין א לחברהידוע לנו כי  7.1 .7

השירותים נשוא המכרז ממשתתף אחד ו/או להזמין רק חלק מהשירותים לפי ראות עיניה ועל פי 
 שיקול דעתה הבלעדי.

 רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על  החברהאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  7.2
(, והכול לפי ראות "התקציב"הלן: )ל ,תקציב , בהיקף מצומצם התואם את מגבלותיצוע השירותיםב

 עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק כל  החברהאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  7.3

המחיר אותו נקבנו  אתיעלה האמור לא לשירותים,  להורות על ביצוע תוספת / הפחתה שהוא,
 "(.המחירוןלהצעה זו )להלן: " 11יף בהצעתנו, בסע

חולקו השירותים בין מספר משתתפים ו/או הופחת היקף העבודה, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי  7.4
 הצעתנו עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה /התוספת כאמור.
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 החברהמ צונית במתן אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים, כי תחילת ביצוע השירותים נשוא המכרז מות .8
חודשים מיום סיום  6"(. היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור, במהלך צו להתחלת עבודה)להלן: "

"( ולא תהא לנו כל עילת תביעה בקשר לביטולו ביטול המכרזהליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: "
 ו הודעת זכייה.של המכרז בין אם נתקבלה אצלנו ובין אם לא נתקבלה אצלנ

 
אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו חייבים להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  9.1 .9

 יפסל.עלולה לה -שתוגש  באופן חלקי
אנו מצהירים כי  ידוע לנו כי אסור לנו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  9.2

ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת ו/או מחיקה 
 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:הננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים הבאים,  .10

 למסמכי המכרז. 1כנספח ב'/ני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף דף מידע ארגו 10.1
להזמנה להציע הצעות,  6.1 סעיףאסמכתאות המעידות כי המשתתף  הינו בעל ניסיון קודם כדרישת  10.2

 למסמכי המכרז. 2כנספח ב'/בנוסח המצורף 
 1/2ח ב'/כנספלהזמנה להציע הצעות בנוסח המצורף  6.2אישור רו"ח לעמידת המשתתף בדרישת סעיף  10.3

 למסמכי המכרז. 
לחוק עסקאות גופים  1ב2תצהיר חתום על ידי המשתתף ומאושר על ידי עו"ד בדבר הקמת תנאי סעיף  10.4

 למסמכי המכרז.  3כנספח ב'/בנוסח המצורף 1976-ציבוריים,  תשל"ו
על  ,1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 10.5

 שם המשתתף.
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 10.6
לעיל בנוסח  4.6תצהיר חתום על ידי המשתתף ומאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  10.7

 למסמכי המכרז. 4כנספח ב'/המצורף 
דירקטוריון החברה ו/או ו/או חבר החברה הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד  10.8

 למסמכי המכרז.5כנספח ב'/בנוסח המצורף  העיר עכועצת מוחבר 
המשתתף, מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או  10.9

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 
המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר חתום על ידי המשתתף וכן לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על 
 למסמכי המכרז.  6כנספח ב'/חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

תצהיר לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי  10.10
על ידי המשתתף וכן חתום השנים האחרונות. התצהיר חתום  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 למסמכי המכרז. 7כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 חתומים על ידנו. המצורפים למסמך ב' להלן  16ב'/ועד  8ב'/נספחים   10.11
להזמנה להציע  6.3העתק נאמן למקור של הרישיון על שמנו לעסוק כ "קבלן שירות", כדרישת סעיף  10.12

 .14ב'/הצעות וכדוגמת נספח 
החברה של  2/2018כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  ור בכתב של חברת ביטוח בישראלאיש 10.13

 4נספח ג'/בתהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט  הכלכלית לעכו בע"מ 
 להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור, ללא כל תיקון. 

 –, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנווח ומצורף אליו, האישור חתום על ידי חברת הביט
 להסכם ההתקשרות ללא כל תיקון.   4נספח ג'/

 מצורף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח, ללא כל תיקון. -לחילופין  
  –למשתתף שהינו תאגיד  10.14

 ע בסיומו של מסמך זה. הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופי 10.14.1
 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  10.14.2
 תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי 10.14.3

 המניות.
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 10.15
 ידי המשתתף.חתומות על  –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  החברהכל תשובות  10.16
חתומים על ידי  –במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  10.17

 המשתתף.
 חתום על ידי המשתתף.  -סיכום מפגש וסיור קבלנים  10.18
 להזמנה להציע הצעות. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  10.19
 על האסמכתאות הנדרשות בו.חתום  9נספח ב'/ -למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  10.20
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את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים  לחברההיה ותוכרז הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים להמציא  .11
 הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז להמצאתם.

 
 הצעת המחיר

 
 , ונספחיהם הינה כדלהלן:הצעתנו לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז, החוזה .12

 )את המחיר יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון( 
 

 :לפני מע"מניקיון הצעת מחיר עבור         
 

 . ₪חומרי ניקיון_____________  לא כולל ת עבודה לשעהצעת מחיר 
 

 דלעיל יווסף מע"מ כדין.למחיר 
 

 ת.ז/ח.פ.: _________________________ ______________________ שם המשתתף: 
 

 שם החותם מורשה החתימה בשם המשתתף _____________________  ת.ז. __________________
 

 טלפון: ________________________ כתובת: __________________________________
 

 ' פקס: ______________________מס _______________טלפון סלולארי: ________
 

 דוא"ל :________________________
 

 חתימה+ חותמת: ____________________  ______________________תאריך:  
 
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי מסמכי הליך 

חתומים על ידי  -( "ההליך")להלן: החברה הכלכלית לעכו בע"מ של  2/2018י מכרז פומב –זה 

 _______________________________________________________ה"ה______________________

)שם + ת.ז(,  אשר הינם מורשי החתימה מטעם __________________________________________ )להלן: 

 דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין. ( וחתימתם"המשתתף"

 
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך
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 1נספח  ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

  2מרח' דושניצקי 
 עכו

 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני
 

_______________ , ת.ז/ח.פ. _______________________ שם המשתתף: ___________________ .1

כתובת: ___________________________ כתובת משרד רשום: ___________________________ 

מספרי טלפון: ___________________________________  נייד :_________________________ 

 דוא"ל :________________________ _____מספרי פקסימיליה: __________________________

 עיסוק המשתתף:________________________________________________________________ .2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 אנשי המפתח אצל המשתתף .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 כוח אדם ואמצעים .4

 בביצוע השירותים: בחברהכוח האדם, אותם מיעד המשתתף לעבודה 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו: שם  ________________________________________ .5

 תפקידו במשתתף _______________________________, מס טל נייד: ________________ 

כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו  לעיל,  והתשובות שתימסרנה 

 תחייבנה את המשתתף. החברהעל ידי לו 

 
       ____________________ 
 חתימת המשתתף               
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 2נספח  ב'/

 
 

                                                                                                       להזמנה להציע הצעות 6.1 ףיעל האישורים להוות אסמכתאות לעמידת המשתתף בהוראות סע
 ממליצים שונים יםאישור 3יש להמציא 

 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו
 

 ג.א.נ.
 

 אישור על ביצוע שירותי ניקיוןהנדון: 
 

אני החתום מטה באשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. ________________ 

שירותים בתחום ניקיון בתקופה  ,סיפק עבורנו  ______________________________ (,"המשתתף" )להלן:

 ___________. -__________ ועד ה -שבין ה

 

 פירוט השירותים: .1

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  :היקף השירותים

 -_______ ועד _ -בהיקף של ____________ מ"ר לפחות, החל מ, ניקיון שירותיהמשתתף ביצע עבורנו 

 _________ ברציפות. 

______________ש"ח לא כולל מע"מ למשך כל  -ן המשתתף ביצע עבורנו שירותי ניקיון, בהיקף של  ככמו כ
 תקופת ההתקשרות. 

 פירוט: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 :חוות דעת על ביצוע

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 __שם )פרטי ומשפחה( ____________________________________________: פרטי הגורם המאשר .2

 : __________________________________ )מנכ"ל, גזבר, מנהל אגף(נותן האישור תפקיד

 טלפונים:________________________________________________________________

 

 חתימה ________________________ תאריך: ________________ 
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 המשך נספח ב'/1/2
              ימולא על – ידי רו"ח של המשתתף ויצורף להצעתו 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

2רח' דושניצקי   
 עכו

 
 א.ג.נ,

 
 

של החברה הכלכלית  2/2018לבקשת ________________ע.מ. / ח.פ______________ המשתתף במכרז פומבי 
לאשר כדלקמן:לעכו בע"מ לשירותי ניקיון  )להלן:" המשתתף"( וכרואה חשבון של המשתתף, הריני   

  
 

היקף הפעילות ) מחזור שנתי( לא פחת מ  2017 -ו 2016על פי הדו"חות הכספיים המאושרים של המשתתף, בשנים 
לכל שנה )לא כולל מע"מ(.  ₪ 1,000,000  

 
 
 
 
 

 
________________________________ 

 
 )שם רוה"ח , מ.ר., חתימה, חותמת (  
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 3נספח ב'/
 ידי המשתתף ויצורף להצעתו –ימולא על 

 
תנאי  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  – 1ב2סעיף 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  2016 -( תשע"ו11לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון 

לומר את האמת וכי  אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
 כדלקמן:ה בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 הנני נציג ________________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר בשם המציע.

X )סמן במשבצת המתאימה( 

"חוק שוויון זכויות"( לא להלן:  -1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  19הוראות סעיף 
 חלות על המציע;

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן להלן: 100ככל שהמציע מעסיק  Xבמשבצת המתאימה 

ם בחינת יישום המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לש
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו לפי 
שנעשתה עמו בעבר  ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות2)א()1ב2הוראות פסקת משנה 

לחוק שוויון  9וטרם קיבל הנחיות/ופועל לביצוע ההנחיות )מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף 
 זכויות.

 

אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 תקשרות.ימים ממועד הה 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 שם מלא של המצהיר: ___________________ חתימת המצהיר :__________________________

 אישור

אני הח"מ __________________עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני, במקום 
 _____________________, מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה

ס' ___________________/ המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת באמצעות ת.ז. מ
 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על תצהירו/ה לעיל.

 חתימה וחותמת עוה"ד:______________

  -25מעסיק המעסיק יותר מ –מגדירה: "מעסיק"  1998 –ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ" 9הוראות סעיף 1
 -א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף  
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 4נספח ב'/

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
           לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 , עכו2דושניצקי 

 
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף  1

ב' לחוק עסקאות גופים 2סעיף במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן לצורך 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-ם, התשל"וציבוריי

    
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף  2

י חוקי העבודה )להלן: במכרז זה, מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטים ולפ
 ( המפורטים להלן: "חוקי העבודה"

  1945ומחלות משלוח יד )הודעה(, פקודת תאונות 
  ,1946פקודת הבטיחות בעבודה 
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 
 1957-י"זחוק הסכמים קיבוציים תש 
 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א 
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 
  1998-דה מינית, התשנ"חלחוק למניעת הטר 8סעיף 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א 
  2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29סעיף 
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו 
  1997-חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"זא לחוק הגנה על עובדים )5סעיף. 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות  3
 מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:

 
וש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשל □

על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה 
 הקודמת להגשת הצעה זו.

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או נקנסנו על  □
ה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה ידי מינהל ההסדר
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 הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 
 הרשעות: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 קנסות: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 
לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כמוצהר  4

 לעיל או העדרם. 3בסעיף 
 

/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו 5
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 6

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 _______________מספר ת.ז. / ח.פ. __

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 (. "המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .א
_________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות הנני מאשר בזאת כי ________ .ב

והינו מוסמך החברה הכלכלית לעכו בע"מ של  2/2018העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף במכרז פומבי 
 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________. 

ברח' בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע  .ג
_______________________ נושא ת.ז. _______________, מר/גב' _________________________,

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 
 ה.את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עלי

      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 5נספח ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 הצהרה בדבר העדר קרבה
 

 
         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 2דושניצקי 

 עכו
 

  א.ג.נ.,
 

 יון בחכ"ל ו/או חבר מועצת העיר עכו הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד החכ"ל ו/או לחבר דירקטורהנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית לעכו בע"מ שהינה תאגיד עירוני של עיריית עכו הביאה לידיעתי את  .1
 הוראות הסעיפים הבאים:

 
 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1

חד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לא
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הר; 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעניין זה, "קרוב" 
 א)ד( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף 

ות עם תאגיד שלעיריה שליטה בו כדין התקשרות עם העיריה; לענין זה, "לענין סעיף זה, דין התקשר
 לחוק מס שבח מקרקעין". 2כמשמעותה לפי סעיף  –"שליטה" 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל   .1.2
 המקומיות הקובע:          

חבר  -עם הרשות המקומית; לעניין זה, 'חבר מועצה'   "חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  שליטה" ו"קרוב" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1בסעיף 
      
א' 122וסעיף  122)א(,174לתקנון החברה לפיו על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו סעיף  66סעיף  .1.3

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, החלים ברשויות   
 המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות    
 המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.   

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 חברי מועצת עיריית עכו ו/או חברי דירקטוריון החכ"ל אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח  בין  2.1
 או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

 אין חבר מועצה ו/או חבר דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה   2.2
 צעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמ 
 מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בחברה.  2.3
 

ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  3
 נכונה.

 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים 4
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5

 
 
 
 

 תאריך ___________שם המשתתף: _______________   חתימת המשתתף: ______________
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 6נספח  ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 רות.כמשמעו בחוק החב "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
   ( במכרז "המשתתף"צעת ____________________________ )להלן: אני נותן תצהירי זה כחלק מה .1

 .שירותי ניקיון ל החברה הכלכלית לעכו בע"משל  2/2018פומבי  
 

תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר  .2
 זה בשמו של המשתתף.

 
גד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף, הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נ .3

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 
 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 
 

________________                                                                             ______________________ 
 חתימת  המצהיר                                        תאריך    

 
 

 אישור עו"ד
 

ביום ___________ הופיע  אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי
בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

 להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 
 
 

    _____________________ 
 תמת עו"דחתימה וחו                   
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 7נספח  ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלוןהנדון: 

 
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268סעיף כמשמעו ב "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

רתי כי עלי אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר שהוזה
 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
( במכרז "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן:  .1

 .שירותי ניקיוןל החברה הכלכלית לעכו בע"משל  2/2018פומבי 
 

________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר תפקידי במשתתף הינו __ .2
 זה בשמו של המשתתף.

 
הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית  .3

 השנים האחרונות.  10בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 

 נני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.ה .4
 

 
________________                                                                             ______________________ 

 חתימת  המצהיר                                        תאריך    
 

 
 אישור עו"ד

 
, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע אני הח"מ

בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
 ה.להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו ז

 
 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                   



 2/2018מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון 

 
   

20 

 להצעת המשתתף 8נספח ב'/
 

 שירותי ניקיון  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 
 תאריך: _________        לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2דושניצקי 

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 

 .                  ערבות בנקאית מס'         הנדון: 
 

 
( אנו ערבים בזה "המשתתף"על פי בקשת ____________________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 

של  2/2018וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי  ₪ 15,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
  . שירותי ניקיון -החברה הכלכלית לעכו בע"מ

 
שלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2017דצמבר ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
ת יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק א 14הערבות, תוך 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל 
 דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
רישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר ד

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.  6.8.2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה. 6.8.2018 דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 6.8.2018 לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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 להצעת המשתתף 9נספח ב'/ 
 מהעדפת משתתף מקומי ויצורף להצעתו ליהנותימולא על ידי משתתף המבקש 

 
          לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2רח' דושניצקי 

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 יר בזאת כי:על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצה .1
 

הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה   –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לחברה

 
 30%ולפחות  לחברהמשרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה   -לתאגיד  □

 בדי הינם תושבי העיר.מעו
 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2
 

 א. שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.  –ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  

 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.ב.   
 

 
_____________________________      ____________  __________________ 

 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 _______ )להלן: "המשתתף"(. אני משמש כרואה החשבון של __________________________
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 

לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור  המוצהרים
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 
 
 

 ___חתימה: ___________   תאריך: ______________
 
 
 
 

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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 להצעת המשתתף 10נספח ב'/

 
 1976 –תצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
 

          לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2רח' דושניצקי 
 עכו

 
  א.ג.נ.,

 שכר מינימוםתצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום 
 

 
אני הח"מ, ________________, ת.ז.  ___________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי 

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

(. "הגוף")להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם                                       שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .1
 אני מכהן כ                                     והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

       

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   
 

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  
לא "(( בעל זיקה)להלן: " 1976-מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ותשלום חובות מס, שכר 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הורשעו
 .1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 
ירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות בפסק דין חלוט בעב הורשעהגוף ובעל זיקה אליו  

או חוק שכר מינימום,  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .1987 –התשמ"ז 

 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי   X)למילוי ולסימון   .2

או חוק  1991 –ים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עבירות לפי חוק עובד
 ( : 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 
מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן : " לא הייתהההרשעה האחרונה  

 "(.ההתקשרות
 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה  
 

כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון ידוע לי  .3
 (.2002באוקטובר  31התשס"ג )

 

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

                                                  ______________________ 
 המצהיר                                                     

 אישור
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 

_______ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ____

 אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

  _____                                  ________________________________________________________________                    __ 
 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                           חתימת  עורך דין                                                     תאריך             
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 להצעת המשתתף 11נספח ב'/
 
 
 

 ים זרים ללא אישורתצהיר על אי העסקת עובד
 

           לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2רח' דושניצקי 
 עכו

 
  א.ג.נ.,

  
 

 אי העסקת עובדים זרים ללא אישורהצהרה בדבר 
 
 

אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 חוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 
 

 ( "המציע/הגוף"ח.פ. / ע.מ ___________________)להלן:______________________  אני נציג/ה של

 המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. אצל ________________ואני מכהן/נת בתפקיד: 

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 

לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידו במכרז זה, עובדים זרים, למעט עובדים  המציע
זרים שהינם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון, חבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות 

התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 
וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין  1994 –דרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה )הס

אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה, או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה 
 ויזכה במכרז.

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 

_____________________     ______________________ 
 חתימה         שם המצהיר 

 
 

                                                                               
 

 אישור
 
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

__________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה  הנמצא   בכתובת

עצמו/עצמה על ידי ת.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 

 יל.להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלע

                                                                                                                                                                
__                        ____________________________                         ____________________________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                   תאריך         
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 להצעת המשתתף 12נספח ב'/
 
 
 

 
           לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו
 
 

  א.ג.נ.,
 

 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודהדבר הצהרה ב
 
 

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

 
 

 ( "המציע/הגוף". / ע.מ ___________________)להלן:ח.פ______________________  אני נציג/ה של
 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. מנהל הכספים/  מנכ"לואני מכהן/נת בתפקיד: 

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
מום המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר מיני .1

 ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה בהתאם לכל דין. 1987-התשמ"ז
 

 במסגרת ההתקשרות. 1953 –התשי"ג המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער,  .2
 

כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה הקבלנות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, לקיים המציע מתחייב  .3
כלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים 

 הרלבנטיים לענף הניקיון, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף, ואת האמור בכל דין.
 

המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, ישלם למועסקים  .4
עמו לפחות את עלות השכר המינימום למעביד לכל שעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח מט

המצורף להלן, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )רכיבי  (1) 9נספח ב'התמחירי 
 התמ"ת. , המתעדכנים על ידי שר2012 –השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדי קבלן( התשע"ב 

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  ______________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת                              שם המצהיר                                                                                
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה 

.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה עצמו/עצמה על ידי ת

 להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                                                                                                                                                           
_________________                        ____________________________                         _____________ 

 חתימת  עורך דין                                   חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      תאריך         
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 להצעת המשתתף 13נספח ב'/
                                    

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה
           לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו
 א.ג.נ., 

 
 ר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטיםצהית               

 על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותי ניקיון
 

 
אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 ה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  )להלן:  .1

   "(. הגוף"

 אני מכהן כ _____________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   .2
 

  ( בעל השליטה)להלן: " 1981 -–בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א הגוף או בעל השליטה"
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר  לא הורשעווחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, 

מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן ולא הושתו על מי מאלה כל קנסות על ידי מינהל 
 האכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים להלן*.ההסדרה ו

 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות.
 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות  הורשעוהגוף או בעל השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל  2-ו נקנס בבחוקי העבודה המפורטים להלן א

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים להלן*.
 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.

 

יקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל ז  X)למילוי ולסימון   .3
או חוק  1991 –עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 ( : 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 
 

  בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת  לא הוטלוהקנסות האחרונים  2ו/או  לא הייתהההרשעה
 ההצעה.

 

 בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת  הוטלוהקנסות האחרונים  2ו/או  הייתהעה האחרונה ההרש
 ההצעה.

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
                                                                  ______________________ 

 המצהיר                                                           
 אישור

 
 אני הח"מ ________________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום ________________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

 

 ________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי 
 

ת.ז. ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                    ____________________________                         _____________    _________________ 
 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                             תאריך
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 להצעת המשתתף 14נספח ב'/
 
 
 

 
 

 
 דוגמא –רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 להצעת המשתתף 15נספח ב'/
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 15נספח ב'/
 

 הודעה על תיבת תלונות
           לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2מרח' דושניצקי 

 עכו 
 

 א.ג.נ.,
 מתן הודעה לעובדים על תיבת תלונותהצהרה בדבר 

 
אחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  ל

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

 ( "המציע/הגוף"ח.פ. / ע.מ                                                )להלן:                                             אני נציג/ה של
 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. מנהל הכספים/  מנכ"ל/נת בתפקיד: ואני מכהן

 

 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

    למסור הודעה בכתב לכל עובד מעובדי, בשפה המוכרת והידועה לו, בנוסח המפורט להלן:  .1
 

 )יימסר לכל עובד מעובדי החברה(לכבוד:  ______________            
 

 

 הודעה בדבר קיום תיבת תלונותהנדון:  
 

 הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב בתיבה זו, אם לדעתכם נפגעו זכויותיכם ו/או תנאי העסקתכם.  .1
 

 : דוגמאות לאי שמירת זכויות
 

   הלנת שכר 
   ,אי תשלום שעות נוספות 
   ,אי תשלום ימי חופשה, ימי הבראה, ימי מחלה 
   ,אי תשלום תוספת ותק 
   פרשה לפנסיה, לפיצויים,אי ה 

 

 הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב במקום העבודה בו הנכם מועסקים:  .2
 

 עכו,  לפנות לגב': נטלי סאסונוב.  ,2רח' דושניצקי ,  החברה הכלכלית לעכו
    

 1-800-354-354הנכם רשאים להתלונן במוקד הטלפוני של משרד התמ"ת בטלפון    .3
 בית, רוסית, ואנגלית(.)השירות ניתן בשפה העברית, ער

 

 הנכם רשאים להתלונן במוקד יחידת ביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר בטלפון:  .4
 .15:00ועד   09:00בימי שלישי,  בין השעות     054-7599998        

 

 בכבוד רב,                                                                               
                                                                              _______________ 

 שם הנציג ותפקידו                                                                        
                                                                                                                                                                                                        זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

                                                        ______________________                   ___________________ 
 חתימה וחותמת                                      שם המצהיר                                                               

 אישור
 

ת אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי הנמצא   בכתוב
__________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 
_______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 עיל.בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דל
 

_________________                            ____________________________                       _________________             
 ימת  עורך דיןחותמת ומספר רישיון עורך דין                                          חת                                    תאריך            
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 להצעת המשתתף 16נספח ב'/
 
 

  
 

 אכיפת דיני עבודה
 

 )להלן:"החוק"(, מטיל חובות פיקוח ואכיפה 2011 –החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע"ב  .1
 מוגברות על מזמיני השירות בנוסף לחובות של הקבלן. 

נגד קבלן המפר זכויות עובדים, וכן החוק מטיל עיצום כספי על מזמין השירות באם המזמין לא יפעל כ
 אחריות פלילית של מזמין השירות. 

 
 ציטוט:,                                                                  סמכויות פיקוח –פרק ב'  עפ"י החוק, 

 
יהיה  מפקח עבודה שהוסמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה,  .23" 

מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות פרק זה, ולשם כך יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לו 
 לפי כל דין לצורך פיקוח על ביצוע הוראת החיקוק האמורה. "

 
 ציטוט:,                            אחריות אזרחית של מזמין שירות –פרק ג' עפ"י החוק,            

 
מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים    )א(. 26" 

של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה 
יו של הקבלן בדבר , ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את עובד()א(3)א()25כאמור, לרבות הודעה לפי סעיף 

 דרך זו."
 

ו/או ע"י  החברהלקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי לצורך ביצוע בדיקה חודשית  .2
את  בכל חודש יחד עם החשבוניות החודשית , הקבלן מתחייב למסוראחראי כוח אדם אצל החברה 

 הפרטים להלן:
 קה. יחוס הבדירשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת י (1)
 )לעובדים חדשים בלבד(. 2002  –הודעה לעובד/ת, כמשמעותה בחוק הודעה לעובד/ת, התשס"ב  (2)
 תלושי שכר. (3)
 פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של העובד/ת(. (4)

  לצורך ביצוע בדיקה תקופתית לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי החברה ו/או ע"י  .3
 דם אצל החברה , הקבלן מתחייב למסור לחברה את הפרטים להלן: אחראי כוח א

 פנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד/ת. (5)
אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד תשלומי  (6)

 המעביד ותשלומי העובד/ת שהועברו בידי המעביד.
 טפסי מס הכנסה. (7)
 ד לביטוח לאומי.דיווח המעביד למוס (8)
אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק  (9)

 וכל דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות בנוסח המצ"ב.
    

זה,  מכרזהקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נשוא  .4
, אליו יוכלו החברה –מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות הודעה ברורה של 

 העסקתם. בתנאי ו/או בזכויותיהם פגיעה על הקבלן להתקשר ולהתלונן עובדי
בנוסף, הקבלן ימסור לכל עובד, הודעה בכתב בשפתו של העובד )עברית ו/או ערבית ו/או רוסית ו/או אמהרית, 

ולהגיש תלונה על  החברהפת(, בו יציין את זכויות העובדים להתקשר למוקד אכיפה מטעם או כל שפה נוס
 פגיעה בזכויותיהם. 

 
________________          __________________ 

 חתימה וחותמת המציע                          תאריך              
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 מסמך ג'
 

 הסכם
 2018 שנערך ונחתם בעכו ביום _________

 
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ   בין:

 , עכו 2דושניצקי מרחוב   
 2412401, מיקוד 2520ת.ד.   

 04-9551710 פקס: 04-9552539טל': 
 ("החברה")להלן:   
 מצד אחד                                                        

 
 

 ____________________________________ לבין: 
         ____________________________________ 
 טל': ______________ פקס': ______________         

 (                                          "הקבלן")להלן:   
 מצד שני         

 
 

 2/2018ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של החברה מיום ________ הקבלן הינו הזוכה במכרז   הואיל:
 ן שירותי ניקיון.למת

 
להזמין מהקבלן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז והוראות הסכם זה, והקבלן  החברהוברצון  והואיל:

והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובכפוף להוראות  לחברהמעוניין לספק את השירותים 
 הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 
 ופרשנות מבוא, נספחים  .א

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1

 
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2

 
 כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם זה. .3

 לקבלת הוראות פעולה. לחברהטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, גילה הקבלן ס        
 

בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות שניתנה להם במפרט המיוחד ובנוסף תהיה למונחים המפורטים להלן  .4
 המשמעות המופיעה לידם:

רום, שטח האצטדיון , הממוקם ברחוב משמש הים א.ת. עכו דאצטדיון טוטו עכו  "האצטדיון":
 דונם. 10 –שטח היקפו החיצוני כ כולל 

 מקום מתן שירותי הניקיון;  "האתר"/ "האתרים":
 הסכם זה על נספחיו; "ההסכם":
 אשר הינה בבעלות מלאה של עירייה עכו; החברה הכלכלית לעכו בע"מ "החברה":

לסטטיסטיקה או  מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית "המדד":
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

וכמדד הקובע המדד הידוע במועד  2018דצמבר כמדד בסיס ישמש מדד חודש  
 ביצוע ההצמדה, בהתאם להוראות ההסכם.

 שירותי ניקיון. למתן  2/2018מכרז פומבי מס'  "המכרז":
  .2ג'/-ו 1כנספח ג'/להסכם זה  ףהמפרט המצור "המפרט המיוחד":

 עיריית עכו ":עירייהה"
פסטיבל עכו לתיאטרון אחר אשר מתקיים ברחבי העיר עכו מדי שנה בחול מועד חג   " הפסטיבל":

 הסוכות . 
 בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים. החברההמתקשר עם  "הקבלן":

שירותי כוח ם כמופיע במפרט המיוחד. השירותים כולליבאתרים שירותי ניקיון  "השירותים":
 אדם בלבד, ללא חומרי ניקיון. 
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 להסכם. 19כקבוע בסעיף  החברהמי שמונה לתפקיד זה על ידי הקבלן ובאישור  "מנהל העבודה":
  לקבלן  החברהאו כל אדם אחר עליו הודיעה מנהל אצטדיון טוטו עכו  – מר אלי רזבאצטדיון":  החברה"נציג 

 בכתב. בהודעהלענייני האצטדיון  כנציגה  
  מנכ"ל פסטיבל עכו או כל אדם אחר עליו הודיעה החברה  –מר אלברט בן שלוש  "נציג החברה בפסטיבל":

 כנציגה לענייני הפסטיבל בהודעה בכתב. 
 תקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק ח' להלן.  "תקופת ההתקשרות":

 
 מטרת ההסכם .ב

 
את השירותים בהתאם לתנאי המכרז  לחברהייב בזאת לספק מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתח החברה .5

 ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 

 אופן מתן השירותים .ג
 

  . הקבלן מתחייב לבצע את השירותים על פי המופיע במפרט המיוחד 6.1 .6
מובהר כי הוראות המפרט המיוחד מהוות חלק מתנאי הסכם זה וכל הנאמר בהסכם זה נועד להוסיף 

 ראות המפרט המיוחד, ולא לגרוע מהן.על הו
בצע השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכול בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה על הקבלן י 6.2

 נספחיו.
הקבלן יעמיד לטובת ביצוע השירותים כוח אדם בכמות מספקת לביצוע השירותים בהתאם לתוכנית  6.3

 חברה.ד ובתיאום עם נציגי הבמפרט המיוחהעבודה שנקבעה 
הקבלן ינהל, יפקח ויהא אחראי על איכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות  6.4

 המפרט המיוחד והוראות הסכם זה.
 

 . להוראותיהםוהקבלן מתחייב לפעול בהתאם  החברה יאופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג 7.1 .7
חר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש מהלך על כל תקלה ו/או כל גורם א החברה יהקבלן יודיע לנציג 7.2

 השירותים ובכל מקרה מתחייב הקבלן לסיים את  השירותים בשלמות.
 
 תיאום ופיקוח .8

הקבלן ישתף . החברה יהקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם נציג 8.1
 תים.בביצוע פיקוח על מתן השירו בידיהםויסייע  החברה יפעולה עם נציג

מסר יהקבלן ירכוש ויספק בכל תקופת ההסכם למנהל/י העבודה מטעמו טלפון סלולארי אשר מספרו י 8.2
 .החברה ילנציג

 .ישא את מכשיר הטלפון הנייד עליויהקבלן מתחייב שמנהל העבודה יהיה זמין בכל עת ו 8.3
קבלן ועל תיקון ו/או החלפה ו/או תחזוקה של כל המכשירים הנזכרים בסעיף זה יהיו באחריות ה 8.4

 חשבונו.
ו/או בכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן  לחברהאין בסמכויות הפיקוח המוקנות  8.5

כלפי  החברהמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על 
 י צד שלישי.הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות שיוגשו על יד

 
על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים  .9

ואשר מבוצעים במקביל במוסדות אשר על  החברהאו בעלי מלאכה אחרים ו/או שירותים בביצוע עצמי של 
 שונות המתבצעות שם.ניקיונם מופקד הקבלן, כל זאת ללא גרימת נזק ועיכובים לשירותים ה

 
לרבות הנחיות הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין ותקן במהלך מתן וביצוע השירותים  10.1 .10

, משרד הבריאות, משרד העבודה  או כל גוף אחר ולתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו רווחהמשרד ה
 כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על כל הנ"ל. ושלוחיו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקבל כל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה  10.2
 כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.

עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק בביצועה  10.3
 נו בעל רישום, רישיון או היתר כאמור.רק מי שהי
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 הקבלן ינחהלעובדי האצטדיון/ הפסטיבל הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך הפרעה מינימאלית  11.1 .11
 .פיד על ביצוע השירותים כאמוראת העובדים מטעמו להק

דים, הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטר 11.2
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת 1961 –לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתלמידים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע השירותים ולקיים את כל 
 הנחיות המנהל לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. 

 
, לצורך החברה ימועדים שיקבעו ע"י נציגמקום ובעצמו או על ידי מי מטעמו, בעל הקבלן להתייצב, ב 12.1 .12

 (."הסיור" אשר על ניקיונם הוא מופקד )להלן: באתריםביצוע סיור 
 והערותיו תחייבנה את הקבלן. החברה יהסיור יבוצע עם נציג

ייב הקבלן לבצע בסיורים ירשמו ביומן העבודה, הערות ורשימת שירותים, מכלל השירותים אותן התח 12.2
 במסגרת החוזה, אשר יש לבצע. 

בסיורים ו/או את השירותים אשר התחייב לבצע על פי  החברהלא בצע הקבלן את שדרש ממנו נציג  12.3
 הוראות הסכם זה, ירשם הדבר.

יחשבו להפרה יסודית של הסכם זה ללא  החברהשלושה רישומים רצופים של אי עמידה בהערות נציג  12.4
תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לה על פי דין ו/או מכוח הסכם זה  החברהו צורך בהתראה כלשהי

 להודיע לקבלן על הפסקת ההתקשרות עמו לאלתר או בתום תקופה שתקבע בהודעה.
כולו וערך  אתרהלא טופל כיאות יוערך באחוזים מתוך שטח  החברהשטח, אשר לפי החלטת נציג  12.5

( יופחת מחשבון הקבלן, אך אין בקיזוז זה אתריון אותו הטיפול בו )באחוזים מערך התשלום לניק
 משום שחרור ממחויבותו של הקבלן לביצוע העבודה הנדרשת.

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .ד

 
הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים  13.1 .13

ובהתאם  ביותר הטוב באופן ב לבצע את השירותיםהדרושים לביצוע השירותים והוא מתחיי
 לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, בהתמדה, ברציפות וללא שהיות והפסקות.

הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל השירותים במועדם, לרבות הגדלת היקף  13.2
ולא תהיינה לו כל טענות ו/או השירותים בכל היקף שיידרש במשך כל תקופת ההתקשרות, ואין 

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או החברהתביעות כנגד 
 טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם השירותים.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני הקבלן מצהיר כי הינו בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו ב 13.3
 וכי מחזיק ברישיון כזה משך כל תקופת ההתקשרות. 1996-דם, תשנ"וכוח א

 שיון הקבלן לעסוק כקבלן שירות.ימצ"ב העתק נאמן למקור של ר 
שיון תקף למשך כל תקופת י, עם פקיעתו של הרישיון הנוכחי רלחברההקבלן מתחייב להמציא 

 ההתקשרות.
ו נגד מי מבעליו ו/או נגד מי ממנהליו תביעות הקבלן מצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגדו בישראל ו/א 13.4

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 
 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הקבלן.

שר הקבלן מצהיר כי בעליו ומנהליו לא הורשעו בישראל הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, א 13.5
  השנים האחרונות. 10ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק  13.6
 בלתי נפרד מן  החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.

לחוזה  6נספח ג'/על גבי הקבלן מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים  13.7
ההתקשרות. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחתימה על גבי נספח זה מהווה תנאי לתחילת ביצוע 

ימים  7, תוך לחברההשירותים ותנאי לביצוע התשלום. עותק מהצהרות העובדים יועבר על ידי הקבלן 
נוסף על ידו במתן  ממועד הזמנת השירותים. כמו כן הקבלן מתחייב כי בכל עת בה יועסק עובד

את הנספח כאמור  לחברהויעביר  6נספח ג'/השירותים, יחתימו הקבלן מיד עם תחילת העסקתו על 
 חתום על ידי העובד.

 
14.  

, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים באתריםהקבלן מצהיר כי ביקר  14.1
נו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע והדרושים לביצוע השירותים, וכי מצא הכול לשביעות רצו

 השירותים.
 מתחייה לסייר נוספים הוא  באתריםהקבלן מתחייב כי במידה ויידרש על ידי החברה לבצע שירותים  14.2

  . לפני תחילת ביצוע השירותים באתר
 



 2/2018מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון 

 
   

32 

 
 

 עובדי ושלוחי הקבלן .ה
 

באתרים. לרשימה עם תחילת ביצוע השירותים יעביר הקבלן לחברה את רשימת העובדים שיועסקו  15.1 .15
עם בשירותי הקבלן.  כל עובד ל העובדים ומידע אודות זמן העסקתיצורפו צילומי תעודות הזהות ש

במתן השירותים לחברה יהיה על הקבלן להעביר את  אשר יועסקקליטת עובד חדש בשירותי הקבלן 
עובד/ת, והודעה לעובד, כמשמעותה בחוק הודעה לצילום תעודת הזהות בצירוף פרטיו לחברה 

 .  2002  –התשס"ב 
  -יחסי עובד החברהמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין   15.2

  מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי  
 בלבד. הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן 

בגין מלוא התשלומים אותם תאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן, עקב פס"ד  החברההקבלן ישפה את  15.3
הקובע כי אחראית היא לתשלום שכר ו/או תנאים נלווים )באופן מלא או חלקי, לחוד או ביחד( 

בגין כל הוצאותיה עקב ו/או בקשר עם התגוננות  החברהלאותם עובדים. כמו כן ישפה הקבלן את 
בפני תביעה או דרישה לתשלום תנאי שכר ו/או תנאים נלווים כאמור לרבות שכ"ט עו"ד.  חברהה

, ישפה הקבלן החברהבאמצעות עורכי דין שהינם עובדי  החברהטופלה התביעה או הדרישה על ידי 
-מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ 15%בגין הוצאותיה המשפטיות בסכום של  החברהאת 

 כל תביעה או דרישה שטופלה כאמור. בגין ₪ 3,500
תהא רשאית לעכב בידיה כל סכום אשר ידרש ממנה על ידי מי מעובדי הקבלן או מי מטעמם,  החברה 15.4

לפי הגבוה  ₪ 3,500או  15%בגין אי תשלום שכר ו/או תנאים נלווים בהתאם להוראות הדין, בצירוף 
 במלואה.  החברה וזאת עד להסדרת והסרת אותה דרישה וסילוק הדרישה כנגד

תהא רשאית להפרע מן הסכומים המעוכבים על ידה כל סכום לו מחוייב יהא הקבלן מכוח  החברה
לעיל ויתרת הסכומים המעוכבים יוחזרו לקבלן ללא הפרשים כלשהם בגין הצמדה ו/או ריבית  2ס"ק 

 .החברהמיד לאחר סילוק הדרישה כנגד 
 ו/או הגשת תביעה. "דרישה" לעניין ס"ק זה משמעה פנייה בכתב

 
להסכם זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות בהן הורשע  16.1 16

להסכם זה בתקופה של שלוש שנים הקודמות  2נספח ג'/בהקבלן בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 
העבודה הנ"ל  למועד האחרון להגשת הצעות להליך ו/או קנסות שהושתו עליו בגין הפרת חוקי

 בתקופה של שנה הקודמת למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או העדרם. 
להסכם  2נספח ג'/במתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות חוקי העבודה המפורטים הקבלן  16.2

זה, הוראות ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים והוראות צווי ההרחבה החלים עליו ו/או על עובדיו 
 . 19.7.2007במתן השירותים, לרבות ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום העוסקים 

 להסכם זה. 3נספח ג'/כפירוט רכיבי השכר להם מחויב הקבלן, נכון למועד חתימת ההסכם, מצ"ב  
 ביקורות , ככל שיבוצעוהחברההקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי    16.3

 לעיל. 2שמטרתן לבדוק עמידת הקבלן בהוראת ס"ק  כאלה,
להלן, אלא לאחר  36לא תכנס לתוקפה הודעת הארכת תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף  16.4

 תצהיר בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי החברהשימציא הקבלן לנציג 
וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים למתן  ועל פי צווי ההרחבה 2נספח ג'/בהעבודה המפורטים 

השירותים. בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי של הקבלן, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות 
של מי מבעלי השליטה בו, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל 

ודה ביחס לתקופה שממועד הגשת הצעתו ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העב
למכרז ועד למועד הארכת ההתקשרות. לתצהיר יצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם.
יום מיום קבלת הודעת  15תוך  החברההתצהיר ואישור מנהל ההסדרה יומצאו על ידי הקבלן לנציג 

 ההארכה.
קנסות ויותר בתקופה של שנה טרם מועד  2שנים או  3קבלן הרשעה אחת או יותר בתקופה של היו ל

 ההארכה לא תכנס הודעת ההארכה לתוקפה.
 

הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות תשלומי  17
 מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
 מנהל העבודה 18

ורכב ניוד  מצויד במכשיר טלפון סלולארישבאחריותו,  לאתריםהקבלן ימנה מנהל עבודה קבוע  18.1
 . תפקידו של מנהל העבודה יהא בארגון ופקוח ביצוע השירותים.ופיקוח

על מינוי מנהל העבודה, אולם מינוי זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת  החברההקבלן יודיע בכתב לנציג  18.2
ימים ממועד שהודע לה על זהות  7דבר אישורה או סירובה תוך  החברה. לא הודיעה ברההחאישור 
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לדרוש החלפת  החברהמנהל העבודה יחשב הדבר כאישור. אין במתן האישור כדי לגרוע מסמכות נציג 
 להלן. 21מנהל העבודה כאמור בסעיף 

ובדים, יוודא התייצבותם מנהל העבודה ינהל את השירותים, יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם הע 18.3
לעבודה בזמן והחלפתם בהתאם לצורך, ינהל את העובדים העוסקים במתן השירותים, ישגיח על 

 .החברהביצוע השירותים, יטפל בתיקון הליקויים ויהא בקשר מתמיד וסדיר עם נציג 
 דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן.  החברהלצורך קבלת הוראות  18.4
כות בשכר מנהל העבודה וכל העלויות הנלוות להעסקתו )לרבות תשלומים אגרות, כל ההוצאות הכרו 18.5

 דלק, אחזקה, ביטוח וכד'( יהיו על חשבון הקבלן.
נוכחות מנהל העבודה נדרשת בכל עת בה מבוצעים השירותים על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי  18.6

 מטעמו.
ובימי שישי וערבי חג  19:00 שעהת היום ועד למנהל העבודה יהא זמין לקבלת הודעות במשך כל שעו 18.7

 .17:00עד חצי שעה לפני כניסת השבת או החג ובכל מקרה לא לאחר 
מנהל העבודה ישלוט בשפה העברית ויהיה בעל יכולת לתקשר עם עובדי הקבלן, וכן בעל כישורים  18.8

 לפקח  על ביצוע השירותים.
 

השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו בעלי כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע  119. 19
, בעלי ניסיון וידע בעבודה, מיומנים בביצוע השירותים, בריאים ובעלי כושר תעודת זהות ישראלית

 פיזי מתאים לביצוע השירותים. 
 לא יועסקו בביצוע השירותים עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או אינה יעילה.  

ים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם, לבצע את השירותים באופן מקצועי כל העובד 19.2
ואיכותי, תוך עמידה במועדים ובלוחות הזמנים לביצוע השירותים ותוך שימת דגש על רמת ניקיון 

 גבוהה ביותר, התנהגות הולמת, אדיבות, נימוס, ונכונות לסייע במידת הצורך. 
 בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו. לפחות מהעובדים שיועסקו 50% 19.3

 
20  

 הקבלן יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים, הוא יפעל לשם החלפה מיידית של העובדים הנעדרים.  20.1
הקבלן יהיה אחראי לנייד את העובדים, לצמצם או להגדיל את מספרם וכל זאת במטרה לשמור על  20.2

 .החברהרמת ניקיון על פי דרישת 
 

רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של מנהל העבודה ו/או אחד העובדים לפי שיקול  ויהי החברהנציגי  21
דעתו וללא כל נימוק נוסף, והקבלן יהיה חייב להחליפו באדם אחר בעל כישורים מתאימים. החלפת מנהל 

 שעות ממועד קבלת הדרישה. 24ימים. החלפת כל עובד אחר תתבצע תוך  7העבודה תתבצע תוך 
 

22   
ן מתחייב לספק לכל עובדיו על חשבונו תלבושת אחידה הולמת, הכוללת בגדי עבודה אחידים הקבל 22.1

(. המדים יהיו מותאמים לעבודה בקיץ ובחורף בהתאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה. "המדים")להלן: 
 .  מוסדסמל הקבלן יופיע על המדים באופן בולט שיאפשר את זיהוי העובדים ב

לעובדיו את הביגוד פעם  בשנה לפחות, ולדאוג שבזמן מתן השירותים   הקבלן מתחייב להחליף 22.2
 העובדים יהיו עם המדים  כשהם נקיים. 

 
הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של  23

ות בעבודה ויספק לעובדיו ו/או כל אדם אחר במהלך ביצוע השירותים. הקבלן ידריך את עובדיו בנושא בטיח
לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג 
 להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגם של השירותים. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.

 
 

 ציוד וחומרים  .ו
 

 החברה יהיו רכוש  את חומרי הניקיון הדרושים לביצוע השירותים. החומרים כאמור החברה תספק לקבלן  .24
בסיום כל יום עבודה עובדי הקבלן יאחסנו את  .משו בהם וידאגו לשמור אותם במצב תקיןתועובדי הקבלן יש

 החומרים במקום עליו יורה נציג החברה. 
 

העבודה לפנות בכתב לנציג החברה. החברה מתחייבת מנהל על  םחסר לביצוע השירותיניקיון חומר  ככל ויהיה .25
 שעות מקבלת הפניה.  48לספק לקבלן את החומר החסר בתוך 

 
מנהל העבודה יאשר לחברה בכתב את  ,ע"י החברה למנהל העבודה של הקבלןעם אספקת החומרים החסרים  .26

 קבלת החומרים. 
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חומרים למטרה אחרת ממטרת שימוש בשל רה ובמק חומרי הניקיוןנציגי החברה ייפקחו על תדירות מתן  .27
מהקבלן החזרת החומרים. שימוש בחומרים כאמור יהווה הפרה לדרוש  החברהרשאי נציג יהיה הסכם זה 

 יסודית של הסכם זה.  
 

 
 התמורה .ז

 
 לקבלן תמורה כמפורט להלן:  החברהתמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה תשלם  .28
 

  ת ניקיון לא כולל חומרי ניקיון. לשע_______________ ₪ _____       
 
 הסכומים הנקובים לעיל יעודכנו באופן הבא:  .29

 יעודכנו אחת לחצי שנה.מהסכומים יהיו צמודים למדד, ו 25% 29.1
יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור  5%-היה ועלה המדד במהלך ששת החודשים בלמעלה מ

כאמור וממועד זה ימנו שישה חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא  5%החודש בו עלה המדד מעל 
 בהתאמה.

. עדכון בגובה שיעור שינוי שכר המינימום המעודכן ביום חתימת חוזה זה הנותרים יעודכנו 75% 29.2
התמורה בגין העלאת שכר המינימום תיערך במועד העלאת שכר המינימום ותחול על כל החשבונות 

המאוחרת למועד העדכון. חל העדכון באמצע החודש, יחולק החשבון בהתאמה שיוגשו בגין תקופה 
 והעדכון יחול בגין חלק השירותים שבוצע לאחר מועד עדכון שכר המינימום.

 
30.  

חשבון מפורט אתר בעבור כל  החברהבכל חודש גרגוריאני, יגיש הקבלן לנציג  10-אחת לחודש, עד ל 30.1
 , ככל שניתנו כאלה. לחברהעל ידו בחודש החולף  השירותים שניתנובעבור בשלושה העתקים 

 לחשבון יצורפו: 
 .החברההעתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי נציג  30.1.1
 במתן השירותים מאושר על ידי נציג החברה. אשר עבדהעתק דו"ח נוכחות של כל עובד  30.1.2
 במתן השירותים.  אשר עבדהעתק תלוש השכר של כל עובד  30.1.3

 ימים ממועד שהוגשו לו.  10יבדוק החשבונות, תוך  ברההחנציג  30.2
, וזאת החברהיום ממועד אישורם על ידי נציג  45, ישולם תוך החברההחשבון, כפי שאושר על ידי נציג     30.3

 זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין. החברהבניכוי כל הסכומים ש
 

 ן לפי חוזה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום. לכל תשלום שיש לשלם לקבל 31
 

 לכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 32
 

 וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. החברהספרי  33
 

נוספת בגין קיום כל  לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה 28התמורה הקבועה בסעיף  34
התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי התמורה הנ"ל מניחה את דעתו ומהווה 

 תמורה הוגנת, לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 

 תקופת ההתקשרות .ח
 

35.  
_ ועד ___מיום __החל , שנתייםלמשך תקופה של השירותים יבוצעו על ידי הקבלן מכוח הסכם זה  35.1

 יום ________.ל
תהא זכאית להודיע לקבלן על תקופות בהן אין היא מעוניינת בביצוע השירותים, כולם או  החברה 35.2

ולא תשולם  - החברהבהתאם להודעת  –חלקם, ובתקופות אלה לא יינתנו השירותים, כולם או חלקם 
 7קופות אלה הודיע לקבלן אודות ת החברהבהתאמה ובלבד שנציג  –התמורה בעדם או חלקה היחסי 

 יום מראש לפחות.
 

תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות,  החברה 36
שאורך כל אחת מהן לא יעלה על שנה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה 

 התקשרות לא יאוחר מחודשיים בטרם תום על חמש שנים ובתנאי שהודיעה לקבלן על כוונתה להאריך ה
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 להאריך. החברהתקופת ההתקשרות אותה תבקש 
 יום ממועד 14, תוך לחברהלקבלן על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הקבלן  החברההודיעה 
, הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה החברההודעת 
 זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה. החברה, שאם לא כן תהא החברהת בהודע

 
להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי הסכם  החברהעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית  37

יום לקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל  30זה, כולה או חלקה, לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה מראש של 
ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין טענות 

 השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום או הפסקת ההתקשרות, כאמור.
 

 איסור הסבת ההסכם .ט
38 . 

  כולו או חלקו, או כל  הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה,   38.1 
 ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. חבות       

  מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב  25%העברת   38.2
 לעיל. 1כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק  

 
39 . 

סור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור לאחר כל חלק הקבלן אינו רשאי למ 39.1
מראש  החברהמהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, לרבות העסקת העובדים, אלא באישור 

 ובכתב. 
כי  החברהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  39.2

 וע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נשוא הסכם זה.יש לו צוות עובדים קב
, החברההקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות  39.3

 ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
הא אחריות לא ת לחברההתמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ו 39.4

 כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  40
 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 
 אחריות וביטוח .י

 
דן ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אוב החברההקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי  41

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם  לחברה
הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובעים ו/או בקשר עם השירותים ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או 

 /או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו. הפסד כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו
 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על יד  החברההקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי  42
 ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.  

 
נזקים כאמור. הקבלן מתחייב בזה  ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי החברההקבלן פוטר בזאת את  43

מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, פגיעה או נזק להם ו/או מי מטעמה  החברהלפצות ולשפות בשלמות את 
נשאה לשם  החברהלעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר  43-ו 42אחראי הקבלן על פי האמור בסעיפים 

ייבת להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או מתח החברההתגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד ש
 לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה על חשבונו.  43-ו 42דרישה בגין האמור בסעיפים 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, יחזיק הקבלן בתוקף כל תקופת ההתקשרות,  44
כנספח ת ביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף להסכם זה בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין פוליסו

 .4ג'/
 ןת עליהות בגין חבות המוטלות נוספוכמבוטח החברה ואת עיריית עכוהביטוחים כאמור יורחבו ויכללו את 

 עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. 
 

אי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם הפרמיות במועדן. כן מתחייב הקבלן מתחייב לקיים את תנ 45
לשם שמירה  החברהעל קרות מקרה ביטוח ולשתף פעולה עם  לחברההקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו

 על פיהם. / העירייה החברהומימוש של זכויות 
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זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם החברה 46

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל  החברהאשר נתבעים מ
 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. לחברהו/או בגין נזקים שנגרמו 

 
 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית של חוזה זה כמשתמע בחוק  47

1970. 
 
 

 הפרות וסעדים   .יא
 

הינם תנאים עיקריים  6,7,8,10,12,13,15,16,20,23,27,41-47,57,60,61,65מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  48
 ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 
 הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.כי הקבלן  החברההוכח להנחת דעתה של  49

 
בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  50

 השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
 

הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת  מכוח לחברהמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  51.1 51
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  החברהלעיל את  51-49ההפרות המפורטות בסעיפים  מן

 )חמש עשרה אלף ש"ח(, כשהם צמודים למדד. ₪ 15,000
 :החברהתהא רשאית  1בנוסף לאמור בס"ק   51.2

 לבטל את ההסכם לאלתר. 51.2.1
 יצועו של ההסכם. לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ב 51.2.2

 
 , מתחייב הקבלן לתקן, על חשבונו, ליקויים או לחברהמבלי לפגוע מן הסעדים האחרים העומדים  52.1 52

 .החברהו החברה(, לשביעות רצונם של נציג "ליקויים"פגמים בשירותים )להלן: 
ליקויים רשאית לתקן את ה החברהלא תיקן הקבלן במועד ליקויים שנתגלו בביצוע השירותים, תהא  52.2

בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות קבלן אחר על חשבונו של הקבלן ותהה זכאית להשבה 
רשאית לגבות מן  החברההוצאות מיוחדות.  15%מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה, בתוספת 

הקבלן מכוח  הקבלן הוצאותיה בהתאם לסעיף זה בכל דרך, לרבות בדרך של קיזוז מן התמורה לה זכאי
 הסכם זה.

  
להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית,  החברהבנוסף לכל האמור לעיל יהא רשאי נציג  53.1 53

(, בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירותים במועד מהמועדים "פיצויים מוסכמים")להלן: 
על פי הסכם זה  הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו

 כדלקמן:

 הנושא / הליקוי מס"ד
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 
 בש"ח

 500 אי העסקת עובדים עם מדים )הפיצוי הינו לכל עובד(  .1
 700 אי העסקת עובדים בכמות נדרשת )הפיצוי הינו בגין כל עובד חסר(  .2
 500 החברההעסקת עובד בניגוד להוראות נציג   .3
 500 מהאתרדת ניקיון בחלק אי ביצוע עבו  .4
 700 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום  .5

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת בטבלה  הפרת קלה  .6
 500 זו 

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת  הפרת חמורה  .7
 1,000 בטבלה זו. 

 500 רההחבביצוע עבודת ניקיון שלא לשביעות רצון נציג   .8
 

   פיצוי מוסכם ומוערך מראש  לחברהבגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד ישלם הקבלן   53.2
 מהתמורה החודשית, בגין החודש בו בוצעה ההפרה. 5%בסכום  
 כל סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד.  53.3
   כל תביעה ו/או טענהתהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא  כקבוע בסעיף זה החברהקביעתו של נציג   53.4

 בשל כך. החברהמכל מין וסוג שהוא כנגד 
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 על פי הסכם זה ועל פי כל  דין. החברהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של  53.5
 

ות בזכ החברהמוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את  54
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או  54.1
 ימים ממועד ביצועם. 14חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

ה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או ניתנ 54.2
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או 

או  שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה
 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג 233פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  החברהכשיש בידי  54.3
 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

סכם זה אינה נכונה, או שהקבלן התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת ה 54.4
 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה. החברהעובדה מהותית אשר לדעת  לחברהלא גילה 

 
יום לא יהווה הפרה של  30מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  55.1 55

 ם, בגין איחור כאמור.הסכם זה והקבלן לא יהא זכאית לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרי
יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית,  30איחור העולה על   55.2

 . 1961-תשכ"א
 

זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה  החברה 56
 אחרת שהיא.

 
 ערבויות .יב

 
 צוע תשלום כלשהו על ידיפי חוזה זה וכתנאי לבי-וי התחייבויותיה של החברה עללהבטחת מיל 57.1 57

 ת בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתעם חתימת החוזה ערבו לחברה, תמציא החברה החברה             
 םיום מתו 90עד "(, שתוקפה ערבות הביצוע)להלן: " 3נספח ג'/בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע ב             
  ( כולל מע"מ. ₪עשרה אלף  שלוש)  13,000של  םתקופת ההתקשרות, בסכו             
 פעם, כתבי הארכה של ערבות הביצועמדי פעם ב לחברהבמקרה הצורך, מתחייבת החברה להמציא  57.2

 ועד למועד שיהיה מאוחר בשלושה כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל  
 ממועד השלמת ביצוע העבודות על פי חוזה זה.  חודשים לפחות  
 ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה 57.3

 לפי העניין, יחולו על החברה וישולמו על ידה.
 רבות ביצועע לחברהבמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייבת החברה להמציא מיד  57.4

 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע. 
 

כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מהחברה על פי החוזה ו/או על פי  מהקבלןזכאית לגבות  החברה 58
 כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.

 
 שירותים בשעת חירום     יג.
59 . 

   בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת, בהתאם  לחברההקבלן מתחייב ליתן שירותים 

 להוראות המנהל  והוראות פיקוד העורף. 

 
 אכיפת דיני עבודה .יד

 
 , ביןהחברהלקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי   לצורך ביצוע בדיקות תקופתיות  60.1.  60

 , הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן:החברהובין שאינו עובד  החברהשהינו עובד                   
 

 .רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת ייחוס הבדיקה, כפי שיידרש על ידי המנהל (1)
 .  2002  –וק הודעה לעובד/ת, התשס"ב הודעה לעובד/ת, כמשמעותה בח (2)
 פנקס שכר ותלושי שכר. (3)
 פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של העובד/ת(. (4)
 פנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד/ת. (5)



 2/2018מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון 

 
   

38 

אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד תשלומי  (6)
 ת שהועברו בידי המעביד.המעביד ותשלומי העובד/

 טפסי מס הכנסה. (7)
 דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי. (8)
אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק  (9)

 וכל דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות בנוסח המצ"ב.
    

 סקים על ידו בביצוע עבודות נשוא חוזה   הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המוע 60.2
 , החברה –זה, הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות                 
 אליו יוכלו עובדי הקבלן להתקשר ולהתלונן על פגיעה בזכויותיהם ו/או בתנאי העסקתם.                

 ית ו/אור לכל עובד, הודעה בכתב בשפתו של העובד )עברית ו/או ערבית ו/או רוסבנוסף, הקבלן ימסו  
 החברהלהתקשר למוקד אכיפה מטעם אמהרית, או כל שפה נוספת(, בו יציין את זכויות העובדים   
 ולהגיש תלונה על פגיעה בזכויותיהם.   

 
 השבתת שירותים טו.

 
 של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה  הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה,    61.1 61

 שביתה    זה, מכל סיבה  שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי    
 / תאגדים עירונים. של  עובדי רשויות מקומיות       

 
 פיצויים     לחברההשבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן  61.2

 ( לכל יום עבודה שבו לא   ₪אלף  שלושים)במילים:  ₪ 30,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של     
 ביצע את העבודות.     
 

, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט החברהאין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של 
ות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה ערבות בנקאית( ו/או על פי כל דין ולרב

 מהשבתת שירותי הקבלן.
 

על פי כל דין  לחברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית  61.3
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים  החברהועל פי חוזה זה, תהא 

דה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים בביצוע העבו
 . החברההוצאות מיוחדות של  15%אחרים כאמור בתוספת של 

 
רשאית לפי  החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא  61.4

לעיל, לחלט את ערבות הביצוע  2ם בס"ק שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטי
 כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה. 

 
 

 שונות  .טז
 

 מצהירה כי: החברה 62
 בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.   62.1
 . של החברהההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר   62.2

 
 החברהמוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  63

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 
 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
 אם נעשה בכתבזה לא יהא לו כל תוקף אלא  הסכמה או שינוי מהוראות הסכם אוכל ויתור  64.1 64

 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה. הקבלן יהא מנוע החברהובחתימת שני מורשי החתימה מטעם               
 בדרך האמורה.               

 ויתור כויתור על כל זה, לא יחשב הויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם  64.2
  הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד        
 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.       
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ף חילוקי דעות או הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על א 65

 מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 

כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת הצדדים כמפורט בראשית ההסכם, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי  66
ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו  3הנמען עם תום 

ן במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען, או במועד קבלת אישור  טלפוני כאילו נתקבל על ידי הנמע
 לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  67

 שירותים.והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן ה
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

________________   _______________ 
 הקבלן                              החברה                                             

   
 
 
 

 .לחברהעל ידי היועמ"ש  החברההסכם זה אושר לחתימת 
 להסכם קדם מכרז פומבי כדין.

 בדרישות הדין.ההסכם עומד 
 
 

______________   __________________ 
 חתימה             תאריך 
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  1נספח  ג'/
 
 
 
 

 אתרים רשימת  -מפרט מיוחד
 
 

 אחרי אוגוסט עד מאי. השירותים יסופקובעונת הכדורגל ביו החודשים  – אצטדיון טוטו עכו
כמות העובדים שיועסקו  כל משחק / פעילות המתקיימת באצטדיון. מועד מתן השירותים,

 יתואם בין נציג החברה, מנהל האצטדיון לבין הקבלן. 
סידור עבודה הכולל מועד אספקת השירותים וכמות העובדים הנדרשת תישלח ע"י מנהל 

 ימים מראש. 3האצטדיון לקבלן 
ניקיון האצטדיון כולל ניקיון היצעים, הדשא, ניקיון היקפו החיצוני של האצטדיון, ניקיון 

 אחר יורה עליו מנהל האצטדיון. שטחחדרים, פרוזדור, וכל 
פסטיבל עכו מתקיים מדי שנה בחול המועד חג הסוכות ברחבי העיר עכו.  – אתר פסטיבל עכו

יישלחו השירותים יסופקו בכל ימי הפסטיבל. כמות העובדים שיועסקו, אופן מתן השירותים 
 ש. אמנכ"ל הפסטיבל לקבלן חודש מר ע"י

 

אתרים איננה מחויבת לרשימה דלעיל, והיא רשאית להוסיף או לגרוע  החברהבזאת כי יובהר 

 נוספים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 חתימת הקבלן   
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 2ג'/נספח       

 
 רשימת חוקי עבודה

 
 

 רווחה שירותי ניקיון במוסדותב לשמור במסגרת מתן מבלי לגרוע מהוראות כל דין מובהר בזאת כי הקבלן מחוי
 על פי ההסכם בינו לבין עיריית עכו על הוראות החוקים שלהלן: 

 
 1945ומחלות משלוח יד )הודעה(, פקודת תאונות  -
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -
 1953-חוק החניכות, תשי"ג -
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -
 1995-לאומי ]נוסח משולב[, התשנ"החוק הביטוח ה -
 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז -
 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א -
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו -
 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח פרק ד' לחוק שוויון זכויות -
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8סעיף  -
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א -
 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29סעיף  -
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -
 2006-בשעת חירום, התשס"ו חוק הגנה על עובדים -
 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז5סעיף  -
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 להסכם 3נספח ג'/
 
 

 תמחיר עובד ניקיון
 

ינם לקופות נספח זה מטרתו להציג את מרכיבי השכר המינימאליים שעל הקבלן לשלם לעובדיו או להפריש בג
 פיצויים ומחלה. מרכיבי השכר מוצגים בשני אופנים:

 כאחוז משכר היסוד אשר נקבע בהסכם. .א
 כעלות בשקלים של הקבלן לכל שעת עבודה של העובד. .ב
 

הנתונים שלהלן אינם סופיים והקבלן חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם 
 ספח זה. אם אינן מופיעות בנ

 
 קיוןיעובד נ –טבלת רכיבי שכר  .1

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

שכר 

 יסוד

עובד 

 ניקיון

29.12 ₪ 29.12 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, 

ה לקבלן הניקיון, יעמוד על המוגדר בחוזה שבין המדינ

 לשעת ₪ 9.122קרי לחודש עבור משרה מלאה,  5,300₪

 שעות עבודה חודשיות( 182)לפי  עבודה.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5 פיםסעי, 2014-ד"עתשה

1987. 

 חופשה
1.35 ₪ 

(4.62%) 

1.36 ₪ 

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

. רכיב זה הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד

 מחושב על שכר היסוד. 

שגיאה! מקור ההפניה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  ורא

 .לא נמצא.

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

 .15סעיף , 2014-ד"עתשהוהתחזוקה, מפעלי הניקיון 

תוספת 

 ותק
------- 0.35 ₪ 

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

לכל שעת עבודה. מהשנה השישית ואילך התעריף  ₪ 0.35

 . לכל שעת עבודה ₪ 0.46הינו 

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 בינואר.

אצל קבלנים  פי ותק אצל הקבלן אוחישוב הותק ייעשה ל

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים 

בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 .השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן 

 כל עובד.הנכנס ולמשרד על שנות הוותק המוכרות שנצברו ל

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,  מקור:

 .7, סעיף 2014 -ד"עתשה

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 חגים
1.01 ₪ 

(3.47%) 

1.02 ₪ 

(3.47%) 

. עבודהחודשי  3לאחר  ימי חג בשנה 9 -עובדים זכאים ל

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום 

 לפני ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

 .(א') 19סעיף , 4201 -ד"עתשה

 ₪ 1.33 ₪ 1.33 הבראה

. תעריף יום ליום ₪ 424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

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

השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 

, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, לפי הגבוה 2013

 מביניהם.

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם 

 .לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה

תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, 

 החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 שעות חודשיות(. 186העסקה מעבר להיקף משרה מלאה )

שגיאה! מקור  הזכאות לימי הבראה בסעיףראה פירוט 

 .ההפניה לא נמצא.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

 .11סעיף  ,2014 -ד"עתשה

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 

2.49 ₪ 

(7.5%)  

 כהגדרתה לקצבה לפנסיה, משולמתה ,גמל הפרשה לקופת
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ב

 על שם העובד, החל מהיום הראשון. תעשה 2005-התשס"ה
ה' 6להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות סעיף 

 )נוסח משולב( לפנסיה חובה. לצו ההרחבה 
בתוספת וותק, דמי הבראה,  יסודההפרשה תתבצע על שכר 

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

 יום המנוחההעובד עבד שעות נוספות או שעבד בבמקרה ש
  ריש גם תמורת עבודה זו.יש להפ
צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

פנסיית  "הגדלת בדבר ההרחבה צו, 9, סעיף 2014-ד"עתשה
 .1989-תשמ"טהיסוד", 

 פיצויים
2.73 ₪ 

(8.33%) 

2.76 ₪ 

(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

לצורך ביצוע  ,שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו

 לצו ההרחבה ה'6 ת למרות האמור בסעיףזאת. ההתקשרו

 .)נוסח משולב( לפנסיה חובה

בתוספת וותק, דמי הבראה,  היסודההפרשה תתבצע על שכר 
ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים 

 ודמי לידה. 
 העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

ה זה יהיה בעד העבודה יובהר כי שיעור הפרש .6%בלבד 
 , לפי העניין(. 150%או  125%הנוספת שבוצעה )

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש 
ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%להפריש 

6% . 
צו ההרחבה בענף  ,1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין, מקור: 

 .9 בסעיף, 2014 -ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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ביטוח 

 לאומי

1.13 ₪  

(3.45%) 

1.14 ₪  

(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%ל עד לשכר ש

 . 7.5%לאומי; מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 

ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים כמפורט בחוק 

מי מעבר לשכר היסוד כגון: חופשה, ותק, חגים, הביטוח הלאו

 נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, מקור: 

 קרן

והשתלמ

 ת

2.46 ₪ 

(7.5%) 

2.49 ₪ 

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד  01.10.2014החל מיום 
גם אם לא  תשלום זה יבוצע עבור עובדיםלקרן השתלמות. 

הודיעו לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר 
מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן 

 ברירת מחדל.
היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו שכר על ההפרשה תתבצע 

ור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי )גם עב
 הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 
עבור הגמול המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, 

תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 
 ביום המנוחה. 

חת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות א
 לעובדים לקרן השתלמות.

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 
 לעובדים לקרן השתלמות.

ף מפעלי הניקיון והתחזוקה, צו ההרחבה בענמקור: 

 .10סעיף  ,2014 -התשע"ד

  42.06 41.59 סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע: .2

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל 
עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה 

 ליום עבודה. ₪ 26.4 הנוכחית היא
מקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד לקבלן ב

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.
צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה מקור: 

 .1957-כמים קיבוציים, התשי"זעבודה וממנה לפי חוק הסל

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
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הפרשות לגמל 

עבור החזר 

 נסיעה הוצאות

(5%) (5%) 

אישית על שם העובד החל  לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 
על החזרי הוצאות נסיעה של  מהיום הראשון להעסקתו

 .העובד בלבד
צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

 (.3)ב() 9, סעיף 2014 -ד"עתשה

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל 

עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה 

 ליום עבודה.  ₪ 26.4  הנוכחית היא

מספק שירותי הסעות ישלם המשרד לקבלן  במקרה בו הקבלן

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים. 

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה  מקור:

 .1957-התשי"ז לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים,

הפרשות לגמל 

עבור החזר 

 הוצאות נסיעה

(5%)  (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד החל 

מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של 

 העובד בלבד.

מקור: צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 התשע"ד- 2014, סעיף 9 )ב()3(.

   מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי מחלה 

כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע  1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בתקופת  מי המחלה של העובד בחברהלקבלן לפי זכאות י

.  אין באמור כדי לגרוע ההתקשרות עם המשרד הממשלתי

 מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

צו ההרחבה בענף , 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .14סעיף  ,2014 -מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד

 

 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון .3

ובד בגין השעה התשיעית במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לע – שעות נוספות 3.1

משכר היסוד. בגין השעה האחת עשרה  1.25והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 

 משכר היסוד. 1.5לעובד שכר של  יש לשלםבאותו יום עבודה )יום חול(, 

 ימי חופשה על 3-ל חודשי עבודה ומעלה 6המועסק  עובדבחופשת נישואין זכאי  – חופשת נישואין 3.2

 מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. הקבלן חשבון 

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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ימים ויהיה זכאי  7העדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד ל – אבל ימי 3.3

  מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לשכר מלא בגין היעדרותו

או בעקבות פעולות איבה עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/ –ביום הזיכרון  היעדרות 3.4

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

 .או לנכות משכרו

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

מספר שנות עבודה אצל 
המעסיק או במקום 

 העבודה

 אורך שבוע העבודה

 יםימ 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 – 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 – 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים  – ימי הבראה 3.6

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

  בהתאם לאמור לעיל.העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים על  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  – ינותמענק מצו 3.7

לעובדי הודעת תכ"ם, "מספר אמות מידה להענקת מענק מצוינות על ידי המדינה באמות מידה שנקבעו  בסיס

  .7.11.3.4קבלן", מס' 

 : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ %1גובה המענק יהיה  3.7.1

, המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(

גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( 

 וקצובת הנסיעה. 

ר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה המענק ישולם לא יאוח 3.7.2

 משולם המענק. 

המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין  3.7.3

פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן 

 )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם  בגין תשלום 3.7.4

 לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי שיעור השינוי שבין  – שי לחג 3.8

)יש להצמיד  2013מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין מדד חודש ינואר 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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(, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום ₪ 212.5את התעריף 

. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, ₪ 213.3פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

 תלושי קנייה(.

שעות בחודש בממוצע  93משרה או שעבד לפחות  %50עובד המועסק לפחות ב  3.8.1

שת החודשים אשר קדמו לחג יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בשלו

בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות 

 משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי.

כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום  תשלום 3.8.2

 לעובדים.

בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת  3.8.3

 לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים 4

בנוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון: ביגוד,  4.1

ציוד הניקיון וכדומה, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת 

 י לא ייפגעו זכויות עובדים.הפסד וכ
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 להסכם 4נספח ג'/

 לכב'
 מי מטעמן ו/או  החברה הכלכלית לעכו בע"מ ו/או עיריית עכו 

 ("המזמין")להלן: 
 

 א.ג.נ.,
 

 
אישור על קיום ביטוחים של _____________________  )להלן: "הקבלן"( בגין מתן שירותי  הנדון:

 :להלן: "השירותים"(ניקיון )
 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:      
 
אנו ערכנו לקבלן פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של הקבלן,  .1

 כמפורט להלן:
 

ביטוח אחריות חוקית א. 
כלפי הציבור )"ביטוח 

ה פוליס צד שלישי"(
 ___________ מספר

לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו לרבות בגין מי 
מטעמו , בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם לצד 

 ולעובדיה, בגין ו/או בקשר עם השירותים. לחברהשלישי כלשהו, 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 2,000,000סך  :גבולות אחריות
  

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  החברההביטוח מורחב לשפות את  .1 :תנאים מיוחדים
 מחדל של הקבלן ומי מטעמו בקשר עם השירותים.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .2
 .החברהכלפי  הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל .3
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה בקשר עם השירותים. .4
 ייחשב לרכוש צד שלישי. רההחברכוש  .5
 

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000אינה עולה על  : השתתפות עצמית

  ביטוח חבות מעבידיםב.   
 מספר פוליסה

___________ 

לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות 
למוצרים פגומים בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו 

ים על ידו לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, לעובדים המועסק
 בקשר עם קיום השירותים. 

 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.   ₪ 20,000,000סך  גבולות אחריות:

 
ועובדיה היה ותוטל עליה  החברההביטוח מורחב לשפות את  :תנאים מיוחדים

אחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
 בלן בקשר עם ביצוע השירותים.הק

 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
, בקשר עם ו/או עיריית עכו החברההקבלן ו/או  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 השירותים.
 ים של הנ"ל. עיריית עכו לרבות חברות בנות עובדים ומנהל –ה"עירייה" למטרת אישור זה 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. החברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  א.
ב.   הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר 

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60, במכתב רשום, הודעה בכתב לחברהשנמסור לקבלן ו
 המבוקש.
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ג.     היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות 
 במועד התחלת הביטוח.

 
 ות העצמיות הקבועות בהן.הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפוי .5

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .6

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",  החברהומבטחיה, ולגבי  החברהאחר לא יופעל כלפי 
כות השתתפות בביטוחיה ומבלי שתהיה לנו זכות תביעה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא ז

, ולמען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  החברהממבטחי 
 אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

 
א שונו באישור זה, הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה של .7

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.
 
 
 
 
 
 

 
_____________   ___________________          ________________ 

 חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                       תאריך 
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 להסכם  5נספח ג'/

 
 וסח ערבות בנקאיתנ

 
 
 תאריך: _________          לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2רח' דושניצקי 

 עכו
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאית מס'                           .הנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "הקבלן"על פי בקשת ____________________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 
לבין הקבלן לביצוע ( וזאת בקשר להסכם ביניכם חמש עשרה אלף ש"ח) ₪ 15,000כל סכום עד לסך של  לסילוק

 שירותי  ניקיו. 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור 
ורסם סמוך לפני יום תשלום סכום המדד שפ לבין 2018פברואר ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14הערבות, תוך 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל 

 הי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלש
 

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

 
 א ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ול

 
 ועד בכלל.__________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. __________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.  __________לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 6נספח ג'/
 
 
 

 תאריך: ________         לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2רח' דושניצקי 
 עכו 

 
 .,א.ג.נ

 
 הצהרה אודות ידיעה בדבר האפשרות למסור הודעה על פגיעה בזכויותיי כעובדהנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת, כי ידוע לי כי כל תלונה שתהא לי על אי מילוי חובות הקבלן __________________  .1

 הקבלן. , לשם בירורה מוללחברה( כלפי או על פגיעה בזכויותיי כעובד רשאי אני להגיש "הקבלן")להלן: 
 

 יה מסרתי לקבלן דרישה בכתב, למלאהודעה בכתב לפ לחברהכמו כן ידוע לי כי רשאי אני להגיש  2.1 .2
 כלפי חובה מן החובות שלהלן:             

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית; 2.2
 לחוק חופשה שנתית; 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  2.3
 לחוק חופשה שנתית; 13י סעיף תשלום פדיון חופשה לפ 2.4
 לחוק שעות עבודה 6היתר לפי סעיף איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא  2.5

 ומנוחה;              
 תאם להוראות היתר שניתן לפי הפרקאיסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בה 2.6

 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;             
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 9העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  איסור 2.7
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  2.8
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  2.9

 הנוער;לחוק עבודת  20איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  2.10
 לחוק עבודת הנוער; 21איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  2.11
 לחוק עבודת הנוער; 24איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  2.12
 לחוק עבודת הנוער; 25איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  2.13
 כשניכוי הסכומים היה –לחוק הגנת השכר  25לפי סעיף  איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד    2.14

 ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;            
 א לחוק הגנת השכר;25העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף  2.15
 ( לחוק הגנת השכר;1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  2.16
 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום; 2.17
 יד)ב( לחוק33צו הרחבה, לפי סעיף לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בתשלום שכר מינימום  2.18

 ;1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז             
 ת נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספתהוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאו 2.19

 יוקר;             
 ת ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעתיבי שכר המרכיבים אהוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכ     2.20

 העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים;            
 ת, בהתייעצות עם שר האוצר וארגוןהפרת הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שיקבע שר התמ" 2.21

 מעבידים שלדעת השר הםרגוני העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וא             
 יציגים ונוגעים בדבר.            

 
כאמור  לחברהימים ממועד מסירת ההודעה  30ידוע לי כי רק אם החובה לא מולאה בידי הקבלן עד תום   .3

 בחברהבעד פרק הזמן בו הועסקתי במתן השירותים  החברהלעיל עשויות חובות הקבלן כלפי לחול גם עם 
 הקבועים לכך בחוק שעיקרם:בהתקיים התנאים 

 באמצעות ארבעה עובדים לפחות;  החברההשירות ניתן אצל  3.1
 השירות ניתן במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף;  3.2

 
    על  –מסר על ידי או ארגון העובדים שאני חבר בו, ובאין ארגון כאמור ייכולה לה 2הודעה כאמור בסעיף  4

 בקידום זכויותיהם של עובדים, ובלבד שאני הסכמתי לכך.ידי ארגון העוסק  
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ברחוב דושניצקי  החברהבמזכירות  לחברהר לעיל יכול אני למסו 2-ו 1בסעיפים ידוע לי כי הודעות כאמור  5

 אחראית כוח אדם בחברה.  -עכו לידי גב' נטלי סאסונוב 2
 

 ת פרטים אודות הודעתי  ובירורה.תהיה רשאית לפנות אלי לשם קבל החברהידוע ומוסכם עלי כי  6
 

תהא רשאית לקבל מהקבלן, באמצעות רואה חשבון או בודק שכר שתעסיק  החברהכמו כן מוסכם עלי כי  7
, החברהלצורך כך, פרטים מלאים על אופן העסקתי ועל השכר שקיבלתי במהלך תקופת העסקתי בשירות 

 וי הרחבה החלים עלי. ולרבות הוראות צ הכל במטרה לבדוק התאמת תנאי העסקה אלה לדרישות החוק,
 

 
 
 
 

 שם העובד: ____________________________      חתימת העובד: __________________       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


