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פקת אסל תהצעו בזה מזמינה "(החכ"לאו " "חברהה: "להלן) ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 במסמכי כמפורט הכל, ("השירותים")להלן:  הטר קאנטרי קלאבועזרה ראשונה ב להצה שירותי
 .המכרז

 

 במרכז המסחרי רהטמשרדי החכ"ל ב לעיון וניתנים המכרז במסמכי מפורטים השירות מתן תנאי
, ללא יהעירונ טהאינטרנ באתר או ,08:30 – 13:30 השעות בין ה-א בימים,  "(משרדי החכ"ל)להלן: "

  .תשלום

 Alham@ecrahat.com :במייל רגהזבאגברת אלהאם ל לפנות ניתן לברורים

 ניתן לחתום במכרז הזוכה יידרש עליו ההסכם נוסח לרבות, אליו הנלווים והמסמכים המכרז תנאי את
 . כמוגדר לעיל החכ"ל במשרדי( יוחזר לא התשלום)  ₪ 1,000סך של  תמורת לרכוש

 . די החברה הכלכלית ברהטרמשב 0021:בשעה  1920/10/03 וםעים ייערך בימצי מפגש
 

 השתתפות במפגש המציעים הינה  חובה ותנאי להגשת הצעה. 
 

 לתיבת( בדואר הצעות לשלוח אין) ידנית במסירה למסור יש, המכרז מסמכי כל לרבות ההצעות את
 11/2019' מס מכרז" ציון אתנוש סגורה במעטפה לשכת מנכ"ל החכ"ל במשרדי החכ"ל,שב המכרזים

 . :0014 בשעה 10/2019/13ליום  עד בלבד" קאנטרי קלאב בעיר רהטלאספקת שירותים ל

 
 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון. 

 

 הצעה כל או, ביותר הגבוה הניקוד בעלת או/ו ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת חכ"לה אין
 . שהיא

 בכבוד רב,
 , מנכ"למחמוד אלעמור
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 וכן ענייניםת: 2019/11 מכרז פומבי
 

   מכרזלמסמך א': הזמנה להציע הצעות 
 5עמ'   טבלת תיוג 
 5עמ'   כללי .1
 6עמ'   תקופת ההתקשרות .2
 6עמ'  הזוכהין לב רהחבבין הימת הסכם תנאים לחת .3
 7עמ'   זמנים לוחות .4

  7 מכרזמכירת מסמכי ה 4.1 
  7 שאלות הבהרה 4.2 
  8 מכרזהגשת ההצעות ל 4.3 
 8עמ'   הוראות כלליות .5

  8 מכרזמסמכי ה 5.1 
  9 אישור הבנת תנאים 5.2 
  9 מפגש מציעים 5.3 
  9 מכרזהנאי שינוי ת  5.4 
 9 'מע  ותהגשת ההצע .6

  9 מכרזההתאמה לתנאי  6.1 
  10 הוגן מכרזסודיות ההצעה ושמירה על  6.2 
  10 הצעה חתומה 6.3 
  10 הצעהאופן הגשת מסמכי ה 6.4 
  11 תוקף ההצעה 6.5 
11 בדיקת ההצעות 6.6    
11 בהרות להצעות שהוגשומתן הבקשה ל 6.7    
 12עמ'   מכרזת בפותתהשהסף לתנאי  .7

  12 רשום בישראליד תאג 7.1 
  12 ה רב ענפיבהפעלניסיון  7.2 
  12 בהעסקת כוח אדםניסיון  7.3 
  12 היעדר הרשעה בפלילים 7.4 
  13 צירוף פרטי צוות מוצע 7.5 
  13 היקף פעילות מינימאלית 7.6 
  13 העדר רישום הערת "עסק חי" 7.7 
  13 הצעהות ערב 7.8 
  14 פי דין-לות עהדרושאסמכתאות  7.9 
  14 השתתפות במפגש מציעים 7.10 
  14 מכרזרכישת מסמכי ה 7.11 
 16עמ'   אופן הגשת ההצעות .8
 16עמ'    לצרף להצעהשהמציע רשאי נתונים  .9

  16 תוכנית עבודה  9.1 
 9.2 

9.3  
 

 דוח כספי מבוקר   
                        ה אישור הפעל

16 
16 
 

 

 17עמ'   בין ההצעות ירההבח .10
  17 כללי 10.1 
  18 התמורה למציעים 10.2 
  18 בדיקת ההצעות והערכתן 10.3 
  18 תיקון טעויות  10.4 
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  19 פסילת הצעות 10.5 
  19 מכרזהזוכה ב 10.6 
  19 סייגים 10.7 
  19 ההסכם  10.8 
  19 כהצעה הזוזכות העיון בה 10.9 
 19 עמ'  לייםתנאים כל .11
  20 ת הסתמכותשלילת טענ 11.1 
02 תניית שיפוט ייחודית 11.2    
02 מכרזהוצאות השתתפות ב 11.3    
  20 או דחיית תחילת ביצוע מכרזביטול ה 11.4 
02 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 11.5    
02 תכתובות הצדדים ואופן משלוח הודעו 11.6    

   תוהצע להציעפחים להזמנה ם נסטפסי
 22עמ'  ור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעהאיש 1טופס מס' 
 23עמ'  אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 24עמ'  ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 25עמ'  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 27עמ'  ןוחשבאה ר רואישו 5טופס מס' 

 28' עמ בר ניסיון עברר בדתצהי 6ס' טופס מ
 30עמ'  הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס מס' 
 31עמ'  אישור הבנת תנאים כספיים 8טופס מס' 
 33עמ'  אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 35עמ'  ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 36עמ'  וםתשללון בנק פרטי חשב 11טופס מס' 

 37עמ'  לילייעדר עבר פה בדבר ההרהצ 12מס' טופס 
 13טופס מס' 

 
 40עמ'  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה

 
   

 מסמך ב'
 

 מסמך ג' 
 

 לזוכה חברההסכם בין ה
 

 שירותיםהמפרט 
 

              

 52עמ' 
 
 69עמ' 
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 ות ציע הצענה להמז': המסמך א

 
 כללי .1
 

כזרוע ביצועית של  "(החכ"לאו " "החברה: "להלן)"מ ( בע2015הכלכלית רהט ) רההחב .1.1
מציעים העומדים בתנאי  "(הרשות" )להלן:עיריית רהט מזמינה בזאת עבור עיריית רהט 

ועזרה ראשונה בקאנטרי  הצלה פקת שירותיאסלבהליך של מכרז פומבי להשתתף , הסף
 .המכרז במסמכי רטכמפו הכל, ("השירותים"להלן: ) רהטקלאב 

 
הפעלת שירותי הצלה ועזרה ראשונה, לרבות מתן כל השירותים המפורטים תמורת  .1.2

במסמכי המכרז, החכ"ל תשלם סכום שעתי מקסימלי לפי ההכשרה כפי שיפורט בחוברת 
על  מוצע מציע ירשום בהצעתו אחוז הנחה . כל("המחירים המקסימלייםהמכרז)להלן: "

המקסימלי או בהנחה גבוהה  שתנקוב בתוספת על המחיר ההצע. ימלייםחירים המקסהמ
 .תיפסל - 30%-מ
 

 -שירותיםלמען הסר ספק, מתן השירותים מותנה בקיומו של אישור תקציבי לביצוע ה .1.3
או להפסיקן באופן  שירותיםרשאית לצמצם את ה החברהבהעדר אישור תקציבי תהיה 

 השירותיםיל את היקף גדלהית רשאהחברה , תהיה יבתקצ הגדלתבמקרה של מלא . 
 מכרזים(. ) וזאת בהתאם לתקנות העיריותופן קבוע בא

 
במסגרת אספקת השירותים יהיה מחויב מציע שנבחר כזוכה במכרז להעמיד מפקח  .1.4

 מטעמו וכן כח אדם מיומן לאספקת השירותים . 
 

 שוריםיהיו בעלי כל האי ל ידוקים עעל המציע הזוכה לדאוג לכך שכל העובדים המועס .1.5
 מתן השירותים.נות הנדרשים לרישיו וא/ו

 
מובהר, כי המציע שייבחר לא יהיה זכאי להעסיק קבלני משנה למתן השירות, כאשר  .1.6

משנה ללא אישור של המזמין  בכתב ומראש, תביא לביטול מידי  נותן השירותיםהעסקת 
  ךבסם מוסכ תן השירות בפיצויואת נ תחייבשל ההסכם עם המציע שייתן את השירות וכן 

וסכם על הצדדים כי הינו מהווה את אומד דעתם לנזק הצפוי, זאת אשר מ₪  50,000של 
 מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין. 

 
תשומת לב המציעים מופנית לכך שמתן השירות יהיה בדרך של אספקת השירות  .1.7

ח לול פי פרט השירותים, ועמתאם ליע בהבאמצעות כמות עובדים שתסופק על ידי המצ
 . בודהע

 
 "(, הנם כדלקמן: מכרזמסמכי ה)להלן: " מכרזווים את מסמכי ההמסמכים המה .1.8

 
 ונספחיה. צורפותיהדנן, על כל  מכרזהזמנה זו להגיש הצעות ל :מסמך א' .1.8.1

 

 ,מכרזלבין המציע שהצעתו תזכה ב חברהההסכם התקשרות בין  :מסמך ב' .1.8.2
  ו.פחיונסותיו בות צרופרל     

 
  .יםשירותמפרט הפעלת ה   מסמך ג':    1.4.3                      

 
       

, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת מכרזמפרטים את שלבי ה מכרזמסמכי ה   .1.9
ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים 

 ימהחתי המורש חתומים על ידיהם כש רהחבל םבולהשי מכרזוהמפורטים במסמכי ה
 בות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.מטעמו, לרבות ער
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בכל שלב  מכרזבכל הצעה שהיא ותהיה רשאית לבטל את האינה מתחייבת לבחור  החברה .1.10
 ככל שלא הוכרז זוכה. 

 
 היכן שנרשם בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.  .1.11

 
 קופת ההתקשרותת .2

 

ימת החוזה בין הצדדים חת ממועדחודשים, החל  12 ךלמש הינה תתקופת ההתקשרו .2.1
 "(. החוזה תקופת)להלן: "

 

תקופת ההתקשרות בין הצדדים בכל להאריך את את הזכות, בלבד שומרת לעצמה  החברה .2.2
"(, התקופה המוארכתחודשים נוספים )להלן: " 12שלא תעלה על נוספת פעם לתקופה 

חודשים  48ה על ין הצדדים לא תעלרות בההתקש ובלבד שסך כל התקופה המצטברת של
  ד . בלב  חברהשל ה וזאת על פי שיקול דעתה זה, כולל המוארכת(,)לכל תקופת החו

 
, אלא אם צוין אחרת תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על התקופה המוארכת .2.3

 במפורש. 

 

ע ולביצנים מזמובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות ה .2.4
הסעדים על פי דין ו/או  את מלוא  מיןלמזוזה ותקנה של הח רההפ תהווההעבודה/שירות, 

הביצוע  חילוט ערבות -מכלליות האמור  ומבלי לגרוע -על פי מסמכי המכרז, לרבות 
)כהגדרתה בחוזה(, וכן השתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין 

 הצדדים. 
 
 

 :מציע הזוכהן הלבי חברההתימת ההסכם בין ם לחיממוקד תנאים .3
 

 , מותנית בתנאים הבאים: מכרזההסכם בין המציע שהצעתו זכתה ב חתימת

 

את המסמכים  חברהימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור הזוכה ל 7בתוך  .3.1
 הבאים: 

 

כם סהלהבטחת קיום התחייבויות הזוכה לפי הבלתי מותנית בנקאית ערבות  .3.1.1
המצורף למסמכי בהתאם לנוסח וכה ה ערשתהי, (ועביצערבות עמו ) םייחתש
   . (ש"ח אלף מאה) ₪ 100,000של סכום וב (10טופס מס' ) מכרזה

   

 (. 11טופס פרטי חשבון בנק להעברה תשלומים ) .3.1.2

 

( אשר יצורף כנספח 9ס כטופאישור ביטוח בהתאם לנוסח המצורף להליך זה ) .3.1.3
 לחוזה ההתקשרות. 

 

של ניגוד עניינים המונע  הזוכה אינו מצוי במצב ,יולפ רהחבשל ה עץ המשפטיהיוור איש   .3.2
ות המצורפות . אישור כאמור יינתן על בסיס ההצהרמתן השירותים עבור החברהממנו את 

)על ההצהרה צריך לחתום כל אחד מנושאי המשרה הבכירים  זה מכרזל 13כטופס מס' 
 . אצל המציע(

 

קבל ו/או לא נת קופה הנקובההתך תו ים המפורטים לעילהמסמכ ה אתכוזהגיש הלא     .3.3
בטל ל ,אך לא חייבת ,רשאית החברה, תהא כאמור לעיל חברהאישור היועץ המשפטי של ה
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 מציעהעבודה לכל מתן השירותים את על פי שיקול דעתה בלבד, מסור את זכיית המציע ול
 .בשל כך ברהחה נגדאחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה 

 לוחות זמנים .4

 
 ם כדלקמן:ינה מכרזים המתוכננים למנהזחות ול

 
 מכרזמכירת מסמכי ה .4.1

 
במשרדי  10:00בשעה   09/2019/24 החל מיוםתבוצע  מכרזמכירת מסמכי ה  4.1.1

 בין ה'עד  –א' : ימים הקבלה בשעות, רהטהחברה הכלכלית במרכז המסחרי 
 .08:30-13:30 השעות

   
 שולמו , אשר י( )כולל מע"מ(אלף)₪  1,000הינה  מכרזמסמכי ה שלתם רכיש תעלו  4.1.2
 . תנאי לקבלתםכו מכרזהבמועד קבלת מסמכי  החברהבמשרדי          

 
 לא תוחזר בשום מקרה.  מכרזהמובהר, כי עלות רכישת מסמכי  

 
 כאמור. מכרזכל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי ה  4.1.3

 

 ם יעמצי שמפג .4.2

 

במשרדו  0021: :בשעה ,2019/10/03 םביו"( יתקיים םיקבלנ סיור)" מציעים מפגש .4.2.1
 . מנכ"ל החברה הכלכליתשל 

 

ת הצעה ומהווה תנאי מקדמי להגשחובה  ם הינהפגש המציעיהשתתפות במ .4.2.2
 . מכרזיםידי ועדת ה-למכרז ובדיקתה על

 
במפגש תתף כמש םמציע אשר לא השתתף במפגש המציעים או מציע ששמו לא נרש .4.2.3

אין באמור בהשתתפות במפגש כדי לגרוע מחובתו של כל  לא יוכל להגיש הצעה;
 ת.  ולת העבודה הנדרשמציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את תח

 

טפסי השתתפות במפגש )בנוסח שיימסר להם בתחילת באחריות המשתתפים למלא  .4.2.4
 המפגש( ולהפקידם בידי נציג הרשות או מי מטעמו.

 
במפגש המציעים באמצעות משתתף לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות כי  ,מובהר .4.2.5

ציע או בעל אך רק באמצעות עובד של המחר ו/או באמצעות צד שלישי, אלא א
  .בו תפקיד

 
, בין היתר, לאפשר מענה על שאלות משתתפים מטרת מפגש המציעים הנה .4.2.6

על  ,איתרשתהא  הרשותשיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז. במפגש המציעים, 
לא יהיה במתן השירות. ג עניינים שונים הקשורים יי, להצפי שיקול דעתה הבלעד

, אלא אם באו מפגשבמהלך ה מכרזכי הלמסמתוקף לכל התייחסות של הרשות 
 פרוטוקול המפגש.די ביטוי בלאחר מכן לי

 
בתום מפגש המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית  .4.2.7

מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו , שאלות, תשובות והבהרות. בריםך הדלמה
 בלתי נפרד ממסמכימהלך מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק 

רז שיבוצע מהלך מפגש המציעים, יחייב את י למסמכי המכהמכרז, וכל שינו
 המשתתפים במכרז. 
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של כל מציע לחתום על  בתווחו ,פרוטוקול מפגש המציעים יופץ בין המשתתפים .4.2.8
 .  וקול ולצרף אותו להצעתו במכרזהפרוט

 

 שאלות הבהרה .4.3

 

 החכ"לל ם לפנות אמן המציעיכל אחד , רשאי 14:30בשעה:  2019/10/07עד ליום  .4.3.1
 או לחלק מהם.  מכרזהבהרות בנוגע למסמכי ה בבקשה לקבלת

 

 ת כעוזרתשמשמה ,גהרזבאגב' אלהאם ל בכתב בלבדאת שאלות הבהרה יש להפנות  .4.3.2
 .hakalrahat@ecrahat.com ל"מנכ"ל חכ"ל רהט בדוא

 

ייחס תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתהחכ"ל  .4.3.3
לשאלות לא תהווה עילה  החברהות סאי התייח. , כולן או חלקןרהשאלות ההבהל

 . מכרזלעיכוב בהגשת ההצעות ל
 

תופץ לת ההבהרה(, שא רוףיצהמשנה תנאי מתנאי המכרז )בהחכ"ל תשובת  .4.3.4
 הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים במפגש המציעים.  עה לפיכהוד

 
לשאלות  החברהאת תשובות  רזכמם לצרף להצעתו לחובה על כל אחד מן המציעי .4.3.5

 . ידו-שהן חתומות עלההבהרה, כ
 

אלא אם  החברהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של למ .4.3.6
 .כתב כאמורדעה בבהונה תינ

 
 מכרזת לעוההצ הגשת .4.4

 

, לא יאוחר מיום במסירה ידנית בלבד, תוגשנה בשני עותקיםההצעות למכרז  .4.4.1
תיועד לכך וזאת לתיבת המכרזים ש בצהריים, 00:41 השעה עד 2019/10/13

 : מרכז מסחרי רהטחכ"ל רהט כתובתלשכת מנכ"ל החכ"ל במשרדי בושתימצא 
  "(.תצעוההמועד הגשת )להלן: "

 

על ידי ועדת לא תיבדקנה הגשת ההצעות,  עדחר מונה לאהצעות שתתקבל .4.4.2
  .ותוחזרנה למציע כמות שהןהמכרזים 

 
אם לשיקול דעתה לעת את מועד הגשת ההצעות בהת אריך מעתרשאית לההחכ"ל  .4.4.3

יראו את כל המשתתפים כמסכימים כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים והבלעדי, 
 להארכת המועד.

 
 תיבת המכרזים.פתיחת עד את מותפרסם בקרב המציעים "ל כחה .4.4.4

 
 תהוראות כלליו .5

 

 מכרזמסמכי ה .5.1

 

רכישת מסמכי  מסמך זה.ר לעיל בתאם לאמותהיה בה מכרזרכישת מסמכי ה .5.1.1
, ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא בדבר מכרזלהשתתפות בהנה תנאי  מכרזה

 כאמור לעיל. מכרזרכישת מסמכי ה
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, אך במשרדי החכ"לם(, תשלו וללא )ללא זכות צילום רזכמה יכניתן לעיין במסמ .5.1.2
  .9118172-08 :בטל'מזכירת החכ"ל  עם פי תאום טלפוני מראש-ורק על

 
נוסח מסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החכ"ל  תהיה רשאית לפרסם את

, לצרכי עיון המשתתפים, ובמקרה כזה, העיון במסמכי המכרז יהיה רק חברהה
 העירייה. תרבא ייםוצבמסמכים המ

 
והם נמסרים משרד גדעון פישר ושות'  הם רכוש מכרזהמסמכי יוצרים וזכויות ה .5.1.3

כל שימוש אלא  מכרזבמסמכי האין לעשות  .בלבד מכרזב ותוציע לשם השתתפלמ
   למטרה זו. 

 
, מכרזאוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי ה החברהלמען הסר כל ספק,  .5.1.4

 זה. מכרזהשתתפות בלמטרות הובין לשיעורין, אלא ת למובש ןיחלקם או כולם, ב
 

 םאישור הבנת תנאי .5.2

 

עשויים להשפיע על ם והנסיבות ההתנאיוכל  מכרזמסמכי המציע אחראי לבדיקת  .5.2.1
 מתן השירותים ככל ויזכה.עתו ועל הצ

 

כי קיבל  , (1' טופס מסלהזמנה זו ) נוסח האישור מצורףבהתאם ל מציע יאשר .5.2.2
תנאיהם ואת וא מקבל על עצמו את קראם והבינם, וכי ה ,מכרזי הכמלידיו את מס

  .בהם הגלומותכל ההתחייבויות 
 

יע לא יהיה והמצ מכרזאי הבנת תנאי ההמציע באשר ל מע כל טענה שלתישלא  .5.2.3
רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע 

ומבלי  , לרבותהסעד העומד ללכל  איתכז החברהתהיה מהצעתו מכל סיבה שהיא 
)כהגדרתה  להבטחת ההצעה ילוט הערבות הבנקאיתח -לפגוע בכלליות האמור 

 להלן(.
 

 מכרזהשינוי תנאי  .5.3

 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת  החברה המכרזים,יבת כל עוד לא נפתחה ת .5.3.1
 כי הרהבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבו

 .חברההמור נדרשים לצרכי י, עדכון או סייג כאנושי

 

תהוונה  ות אלהפץ למציעים. הודעייעשה בהודעה בכתב שתו מכרזשינוי תנאי ה .5.3.2
ועל המציעים לצרף את העתק ההודעות , כרזמחלק בלתי נפרד מתנאי ה

 . ציעידי המ-להצעותיהם, כשהן חתומות על
 

בהודעה  על כךאלא אם ניתנה  ינוישלף קותכל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .5.3.3
הודעה  . המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו עלחברההמטעם  בכתב

 סגרת הצעתו.המוגשים במ מכרזמכי הרף אותה כחלק ממסכאמור ויצ
 
 הגשת ההצעות .6

 

 מכרזהתאמה לתנאי ה .6.1

 

 ועל המציע להתייחס בהצעת. מכרזההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ה .6.1.1
. חובה ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים רזכמים הנדרשים בתנאי הרטהפ לכל
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ואין להותיר  הצעתו בשלמותםעיפים המופיעים בעל המציע למלא את כל הס
 מילוי. סעיפים ללא

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק  .6.1.2
 . ו"חו רא כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד

 
טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  מידה שנפלו בהצעתוהמציע מסכים, כי ב .6.1.3

וההצעה  הכספית לתיקון אשר תהא,ת, תהא ההשלכה ית לתקן הטעויושאר החברה
 .המכרזיםתכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת 

 
ות הטובות צעכהים כרזמהעל ידי ועדת ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה  היה .6.1.4

תהיה ועדת המכרזים רשאית הן זהות בסכומיהן, עמדו בתנאי הסף( וש)ביותר 
ש הצעה מחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיתהבלבד ביניהן וך לער

)בין במעטפות סגורות  ( ימים מיום קבלת הודעה על כך3משופרת תוך שלושה )
זוכה תיקבע ההצעה הת אלה הצעו ןביו ,ובין על דרך של ניהול התמחרות פומבית(

 ; מכרזיםהעדת במסגרת ו
 

 אותהגרלה בהתאם להורהיה רשאית לקיים בנוסף ו/או לחילופין, ועדת המכרזים ת
 הליך זה. 

 
ההצעות זהות, יתבקשו המציעים יהיו עדין הנוספת לאחר הגשת ההצעה ככל ו .6.1.5

 .ותרבי הבוכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטו נוספתלהגיש הצעה משופרת 
 

 הוגן מכרזה על סודיות ההצעה ושמיר .6.2

 

 תיבת פתיחתם טרלגלות  מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי .6.2.1
זה בפרט  מכרזבכלל ולמשתתפים אחרים באת פרטי הצעתו לאחרים , המכרזים

 .מכרזה מכרזב ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות

 

להזמנה זו  (7 מס' טופסבלת דמי תיווך )ק אי הרתצהבנוסף כל מציע יחתום על  .6.2.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.

 
 .(12)טופס מס' ת פליליות עויר בדבר העדר הרשהמציע יחתום על תצה .6.2.3

 
ר בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט אין באמו .6.2.4

בזאת על  רתמוויע צמוכל  מכרזבדבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות ב
 בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.  החברהרישה כנגד או דה ו/כל טענ

 
 תומההצעה ח .6.3

 

מורשי המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של פחיה, ל נסעל כההצעה  .6.3.1
המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו החתימה של 

 ו כחול(.א חורע שבצלהציע הצעות) בעט בלבד ב

 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי עו"ד של  יא אישורהמציע ימצ .6.3.2
טופס מס' ) די מורשי החתימה כאמורי-נחתמו על מכרזוכל יתר מסמכי ה ההצעה

2 .) 

 

  אופן הגשת מסמכי ההצעה .6.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .6.4.1
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טוקול סיור מציעים, רו, פבותרלכל הנספחים והצרופות להצעתו,  .6.4.1.1
 ידי-על מכרזוכל שינוי שבוצע במסמכי ה תשובות לשאלות הבהרה

מים ומלאים וההצעה הכל, כשאלו חתוור במסמך זה, ואמכ חברהה
כשעל גביה יצויין  לא מזוההתוגש כשהיא סגורה במעטפה  עצמה

 .מספר המכרז בלבד 
 

אשר  ה,ך זמסמ תתקפה בהתאם להוראובלתי מותנית ערבות בנקאית  .6.4.1.2
 .    מכרזמכי הל יתר מסתצורף בנפרד מכ

 
 ידה בתנאי הסף.כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמ .6.4.1.3

 
)עותק המקור  החברהנוסח שנרכש מידי כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי ה .6.4.2

 בלבד(. 

 

די י-( כשהוא חתום עלמסמך ב'זה ) מכרזעל המציעים לצרף את ההסכם המצורף ל .6.4.3
 . ך דיןידי עור-על מה של המציע, ומאומתתיהח רשיומ

 
ום הנו תאגיד יחתע שמצי .עמודי הצעתואחד מכל בתחתית המציע יחתום  .6.4.4

. ת מורשי החתימה מטעם התאגיד בלבדובצירוף חתימתמת התאגיד באמצעות חו
 .מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו

 
 תוקף ההצעה .6.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים ) ךמשל ה, ללא זכות חזרה,קפבתווד מעההצעה ת .6.5.1
 .האחרון להגשת ההצעות

 

 מור לעיל, תעמוד ההצעהלהגשת ההצעות כאעל הארכת המועד  החכ"להחליטה  .6.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. הוארך 90בתוקפה למשך תשעים )

הצורך(, להאריך  דתבמיו )שרתוקף ההצעות בהתאם לסעיף זה, אזי המציעים ייד
 )כהגדרתה להלן(. תוקף הערבות הבנקאיתאת 

 
מכרז, וזאת עד לאחר תה בל כל הצעה שלא זכרשאית להאריך תוקף ש החכ"ל  .6.5.3

 המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.  חתימת חוזה עם
 
 בדיקת ההצעות .6.6

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו. החכ"ל  .6.6.1

 

בדיקת ההצעות ך יעזר לצור, לההבלעדי הדעתול קיפי ש-תהא רשאית, עלהחכ"ל  .6.6.2
 . ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון

 
 להצעות שהוגשו בקשת הבהרות .6.7

 

לפנות על פי שיקול דעתה, שאית ר החכ"ל חר פתיחת מעטפות המכרז, תהא אל .6.7.1
למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת 

  .כתןרך בדיקת ההצעות והערולצ ים,פסנתונים ומסמכים נו

 

ש מכל אחד מן שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרו החכ"ל .6.7.2
ידע חסר ו/או המלצות ו/או מ הצעות למכרז להשליםיעים לאחר הגשת ההמצ
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אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע 
 זו. מנהבהז םבתנאי סף המפורטי

 
 ואסמכתאות מכרזות בנאי הסף להשתתפת .7

 
להלן, במועד האחרון  7ף סף המפורטים בסעי, המגיש את ההצעה, לעמוד בכל תנאי המציעעל ה

רשאים לגשת למכרז זה ספקים, יחידים או תאגידים, העומדים בכל התנאים  להגשת ההצעות.
ילת לגרום לפס הנאים עלולתד הבאח ה)אי עמיד ולא באמצעות צד ג'הבאים בעצמם  המצטברים

 :(על הסף ההצעה
 

 שהינו אדם פרטי  ציעמ 7.1

 

 תושב ישראל.שהינו אדם פרטי  ציעמ 7.1.1

 

 על סיום לימודים/קורסהסמכה  / מקצועית תעודת הכשרהרישיון / בעל  עיצהמ 7.1.2
נמצא בקשרי עבודה עם  ציעככל שהמ. לעניין סעיף זה מובהר כי בתחום הרלוונטי

רותים נשוא לספק את השיוהוא מבקש  מטעמו ונהשרא זרהע צילים ונותנימ
 .  נשוא סעיף זהבתנאי ההכשרה עליהם לעמוד  המכרז באמצעותם

 
השנים שקדמו  3יים רצופות לפחות מתוך מקצועי מוכח של שנת בעל ניסיוןהמציע  7.1.3

עבור  שחייהשתי בריכות עזרה ראשונה בבמתן שירותי הצלה ולפרסום המכרז 
 . ריוציבוף ג מזמין שהינו

 
 פותשהינו שות ציעמ 7.2

 

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפות. 7.2.1

 

לעיל   7.1.3-ו 7.1.2 ס"קורטות באחר הדרישות המפ לפחות אחד מהשותפים ממלא 7.2.2
 להלן.  7.4 לאמור בסעיף בכפוף

 
 משתתף שהינו חברה/עמותה 7.3

 

ובעל תעודת אישור  החברה/עמותה רשומה כדין ברשם החברות/רשם העמותות 7.3.1
 .2019ן לשנת תקי יהולנ

 

לעיל  בכפוף  7.1.3-ו 7.1.2 בס"קרישות המפורטות אחר הד הממלאעמותה החברה/ 7.3.2
 להלן.  7.4 לאמור בסעיף

 

 להלן:גם בהתקיים האמור  כבעל ניסיוןייחשב  מציעלעיל,  7.1.3 לעניין סעיף 7.4
 

הינו תאגיד אשר שותף בו )במקרה של שותפות( או בעל מניות בו  ציעהמ 7.4.1.1
 סיון.בעל ני וות בו הינלמהבע 30%-( המחזיק ב חברהשל  ה)במקר

 

הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק  ציעהמ 7.4.1.2
 סיון.ות בתאגיד בעל נימהבעל 30%-ב

 
את המסמכים , יצרף המציע זה לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף 7.4.1.3

 הבאים: 
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תצהיר  7.1.3 ףיעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידתו בסע    7.4.1.3.1
רף למסמכי המכרז סח המצוור בהתאם לנבדבר ניסיון עב

(, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב, 6טופס מס' )
ממליץ   כאמור לעיל. לגבימידתו בתנאי הסף המצביעים על ע

ר, יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא עובד, או נותן אישו
פה ומהות תקו עמו, תפקידו בארגון, דרכי יצירת תקשורת

פי -כ"ל תהיה רשאית, עלר כי החהשביצע. מובשל הפעילות 
ידי -שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על

(, וכן, לבחון ובין באופן מדגמי)בין באופן מלא  המציע כאמור
אשר לא ידי המציע, ו-שבוצעו על השירותיםה ביצוע מיוזמת

 ם.כרזית המדו ואולם נודעו לוועיד-פורטו על

 

נותן , יכול להיות הן כי סף זהאעמידה בתנ ניסיון לעניין    7.4.1.3.2
משנה, ובלבד שלצורך  נותן השירותיםראשי והן כ השירותים
לית, יוצגו כל סיון המינימאמידה בדרישות הניהוכחת הע

הנדרשות )כולל לצורך הוכחת עמידת ניסיון האסמכתאות 
 משנה(. נותן השירותיםכ

  העדר ניסיון רע 7.5

 

ו/או עם רשות  ו החכ"לא/ו ירייהעע עם הון רניסיויתברר כי למציע ה קרבמ 7.5.1
אילו לא לפסול את הצעת המציע ויראוה כ הוועדהמקומית אחרת, תהיה רשאית 

הורשע בעבירה שלדעת ו/או במקרה בו המציע  רזאי הסף של המכעמדה בתנ
ק מושתהיה י. מציע המשתתף במכרז הוועדה הוא אינו ראוי להתקשר עם החכ"ל

תור מלא סופי ומוחלט על כל טענה ו/או וותר וימר וגד האמוטענה כנמלהעלות כל 
 )כולל(.  2019 – 2011שנים ניסיון רע יתייחס ל תביעה בקשר לחוקיות סעיף זה.

 

 עובדים זכויות על שמירה 7.6

 

מציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף ה 7.6.1
כויות עניין זבם חובותיו למסמכי המכרז, בדבר קיו 4מס'  טופסכמסמך 

על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים ו פי חוקי העבודה-העובדים, על
, יבורייםצ גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו קהזי ובעל המציע כיו הרלבנטיים

 קיוח הפרת בגין עברות משתי ביותר הורשע לא "(בעל זיקה)להלן: " 1976-ו"תשל
 בתוספת המפורטים יםהחוק מתי)רש  12' סמ בטופס  המפורטים העבודה

( )להלן: 2011-ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית
 -עבירות 2-ר מהאחרונות,  ואם הורשעו ביות השנים 3-ב "(,רשימת החוקים"

 . חלף במועד ההתקשרות שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 

 זיקה בעל על או יעהמצ על והוטל ת, לאנים שקדמו למועד ההתקשרושהוש לבש 7.6.2
הפרות המהוות עבירה לפי רשימת  משש יותר בשל כספיים עיצומים אליו,

 . חוקיםה
 

כספי כהפרה אחת, אם ניתן  מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום זה יראולעניין  7.6.3
י עובד כלפ וצעובאישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות 

 לו שכר.משתלם  הת שעל בסיסאחד בתקופה אח
 

 התחייבות להימנע מהעסקת עובדים זרים  7.7

 

נשוא ההסכם,  יםרותהשילצורך ביצוע הבמסגרת הצעתו למכרז המציע מתחייב, כי  7.7.1
רים כמפורט בהוראת התכ"מ, "עידוד העסקת עובדים לא יועסקו עובדים ז

 .12.97.ס' ", מהישראלים במסגרת התקשרויות הממשל
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 . 18ע על התחייבות כאמור בנספח מס' ום המציתסעיף זה יחלצורך הוכחת  7.7.2
 

  בפלילים היעדר הרשעה 7.8
 

 4טופס חת העבירות המנויות באים אין הרשעה על נושאי המשרה הבכירולמציע  7.8.1
 .12טופס רות על דיני העבודה כאמור בעביו/או 

 

 ל אחד ממנהלי המציעיםום כיחת ,לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה 7.8.2
 . 12 -ו 4מס'  בטפסיםות המצורפ תעל ההצהרו

                                                                 
 ותהיקף פעיל 7.9

 

אחת בכל  ,(₪ מליון) 1,000,000 ולל, של לפחותעל המציע להיות בעל מחזור כספי כ 7.9.1
ל ולכהמחזור מובהר כי  .וח כספי מבוקרפי ד על 8201, 7120, 6201 משנות הכספים:

 ניתן להתבסס על דוח כספי לא מבוקר.  2018ביחס לשנת . ממע"

 

מידתו של המאשר את ע רואה חשבון מטעמוהמציע יצרף להצעתו אישור של  7.9.2
טופס ) מכרזרטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי ההמציע בתנאי המפו

 . (5מס' 
 

 י"סק חעהיעדר רישום הערת " 7.10

 

י" או כל הערה ומה הערת "עסק חרשא ל ,המציע לשהאחרון בדו"ח הכספי  7.10.1
ציע לעמוד חשבונאית מקובלת שיש בה כדי להעיד על חוסר יכולתו של המ

  בויותיו הכספית. בהתחיי

 

אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של  המציע יצרף להצעתו 7.10.2
טופס ) מכרזמצורף למסמכי הסח הבנו תהמציע בתנאי המפורטים בסעיף זה, זא

 של המציע . האחרון העתק של הדו"ח הכספי המבוקר  כן,, ו(5 'מס
 

 הצעההערבות  7.11

 

 ישראלימסחרי מאת בנק  בלתי מותנית אוטונומית בנקאיתהמציע ימציא ערבות  7.11.1
 וזאת, (₪ עשרים אלף) 20,000של  בסך, "(הערבות הבנקאיתעיל ולהלן: ")ל

 ה בנוסחערוכא תה הבנקאיתהערבות ; מכרזהבתנאי ידה לעמ ולהבטחת התחייבות
 (. 3טופס מס' ) מכרזהמצורף למסמכי ה

 

תחליט על  רהשהחבככל  19/12/2019 עד ליוםתעמוד בתוקפה הבנקאית ות בהער 7.11.2
זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את  מכרזים לשינוי לוחות הזמנים הנוגע

 ול דעתה הבלעדי. לשק התאםבהארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת 

 

רבות בנקאית בנוסח שונה ר כי הצעה שתוגש עם עספק מובה כלהסר  עןלמ 7.11.3
ות, לעניין רב)לוראות סעיף זה , או בסטייה מהמכרזמהנוסח שצורף למסמכי ה

תהיה רשאית ועדת (, ולרבות ערבות מיטיבה פהסכום הערבות או מועד תוק
 .המכרזים לפסול את ההצעה

 
כל די, לדרוש מתה הבלעעדל פי שיקו תהא רשאית, על החברה, יללע רועל אף האמ 7.11.4

 , ובלבד( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות 
  .יעיםה לכל המצזו הופנת שדרישה
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את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, ציע חזיר לידי המת החברה 7.11.5

ת ובערהמציא  שנבחר לבצע את הפרויקטיע המצ םנחתם חוזה עבסמוך לאחר ש או
 .ביצוע

 
הסכום לחלט את להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ותהא רשאית  החברה 7.11.6

חזר  עתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציעיקול דחלק ממנו(, לפי שהנקוב בה )או כל 
בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא  מכרזבו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי ה

מת ההסכם אות בדבר חתית ההורוברל ,מכרזב ת ממנו בעקבות זכייתורישור הדחא
ו/או  רזכמו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי ה

 . מכרזוראות הל דרך אחרת מהשסטה בכ
 

כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  החברהי אין בזכויות מובהר, כ 7.11.7
 .יןד פי כלועל  מכרזבהתאם למסמכי ה ברהחהעומד לרשות 

 
, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או הבנקאית רשאית לחלט את הערבות החברה 7.11.8

תב הערבות את על ידי הצגת כלכן אל המציע, וזלבסס דרישתה או לפנות קודם 
  .בפני הבנק

 

) לרבות מכרזמציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר ב 7.11.9
ערבות את קשתו לערער צורף לבמב, לחברהא , אלא אם כן המצי(שפטת המי בינבפ

  הצעתו. 

 

 פי דין-אסמכתאות הדרושות על 7.12

 
 תקפים למועד הגשת ההצעה:ם, כשהם כל האישורים הבאיעל המציע לצרף להצעתו את 

 

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  יע הוא בעלהמצ 7.12.1
 רזכמסמכי המלף ח המצורתצהיר בהתאם לחוק זה בנוס צרףיו 1976-התשל"ו

 (. 4טופס מס' )

 

ות ספרים כדין בהתאם להוראאישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  7.12.2
 .1975-והתשל" ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]ה פקודת מס הכנס

 
 .[אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש 7.12.3

 
ר לעניין חוק מס ערך מוסף, שה/מלכ"רומ יד עוסקודה המעידה על היות התאגעת 7.12.4

 בתוקף.
 

ידתו בדרישות הצגת אישור רואה חשבון המבקר את המציע המעיד על עמ 7.12.5
 .בדיםושכר מינימום לעולומים סוציאליים ותש

 
זכויות  תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת 7.12.6

ל המציע  קיבוציים החליםסכמים הההו ההרחבה פי דיני עבודה, צווי ם עלובדיע
 ( 12)טופס מס' כמעסיק לצורך אספקת השירותים

 
ים לא יועסקו עובד נשוא ההסכם השירותיםע ות כי לצורך ביצותצהיר ובו התחייב 7.12.7

 ( .18זרים) טופס מס' 
 

 השתתפות במפגש המציעים 7.13
 



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 

 
 71מתוך  16מוד ע

 

 ( בהתאםמציעים )כהגדרתו לעילגש הבמפ תתנאי להגשת ההצעה הנה השתתפו 7.13.1
 זה.  רזמכראות והל

 

על המציעים לצרף להצעותיהם את פרוטוקול מפגש המציעים שהופץ ביניהם  7.13.2
 תימתם. ולאשרו בח

 
 מכרזסמכי הרכישת מ 7.14

 
 זה. מכרזבהתאם להוראות  מכרזישת מסמכי הנו רכיתנאי להגשת ההצעה ה 7.14.1

 

 שם על מכרזה מסמכי רכישת על להבקעל המציעים לצרף להצעותיהם העתק של ה 7.14.2
 .עהמצי

 
 
 שלמת מסמכיםהצעה וגשת ההאופן ה 8

 

 עיפים שבפרק תנאיעל המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידת המציע בכל אחד מהס 8.1
 הסף. 

 

ו בחוצצים ויתייחסו לכל אחד מהסעיפים שבתנאי המסמכים ו/או האסמכתאות יסודר 8.2
 הסף.

 
על פי  רשים כנדמוורפו כשהם מלאים וחתה יצים לפההצעה וכן, כל הטפסים המצור 8.3

 . רזכמה

 

י ד-)מאומת על כמקור בלבד, או כהעתק נאמן למקורמסמכים ו/או אסמכתאות יצורפו  8.4
 "ד(.עו

 
נוספים הדרושים לדעתה לצורך שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים ת על שומר חברהה 8.5

 ם לאמור לעיל.בהתאאו ווהבהרת ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במל

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  חברההר לעיל, ות האמוילכלמ לגרועמבלי 

חסר  להשלים מידע - מכרזות ללאחר הגשת ההצע -הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים 
או  עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעילנת בחילצורך 

 . רזכמת הובשאר דריש

 

 כים. מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמשל כל  ותמדם לשם עתקצוב מועדי חברהה 8.6
 
 ההצעות למכרז 9

 

 ברה הכלכליתחחוזים על אומדן הבאאו תוספת ההצעה תינתן בדרך של מתן הנחה  9.1
 .ראה כמתן הנחהאחוז הנחה לא יי 0י(. )אומדן גלו

 

 .תיפסל על הסף 30%הנחה או תוספת מעל  9.2

 

הצעה למסמכי המכרז.  8טופס מס' לבהתאם יר , כל מציע יציין את המחפקסר סהלמען  9.3
  .  תיפסל תאם להוראותשלא תוגש בה

 
 . 8' ש ובהתאם למפורט בטופס מסקובה בשקל חדההצעה תהיה נ 9.4
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 יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  והצמדתה, תנאי תשלום התמורה למציע  9.5

 
י ר כל מרכיבוא יינתן עבוו סופי וההינולל כה הלמען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצע 9.6

ויבטא את כל  ,השירותיםים הנוגעים לביצוע הכל המרכיב מתן השירות ויכלול את
מו לרבות )אך לא רק(: שכר עבודה, שכר נוגע להצעת המחיר מטעקולים של המציע בהשי

 נהלהת הלויועי, , ייעוץ משפטחומרים, ציודמנהלים, יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, 
ילוק הפסולת, חשמל, מים, הנהלת חשבונות , פינוי וסחובה, הסעהיות, תשלומי וכלל

 וכיו"ב .
 

 רה בין ההצעותחיהב 10

 

 כללי 10.1
 

 הצעת פי על העבודה עלות עם האיכות ציון של שקלול לפיתהיה  ההבחירה בזוכ 10.1.1
 .איכות( שלושים) 30%-ו מחיר( בעים)ש 70% של ביחס, המחיר

  

אומדן החברה  פת עלו תוסנחה אאחוז ההגדיר בל ת ישכספיהאת ההצעה  10.1.2
 .לכליתהכ

 
כה הנחה הנמונק'(, וה 70ההנחה הגדולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימאלי ) 10.1.3

 נק'. 35תקבל את  ביותר )או התוספת הגדולה ביותר(
 

ות בעלי אחוז נק'. הצע 70 -נק' ל 35יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי בטווח בין  10.1.4
 .רגו באופן אחיד ושווהידו ווה,שהנחה 

 
יבחן וינוקד בהתאם לניסיון המציע, ובמסגרת זו ייבחנו הכמות, איכות ימרכיב ה 10.1.5

 והמורכבות של עבודות קודמות שבוצעו על ידי המציע. ההיקף
 

 על פי הקריטריונים הבאים: ינת מרכיב האיכותבח 10.1.6
 

 הערות  משקל  רכיב 
ן המציע בביצוע עבודות ניסיו

שאינן רשויות  בעבר מותדו
 מקומיות

 נקודות  60
 

ת שנבגין כל 
 ניסיון של המציע 

נק' לכל  5
אסמכתא 

 50ומקסימום 
 נק' 

אמצעות צרוף ת הניסיון בח איש להוכי
טופס אישור מזמין העבודה כאמור ב

 6מס' 
האסמכתאות יצורפו תחת חוצץ איכות 

  1מס' 

במתן שירות לרשויות  ניסיון
ם או ונייעיר םמקומיות או תאגידי
 ב או משרדיתאגידי מים וביו

ממשלה, גופי סמך ממשלתיים או 
כל גוף שחוק חובת מכרזים חל 

 עליו

 5בגין כל גוף 
 20נקודות ועד 

נקודות 
 מקסימום 

-2016ם יש להציג ניסיון במהלך השני
 בלבד. 2019

 
ע ופרטי איש קשר יש לצרף הצהרת המצי

 אצל מזמין השירות.
 

ת צץ איכות חוו תחפהאסמכתאות יצור
 2מס' 

עבור כל עובד  סק אדם מועכח  היקף
מהתחום 

בדבר העסקת רו"ח יש לצרף אישור 
 .עובדים 
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 המבוקש
ועסק בשנת שה

נק' ועד  1  2018
 נק'  10מקסימום 

 
האסמכתאות יצורפו תחת חוצץ איכות 

 1מס' 

נקודות לכל  5  ניתוח המלצות בכתב
 20המלצה ועד 

נקודות 
 מקסימום 

דה המלצות מטעם מזמין העבוף צרל שי
גש להוכחת ביחס לכל פרויקט שמו

 הניסיון.

  נקודות  100 סה"כ 
 

 70פחות לעבור את ניקוד רכיב האיכות בל לשם בחינת רכיב המחיר, על המציע 10.1.7
 נקודות.

 

 להביאהחכ"ל  תשאימסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רעל אף האמור לעיל, הרי שב 10.1.8
המציע ראיות ן רוש מטו להלן, ולדרים שיפויקולת השאון, בין היתר, בחשב

, וזאת, גם לאחר פתיחת כעמידה בתנאי הסף לשביעות רצונה להוכחתם
 ההצעות:

 

ותים עם בקבלת שיר חברה( של ה)לחיוב או לשלילה ן עברניסיו 10.1.8.1
 יע מסוים.  מצ

 
לתקנות העיריות )מכרזים(,  22כל שיקול אחר המפורט בתקנה  10.1.8.2

 . 1987-תשמ"ח
 

 עויותטן קוית 10.2

 

ות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות אית לתקן טעויועדת המכרזים, רש 10.2.1
 שהוגשו לה. 

( וירשם או מי מטעמהקת ההצעות בידי הועדה )תיקון הטעות יעשה במהלך בדי 10.2.2
 פרוטוקול. ב

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  10.2.3

 
 פסילת הצעות 10.3

 

עות אי הסף ו/או הצומדות בתנעינן אהצעות אשר ועדת המכרזים רשאית לפסול  10.3.1
ות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה אם הן חסר

 אם הוחלט אחרת.  מוטעית של נושא המכרז, אלא

 

לפגוע בשווין או בהליך לפסול הצעות שיש בהן כדי יה רשאית רזים תההמכ ועדת 10.3.2
 .התחרות ההוגנת בין המשתפים במכרז

 
יים שיפלו בהצעה מים טכנעל פג למחול חכ"לע מזכותה של הולגר יבאמור כדן אי 10.3.3

 בתום לב.
 

 לפי כל דין. החכ"לאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות  10.3.4
 

 כרזהזוכה במ 10.4
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תבחר את הזוכה בכל אזור בהתאם להוראות מכרז זה,  חכ"לה של מכרזיםועדת ה 10.4.1
  וזה.חתקשר עמו בותמליץ לראש הרשות, כי הרשות ת

 
ט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, ההצעות כמפור ועדת המכרזים תשקול את 10.4.2

 ולאחר מכן תקבל את החלטתה. 
 

ט או להחלי אימה ביותר,ליט על בחירת ההצעה המתועדת המכרזים רשאית להח 10.4.3
לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

 ות. לרש

 

ל כיחידה אחת נשוא המכרז והוא ח יםרותיהשה לו ביחס לכלהמכרז דנא הנ 10.4.4
 בהתייחס לכל אחד משלושת אזורי הפינוי. 

 

 סייגים 10.5

 

ם רשאית ועדת המכרזיל דין, כויותיה על פי כומבלי לגרוע מסמ, לעילהאמור  על אף 10.5.1
המציע בהשתתפותו בהליך  שהו כזוכה במכרז.לא להכריז על מציע כלש

 ר. גד האמוהעלות כל טענה כנלתק משה ויהיה מווהגשת הצעתו מקבל סייג ז

 

רשות, חכ"ל ו/או הלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםה, במקרה כז 10.5.2
 שת מסמכי המכרז. לרבות, בגין רכי

 
 ההחוז 10.6

 
החוזה וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים  ר, כי עובר לחתימתהספק מוב למען הסר

 תוקף בין הצדדים. -חוזה בר

 

 הזוכה העבהצ ןעיו זכות 10.7

 
רשאי לעיין בהחלטה הסופית של יהא תף במכרז שתמכל  כרזים,כללי המבהתאם ל 10.7.1

בלת יום מק 30בתוך זאת רז, , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכת המכרזיםועד
 .המכרז על תוצאותההודעה 

 

, או ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ 10.7.2
זים דת המכרלדעת ועהעיון בהם עלול  ר, אשהההצעה הזוכבחלקים של 

, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שוף סוד מסחרי, או סוד מקצועילח
 ו בביטחון הציבור.שלה, בכלכלתה א

 
בלבד, בכפוף למשלוח בקשה  החכ"לכאמור במשרדי  ן במסמכיםהיה לעיין ינית 10.7.3

ובכפוף  ,"לכחעם נציג ה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון
עבור כל פגישת ₪(, )במילים: מאה ₪  100וע בסך של לתשלום הוצאות קב

 עיון, זאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.
 

 חכ"ללעיון ישלם ל ם הפתוחיםי של המסמכיש לקבל העתק צילומשיבק משתתף 10.7.4
 (.A4נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל ₪( )חצי ₪  0.5סך של 

 
ום סכום שיקבע ע"י לתהיה כנגד תשינם מסמכים, ל חומרים שאשעתק הקבלת  10.7.5

 , מעת לעת ולפי נסיבות העניין.מנכ"ל החכ"ל 
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 תנאים כלליים 11

 

 חלהדין ה 11.1

 

 . ת לעת, בנוסחם מעת ישראלינמדהחלים  םיהליך זה כפוף לדינ 11.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות 11.1.2
 

בהליך  רך השתתפותתאים לצופטי משעוץ מלו ייוהמציעים ייחשבו כמי שקיב 11.1.3
 .תשת ההצעווהג

 

 ייחודית תנית שיפוט 11.2

 
 ךהמשפט המוסמית ורק בב יידון אךלמכרז זה ו/או לחוזה הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 בו בעיר באר שבע.  בתביעה ואשר מקום מוש ינית לדוןמבחינה עני
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה 11.3

 

רז ת מסמכי המכלרבות, רכישבהליך,  פותותת השתהוצאומציע ישא לבדו בכל  11.3.1
 וע בדיקות נשוא המכרז. וביצ

 

  .אות אלהרשות בגין הוצחכ"ל ו/או לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההמציע  11.3.2
 

 

 ילת ביצוע העבודה/שירותדחיית תח ודי הרשות אביטול על י 11.4

 

 . זה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך החכ"ל 11.4.1

 

ו הפרויקט בעצמה ארשאית לבצע את תהא היא  החכ"ל, ידי -לליך עהטל הוב 11.4.2
באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 

  לכך.
 

 המכרזיםת ועדת ת את החלטמוסמך הנוגדקביעת בית משפט  11.5

 

חל , והוא י("הזוכה המקורי" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  11.5.1
מוסמך כי זכייתו  בית משפטבע על ידי משפטי ייק בות הליךעקוב ,תובודבע

הזוכה " :להלן)של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 
פסיק את המקורי לה זוכהייב ה, מתחמניעה ( ו/או ככל שיינתן צו"רהאח

דו"ח את כל המידע המצוי אצלו בצירוף  חכ"לולהעביר ל שירותיםביצוע ה
זוכה האחר סת הדו, ולאפשר כניכבר בוצעו על יות שפעולל באשר עדכני

לביצוע העבודה באופן בטוח ומסודר, ולקיים את כל הוראות המנהל לגבי 
 האחריות לביצוע העבודה.העברת 
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 יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו וכה המקורי, הוא לאיתו של הזבוטלה זכי 11.5.2
 עדמוידיו בפועל, עד ל-ה עלעשבוצ עבודהכאמור, אלא לתשלום עבור ה

 הפסקתה בפועל. 
 

 תנאי לביצוע ההתקשרות או הרחבות  11.6
 

החברה טעונים אישור החוזה ההתקשרות, לרבות כל הגדלה או שינוי שלו,    11.6.1
  רלוונטיים, לפי העניין.הגופים ה עות חתימתמצבא

 
יע צל והמומבוטהיה ולא התקבל מי מאישורים אלו, ההליך ו/או החוזה יהיה בטל  11.6.2

 עקבות ו/או כתוצאה מכך. בגין ו/או ב חברהה אתיהא רשאי לתבוע  לא
 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות 11.7

 

 .לעיל כמפורט הטחכ"ל רבמשרדי רזים היא כתובתה של ועדת המכ   11.7.1

 

 שנקבעה במסמכיהם.ובתם של המשתתפים תיראה ככתובת תכ   11.7.2
 

באחת מן הדרכים  כרזיםמה עדתו וא/ו חכ"לכל הודעה אשר תישלח על ידי ה 11.7.3
 אים: הב

 
תיראה כאילו התקבלה ואז היא בדואר רשום,  תפיםהמשתלכתובת  11.7.3.1

 לוח; מיום המש ימי עסקים( 3)תוך שלושה  המשתתפיםאצל 

 

תיראה כאילו ואז היא  – בדוא"לו א מיליהסיפקות באמצע במשלוח 11.7.3.2
 ; ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחההמשתתפים התקבלה אצל 

 
יא התקבלה תיראה כאילו ה היא ואז – מסירה אישית(ביד ) סירהמב 11.7.3.3

 בעת המסירה; 
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 1טופס מס' 
 

 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 
 בודכל

 מ( בע"2015) החברה הכלכלית רהט
 

 ,.ג.א.נ 
 

 טהרקאנטרי קלאב הצלה ועזרה ראשונה ב לאספקת שירותי 11/2019 מס'פומבי מכרז  הנדון:
 

למדנו  שבנדון,  11/2019מכרז פומבי מס' את מסמכי  , כי קראנו בקפידהריםמאש "מהח אנו .1
ם תנאים והנסיבות, הפיזייוהבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, ה

, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש והמשפטיים
ם, פיזיים בות כלשהו נסיאנאים ל דרישות, תהבנה ש-יאו א יעהיד-נה שעילתה באיעל כל טע

 ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
וכן במסמכים המצורפים על הצעות,  הזמנה להציעמפורטים בימים לתנאים האנו הח"מ, מסכ .2

 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהדרך ההפניה ו
, חוזה ים בה, על כל נספחיהתנו, יהוו התנאים המפורטעהצ לתקברכם בכתב על עם קבלת אישו .3

 מחייב מבחינתנו.
 נשוא שירותיםה לביצוע הידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בחוז .4

לת אישורי הרשות בתאם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא ו חתימת חוזה וקבנה הינההזמ
רק ם בתוך פמכים הנדרשיוגשו כל המסאו לא י/ל, וילע יםות למי מהמפורטיתקבל אישור הרש

 שירותיםזמן זה, תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בחוזה לביצוע ה
ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, לשהו, אחר כ רותיםנותן השינשוא המכרז עם 

תנו תה עם אחר, על אף זכיירושהתקל בקשרכ"ל רהט ח אודרישה ו/או תביעה כלפי הרשות 
 במכרז.   

המפורטת בחוזה  תולהפקיד בידיכם את הערבועל פי דרישתכם תחייבים לבוא למשרדכם אנו מ .5
ות הנוספים ות בו ואת כל המסמכים והראייטוח המפורט, את פוליסות הבלמכרז ףהמצור

 הטעונים המצאה.
 ת ערבות )כולל הארכה(.יעקפך ריות חזרה, עד תאהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכ .6
את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  אנו מתחייבים למנוע .7

 תנו זו בפרט.במכרז נשוא הצע
, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה על כל פרטיה ונספחיה ו,יום הצעתנכבטחון לק .8

 ת.והצעע הזמנה להציים בבהתאם לתנאים המפורטלפקודתכם 
ינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, בות זה יוחזר לידער כתבככל שנזכה במכרז,  .9

 ה הנכלל בהצעתנו זו.הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוז
ת ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים יד את הערבויוה ולא נפקידבמ .10

בשל חוק החוזים )תרופות פרה יסודית, כמוגדר בכה רהדבה , יראימים 7 וךת בחוזה הנכלל
את לחלט  יתזכא א הרשותתה הרשות, , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזההפרת 

בשל הפרת החוזה  הע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכפיצוי קבו ם הערבות הבנקאיתסכו
 ו/או במהלך המו"מ.

וזה כך, מותנה בחתימת החשרות, על כל המשתמע מהתקהת ליחהבנו כי מועד תאנו מצהירים כי  .11
 על ידי הרשות וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 כבוד רב,ב
 

             _______________                                         ___________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                               תאריך           
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 2טופס מס' 
 

 
 __/__/2019: תאריך

 
 

 לכבוד
 בע"מ( 2015החברה הכלכלית רהט )

 
 ,.ג.א.נ 

 
 בשם תאגידמה ויות חתיאישור זכהנדון: 

 
 

____________, עו"ד/רו"ח, מרח' ________________________, מאשר _________ אני, הח"מ,
)מחק את _____________________________________ט __ופיר ,ד / לחודמתם יחכי חתיבזאת 

 11/2019מס'  טים להלן, על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז פומביהמיותר( של ה"ה המפור
 , מחייבת את המציערהט נטרי קלאבאראשונה בקה זרועהצלה  ותילאספקת שיר

_______________: 
 
 

 ____________________________, ת.ז.: שם: ____________

 ________, ת.ז.: ____________________________שם: ____

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

( לחתום על מסמכים אלה בשם המציע____________  )שם __טעם חברת וכן, כי הינם מורשים מ
 .ת החתימה כאמור לעילכויוזל פי שנתקבלה כדין, ע , מכוח החלטת התאגיד כאמור,מציעה

 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 _______________ 

 _________מ.ר. ___
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 3טופס מס' 
 

 צעה()ערבות הערבות בנקאית 
 

 ___/_/2019: תאריך
 _________________נק: _בם הש                                                                                                          

  _________________ ניף הבנק:ס                                                                                                          
 __מס' טלפון של הסניף: ________                            

  __________ ס' הפקס של הסניף:מ                                                                                                
 

 לכבוד
 בע"מ (2015החברה הכלכלית רהט )

 
 ,.ג.א.נ 

 
 :__________'ת מסאינקערבות ב :הנדון

 
וב מרח מס' ת.ז/ח.פ./ח.צ. ______________ ___________לפי בקשת ___

"(, המבקש)להלן: "תובת מלאה כולל מיקוד( ____________________ )כ___________________
 םריעש)במילים:  ₪ 20,000 םדרישתכם, עד לסכואנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי 

בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש  "(,סכום הערבות)להלן: "( ₪ ףאל
הצלה ועזרה  שירותילאספקת  11/2019פומבי מס'  מכרזל הצעות עלהצי מסגרת הליך הזמנהב

 .רהט אנטרי קלאבראשונה בק
 

ה, דריש באותהיצוין ונה בכתב, כל סכום אשר אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראש .1
במשרדנו, לפי ד קבלת דרישתכם ( ימים ממוע7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

  ת כתב ערבות זה.יעה בראשיופהמ ובתהכת
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .2
התשלומים מכוח כתב ערבות זה  סך כללבד שור, ובבצע בהתאם לדרישתכם כאמוכי התשלום ית

 .לא יעלה על סכום הערבות
 
 ם להסביר, לנמק,ה לא תהיו חייביז ובכלל ,ותניתי מערבות זה היא בלתהתחייבותנו לפי כתב  .3

 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 

ת מעת לעת על ידי הלשכה המרכזיפרסם י שיתכן, כפד המחירים לצרצמוד למד ערבות זו סכום .4
 לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 הסבה. לן ניתנו כתב ערבות זה אי .5
 
 . 2019/19/12עד ליום  יעמוד בתוקפומיום הוצאתו ו ףד בתוקמויע כתב ערבות זה .6
 
 

 ,רב בכבוד
 

_______________________ 
 
 
 
 וחותמת הסניף. ______________________ השל ה"ישית חותמת אפס זה חייב בחתימה + וט



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
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 4טופס מס' 
 

 1976-"ותשל, הגופים ציבוריים תוהצהרה בדבר חוק עסקא
   

( לאחר שהוזהרתי כי "המשתתף"______________ )להלן ________, ת.ז. אני הח"מ ______
צהיר/ה כן, מאעשה באם לא לעונשים הקבועים בחוק עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 בזאת כדלקמן:

  הנני משמש כ________________ _______________________ .1
 ם המשתתףש   תפקיד                                                                                        

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 הלן:רים להאמו טי מביןלסמן את הסעיף הרלבנ שי .2
 

 עבירות***; יתהמשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר מש  
* ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון יקה* אליו הורשעו*המשתתף או בעל ז  

 ד ההרשעה האחרונה.שנים לפחות ממוע 3להגשת ההצעות למכרז חלפו 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוטלו על המשתתף   .3
 מהוות עבירה.ר משש הפרות**** השל יותבם פייכס ל זיקה* עיצומיםעבאו 
-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" *

1976; 
 ;31.10.02אחר יום ברה לה שנעט בעבירהורשע בפסק דין חלו – "הורשע" **

עבירה לפי חוק  וא 1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" עבירה" ***
 1991-גנים(, התשנ"אן והבטחת תנאים הוסור העסקה שלא כדיים )אירז דיםעוב

 או עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת
 ;2011 –"ב ה, התשעהאכיפה של דיני העבוד

 ןיראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם נית - "הפרה" ****
י ההפרות בוצעו כלפ ה במשרד הכלכלה כיוהאכיפ רההסדל האישור מנהל מינה

 עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
 ורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמ  .4

-, התשנ"חמגבלהלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על המשתתף.  ("ותכוין זלן : "חוק שוויוהל) 1998

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      
 אותן.               

ש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה י -לעיל  4לופה ב' בסעיף ת החימן אתף שסשתלמ .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 100-ת מהמשתתף מעסיק פחו -( 1) החלופ    
 למנכ"ל  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות 100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה )    

 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי  סעיף החברתיים ותים והשירהרווחה משרד העבודה 
 שומן.שר לייקב יותהנחלשם קבלת  –ורך צהלחוק שווין זכויות, ובמידת 

עבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה  והשירותים תף התחייב בבמקרה שהמשת
יב התחי יה הוא עשתה עמו התקשרות שלגב( לעיל, ונ2החברתיים לפי הוראות חלופה )

 םווא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישה –( 2מור באותה חלופה )כא
 פעל ליישומן. ן זכויות, הוא גם שוויו קחול 9יף חובותיו לפי סע

יב להעביר העתק המשתתף מתחי -לעיל  4למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6

ימים  30בתוך  רתייםם החבהשירותימשרד העבודה והרווחה ומתצהיר זה למנכ"ל 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  החברהממועד התקשרותו  עם 
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  תוכן תצהירי אמת.תימתי וחו , זשמימצהיר/ה  כי זהו  הנני .7

 

 

                                                                                                                                                           _ _____________ 
 חתימת המצהיר            

 
 אימות חתימה 

 
_____ הופיע/ה בפני __ (, מאשר כי ביום ________, עו"ד )מ.ר. _______________אני הח"מ 

האמת  ה כי עליו/ה להצהיר אתמר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן  א/תהאכי יהו

 בפני. יועל ו/הירו/ה לעיל בחתמהצת
                                                                                                          

___________ 
 ו"ד ע                        

 
 
 
 

 



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 
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 5טופס מס' 
 __/__/2019: תאריך

 
 {בוןהחשגו של משרד רואה }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לו

 
  לכבוד
 המכרזים ועדת
 ( בע"מ2015הכלכלית רהט )רה החב

 
 .א.נ,ג

 
 ._____________"מ/ח.פבע______________  ברתח:  הנדון

 
המציע "(, ובמסגרת הגשת הצעת המציעלן: "_ )לה_______שותפות ____/חברת של ןחשבו כרואי
 לדווח מתכבדים אנו, ע"מב( 2015הט )החברה הכלכלית ר ידי-שפורסם על 11/2019מס'  פומבי למכרז

 :כדלקמן
 
 פנקסייחיד שנרשמה ב/רשומה לא שותפות/רשומהשותפות /חברה הנו, המציע כי לאשר הריני .1

אין צורך לציין את מועד  -יחיד  שומה אוות לא רשותפ ___ ]לגביביום  ______רשם החברות 
 הרישום[. 

 

 ____________ . םביו מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

לא  ויותר,₪(   מליוןבמילים: ) ₪ 0001,000,ספי של ור כמחז בעלהמציע הינו  ר כישלא ניהרי .3
 ספיים"ת הכוחוהדפי -, זאת על8120, 7201, 6201בכל שנה משנות הכספים , כולל מע"מ

 .1820א מבוקר לשנת הערה: ניתן להסתמך על דו"ח כספי ל של המציע לשנים אלה. בוקריםמה

 

המציע בלבד, ללא  , הן מפעילותו שלמציע המפורט לעילה של פיסהכ ורהמחז כי לאשר הריני .4
 .עמוהכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

, לא רשומה "הערת עסק חי" או 2018 יע לשנתשל המצ בוקרמהו"ח הכספי שר כי בדהריני לא .5
הכספי של בו צעל מ להתריע אחרת, שיש בה כדי"אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית 

 עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. ך לקיים את המציע להמשי
 

 
 

 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
 _________________ משרד רו"ח

                                                                             
 
 

                                                                            
 :וטהל

 2018דו"ח 
 
 
 
 



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 
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 6טופס מס' 
 
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את  ______,________ בעל/ת ת.ז. ____אני הח"מ, __________
 כדלהלן:תב כבזה בצהיר/ה הקבועים בחוק, מ האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים

 
הל התפעול של חברת _________________ בע"מ ח.פ. נהל כללי/מנאני משמש כמ .1

 ו שלצעתמה לקזה כח מה ליתן תצהיר"( ומוסמך מטעהמציע______________ )להלן: "
 "(.זכרהמהלן: ")ל חכ"ל רהט ידי -שפורסם על 11/2019 יע במסגרת מכרז מס'המצ

 

דרכה בחדר כושר והגשת ריכה, ההפעלת ב שירותי הצלה, תןמב וכחן מניסיוול השכלה המציע בע .2
 עזרה ראשונה כמפורט להלן: 

 
לצרף מציע ]על הרז ים נשוא המכהמציע בעל אישורים ו/או רישיונות למתן השירות 2.1

 מכים[. מס

 .רזעזרה ראשונה כמוגדר במכבעל ניסיון במתן שירותי הצלה והמציע  2.2

 

 :   ן המציעניסיו חה אתהמוכי ר להלן טבלהלהוכחת האמו .3

 

 
ן ת מתתקופ

 השירות 
  מהות העבודה

 
 

היקף 
העבודה 
 בש"ח 

 פרטי המזמין מספר עובדים 

יש לציין חודש 
 ושנה

 ם(ה וסיו) התחל

ספר מ יןלצייש 
שהועסקו  עובדים

 מתן השירות   לצורך

שם איש 
 קשר

פרטי 
 התקשרות 

 שם הגוף 

      

      

      

      

      

 

של וותק סמכתאות והמלצות לגבי הבלה לעיל מצורפות אהשירותים כאמור בט ת מתןחלהוכ .4
 המציע, כל זאת על פי הנוסח המצ"ב: 

 
  
 העם מזמין העבודדי נציג מטי עלוי מיללהערה:   הטר חכ"ל לכבוד 

  שם מזמין העבודה 
התקשרות עם פרטי 

מזמין איש הקשר אצל 
 העבודה 

 

 מועד תחילת אספקת 



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 
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  תהשירו
מועד סיום אספקת 

 רות השי
 

מספר עובדים 
שהועסקו לצורך מתן 

 השירות 

 

  תיאור השירות  
ניסיון רע עם לא היה לי  / ותיםהשיריע באספקת היה לי ניסיון רע עם המצ ניסיון רע 

 המציע באספקת השירותים 
  חתימת נותן האישור 

 
 

וכחת מטעמו לה ת המוגשין שירומל מזכמ  עילשור בנוסח לציע לצרף איעל המחובה 
 .ביא לפסילת ההצעהעלולה לה. אי מילוי ההוראה, ת המציע בתנאי הסף עמיד

 
 י אמת.ריתצה תוכןו חתימתי ואני מצהיר/ה כי זהו שמי, ז .5
 
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 

 אישור
 

גב' /ב/ה בפניי מרצהתיי ______ה כי ביום _____, מאשר/ת בז אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר.
תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר /__ אשר זיהה______

לעונשים  יהא/תהא צפוי/ה ה/תעשה כןיעשלא ם א את האמת וכי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
 .חתם/ה עליו בפנייהקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה ו

________________ 
 ימה +חותמת()חת דעו"

 
 

 



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 
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 7מס' ס ופט
 
 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 
 
 נוא, 1977-"זלהתש, העונשין קחולחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :ןכדלקמ בזאת ומצהירים מתחייביםמ __________________________________ "הח
 

 כסף ו/או כל הנאה ו/או ן, כל טובתן ו/או בעקיפייבמישרלקבל,  ו לתת ו/אולהציע ו/א לא .1.1
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר,  הרשותבד ו עוו/א ברשות ידפקל תבע או הרשותשל 
 ה הנובעים ממנו.או כל חוזה/הזמנ/בקשר להליך התקשרות ו

 
ו/או עובד  ברשותם בעל תפקיד רין ו/או בעקיפין, עאו לשתף פעולה, במישל ו/דלש לא .1.2

ליך להר קשוי הדע חסוי/סודו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מי הרשות
 ה/הזמנה הנובעים ממנו.ת ו/או לכל חוזהתקשרו

 
ו עובד א/ו שותרבתפקיד ן, עם בעל שרין ו/או בעקיפילשדל ו/או לשתף פעולה, במי לא .1.3

ו כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או מטעמה ו/או/או מי  הרשות
 לא תחרותית.

 
 הרשותי ההתקשרות של רת הליכבמסג לעיל 1.3עד  1.1ס"ק פעלנו בניגוד לאמור ב לא .1.4

 ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
 

שומרת  ותהרשנו כי לעיל, ידוע ל 1 בסעיףד לאמור לנו בניגוביר כי פער חשד סויתעור במידה .2
לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד 

 לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליך)בסעיף זה: " ל הליך אחרבכו ו/אר, הפעולה כאמוכי נעשתה 
או /ו ההתקשרות יךלבה נוזכיית את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו תההתקשרו בהליך הצעתנו את

 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /החוזה את שהוא זמן לכב לבטל
 
מטעמנו סוכנינו ומי , ינוציגשנה שלנו, ננביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני מ אנו .3

 ו.נה הנובעים ממנו/או חוזה/הזמ הרשותם בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של המעורבי
 
 
 

 החתום: לאנו עבאתי/ב ולראיה
 

 ___________שם: __________
 חתימה: ___________________

 ותמת )חברה(: ___________ח
 

 אישור
 

בפניי מר/גב' ____ התייצב/ה י ביום ___כ זהת בשר/ר. ____, מאאני הח"מ, עו"ד _______ מ.
 ולאחר ת לי באופן אישי,_________/המוכר/________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים אם לא  צהיר את האמת וכיו/ה כי עליו/ה להשהזהרתי
 י.פניו בוחתם/ה עלי הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
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 8טופס מס' 
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 ( בע"מ2015רהט )כלכלית החברה ה

 
 ג.א.נ., 

  9201/11 מס' פומבי מכרז  :הנדון
 טופס הצעה למכרז 

 
מספר זיהוי: בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________. 

______._________  
 
ירותים תשולם כנגד הזמנות עבודה שירכשו מן המציע. "הזמנות השת אספקבגין  התמורה .1

ן, אשר זמיהמ נתון ע"י הכולל לחודש עבודהעות הה הינן סך היקף שדה" לצרכי סעיף זעבו
 הוזמן בהתאם לנהלים שיקבעו ע"י ידו מעת לעת.

 

תר ויא ול המזמיןו על ידי פועל שאושרהתשלום יהיה אך ורק על פי ביצוע שעות העבודה ב .2
 מהמוזמן.

 

מראש ובכתב מאת  הוזמנה ללא אישוריובהר כי לא ישולם כל סכום החורג מהזמנת העבודה ש .3
זמנת העבודה בכל עת, עפ"י צם ו/או להגדיל את הין שומר על זכות לצמהמזמ ן וכיהמזמי

 צרכיו ובהתאם לקבוע בהסכם.

 

ות בסך התשלום נהשוקטגוריות ודה לפי ההזמנות העבהתמורה תחושב בדרך של מכפלת  .4
 לשעת עבודה כמפורט להלן.

 

וכולל כל  (150%לפי  ושביחוים וחג ותשבת)והימים  לכל השעותו אחיד כי התשלום הינידוע לי  .5
 בהם נדרש המציע לשאת. אה ו/או תשלוםהוצ

 

 שותיו. מך ג' ודריוהנני מכיר את מס הנני לאשר כי מובהר לי היקף העבודה הנדרשת ממני .6

 

חה מחיר הנהצעתו בעל המציע לפרט את ]לשעת עבודה לאומדן החכ"ל יחס להלן הצעתי ב .7
 [: (מע"מ )ללא רכיב ןלה להבטבלהנקובים  המקסימום על מחירי איחד

  
אומדן  כוח האדם "דסמ

מקסימאלי 
 של החכ"ל 

לשעת 
 עבודה 

 או תוספת הנחה
 -אחידה באחוזים 
 למילוי ע"י המציע

ום לשעה אחרי כס
 או תוספת הנחת

   - םרותיהשי נותן
 ע"י המציע וייללמ

   60 מציל 1
 

  90 מצילה 
 

הגשת עזרה  2
ראשונה 

 )נוער(

35  

 העזר תשגה 3
 ראשונה

 (מבוגר)

40  

 

 לתשלומי התמורה לעיל יתווסף מע"מ כחוק.  .8



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט
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 תנאי התשלום וההצמדה יהיו כמפורט בהסכם. .9

 
 .אשהיכל הצעה  ביותר או ההצעה הזולהנו מתחייב לקבל את מובהר כי המזמין אי .10

 
 .פסלויאו הנמוכות ממחיר המינימום חירי המקסימום הצעות העולות על מ .11

 

וא התחייבויות לאה וסופית כנגד קיום מלצעת המחיר מהווה תמורה מהט בורמפכהתמורה  .12
ז זה בטיב ובאיכות על פי הסכם זה ואספקת מלוא השירותים הנדרשים במכר השירותים נותן

 ן המזמין.ביעות רצומעולים ולש
 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
.__________________ 

 ]שם המציע[
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 9ופס מס' ט
 

 בשלב הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זה סמך זה בחתימת החברה המבטחתהגיש מצורך לאין 
 

 לכבוד
 ע"מ( ב2015רהט ) החברה הכלכלית

 "(מיןהמז)להלן: "
 
 ג.נ.,.א
 

 נותןאישור על קיום ביטוחים של ____________________________  )להלן: "   : הנדון
הצלה ועזרה  לאספקת שירותי 2019/11פומבי מס' בקשר עם חוזה מכח מכרז   "(   תיםוהשיר

 קאנטרי קלאב רהט.ראשונה ב
 

 
 :להלןדכ בזאת םירימצה מ"בע לביטוח חברה_____ ___________________מ"הח אנו

 
 פוליסות לביטוח בקשר עם הפעילות כמפורט להלן:החברה ו לבקשת ערכנאנו  .1

 
 ___יסה מס' _____________יבור )על פי דין(, פולהצ כלפי חוקית ביטוח אחריות .1.1

בגין  חברהתה של הו/או מי מטעמו ואת אחריו שירות נותןהמכסה את אחריותו של 
 סך:ות אחריות בהמתבצעת בנכס, בגבולפעילות ה
 

  .₪ 6,000,000  : (חודשים 12) ותקופה מקרה, לתובע
 

    מי.ואטוח לד לביסהביטוח כולל כיסוי בגין תביעות המו
 

ס'_______________________ עבור כל העובדים, ידים, פוליסה מביטוח חבות מעב .1.2
 :ולות אחריות בסךבגב שירות ןנותידי   ועסקים עלקבלני משנה ועובדיהם המ

 
  .₪ 6,000,000     :תובע

 ₪  20,000,000 :מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

 . שירות נותןשל מי מעובדי ידה בעב כמשחותי ההי חברההביטוח מורחב לכלול את ה
 

רך כינון ביטוח ציוד, תכולה ומלאי המובאים לנכס כנגד סיכוני "אש מורחב", על בסיס ע .1.3
 ___.________סה מס'____________מלא, פולי

 

 __)כולל(.__ועד _____________________ -החל מוח היא הביט תקופת .2

 

 ים:אכל הפוליסות נכללים הסעיפים הבב .3
 

 ;חברהטעמו ו/או הו/או קבלני משנה מ שירות נותן -וליסות יהיה בפ "חהמבוט .3.1
 

 ;לו עובדים של כל הנ"ו/או חברות בת ו/א רהטעירית  -"עירייהה" .3.2
 

 ;ם לנזק בזדוןמי שגר כלפי למעט חברהה ביטול זכות התחלוף כלפי .3.3
 

 ;סעיף אחריות צולבת בביטוחי החבות .3.4
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לפני  לפחות יום  60 חברהל רשום גם בתר במכשתימס ביטול הביטוח בהודעה מוקדמת .3.5
 מועד הביטול המבוקש.

 
צמית במקרה ולתשלום השתתפות ע לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים תאחראי הלבד החברה .4

 נזק.
 

ו מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיע או מקטין אש כזה( המפי אםפוליסות )כל סעיף ב .5
ל הוא הפוליסות הנ" הביטוח על פי חברהגבי הלו, רהבחפי הלקיים ביטוח אחר לא יופעל כ

י ללא השתתפות בביטוחבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו  חברה"ביטוח ראשוני", המזכה את ה
 חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור ביוהח בנטל לשאת חברההבטחי וללא זכות תביעה ממ חברהה

 חברהה כלפי "כפל ביטוח" של הטענ לע מוותרים אנו, ספק הסק למעט. 1981 - א"תשמ ביטוח
 .מבטחיה לפיכו
 

הכיסוי, כאשר  בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה )אם קיימים( המפקיעים או המגבילים .6
דולר  150,000לי רכב )עד סך ככלי הרמה,  אדים, בהלה,פוצצות, עה מתייחסת לאש, התהתבי

ם לנפגעי הפיצויי קופי ח ות עלימעל לסכומים המכוסים בבטוח רכב סטנדרטי( למעט האחר
נוער כחוק, הרעלה ממזון ומשקה, מתקנים סניטריים  השירותיםתאונתי,  ת דרכים, זיהוםתאונו

 .שירות נותןשבו פועל  חברההקויים וכן רכוש של ל
 

ען הסר ספק, פגיעות ו/או נזקים לגוף אשר יגרמו למשתתפי חוג ו/או מלת[ ספורטיבילפעילות ] .7
ל, ואנו מאשרים כי חריג ליסת צד ג' הנ"מכוסים תחת פו שהו יהיולכד ג' או לצ/תחרות וכד' ו

 נזקי גוף כאמור.מקצועית בפוליסה אינו חל על פגיעות ו אחריות
 

בקשר  שירות נותןיטוח בהם מחויב הב יר לקיום תנאידכם כאישו דוע לנו כי כתב זה מתקבל עלי .8
מתן רעה אלא לאחר לשינויים  תוליסואו בפ , ולפיכך לא יחולו בוחברהעם פעילותו בנכס ה

 )ה( לעיל. 3ור בסעיף הודעה כאמ
 
 
 

_________________      _____________________ 
 המבטחים חתימת         תאריך

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 :_________________פקס: ___________________ טלפון___ _____________שם
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 10מס'ס פוט
 

 ב ערבות )ביצוע(תכ
 

 לכבוד:
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 

 שם הבנק:  _________________.
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  ףסניהון של מס' טלפ
 .__________: __סניףהשל מס' הפקס 

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
____ מרחוב ________ יזיהו [ מס'עלפי בקשת _________________ ]המצי .1

( אנו "הנערב"_____________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: ___
 מאה: ים)במילש"ח  000,010 לסךד לסילוק כל סכום עבלתי חוזר ערבים בזה כלפיכם באופן 

 11/2019 מס'פומבי כרז מ( שתדרשו מאת הנערב בקשר ל"סכום הערבות"ש"ח( )להלן:  אלף
 חוזה שנכרת מכוחו. ל אורסם על ידי חכ"ל רהט ופש

ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על  .2
 ה שלהלן:( בתנאי הצמד"המדד")להלן:  הת לסטטיסטיקהמרכזילשכה ה

 _________שהתפרסם בתאריך  _________לעניין ערבות זו יהא מדד חודש "המדד היסודי"  
 ______ נקודות.)או בסמוך( בשיעור ____

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י "המדד החדש"  
 זו.רבות ע

 כדלקמן:ניין ערבות זו יחשב צמדה לעהפרשי ה .3
ום השווה למכפלת כר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסיתבראם  

 ק במדד היסודי.כום החילוט מחולסהמדד החדש למדד היסודי ב ש ביןההפר
ם ד לסכותכם עבדרישאם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב  

 ה.הפרשי הצמדהערבות ללא כל 
 ( ימים ממועד קבלת דרישתכם5ה בכתב, לא יאוחר מחמישה )כם הראשונלפי דרישת .4

רישה, ובלבד את כל הסכום הנקוב בד רטת לעיל, אנו נשלם לכםופנו המבפקסימיליה או בכתובת
כם דרישת מק אתים לנשלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייב

ר לחיוב כלפיכם או  לדרוש שיכולה לעמוד לנערב בקשי הגנה כלשה לפיכם טענתומבלי לטעון כ
 רב. הסכום האמור מאת הנע קתחילה את סילו

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  התשלום מכוח כתב ערבות זבהר בזאת, כי דרישתכם לומ .5
 לא יעלה עלוח כתב ערבות זה מים מכהתשלוך כל יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שס

 .ותסכום הערב

אית לחשבונכם על פי קלעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנ 3התשלום כאמור בסעיף  .6
ות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי או באמצע םשיימסרו על ידכם בדרישתכ פרטיםה

 שיקול דעתכם הבלעדי.

ה ה תהיה בטלחר תאריך ז)כולל( בלבד ולא __________ ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד .7
להתקבל אצלנו בכתב  העל ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכ ומבוטלת, אלא אם הוארכה

 ר מהתאריך הנ"ל.חולא יאו

 ה ניתנת להעברה או להסבה.זו אינערבות  .8
              
 בכבוד רב, 
  בע"מ בנק _______________ 

 
 _____ וחותמת הסניף.____________ה ________ותמת אישית של ה"מה + חבחתי חייב טופס זה
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 11ופס מס' ט

 
 טופס פרטי חשבון בנק

 _תאריך:__________        
 

 דובלכ
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 
 ג.א.נ, 

 
 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 
 "(הספק________________________________  )" :תאגידשם 

על ביצוע וח הודעה תובת למשלכ
 תשלום:

__ עיר ___________ _______מס' _____________' רח
______ פקס _מיקוד __________ טלפון ___

_________ 
 _______________________________ : תאגיד מספר

שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
__ מס' חשבון _________נק ______בכתובת ה

________ 
רה הבנקאית, נחזירם בבזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעחייבים הננו מת

 ללא שהות.  חברהה זברותלג
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת שם

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

__ ________________ מרח' ________________ ____ מ.ר._אני עו"ד / רו"ח _______
, "(שירות נותן_______)"_חתימת מורשי החתימה מטעם _____מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא 

 .תשירו נותןייבת את תם מחמיוחת
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 בנק של הלקוח הנ"ל.י חשבון הלעיל כפרט הננו מאשרים את הפרטים
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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  12' סמ טופס

 
 עובדים זכויות שמירת בעניין המציע חובות קיום בדבר תצהיר

 
 

וכי אהיה את האמת  עלי לומר י_______________ לאחר שהוזהרתי כ ז"אני הח"מ __________ ת
 שה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:ם בחוק אם לא אעים הקבועיונשלע ה/צפוי

מבקש להתקשר עם הגוף ה א_ שהו___בשם _____________ ההנני נותן תצהיר ז .1
"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציע)להלן: " "ל רהטכח

 תצהיר זה בשם המציע. 

 

מין וייחתם בין הצדדים ז על ידי המזבחר כהצעה הזוכה במכרמציע תיתו של ההצעככל ש  .2
 לבות כופת הסכם ההתקשרות )לרקות, מתחייב המציע כי במהלך תהסכם התקשר

יים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא לקתקופת התקשרות מוארכת( 
בצווי  האמור, את חהאבטהאמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף ה המכרז, את

 "(: חוקי העבודהאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "ם לענף ואת הההרחבה הרלבנטיי

 1945(, )הודעה מחלות משלוח ידופקודת תאונות  -

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה, -

 1949 -טה(, תש"ה לעבודחזרחוק החיילים המשוחררים )ה -

 1951-וחה, תשי"אודה ומנבע שעותחוק  -

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 1953-שי"גחוק החניכות, ת -

 1953-נוער, תשי"גחוק עבודת ה -

 1954-, תשי"דשיםחוק עבודת נ -

 1954-תשי"ד בודה,ק ארגון הפיקוח על העוח -

 1958-"חחוק הגנת השכר, תשי -

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

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

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 1987-שמ"זינימום, תחוק שכר מ -

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
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 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

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

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

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

  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 2001-תשס"ארות, לפיטורים ולהתפט תחוק הודעה מוקדמ -

 2000-תשס"א ע גנטי,מידלחוק  29סעיף  -

  2002-ודה(, תשס"בבעתנאי חוק הודעה לעובד ) -

 2006-ים בשעת חירום, תשס"ועל עובדק הגנה חו -

 וק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות אוא לח5סעיף  -
 1977-במינהל התקין(, תשנ"ז

 

 (: Xו/או בעלי השליטה בו )יש לסמן  זכויות עובדים ע"י המציעלהלן פירוט אודות שמירת  .3

 1981-מ"אי( התש)רישו קאותהמציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנ 
רות בבעלות מי מבעלי השליטה, לא רות אח"( וחבטההשליבעל )להלן: "

העבירות המנויות  ןיתר מבבירה פלילית אחת או יועהורשעו בפסק דין חלוט ב
 לעיל  עבודה המפורטיםה בחוקי

 

  )ולא הושתו על המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי
בעלי בבעלות מי מ "( וחברות אחרותבעל השליטה" להלן:) 1981-התשמ"א

האכיפה וומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה השליטה, קנסות ו/או עיצ
 הגשת ההצעות למכרז.ל נים לקדמו למועד האחרוןשהשלוש במשרד התמ"ת, ב

 

 ולחילופין,

 המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א-
מי מבעלי השליטה חרות בבעלות "( ו/או חברות אבעל השליטה" להלן:) 1981

ות תר מבין העבירות המנויודין חלוט בעבירה פלילית אחת או י הורשעו בפסק
 כמפורט להלן:, י העבודה המפורטים לעילקובח

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm


 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 

 
 71מתוך  39מוד ע

 

_____________________ 

 על המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א-
יטה ות בבעלות מי מבעלי השלת אחרחברו ו/או "(בעל השליטה)להלן: " 1981

הל ההסדרה והאכיפה במשרד סות ו/או עיצומים כספיים על ידי מינהושתו קנ
, כמפורט רזהאחרון להגשת הצעות למכ דלמוע מ"ת בשלוש השנים שקדמותה

 להלן:

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

___________ ______ 

 

 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.  .4

 

 ת שונים. אותה עבירה יימנו כקנסובגין נסות כמה קידוע למציע כי  .5

 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  הז .6

 
 

        ________________ 

   ריהמצה חתימת     
 
 
 
 
                                              

 אישור
 

' בי מר/ג........ הופיע בפנ..יום.......אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ב
ליו/ה עיו כי תרהשהז חר............... ולא.ת /נושא ת.ז. ................................ המוכר לי אישי..........

ק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחול לומר את כ
 בפני.ה וחתם/ה עלינכונות הצהרתו/ה לעיל 

 
        

___________________ 
 עו"ד    
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  13ופס ט
 
 

 החהצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפ
 
 

תובתי היא _____________ מצהיר/ה ת.ז.. _____________, שכ _____אני הח"מ, _________
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
_____ ח.פ./מס' _________הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע  .1

 הצלה ועזרה לאספקת שירותי 11/2019 פומבי מס' מכרז"( לעציהמ)להלן: " ______________
 "(. מכרזה"ן: הל)ל רהט אנטרי קלאבראשונה בק

 

זו,  ל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרהבלי לגרוע מכידוע לי כי מ .2
, אי מכרזה בל שהמציע יזכולהביא לפסילת ההצעה, וככ מכרזה ל תנאיתהווה הפרה יסודית ש

ההסכם  ביטולההסכם שייכרת עם המציע ול לשנכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית 
 ו מי מטעמה. ו/א  חברההלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המציע, מבייכרת עם ידי ש-על

 
 יירונתאגיד ע או עובד רהטמשפחה לעובד עיריית  ו קרבתהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/א .3

 
העיריות ]נוסח חדש[, אשר  תד)א( לפקו174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 קובע כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
סוכנו,  זוגו או שותפו או-בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

דה המבוצעת יה ובשום עבובשום חוזה שנעשה עם העיר
 למענה.

 
 [:סעיף הרלבנטיה נא לסמן ולהשלים אתהריני להצהיר כי ] .3.2

  

או בתאגיד עירוני השייך לעיריית  הטרם בעיריית איננו עובדיאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .רהט

 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

או הועדה  רהטמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית ל .3.3.1
 .רהטהמקומית לתכנון ובנייה 

 
ן או בת, תא(, בה )סב או סב, הורה, הורה של הורבן זוג –" קרובהצהרה זו: " ןלעניי

ל ש, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג תחוא אח או
 חות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אח או א

 

שר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע ני לאמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי .3.4
 , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציערהטלבין עיריית  (מכרזיזכה ב)אם 

נגוע או מעוניין בהסכם, בין  רהטי עובד עיריית ולא ידוע לי כ רהטלבין עובד עיריית 
 במישרין ובין בעקיפין. 
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 ציבור לנבחרהצהרה בדבר קרבת משפחה  .4

 
פקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר א)א( ל122ף הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעי .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

ש לאחד אגיד שיו תפו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

ה צד לחוזה או א יהישאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, ל
ו הורה, בן א ,בן זוג –" , "קרובלענין זהלעסקה עם העיריה; 

 תחוא בת, אח או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית י, אין למיטב ידיעת .4.2.1
 .רהט

 
 או
 

 ל זאת כדלקמן:  ור, כיש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציב .4.2.2
 

________________________________________._______ 
 

._______________________________________________ 
 

________________________________________._______ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
, תוחא ואח א , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת,בן זוג –" קרוב"

ת יינית, בן זוג של אח או אחו, אחיין, אחהורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה
 )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין לגרוע  מבלי .4.3
ר גוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחצר ני, לא יורהט( לבין עיריית מכרזה

יש נגיעה כלשהי להסכם, בין  רהטולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ב רהטריית ציבור בעי
 במישרין ובין בעקיפין. 

 

 ר היעדר ניגוד ענייניםהרה בדבהצ .5

 

ר הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחב .5.1
 . רהטשל עיריית  ם העירונייםו/או כנושא משרה באחד מן התאגידי רהטעצת עיריית במו

 
 , לא סיפקתי שירותיםצהרה זוהריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על ה .5.2

או עובד בכיר בועדה  רהטו/או לעובד בכיר בעירית  רהטלנבחר ציבור בעיריית  אישיים
ר או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשוו/ הטרהמקומית לתכנון ובנייה 

 או מנהל בתאגיד עירוני. רהטור או עובד בכיר בעיריית לנבחר ציב
 

 לעניין סעיף זה:
 
במהלך שלוש  רהטאו כיהן כחבר מועצת עיריית  ה מועמדכל אדם שהי ":נבחר ציבור"

ר השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אש
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רה(, נתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטיכהו
 ;רהטמכהנים יותר במועצת עיריית ואינם 

 
, עירייהה , מהנדסעירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייהמנכ"ל ה ":עירייהעובד בכיר ב"

, מבקר עירייה, סגן גזברות העירייה, גזבר העירייהסגן מהנדס ה
, מנהל אגף עירייה, וטרינר הרהטריית , יועץ משפטי לעירהטעיריית 

 ל התשלומים, חברי ועד העובדים; ח האדם, מנה; מנהל כועירייהב
 
 . רהטתאגיד בשליטה של עיריית ": תאגיד עירוני"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":רונימנהל בתאגיד עי"

 מבקר בתאגיד;    

 
סיפק שירותים לאחד הגורמים נושא המשרה ונות, האחר ככל שבמהלך שלוש השנים

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו  –ורטים לעיל המפ
תים שסופקו, תקופת מתן ת השירוהשירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהו

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

________._____________________________________________ 
 

_________.____________________________________________ 
 
שומרות לעצמם את הזכות לבטל את  רהטית ו/או עירי החברההריני לאשר כי הובהר לי היטב כי  .6

תקשרות כל ה ו/או  חברהלשנכרת מכוחו בין המציע  ההסכםו/או  מכרזהשתתפות המציע ב
או  תמדויקאינן נכונות או אינן  הרותיי לעילאחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצ

ת משפחה, או קרב/בהסכם בשל ניגוד עניינים ו חברהשקיימת מניעה המונעת את התקשרות ה
ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של  רייווצלרבות בגין מצבים שבהם 

כנגד עיריית  ו/או תביעה י מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות, ואנהסכם זה
 ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.  חברההו/או  רהט

 

ה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני ר בהצהרהריני לאשר כי האמו .7
  לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.

 
ר עשויות להעמיד אותי/ את י דלעיל, אשי מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתאנ .8

התאם ואפעל ב חברהבמצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ה מציעה
 להנחיותיה.

 
___________________ 

 חתימה
 אישור

 
' בי מר/גמאשר כי ביום................. הופיע בפנ עו"ד,אני, ...................................... 

ה /ליועכי הרתיו חר שהז......................... המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולא........
לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 תו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.הצהר נכונות
 

___________________ 
 עו"ד,                            
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 14 מס' טופס
 

  
 התחייבות לשמירה על בטיחות בעבודה

 
 בקפדנות , במיומנות ובדקדקנות. כרת עימו את החוזה שנם  יקיי השירותים נותן .1
גע לבטיחות עובדיו , עובדי הרשות ת בנונותן הסכמתו לשאת במלוא האחריו השירותים נותן .2

 דתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.פועל של עבווהציבור כיוצא 
מכוחם התקפים  או שיהיו ות מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנ השירותים נותן .3

 תקפים.
לביצוע  בקשר החלותמתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות  השירותים נותן .4

 . ת ובריאות עובדיורה על בטיחולצורך שמי היום ואשר יחולו בעתידהעבודה 
 מנעתוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהי שירותיםמתחייב לבצע את ה השירותים נותן .5

 . ים להוות סכנה לאדם ו/או לרכושלמכל מעשה או מחדל, העלו
רבות עבודה כזו המבוצעת על ידי  קבלני משנה ה , לשכל עבוד יהיה אחראי לכך, השירותים נותן .6

,  השירותים נותןטיחותי , בהתאם להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של בצע באופן ב, תת
 אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם .

ע״פ חוזה זה, עובדים להם הכישורים  שירותיםיעסיק על חשבונו לצורך ביצוע ה השירותים תןנו .7
ונו בכל וזאת על חשבידריך את העובדים מטעמו  השירותים נותן. שירותיםצוע ההמתאימים לבי

 הקשור לעבודה בטיחותית .
ועסקיו ו/או למי למ מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או השירותים נותן .8

ות ובכלל זה:  ביגוד והנעלה, כובעים כפפ מטעמו , ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם
 וד.וע

 .ינה רפואיתיהיו כשירים לעבודה מבח השירותים נותןעובדי  .9
 .הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו .10
 
 
 
 
 
 

 ____________        :        המציע שם 
 ____________                       תאריך:
 ______)מציע(:______השירותים נותןחתימת 
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 טופס מס' 15 

 הצהרת המעביד על אודות עלות השכר
 

____ הריני להצהיר כדלקמן:___________בשם המציע _  

 -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .1

 שקלים חדשים לשעה.  _______

עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר  .2

 ______ שקלים חדשים לשעה. _-תפחת מ  ו, לאשצירפנ

ם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל תעודכן בהתאעלות השכר 

 הסכם שחתמה המדינה.

ת עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות ת אהריני להצהיר כי הצעתנו למכרז כולל .3

 .בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז

המצהיר :   ________________ת.ז _______________שם   
_____________ד:_____________________פרטי המעבי  

 
 תאריך:______________________
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  16מס' טופס 
 
 

 בדבר פגיעה בזכויותיהם השירותים נותןבתלונות עובדי רהט  חכ"ל נוהל טיפול

 

רו או תנאי אי תשלום שכהשירות עקב  נותן השירותים, כי נפגע על ידי מצא אשר םנותן השירותיעובד 
הגברת לבחוק וכמפורט  הוראות החוק ו/או צווי ההרחבה בתחום דיני העבודהל העסקתו, בהתאם 

בשכרו או בתנאי העסקתו על הפגיעה  לונה תראשי להגיש  ,2011-של דיני העבודה, התשע"ב האכיפה
 (. "הודעה/תלונה" )להלן:רהט בנוסח המצ"ב   חכ"לציג או נ/למשרד הכלכלה ו

לאי שמירת זכויות: אי תשלום שעות נוספות, אי הפרשה לפנסיה, אי תשלום ימי חופשה,  דוגמאות
 ום תוספת ותק, הלנת שכר וכדומהאי תשל ניכויים אסורים,

ד. קבלת תלונות העובובת ל"(, אשר יהווה כתהחכ"ל" )להלן: מחמוד אלעמורמר רהט הינו  חכ"לנציג 
     משרדי החכ"ל ש תלונה בתיבת התלונות הנמצאת ב:ט ניתן להגילצורך הגשת תלונה לעיריית רה

את יהיה רשאי לשמוע , בין היתר, ור התלונהלביר הזיפעל , חכ"לאצל נציג העם קבלת התלונה 
ו/או פרט ך מסמכל  ותיםהשיר נותןקבל מלו נותן השירותיםהמתלונן, עובדים ו/או נושאי משרה ב

 .הדרוש לו לבירור התלונה 

 .עד כמה שניתן ללא כל דיחוי שהר התלונה יעבירו

 . מלצות ומסקנותבליווי ה סיכום בכתב על בירור התלונה חברהיערוך נציג הבירור עריכת הבתום 

ועד ממם, ימי 7לתקן את ההפרה בתוך  השירותים נותןכי יש ממש בתלונה יידרש  , החכ"למצא נציג 
 החכ"ל. פניית נציג 

 בין הצדדים.ההסכם לאלתר וטל יב ת ההפרה,א השירותים נותןלא תיקן 

 אמצעות צרוף הנוהלזה ב של נוהלביא לידיעת כל עובדיו את קיומו מתחייב להביא ל י השירותים נותן
ן יתלה כמו כלתלוש השכר של העובד לפחות אחת לחצי שנה, החתמת העובד כי קיבל לידיו את הנוהל, 

 נוהל זה במקום קבוע ובולט לעין. 

 פנות למשרד הכלכלה בגין אי שמירת זכויות עובדים ולהתלונן  רשאי עובד לבנוסף, 

 :  בדרכים הבאות

  354-1800-354 ה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגליתשל משרד הכלכלמוקד הטלפוני  

ועד  9:00בין השעות מי ג' בי 98-999-75-540צר מוקד יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האו 
15:00 

 http://www.mof.gov.il/Pages/Kablan.aspx  :תלונה באתרטופס 
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 מתלונןטופס פניית 

 

 לכבוד 

 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 

 המעסיק על הפרת דיני העבודה כאמור בחוק השירותים נותןתלונה נגד הנדון: 

 2011-התשע"ב בודה,להגברת האכיפה של דיני הע

 

 _______________ת.ז. ______אני הח"מ _________________ נושא 

ות החוקים ו/או צווי הופרו על ידי המעסיק שלי, הורא היות ולכאורהבזאת פונה אליך 

המחייבים את מעבידי וכמפורט ההרחבה 

 להלן:____________________________________________________

הזכויות  שיסדיר את תשלוםבדרישה __ פניתי אל המעסיק שלי, _____ביום ____

 ופרות לעיל.המ

 עותק מפנייתי מצורף בזאת. 

 

 :יתהיתשובת המעסיק ה

____________________________________________________ 

                    

____________________________________________________ 

 

 

 

  חתימה _____________ _______________תאריך 
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  17מס'  טופס
 
 

 התחייבות להימנע מהעסקת עובדים זרים 
 

מציע"(,מתחייב  בזאת ___ מטעם  ______) להלן: "ההריני _____ ת.ז_________ המשמש כ_____
כמפורט זרים לא יועסקו עובדים  חוזה ההתקשרות נשוא  השירותיםלצורך ביצוע בשם המציע , כי  

אשר  .7.12.9תקשרויות הממשלה", מס' ים במסגרת הבהוראת התכ"מ, "עידוד העסקת עובדים ישראל
 .מוכרות לי ואשר הנני מתחייב לפעול על פיהן

 
 האוטונומיה תושבי שהנם זרים עובדים ים זרים" הינם עובדים זרים למעטד)לעניין תצהיר זה, "עוב

, בישראל לעבוד התעסוקה משירות תקף תעסוקה יתרה שותםשבר, עזה וחבל שומרון, ביהודה
 והוראות כלכליים הסדרים) יריחו ואזור עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק' ו קפר חל עליהםוש

 (.1994-ה"תשנ(, חקיקה תיקוני( )שונות
 
 
 

                                                                                                              ______________ 
תימת המצהיר ח                                                                                                  

 
 
 

 
 :רואיש

 
הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני

____( ' _____________מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיואישית ) ר/ת לי______________ המוכ
בחוק שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  ולאחר

 שר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.יאם לא יעשה/תעשה כן, א
 
 "דעו_____________,  
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18 טופס מס'  
 

 
 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי

 מציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:משרה אצל ה )תמולא על ידי נושא
 
 

כי עליי להצהיר  ______, לאחר שהוזהרתי כדיןהח"מ _______________ ת.ז. ___________ אני
 את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
"( המציע: "_____ )להלן__________אצל ___________________  בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע כאשר)ימולא 
 
 אספקת שירותי 11/2019 המציע למכרז פומבי מס'של  זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו תצהיר .2

 "(. המכרזלהלן: ") רהט אנטרי קלאבהצלה ועזרה ראשונה בק

 
שלים את ות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להעלי המנילהצהיר כי ב הריני .3

 יף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: הסע

 

 פ. _______________.ז./ח.תמר/גב'(: ____________ /חברה) שם .3.1
 

 .ז./ח.פ. _______________תמר/גב'(: ____________ /רהחב) שם .3.2
 

 ביחס הסעיף את להשלים)יש  יםהבא נשיםהא הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "שרהמ נושא. "רההמש מנושאי אחד לכל

 וש וכיו"ב(:אנ מנהל כוח אדם או משאבי ,עולמנהלי תפ ,כספים מנהל

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1
 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ ת_______ גב' _____/מר .4.2
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7כי המציע לא הורשע במהלך מצהיר  הנני .5
 גדרתה במסמכי המכרז(.  )כהעבירה פלילית שיש עמה קלון ב
 

 ירה(: ס לכל עב, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחקלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 

 __.___________(: תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.יןהד גזר .5.4
 

ירה מכרז בעב)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה ל 7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 .  פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(
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 רה(: מצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבישה ככל

 

 (: _____________.תיק מספרכאה, )ער המשפט בית תיק פרטי 6.1
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות 6.2
 

 : _______________.יןד גזר תןמ מועד 6.3
 

 .: ______________הדין גזר 6.4
 

 3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלייר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול מצה הנני .7
 נושאיהמניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4ציע )שפורטו בסעיף המ לעיל( ומול נושאי המשרה של

נים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה )שבע( הש 7המשרה אצל המציע לא הורשע במהלך 
  הגדרתה במסמכי המכרז(. עמה קלון )כפלילית שיש 

 
את  ייןבעבירה שיש עמה קלון, נא לצהורשע  המשרה מנושאיאו /ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 

 .________: _______המשרהנושא /המניות בעל שם 7.1
 

 ________.(: _____תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי 7.2
 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות 7.3
 

 _______________.: דין גזר מתן מועד 7.4
 

 _____________.: _הדין גזר 7.5
 

ות של המציע ו/או מי מבעלי המני נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון  שישן עבירה אישום בגי בכתאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /וציע המ

 )כהגדרתה במכרז(. 
 

של המציע ו/או כנגד אחד ות ר ו/או כנגד אחד מבעלי המנישכנגד המציע ו/או כנגד המצהי ככל
ביחס הבאים ) מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 : _______________.המשרהא נוש/המניות בעל שם 8.1
 

 _______.(: ______תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי 8.2
 

 : _________________.העבירה סעיפי ורותיא העבירה מהות 8.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב 8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, ישמ זהו יכ מצהיר הנני .9
 
 
 
 המצהיר תחתימ 
 
 

 :אישור
 

מר/גב'  הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני אני
' _________________( מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיות לי אישית )כר/______________ המו

י יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ת האמת כולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א
 ן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.יעשה/תעשה כאם לא 

 
 ד"עו_____________,  
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 ספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פליליתנ
 נספח זה( המשרה על)יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי 

 
 

 לחכ"ל _______, נותן בזה ייפוי כח והרשאה ח.פ. _____/אני, הח"מ ___________________ ת.ז.
ל יי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל עדותלעיין ולקבל מידע או )עו"ד דן שווץ( או ליועץ המשפטי שלה/ו

 רת ישראל, ירושלים.ידי המטה הארצי של משט
 

ם, ותקנות השבילחוק המרשם הפלילי  12שאה זו ניתנים על פי סעיף י כח והרלמען הסר ספק, ייפו
 ת שהוצאו מכח חוק זה., והתקנו1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

שם ל, ולהגיל התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעייש להחתים מורשי חתימה ש
 יחד עם ההצעה למכרז.
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 מסמך ב'
 

 לחוזה חברהש האישור יועמ"  
   
 הליךהוא חלק ממסמכי ההסכם   

פומבי שפורסם והוא מאושר 
 לחתימה.

   
 "ד, עו _________  
   
 תאריך: __________  

 
 2019/11מס'  רזמכ – מתן שירותיםל הסכם

 2019דש____________ שנת יום _____ לחוב  ברהטשנערך ונחתם 
 

 בע"מ  (2015רהט ) החברה הכלכלית   בין: 
 שכתובתה לעניין הסכם זה:         
 מרכז מסחרי רהט                    

 :מה מטעמהידי מורשי החתי-על
 "(המזמיןאו " "החכ"לאו " "החברה)להלן: "

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 ____________..מס' ע"ר  /.פח 
 שכתובתו היא:  
 __.___________ברח' ___________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _______._____________ ת.ז. ___ -ו 

 "(נותן השירותים)להלן: "
 מצד שני 
  

אשר נמצא תחת הט רנטרי קלאב אקב ועזרה ראשונה שירותי הצלהל מעוניינת בהחכ"ו :הואיל
", השירותים, ""מכרזה)להלן: " 11/2019מס'  מכרזאת פרסמה  ניהולה ולשם כך 

ד נפר חלק בלתי ומהווה להסכם זהא'  כנספחמצ"ב  מכרזהעתק של מסמכי ה; (בהתאמה
 ;מהסכם זה

 
  ;הוכרזה כזוכה, והצעתו מכרזהצעתו ל ונותן השירותים הגיש את והואיל:

 
מסמכי ב םם המפורטיאת השירותי לחברהתן ינותן השירותים יכי  ,נייניםוהצדדים מעו :הואילו

 לרבות  זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט ת נותן השירותים בהצעו מכרזה
 בהצעה;ו רזמכב

 
 ל בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעבידוהצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה ע :הואילו

הולמים , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם תן השירותיםנולבין  החברה בין
 במסגרת יחסי עובד מעביד;  רותהתקש

 
  .וברצון הצדדים להעלות כל המוסכם בניהם על הכתב :והואיל 

 
 וצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:על כן הוסכם ה

 
 
 ם וכותרותמבוא נספחי .1
 

 .הימנותי המבוא להסכם זה מהווה חלק בל .1.1
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הווים חלק מבהם(, נוי שיבוצע )על נספחיו ולרבות כל תיקון ו/או שי 11/2019 כרזממסמכי  .1.2

 בלתי נפרד ממנו. 
 

נה אות, והן לא תשמשכותרות סעיפי הסכם זה על נספחיו ניתנים להקלת ההתמצ .1.3
 לפרשנות ההסכם.

 
כדי לגרוע ם זה סכ, אין בהוראות המכרזהעל הוראות הוסיף לבאות  סכם זהוראות הה .1.4

 הסכם זהור בא ייחשב האמול מכרזעל פי ה חברהה תומכל סעד לו זכאי מכרזת המהוראו
 . מכרזעל הוראה מהוראות ה רכוויתוכהקלה או 

 
המחויבים וככל  יחולו בשינויים הז הסכםיושמו ב שלא צוטטו או שלא מכרזוראות הה .1.5

 . הז הסכםעל הוראות שהן ישימות 
 

יחולו  הסכם זהלבין הוראות  מכרזה ותאו אי בהירות בין הוראמקרה של סתירה ו/ב .1.6
 נאמר במפורש אחרת.  , אלא אםזה סכםהוראות ה

 
 והתחייבויות נותן השירותיםהצהרות  .2

 
פרט מ -סמכי הליך ואת מסמך ג' מא ולמד היטב את מצהיר בזה כי קר השירותים נותן .2.1

כדי לגרוע כי אין במפורט בחוזה, לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו, ו פיםצורהמהשירותים 
 . ליךמסמכי ההו/או  זה מחובותיו על פי מסמך

 
בו אמורה  המתחםאת , הינו מכיר את העבודה נשוא חוזה זהמצהיר כי  השירותים נותן .2.2

 פי-לעלו כל הפרטים והמידע לצורך ביצוע העבודה  מסרה החברהוכי , להתבצע העבודה
 החוזה.

 

הוראות , מכרזהה זה, כל מסמכי המבוא לחוזשוסכם עליו מצהיר כי מ השירותים נותן 2.3
מהווים חלק אחד ובלתי נפרד  ,האמורים בו שירותיםה נותןיובי המפרט, הנספחים וח

 . השירותים נותןמן החוזה ומחייבים את 
 

ה הינו חלק בלתי נפרד היר, כי מוסכם וידוע לו, כי המבוא לחוזה זמצ השירותים נותן 2.4
רים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך זה מבטל כל זיכרון דב כי חוזה מחוזה זה,
 ם נערך בכלל(. ן הצדדים )אונחתם בי

 
כי   ם.בין הצדדיהיחיד עם חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב  2.5

כי אין להסתמך על  כחקוק. ות יחול על החוזה ולמטרה זו יראו את החוזהחוק הפרשנ
 ת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות בלבד.או כותרות פרקים למטר כותרות סעיפים

 
 השירותים נותןבכל מקרה שולו ההגדרות המצויות במסמכי המכרז. חוזה זה יח על 2.6

חוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין כלשהי מהוראות ה מסופק בפרוש הנכון של הוראה
את  תחייבנההוג לפיו, והוראותיו  ה מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנוזה יהי

 .ללא זכות ערעור השירותים נותן
 

, אלא יום ממועד חתימת חוזה זה 15תחייב להפעיל מערך העבודה תוך מ השירותים נותן 2.7
 . ברההחאם ייקבע אחרת על ידי 

 
בהתאם למסמכי המכרז על  ספק את השירותיםמצהיר כי הוא מסוגל ל ותיםהשיר נותן 2.8

 ההתקשרות והאופציה ככל ותמומש. כל דין במשך כל תקופת נספחיו והוראות 
 
 

יהיו בעלי אישור העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק  השירותים ןנותכלל עובדי  2.9
 .2001-תשס"אוסדות מסוימים, החוק למניעת העסקה של עברייני מין במ
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בעקיפין בכל חר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או מתחייב למלא א השירותים נותן 2.10
וכפי  ותיםשירשניתן ל צוע השירותים לרבות בהתאם לתנאי היתר שניתן ו/אוהקשור לבי

ן, שיתוקן, אם יתוקן מפעם לפעם ובהתאם לדרישות כל הרשויות הנוגעות לעניין ותנאיה
פי שישתנו בעתיד וזאת מבלי ת וקיימות עתה והן  אלו שיהיו קיימות או כהן אלו הידועו

מוסכם על  נוספת מעבר לזו הקבועה בחוזה זה. יהא זכאי לכל תמורה יםהשירות נותןש
על סמך טענת  השירותים נותןלא  תאושרנה תביעות של כי זה לא יגיש ו, השירותים נותן

  אי ידיעת הדין.
 

 קלון. העמ שיש הבזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעבירמצהיר  השירותים נותן 2.11

 
 קמן: יצוע מתן השירותים כדליפעל לצורך ב השירותים נותן 2.12

 
שיהיו לשביעות  ים כשירם צוות עובדיעסיק לצורך ביצוע השירותי השירותים נותן .א

 . ובהתאם למסמך ג'החברה רצון 

 
בעלי האישורים יהיו  ו במסגרת נשוא זהמתחייב כי כל עובדי השירותים נותן .ב

 מתן השירותים.ורישיונות המתאימים ל
 

 . השירותים נותןמטעם   כאיש קשרמטעמו שישמש  ימנה נציג השירותים נותן .ג
 

, שיקרא להלן שירותיםעל ביצוע ה פקחים מטעמהתמנה מפקח ו/או מהחברה  .ד
, שירותיםאת ה בכל זמן שהוא החברה"מפקח". המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם 

 השירותים נותןשנעשית ע"י  בודהעקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הלפ
וא עומד בתנאי החוזה המפרט ומבצע את הוראות ובאיזו מידה ה שירותיםבביצוע ה

 נותןתחייבנה את  שירותיםוראות המפקח בכל הקשור לביצוע הוהמפקח. ה ההחבר
חברה ואו לגרוע בכל צורה הטיל אחריות על המובהר כי אין באמור ל .השירותים

ניין חוזה זה המפקח לע על פי חוזה זה וצרופותיו.  השירותים נותןמהתחייבויות 
  מנכ"ל החברה  ו/או מי מטעמו.נו : הי

 
וזאת בהתאם יתייצבו בתחילת כל יום עבודה  סמך ג',כמפורט במ םהעובדיצוות  .ה

ריכוז לצורך שמירת  לנקודת השירותים נותן. באם יזדקק לתוכנית העבודה שתיקבע
 . המפקחל בכתב ויקבל את אישורו ש השירותים נותןה , יפנחומריםציוד ו/או 

 
ס יומי ( על בסיפקחהמדי י-)בנוסח שיימסר לו עלינהל יומן עבודה  תיםהשירו נותן .ו

 נותן בכל יום. ממוסדות החינוךהכולל את פרטי העובדים המצוותים לכל אחד 
 ל פי דרישת נציג המזמין. ימציא את היומן ע השירותים

 
 נותןד מתאים מטעם בביגומתחייב כי, כל עובדיו יהיו לבושים  השירותים נותן .ז

לעונת השנה, לבוש יותאם ובנוסף יצוידו כל העובדים בכפפות עבודה. ה רותיםהשי
וכך בהתאמה, בזמן מזג אוויר קר יכלול הביגוד של העובדים מכנסיים ומעיל 

 נותןו על ידי ו/או גשם. כל הציוד הנדרש בסעיף זה יסופק ימים לעבודה ברוחהמתא
 ועל חשבונו. השירותים

 
ל ה עד, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפמתחייב כי השירותים תןנו .ח

וק למניעת מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים הוראות הח
להוראות המפקח מטעם  ולפעול בהתאםוד, , לשמור על תקינות הצילמינימום 

 .תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת בשטח במקרים של חברהה

      
יק עובד לחדול מלהעס נותן השירותיםי שיקול דעתו להורות לזכאי לפהמפקח  .ט

יהא חייב להפסיק עבודתו  השירותים נותןלפי חוזה זה, ו השירותיםמתן הו בכלש
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 בעובד לאלתר ולהחליפו, מנהל לעשות כןעם קבלת דרישת ה של אותו עובד מיד
 .העבודה לביצוע מתאימה כשירות בעל ,אחר

 
עתה הבלעדי לשנות את היקף השירותים הניתנים ע"י רשאית עפ"י שיקול ד רההחב .י

 "ב, בין באופן קבוע, לרבות שינוי בתדירות, שינוי בימי הפינוי וכיויםהשירות נותן
שנכללו בחוזה, בכל מקרה  השירותיםלסוגי שינוי יעשה ביחס . הובין באופן ארעי

 נותן. מערך החוזה המקורי 50%מורה בגין השינויים האמורים לא תעלה על הת
ת דרישת המזמין לעשות ימים מקבל 7יהיה ערוך לביצוע השינויים תוך  השירותים

 כן. 
 

ומחרו על בסיס ית, הן נוספות שידרשו השירותים ו/או במקרה של ביצוע שינויים .יא
ים )למעלה( לא יחרוג מעבר , ובכל מקרה היקף השינוימורה הנקובה בחוזההת

 . לקבוע בדין
 

בכתב  יהיה לו תוקף אך ורק אם ניתן החברהיל את הוצאות כל שינוי שיש בו להגד
על  ממורשי החתימה. באין חתימת אחד מורשי החתימה של החברהעל ידי  ונחתם

בוצעה העבודה בפועל, לא יהיה כל נפקות ואף אם המסמך, לא יהיה למסמך 
היה מושתק מלהעלות כל י השירותים נותן, והחברהה כדי לחייב את בביצוע העבוד

  טענה בקשר לכך. 
 

ספת במחיר ו/או בהיקף העבודה ו/או נוי ו/או תוכי כל שי נותן השירותיםידוע ל .יב
כאמור  בודה חתומה כדיןביצוע שינויים בעלי השלכה כספית, יהיה בכפוף להזמנת ע

 . לעיל, אחרת לא תחייב זו את המזמין
 

ר. חריגה ללא ג ממסגרת התקציב המאושכי חל איסור לחרו נותן השירותיםידוע ל .יג
 נותןעל חשבון , תהיה ברההחימה מטעם אישור מראש ובכתב על ידי מורשי החת

 . החברהבלבד ולא יחייבו את  השירותים
 

על ידי מורשי החתימה של  השלא נחתמהמאושר  מעבר לתקציבהזמנת עבודה  .יד
 .שהיתביעה כל יהיה מנוע מלתבוע בגינה ירותיםהש נותןהמזמין, 

 
 יו גם בשעותתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י החוזה ונספחמ השירותים נותן .טו

חירום, וזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים ובניהם: פיקוד העורף, הג"א 
 ומשטרת ישראל. 

  
 ת ואישורים היתרים רישיונו

 
מחזיק במסמכים , מי מהעובדים מטעמו  , לרבותהואכי בזאת  נותן השירותים מצהיר ומתחייב .3

התקפים מאת והאישורים  ורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכיםוהאיש
שירותים . נותן ה, ואלה יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זההרשויות המוסמכות

 בכל עת שידרוש.  חברהלהציגם מתחייב ל
 

היא תנאי  בסעיף זה על כל חלקיו ונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטותמובהר כי נכ .4
ין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד או חלקן, ב מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה

את הזכות  חברהויקנה ל השירותיםשלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן 
 . נית למזמין, מבלי לגרוע בכל זכות המוקפרתו היסודיתבגין הפיצוי מוסכם ללפיצוי 

 
הרותיו, לרבות על כל ול בתוקף הצמיד על כל שינוי שיח חברהלירותים מתחייב להודיע נותן הש .5

 יו. על נספחזה להסכם צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 
 

 תים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתןנותן השירותים מתחייב לספק את השירו .6
 ה. השירותים נשוא הסכם ז
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 תקופת ההסכם
 
מניין תקופת ההתקשרות  .חברההסכם על ידי עד חתימת ההייכנס לתוקפו החל ממו הסכם זה .7

 . חודשים 12לתקופה של ו__________ הינה מיום 
 

בין הצדדים בכל פעם  ה בלבד את הזכות, להאריך את תקופת ההתקשרותשומרת לעצמ חברהה .8
(, ובלבד שסך כל התקופה התקופה המוארכת"הלן: "חודשים נוספים )ל 12 לתקופה שלא תעלה על

חודשים( וזאת על פי  לושים ושישה)ש 36ל ההתקשרות בין הצדדים לא תעלה על צטברת של כלהמ
  שיקול דעתה בלבד.

 
ו/או  ע על ידושקרה של ביצוע פשל ההסכם מצד נותן השירותים או במ יסודיתה במקרה של הפר .9

 לבטל הסכם זה ללא התראה ת, רשאיראש העירבאישור  ,חברהההיה ת – מטעמו על ידי מי
מבלי לגרוע בכל  יסודיתה תוגין הפרבהקבוע בהסכם תהיה זכאית לפיצוי המוסכם  וכן מוקדמת

  .למזמיןזכות המוקנית 
 

, חברההמעבר לקבוע בו אלא בהסכמת  כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם ,מובהר .10
 הבלעדי. ההתאם לשיקול דעתב –בכל עניין אחר כ –עניין זה לפעול ב תהיה רשאית החברהו

 
חובה  החברהלא תהיה על  ,חברההידי -על, כולו או חלק ממנו, ל מקרה של ביטול ההסכםבכ .11

ה הקבועה בהסכם עבור או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורנותן השירותים  לפצות את
 לביטול ההסכם.  עד ן השירותים בפועל נותהשירותים שסיפק 

 
את  חברהלותן השירותים מחויב להעביר יבה שהיא, נבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל ס .12

כל העבודה שעשה את ו ט במסמך ג'הזכויות על קבוצות הספורט אותן הוא מנהל בהתאם למפור
ותן השירותים אינו , ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נעד להפסקת ההסכם חברההעבור 

 תשלום המגיע לו.ל ענהט ות לא בשל, לרבבשום מקרה  חברהאת העברת הזכויות לאי לעכב רש
 

 החברהיקוח פ
 

או מי שבא  ברהחהלאפשר לנציג  , בין השארחברהלשתף פעולה עם הנותן השירותים מתחייב  .13
 וח על השירותים. , ההצעה וההסכם, לרבות פיקמכרזל ביצוע המטעמו לבקר פעולותיו, לפקח ע

 
 רים במתן השירותים. ניינים הקשובכל הע חברההתן השירותים מתחייב להישמע להוראות נו .14

 
נותן ריך או להורות ללפקח, להד חברהלמוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  .15

ר בזאת למען הסר כל ספק מובה .אות ההסכם במלואוהשירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הור
ידי נותן -ור עלפיקוח כאמה מימוש זכות-ו באיו/א חברהידי ה-הפיקוח שניתנה עלכי אין בזכות 

י להסיר ממנו י הסכם זה ו/או כדפ-השירותים, כדי לגרוע מכל התחייבויות נותן השירותים על
ל ו/או כדי להטי חברהולשביעות רצונה של ה ריות כלשהי לעניין קיומו של הסכם זה במלואואח

 .א על העיריה ו/או מי מטעמהאחריות מכל סוג שהו
 

טופס וכל מסמך הדרוש להוכחת ביצוע השירות, אופי יב למלא כל נותן השירותים מתחי .16
 .חברההטפסים, צורתם ייקבע על ידי ה

 
 ם עצמו. כדי לגרוע מחובתו של הספק להפעיל פיקוח מטעבאמור בסעיף זה אין  .17

 
 העדר זכות ייצוג

 
ו יריה ואיני נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של הער בזאת בין הצדדים, כמוסכם ומוצה .18

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים   חברהרשאי או מוסמך לייצג או לחייב את ה
 הסכם זה. נשוא 
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ות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעש נותן .19
טעון מטרה שהיא  לכל חברההבע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג או לצד שלישי, הנו רהחבל

 , מראש ובכתב.  חברההסמכה מפורשת לכך על ידי מורשי החתימה של ה
 

 העסקת עובדים 
 

ובעל כישורים, ניסיון  יב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקףמתחי ן השירותיםנות .20
הסר ספק, כי על נותן השירותים חל איסור להעסיק  מובהר, למען. ז והסכםבתנאי המכרכנדרש 

 קבלני משנה.
 

 תא חייבילקזז מהתמורה שה תהיה רשאית חברההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .21
ברר כי נותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם ית יםנותן השירותיר ללהעב

בהתאם לדרישות  ממלא את מלוא התחייבויותיו , או אינו ת כוח האדםאינו מקיים את מצב
  זה על נספחיו.  כםוהוראות הס חברהה

 
-וקה, התשי"טלא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעס נותן השירותים .22

 משנה. תן שירותנולצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כ 1959
 

לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים  בדים, הוא יהיה אחראיהעסיק נותן השירותים עו .23
; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1959 –זה: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  ובכללבדים, על העו

דת נשים, ; חוק עבו1950 –; חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976 –לה, תשל"ו ; חוק דמי מח1951 –
; 1953 –; חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1965 -ובד ולעובדת, תשכ"ו; חוק שכר שווה לע1954 –תשי"ד 

; חוק הגנת 1951 –; חוק חיילים משוחרים )החזרה לעבודה( תשי"א 1953 –ות, תשי"ג חוק החניכ
משולב(, ; חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1963 –ן, תשכ"ג ק פיצויי פיטורי; חו1958 -השכר, תשי"ח

 –ודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב ; חוק ה1987 –תשמ"ז  ; חוק שכר מינימום,1995 –תשנ"ה 
 "(.חוקי העבודהיחד להלן: ")כולם ב 2002

 
ודת הנוער, נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עב .24

   (."החוק")להלן:  1952 -"גהתשי
 

מים א של צווי הרחבה להסכאחראי לקיום שלם ומלנותן השירותים יהיה בנוסף לאמור,  .25
 זה . , משך כל זמן הסכםקיבוציים החלים על העובדים

 
השירותים מתחייב לדאוג לכך שכל העובדים המועסקים על ידו יהיו בעלי אישור משטרה  נותן .26

ולתקנותיו. כמו כן,  2001 –במוסדות מסוימים, תשס״א ל עברייני מין למניעת העסקה ש לפי החוק
ם מתן השירותים  בזמן נוכחותם של קטינים עובדים ותים שלא להעסיק במקומתחייב נותן השיר

 שור משטרה כאמור.שאין להם אי
 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
 

שום מ -חברההלדעת  –יש בו ם לאחר, באופן שנותן השירותים אינו רשאי לספק שירותי .27
 .לפי הסכם זה חברהלרותים פגיעה בהספקת השי

 
ו חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו א ם מצהיר כי החל ממועדנותן השירותי .28

בויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או בין התחיי
בה ניגוד עניינים, ין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש ת הנאה כלשהם ובתמורת טובו

געים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת לבין כל גורם אחר הנוואין קשר כלשהו בינו 
ו ים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. "ניגוד עניינים" משמעמתן השירות במסגרת

 עניינים כאמור.אף חשש לניגוד 
 

ידווח  יה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים,ה -נותן השירותים לא ימצא בניגוד עניינים  .29
 בנדון. חברהכל הנחיות ההמוסמך בכתב וימלא אחר  חברהעל כך מייד לנציג ה נותן השירותים
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 מועדי מתן השירותים 

 
ליהודים ו/או גים והחופשים) סופקו באופן שוטף בתקופת החא מכרז זה י, נשוהשירותים  .30

 השירותיםצורך להעסיק עובדים על בסיס יומי ו/או שעתי להמוסלמים( , תהיה רשאית החברה 
בהודעה מראש ובכתב  דים המבוקשתיהיה ערוך להעמיד את כמות העוב השירותים נותן.  תגבור

 .דרישת המזמיןממשלוח ימי עסקים,  4של 
 

בהתאם לתכנית העבודה המפורטת האבטחה עבודת  מתחייב לסיים את השירותים נותן .31
לבצע  תיםהשירו נותן, מתחייב לא בוצע האבטחה לשביעות רצון המפקח. פקחהמוהמסוכמת עם 

 מפקח.בתיאום עם הבאותו יום בשעה אחרת, האבטחה את עבודת 
 

 עובדים קבועים, זאת עד כמה שניתן. מתחייב למנות  השירותים נותן .32
 

 התמורה 
 

רותים תמורה בסך תשלם לנותן השי חברהה, החוזהיבויותיו על פי ילוי מלוא התחיבכפוף למ .33
, בהתאם שבוצעה/סופקה בפועל עה עבודהמע"מ כדין בגין כל ש כולללא ₪ של ________ 

 "(. התמורה)להלן: " 8פס מס' טוהנקובה ב הצעתוגובה ל

 אינה על והחברההתמורה תשולם לנותן השירותים על בסיס שעתי שסופקו ובוצעו בפו .34
 מתחייבת להיקף שעות חודשי.  

ה ומטלה תים, ולרבות כל פעולתמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי השירוהתמורה מהווה  .35
כם, ואין נותן השירותים זכאי לכל ים מכוח ההסנלוות המתבצעות במסגרתה ע"י נותן השירות

 . ן כל עילה אחרתתשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגי

כר תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשמובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל,  .36
ו הסכם, "י כל דין אארנונות ובתשלומים אשר על נותן השירותים לשלם עפעבודה, במיסים, ב

לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה זכאי נותן השירותים, אלא אם נאמר במפורש אחרת 
 הסכם זה. ב

ורה לעיל, וכי התמורה מהווה תמורה השירותים לא יהא זכאי לכל תוספת לתמורה האמ נותן .37
המתבצעות ותים מכוח הסכם זה, לרבות כל פעולה ומטלה נלוות ומלאה בגין כל השיר כוללת

סגרתם ע"י נותן השירותים מכוח ההסכם, וכי אין נותן השירותים זכאי לכל תשלום נוסף במ
 ו החזר הוצאות ו/או בגין כל עילה אחרת. ן שכר טרחה ו/אשהוא בגי

 .המנהלחשבון שהוגש על ידי הר, כי תנאי לתשלום התמורה, הוא אישור המוב .38

 אופן תשלום התמורה 
 

קה בגין השירותים תן השירותים יגיש למנהל חשבון עסנו 5-היום הבראשית כל חודש ועד  .39
ות ברמה חודשית )חשבון העסקה יצורף דו"ח שע שסופקו על ידו בחודש הקודם. לחשבון עסקה

 "(. החשבוןראו יחדיו להלן: "ודו"ח השעות יק

 דם. שר לשירותים שסופקו ע"י נותן השירותים בחודש הקורטו מלוא הנתונים באבחשבון יפו .40

יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו המנהל  .41
שבונית מס ימים מיום הגשתו למנהל, בצרוף ח 14בתוך  ברהחהירו לגזברות הבלעדי, ויעב

 המאושרת.ים, על גובה התמורה שתומצא לו על ידי נותן השירות

יעוכב ללא כל חבות עד לבירורים לא מאושרים תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות  .42
או תביעה /ה ו/או דרישה והסופיים ואישורם ע"י המנהל. נותן השירותים מוותר על כל טענ



 

    

ועזרה ראשונה ספקת שירותי הצלה לא 11/2019מכרז פומבי מס' 
  בקאנטרי קלאב רהט

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 

 
 71מתוך  59מוד ע

 

 לעכב אישור חשבונות עקב אי שביעות רצונה חברה, בקשר עם החלטת החברהכנגד ה
 שרות זו.מהשירותים נשוא התק

חוק מוסר תשלומים לספקים, ל )ו(3סעיף ת המועד לתשלום התמורה יהיה בהתאם להוראו .43
 .2017-התשע"ז

כי במקרה של איחור תשלום התמורה ומובהר בזאת כי המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי ל .44
 .חברהתים יידחה התשלום החל מיום ההמצאה לבהמצאתה באשמת נותן השירו

בים ה בגין עיכויהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי החברנותן השירותים לא  .45
בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם 

 שירותים.בנותן ה

 
  השירותים נותןעל ידי  מכוחו הזכויות או החוזה הסבת ראיסו

 
 השירותיםשי כלשהו את החוזה או ביצוע ב או להעביר לצד שליאינו רשאי להס השירותים נותן .46

ו עפ"י חוזה זה, כולן א שירותיםמשנה לביצוע ה נותן השירותיםאי להעסיק יו ואינו רשכלשהן על פ
אם כן שירות למזמין באזור אחר במסגרת המכרז, אלא   נותןאחר  ותיםנותן השירחלקן ו/או 

 .חברההקיבלן לכך מראש ובכתב אישורה של 
 

 שירותיםל לבצע את הלא יוכ השירותים נותןכלליות האמור לעיל, במקרה שמבלי לפגוע ב .46.1
להודיע על כך מידית  השירותים נותןנשוא החוזה בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב 

 . חברהל
 

ברת החוזה כולו או חלקו להסכים להסבת או הע החברהלעיל כדי לחייב את האמור  אין .46.2
 נותןמשנה ובכל מקרה שבו  נותן השירותיםות באמצע השירותיםיצוע לצד שלישי או לב

כלון או חלקן, בעצמו,  השירותיםאו לא יוכל או לא ירצה לבצע את  לא יבצע תיםהשירו
 וזה.  ה יסודית של החלראות בכך הפר החברהת רשאי

 
להעסיק במסגרת ביצוע  השירותים נותן למען הסר ספק מובהר בזאת כי נאסר על .46.3

לא אם אאחר  נותן השירותיםבין במישרין ובין בעקיפין,  נשוא הסכם זה, רותיםשיה
  בל אישור החברה מראש ובכתב.התר=ק

 
די י-לת של הסכם זה עהפרת הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודי .46.4

 .   השירותים נותן
 

 רותיםנותן השיהוא פועל " יר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זהמצה השירותים נותן .47
מוחלטת בכל מקרה של פגיעה, הבלעדית וה עצמאי" וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה,

 דיו, תוך כדיעצמו ו/או לעוב נותן השירותיםפציעה, נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו ל
 יבויותיו עפ"י חוזה זה.או עקב ביצוע או אי ביצוע התחי

 
או  השירותים נותןזה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין מצהיר כי אין בחוזה  השירותים נותן .48

 נותןעביד", וכי כל   העובדים שיועסקו מטעם מ-"יחסי עובד החברהטעמו לבין מישהו מ
 השירותים ותןנתיו עפ"י חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של יצוע התחייבויולצורך ב השירותים

 מעביד".-ובדכל יחסי "ע חברהה   בלבד ולא יהיו בינם לבין  
 

  השירותים נותןעובדי הוראות ביחס ל .49
 

מתחייב כי יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד  השירותים תןנו   26.1
 עתם לעבודה ומועד סיום עבודתם. לרבות מועד הג במקום העבודה

 
רה ומנכ"ל לחבתק ליועץ המשפטי יתחייב לעדכן את המפקח עם הע השירותים ןנות   26.2

נה מטכם משרד הכלכלה בגין שיקבל מהממובאופן מידי על כל התראה מנהלית  החברה
להגברת האכיפה של דיני  ת השלישית בחוקבתוספ הפרה של חוקי העבודה המפורטים ב
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 נמצאה על ידי הממונהוידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה ש ,2011-העבודה, התשע"ב
 מטעם משרד הכלכלה.

 
 נותןוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו יב לצרף לתלמתחי השירותים נותן    26.3

ות שאליה יוכל של תיבת התלונ שירות במשרד, הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק
 בנוסף, יידרש .השירותים נותןפגיעה בזכויותיו על ידי  העובד למסור הודעה למשרד בדבר

ינואר לכלל  ורת של חודשלצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכ השירותים נותן
 עובדיו הנותנים שירות במשרד.

 
א יועסקו עובדים נשוא ההסכם, ל השירותיםמתחייב כי לצורך ביצוע ה השירותים נותן 26.4

טו נגדו במקרה שיפר ין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקזרים על ידו בין במישרין וב
ת הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרסעיף זה בהסכם כמפורט ב

 7.12.9משלה", מס' התקשרויות המ
 

 ציאליות שכר העובדים וזכויות סו .50
 

מהמשכר המינימאלי עפ"י חוק ובדיו שכר שלא יפחת מתחייב לשלם לע השירותים נותן 27.1
ליים בהם הוא לם להם את כל התשלומים הסוציאוכי יש 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ה. הפרה כשלהי של יים וצווי הרחבמחויב עפ"י דין ועפ"י הסכמים ו/או הסדרים קיבוצ
 של החוזה.  סעיף זה מהווה הפרה יסודית

 
ל ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, לעובדים המועסקים ע מתחייב לשלם השירותים נותן 27.2

להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים ות המגיעים כל תשלום או זכ
. שכר השעה אשר ישולם על "הוראות הדין"(עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: 

עליה במועד הגשת לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר  השירותים נותןידי 
הנקבעת על ידי  ר המינימליתעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכההצ

ז שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכר
בנספח התמחיר. הפרת  בד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבועמיטיב עם העו

 ה לביטולו המידי. סודית של החוזה ועילסעיף זה היא הפרה י
 

דיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים הצורך, להס מתחייב, במקרה השירותים נותן 27.3
. הפרת ת דרישות החוזההמועסקים על ידו לצורך חוזה זה בחוזה העסקה התואם א

 יםהשירות נותןילה לביטולו המידי. אם יבקש סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה וע
ות תו בלבד לעשיותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דע להיטיב עם עובדיו

 כן ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.
 

 24י בהתאם לתיקון מס' תלוש שכר חודש ימסור לכל עובד על פי חוזה זה  השירותים נותן 27.4
לאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן נמנע עובד מ. אם 1958-חוק הגנת השכר, תשי"חל

 מועד האמור.בדואר מיד לאחר ה השירותים נותןיום, ישלח לו אותו  30של 
 

-דה(, תשס"בד )תנאי עבוחוק הודעה לעובימציא לכל עובדיו הודעה לפי  השירותים ותןנ 27.5
 . לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת2002

ת ההודעה וכן המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו א ההתקשרות יהיה
ן את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ודעה, קרא אותה והביהצהרה כי העובד קיבל את הה

 ההודעה המעודכנת לעובד.בד או נוסח ההודעה שנמסרה לעו
 

רחבה לביטוח צו ההיבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב השירותים נותן 27.6
ם להוראות וזאת בהתא 1957-מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז פנסיוני

הקבועות במכרז והמסמכים המצורפים לו וכן בקרן השתלמות ושאר התנאים הקבועים 
 .  3ומסמך ג'  16אות טופס מס' בהור

 
לבין עובד ברה חמעביד בין ה-מכת כי מתקיימים יחסי עובדבמידה וייקבע ע"י רשות מוס 27.7

בד סכום לם לאותו עולשחברה ובמסגרת קביעה כאמור תחויב ה השירותים תןנושל 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
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בגין כל סכום שתחויב לשלם  חברהלשפות את ה השירותים נותןכלשהו, מתחייב בזאת 
 .כאמור

 
 ובקרה בדיקות שכר  .51
 

 
רה שהוא למזמין הצה השירותים נותןחצי שנה ימציא מתחייב אחת ל השירותים נותן   28.1

רות חוזה ההתקש ובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפיעומד בכל הח
כלפי עובדיו המוצבים באשכול. על ההצהרה תהיה חתומה בידי מורשה חתימה מטעם 

 אומתת על ידי עורך דין. השירותים ומ יםנותן השירות
 

 
חשבון שלו י פעם, אישור רואה המד למזמין השירותים נותןימציא  המזמיןת לפי דריש    28.2

לביצוע תשלומי שכר ותנאים המכרז ביחס בדבר ביצוע התחייבויותיו עפ"י הוראות 
 .  השירותים נותןנילווים לעובדי 

 
עם ביקורות שייערכו מטעם המזמין ולה באופן מלא מתחייב לשתף פע השירותים נותן 28.3

סדרה והאכיפה במשרד הביקורת באגף החשב הכללי ו/או מינהל הה ו/או  יחידת
גורם מקצועי אשר  הממשלה וכל הכלכלה ו/או  רשות האוכלוסין וההגירה ו/או משרדי

ן שמירת ימונה על ידי החשב הכללי או על ידי משרדי הממשלה או על ידי המזמין לעניי
 החוזה ועילה לביטולו המידי.  עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של זכויות

 
מס להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים ל שירותיםה נותןביקורת יידרש במסגרת ה 28.4

מוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות הכנסה, ל
וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרבות  ים אצל המזמין של העובדים המועסק

לה לביטולו יסודית של החוזה ועיצים ממוחשבים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה קב
 המידי. 

 
נותן ים, יועברו כל הממצאים בכתב לזכויות עובדבמקרים שבהם נמצאה הפרה של  28.5

בצירוף  היר מאת ההנהלהימים תצ 30יתחייב להמציא בתוך  השירותים נותן. השירותים
א של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מל

קת ופרו. מובהר בזאת כי במקרה שהמזמין החליט על הפסעובדים שזכויותיהם הל
, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא ההתקשרות

 דין.  י ההתקשרות וכלזכויות המזמין על פי תנא
 

זמין ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמ 30וך יתחייב להשיב בכתב בת השירותים נותן 28.6
.  ו אל המזמיןאחר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על יד או גורם ממשלתי

 את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.  השירותים נותןבתשובתו יפרט 
 

חוק העסקת למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע ב מתחייב לדווח םהשירותי נותן 28.7
 1996-כוח אדם, תשנ"וידי קבלני  עובדים על

 
 , הפרות וסעדים השירותיםטיב ביצוע ה .52

 
תהא  -עפ"י חוזה זה השירותים תןנווהתחייבות  םהשירותיקביעת טיב ורמת ביצוע  29.1

 תיםשירוקבע המנהל כי ה המנהל. דית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של בסמכותו הבלע
, עפ"י המפורט ן השירותיםנותהמגיע ל או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה מכל תשלום

 והמוסכם בחוזה זה ונספחיו. 
 

 נותןע"י  שירותיםביצוע הכי טיב או רמת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל  29.2
ואם לא שופר המצב  בכתב השירותים נותןעות רצונו, יזהיר את אינם לשבי השירותים

יסודית של הדבר להפרה וך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה וייחשב ת
 החוזה. 

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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ו/או לא ביצע לבצע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן או מקצתן,  השירותים נותןהפסיק  29.3
רך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאו שירותיםה

"ל הסר ספק, יובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודית הנדית של החוזה. למען הפרה יסו
 ימה סגורה. מהווה רש

 
לא  השירותים נותןמבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה, ובנוסף לה, אם  29.4

לפעול למילוי חברה הות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י החוזה, רשאית ימלא התחייב
 נותןיות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י לפי בחירתה, וכל עלוההתחייבות ע"י צד ג' 

 , וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( להלן. 10%ורה של בתוספת תק םהשירותי
 

 הפרות יסודיות 29.5
 

המפורטות בהסכם זה )או במבוא שלו( או  השירותים נותןאי נכונות של הצהרות  29.5.1
, 6סעיפים: הכלולות ב םהשירותי נותןיותר מהתחייבויות ל אחד או הפרה ש

, סעיפי המשנה שלו()על  19, 18)על סעיפי המשנה שלו(,  12, 11,  10, 9, 8, 7
)על סעיפי המשנה 22)על סעיפי המשנה שלו(, 21)על סעיפי המשנה שלו(,  20
)על  27שלו(,  )על סעיפי המשנה 26, 25, 24יפי המשנה שלו(, )על סע 23לו(, ש

הפרה יסודית של תהווה ל סעיפי המשנה שלו( ) ע 28סעיפי המשנה שלו(, 
ו לתבוע פיצוי מוסכם, מבלי לגרוע ת לבטלו ו/אאת זכו לחברה, ותעניק חוזה

 .זהי כל דין ו/או הסכם פ-מכל סעד אחר ו/או נוסף הקיים לה על
 

רוע מכל הוראה אחרת כל ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגלמען הסר  29.5.2
ודית של הסכם זה, ויראו כל הפרתה תהווה הפרה יסזה הקובעת כי  חוזהב

 .הללה בסעיף זהוראה כאמור כאילו נכ
 

מוסכם כי כל הפרה של הסכם זה ו/או הפרה של הוראה המצויה באחד מנספחיו,  29.5.3
ואחד( יום, תחשב אף היא כהפרה יסודית )עשרים  21תוך אשר לא תתוקן ב

 ם.  של הסכ
 

ו/או לפי כל דין, אזי מכוח הסכם זה  החברהמבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית  29.5.4
זכאית לבטל הסכם החברה ה ל הסכם, תהיבכל מקרה של הפרה יסודית ש

 זה לאלתר וללא צורך בכל התראה נוספת. 
 

זכאית לפיצוי כספי מוסכם  החברה של ההסכם, תהיהבכל מקרה של הפרה יסודית  29.5.5
 50,000בסכום של מצריך קיומו ו/או הוכחתו של נזק כלשהו, מראש שאינו 

 "(. הפיצוי המוסכם)לעיל ולהלן: " ₪ישים אלף( )חמ
 

ים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם צדדים מסכימה
אות משפטיות ו להפחתתו בערככסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענ

 כלשהן.  
 

הערבות תהיה רשאית לחלט את  החברהיצוי המסוכם, לצורך אכיפת תשלום הפ 29.5.6
, יםהשירות נותןלממש כל בטוחה אחרת שיש בידיה מטעם  הבנקאית ו/או

סרה מכוח הסכם זה ובין שנמסרה במסגרת התקשרות אחרת בין בין שנמ
 הצדדים ו/או בכל צורה שהיא.  

 
יף זה )על מכוח סע חברהה ו/או במימוש הסעדים המוקנים לבאמור בסעיף ז אין 29.5.7

 י לגרוע מכל סעד אחרכדוש ברירת הביטול, סעיפי המשנה שלו(, לרבות, מימ
פי הוראות הסכם זה ו/או -עלו/או ל דין ל פי כ, עהחברהרשות העומד ל

 שירותיםנותן הכאמור יהיו במצטבר. מובהר וידוע ל החברהנספחיו, וזכויות 
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 בפיצויים יחויבבטבלה שלהלן, הוא  כמפורט התחייבויותיו הפרת על כי
 .בטבלה כמפורט מוסכמים

 
או נזק כל הפסד  לחברה השירותים נותןה כאמור לעיל ישלם במקרה של ביטול החוז 29.6

רם לה כתוצאה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה לכל תשלום שייג
תו עד לתום תקופת תחול שירותיםחר לצורך ביצוע הא ותן השירותיםנל החברהבו תישא 

 המקורית של החוזה או כל הארכה שלו.
 

 וע בכל זכותלבטח החוזה או לפג החברהלעיל כדי להטיל חובה על אין באמור בסעיף זה  29.7
 . השירותים נותןעפ"י חוזה זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י  לחברההעומדת 

 
כי בגין הפרת  עפ"י חוזה זה, מוסכם לחברהאו תרופה המוקנים רוע בכל סעד ו/בלי לג 29.8

 מוסכמים:זכאית לפיצויים ברה החהחוזה כמפורט להלן תהא 
 

 
 פיצוי מוסכם  ההפרה  מס"ד

ום עבודה בכל י השירותיםח על תחילת אי דיוו 1
בסיומו של כל  השירותיםו/או אי דיווח על סיום 
 דיום עבודה למקרה בוד

 . בדעולכל ₪  250

 פועל. לכל₪  100  עובדים איחור בהתייצבות  2
העבודה מטעם מנהל  אי יכולת יצירת קשר עם  3

  ירותיםהש נותן
 לכל יום. ₪  500

  יוםל₪  50 מדי עבודהאי לבישת  5
 למקרה ₪  500 אי שמירה על הוראות הבטיחות בעבודה  6
המזמין אי שיתוף פעולה עם בודק שכר מטעם  7

 רד ממשלתיו/או מש
למקרה ₪  5,000

 וביטול ההתקשרות 
  

נותן ל תשלום המגיע לנכות את הפיצויים מכרשאית להחברה מען הסר ספק, מסוכם כי ל 29.9
 . החברהל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הבנקאית, הכאו לחלטם מהערבות  השירותים

 
 מיסים .53

 
ו/או  השירותיםעל  שר יחולו בעתידוא החלים או אכל מס או תשלום חובה מכל סוג שה 30.1

תנקה חברה הוישולמו על ידו.  השירותים נותן ולו עליח -על העסקה לפי חוזה זה
בות כל דין )לר כל סכומים שעליה לנכות לפי נותן השירותיםמגיעה למהתמורה ה

 . נותן השירותיםמיסים, היטלים ותשלומי חובה( והעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום ל

 
תנכה מכל  החברהשכי ידוע לו  השירותים נותן)א( לעיל, מצהיר וע באמור בס"ק מבלי לפג 30.2

י מלווה חובה ו/או היטלים זה מיסים ו/או תשלומתשלום שישולם עפ"י חוזה 
 נותןם במקור לפי דין, אלא אם ימציא חייבת לנכותתהיה  שהחברהבשיעורים 
שומה  ת בכתב של פקיד, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראולחברה השירותים

 ניכוי כאמור. או רשות מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור ה

 
 ביטוח ואחריות .54

 
צוע או עדית לכל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי או עקב בייהיה אחראי בל רותיםהשי נותן 31.1

יצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא לגופו או לרכושו של כל אדם אי ב
 נותן. םעובדיה ו/או  חברהההחברה ו/או הו, לרבות ו/או ציוד כלש ו/או גוף כלשהו

 או אובדן כאמור. הדרושים למניעת נזק מתחייב לנקוט בכל האמצעים השירותים
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הגבלת סכום כנגד כל סכום שתחויב  ללא החברהת מתחייב לפצות א השירותים נותן 31.2
 לשלם בקשר לכל נזק או אובדן המפורט לעיל.  החברה

 
 נותןריות לא יהיה בהם כדי לגרוע מאח שירותיםו השלמת השל חוזה זה ו/אקיומו  31.3

ו/או  שירותיםוזה זה ו/או מהביעה בגינם נובעת מחלגבי נזקים שעילת הת השירותים
 קשורה אל אחד מהם. 

 
אישור חברת ביטוח על קיום  לחברה השירותים נותןתימת חוזה זה ימציא עד למועד ח 31.4

 השירותים נותן(. 9ור שצורף למכרז)טופס , בנוסח האישיםהשירות נותןביטוחים של 
כל תקופת האישור באופן שמשך  אישור זה מדי פעם עובר לפקיעת תוקפו של יחדש

 החוזה, יהיה האישור בתוקף. 
 

כאמור לעיל או  השירותים נותןרוע מאחריותו והתחייבויותיו של זה לעיל לג אין בסעיף 31.5
גין נזק כלשהו המכוסה או שאינו אחריות כלשהי במ השירותים נותןכדי לשחרר את 

 ת הביטוח. מכוסה בפוליס
 

 ערבות ביצוע  .55

 
י ליד השירותים נותןחוזה זה, כולן או חלקן, ימסור התחייבויותיו עפ"י  להבטחת ביצוע 32.1

ות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים המוקדמים ערב החברה
 . השירותים נותן הערבות תחול עללהשתתפות במכרז. עלות הוצאת 

 
"( ותהיה ערבותסכום ה)להלן: "₪ אלף( ה )מא  100,000של הערבות הבנקאית תהיה בסך  32.2

 בהתאם לנוסח שצורף למסמכי המכרז;  ערוכה
 

ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפקיעת  השירותים נותןאחת ויהיה לשנה  תוקף הערבות 32.3
פירעונה.  החברה רושתד –שה הערבות תוקף הערבות של השנה הקודמת. לא חוד

 עובר לחתימת חוזה זה. לחברהסר הערבות הבנקאית הנ"ל תימ
 

 החברהה מהוראות חוזה זה ו/או הופר החוזה, רשאית הורא השירותים נותן לא קיים 32.4
על כוונתו לעשות  נותן השירותיםרבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב ללחלט את הע

את סכום הערבות  לחברהיה רשאי לשלם יה השירותים תןנוימים מראש.  7כן, לפחות 
החברה ת הערבות בכדי לחייב אמנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום על מנת ל

 ערבות.להשבת דמי הכל זכות  נותן השירותיםאו בכדי להעניק ל
 

 נותןדי י-ו/או אי חידושה מעת לעת על השירותים נותןאי מסירת הערבות על ידי  32.5
ובו  קרהו/או אי השלמת סכום הערבות )במ החברהידי -עלכפי שיידרש  יםהשירות

תהיה  חברהת של חוזה זה, והמהווה הפרה יסודי(, חולטה הערבות באופן חלקי או מלא
 ידי.רשאית לבטלו באופן מי

 
יהיה  החברה,ולא בוטל החוזה על ידי  )בין באופן מלא ובין באופן חלקי( הערבות חולטה 32.6

ואם יינה ערבויות התתה החברהבות נוספת כך שבידי להפקיד ער ותיםהשיר נותןעל 
 .  את סכום הערבות הנ"ל

 
ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום  , מוצהרותן השירותיםנלמען הסר  32.7

מבלי שיהיה כל  השירותים נותןומוערך מראש על הפרת החוזה על ידי ויים מוסכם פיצ
 צורך בהוכחת נזק כלשהו. 
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י נזקה גבוה יותר תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כ החברהור לעיל, מבלי לפגוע באמ 32.8
ו/או  חברהת הבנקאית כדי למנוע מהואין בחילוט הערבו םהשירותי נותןולתובעו מ

 ה ולדרוש כל סעד העומד לה עפ"י כל דין. עלות כל טענלשלול ממנה מלה
 

מתאים כ החברהה בידי מתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישור 32.9
 של חוזה זה לתוקף. לדרישותיה, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו 

 
 נותןיות מגביל את המזמין בתביעותיו מ, כי אין סכום הערבומוצהר למניעת ספקות 32.10

יעלה על סכום הערבויות, יהיה  השירותים נותןיע למזמין מובמידה שהמג, השירותים
 לנכון. בכל דרך שימצא המזמין זכאי לגבות את הסכום העודף 

 
מין את ערבות הביצוע דלעיל לא תחול על למז השירותים נותןכל עוד לא המציא  32.11

לום כל סכום שהוא ולפרק הזמן שנקבע  לתש תן השירותיםנומזמין חובה לשלם לה
 המזמין יתווסף בפרק זמן זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלהשיא.על ידי 

 
 ביטול החוזה .56

 
 מיידית החוזלבטל ה תזכאי החברה תהיההמפורטים להלן,  כל אחד מהמקריםעם קרות  33.1

, דין כל"י עפ והן זהחו י"עפ הן, נזקיה לכ את השירותים נותן מן ולהיפרע
 :כדלקמן

 

ולא תיקן את  יסודיותהר מהתחייבויותיו אחת או יות הפר השירותים נותן 33.1.1
כך בכתב מאת  )ארבעה עשר( ימים לאחר שקבל התראה על 14 בתוךההפרה 

 חברה.ה
 

)שאינן בגדר  יבויותיו האמורות בחוזה זההפר אחת או יותר מהתחי השירותים נותן 33.1.2
)שלושים( ימים לאחר שקבל  30 בתוךקן את ההפרה ולא תי הפרה יסודית(

 .מהחברהכתב ראה על כך בהת
 

ס צו כינו השירותים נותןקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד  השירותים נותן 33.1.3
 או פירוק או או פשיטת רגל פרעון חדלותהליכי בעניינו חלו נכסים, או שה

 בעלי למינוי צווים ןמת ולרבות זמניים יםסעד מתן)לרבות  נושים הסדר
או  השירותים נותןנגד כ  (כאמור יכיםבהל המשפט בית מטעם תפקידים

 בלתי כשיר לפעולה משפטית. נעשה השירותים נותןש
 

עשות על פי הוראות חוזה זה פקעו ל ירותיםהש נותןהיה על פוליסות הביטוח ש 33.1.4
חר ( ימי עבודה ימים לא)עשרה 10חידש אותן בתוך  לא השירותים תןנוו

 .מהחברה בכתב כך על התרעהשניתנה לו 
 

 המועסקים הקבלניםאו /ו מהיועצים כלשהי תמורה קיבל תיםהשירו נותן כי הוכח 33.1.5
 .ביצועוב או בפרויקט רהקשו אחר שלישי צד מכלאו /ו בפרויקט

 

 ולא, חלקם או כולם, זהן חוזה מכוח יםהשירות מתן את הפסיק השירותים נותן 33.1.6
 נדרש שבו המועד מן ימים( 3לושה )ש בתוך האל שירותיםספק את ל שב

 .חברהה מטעם כתבב בהודעה כן לעשות
 

נה ו/או שמש עילה למפעיל להעלאת דרישה ו/או טעילא  זהחוזה זה כאמור בסעיף  ביטול 33.2
 פיצויי זה ובכללפיצויים כלשהם, לרבות, תביעת  הו/או עובדי החברהכלשהי כלפי תביעה 

 דהפס עקב נזקאו /ו עקיף נזק זה)ובכלל  נזק עקב אם בין, הסתמכות יצוייופ קיום
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, הפסד השתכרות ו/או ריווח של במוניטין פגיעה, למפעיל שנגרם( הזדמנותאו /ו השתכרות
 .אחרת יבהס מכל או, המפעיל

 

 לפי כל דין.לחברה רות שיעמדו או תרופות אח/וזכויות ביפגע  לא זה בסעיףור האמ 33.3
 

 להמפעייהא זכאי  לאסקת השירותים כאמור בסעיף זה, החוזה והפ ביטולשל  בכל מקרה 33.4
ורה נוספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא זכאי לה לתשלום תמ

 ה.יצע עד למועד זבגין השירותים אשר ב
 

החברה  תהיהכאמור בסעיף זה,  מפעילה ידי-חוזה מחמת הפרתו עלהאת החברה  הביטל 33.5
ים( )לרבות, מכוח חיובים אחר נותן השירותיםליה מגיע לקזז מכל סכום שה יתרשא

ו/או לממש כל בטוחה  העקב ההפר והפרה סכומי נזק ו/או הוצאות שנגרמו לאלמלא ה
 .ברההחאחרת המצויה בידיה 

 
 חלופי  נותן השירותיםל יפולהט העברת .57

 

 :כדלקמן תזכאיהחברה תהיה  שהיא סיבה מכלסקת השירותים בכל מקרה של הפ 34.1
 

לא  ותיםהשיר נותןו ,לאחרולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, מסור ל    34.1.1
 ;מכל סיבה שהיא, בכל דרך ויהיה זכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים

 

שסופקו  שירותיםת לעשות שימוש, ללא הגבלה, בתהיה רשאי חברההכמו כן,  34.1.2
 נותןיובהר, כי בהתאם לחוזה זה.  יםהשירות נותןו/או התוצרים שיוצרו על ידי 

החברה בשל מימוש זכויות  פיצוי כלשהםלא יהא זכאי לתמורה או  השירותים
 לפי סעיף זה.

 

 :כדלקמן לפעול מתחייב םהשירותי נותןהפסקת השירותים כאמור לעיל,  שלבמקרה  34.2
 

דרישתה הראשונה, את כל המידע ו/או , לאלתר ומיד עם קבלת חברהימסור ל 34.2.1
או החשבונות הנוגעים למתן השירותים )לרבות, /ים ו/או האסמכתאות והמסמכ

 על גבי מדיה מגנטית(;מידע המצוי כל 

 

, ברה חאחר אשר ייבחר על ידי ה נותן השירותיםועם כל  החברהישתף פעולה עם  34.2.2
רויקט בכללותו, ר להעברת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפבכל הקשו

 ר כאמור;אח נותן השירותיםת לויבצע העברת תפקיד מסודר

 

 . הפרה יסודית של חוזה זה , תהווהותיםהשיר ותןנידי -הפרת הוראות סעיף זה על 34.3

 
 כללי

 
 . חברהעם הדי מורשי החתימה מטי-הסכם זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על .58
 

 עדר ויתורהי .59
 

על  לא ייחשבו כוויתור חברהולה במועדה מצד השום ויתור, אורכה או הימנעות מפע 36.1
על ה החברתוותר  חוזה ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה, אלא אם כןזכויותיה עפ"י ה

 זכויותיה באופן מפורש ובכתב. 
 

ר על כל הויתור כוויתו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראההחברה ויתרה ה 36.2
 לה או השונה ממנה.  הפרה אחרת של אותה הוראה אחרת הדומה
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 התיישנות חוזית .60
 

או מי  רההחבאו מי מטעמו כנגד  נותן השירותיםתביעות שיש למרות האמור בכל דין, ל 37.1
עמה, בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מט

 בין השניים.   המוקדםלפי  רות בין הצדדים,סיום ההתקש
 

של במקרקעין וכי קביעתה מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו  השירותים נותן 37.2
לחוק ההתיישנות,  19תאם לסעיף תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בה

 . 1958-התשי"ח
 

ת צד שלישי הודע החברהכנגד להגיש  השירותים נותןאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן  37.3
לפי  זה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרתבתביעות שהוגשו נגדו בקשר עם חו

 סעיף זה.
 

ו/או לתבוע סעדים,  זהיפת החוכע אעל זכות לתבו השירותים נותןתו על חוזה זה מוותר בחתימ .61
יעה, חלופי )צווי מנ נותן השירותיםל השירותיםבין זמניים ובין קבועים בכל הנוגע להעברת ה

ת לתביעה זכו נותן השירותים, תעמוד להחברהה כנגד , כאשר במקרה של תביעצווי עשה וכיו"ב(
  .בלבד כספית

 
 קיזוז ועכבון .62

 
כל סכום המגיע לה ממנו,  תן השירותיםנוהמגיעים לתהא זכאית לקזז מהכספים חברה ה 39.1

 בין על פי מסמכי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 

 ןתהיה זכות עיכבו לא נותן השירותים, מובהר בזאת כי להשירותיםנותן ען הסר כל למ 39.2
לחוק  5שור בחוזה זה, והוראות סעיף סוג שהן בכל עניין הקו/או זכות קיזוז מכל 

לא יחולו  1973-גלחוק החוזים )חלק כללי(, תשל" 53עיף וס 1974-ל"ההקבלנות, התש
 . פרה יסודית של חוזה זהעיף זה, תהווה ה. הפרת הוראות סנותן השירותיםביחס ל

 
קרה ונסיבות כל חלק היר במפורש כי הוא לא יעכב בידיו בשום ממצ השירותים נותן 39.3

ל עקובץ נתונים שניתנו לו נה ו/או כל השירותים ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכמ
 כאמור ל כל זכות עכבוןו/או שהגיעו לידיו לצורך ביצוע חוזה זה והוא מוותר ע החברהידי 

שלא לבצע מתחייב  השירותים נותןלו על פי כל דין. ובכלל זה על כל זכות עכבון המוקנית 
 כאמור. בדבר עכבון יצוע עכבון כאמור ומתחייב שלא לבקש כל צו שיפוטיולא לדרוש ב

 
 חוזה ממצה .63

 
מלואו וכי מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם ב 40.1

ת, מצגים, הסכמים והתחייבויות לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרו חברהה
 חוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם לחתימתו על ידיעל פה שאינם נכללים בבכתב או ב

  החברה
 

ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  כל 40.2
שלא נעשה  יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין השירותים נותןני הצדדים וובחתימת ש

 בדרך האמורה.
 

 עותיישוב חילוקי ד .64
 

צדדים מנו, ינסו הדעות בין הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה או הנובע מ במקרה של חילוקי 41.1
 . השירותים נותןומנהל  מנכ"ל החברה להגיע להבנה באמצעות 
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באופן מלא,  מנכ"ל החברהעל פי הנחיות  תיםהשירו נותןיפעל לא הגיעו הצדדים להבנה,  41.2
המחלוקת והכל  שיפוטי אשר יסיים את בלי לפגוע בזכותו לקבל סעד באמצעות הליךמ

 רשאי לבקשם. השירותים נותןר ר לסעדים אשבכפוף לכל יתר הוראות חוזה זה באש
 

ש צו קרה ונסיבות לבקלא יהיה זכאי בשום מ השירותים נותןלמען הסר ספק, יודגש כי  41.3
ם כל רכוש, ציוד, מידע וכל דבר אחר השייכימניעה זמני ו/או קבוע ו/או לעכב בידו 

 .כאי לתבוע סעד כספי בלבד, והוא יהיה זלחברה
 

הוראה מאת משרד הפנים ו/או כל גורם  לחברהתן ם כי אם תינמוסכם בזאת בין הצדדי .65
רשאית החברה וזה זה, תהא ו אחרת לביצוע חסטטוטורי אחר ו/או תיווצר כל מניעות חוקית א

לסיום הסכם זה לעיל בנוגע  י סיום וגמר באופן מיידי, ויחולו הוראותלהביא חוזה זה ליד
 ההתקשרות בין הצדדים.

 
תהיה סמכות שיפוט  ,באר שבעיינית, שמקום מושבם בעיר מבחינה ענם לבתי המשפט המוסמכי .66

 חוזה זה.או סיומו של כריתתו, קיומו מבלעדית בכל עניין או מחלוקת הנובעים 
 

 כתובות והודעות .67
 

 וא להסכם. בות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבכתו 44.1

 

אחת כתב בלבד, בשצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, תינתן ב כל הודעה 44.2
 הדרכים הבאות: 

 

הודעה משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את ה 44.2.1
 אר. עדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדוכמגיעה לי

 

יעדה בתוך יום ו את ההודעה כמגיעה למשלוח באמצעות פקסימיליה, ואז ירא 44.2.2
 עסקים אחד ממועד משלוחה.

 

 יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה. ידנית, ואז במסירה  44.2.3
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 ותיםהשיר נותן  החברה

מטעמו ה"ה  באמצעות מורשי החתימה  ורשי החתימה מטעמה  מבאמצעות 
_____ _______________ ת.ז. ______

 _ ת.ז. ___________. ו_____________
 

כם מאשר כי הס עו"ד, דן שווץאני הח"מ, 
ידי המורשים -רהט על חכ"לזה נחתם בשם 
 לחתום בשמה.

 

  
מאשר אני הח"מ, _____________, עו"ד, 

 השירותים נותןנחתם בשם  כי הסכם זה
 בשמו על הסכם זה. ע"י המורשים לחתום

   
 עו"ד _____________,  עו"ד_____________, 

   
 _______________תאריך: __  תאריך: _________________
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 מסמך ג'
 

 מפרט השירותים
 

 הגדרות

 :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם

 "וסמכים מטעמו בביצוע העבודהשליחיו ומורשיו המ ,עובדיו ,לרבות נציגיו - "נותן השירותים. 

 "יה על כל רכיבלמסמכי המכרז,  8טופס מס' בכמוגדר  יעהמצהצעתו הכספית של   - ה"ההצע
 .מכי המכרז המפרטיםלרבות מס

 ידי  המורשה בכתב על לרבות כל אדם ,מעת לעת ,או מי שימונה על ידו/ו מנכ"ל החכ"ל – ״המנהל״
 .לצורך הסכם זה החברה

 11/2019' מכרז פומבי מס ,החכ"לשהתפרסם על ידי  המכרז - ״המכרז״. 

 "ל פי מסמכי ו של הספק עלפקח על ביצוע התחייבויותי החברהשימונה על ידי  מי- "המפקח
 .המכרז

 
 אספקת כוח אדם 

 
 מהימן ואיכות ,וח אדם מיומןכ  נוסכם על חשבומתחייב להעמיד למשך כל תקופת ההספק ה .1

 ונה והדרכת כושר. בתחומים שלהלן: הצלה, עזרה ראש
 

 ,את ההשגחה עליהם ,למתן השירותים כל האמצעים הנדרשים מתחייב לספק אתהספק  .2
 .פי שיינתנו מעת לעתכ החברהיות ולהיענות להנח

 
יהא  ,כם זהבכל מקרה בו יסתייע הספק בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הס .3

למען  .החברהדי מורשי החתימה של מראש ובכתב על י חברהר כפוף ומותנה באישור ההדב
כל וזאת מ ,ית לסרב לבקשת הספק להסתייע בקבלני משנהרשא חברהמובהר כי ה הסר ספק
 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,אסיבה שהי

 
טרם י. בור ריאיון אישעליהם לע העובדים המוצעים ע"י הספק כתנאי לתחילת עבודת כלל .4

נוי כל לגבי העובדים המוצעים. מיחיים וההמלצות קורות הריאיון על הספק להמציא למנהל 
  .המנהלאישור בכתב של ריאיון וכפוף לספק עובד שהציע ה

 
או לגרוע מאחריות הספק /להפחית והספק ע"י המנהל כדי  שורם של עובדיכי אין באי יובהר .5

מתוקף  □כל אחריות אחרת בה הם נושאיאו  □ת ביצועיהרמ ,עבודתם ,חברהה כלפי
  .תפקידם

 
ובדרישה זו  ,בלתי מתאים וראה לשי חלפת עובדלדרוש מהספק ה ,בכל עת המנהל יהא רשאי .6

הספק מתחייב למלא דרישת  .חברהעובדי הספק לבין ה ומעביד בין אין כדי ליצור יחסי עובד
 .ורה נוספתללא שיהוי וללא כל תמעובד, המנהל להחלפת 

 
לרבות בתשלום  ,קת העובדים מטעמופק יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסהס .7

ה על והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלם כים בהעסקתם על פי כל דין הכרוהניכויי
 .לרבות תשלום שכר מינימוםמעביד 

 
הביטוח למלא אחר חוק  וכן ,הספק מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו .8

 .1995-התשנ״ה ,[נוסח משולב]הלאומי 
 

ש עימן קלון והוא מתחייב ו הורשעו בעבירות שיהספק מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדי .9
מתחייב הספק לנקוט באמצעים הראויים על מנת כן  .כאמור שלא להעסיק עובד שהורשע

 .להבטיח את מניעת העסקתו של עובד כאמור
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ם החלפה של ודות כוח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשתחייב להחזיק עתהספק מ .10
לעניין  .או מכל סיבה אחרת שהיא מילואים ,דר בשל מחלהמי מהנמנים על עובדיו אשר נע

ימי עבודה, מכל סיבה שהיא, על הספק להעמיד עובד  3דר מעל ל והעובד נעזה מודגש, כי ככ
יעמוד בהתחייבות להעמיד עובד חלופי, . ככל והספק לא חלופי כאמור ולדווח למנהל על כך

 וסכם. גין הפרה זו כפיצוי מלכל יום ב₪  500יום הרביעי יקוזז סך של החל מה
 

או /או קבלני המשנה ו/ת עובדיו וביצוע עבוד לטיב חברההספק יהא האחראי הבלעדי כלפי ה .11
ר את משנה בכדי לשחר להעסקת ספק חברהעובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של ה

 .הספק מאחריותו הבלעדית
 

דם שיירשם פנקסי כוח א ,ל המנהללשביעות רצונו ש ,שבביצוע העבודה ינוהלוהספק מתחייב  .12
  .מי עבודתועובד וכן י מקצועו וסיווגו במקצוע של כל ,בהם שמו

 
 וכן ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,תו לפי דריש ,הספק מתחייב להמציא למנהל .13

שבועית ויומית  ,דשיתמצבת כוח אדם חו ,פי דרישתו ולשביעות רצונולהמציא למנהל ל
 .פקידם והעסקתםת ,ים לפי מקצועותיהםשתכלול חלוקת העובד

 
 חברהכי בכל הקשור למערכת היחסים בין הבלתי תלוי ויובהר כי הספק משמש ספק עצמאי ו .14

 ,האמור לעיל אם על אף  .עובדלבין הספק או מי מטעמו יחשב הספק כספק עצמאי ולא כ
או של אדם  היא מעבידתו של הספק חברהייקבע כי ה ,ת ובניגוד לכוונת הצדדים המפורש

ייד את ספק לשפות ממתחייב ה ,ק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע ההסכםאחר המועס
וכן  ,כתוצאה מנזק או תביעה שייגרמו לה בשל כך חברהבגין כל סכום בו תחויב ה חברהה

 .בשכ״ט עו״דבהוצאות המשפט ו
 

 כההיתרים, רישיונות, הכשרה והדר
 

 נותןתר או רישוי כלשהו, ל ידי כוח אדם בעל היבמקרה בו מתן השירותים דורש ביצוע ע .15
 כתנאי לתחילתל היתר או רישוי כאמור ולהציג כוח אדם בע מתחייב להעסיק השירותים

 שיון כאמור.את ההיתר ו/או הרי עבודת כוח האדם אצל המזמין
 

בעלי  :השירותים נותןהמועסקים על ידי לי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיו העובדים מב .16
בעלי  דוברי השפה העברית; לי רישיון עבודה תקף בישראל;ודת זהות ישראלית ובעתע

רפואי המאשר כי הם רשאים לעבוד בסוג העבודה הנדרש לצורך קיום התחייבויות  אישור
לי כל אישור בע וזאת על פי תוצאות בדיקה רפואית כוללת .על פי הסכם זה,  השירותים נותן

 לרבות אישורים תקופתיים.י המזמין, מעת לעת, ורפואי ו/או אחר כנדרש על יד
 

צורך ביצוע השירותים ו/או חלקם נדרש כוח האדם לעבור כי ל ירותיםנותן השהודיע המזמין ל .17
שבונו, את ההדרכה האמורה, , על חהשירותים נותןהכשרה ו/או הדרכה מיוחדת, יערוך 

 .הנחיות המזמיןמעת לעת ובהתאם ל
 

 הסעת העובדים
 

בודה ו, להגעת עובדיו לקאנטרי קלאב ולעזיבתם בסיום העידאג על אחריות רותיםנותן השי .18
 משך כל שעות היממה, כל ימות השבוע, לרבות בשבתות, ובחגי כל הדתותוזאת ב

 
 כוללת אף את עלות הסעת העובדים השירותים תןנוהנקובה בהצעת מובהר בזאת כי התמורה  .19

 אל שטחי המזמין.
 

 םמדי
 

על השירותים, יהיו עובדיו לבושים מדים כפי שיידרש  מתחייב כי בכל עת מתן השירותים נותן .20
 ין מעת לעת.ידי המזמ
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עבודתם  מתחייב להקפיד בכל עת כי עובדיו ילבשו בגדים המותאמים לתנאי השירותים נותן .21
 רישות כל דין ותקנות בטיחות רלוונטיות.בהתאם לד

 
 םקרים מיוחדימ

 
יהיה מסוגל לספק כוח אדם  השירותים תןנו, השירותים נותןשל  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו .22

 רכי מקרים מיוחדים, כפי שיקבע על ידי המזמין על פי שיקול דעתו,המזמין לצו עפ"י דרישת
נותן שעות מרגע ההודעה ל 2 –יאוחר מ קאונטרי קלאב לא וכח האדם האמור יתייצב ב

נטרי יהיו י העובדים שיועסקו בקאתנאי זה, המציע מצהיר כ. לצורך קיום תיםהשירו
 תושבים המתגוררים באזור.

 
 

 םנחיות לביצוע השירותיפנימיים וה נהלי עבודה
 

הנחיות מאת משרד ין ו/או בהתאם להוראות כל ד השירותים נותןבאספקת השירותים יפעל  .23
יהא  השירותים נותןחרת על פי דין ועל ו/או משטרת ישראל ו/או כל הוראה א הבריאות

מכוני  לכל דין ישים או הנחיה שתינתן מעת לעת לרבות חוקפק את השירותים בהתאם לס
לחוק  7לפי סע'  1998, תנאי המשטרה מספטמבר  1994 –)רישוי ופיקוח(,התשנ"ד  כושר

ש" , תקנות שוי עסקים "מים ונופבצו רי 7.4ק לפי פריט לעס 1968 –תשכ"ח רישוי עסקים 
, תקנות הסדרת  1994 –תשנ"ד ותים לבריכות שחייה( הרישוי עסקים )תנאי תברואה נא

 .2004 -יה( ,התשס"ד בבריכות שח מקומות רחצה )בטיחות
 

 הוסיף ו/או לעדכןמבלי לגרוע מכלליות האמור, ומבלי שיהא באמור כדי למנוע מן החברה ל .24
דה היה לעבוד בהתאם לנהלים הבאים: נוהל עבוי השירותים נותןו/או לשנות מן האמור, על 

מי ל עבודה פנינוה, נוהל עבודה פנימי למדריך חדר כושר, המקורה פנימי למציל בבריכה
 נוהל עבודה פנימי למפעיל בריכה ותורן אחזקה., לעובד לילה

 
י לפעול על פ השירותים נותןי לגרוע מאחריות המצוינים לעיל כדמובהר בזאת כי אין בנהלים  .25

הניתנים על ידו ו/או לשירותים  ירותיםהשהנהלים התקנות והחוקים הרלוונטיים ל
 השירותים נותןפנימי להוראות הדין על  רה בין נוהלבאמצעות עובדיו וכי במקרה של סתי

 ועובדיו להישמע להוראות הדין. 
 

 נוהלי בטיחות
 

עפ"י כל דין, לרבות  לקיים את כל הוראות הבטיחותהעובדים מטעמו ו השירותים נותן על .26
 קנות והכללים. עבודה )נוסח חדש( התב עפ"י פקודת הבטיחות

 
קנות הבטיחות תללי הבטיחות בעבודה כ  על קיום להקפיד השירותים נותןכמו כן על  .27

      והבריאות
 

 .לאחראייש לדווח על כך  המזמיןבכל מקרה בו נגרם נזק לציוד של  .28
 

 . אבנטרי קלהקאללא קבלת אישור מראש ממנהל  בהקאנטרי קלא יין להבעיר אש בשטחא .29
 

 .לבד המקומות המסומניםמ ,הקאנטרי קלאבום ין לעשן בכל תחא .30
 

 רשות -ברמעמד 
 

 -ייחשב בכל עת בקשר עם מתן השירותים כבר השירותים נותןדדים מסכימים מפורשות כי צ .31
ירכוש כל זכויות שהן  וסד ממוסדותיו ו/או כל חלק מהם וכי הוא לאל המזמין ו/או במרשות אצ

או עקב מתן השירותים. למען הסר ספק יוכל כנס למוסדות המזמין ו/עקב מתן הרשות להי
 ות בכל עת שהיא ולפי שקול דעתו הבלעדי.לבטל את הרשהמזמין 

 


