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תפים
ת למשתת
מסמך א'  -מידדע והוראות
ך
.1

.2

כלללי
1.1
1

הצעות לביצועע עבודות
מזמין" ו/או "התאגיד"( מזמין בזאת ה
בע"מ )להלן" :המ
מ
תאגיד מיי כרמל
תחנות שאיבה של התאגגיד ,הכל
משרדי התא גיד ובשתי ת
אתרי התאגייד ,לרבות במ
ניקיון בא
הלן" :העבודוות"(.
כרז/חוזה ,לררבות מפרט השירותים )לה
כמפורט בבמסמכי המכ

1.2
1

ה שהיא,
אוויר מכל סוג ו/או רמה
שבות בהשפעעות מזג הא
להתבצע ללא התחש
ע
על העבודדות
א יתקבלו
מין שהוא .לא
שביתה מכל סוג ומ
ה
ם ו/או
או מעשיות של חוסר פועלים
השפעות מדיניות ו /ו
קחת זאת
תנאי זה הינוו הכרחי ויסוודי בחוזה ,ועעל המציע לק
השפעות אלו כפירוש לכוח עליון .ת
בחשבון.

1.3
1

אמצעים
החומרים ,הא
מלוא הציוד ,ה
העמיד את מ
ציע הזוכה לה
ות יידרש המצ
לצורך בייצוע העבוד ת
א המכרז.
רש לביצוע העעבודות נשוא
וכח האדדם ,ככל שיידר

1.4
1

חומרי הניקויי הנדרשים ללביצוע העבודדות יעמדו בבדרישות
המציע יההיה אחראי לכך שכל ח
המפרט ו התקנים הרללוונטיים.

1.5
1

שירותים
המכרז ,לרבוות מפרט הש
המציע היטב את ככל מסמכי ה
ע
שת הצעתו ,יילמד
לפני הגש
מיוחדים
אי המקום המ
העבודות ,ואת תנא
ד
את השטח בו יבוצעו
כרז ,יכיר ת
המצורף למסמכי המכ
הביצוע.
העלולים להשפיע על ה

1.6
1

הסכם המצורףף לתנאי
תנאי המכרז והוראות הה
מכרז על פי ת
העבודות יבוצעו על ידי הזוכה במ
המציע הזוכה .משך
מזמין לבין ה
חתם בין המ
סכם"( ,שייח
המכרז ,על נספחיו )להלן" :ההס
הסכם.
ההתקשררות יהיה על פפי האמור בה

סמכי המכרזז/חוזה
מס
2.1
2

רבות מסמך זה ,מהווים ח
ם הבאים ,לר
המסמכים
חלק בלתי נפפרד מ"מסמככי המכרז" ,וויהוו את
מכרז/חוזה"(:
ולעיל" :מסמכי המ
:
"החוזה"" עם כל זוכה )להלן
ה(.
חיו )מסמך זה
תתפים ,ונספח
א'  -מידע והוראות למשת
מסמך א
מסמך בב'  -נוסח החוזה ,ונספחיו.
שירותים ,ונספחיו.
מסמך ג'  -מפרט הש
מויות.
מסמך ד' – כתב הכמ
המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמככי המכרז/חוזזה.
ם
סמכים הנוספים
כל המס

2.2
2

תנאי מכרז

ק את כל
הוא ראה ובדק
בזאת המציע כי ה
ת
מצהיר
תמו על ההצעה ובהגשתה מ
מובהר בזזאת כי בחות
הבלעדית
מציע מוטלת האחריות ה
חוזה .על המ
מכי המכרז/ח
ם המהווים חלק ממסמ
המסמכים
מסמכי המכררז/חוזה,
אם לרשימת מ
אימים במלוא
מסרו לו מתא
מסמכים שנמ
לבדוק וללוודא שכל המ
מהמזמין
מציע לקבל מ
מות השונות של תוכן הענניינים .במקררה של חוסר דדפים ,יכול המ
וכן לרשימ
תו.
בטרם הגשת הצעת
ם
חסרים
של הדפים הח
עותקים ש
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.3

2.3
2

מזמין .מסמכים אלה מוושאלים למצציע לשם
/חוזה שמורות למ
ה
כל הזכוייות במסמכי המכרז
הכנת הצצעתו והגשתה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמככים אלה
המציע רשאי להעתיק
ת הצעה למככרז זה .אין ה
לצורך הכנה והגשת
ך
ם ,אלא
ובמידע ההמפורט בהם
העבירם לצד גג' כלשהו ו/א ו להשתמש בבהם לכל מטררה אחרת.
מסמכים אלה ו/או לה

2.4
2

מכרז/חוזה נוועדו אך ורק לנוחיות
מודגש כי כותרות הסעיפים בככל מסמכי המ
ש
סר ספק
למען הס
כמו כן ,לצורך פפרשנות תנאי המכרז,
מסמכי המכררז/חוזה .ו
הי בפרשנות מ
ואין להן נפקות כלשה
ראות בעובדה כיי מסמכי
מנסח" ,ולפיככך אין ל ת
לא יובא בחשבון הכללל של "פרשנות כנגד המ
תם.
שהו בפרשנות
על ידי המזמין ככלי עזר כלש
המכרז/חחוזה הוכנו ל

2.5
2

התנאים והנסיבות העשויים להשפיע עלל הצעתו
המכרז וכל ה
כל מציע אחראי לבדייקת מסמכי ה
ועל ביצועע העבודות.

2.6
2

וכי הוא מקבל עעל עצמו
והבין אותם ,י
י
מסמכי המכררז ,קרא
אשר ,כי קיבל לידיו את מ
המציע יא
ס מס' 5
נוסח האישור מצורף כטופס
ח
ת בהם.
כל ההתחייבויות האמורות
את תנאייהם ואת ל
למסמך זזה.

חות זמנים ללמכרז
לוח
3.1
3

את לוחות הזמנים במכרז :
להלן טבללה המרכזת א

פעילות
הפ
קבלת מסמכי המככרז
ת
מועד תחילת

3.2
3

תנאי מכרז

אריך שעה
תא
16.6.19

שת הבהרות
מועד אחרון לבקש

 277.6.19בשעה 122:00

מועד סיור הקבלניים

 166.6.19שעה 100:00

מועד אחרון להגשת ההצעות

 100.7.19בשעה 122:00

תוקף ההצעה

7.11.19

רז
תוקף ערבות המכר

7.11.19

המועדים
תו הבלעדי ,ללשנות ו/או ללדחות את ה
המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פפי שיקול דעת
מהמציעים לא תעמוד ככל טענה
ם
מי
קופה קצובה ננוספת ,אחת או יותר ,ולמ
המפורטיים לעיל ,בתק
חייה כאמור.
שה בקשר לשיינוי ו/או הדח
ואו דריש
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תנאי סף
4.1
4

מציעים העומדדים בתנאים המצטברים המפורטים ללהלן:
כרז אך ורק מ
רשאים ללהשתתף במכ
4.1.1

צעות ,הינו תאגיד הרשוום כדין
מציע אשר נכון למועעד האחרון להגשת ההצ
בישראל.

4.1.2

קיון על פי סעעיפים ,1
קבלן שירות בתחום הניק
המציע הינו בעל רישיוון תקף של ק
התשנ"ו-
קת עובדים עעל ידי קבלני כוח אדם ,ה
10א' והתוספת השניה לחוק העסק
.1996

4.1.3

מו למועד
השנים שקדמ
קיון בשלוש ה
ניסיון מוכח בביצווע שירותי ניק
ן
המציע הינו בעל
מבנים ציבוריים וו/או בחמישה גופים
ם
מישה
למכרז בלפחות חמ
ז
הצעות
הגשת הה
מכרז זה.
דומה לעבודות העעומדות לביצווע בהתאם למ
ה
ציבוריים ,בהיקף

4.1.4

ת גופים
חוק עסקאות
הנדרשים לפי סעיף  2לח
המציע היינו בעל כל האישורים ה
ציבוריים ,התשל"ו – .1976

מובהר ומודגש בזאת למעען הסר ומנווע ספק כי ככל הדרישות המפורטות בבסעיפים
הערה :מ
סיונם של
מכות על ניס
מציע ,וכי לא תותר הסתמ
 .4.1.1עדד  4.1.4חייבוות להתקיים אך ורק במ
אנשי מפתח וכיוצ"ב(.
רות בנות ו/או חברות אם ,,שותפויות ,א
אחרים )וובכלל זה חבר

.5

4.2
4

אישורים
דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו א
ל
התנאים המפפורטים
שר לא יעמוד בעצמו בכל ה
מציע אש
המזמין לפסוול את הצעתו.
עומד בתנאים דלעיל – רשאי ה
ד
ם כי הוא
המעידים

4.3
4

את הזכות ,לפי שיקול דעתוו הבלעדי
מר לעצמו ת
לעיל ,המזמין שומ
,
מבלי לגררוע מכלליות האמור
מציעים ,לאחר הגשת ההצצעות למכרז ,להשלים מידדע חסר ו/או המלצות
לדרוש מככל אחד מהמ
תו של המציע ,וזאת
בכל הקשור לכלל הקשור לנייסיונו ויכולת
טיביים ,ל
שורים דקלרט
ו/או איש
שפורטו לעיל.
עמידתו של המציע בבתנאי הסף ש
ו
לצורך הווכחת

4.4
4

שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש
כמו כן ,ש
ש מידע נוסף אודות ניסיוונו של המציעע לביצוע
אך לא חייב ,לערוך בדיקוות משלו
היה רשאי ,א
ה ,והמזמין יה
המכרז /חוזה
התחייבוייותיו על פי ה
ת שיקולי
הבדיקות הנ""ל ,אם בכלל תעשנה ,תכלללנה במסגרת
ציע .תוצאות ה
סיונו של המצ
בדבר ניס
המזמין ללבחירת הזוכה במכרז.

קבבלת מסמכי המכרז
5.1
5

הנריך הרץ  18חיפפה ,החל
ך
מין ,רח'
משרדי המזמ
ללא תשלום ,במ
תן לקבל ,א
מכי המכרז נית
את מסמ
מים א'-ה' ,בבין השעות  ,09:30-15:300מומלץ
מהמועד הנקוב בטבללה בסעיף  3.1לעיל ,בימ
לתאם מרראש בטלפון .04-8685846

5.2
5

אינטרנט של המזמין )בבכתובת:
סמכי המכרזז באתר הא
סם את מס
המזמין רשאי לפרס
בלשונית מכרזים(.
ת
,ww
ww.mei-carm
mel.co.il

5.3
5

טיים אשר איננם מצורפים למסמכי
טים סטנדרט
המכרז ,לרבות מפרט
,
סמכי
המציע יככול לעיין במס
מכי המכרז( ,בבימים א' – ה' משעה  9.30עד  12.30במשרדי
הינם חלק ממסמ
המכרז )בבמידה ו ם
חיפה ,בתיאום טללפוני מראש.
ה
התאגיד ,רח' הרץ היינריך 18

תנאי מכרז
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סייור קבלנים
6.1
6

 3.1לעיל ,בחדדר הישיבות במשרדי
ה בסעיף 3
הנקוב בטבלה
קבלנים ,יתקייים במועד ה
סיור הק
הרץ  18חיפה )להלן" :הסייור"(.
המזמין ,ברח' הנריך ה

6.2
6

חייבו את המזזמין ,לא יהווו מצג כל
אמרו במהלך הסיור לא יח
ברים אשר יא
מובהר ,כי דב
מוצהר ומ
סיור כאמור נותן המציע
תתפותו ב ר
אין בהם כדי ללסתור את מסמכי המכרזז .בעצם השת
שהוא וא
תייחסות של המזמין
תוקף לכל הת
מתו לתנאי זזה .מבלי לגררוע מהאמורר ,לא יהיה ת
את הסכמ
טוי במסמך הבהרות
מכן לידי ביט
במהלך הסיור ,אללא אם היא בבאה לאחר מ
ך
לתנאי ההמכרז
מלהעלות כל טענה בקשרר לסיור
המציעים יהייו מנועים מ
בסעיף  9להלן .ה
ף
אמור
בכתב כא
ם.
הקבלנים

עררבות מכרז
7.1
7

טחת התחייבבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרזז )להלן:
המציע יצצרף להצעתו ערבות להבט
ערבות אוטונומית ובלתי מותננית ,שתוצא לטובת המצייע ,מאת
ת
ת"( .הערבות תהיה
"הערבות
תהיה על
ס'  3המצורף לתנאי המכררז .הערבות ת
אלי ,על פי הנוסח המצורף בטופס מס
בנק ישרא
אלפים .(₪
סך של ) ₪ 10,0000במיילים :עשרת א

7.2
7

למועד הנקוב בטבללה שבסעיף  3.1לעיל.
ד
תעמוד בתוקפפה עד
הערבות ת

7.3
7

דרוש מהמציע הארכת העערבות לתקופפה נוספת .היה והמציע ללא ייענה
המזמין יהא רשאי לד
במועד אחר שייקבבע ,יהיה
ד
ימים לפני מועד פפקיעת הערבות או
לדרישה זו לפחות ) 7שבעה( ם
את הערבות בבאופן מיידי.
המזמין ררשאי לחלט א
ש על פי
מסר למזמין כתב ערבות ביצוע כנדרש
הערבות תוחזר למצייע הזוכה ,מייד לאחר שמ
אחר הכרזת וועדת המכררזים על
שר לא יזכו במכרז ,ערבו תם תושב לא
ההסכם .מציעים אש
מכרז.
הזוכה במ

7.4
7

7.5
7

תנאי מכרז

חלט את הערבבות בכל מקררה בו מציע:
המזמין יהא רשאי לח
7.4.1

סר ניקיון כפייים;
סנות או בחוס
במהלך המכרז בעררמה ,בתכסיס
ך
נהג

7.4.2

דת המכרזים מידע מטעה או מידע מהוותי בלתי מדוויק;
מסר לוועד

7.4.3

מההצעה שהגגיש למכרז ללאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
חזר בו מ
במכרז;

7.4.4

שהן תנאי
מכרז הוא לא פעל לפי ההווראות הקבועעות במכרז ש
אחרי שנבחר כזוכה במ
ת ערבות
מזמין עם הזוככה במכרז ,ללרבות המצאת
שרות של המ
מוקדם ליצירת ההתקש
ביצוע.

הצעה ולהכשיר עערבות על
ה
ת ,לקבל
אך לא חייבת
הא רשאית ,א
מובהר בזזאת כי ועדת המכרזים תה
הפגם נעשה בבתום לב
אף פגם בבנוסח הערבוות ,וזאת אם שוכנעה ,לפיי מיטב שיקול דעתה ,כי ה
שוויון בין המצציעים.
להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגווע בעקרון הש
ת
וכי אין בבו כדי
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עה
ש לצרף להצע
סמכים שיש
מס
8.1
8

חברות.
רישום ותדפיס עדככני מרשם הח
ם
המציע יצצרף להצעתו תעודת

8.2
8

שור קבלן
יצרף המציע איש
ף
בתנאי הסף הקבועע בסעיף  4.1.2לעיל,
י
המציע
להוכחת עמידתו של ה
ם כנדרש.
כוח אדם
את טופס
אי הסף הקבווע בסעיף  4.11.3לעיל ,ימללא המציע א
להוכחת עמידתו של המציע בתנא
ודוא"ל( .יובהר ,כי המזמין
ל
טלפון
איש קשר לבררורים )כולל ט
תנאי המכרז ,כולל פרטי א
מס'  2לת
קשר ,אך אינו מחויב לעשות כן.
מי מאנשי הק
שומר לעצצמו את הזכוות לדבר עם מ

.9

8.3
8

עסקאות גופים ציבווריים ,התשלל"ו1976-
ת
האישורים הננדרשים לפי חוק
המציע יצצרף את כל ה
כוחו .כמו כן יחתום המצייע על ההצהרה המצורפת ככטופס מס'  4לתנאי
ת שהותקנו מכ
והתקנות
המכרז.

8.4
8

פס מס'  6לתנאי המכרז.
המצורף כטופ
המציע יצצרף אישור עוו"ד בדבר זכוויות חתימה ה

8.5
8

ההודעות
עותק של מסמכי המכרז ,וה
ק
כשהוא חתום ,וכןן יצרף
א
הסכם
המציע ייצרף את הה
מים על ידו.
ם כשהם חתומ
למציעים

8.6
8

הול ספרים.
על המציעע לצרף להצעעתו אישור ניה

קשת הבהרוות למסמכי המכרז
בק
9.1
9

ו/או אי בהירות שהתגלו
ו
שאלות וההבהרות בנוגגע למסמכי המכרז/חוזה ,לרבות לגבי סתירות
א יאוחר
תב ,וזאת לא
אך ורק בכת
המכרז/חוזה ,תתקבלנה א
בקשר למסמכי ה
ר
על ידי ההמציע
בשאלות ההבהרה ככל שאלה
ת
מהמועד הנקוב בטבלה בסעיף  3.1לעיל .המציעעים רשאים ללכלול
חוזה.
שוא המכרז/ח
ביצוע העבודות נש
ע
שר עם מסמככי המכרז/חוזזה ו/או
ם להעלות בקש
שברצונם

9.2
9

מכרזים,
מיין  -רכזת מ
רות יש להפנוות למזמין בבכתב בלבד ,ללידי לילי שמ
אלות וההבהר
את השא
בימים א'  -ה' ,ביןן השעות
ם
,LiliS
S@mei-carm
בפקס' ,04-86859477 :או בדוא"לmel.co.il :
שרדי המזמיין בטל':
לוודא קבלה של הפקס' או הדוא"ל במש
א
 .08:30 - 15:00על המציע
.04--8685846

9.3
9

הפניה תככלול פרטים כדלקמן :פררטי השואל ,ככתובת דוא"ל ,שם המכררז ,מס' עמודד ,הסעיף
 Wבלבד
מתייחסת השאלה ופיירוט השאלה  .השאלות תווגשנה על גבי קובץ WORD
ת
אליו
במכרז א
:(PDF
קים או מסמככים בפורמט F
בטבלה בבמבנה הבא )ללא יתקבלו מסמכים סרוק
מס"ד

9.4
9

תנאי מכרז

מס' עמוד

סעיף במכררז/הסכם

שאלה
פירוט הש

שובות יהוו חללק בלתי
תב ,במידת הצורך ,לכל רווכשי המכרז .מסמכי התש
תשלחנה בכת
תשובות ת
ם עליהן.
הצעה ,ולחתום
סמכי המכרז/חוזה ,ועל כל מציע לצרףף את מסמכי התשובות לה
נפרד ממס
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9.5
9

כמו כן ,ההמזמין יהא רשאי ,בכל עעת ,להכניס בבמסמכי המככרז/חוזה שינויים ותיקונים ,מכל
שות ו/או
סף ו/או דריש
סמך הבהרות ו/או מידע נוס
שי המכרז מס
מין וסוג שהוא ,ו/או ללשלוח לרוכש
את לפי שיקוול דעתו הבללעדי ,בין
לאלו הכוללים במסמכי המכ רז/חוזה ,וזא
ו
הוראות נוספות
מציעים.
בתשובה לשאלות המ
ה
ת ובין
הרשויות המוסמכות
ת
רישת
ביוזמתו ,בין על פי דר

9.6
9

מקוריים,
ובין מסמכי המככרז/חוזה המ
הבהרות ן
האמור במסמכי הה
ר
ה ,בין
בכל מקררה של סתירה
מם ,יגבר
סתירה בין מסמכי ההבהררות ובין עצמ
מור במסמכי ההבהרות .בבמקרה של ס
יגבר האמ
אוחרת יותר.
האמור בבהבהרה המא

9.7
9

ם שינתנו
הר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל הפירושים ו//או ההסברים
סר ספק ,מובה
למען הס
ם שינתנו
בעל פה ללמציעים במכרז ו/או על ידי מי מהיוועצים למזמיין .פירושים וו/או הסברים
מין ,ורק
אינם מחייביים את המזמ
על ידי היועציים למזמין ,א
מכרז ו/או ל
בעל-פה ללמציעים במ
מזמין.
מכרז/חוזה שננמסרו בכתב יחייבו את המ
תשובות ,הבהרות ותיקונים בקשר למסמכי המ

הצצעת מחיר
ח ד' למסמכי המכרז( את התמורה הנדדרשת על
קוב בכתב הכמויות )נספח
 10על המציעע למלא ולנק
0.1
חודשי.
ידו לביצווע העבודות ,כאשר התמוררה הינה על ח
נקובים בשקלים חדדשים ,ולא יככללו מס ערך מוסף.
ם
ם יהיו
 10המחירים
0.2
ם .מבלי לגרווע מיתר
אותם ינקוב המצציע בהצעתו יהיו סבירים
ם
חירים
 10מובהר בבזאת כי המח
0.3
השכר לעובד בהתאם
שלא יפחת מה
חייב לשלם לעעובדיו שכר ש
הוראות ההמכרז/חוזה ,הקבלן מתח
לעת על ידי אגףף החשב
סם מעת ת
תמחירי לעובדי הנייקיון המפורס
י
ספח
לרכיבים כמפורט בנס
משרד האוצר המצ"ב כנספפח ה' לחוזה .
הכללי במ
מבלי לגררוע מכלליות האמור לעילל ,המציע ימללא את כל הררכיבים המפוורטים בטבלת רכיבי
חירי המצורףף כנספח לכתב הכמויוות )להלן" :הנספח
המצורפת כננספח התמח
השכר ה
רכיבי השכר ,לרבבות עלויות נללוות למציע וררווח .הקבלן מתחייב
י
התמחיריי"( ,ושיכלול את כל
חירי הממולא
מהשכר לעובבד בהתאם ללנספח התמח
לשלם לעעובדיו שכר שלא יפחת מ
א שצורף
להצעתו.
בזאת כי המציע הזוכה לא יהיה רשאי בשום אופן לשלם למי מעובדיו
ת
מודגש
 10מובהר ומ
0.4
ספח התמחיררי ובכל מקרה השכר
שיועסקו בעבודות נשוא החוזה שככר הנמוך מזזה הנקוב בנס
בתקנות מכוח החוק להגברת האככיפה של
ת
א יפחת מהעללות המינימאללית כפי שתי קבע
לעובד לא
הלן" :החוק להגברת האככיפה"( ו/או לחוק שכר מינימום
דיני העבבודה ,התשע""ב) 2011 -לה
קת עובדים עעל ידי קבלניי שירות
רחבה בענף הניקיון ו/אוו חוק העסק
ו/או הורראות צו ההר
ת עובדים
הוראות צו העסקת
ת
 2013ו/או
התשע"ג2 -
בתחומי ההשמירה והנייקיון בגופים ציבוריים ,ה
בגופים ציבוריים ,התשע"ג ,20013-ו/או
ם
השמירה והנייקיון
שירות בתחומי ה
ת
קבלני
על ידי ק
מדו בתוקף מעעת לעת ובצירוף מלוא זכויותיהם
הוראות ככל דין אחר,ללפי הגבוה ,כפפי שאלו יעמ
תית ,דמי
מבלי לגרוע חופשה שנת
הוראות אלו לרבות אך מ
של העובדים בהתאם לה
הנלוות ש
ם ,מחלה ,שי לחג וכיו"ב .המזמין שומר לעצמו
סיה ולפיצויים
הבראה ,דדמי נסיעות ,הפרשה לפנס
אות הדין
אינם מתיישבבים עם הורא
סבירים או שא
מחירים לא ס
ת לפסול מצייעים שנקבו מ
את הזכות
הצווים דלעילל.
סכמים ו/או ה
ו/או ההס
אלית לפי
שכר המינימא
או בעלות הש
 10התמורה תהיה צמודה לשינויים בבדין ו/או בצ ו הרחבה ו/א
0.5
מהמחויב
העובדים לא יפחת מ
ם
שכר
חו ,באופן שש
התקנות מכוח
הוראות ההחוק להגברת האכיפה וה
על פי כל דין ,הכל לפי הגבוה.

תנאי מכרז
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כי במקרה שללא יוצג מחייר בסעיף כללשהו מסעיפיי הנספח
בהר בזאת י
סר ספק ,מוב
 10למען הס
0.6
הדבר לגרום ללפסילת ההצעעה.
התמחיריי ,אזי עלול ה
שינקוב המצציע בהצעתו יכלול את ככל העבודות ,,הציוד,
חיר ההצעה ש
 10מובהר בבזאת כי מח
0.7
ספר הנדרש בבחוזה( ,תשללום שכר
ם ,חומרי העזזר ,כח אדם )לרבות עובדדי ניקיון במס
החומרים
העבודות
ח התמחירי ,וכל יתר הדררוש לביצוע ה
סוציאליים בבהתאם לנספח
העובדים ותנאיהם הס
רז /חוזה.
על פי כל מסמכי המכר
מויות במקום המיועד
ההנחה בכתב הכמ
ה
תן הנחה כלליית ,עליו לנקווב את
 10אם ברצוון המציע לית
0.8
ת החוזה
הכמויות ,וכל הוראות
,
תב
לכך באחחוזים בלבד ,וההנחה תחוול על כל סעייף מסעיפי כת
אמור לעיל .מוובהר ומודגש בזאת כי כל צורה אחרת של מתן
תתייחסננה לסכום לאחר הנחה כא
ההצעה
ה
הנחה עלוולה לגרום לפפסילת
ת הצעתו
חוזה .בהגשת
מופנה לסעיף התמורה בח
מועדי התשללום המציע מ
שור לתנאי ומ
 10בכל הקש
0.9
הנ"ל.
אי התשלום ה
מצהיר ההמציע כי הוא ראה ,הבין ומסכים לתנא
.11

הצעות
כלללי הגשת הה
 11התאמה ללתנאי המכרז
1.1
11.1.1

א רשאי,
תהיינה ערוכות ומוגשות ללפי תנאי ודרישות המכרז .המזמין יהא
ההצעות ת
ת ,שינוי,
שיש בה התנייה ,הסתייגות
קול דעתו הבבלעדי ,לפסולל כל הצעה ש
על פי שיק
מכרז.
חס לתנאי המ
או השמטה ביח
תוספת ו

11.1.2

תוספת שייעשו על ידי המציע בבמסמכי
ת
ה ו/או
מקרה של שינוי וו/או השמטה
ה
בכל
סתייגות לגבייהם ,בכל דדרך ו/או צצורה שהיא )להלן:
המכרז ו//או כל הס
התאגיד:
"הסתייגוייות"( ,רשאי ה
הצעת המציעע למכרז;
 11.1.2.1.1לפסול את ה
נכתבו כלל ולהתעללם מהן;
ו
אילו לא
סתייגויות כא
 11.1.2.1.2לראות בהס
אילו מהוות הן פגם טכני בלבד;
סתייגויות כא
 11.1.2.1.3לראות בהס
 11.1.2.1.4לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגגויות ,ובלבד שבתיקון כא
אמור אין
ה.
ההצעה ו/או פפרט מהותי בה
לשנות את מחיר ה
ת
בכדי
ם יחליט
ההחלטה בין האפשרוויות דלעיל ננתונה לשיקול דעתו של התאגיד .אם
התאגיד ללנהוג לפי אחת האלטרננטיבות המנוויות בס"ק לעיל ,והמצייע יסרב
ו/או לחלט את הערבות
ו
שאי התאגידד לפסול את ההצעה
להסכים ללהחלטתו ,רש
הבנקאית שהוגשה על יידי המציע.

תנאי מכרז

11.1.3

המכרז ולצרףף לה את
הפרטים הנדררשים בתנאי ה
הצעתו לכל ה
על המציע להתייחס בה
ם.
כים הנדרשים
כל המסמכ

11.1.4

ם ,לצורך
טיים נוספים
סמכים רלבנט
ה פרטים ומס
שאי המציע ללצרף להצעה
בנוסף ,רש
ת המציע
המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת
ם
אימות הנתוננים
הבהרה ,פפירוט נוסף וא
תו.
ת של הצע .
הצגה מיטבית
מנת להבטיח ה
נדרש על מ
עמ'  10מתוך מתוך 788
מ

11.1.5

האמצעים שייידרשו ואת התנאים
הערכתו ,את ה
שבון ,על פי ה
המציע להביא בחש
ע
על
העבודות וביצצוע התחייבויותיו על
קשר לביצוע ה
העלולים לעלות בהק
ם
הבלתי צפויים
אחריותו הבללעדית את כל המידע העשווי להיות
פי החוזה .לשם כך ירכז המציע על א
תקשרות
הכנת הצעתו והת
ת
כלשהי על
לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפפיע בצורה ל
בחוזה עם המזמין.

מה
ואישור זכויות חתימ
ר
תומה
 11הצעה חת
1.2
11.2.1

המכרז יהיו חתומים
מסמך שיש ללהגיש על פי דרישות ה
כל טופס ומ
ההצעה וכ
הדבר נדרש בככל טופס
ציע ,וככל שה
ה מטעם המצ
מלאה של מוררשי החתימה
בחתימה מ
חתימה על ככל אחד
מות מאושררות על ידי עו"ד ,וכן ח
מך כשהחתימ
ו/או מסמ
מהעמודים בראשי תיבבות.
ם

11.2.2

מציע את
תו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המ
מודגש בזאת כי בחתימת
מובהר ומ
הסכמתו ללכל האמור במסמכי המכררז/חוזה ובתננאיהם.

11.2.3

מך אחר הנדררש על פי
להמציא אישור של ררו"ח או עו"דד ,או כל מסמ
א
ההצעה יש
ה
עם
התאגדות של המציע ו/או הדין ,המאשר כי החותמיים על מסמכיי ההצעה
מסמכי הה
תם את המציעע ולהגיש הצעעות מחייבות בשמו.
חייב בחתימת
רשאים לח

הצעות
 11הגשת הה
1.3
11.3.1

שו בשני ) (2עעותקים ]מקור ועותק
הנדרשים יוגש
כל המסמכים ה
הצעת המציע ,כולל ל
הנוסף ,תינתןן עדיפות
התאמה בין עעותק המקור ללבין העותק ה
קרה של אי ה
נוסף[ .במק
מקור.
לעותק המ
אתרי התאגידד".
על המעטפפה יירשם "מכרז מס'  99/19לביצוע שיררותי ניקיון בא

 11עותק הצצעה מושחר
1.4

תנאי מכרז

11.4.1

ההצעה )ללא ההצעה
אחד נוסף של ה
ד
המעוניין בכךך ,עותק
בנוסף ,יגייש המציע ,ה
בו מידע סודי ,שלדעת המצציע הוא
הכספית( שבו הושחר המידע שהמ ציע רואה ו
מציעים האחררים .עותק זה יסומן
אין לגלותו למ
מהווה סוד מסחרי או מקצועי שא
סודיות מסחררית".
במילים "ס

11.4.2

על פי כל דין ללקבל את דעתו של המציע .למען הסדדר הטוב
המזמין אינו מחויב ל
שר סומן
מציעים האחררים מידע אש
חר לגלות למ
מובהר בזאת ,כי ככל שהמזמין יבח
מידע ,על
מין למציע ,ללפני גילוי המ
שאין לגלותוו ,יודיע המזמ
מציע כמידע ש
על ידי המ
המציעים האחרים ותינתן למציע
המידע שבכוונתו ללגלות בפני ה
ע
בדבר
החלטתו ב
חלטה זו.
שהות של  48שעות כדי לערער על הח

11.4.3

כאמור לעיל ,יהא המזמין
ר
עותק נוסף
ק
א יגיש
הסר ספק ,במידה והמציע לא
למען ר
המציע על כלל פרטיה
למציעים האחרים את הצעתו המלאה של ה
ם
רשאי לגללות
.
כאמור.
ה בקשר עם הגילוי
מוותר על כל טענה
ר
המציע
ותנאיה ,וה

עמ'  11מתוך מתוך 788
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.12

.13

מועד ההגשה
1.1
1

הלן":המועד האחרון
המועד בנקוב בטבבלה בסעיף  3.1לעיל )לה
ד
אוחר מ
תוגש לא יא
ההצעה ת
הנריך הרץ  188חיפה.
מזמין ברח' ה
שבמשרדי המ
לתיבת המכרזים ש
ת
כרז"(,
ההצעות למכ
להגשת ה
המציע ידדאג לקבל אישור בדבר הגגשת הצעתו ככאמור.

1.2
1

תיבדקנה
הרשומים לעיל לא ת
ם
מזמין לאחר המועד והשעה
ההצעות שתתקבלנה במשרדי המ
ותוחזרנהה למציע כמות שהן.

תוקף ההצעה
בסעיף  3.1לעיל.
ף
מועד הנקוב בבטבלה
זכות חזרה עד למ
תעמוד בתוקפפה ,ללא ת
 13ההצעה ת
3.1
ה נוספת,
את תוקף הצעתם לתקופה
הם( להאריך א
בקש מהמציעיים )או מי מה
 13המזמין יהא רשאי לב
3.2
התאם.
ת הצעתם בה
אחת או ייותר ,והמציעעים מתחייבים להאריך את

.14

הצצהרות המצייע
וכהצהרה שכל פרטיי המכרז
ה
שור
תפותו במכרז כמוה כאיש
מציע והשתת
 14הגשת הצצעתו של המ
4.1
את כל הידע ,הכישורים והיכולות
ומסמכי המכרז/החוזזה ידועים וננהירים לו ,ווכי יש לו ת
המכרז -
חינה שהיא ללבצע את העבבודות נשוא ה
סוגל מכל בח
ת ,וכי הוא מס
המקצועייות והאחרות
במסמכי המכרז/החוזה.
י
הכל כמפפורט
 14על המציעע לבסס הצעעתו על בדיקוות ו/או תחזייות שנערכו עעל ידו ובאחרריותו ביחס ללכל נתון
4.2
תחול אחריות כלשהי בעניין זה.
המזמין לא ת
רלבנטי ללהצעתו ,ועל ה
תפותו במכרזז כמוה כאיישור וכהצהררה כי המצגגים ו/או
מציע והשתת
 14הגשת הצצעתו של המ
4.3
אומתו ונבדקוו על ידו,
מכי המכרז ,א
המזמין במסמ
נמסרו לו על ידי ה
ו
הפרטים אשר
ם
הנתונים ו/או
מטעמו לא תהיה כל אחרריות ו/או חבות כלפי המצציע בגין נתוננים ו/או
מין ו/או מי מ
וכי למזמ
פרטים ו//או מצגים אללו.
ט כלשהו
הבנה בקשר לפרט
ה
טעות או אי
ת
ה בדבר
בזאת כי כל טענה
ת
 14בהמשך ללאמור לעיל ,מובהר
4.4
הגשת ההצעה.
ת
או לפרטיים כלשהם מפרטי המכרז  -לא תתקבלל לאחר
ה וימצא
מציעים אחרים ,ככאשר במידה
ם
ם עם
צעתו הוגשה ללא תיאום
מצהיר כי הצ
 14המציע מ
4.5
ט ערבות
הצעה וחילוט
להביא לפסילת הה
א
הצעות עלול הדבר
המזמין ככי קיים חשש לתיאום ה
ההצעה.
לא יהיה מעורבב באופן כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביותר
הוא לא היה ו א
מצהיר כי א
 14המציע מ
4.6
אחת.
מהצעה א

.15

טוח
ביט
ה במכרז
המציע שיזכה
 15תשומת ללב המציעים מופנית לדריישות המזמיןן לקיום ביטווחים על ידי ה
5.1
טוח" ו/או "הבביטוחים" ,בהתאמה(.
הוראות הביט
טוח" ו/או "ה
)להלן" :דדרישות הביט
תנאים המפוררטים בסעיף הביטוח
ח בהתאם לת
 15המציע ההזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח
5.2
חוזה.
המצורף כנספח ב' לח
ף
ה" או "ההסככם"( ובאישורר ביטוחי החבברה
לחוזה )לההלן " :החוזה

תנאי מכרז
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מפורטות לעיל ולהלן,
הוראות הביטוח המ
ת
טחיו את דריישות ו
להביא לידיעת מבט
א
מתחייב
 15המציע מ
5.3
ממבטחיו
בזאת כי קיבל מ
ת
המכרז והחוזזה במלואן ,וומצהיר
ואת מהוות העבודות לפי מסמכי ה
כמפורט לעיל ולהלן.
ט
רו את כל הבייטוחים הנדררשים
ת לערוך עבור
התחייבות
סמכי המכרז וולהפקיד
הביטוחים הננדרשים במס
שיזכה במכרז ,לבצע את ה
מתחייב ,ככל ש
 15המציע מ
5.4
תן ,את אישורר ביטוחי
תנאי לתחילת
העבודות וכת
חילת ביצוע ה
חר ממועד תח
בידי המזזמין לא יאוח
המבטחת.
תום כדין על ידי החברה ה
החברה )ננספח ב' לחוזזה( כשהוא חת
המציע כי בככפוף לדרישת המזמין
 15בנוסף לההמצאת אישוור עריכת הבייטוחים כאמ ור ,מתחייב ה
5.5
פוליסות הביטוח הנדדרשות.
ת
קים מ
בכתב ימצציא לו העתק
העלות במסגררת פניה
תייגות לגבי דרישות הבביטוח יש לה
במפורש כי כל הסת
ש
 15מובהר בבזאת
5.6
תייגויות
תקבלנה הסת
ת ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחרר הגשת ההצעה לא תת
להבהרות
ת הביטוח.
לדרישות
חי החברה )נספח ב'
הר בזה ,כי במקרה של אי המצאת אישור ביטוח
סר ספק מובה
 15למען הס
5.7
אי למנוע מהמציע הזוכה להתחיל
מין יהיה רשא
על ידי מבטחי המציע ,המזמ
לחוזה( ,חחתום כדין ל
שור החתום ככנדרש.
אי הצגת האיש
את ביצועע העבודות ו/או מתן השיררותים בשל א
ת אישור
של אי המצאת
מבלי לגרוע מהאמור בסעייף  15.7לעיל ,,מובהר בזה כי במקרה ש
 15בנוסף ומ
5.8
ת בחברה
)נספח ב' לחוזה( ,ככאמור בסעיףף  15.7לעיל ,יהא המזמין רשאי לראות
ח
ביטוחי ההחברה
מכרז.
של החברה במ
כמי שהפפרה את החוזה ו/או לבטל את זכייתה ש
ה( יצורף
ספח ב' לחוזה
חי החברה )נס
אישור ביטוח
הגשת ההצעות אין דרישה כי א
ת
 15יודגש כי בשלב
5.9
מת של המצייע בלבד,
חתימה וחותמ
חי המציע ,וייש לצרפם בח
להצעה ככשהוא חתום על ידי מבטח
סתייגות לגביי הנוסח,
הרת המציע ככי הוא בדק עם מבטחיו ואין להם הס
ם אישור והצה
המהווים
התנאים והכיסויים הביטוחיים הננדרשים.
.16

בדדיקת ההצעוות ובחירת זוכה
ש בזאת
היקפו הכספיי ,דחיפותו וחשיבותו מובהר ומודגש
 16לאור מוורכבותו של הפרויקט ,ה
6.1
הנמוכה ביותר או הצעה ככלשהי.
קבל את ההצעעה הכספית ה
במפורש ככי אין המזמין מתחייב לק
 16ההצעות תיבחנה בשללושה שלבים ככדלקמן:
6.2
שלב א'

המציעים בתנאי הסף .למען הסדדר הטוב
ם
הראשון תיבדק עמיידת
ן
בשלב
שלב ב'.
מדו בתנאי הסף יעברו לש
המציעים שעמ
ההצעות של ה
יוובהר ,כי רק ה

שלב ב'

סעיף 16.4
בהתאם לאמור בס
ם
האיכותיים וינוקדו
קו הנתונים ה
בשלב זה יבדק
האיכות ).(Q
להלן לצורך קבבלת מקדם ה

שלב ג'

בהתאם לאמור בסעעיף  16.5להללן לצורך
ם
בשלב זה הצעות המחיר יננוקדו
קבל את הציון המשוקלל הגבוה
קבלת מקדם המחיר  .Pההצעה שתק
ק
תיבחר כהצעה הזוכה במככרז.
תאם לאמור בבסעיף  ,16.6ת
ביותר  ,Mבהת

חים כפי
אי להיעזר ללצורך כך ביועצים ומומח
על ידי המזמיין ,אשר רשא
 16ההצעות תיבדקנה ל
6.3
שימצא ללנכון.
תנאי מכרז
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איכות Q
ההצעות – מקדם הא
ת
איכות
 16בדיקת א
6.4
16.4.1

תנאי מכרז

קבל מחיבור הציונים
מדד בין  0ל 100 -המתק
איכות  Qיהייה הציון הנמ
מקדם הא
בגין כל הקריטרריונים המפוררטים להלן .ללמקדם האיכות יינתן
כל מציע ן
שיינתנו לכ
משקל כוללל של .30%

קריטרי ון

שקל הסעיף
מש

ת ואמינות בבייצוע
אחריות

35

איכות העבודה

35

קיון בעבודה
סדר וניק

10

זמינות ועמידה בלו"ז

10

הל האתר
שיתוף פפעולה עם מנה

10

סה"כ צציון

1
100

16.4.2

הצעתו אישוררים ואסמכתאות לביצוע עבודות ניקיוון במבני
על המציע להגיש עם ה
טופס  8המצורף למסמך
ס
תימה על
ציבור ו/או בגופים ציבבוריים ,לרבו ת מילוי וחת
המציע ידאג שגופים הציבוריים שיפוורטו בטופס  8הנ"ל,
ככל הניתן ,ה
זה ,וכן ,כ
מציע )על
איכות של המ
מכרז .ציון הא
טופס 8א' המצורףף למסמכי המ
ס
חתמו על
ימלאו ויח
ם מזמיני
התאם לבירורים שיערוך המזמין עם
טריונים דלעייל( ייקבע בה
פי הקריט
וכן על פי אישוררי הרשויות בבטופס 8א'.
האמורים ,ן
העבודות ה

16.4.3

המציע לצורך מעבר לשלב הבא הינו  700%מתוך
איכות הצעה של ה
ת
בחינת
ציון סף בב
ציון האיכות.

16.4.4

אודות ביצוע עבודוות ומתן שירותים על
ת
יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בבירור
הוא לפנות מיווזמתו לכל גורם אשר ימצצא לנכון,
ובתוך כך רשאי ה
ך
המציע בעבר,
ע
ידי
בין אם הווא מצוין בפירוט ניסיונו ))טופס  (8שיגגיש המציע ובבין אם לאו ,והמזמין
מציע אשר יובברר כי לא בייצע עבודות ללשביעות
הצעתו של מ
רשאי לפסול את ה
י
יהא
ציע תלונות והחלטות לפפי החוק
רצון מזמיני העבודה או שהתקבללו ביחס למצ
המציע הליכים פליליים ללפי חוקי העבבודה או
שננקטו כנגד ה
האכיפה או ש
להגברת ה
כי היו פגמים מהותיים בעעבודתו ,לרבוות אי עמידה בלוחות זמננים ,מתן
שנתגלה כ
מין ,זאת
קול דעתו המלא של המזמ
שירותים בניגוד להסכמות וכיוצ''בב ,והכל בשיק
א הזולה
שהצעתו תהא
אמור לעיל וואף במידה ש
תנאי הסף כא
מציע עמד בת
על אף המ
הזכות לקבוע את ציון האיכות על סמך
ת
בזאת כי שמורה ללמזמין
ת
ביותר .כן מובהר
של מי מבעליי התפקידים בו עם המציעע ,ללא כל בדדיקה עם
דם שלו ו/או ש
ניסיון קוד
תינתן למציע זכות טיעון בבכתב או בעל פה לפני
קרים אלה ,ת
גורם חיצווני נוסף .במק
ועדת המכרזים .המזמין
ת
הסופית וזאת בכפוףף לשיקול דעעתה של
ת
מתן ההחלטה
ם כאמור
רואה בהגגשת ההצעה על ידי המצייע ,הסכמה לפנייה מסוג זה לגורמים
לעיל.
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איכות P
ההצעות – מקדם הא
ת
מחיר
 16בדיקת מ
6.5
16.5.1

התאם לשיעוור ההנחה שנניתן בכל
המחיר ,ינוקדדו ההצעות בה
לאחר פתייחת הצעות ה
טריון המחיר יינתן משקל של :(70%
שלהלן )לקריט
הצעה ועל פי הנוסחה ש

16.5.2
בהצעה הנבחנת
ה
המחיר
 X 100 = Pה
בהצעה הנמוכה ביוותר
ה
המחיר
ה
 16בחירת ההזוכה במכרז
6.6
16.6.1

סחה הבאה:
קבע ע"פ הנוס
שוקלל ) (Mיק
הציון המש
M = Q x 0.30 + P x 0.70

16.6.2

הגבוה ביותר בהתאם
תו קיבלה את הציון ) (Mה
מציע שהצעת
הזוכה במכרז יהיה המ
לנוסחה בסעיף  16.6.1לעיל.

16.6.3

אי לבחור
מין יהא רשא
או יותר ,המזמ
שתי הצעות א
קוד ) (Mבין ש
במקרה של שוויון בניק
תמחרות
קיים הליך הת
שיקול דעתו ,ולחילופין לק
מתאימה לו בביותר ,על פי ש
בהצעה המ
ובאופן כפי שייקבעע על-ידי
ן
ת השוות ,בתנאים
נוסף ) (Best & Finalבין ההצעות
המזמין.

ה שלמה,
הצעה שאיננה
מזמין רשאי ,אך לא חייב ,לדחות כל ה
 16מבלי לגררוע מהאמור לעיל ,יהא המ
6.7
שאינה ערוכה עפ"יי מסמכי
ה
תה ,או
שים במסגרת
סמכים הנדרש
או ברורהה ,או שלא הוגשו כל המס
סופי והבלעדיי של המזמין.
המכרז ,ווזאת עפ"י שייקול דעתו הס
הודעת המזמין עלל הזכייה
ת
עם מי מהמציעעים הזוכים לאחר
 16המזמין ייהא רשאי לננהל מו"מ ם
6.8
מו"מ כאמור.
מ
במידה וינוהל
ה
מזמין
יהא חייב לשתף פעולה עם המ
במכרז ,וככל מציע א
אם יהיו כאלה ,כתוצאה מה
מחויבים ,ם
מכרז ייחתם בשינויים המ
ם הזוכים במ
 16החוזה עם
6.9
החלטות
המוסמכים של המזמיןן.
ם
של הגופיים
.17

ת
קשת הבהרות
בק
הם( בבקשה ללקבלת הבהררות בנוגע להצצעות או
למציעים )או מי מה
ם
 17המזמין יהא רשאי לפפנות
7.1
נתונים ומסמכים ננוספים ,כנדררש לדעתו לצוורך בדיקת ההצעות והערככתן.
ם
בבקשה ללקבלת
המועד שקבעע המזמין
קשים בתוך ה
סמכים המבוק
מין את כל הננתונים והמס
ם יעבירו למזמ
 17המציעים
7.2
תי נפרד
שב כחלק בלת
הצעה ותיחש
בפנייתו ,לפי כתובת המזמין .תגובת המציעיים תצורף לה
ממנה.
מהם( להציג בבפניו באופן פרונטלי את ההצעה
 17המזמין ררשאי להזמין את המציעעים )או מי מ
7.3
ה.
ולקבל הבבהרות לגביה
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הודדעה לזוכה ווהתקשרות
הזכייה במכרז.
י
בכתב על
 18המזמין ייודיע לזוכה ב
8.1

תנאי מכרז
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קשר עם
אה על ידו בק
ההודעה כאמוור ,יחליף הז וכה את העררבות שהומצא
 18תוך  14ייום ממועד ה
8.2
מכים והאישורים שעליו להמציא
את יתר המסמ
תו במכרז בעערבות הביצוע ,וימציא א
השתתפות
חתום כדין על ידדי חברת
ם
ם )נספח ב' לחוזה(
כמפורט בחוזה ,לרבוות אישור קיום הביטוחים
החוזה.
הביטוח ,ויחתום על ה
החוזה ,יודיעע המזמין
אים המפורטים לעיל על ידדי המציע הזוכה וחתימת ה
 18רק לאחרר מילוי התנא
8.3
ה על ידם
על אי זכייתם במכרז ,ויחזייר את הערבוות שהומצאה
תר המשתתפפים במכרז ל
בכתב לית
השתתפותם במכרז
ם
ם
בקשר עם
.19

שרות עם מצייע אחר
שרות עם הזוכה והתקש
טול ההתקש
ביט
שומר לעצמו את הזכות ,ללפי שיקול דעעתו ומכל סייבה שהיא ,לבבטל את המככרז ו/או
 19המזמין ש
9.1
החוזה ו/או לא לבבצעו כולו אוו מקצתו ,הככל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ה
לא לחתוום על
ה כולו או
המזמין לבטלל את המכרז ,או שלא לבצצע את החוזה
המזמין .אם יחליט ה
.
ט של
והמוחלט
מקצתו ו//או לא לחתוום על החוזה ,לא תהיה ללמשתתפים במכרז כל תבייעה ו/או דרישה ו/או
כלפי המזמין.
טענה מככל סוג שהוא כ
מין ,לפי שיקול דעתו
הצעתו ,יהא רשאי המזמ
כה בהתחייבויותיו לפי ה
 19לא עמד המציע הזוכ
9.2
אחר התחייבבויותיו .ביטל המזמין
ליתן לו ארכה נווספת למלא א
ן
כייתו או
הבלעדי ,לבטל את זכ
מזמין רשאי ללחלט כפיצויי מוסכם
עמידתו בהתחייבויוותיו ,יהא המ
ו
ת המציע בשל אי
את זכיית
את מבלי לגררוע מכל סעד אחר העומד לרשותו.
בות המכרז של המציע ,וזא
מראש את ערב
ומוערך מ
ובעצם הגשת הצעעתו הוא
ם
המזמין
טענה כלפי ה
לא תהיה כל ט
שזכייתו בוטללה כאמור ,א
 19למציע ש
9.3
או חילוט
ביטול זכייתו ו/א
ל
שר עם
מוותר עלל כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בקש
הערבות ככאמור.
עמידתו בתנאי הצעעתו ,יהא
ו
של אי
ת המציע בש
 19מבלי לגררוע מן האמור ,ביטל המזזמין את זכיית
9.4
טלה כעל
המציע שזכייתו בוט
ע
שהצעתו דורגגה במקום שללאחר
להכריז על המציע ש
ז
מזמין
רשאי המ
בטל את המככרז ,הכל עלל פי שיקול דדעתו הבלעדדי והמוחלט ,ולמציע
המציע ההזוכה או לב
לאחר הצעת המצ
ר
שהצעתו דורגה
ציע שזכייתו בוטלה אין וולא תהייה ככל טענה ו/אוו דרישה
מכרז.
ת הצעתו כהצעה הזוכה במ
ביטול המכרז תחת הכרזת
ו/או תביעעה שעניינה ב
סף לכל זכות העומדת לו על פי כל דיין ועל פי
זכות העומדת למזמין ,ובנוס
 19מבלי לגררוע מכל ת
9.5
ה שהיא,
מכרז ,במקרה שבו ביטל המזמין את ההסכם עם המציע הזוככה מכל סיבה
תנאי המ
שלאחר המצייע שזכה,
אך לא חייב ,ללפנות למציעע שהצעתו דוררגה במקום ש
אי המזמין ,א
יהיה רשא
את תחת
תנאי הצעתו ,וזא
י
ולהציע ללו להתקשר עמו בהסכם להמשך ביצצוע העבודות על פי
הצעת המזמיין בתוך  7ימים .סרב
מציע כאמור ייתן את תגובבתו בכתב לה
מכרז חדש .מ
יציאה למ
ת בהצעה
המזמין לפנות
להצעת המזמין או שלא נייתנה מטעמו כל תגובה ,יהיה רשאי ה
המציע לה
הסר ספק מובהרר הזכות
ה .למען ר
מכן ,וכן הלאה
שהצעתו דורגה במקוום שלאחר מ
ו
מציע
דומה למ
המוחלט של המזמין ,וכיי למציע
האמורה לפי סעיף זזה הנה לפי שיקול דעת ו הבלעדי וה
אחר אין
ו/או לכל מציע א
ו
מו בוטל
הצעת המציע שההסכם עמ
שהצעתו דורגה במקוום שלאחר ה
ה במכרז
ולא תהיייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכררזת הצעתו ככהצעה הזוכה
עם המציע הזוכה.
עקב ביטוול ההסכם ם
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הצצעה בודדת
גם על מי ששוללט במציע ,אוו הנשלט
 20כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמורר לעיל חל ם
0.1
צורך כך מוגדר המונח "שליטה"
שלישי השוללט גם בו .לצ
או הנשלט על ידי גורם ש
על ידו ,א
ה באסיפה הכללית או הזזכות למנות יותר מ-
כאחזקה של למעלה מ 50%-מזכוויות ההצבעה
 50%מהדדירקטורים.

תנאי מכרז
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שפטיים ,לרבבות במסגרת מיזם משותףף ) Joint
שני גופים מש
הצעה משותפת לש
ה
 20לא תותרר הגשת
0.2
.(V
Venture
.21

דין חל
ן
הצעות תערככנה ותוגשנה בהתאם
מעת לעת .הה
 21הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מ
1.1
תתפות בהליךך והגשת
משפטי מתאים לצורך השת
קיבלו ייעוץ מ
חשבו כמי שק
לכל דין ,ווהמציעים ייח
ההצעות.
מכים בעיר חיפפה.
משפט המוסמ
 21כל עניין ההנוגע להליך זה יידון אך וורק בבתי המ
1.2
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סייגים
ם
מין –
מכויות המזמ
סמ
או חלק מההצצעות.
חות את כל א
מין רשאי לדח
בחור בהצעה כלשהי .המזמ
 22המזמין ררשאי שלא לב
2.1
מתן עם המצציעים )או מי מהם(,
תה הבלעדי ,ללנהל משא ומ
פי שיקול דעת
 22המזמין ררשאי ,על י
2.2
הל משא
לרבות לצצאת בהליך של קבלת הצעות מיטביוות ) ,(besst&finalאו לחילופין לא לנה
מור.
ומתן כאמ
במקרה בו הוא סבוור ,על פי
ה
הצעה
שאי לדחות ה
 22מבלי לגררוע מסמכותו על פי כל דין ,המזמין רש
2.3
ת את תנאי המכרז ,אוללם המזמין ררשאי גם
הבלעדי ,כי ההצעה אינה תואמת
,
שיקול דעעתו
תום-לב בהצעעות.
למחול עלל פגמים טכנייים שנפלו בת
לאכפם לא יהיה בככך לפגוע
ם
קם אינם תקפפים ו/או לא ניתן
א ביהמ"ש סעיפים  /חלק
 22אם ימצא
2.4
אלא אם
וועדת המכרזים א
ת
ם אחרים אשר יחולו בשיננויים המחויבבים לפי שיקול דעת
מסעיפים
המכרזים אחררת.
יוחלט עלל ידי וועדת ה

מנכ"ל תאגיד
מ

חתימה וחותמת המציע

עו"ד
הח"מ
עו"ד
אישור
החותמים
 ..............................מאשר כי ה
ם המציע
מך מורשים להתחייב בשם
על המסמ
צעתו.
להגשת הצ
_______________
__________
_______
עו"ד

תנאי מכרז
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ת המציע
ס'  - 1הצעת
טופס מס
________________
תאריך_ :
לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
הנריך הרץ 18
ך
רח'
חיפה
א.נ,.
הנדדון :מכרז פוומבי מס'  9//19לביצוע שיירותי ניקיון באתרי התאגגיד

מכרז ,מצהיריים ומתחייביים
בחנו בחינה זזהירה את כלל מסמכי המ
מ ,לאחר שק ראנו בעיון וב
אנו הח"מ
קמן:
בזה כדלק
כי אנו מסכימיים
תאם להם ,י
ת הצעתנו בהת
כי המכרז/חוזזה והגשנו את
אמור במסמכ
 .1כי הבבנו את כל הא
אי
מבוססות על א
נציג תביעות או דרישות ,לרבבות כאלו המ
חוזה ולא ג
מכי המכרז/ח
האמור במסמ
לכל ה
מור.
תרים מראש עעל טענות כאמ
ידיעה ו/או אי הבננה ,ואנו מוות
ה
את
מקבלים על עעצמנו לבצע א
חוזה וכי אנו מ
מכי המכרז/ח
צעתנו זו עונהה על כל הדריישות שבמסמ
 .2כי הצ
לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספפחיהם.
עבודוות בהתאם לת
מוחלט לביצוע כל העבודות,
מחיר סופי ומ
קבו על ידינו בכתב הכמוייות מהווים מ
מחירים שננק
 .3כי המ
או
וכולל את כל ההווצאות בין מייוחדות ובין ככלליות ,מכלל מין וסוג הככרוכות ו/או הקשורות ו/א
ל
הנובעעות בביצוע העבודות על פפי מסמכי המככרז/חוזה.
טי
תתפים אחרים ,וכי לא גיילינו את פרט
אום עם משת
קשר או תיא
שת ללא כל ק
צעה זו מוגש
 .4כי הצ
מכרז.
תנו למשתתפיים אחרים במ
הצעת
מכי
בהתאם לכל מסמ
ם
הננו בעלי היידע ,הניסיון והכישורים הדרושים ללביצוע העבוודות
 .5כי ה
את
מכל בחינה שהיא ,לבצע א
דם והציוד הדדרושים לכך ,ומסוגלים מ
המכררז/חוזה ,לרבבות כוח האד
ם ללוח הזמנים שנקבע לבביצוען.
כל עבבודות בהתאם
מכרז/חוזה לללא
 .6כי אננו מקבלים עעל עצמנו את כל ההתחייבבויות והתנאיים הכלולים במסמכי המ
סתייגות שהייא.
כל הס
מכי
תהא תקפה ככנדרש במסמ
או לשינוי ות
תנת לביטול א
רת ואינה נית
א בלתי חוזר
צעתנו זו היא
 .7כי הצ
המכררז/חוזה.
מכי
הנקוב במסמ
קף ובסכום ה
המכרז בתוק
את ערבות ה
ם הצעתנו אנו מוסרים א
הבטחת קיום
 .8כי לה
המכררז.
ם הודעתכם בבדבר זכייתנו במכרז ,נמצייא
תוך  14ימים
תחייבים ,שבת
אם תתקבל הצצעתנו אנו מת
 .9כי ם
תם אנו נדרשיים
מסמכים אות
מין את החוזהה על נספחיו כשהם חתומים על ידינו ,לרבות כל המ
למזמ
טוחים )נספח ב'
סמכי המכרז//חוזה ,כולל עערבות הביצווע ואישור על עריכת הביט
ציא על פי מס
להמצ
תום כדין ע"י חברת הביטווח.
ה( כשהוא חת
לחוזה
שאת ערבות המכרז
סכימים ת
התחייבות מהתחייבויוותינו ,אנו מס
ת
נעמוד ב
ד
שהי לא
אם מסיבה כלש
 .10כי ם
ת ,מבלי לפגווע בכל סעד לו
ם מראש וזאת
מים וקבועים
שצרפפנו להצעתנו  ,תחלטו כפיצויים מוסכמ
או הדין.
מכרז/חוזה ו/א
הינכם זכאים על פפי מסמכי המ
ם
תנאי מכרז
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שת ההצעה ,כי
מסמכי התאגייד בשמו מוגש
המטרות והסמכויות הקבועות במ
ת
צעתנו היא בגגדר
 .11כי הצ
אגיד על הצעעה זו ,וכי איין כל מניעה על פי כל דדין ו/או הסככם
ם בשם התא
אנו זזכאים לחתום
לחתיימתנו על הצעעה זו.
מכרז/חוזה.
הנדרשים על פי מסמכי המ
 .12כי אננו מצרפים לההצעתנו את כל המסמכים והאישורים ה

מציע
שם ה צ

__________
____________________
______
________

תאריך

________
__________
____________________
______

חתימה וחותמת המצציע

________
__________
____________________
______

קשר המוסמךך מטעמנו
איש הק
לכל ענייין הנוגע למכררז

_______
__________
____________________
______

אישור:
___ מספר רישיון
__________
___ מרחוב ________
__________
אני הח""מ ,עו"ד __________
_____________ ת.ז.
__________
שר בזה כי _
כיועץ משפטי של המציע ,מאש
ץ
משמש
_______ ,המ
_______
שר חתמו
_______ אש
__________
_________ ת.ז_____ .
__________
______________ ו____-
_______
קבלה החלטה כדין על
טעמו וכי נתק
ם לחתום מט
שם המציע ,הינם מוסמכים
מציע בפני ,בש
על הצעת והצהרת המ
סמיך את הנ""ל לחתום עעל הצעת
תאגדות שלו ,להשתתף במכרז ולהס
ידי המצייע ,בהתאם ללמסמכי ההת
המציע הנ"ל.
והצהרת ה
________
ה _______
שם עורך הדין וחתימה

תנאי מכרז

_____
__________
תאריך _____
ת
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ס'  2ניסיון המציע
טופס מס

גופים ציבוריים
נניסיון בביצווע עבודות ניקיון במבני צציבור  /ם

מס'
סד'

שם המזמין
ש

תיאור העעבודות

ה
שטח המבנה
ש
)בבמ"ר( שנוק ה

תקופת ביצוע
ת
)חודש//שנה עד
שנה(
חודש/ש

היקף כספי
ה

שם איש קשר
לברוריים )טל
נייד  +דוא"ל(

.1
.2
.3
.4
.5

מפורטים
המציע במועדים ובבהיקפים המ
ע
אות שלעיל בוצעעו ע"י
הרינו לאשר כי העבודדות המפורטות בטבל ת
לעיל.

_____
__________
חותמת המצייע ________
חתימת וח

______
תארייך________

אישור
_______ ה""ה _____________,
____ הופיע בפני ,עורך דדין _______
שר בזה כי בייום _______
הנני לאש
חברתכם,
קשרותו עם ח
המציע בהתק
___ ,ומוסמך לחייב את ה
_________
ת זהות מס' _
שהזדהה על פי תעודת
חוק אם לא ייעשה כן,
לעונשים הקבועים בח
ם
מת וכי יהיה צצפוי
צהיר את האמ
הזהרתי אותוו כי עליו להצ
ואחרי שה
טים בטופס זה וחתם עליו בפני.
את נכונות הפרט
אישר ת

_______________
__________
__
שם עו""ד
תנאי מכרז

________________
__
תאריך
עמ'  20מתוך מתוך 788
מ

אית
ס'  - 3נוסח ערבות בנקא
טופס מס
אריך___________ :
תא
לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
הנריך הרץ 18
ך
רח'
חיפה
א.ג.נ.
ס'_______
ערבות בנקאית מס
ת
הנדון:

_____ )להלן " :המציע"( ,אנו ערבים בבזאת כלפיכם
__________
פי בקשת _____________
 .1על י
ם לשלם
אלפים ) (₪להלן" ::סכום
ם
דרישתכם ,עד לסכום של ) ₪ 10,000במילים :עשרת
,
לכם כל סכום לפפי
צעה שהגיש במסגרת מכררז פומבי
הכלולות בהצ
תחייבויותיו ה
של המציע בהת
הערבבות"( ,בקשר לעמידתו ל
תאגיד.
מס'  9/199לביצועע שירותי ניקייון באתרי הת
ה ,באופן
תב ,כל סכום אשר יצוין בבאותה דרישה
הראשונה בכת
לפי דרישתכם ה
שלם לכם ,י
מתחייבים לש
 .2אנו מ
ממועד קבלת דרישתכם בסניפנו ,לפי ככתובתנו
שבעה ) (7ימים מ
ה
מיידי ובכל מקרהה לא יאוחר מתום
י
_________________.
__________
__________
ה________ :
הבאה
שתהיה לשיעורין ,וכי
דרישתכם לתשלום מ כוח כתב ערבבות זו יכול ש
ם
מובהר בזאת ,כי
 .3למען הסר ספק מ
תב ערבות זה ללא יעלה
מים מכוח כת
שתכם כאמורר ,ובלבד שסךך כל התשלומ
התשללום יתבצע בבהתאם לדריש
על סככום הערבות..
תהיו חייבים ללהסביר,
 .4התחיייבותנו לפי ככתב ערבות זה היא אוטוננומית ובלתי מותנית ,ובככלל זה לא ת
מאת המציע.
התשלום ת
להוכיח את דרישתככם או לדרוש תחילה את ה
ח
סס או
ק ,לפרט ,לבס
לנמק
________.
מוד בתוקפו עעד ליום ____
 .5כתב עערבות זה יעמ
בה.
 .6כתב עערבות זה איננו ניתן להסב

בכבוד רבב,
______
__________
____
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התשל"ו1976-
ו
היר לפי חוק עסקאות גופפים ציבורייים,
מס'  - 4תצה
טופס מ
הוזהרתי כי עעלי לומר
__________ ,לאחר שה
_
__________ ת.ז_____ .
_
__________
מ________ ,
אני הח"מ
קמן:
מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלק
א אעשה כן ,מ
האמת וכי אהיה צצפוי/ה לעונשיים הקבועים בחוק אם לא
ת
את

.1

צעת ________________
אני עושהה תצהירי זה במסגרת הצ
________]) [1להלן" :המצציע" או:
תרי התאגיד.
תי ניקיון באת
בי מס'  9/19ללביצוע שירות
"הספק"(( למכרז פומב

.2

] [2

_________
__________
מש כ____ -
אני משמ
מציע ובשמו.
מטעם המ

הוסמכתי כדיין לעשות תצצהיר זה
במציע ,וה

קאות גופים ציבוריים
תצהיר לפפי סעיף 2ב) .בב( לחוק עסק
.3

חרון להגשת ההצעות
חר בירור ובבדיקה שביצעעתי ,כי נכון למועד האח
אני מצההיר בזה ,לאח
מן  במקום הרלוונטי[
למכרז ההנ"ל ,המציע וובעל זיקה אלליו – ]יש לסמ
העסקה שלא כדין ווהבטחת
ה
איסור
עבירות לפי חוק עובבדים זרים )א
ת
לא הורשעעו ביותר משתי )(2
התשמ"ז-
שכר מינימום ,ה
הלן" :חוק עעובדים זרים""( וחוק ר
תנאים הווגנים( ,התשנ"א) 1991-לה
מינימום"(.
.
) 1987להללן" :חוק שכר
הורשעו בביותר משתי ) (2עבירות ללפי חוק עובדדים זרים וחוק שכר מיניימום ,אך נכוון למועד
חרונה.
ההרשעה האח
ה אחת ) (1לפפחות ממועד ה
האחרון ללהגשת ההצעות במכרז הננ"ל חלפה שנה
חוק שכר מיננימום ,על פי הפירוט
הורשעו בביותר משתי ) (2עבירות ללפי חוק עובדדים זרים וח
ת ממועד
אחת ) (1לפחות
ת
ת טרם חלפפה שנה
דלהלן ,וננכון למועד האחרון להגגשת ההצעות
ההרשעה האחרונה.
פפירוט העבירה

הרשעה
תאריך הה

ס"ד
מס
]]מספר סעיף ושם חוק[

]חודש ושנה[

.1
.2
* מספר ההשורות הנו ללהמחשה בלבבד
קה" – כמשמעעותם בחוק עעסקאות גופיים ציבוריים ,תשל"ו-
"הורשע" ו" -בעל זיק
"
לצורך סעיף  3זזה:
][3
.19976
תצהיר לפפי סעיף 2ב 1ללחוק עסקאות גופים ציבווריים
.4

חרון להגשת ההצעות
חר בירור ובבדיקה שביצעעתי ,כי נכון למועד האח
אני מצההיר בזה ,לאח
מתקיים אחד מאלה] :יש לסמן  בחלופה הררלוונטית[
ם
למכרז ההנ"ל,
התשנ"ח) 11998-להלן:
עם מוגבלות ,ה
ת לאנשים ם
סעיף  9לחוק שוויון זכויות
חלופה א''  -הוראות ס
][4
המציע.
"חוק שווויון זכויות"( ללא חלות על ה
עמודד  22מתוך 78

ציע והוא מקייים אותן.
חלות על המצ
שוויון זכויות ח
חלופה ב'  -הוראות סעעיף  9לחוק ש
סמן בחלופות המשנה הרלווונטיות[:
שסימן את חללופה ב' – יש להמשיך ולס
]למציע ש
חות מ  100-עוובדים;
חלופפה ) - (1המצייע מעסיק פח
חלופפה ) - (2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב ללפנות למנכ"לל משרד
תיו לפי סעיף  9לחוק
העבוודה הרווחה והשירותים החברתיים ללשם בחינת ייישום חובות
שר ליישומן.
ת הנחיות בקש
מידת הצורך – לשם קבלת
שווייון זכויות ,ובמ
שירותים
שהמציע התחייב בעעבר לפנות ללמנכ"ל משררד העבודה הרווחה והש
ע
קרה
במק
שלגביה הוא התחייב
הוראות חלופפה ) (2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות ש
החבברתיים לפי ה
ת ליישום
קיבל הנחיות
הוא מצהיר כ י פנה כנדרש ממנו ,ואם ק
מור באותה חלופה ) – (2ה
כאמ
סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ה וא גם פעל לייישומן.
ף
חובוותיו לפי
.5

העתק מהתצצהיר לפי
שסימן את חללופה ב' בסעייף  4לעיל  -המציע מתחיייב להעביר ה
למציע ש
תוך  30ימים מ"מועד
השירותים החברתיים ,בת
סעיף  4ללעיל למנכ"ל משרד העבודדה הרווחה וה
ת גופים ציבורריים ,תשל"ו.19766-
חוק עסקאות
כהגדרת מונח זה בח
ת
ההתקשררות",

.6

תוכן תצהירי דלעיל אמת..
זה שמי ,זו חתימתי ות
_______________
____
חתימת המצצהיר
אישור

________ ,מ
__________
תי _______
____ שכתובת
__________
מ ,עו"ד ______________
אני הח"מ
מאשר
ה/תה
____ ,שזיהה
__________
בפני מר/גב' _____________
בזה כי בייום ________________ הופיע/ה י
שי ,ואחרי
___________  /המוכר/ת ללי באופן איש
עצמו/ה עעל ידי תעודת זהות מספר _________
א
את האמת וכי ייהיה/תהיה צצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
שהזהרתייו/ה כי עליו/הה להצהיר ת
ם/ה עליה בפניי.
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם
ת
יעשה/תעשה כן ,אישרר/ה את

________________
_________
חתימה וחותמת עוררך הדין
ה
ת.
תעודת התאגדות
המציע כפי שמופיע בת
ע
מלא של
] [1יש להשללים את השם המ
] [2יש להשללים את תפקיד ההמצהיר במציע
] [3
התשס"ג ) 31באוקטובר ;(2002
שנעברה אחרי יוום כ"ה בחשון ה
"הורשע" ,בעבירה – הוררשע בפסק דין חלוט בעבירה ש
"
ה) :א( בעל
שנשלט על ידי הספק; ) (2אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה
ט
בני אדם
אלה (1) :חבר ב
"בעל זיקה" – כל אחד מא
ק ,ותחומי
אמור של הספק
הענין ,דומה במהותו להרכב כא
או שותפיו ,לפי ה
בעלי מניותיו ו
השליטה בוו; )ב( חבר בני אדם שהרכב ב
תם לתחומי פעיללותו של הספק;; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
ם דומים במהות
של חבר בני האדם
פעילותו ל
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששוללט בספק.
ט
ם אחר,
מהותית – חבר בני אדם
ת
שליטה
) (3אם הספפק הוא חבר בניי אדם שנשלט ש
הותית" –
התשמ"א" ;1981-שליטה מה
קאות )רישוי( ,ה
תם בחוק הבנק
ה" – כמשמעות
קה" ו"-שליטה
"אמצעי שליטה"" ,החזק
מסוים של אמצעעי שליטה בחבר בני האדם.
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מ
המדינה או
סיק יותר מ 25-עעובדים ,למעט ה
סעיף  9לחוק שווויון זכויות חלוות על "מעסיק" כהגדרתו שם" :מעסיק המעס
] [4הוראות ס
ט ,1959-חלות עעליו".
מינויים( ,התשי,ט
אחר שהוראות סעייף 15א לחוק שיירות המדינה )מ
מעסיק ר
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אי המכרז
ס'  - 5אישורר הבנת תנא
טופס מס

________________
תאריך__ :
לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
הנריך הרץ 18
ך
רח'
חיפה

א.ג.נ,.

עבודות"(
ת
הלן "ה
מס'  9/19לביצוע שירותי נניקיון באתריי התאגיד )לה
מכרז פומבי מ
הנדון :מ

הבנו את
הם ,למדנו וה
על כל נספחיה
המכרז לבצועע העבודות ל
את מסמכי ה
אנו בקפידה א
הרינו לאשר ,כי קרא
העשויים
המשפטיים ,ה
ם והנסיבות ,הפיזיים וה
שות ,התנאים
את כל הדריש
האמור בבהם ,ובדקנו בקפידה ת
אי-ידיעה
טענה שעילתה בא
ה
מראש על כל
ש
אנו מוותרים בזאת
להשפיע עעל הצעתנו אוו על ביצוע העבודות ,וכי א
השפיע על הצצעתנו או
ם ומשפטיים ,העשויים לה
או נסיבות כללשהם ,פיזיים
שות ,תנאים א
או אי-הבבנה של דריש
על ביצוע העבודות.

בכבוד רבב,

________________
__________
_____
חתימה וחותמת המציע
ח

אישור
__________
____________________
ה"ה ________
שר בזה כי חחתימות ה
הנני לאש
____________ אשר
התקשרותו עעם חברתכם ללכל דבר
את המציע בה
ה ,מחייבות א
חתמו על טופס זה בפנני ,בצירוף חותמת החברה
ועניין.

_____________
_________
___
שם עו"ד
ש

_______________
___
חתימה
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תימה
ס'  - 6אישורר זכויות חת
טופס מס

________________
תאריך____ :
ת
לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
הנריך הרץ 18
ך
רח'
חיפה
א.ג.נ,.

אישור זכויות חתימה
הנדון :א

אשר בזאת ככדלקמן:
________ מא
עו"ד __________________
הנני ,ד
______,
__________
____________________
__________
__________
__________
כי ה"ה __
)להלן" :המציע"( וועל שאר
:
____
____________________
על ידי ______
/ים על ההצעהה שהוגשה ל
החתום ם
ס'  9/19לביצווע שירותי נייקיון באתרי התאגיד ,מווסמך/ים
רז פומבי מס
המסמכים הנדרשים בבמסגרת מכר
ם
רוף חותמת החברה.
תימתו/ם בציר
את המציע בחת
לחייב ת

בכבוד רבב,
________________
______
מת עו"ד המצציע
חתימ
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טופס מס'  - 7בוטל
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ס'  - 8ניסיוןן המציע לצוורך ניקוד אייכות ההצעוות
טופס מס

ם ציבוריים
דמות במבני ציבור/גופים
ת ניקיון קוד
פירוט עבודות
 .1פ

מס'
סד'

שם המזמין
ש

תיאור העעבודות

ה
נפח המבנה
)במ"ר(
שנוקה

תקופת ביצוע
ת
)חודש//שנה עד
שנה(
חודש/ש

היקף כספי

שם אייש קשר
לברוררים )טל
נייד  +דוא"ל(

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מפורטים
המציע במועדים ובבהיקפים המ
ע
בטבלה שלעיל בוצעעו ע"י
ה
רטים
הרינו לאשר כי הפרוייקטים המפור
לעיל.
_____
__________
חותמת המצייע ________
חתימת וח

______
תארייך________

אישור
_______ ה""ה _____________,
____ הופיע בפני ,עורך דדין _______
שר בזה כי בייום _______
הנני לאש
חברתכם,
קשרותו עם ח
המציע בהתק
___ ,ומוסמך לחייב את ה
_________
ת זהות מס' _
שהזדהה על פי תעודת
חוק אם לא ייעשה כן,
לעונשים הקבועים בח
ם
מת וכי יהיה צצפוי
צהיר את האמ
הזהרתי אותוו כי עליו להצ
ואחרי שה
טים בטופס זה וחתם עליו בפני.
את נכונות הפרט
אישר ת
__________
_______
_________
שם עו"ד
ש

___________
_______
תאריך
ת
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מציע
טופס מס' 8א' – אישור בדבבר ניסיון המ
ס
לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
א.ג.נ,
_________
_
שם הארגגון)חובה( ___________ :
____________
שעות וימי מתן השירוות _______________ :
_________
__________
שם הממלליץ ותפקידוו )חובה(___ :
_____
__________
מספר טלפון של הממלליץ )חובה( _:
חיפה
תאגיד המים והביוב של ח
אל מי כרמל בע"מ – ת
מספק לנו
________ מ
____ ח"פ ___________
__________
שרים בזאת כיי המציע ___
הננו מאש
________.
שירותי עבבודות ניקיון ________
פרמטר

ציון – 1-10

הערוות

אחריות וואמינות בביצצוע
איכות העבודה
ת
סדר ונניקיון בעבודהה
זמינות ועמידה בלוו"ז
ת
מנהל האתר
שיתוף פעולה עם מ
ף

קת השירותים:
ספות בנוגע ללאיכות אספק
הערות נוס

__________
_
שם החותם__:
________ ש
תאריך_ :

____
ה________ :
חו תמת וחתימה
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"מ
מל בע"
מי כרמ
אגיד מ
תא
מכררז מס' 9/119

אתרי התאגגיד
י
לבייצוע שיירותי נניקיון ב
תי תחנוות שאיבה(
התאגיד ובשת
ד
שרדי ה
)במש
ס החוזה
סמך ב' – טופס
מס
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חוזה
שנת ;2019
חודש ______________ לש
_______ לח
חתם בחיפה בביום ______
שנערך ונח

:

כרמל בע"מ
ל
תאגייד מי

בין

לבין :

______
_________
____

הואיל

שר הוקם על פי חוק תאגגידי מים
הביוב של העעיר חיפה ,אש
והמזזמין הינו תאגיד המים וה
וביובב ,התשס"א;20011-

הואיל

שרדי התאגידד ובשתי
תרי התאגיד ,לרבות במש
וברצוון המזמין ללבצע עבודות ניקיון באת
ת"(.
ת שאיבה של התאגיד )להלן" :העבודות
תחנות

ו ה ו אי ל

העבודות הנ"לל.
מזמין הצעה ללמכרז מס'  9/199לביצוע ה
והחבברה הגישה למ

והואיל

ולהתקשר עמה בחוזזה זה לצורךך ביצוע
ר
הצעת החבררה
מין החליט לקבל את ה
והמזמ
העבודדות ,הכל בהתאם ובכפוף להוראות חו זה זה ונספחיו.

והואיל

סכם ביניהם.
העלות על הכתב את המוס
וברצוון הצדדים לה

 ,18חיפה;
רח' ההנריך הרץ 1
)להלןן" :המזמין" ו/או "התאגייד"(
מצצד אחד;

___
______________
"(
)להלןן" :החברה (

מצד שני;
מ

בין הצדדים כדללקמן:
הוסכם ,הוצה ר והותנה ן
אי לכך ה

 .1כללי
חלק בלתי נפרד מהימנו.
ונספחיו מהווים ק
ו
 .1.1המבוא לחוזהה זה
ה" .למען
תי נפרד מחוזזה זה ויקרא להלן "החוזה
הווה חלק בלת
כי המכרז מה
 .1.2כל האמור וההכלול במסמכ
ק ,מובהר בזזאת כי כתב הכמויות ,הננספח התמחיירי והצעת החברה ,מהוווים חלק
הסר כל ספק
מהחוזה.
בלתי נפרד מ
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שירותים
רה ,והחברה מקבלת על עצצמה לספק וללבצע את כל העבודות והש
 .1.3המזמין מוסרר בזאת לחבר
ה.
כפי שידרשו עע"י המזמין עעל פי כל תנאי המכרז והורראות חוזה זה
 .2הגדררות
ה ,וכל יתר המתקנים
ה המשרדים ,משטחי חניה
רדי התאגיד ,לרבות מבנה
 .2.1ה"אתר"  -ככל שטח משר
של התאגיד.
חנות שאיבה ש
שטחי שתי תח
תאגיד ,וכן בש
מצויים בתחוום משרדי הת
והשטחים המ
קה של התאגייד ,שהינו נצייג המזמין והסמכות העלייונה הפוסק ללגבי טיב
מנהל האחזק
 .2.2ה"מנהל"  -מ
אשר אם העבבודה בוצעה ללשביעות
העבודה ,שיננויים בעבודה ,קביעת סידור העבודה וככו' .המנהל יא
ם.
את החשבון החוודשי לתשלום
רצונו ועל פי כך יאשר ת
קשרות
 .3ההתק
ם לביצוע
מיומן הדרושים
סיון ,הכישוריים ,הציוד ,וככח האדם ו
לה הידע ,הניס
 .3.1החברה מצההירה כי יש ה
ה.
אות הסכם זה
התאם להורא
העבודות הנ""ל ,בכפוף ובה
לבצע את העבודוות כמפורט בבמסמכי
ע
רה והחברה מקבלת על עצמה
סר בזה לחבר
 .3.2המזמין מוס
סכם זה והנספפחים על
המכרז/חוזהה ,לרבות המפפרט השירותיים ,וזאת בכפפוף ובהתאם להוראות הס
מין.
פיו בצורה ,ובבמועדים כפי שיורה המזמ
שר לפעילות המזמין ו/אוו עובדיו,
חברה יהיו עעצמאיים ,בנפפרד ובלא קש
 .3.3העבודות הנייתנות ע"י הח
כם זה.
הכל בכפוף ללמפורט בהסכ
 .4אופן ביצוע העבודדות
מסמכי המכררז/חוזה ,העעבודות שיבוצעו ע"י
הקבועים במ
 .4.1מבלי לגרוע מהתחייבויוות החברה ה
ח לחוזה
המצורף כנספח
סמך ג' במסמכי המכרז( ה
במפרט הטכני )מס
ט
מפורט
החברה יהיו בין היתר ,כמ
מהחוזה.
ומהווה חלק בלתי נפרד מ
הדרושים לביצוע העבבודות ,כאשרר מובהר
ם
 .4.2החברה תספפק באחריותה ועל חשבונה את העובדדים
העבודות לפחות שני ) (2עובדים במשרדי
ת
חברה תעסיק בבייצוע
בזאת למען ההסר ומנוע ספפק כי ה ה
אחת שלוש פעמים בשבוע ובתחנה
התאגיד בכל יום עבודה ,וועובד נוסף בתחנות השאייבה )בתחנה א
העובד או
על ידי אותו ה
יכול להתבצע ל
השאיבה ל
קיון תחנות ה
השנייה פעמייים בשבוע( .יובהר כי ניק
ה הינו מעיקררי החוזה.
חברה .תנאי זה
שונים ,לפי שייקול דעת הח
שני עובדים ש
העובדים
אחת לחודש על מספר ה
החברה תיתן למזמין הודדעה בכתב א
מבלי לגרוע מהאמור ,ה
סעיף ) 25א( ) (1לחוק
ה האמורה וזזאת לעניין ס
שהשירות לפפי הסכם זה ניתן באמצעותם בתקופה
הלן" :החוק ללהגברת האכייפה"(.
תשס"א ) 2011 -לה
א
בודה,
להגברת האככיפה בדיני עב
היה בעלי אזררחות ישראליית.
ת כי כל עובדי החברה שיועעסקו בביצוע השירותים יה
 .4.3מובהר בזאת
שהיא על
קבלן ,ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלש
חייב את הק
 .4.4מבלי שיהיהה בכך כדי לח
מועסקים
עובדי הניקיון המ
י
סיק את
יעשה כל מאמץ עעל מנת להעס
ה
המזמין ,מובבהר בזאת כי הקבלן
קיון עבור המזזמין.
הנוכחי במתן שירותי הניק
כיום אצל קבבלן הניקיון ה
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שירותים ,ותדדאג שלצורך ככך יבצעו עובבדיה את
המפורטות במפרט הש
ת
 .4.5החברה תבצעע את העבודוות
ש פעמים
בתחנה אחת שלוש
ה
איבה:
השירותים במשרדי המזמין בכל ימות השבוע ,ובבתחנות השא
מיים בשבוע.
בשבוע ובתחננה שנייה פעמ
תייצב במועדד ו/או לא בביצע את שיררותיו במשך השעות
חברה לא הת
במידה שמי מעובדי הח
להלן.
ן
חשבונו של החברה סכום המפורט בסעעיף 10.8
המפורטות ללעיל ,ינוכה מח
העבודות שבוצעו ,העערות החברה והנחיות
ת
עבודה מסודר ,בו ייפורטו מידי ייום
ה
 .4.6החברה תנהלל יומן
תם בכל יום עע"י נציג החב רה והמנהל.
המנהל .יומן העבודה ייחת
מתחייבת
השירותים הנניתנים ע"י עעובדיה ,וכן מ
רה לפקח על אופן ביצוע ה
ת כי על החבר
 .4.7מובהר בזאת
העבודות
מקום ביצוע ה
סמך מטעמ ה יבצע ביקוררת יומית במ
הל עבודה מוס
החברה לדאווג לכך שמנה
לו הוראות .הווראה או
מין יוכלו לבווא עמו בדבררים וליתן ו
ובמהלך ביצווען ,על מנת שנציגי המזמ
סרה ישירות לחברה.
שב כאילו נמס
העבודה תיחש
סרה למנהל ה
דרישה שנמס
פת ההסכם:
 .5תקופ
מתחייבת
ברציפות והחברה מ
ת
סכם
תקופת ההס
קיון יבוצעו ע"י החברה במשך כל ת
 .5.1עבודות הניק
מן שיידרש לככך ,בהתאם ללצרכים ולהווראות חוזה זזה.
להקדיש לבצצוע העבודות את מלוא הזמ
 .5.2כל העבודות יבוצעו בתאום עם המנהלל.
חל מיום
חודשים ,הח
לתקופה של  12ח
ה
הינה
 .5.3מוסכם ומוצצהר בזאת ,כי תקופת ההסכם ה
ההסכם"(.
______ )להללן" :תקופת ה
_____________ וכלה בייום _______
_
המוחלט,
תו הבלעדי וה
ה הזכות ,לפי שיקול דעת
מזמין שמורה
אמור לעיל ,למ
מכלליות הא
 .5.4מבלי לגרוע מ
של שלוש
ממנה בכל פעעם ,וזאת עד ללמקסימום ש
ספת או חלק מ
כם לשנה נוס
להאריך את תקופת ההסכ
ההסכם או כלל תקופת
תום תקופת ה
מסק לחברה  300יום לפני ת
הודעה שתימ
ספות ,וזאת בה
) (3שנים נוספ
ההארכה.
האופציה  -יחולו כל הוראות
ה
על פי
את תקופת ההסכם ,כמפוורט דלעיל ל
מין להאריך א
 .5.5החליט המזמ
חילת כל
תחייב להמצ יא למזמין תוך  30יום ,לפפחות ,לפני תח
כת והקבלן מת
קופה המוארכ
ההסכם בתק
טוח )נספח בב'( חתום כדיין על ידי
בנקאית אוטוונומית ואישוור עריכת ביט
תקופה מואררכת ערבות ב
ת ההסכם.
תאם לדרישות
חברת הביטווח לתקופה המוארכת בהת
סיים את
ה רשאי להודדיע לחברה על רצונו לס
המזמין יהיה
אמור לעיל ,ה
 .5.6מבלי לגרוע מכלליות הא
ת.
בהודעה מראש של  455יום לפחות
ה
שהיא,
ההתקשרות ,מכל סיבה ש
משנה:
סכם ו/או העסקת קבלני מ
 .6איסור הסבת ההס
הסכם לאחריים ,בלא
תיה ו/או חובבותיה ו/או ללהסב את הה
העביר זכויות
 .6.1החברה אינהה רשאית לה
מראש.
מזמין בכתב ומ
לקבל אישור והסכמת המ
ש ובכתב
קיבלה מראש
רשאית להעסיק קבבלני משנה בבביצוע העבודוות אלא אם ק
ת
תהיה
 .6.2החברה לא ת
את אישורו ווהסכמתו של המזמין.
שור המזמין ללכך כאמור ללעיל ,לא
משנה ,במידה ונתקבל איש
 .6.3מסירתה שלל עבודה כלשהי לקבלן ש
הי המוטלות עליה על פי החוזה.
מחובה כלשה
חריות ו/או מ
החברה מאח
תפטור ולא תשחר את ה
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משנה המופעל על ידה ,כאילו ננעשו אלו
ה
או מחדליו ש ל קבלן
א באחריות ללכל מעשיו ו/א
החברה תישא
על ידי החברהה עצמה.
ביצוע ע"י המזמיןן:
ע
.7
אמצעות
חברה ,בין בעצמו ובין בא
לבצע כל עבודה מעבודות הח
ע
מן לזמן
 .7.1המזמין יהיהה רשאי מזמ
מזמין ,וזאת בבתנאי כי
ה ,או שלא בייצעה להנחת דעתו של המ
מנעת מלבצעה
שר החברה נמ
אחרים ,כאש
תיקנה את כלל הטעון
החברה לא ת
תב על כך ,וה
מוקדמת של  7ימים בכת
תימסר לחבררה התראה מ
מצד ג' אשר יבבצעו את
המזמין ובין מ
תיקון .החבררה מתחייבת לשתף פעולה עם כל אדם ,,בין מטעם ה
תם ,במקומה.
העבודות ,כוללם או מקצת
מתוך ערבות הביצוע(
מין רשאי לגבבות מאת החברה )לרבות מ
 .7.2השתמש המזזמין בזכותו זזו ,יהיה המזמ
את מבלי
הוצאותיו וזא
את ערך ביצועע אותה העבודה בתוספת ה
מכל סכום שיגגיע לחברה ,א
ו/או לנכות מ
ו/או ההסכם.
תר זכויותיו עע"פ הדין ו
לגרוע מכל ית
 .8אחרייות החברה:
או לגופו
מו למזמין ו/א
א באחריות בלעדית לכל פגיעה ,אבד ן ,נזק או הווצאות שיגרמ
 .8.1החברה תישא
ם בשמה
או עובדיה ו//או הפועלים
ת החברה ו/א
שפטי ,לרבות
אדם או גוף מש
ו/או רכושו של כל ם
ה ו/או הפועעלים בשמה או מטעמה .החברה
ה ,או מחדל מצד החברה
קב כל מעשה
ומטעמה ,עק
קצועיות,
הסכם זה בננאמנות ובמק
תר התחייבויוותיה על-פי ה
בודות וכל ית
מתחייבת לבבצע את העב
מחדל הנובע ,במישרין או
ל
שה או
והיא תהיה אחראית כלפפי המזמין ללכל נזק שיגררם עקב מעש
תחייבויותיה עעל פי החוזה או בקשר אלליהן.
העבודות וממילוי הת
ת
בעקיפין ,מבייצוע
או הפסד
את המזמין בבאופן מלא בגגין כל נזק ו/א
חברה תשפה א
מור לעיל ,הח
מכלליות האמ
 .8.2מבלי לגרוע מ
חויב לשלם ,שייגרמו בשל מעשה
ם שהמזמין יח
ו/או הוצאה שייגרמו למזזמין ו/או בגיין כל תשלום
סכם זה ו/או על פי כל דין.
חברה עפ"י הס
שבאחריות הח
ו/או מחדל ש
הפרת חובותיה כלפי
חברה בגין ה
 .8.3בנוסף לאמוור לעיל שמורה למזמין האפשרות ל קנוס את הח
להלן בסעיף .11
ן
המפורט
שר להעסקת עעובדיה ,בהתאם למנגנון ה
עובדיה ובקש
ם הפועל
שות את המזזמין וכל אדם
 .8.4שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפפרש כדי לעש
אבדן ו/או נזק לרכוש ולגגוף ו/או
טעמו ,אחראים לכל תשלוום בעד כל א
מזמן לזמן בבשמו או מט
העבודות
קב ו/או כתוצצאה מביצוע ה
מי מטעמה עק
הפסד ,העלולל להיגרם לחברה ו/או לעוובדיה ו/או מ
ם.
נשוא ההסכם
סוג שהוא נגד המזמין
מכל מין ו/או ס
או דרישה ל
או טענה ו/א
כל תביעה ו/א
תרת בזה על כ
 .8.5החברה מוות
סכם זה,
צוע הפעולות הנזכרות בהס
תפקידה וביצ
קשר למילוי ת
הנובעת מכל תאונה ו/או נזק שהם בק
סוכניו על פיי פקודת
של המזמין ,עובדיו או ס
מפאת אשם ש
תאונה שנגרמה מ
ה
למעט במקררה של
הנזיקין.
ביטוח :
ח
.9
ה על פי הסככם זה ו/או עעל פי כל דין ,מתחייבת
מאחריותה והתחייבויותייה של החברה
 .9.1מבלי לגרוע מ
סכם זה על
תים נשוא הס
תחילת מתן השירות
ת
מה על הסכם זה ו/או לפני מועד
החברה לפני מועד החתימ
תקופת מתן
חשבונה במשך כל ת
ה
)המוקדם מביניהם( ,לערוך ולקיים על
ם
בורה
טעמה ו/או עב
ידה ו/או מט
ח אחריות
כל תקופה אח רת כמפורט בהסכם זה לעניין ביטוח
השירותים ננשוא הסכם זה ו/או ל
ת הביטוחים המפורטים ללהלן ,באמצעעות חברת בייטוח המורשיית כדין לפעוול בישראל
מקצועית ,את
חים"(:
)להלן" :ביטווחי החברה" או "הביטוח
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.9.1.11אש מוררחב;
.9.1.22

אחרריות כלפי צד שלישי;

.9.1.33

ת מעבידים;
חבות

.9.1.44

מקצועית;
ת
אחרריות

ה ,להמציא
ידה ו/או מטעמה
מתן השירותיים נשוא הסככם זה על ה
מועד תחילת מ
 .9.2החברה מתחחייבת ,לפני מ
לידי המזמיןן אישור בדבר עריכת הבייטוחים כנ"לל בהתאם לנווסח המצורף להסכם זה כנספח ב'
ק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדדין על ידי
המהווה חלק
שור ביטוחי החברה"( וה
)להלן" :איש
המבטח.
.9.2.11

לא תפגע ו/או לא תגרע
הביטוח כאמור ,א
ח
שור בדבר ערריכת
סכם בזה כי המצאת איש
מוסכ
הסכם זה ,על ננספחיו.
חברה על פי ה
תחייבויות הח
מהת

.9.2.22

מצאת אישוריי ביטוחי החבברה )נספח בב'( ,כאמור ,הינה תנאי
החברה כי המ
סכם בזה על ה
מוסכ
לא תוכל החבררה להתחיל
טוחי החברה ))נספח ב'( א
זה וללא המצאת אישור ביט
יסודדי בהסכם ה
א הסכם זה.
שירותים נשוא
בביצצוע העבודות ו/או מתן הש

או כלפי קבלננים וקבלני
תר את אחרייותה של החבברה בגין ו/א
כסות בין הית
 .9.3ביטוחי החבררה יורחבו לכ
חבו ביטוחי
האמור( יורח
ה ובנוסף )ומבבלי לגרוע מה
על ידי החברה
המועסקים ל
משנה של החחברה ו/או ה
מין ו/או מנהלליו ו/או עובד יו היה וייתבבעו בגין אחרייות שתוטל עעליהם עקב
החברה לשפוות את המזמ
של החברה )ללהלן" :יחידי המבוטח"(.
מחדל רשלני ש
מעשה ו/או מ
השירותים בקשר עם הסכם זה,
ם
קף את כל הביטוחים הנדררשים בקשר עם
 .9.4על החברה ללהחזיק בתוק
במשך כל ההתקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .בננוסף לאמור לעיל ומבלי ללגרוע ממנו ,את ביטוח
להחזיק בתוקף כל עעוד קיימת לחברה אחריות על פי הדיןן הישראלי
ק
חברה
אחריות מקצצועית ,על הח
בקשר עם הסכם זזה על נספחיו.
ר
אשר נעשתה על ידה
לכל פעילות א
שר עם מתן
מי מטעמה ו/או עבורה בקש
כל רכוש המובבא על ידה ו//או על ידי י
 .9.5החברה מתחחייבת לבטח כ
ם .החברה
תן השירותים
וכל רכוש אחר שהובא ויובבא לצורך מת
השירותים ללרבות ציוד ,חומרים ל
חב הנערכת
סת אש מורח
שייערכו( לרבות פוליס
(
החברה )אם וכככל
מתחייבת כי בכל ביטוחי הרכוש של ה
חי החברה )ננספח ב'( ייככלל סעיף מפפורש בדבר
עיף  1לנספח אישור ביטוח
על ידי החבררה על פי סע
הליו ו/או עובבדיו ובלבד
ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי החבררה כלפי המזזמין ו/או מנה
שגרם לנזק בזזדון.
שהאמור בדבבר הוויתור על זכות התחללוף לא יחול ללטובת אדם ש
.9.5.11

אש מורחב לרככוש ו/או ציוד המשמש
סכם בזה ,כי החברה רשאית שלא לעררוך ביטוח ש
מוסכ
תה במתן השיירותים כמפוררט בסעיפים  9.1ו  9.5 -לעיל לרבות וכולל האמורר בסעיף 1
אות
לעיל ולהלן לרבות האמור
ל
שור ביטוחי החברה ,ואוללם האמור בבסעיף  9זה )ביטוח(
לאיש
אילו נערך
לרכוש החברה כא
ש
שייגרם
בסעעיף  9.17להללן ,יחול לגבבי כל אובדן ו/או נזק ש
במלואו.
טוח כאמור ב
הביט

.9.5.22

רוע מהאמור בסעיף  9.2לעיל מתחיייבת החברה ,כי במידה וולא תערוך
סף ומבלי לגר
בנוס
יאוחר ממועד חתיימת הסכם זזה וכתנאי
ר
חב ,להמציא לידי המזמיןן ,לא
ביטווח אש מורח
מאחריות כלפפי המזמין ו//או מנהליו
תב הצהרה בבדבר פטור מ
שירותים ,מכת
לתחחילת מתן הש
הרה" ,המצוררף להסכם זזה ומסומן
חריות  -הצה
תאם לנוסח "פטור מאח
ו/אוו עובדיו בהת
החברה.
כנספפח ב' ) "(1כשהוא חתום כדין על ידי ה
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ספח אישור
חברה על פי סעיף  2לנס
ת על ידי הח
האחריות כלפי צד שלישי הנערכת
ת
 .9.6פוליסת ביטווח
מנהליו ו/או עובדיו )להללן" :יחידי
מזמין ו/או מ
שפות את המ
ב'( תורחב לש
ביטוחי החבברה )נספח ב
חברה ו/או מנהליו ו/או
ה ו/או מחדל רשלני של הח
חריות למעשה
על מי מהם אח
המבוטח"( ההיה ותוטל ל
הביטוחים כאילו נעררכו בנפרד עבוור כל אחד
י
צולבת" על פיו יראו את
"
עובדיו בכפוףף לסעיף "אחריות
מיחידי המבווטח.
לנספח אישור עריככת ביטוחי
ח
סעיף 3
הנערכת על ידי החבברה על פי ס
ת
בידים
 .9.7פוליסת ביטווח חבות מעב
או מנהליו ו/או עובדיו הייה וייקבע לעעניין קרות
את המזמין ו/א
חב לשפות ת
החברה )נספפח ב'( תורח
טוח"( שייגרמו בתקופת הבביטוח למי
מחלה מקצועית כללשהי )להלן" :מקרה ביט
ה
תאונת עבודהה ו/או
סכם זה ,תוך כדי ועקב עבבודתם ,כי היננם נושאים
על ידי החברה בבקשר עם הס
מהעובדים ההמועסקים ל
חברה כלפי
חברה ו/או לעעניין חבות הח
קים על ידי הח
בבחובות מעבייד כלשהן כלפי מי מהעובדדים המועסק
המועסקים על ידו.
ם
ם
מי מהעובדים
על פי סעיף  4לנספח אישור ביטוחי
מקצועית הנערכת על ידיי החברה ל
 .9.8פוליסת ביטווח אחריות מ
היה ותוטל עלל מי מהם
או מנהליו ו//או עובדיו ה
את המזמין ו/א
תורחב לשפות ת
ב
החברה )נספפח ב'(
חדל רשלני
מעשה ו/או מח
מקצועית שמקורן במ
ת
צועית ו/או בבשל הפרת חוובה
אחריות בגין רשלנות מקצ
מזמין ו/או
של החברה וו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי ללגרוע מביטוח חבות החבברה כלפי המ
תר ,תקופת
פוליסת הביטוח תככלול בין הית
ת
סף לאמור לעעיל מוסכם בזזה כי
מנהליו ו/או עובדיו .בנוס
עילת הביטול היננה בגין אי
ת
)למעט באם
ט
גילוי של )) 6ששה( חודשיים לאחר תום תקופת הבביטוח
ה(.
תשלום פרמייה ו/או מרמה
חריות מקצועעית ,וביטוח צד שלישי יייערכו בגבולוות אחריות
כי ביטוחי אח
 .9.9מוסכם בזה על החברה כ
ת משותפים.
ספציפיים לככל פוליסה בנפרד ולא כגבבולות אחריות
בעריכת ביטוחים ננוספים ו/או משלימים לבביטוחים הנ""ל ,רשאית
ת
ת החברה יש צורך
 .9.10היה ולדעת
לכך כי :
המשלימים ולגרום ך
ם
או
הביטוחים הנוספים ו/א
ם
את
החברה לעררוך ולקיים א
מצוין לעיל יייכלל סעיף
משלים אשרר תערוך החבברה מעבר למ
 .9.10.1בככל ביטוח רכווש נוסף או מ
על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי המזמיין ו/או מנהלליו ו/או עובבדיו ובלבד
בדדבר ויתור ל
אדם שגרם לנזק בזדון.
שההאמור בדבר הוויתור על זזכות התחלוףף )שיבוב( לא יחול לטובת א
טוח יורחב
או משלימים שתערוך החבברה ,לגרום ללכך ,כי הביט
 .9.10.2בבביטוחי אחריוות נוספים א
מזמין ו/או מנהליו ו/או עעובדיו )להלן" :יחידי המבוטח"( בגין אחריותם
שפות את המ
לש
החברה בכפוף לסעעיף אחריות צולבת על פייו יראו את הביטוחים
ה
חדלי
מעשי ו/או מח
למ
אילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
כא
אי הביטוח
טוח ו/או גבוולות האחריוות ו/או תנא
 .9.11למען הסרר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביט
ספח ב'( ,הינם דרישה
זה ובאישור עעריכת ביטוחי החברה )נס
האמור בהסכם ה
ר
ם מן
המתחייבים
לנזקים ו/או לחבויוות ולקבוע
ם
על החברה ,ועעל החברה לבבחון את חשייפתה
ת המוטלת ל
מינימאלית
ה ומאשרת
חברה מצהירה
תנאי הביטוח בהתאם .הח
חריות ו/או ת
ו/או גבולות האח
את סכומי הביטוח ו
המזמין ו/או מי מטעמו
תביעה כלפי ה
טענה ו/או ד רישה ו/או ת
מלהעלות כל ט
כי היא תההייה מנועה מ
הביטוח המינימאלייים כאמור
ח
תנאי
חריות ו/או לת
ביטוח ו/או ללגבולות האח
בכל הקשורר לסכומי הב
לעיל ולהלןן.
ח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת
תנאי מפורש עעל פיו המבטח
 .9.12ביטוחי החחברה יכללו ת
מין הודעה בככתב בדואר ררשום ) 30שללושים( יום
חברה ולמזמ
אלא אם נמסרה על כך לח
הביטוח ,א
שינוי לרעה
חייבו כי לא יהיה תוקף ללביטול ו/או ש
חי החברה יתח
לעשות זאת .מבטח
ת
מראש על ככוונתו
תב כאמור לעעיל ובטרם
נמסרה הודעה בכת
ה
או מנהליו ו//או עובדיו א ם לא
שכאלו לגבבי המזמין ו/א
ה.
סירת ההודעה
שלושים( הימיים ממועד מס
חלוף ) 30ש
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של החברה יוודיע לחברה ולמזמין כי איזה מבין ביטוחי החבברה על פי
שמבטחיה ש
 .9.13בכל פעם ש
היות מבוטל או משונה
חברה )נספח ב'( עומד לה
הביטוחים שנערכו לפי נספח אישוררי ביטוח הח
ש ולהמציא
את אותו הבביטוח מחדש
מתחייבת החבברה לערוך א
מור בסעיף  9.122לעיל ,מ
לרעה ,כאמ
הביטוח הקודדם ,כאמור
שור עריכת בייטוח חדש ,לפפני מועד הבייטול או השיננוי לרעה של ה
למזמין איש
לעיל.
הסכם ,ובמקרה בו השירוותים נשוא
הסכם זה לענניין הסבת הה
הוראה מהוראות ה
ה
 .9.14מבלי לגרועע מכל
ה לדאוג כי
חייבת החברה
החברה ,מתח
שנה מטעם ה
מהם יבוצעו על ידי חברה מש
או חלק ם
הסכם זה א
בקשר עמם ,יערכו ויקיימו אף הם את כל
ר
תים או
סקו על ידה בבמתן השירות
שנה אשר יועס
קבלני המש
טוח להסכם זה )סעיף  (9כמפורט לעיל ולהלןן לרכושם
בסעיף הביט
הביטוחים הנדרשים ב
ת התחלוף
ם ,וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התננאים ,ההרחבבות והוויתוררים על זכויות
ולאחריותם
טוחי החברה )נספח ב'(.
ברה ,כמפורט לעיל ולהלן ,לרבות בנספח אישור ביט
הנדרשים בבביטוחי החב
טוח תקפות
מועסקים על ידה תהיינה פוליסות ביט
החברה אחחראית לוודא כי בידי קבלני המשנה המ
ה(.
נספח ב' )אישור בביטוחי החברה
מפורט בהתאם לתנאים וללסכומים הנד רשים ב ח
בהתאם למ
חדל במתן
המזמין בגין מעשה או מח
רה תישא באחריותה על פפי דין כלפי ה
את ,כי החבר
 .9.15מובהר בזא
ספק משנה,
השירותים הניתנים למזזמין בקשר עעם הסכם זה ,,לרבות שירוותים אשר ייננתנו על ידי ס
אובדן ו/או נזזק שייגרם
מין בגין כל א
אחראית לשפפות ו/או לפצצות את המזמ
והחברה הייא שתהייה א
אובדן ו/או
שנה ,בין אם א
מקבלני המש
לו ,במישריין ו/או בעקיפפין ,עקב השיירותים שניתננו על ידי מי מ
שור ביטוחי
ו/או בנספח איש
ו
ת בסעיף זה )ביטוח(
נזק כאמורר מכוסה באייזו מהפוליסוות המפורטות
ספח ב'( ובין אם לאו.
החברה )נס
טוח הנערך
אשוניים וקודדמים לכל ביט
תנאי מפורש על פיו ייקבעע כי הינם רא
 .9.16ביטוחי החחברה ייכללו ת
או תביעה בדדבר שיתוף
מוותרים על כל דרישה ו//או טענה ו/א
טחי החברה מ
על ידי המזזמין וכי מבט
התשמ"א –
מור בסעיף  599לחוק חוזה הביטוח ה
או זכות כאמ
לרבות כל טענה ו/א
ת
מזמין.
ביטוחי המ
חיו.
 1981ולרבוות כל טענת ""ביטוח כפל" כלפי המזמיןן וכלפי מבטח
טענה ו/או דררישה ו/או
תהיה לה כל ט
החברה מצהי רה ,כי לא ת
 .9.17מבלי לגרועע מהאמור לעיל ולהלן ,ה
או המשמש
של החברה ו/א
או עובדיו בגיין נזק לרכוש בבעלותה ל
או מנהליו ו/א
תביעה כנגדד המזמין ו/א
טוח הרכוש
זכאית לשיפוי בגיננו ,על פי ביט
ת
החברה
הסכם זה ואשר ה
ם
תן השירותים נשוא
אותה במת
את המזמין ו//או מנהליו ו//או עובדיו
שנערך על יידה )בין אם ננערך ובין אם לאו( והיא פפוטרת בזאת א
מור )לרבות בגין ההשתתפפות העצמית המוטלת על החברה( .אוללם מוסכם
מכל אחריוות לנזק כאמ
ם למקרה הביטוח בזדון.
לטובת אדם שגרם
ת
לא יחול
טור כאמור א
בזה כי הפט
טוח( לרבות
לשלם את דמי הבביטוח בגין הפפוליסות המפפורטות בסעייף  9זה )ביט
ם
תחייבת
 .9.18החברה מת
שיידרש על ידי חבררת הביטוח בבקשר להן
ש
החברה )נספח ב'( ,וכל תשלום אחר
ה
באישור בייטוחי
הוראות הפוליסות ככלשונן ,ומבללי לפגוע בכללליות האמור ,לשמור על
ת
את כל
במועד ולמ לא ולקיים א
מות ולדאוג ולוודא כי
הבטיחות והזהירות הנכלללות בפוליסוות הביטוח ,ככל שקיימ
הוראות הב
סף לאמור
סכם זה .בנוס
כל תקופת מתןן השירותים בקשר עם הס
קף במשך ל
הפוליסות תהיינה בתוק
מקצועית תחזיק בתוקף כל עוד
ת
ת ביטוח אחריות
החברה כי את
לעיל ומבליי לגרוע ממנו ,מתחייבת ה
הסכם זה ,על נספחיו.
ידה בקשר עם ה
פעילות אשר נעעשתה על ה
אחריותה על פי דין לכל ע
מתקיימת א
כל אירוע העלוול להוות עיללה לתביעה
מנהליה על ל
עם היוודע למ
דיע למזמין ם
תחייבת להוד
 .9.19החברה מת
ם .כן מתחייבבת החברה
חבות מעבידים
קצועית ,אחרריות כלפי צדד שלישי או ח
על פי ביטוחח אחריות מק
שם מימוש
מין ככל שהדבבר אינו נוגד את אינטרס החברה ,ככל שיידרש לש
לשתף פעוללה עם המזמ
זכויות המזמין על פי ביטוחי
ת
מימוש
טחים ו/או מ
טוח אשר המזמין יחליט ללהגישה למבט
תביעת ביט
החברה.
ם במסגרת
לקדמותם את סכומי הביטוח וגבבולות האחריות המלאים
ם
 .9.20החברה אחחראית להשייב
תת גבולות
תביעה אשר תביא להפחת
ם הודעה על ת
סר למבטחים
קרה בו תימס
ביטוחי החחברה בכל מק
או סכומי הבייטוח.
האחריות א
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מזמין ו/או
שפות את המ
לעיל ולהלן ,החבברה תהייה אחראית לש
ל
מהאמור
מבלי לגרוע מ
 .9.21כמו כן ומב
טוחי הנובע
אי כיסוי ביט
למי מהם עקב א
שר ייגרם י
בגין כל נזק אש
או עובדיו באופן מלא ן
מנהליו ו/א
חברה ו/או
הביטוח שלא בתום לב על ידי הח
ח
אי איזו מפולליסות
של תנאי מתנא
או אי קיום ש
מהפרה ו/א
ה ,בכפוף לכך כי האחרייות ו/או חובבת השיפוי
סקים על ידה
או מי מהעובדים המועס
מנהליה ו/א
פי הסכם זה ו//או על פי הדיין.
מוטלת על החברה על י
בלי לפגוע בככלליות האמוור ייקבע בפווליסות כי הפרה בתום ללב ו/או אי
מור לעיל ומב
 .9.22בנוסף לאמ
ת הביטוח על ידי החברה ,לרבות ,אך לא מוגבל,
אי מתנאי אייזו מפוליסות
ם לב של תנא
קיום בתום
מי מטעמה,
חברה ו/או מ
שנעשו בתום לב על ידי הח
או איחור בהגגשת תביעה ש
תן הודעה ו/א
איחור במת
חים אלו.
מין ו/או מנהלליו ו/או עובדייו לקבלת שייפוי ו/או פיצווי על פי ביטוח
לא יפגעו בזזכויות המזמ
תחייבת החבברה לחזור
ביטוחי החברה ,מת
י
קופת
מועד תום תק
 .9.23לא יאוחר מ ) 7 -שבעעה( ימים ממ
לעיל ,בגין הארככת תוקפם
ל
הביטוח )נספח ב'( כאמור בסעעיף 9.2
ח
ריכת
את אישור ער
ולהפקיד א
חי החברה )ננספח ב'(,
אישור ביטוח
הפקיד את א
מתחייבת לחזור ולה
ת
רה
לתקופה נווספת ,החבר
אם לאמור
הינה מחויבת בעריכת הבייטוחים בהתא
טוח וכל עוד ה
מדי תקופת ביט
במועדים ההנקובים ,י
בהסכם זה על נספחיו.
או הצהרת
את "אישור בביטוחי החבררה" )נספח בב'( כאמור ו/א
 .9.24החברה מצצהירה כי ידוע לה שהמצא
המשך מתן
חילת ו/או לה
תנאי מתלה ומקדים לתח
החברה )נספח ב' ) ,((1הינה ת
ה
פטור מאחחריות
תים כאמור
מתן השירות
השירותים והמזמין יהייה רשאי למננוע מהחברה את תחילת ו/או המשך מ
המוסכם כנדררש.
מצאו במועד ה
אמור ,לא הומ
במקרה שההאישור ו/או ההצהרה ,כא
קתם ו/או איי בדיקתם,
תם ו/או בבדיק
בעריכת ביטוחי החבברה ,המצאת
ת
כי אין
 .9.25מוסכם בזהה במפורש י
טעמו ו/או
על ידי המזזמין ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחרריות כלשהי עעל המזמין ו//או על מי מט
מאחריותה
או לגרוע בצוורה כלשהי מ
סכם ו/או כדדי לצמצם ו/א
תאמתם למוס
שור בדבר הת
להוות איש
או כדי להטייל אחריות
על פי הסכם זזה ו/או על פפי כל דין ו/א
של החברה ל
ו/או מהתחחייבויותיה ש
כלשהי על ההמזמין ו/או על מי מהבאיים מטעמו.
טוחי החברה ככאמור בסעיפפים  9.2ו–
ת אישור ביט
או אי המצאת
 .9.26למען הסר ספק מובהר כי המצאת א
 9.25לעיל בבמועד ,לא תפפגע בהתחייבבויות החברה על  -פי הסכם זה ,על נספפחיו.
אמור לעיל
לבדוק את אישוריי הביטוח שיומצאו על ידדי החברה כא
ק
שאי )אך לא חייב(
 .9.27המזמין רש
תיה על פי
מנת להתאימם להתחייבויות
או תיקון שייידרש על ת
צע כל שינוי א
מתחייבת לבצ
והחברה מ
סכם.
סעיף  9זה )ביטוח( להס
של המזמין ביחס לאישורי הביטוח וזכותו לבדוק
זכות הביקורת ש
 .9.28החברה מצצהירה ומתחיייבת כי ת
תיקונם כמפוררט לעיל ,איינה מטילה עעל המזמין ו//או על מי
את אישוררי הביטוח וללהורות על ת
תוקפם ,או
ם ,היקפם ,ות
שהיא לגבי אישוררי הביטוח ככאמור ,טיבם
א
אחריות
מטעמו כל חובה וכל א
על החברה על פי הסכם זה ו/או על פי
א המוטלת ל
כדי לגרוע מכל חובה שהיא
לגבי היעדררם ,ואין בה כ
הדין.
לעכב כל סכום לוו הינו זכאי
ב
מוסכם בזה כיי המזמין יהיה רשאי
אמור לעיל ,מ
 .9.29בנוסף ומבללי לגרוע מהא
ההתקשרות
ה העומדת לזזכות החברה בקשר עם ה
על פי תנאיי סעיף  9זה )סעיף הביטווח( מהתמורה
ש.
ה( ימים מראש
ם זה ובתנאי שהודיע על ככך לחברה ,בככתב) 7 ,שבעה
נשוא הסכם
ם למוסכם
תביעה בהתאם
אם ויישוב הת
מוסכם בזהה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הבביטוח במלוא
מעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין )באם נגרמו( בקשר עם
על המזמיןן ,יושב לחברה הסכום המ
תגמולי הביטוח ,כאמור.
התביעה לת
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השתתפות העעצמית חלה עעל החברה
כי האחריות ללתשלום דמי הביטוח והה
 .9.30מוסכם בזהה במפורש י
או על מי מטעעמו.
בלבד ,ובכלל מקרה לא עעל המזמין ו/א
א אחר כל
החברה למלא
האמור בכל מקום בהסככם זה לעיל ,מתחייבת ה
 .9.31בנוסף ומבבלי לגרוע מה
ם ,התקנות
החוק לביטוח ללאומי ,חוק בביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים
ק
דרישות וההוראות
אמור לעיל ,בבאופן שכל
לפגוע מכלליות הא
ע
החוקים הנ"לל ,ובעיקר ,אךך מבלי
וכדומה ,שההותקנו לפי ה
אופן מקרי
ואלה שיועסקו בא
ה
שליחיה
ם זה ,לרבות ש
תן השירותים נשוא הסכם
שיועסקו במת
העובדים ש
ם הנ"ל.
לכל הזכויות שעעל פי החוקים
ה ,זכאים ל
במשך כל תקוופת הסכם זה
או זמני ,יההיו בכל עת וב
מכוחם של
בסעיף  9זה )ביטווח( בקשר לבביטוח אינה בבאה לגרוע מ
ף
הוראה
את ,כי כל ה
 .9.32מובהר בזא
הבלעדית שלל החברה לנזזקים באם ייגרמו כאמורר בסעיפים
הוראות הההסכם בדבר אחריותה ה
סכם זה ו/או על פי הדין.
אחרים בהס
הווה הפרה ייסודית של
ם ,והפרתן מה
טוח( הנן מעייקרי ההסכם
 .9.33מובהר ,כי הוראות סעיף  9זה )ביט
ההסכם.
ביטול החוזה:
.10
ל
לעיל ,המזמין יהייה רשאי
,
לבטל את החוזה כמפורט בסעעיף 5.5
ל
המזמין
מזכותו של ה
 .10.1מבלי לגרוע מ
אים:
המקרים הבא
ת את ההסכם בכל אחד מה
לבטל מידית
אך מבלי לגרווע הפרת
מהתחייבויותייה ע"פ ההסכם ,לרבות א
חת או יותר מ
 .10.1.11החבררה הפרה אח
התראה על כך מאת המזמין
ה
ה לאחר שקייבלה
חובותיהה כלפי עובדייה ,ולא תיקננה את ההפרה
בכל הנוגע לשמיררת זכויות עוובדים די
מובהר כי ל
מראש וובכתב ,ותוך הזמן שנקבע בהתראה .מ
חובה לשלוח התראות בגיין כל הפרה כלפי כל
אחת ולא תחול עעל המזמין ח
יהיה בההתראה ת
היה כל צורךך לשלוח
אשר בהפרה חוזרת לא יה
חוק שונים ,כא
אחד מההעובדים ובגגין סעיפי ק
ה.
התראהה נוספת טרם ביטול החוזה
קצתן ,אינן ללשביעות
ה ,כולן או מק
חברה כי העבבודות שמבוצצעות על ידה
מין התרה בח
 .10.1.22המזמ
תראה זו צעדים נאותים לשיפור אופפן ביצוע
רצונו ,ווהחברה לא נקטה מיד עעם קבלת הת
מין.
רצונו של המזמ
ת לשביעות ר
העבודות
חברה לא
להוראות הדין ביחס ללעובדיה ,והח
ת
אם
אינה פועלת בהתא
חברה כי ה
מין התרה בח
 .10.1.33המזמ
התראה כאמורר.
מן שנקצב בה
את הליקוי בתוך פרק הזמ
תיקנה א
שע בעבירות ללפי חוקי העבבודה.
מבעליה הורש
 .10.1.44כשהחחברה או מי מ
או שעושה סיידור עם
 .10.1.55כשהחחברה פושטת את הרגל או כשניתן ננגדה צו קבללת נכסים ,א
או בהתפרקוות )פרט
כשהוא בפירוק א
א
מאוגד
במקרה של גוף מ
ה
לטובתם או
ם
נושיה ,או
שם יצירת גוףף מאוגד אחר(.
קות ללא פירוק עסקים לש
להתפרק
ה בביצוע
קצתו ,לאחר ,או מעסיקה קבלן-משנה
 .10.1.66כשהחחברה מסבה את החוזה ,כולו או מק
מת המזמין בככתב.
ת ללא הסכמ
העבודות
החוזה.
מסתלקת מביצוע ה
ק
 .10.1.77כשהחחברה
ה.
שהחברה מתררשלת בזדון בבביצוע החוזה
הנחת דעתו ש
דס הוכחות לה
ש בידי המהנד
 .10.1.88כשיש
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ה נתן או
מו של החברה
אדם אחר בשמ
שהחברה או א
הנחת דעתו ש
ש בידי המזמיין הוכחות לה
 .10.1.99כשיש
בקשר לחוזה או ללכל דבר
ר
טובת הנאה ככלשהי
ק ,דורון או ט
אדם כלשהו שוחד ,מענק
הציע לא
ה.
הכרוך בבביצוע החוזה
א פועלת
העבודות ,ולא
ת ונשנות במהלך ביצוע ה
 .10.1.100כשהחחברה עוברת עבירות בטיחות חוזרות
בטיחות הנדררשות בחוזה וו/או ע"י המננהל.
ם להוראות הב
בהתאם
ם כאמור לעייל ישלם המזזמין לחברה ,,בכפוף לקיזזוז ושיפוי עבבור נזקיו ,בעעד אותם
 .10.2בוטל ההסכם
ה .אולם,
של המגיע לה
מור ומוחלט ש
ת לסילוק גמ
ההסכם ,וזאת
העבודות שבבוצעו על ידה עד לבטול ה
ם ,וכנגד
ם שנגרמו בגיין מחדלי החבברה ובקיזוזם
סכומי הנזקים
לאחר שיתבררו ס
ר
התשלום יבווצע רק
מזמין.
תב ויתור על תביעות ,לשבביעות רצון המ
חתימה על כת
 .11התמוורה:
תחייבויותיה בהתאם
לחברה עבור ביצועע העבודות וכל יתר הת
ה
שולם
 .11.1התמורה החחודשית שתש
למחירים הנקובים בכתב הכמויות )מסמך דד' למסמכי המכרז(,
ם
אם
להסכם זה ,תהא בהתא
התמורה"(.
שבונית מס כ דין )להלן" :ה
שולם כנגד חש
בתוספת מע""מ כחוק ,שיש
מין ,והיא מגללמת ,בין
מויות הינה בבבחינת עלות כוללת למזמ
תמורה הקבועעה בכתב הכמ
 .11.2מובהר כי הת
התשלום
שלא יפחת מה
שיועסקו בביצצוע השירותיים בשיעור ש
בדי החברה ש
היתר ,את ההתשלום לעוב
מסמך ד'
כתב הכמויות )מ
ספח א' ל ב
לרכיבים כמ פורט בנספח תמחירי לעוובדי הניקיוןן המצ"ב כנס
חירי"( ,וזו כווללת את
הנספח התמח
תה )להלן" :ה
חברה בהצעת
למסמכי המככרז( כפי שמוולא על ידי הח
לחברה ורווח ובכלל מקרה
ה
בהתאם להוראות כל דין ,לרבבות עלויות ננלוות
ם
שכר
כל רכיבי הש
מכוח החוק להגברת
ת כפי שתיקבבע בתקנות מ
חת מהעלות המינימאלית
התמורה לעוובד לא תפח
ם על ידי
סקת עובדים
אות חוק העס
ם ו/או הורא
הו/או לחוק שכר מינימום
האכיפה של דיני העבודה
שע"ג 2013-ו//או צו ההרחבבה בענף
שמירה והניקייון בגופים צייבוריים ,התש
ת בתחומי הש
קבלני שירות
מירה והניקיוןן בגופים
העסקת עובדדים על ידי קבבלני שירות בבתחומי השמ
הניקיון ו/או הוראות צו ה
תשע"ג ,2013-ו/או כל דין אחר ,ככל שייחול ,לפי הגבבוה ,כפי שאללו יעמדו בתווקף מעת
ציבוריים ,הת
ם בהתאם להוראות אלו ללרבות אך מבלי לגרוע
תיהם הנלוות של העובדים
לעת ובצירוףף מלוא זכויות
צויים ,מחלה ,שי לחג וכיו""ב.
אה ,דמי נסיעות ,הפרשה ללפנסיה ולפיצ
חופשה שנתיית ,דמי הברא
בהתאם לשינויים בבדין ו/או
ם
מך ד' למסמככי המכרז( תעעודכן
קובה בכתב הכמויות )מסמ
 .11.3התמורה הנק
חוק להגברת האכיפה
לפי הוראות הח
בעלות השכר המיינימאלית י
ת
בצו ההרחבהה בענף הניקייון ו/או
מירה והניקיוןן בגופים
קבלני שירות בבתחומי השמ
והתקנות מככוחו ו/או בצו העסקת עובדדים על ידי ק
העובדים לא יפפחת מהמחוייב על פי כל דדין.
אופן ששכר ה
ציבוריים ,בא
ת וביצוע
את כל הכרוך ו//או הקשור ו//או הנובע וביצוע העבודות
סופית וכוללת ת
ת
 .11.4התמורה הנ""ל הינה
וכח אדם מיומןן במספר
חוזה ,לרבות אספקת כל העובדים ח
ברה על פי הח
כל יתר התחחייבויות החב
הדרוש בחוזזה וכל הקשור בתנאי העסקתם כגוןן :הסעות ,ככלכלה ביגוד ותנאים סוצציאליים
ם מסיבה
נוספת ו/או תשלוומים נוספים
ת
תמורה
אחרים ,וכיוו"ב .החברה לא תהיה זככאית לשום ת
התמורה כולללת את כל האמצעים ,הכלים,
כלשהי בגין ביצוע העבודות כאמורר .כמו כן ,ה
העבודות,
העבודה כפי שמופייע במפרט ה
ה
מרי הניקוי( הנדרשים לבביצוע
והחומרים )ככולל כל חומ
מפרט.
ט בסעף  16למ
לרבות ובפרט
מהחברה בכתב לספק עובדי
ה
מין
 .11.5מובהר להסררת ספק כי במקרים ספציפיים בהם ידרוש המזמ
)לדוגמא באירועים שיערוך
א
תים
שאינה נכללת במפפרט השירות
ה
ניקיון לביצווע עבודה חריגה
המזמין( ,ישוולם לחברה תמורה נוספפת בהתאם ללשעות העבודדה של העובדדים שיועסקוו בביצוע
תמחירי שנקבב המציע
אם לתעריף השעתי הנקווב בנספח הת
העבודות החחריגות הנ"ל בפועל ובהתא
הכמויות(.
בהצעתו )נספפח א' לכתב ה
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ה בביצוע
 .11.6החברה מתחחייבת להפעייל ,באחריותה ועל חשבוונה ,מערך דדיווח נוכחות של עובדיה
ת דיווח נוכחות וכדומה( ,ולהעביר למזזמין בכל
השירותים )ככגון :מערכת לדיווחי טלפוון/אפליקציית
ם.
מפורטים של עובדיה בביצוע השירותים
חות נוכחות מ
החודשי ,דו"ח
חודש ,ביחד עעם החשבון ה
ש שחלף.
שלום עבור עבבודתה בחודש
ה חשבון לתש
תגיש החברה
 .11.7בתחילת כל חחודש ,עד ה 10 -לחודש ,ת
ובתנאי שוטף  445 +ממועד
י
מזמין,
ם על ידי המ
התשלומים ללחברה יעשו על פי חשבוננות מאושרים
המזמין.
קבלת החשבבון במשרדי ה
מכל סכום המגייע לחברה ,ככל סכום שהיינו רשאי לנככות ע"פ
או לקזז ל
אי לנכות ו/א
 .11.8המזמין רשא
מפורטים בטבבלה שלהלן:
הסכומים המ
הוראות כל דדין ו/או חוזה ,לרבות את ה
זמן ההפרה

ערך ההורדה

ס'
מס

א  /אירוע
הנושא

 ₪ 500לכל יום

.1

קיון קבוע
אי-הופפעת עובד ניק

יום
היעדרות
ראשון

.2

דות הניקיון
איחור לביצוע עבוד

כל שעה

 ₪ 50לשעה

.3

אחיד  -התייצבבות עובד
מוש בביגוד א
אי שימ
מדים חלקיים
ם
ללא מדדים או

כל מקרה

 ₪ 150לכל מקרה

.4

אי שבייעות רצון מפפעולות הניקיוון וקבלת
ת
תלונות

כל תלונה

ש"ח לכל תלונה
 250ח

מזמין להשתמש בכל סעדד אחר או
המפורטים לעעיל למנוע מהמ
בהטלת הקיזוזים ה
ת
 .11.9מודגש בזה ככי אין
הדין ,לרבות ביטול ההסכם עקב
נוסף העומד לרשותו על פי הוראות הסכם זה א ו בהוראות ה
הפרתו.
מעיד על ניה
אימים מפקיד השומה המ
אישורים מתא
.11.10החברה מתחחייבת להמצייא למזמין א
הול ספרי
מס ערך מוסףף ,וכן לגבי ניככויים במקורר ,בהעדר
הכנסה וחוק מ
קסים על-פי פקודת מס ה
חשבונות ופנק
קסימום הניכוויים המתחיייבים על פי הדדין.
מזמין את מק
מור ,ינכה המ
אישורים כאמ
טחת זכויות עובדים:
העדר יחסי עובד וומעביד והבט
ר
.12
מעובדיה
חסי עובד ומעעביד בין החבברה ו/או מי מ
זה כדי ליצור יח
 .12.1מוסכם ומוצ הר בזה כי אין בהסכם ה
חברה כל תבייעה ו/או
ו/או מי מטעעמה ובין המזזמין .לפיכך ,עם סיומו שלל הסכם זה ,לא תהיה לח
מזמין בכל הנווגע למהות הייחסים בין הצצדדים.
הוא כלפי המ
טענה ו/או דררישה מכל מיין ו/או סוג שה
חוק שכר
שק על פי ח
מינימום במש
חת משכר המ
 .12.2החברה מתחחייבת לשלם לעובדיה שכר שלא יפח
מי השמירה והניקיון
ם על ידי קבבלנים בתחומ
קבוע בצו העסקת עובדים
או השכר הק
מינימום ו/א
המינימאלית כפי שתיקבע בהתקנות מכח החוק להגברת
בגופים ציבו ריים ו/או עלות השכר ה
הרחבה ו/או הסכמים ו/או כל דדין אחר שיחוולו על ענף הנניקיון לפי הגגבוה ,וכן
ה
האכיפה ו/אוו צווי
תאם לכל
זכויות נלוות בהת
ת
תשלום
עבודה בימי מנוח ה וחג ו/או ת
ה
נוספות ובגין
ת
תשלום בגין שעות
מויות( כפי שיעעודכן מעת לעעת.
א' לכתב הכמ
דין וכמפורט בנספח התמחירי )נספח א
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שימונה מכח החוק להגברת
ה
מו ו/או בודק שכר
ו/או רו"ח מטעמ
 .12.3החברה תציגג לפי דרישת המזמין ו
קיימת את כל התחייבויותיה על פי
ם כי הינה מק
דרישה ,אישוררים המעידים
האכיפה ,מידד עם קבלת ד
כל דין ו/או הסכם כלפי עובדיה ,לרבבות תשלום שכר לעובדייה שאינו נמווך מהמתחיייב על פי
ה חובה,
הסוציאליים והאחרים ,לרבות פנסיה
ם
ההוראות החחלות עליהם וכן תשלום כל התנאים
המגיעים לעוובדיה על פי דין ,לרבות תשלומים בגגין פנסיה ,הבבראה ,חופשה ומחלה וכלל מסמך
ת ופירוט
שתידרש להצציג לשם כך לרבות ,אך מבלי לגרוע – תלושי שככר ,פירוט ניככויים לקופות
טוח לאומי ,בבמספר ובשיעעור שיידרש עעל ידי רואה החשבון
תשלומים לררשויות המס ולמוסד לביט
של החברה.
על חשבונה ל
שכר ,והכל ל
ו/או בודק הש
הפרה של
שלה על הפרה או חשש לה
שהוגשה על-יידי עובד ה
די בתלונה ש
 .12.4החברה תטפפל באופן מיד
סור מוחלט לפפגוע בכל
ת תלונות עובדדיה .חל איס
מלא בבדיקת
זכויות עובדייה ,ותשתף פעולה באופן מ
החברה מתחייבת ללידע את עובדדיה ,ואת
ה
דרך שהיא בעעובד שהגיש תלונה או סיייע בהגשת תללונה.
המזמין מי הממונה מטעמה שאליו יש לפנות עעל מנת להגייש תלונה בננוגע לפגיעה בזכויות
הצפוי.
העובדים ומההו תהליך הבירור ומשכו ה
תלונה שתועבבר בדבר
מים ,על כל ת
בכתב ,עם העעתק למזמין  ,בתום  30ימ
 .12.5החברה מחוייבת להשיב ב
חברה את
תה תפרט הח
ה בחצרי המזמין .בתשובת
פגיעה בזכויוות העובדים המועסקים על-ידי החברה
סמכתאות.
אופן שבו טופללה ,ותצרף אס
הליך בדיקת התלונה והא
ה ,הפרה
או כתוצאה מתלונה ,הודעעה או התראה
קת המזמין ו/א
קורת ו/או כתוצאה מבדיק
 .12.6נמצאה בביק
מזמין בתוך  300ימים תצהייר בכתב
ת להמציא למ
חברה מחויבת
זכויות עובדים ,הח
ת
או חשש להפפרה של
מין נותר חייבב לחברה
שלום שהמזמ
מפרט את תייקון הממצאיים כדין במללואם .כל תש
של רו"ח ,המ
זה.
מילוי תנאי ה
יושעה עד למ
את ההשגחה עליהם,
שים לביצוע העבודות ,א
 .12.7החברה מתחחייבת לספק את כל העוובדים הדרוש
אחר הכרוך בכך.
אמצעי התחבבורה עבורם ווכל דבר ר
א יורשה
ק אזרחי ישרראל ומגיל  18ומעלה .לא
 .12.8העובדים שייועסקו בביצווע העבודות יהיו אך ורק
הם .18
טרם מלאו לה
אל או אשר ט
שאינם אזרחי ישרא
ם
תר העבודות עובדים
להכניס לאת
עבודות הניקיון.
ת
מים לעובדיה המועסקים בבבצוע
 .12.9על החברה לדדאוג לבגדי עבודה מתאימ
אמצעות
קיון ,ידווחו עעל נוכחות בא
קים בביצוע עבודות הניק
בדיה המועסק
.12.10על החברה ללדאוג כי עוב
היקף עבודתם ,ולהמציא
ף
קוח על
ת לצרכי פיק
החברה ,לרבות
צמאית של ה
מערכת דיווחח נוכחות עצ
להקים בסיס לטעננה בדבר
ם
חים האמור ,ולא יהיה בדדרישה כאמור כדי
למזמין את פפירוט הדיווח
מזמין לבין עובבדי החברה.
מעביד בין המ
יחסי עובד ומ
מוסמך ו/או ככל עובד
ה את מנהל העבודה המ
חליף החברה
.12.11לפי דרישה בבכתב מנציגי המזמין תח
ם לתפקידו ו/או איננו ממללאו כהלכה ולא יהיה
המזמין הוא איננו מתאים
מטעמה ,אם לדעת נציגי ה
ס לטענה
קים יחסי עובבד ומעביד ביין המזמין לבבין עובדי החבברה או בסיס
מור כדי להק
בדרישה כאמ
כאמור.
ה בביצוע
מזמין ,בדבר הרחקה של כל אדם המוועסק על ידה
דרישה של נציגי המ
ה
.12.12החברה תמללא כל
העבודות על פפי החוזה.
העבודות,
חות נאותים לכל אדם המועסק על ידדה בביצוע ה
.12.13החברה מתחחייבת להבטייח תנאי בטיח
מזמין.
שות נציגי המ
זאת בכפוף ללכל דין ובהתאם לכל דריש
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בת בזאת כי ככל שהמזמיין יחויב לשללם למי מהעוובדים ו/או ללכל גורם
.12.14החברה מצההירה ומתחייב
ת מקיום
שהי בגין טעענה הקשורה ו/או הנובעת
שייגרמו לו נזק ו/או הוצאה כלש
ו
שהוא ,ו/או ככל
המזמין לבין מי מהעובדיים ו/או שעיילתה ביחסי עובד מעבידד בקשר
מעביד בין ה
יחסי עובד מ
מלואו ,בצירוףף הפרשי
החברה את המזמיןן בגין כל סכוום כאמור במ
ה
תשפה
לעובדים ,לרבבות סיומם ,ת
הוצאותיה המשפטיות ,,וזאת בתוך  7ימים מקבללת דרישה לככך .למען
ה
הצמדה וריביית ולרבות בגגין
מהחלטת
מזמין ינבע מ
בת השיפוי ככאמור תחול בין שמקור ההוצאה למ
מובהר כי חוב
הסר ספק מ
ה החברה
ת .לא העבירה
שרה ובין מכל סיבה אחרת
טית ו/או פסק דין ,בין מככח הסכם פש
ערכאה שיפוט
הסכומים מככל סכום
מזמין לקזז ה
שה ,יוכל המ
התאם לדריש
במועד כאמור ובה
ד
למזמין הסככומים
חרת לגביית הסכום.
מזמין לנקוט בכל דרך אח
וזאת מבלי לגרווע מזכות המ
ת
המגיע לחבררה ממנו
כל תביעה ו/אוו דרישה
ולפעול להעברת ל
ל
מהאמור מתחייבת החבררה לקבל על עעצמה
מבלי לגרוע מ
ככל שתוגש עעל ידי מי מעובדיה בקשר להסכם זה ,ולפעול להוצאת המזמין וומחיקתו מכלל תביעה
תוגש על ידי מי מעובדי החבברה גם כנגד המזמין.
אם וככל שת
דועות לה הורראות החוק ללהגברת אכיפפה והיא תפעעל ליישומן תווך ביצוע
.12.15החברה מצההירה עוד כי יד
הנוגע לבקרה עעל קיום
רה החברה ככי תשתף פעעולה עם המזזמין בכל ו
ת .כן מצהיר
בקרה פנימית
ק.
הוראות החוק
אפשר מנגנון של פניית עוובדיה לנציגי המזמין בטעענות ביחס ללליקויים
.12.16כן ,מובהר ככי החברה תא
ה לצורך
מירת זכויותיהם לרבות פ ניות של נציגגי המזמין ישירות לעובדיה
בתשלום שכררם ו/או בשמ
הם.
שלום זכויותיה
בקרה על תש
ת להטיל
שבמקרה של הפרת זזכויות העובדדים שמורה ללמזמין הזכות
ה
.12.17החברה מצההירה כי ידוע לה
חומרת ההפררה וזאת
המזמין ובהתאם לח
ן
בשיעור שייקבע עלל ידי
ר
על החברה חחיוב עונשי  /קנס
אה וזאת
הליקויים בפררק הזמן שיייקבע בהתרא
שלא תוקנו ה
חברה וככל ש
ת התראה לח
לאחר מסירת
או זכותו לפייצוי בגין
זכותו לשיפוי ו/א
על ביטול החווזה ו/או ת
מין להודיע ל
מזכות המזמ
מבלי לגרוע מ
חיוב כאמור ישוללם בתוך
הפרת החוזהה ו/או זכותו לפעול בכל דדרך אחרת בייחס להפרה ככאמור .ב
חיוב במועד האמור יוכל המזמין
מועד מסירת דרישה על ידי המזמין .לא שולם הח
 10ימים ממ
סכום המגיע ללחברה ממנו.
לקזזו מכל ס
של ההסכם.
.12.18סעיף זה הינוו תנאי יסודי בהסכם והפררתו תהווה הפפרה יסודית ש
ערבות ביצוע:
ת
.13
תמציא החבררה למזמין ערבות ביצוע בנקאית
 .13.1להבטחת קיוום התחייבוייותיה על-פי הסכם זה ת
היה בתוקף בבמשך כל
אלף  ,(₪אשר תה
של  ) ₪ 30,000שלושים ף
צמודה למדדד המחירים לצרכן בסך ל
תקופת ההסככם.
לכניסת החוזה לתווקף.
ת
מוקדם
מכי ההסכם ,הינה תנאי מ
המצורף למסמ
רבות בנוסח ה
 .13.2המצאת הערב
תחייבות
מקרה בו תפפר החברה הת
אי לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו ,בכל מ
 .13.3המזמין רשא
המזמין יהיה רשאי להחזייק אצלו את הערבות
הסכם .למען הסר ספק ,ה
תיה על פי הה
מהתחייבויות
הסכם זה עד שלהננחת דעתו לא יהיה צורך בבכך.
ם
גם לאחר סיוום ההתקשרוות לפי
תחייבת החבררה להשלימה לסכומה המללא.
מין ,כולה או מקצתה ,מת
 .13.4מומשה הערבבות ע"י המזמ
 .13.5ההוצאות הככרוכות במתן הערבות הבייצוע יחולו עלל החברה.
שינוי החוזה
י
.14
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שני הצדדים.
מסמך בכתב וובחתימת י
חוזה זה ,אלא במ
אין ללשנות איזו מההוראות ה
מוש בזכויות
 .15שימווש או אי שימ
סוים או
החוזה במקרה מס
ה
מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי
ת
מזמין
 .15.1הימנעות המ
מקרה או בכלל.
ה
אותה הזכות בבאותו
אופן כויתור על א
ן
תתפרש בשום
ש
בכלל  -אין בבה ולא
לא תהווה תקדדים ולא ילמדדו ממנה
החוזה במקררה מסוים א
טייה בתנאי ה
 .15.2הסכמה מצדד המזמין לסט
מקרה אחר.
גזרה שווה למ
אי החוזה או להוראות שנניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו ,ללא יפגעו
 .15.3כל ויתור או ארכה לתנא
קבלן של
קיום מצד הק
כצידוק או הגנה בבקשר עם הפפרה או אי ק
ק
שמשו
בזכויות המזזמין ,ולא יש
התחייבויותייו על פי החוזה
 .16סמכוות שיפוט
חיפה לפי
על הסכם זה ייחול הדין היישראלי ,וכי לבית משפט המוסמך בח
 .16.1מוסכם על ההצדדים כי ל
שתתגלע בין הצדדים
או מחלוקת ש
שיפוט הייחודדית לדון בכלל תביעה ו/א
העניין ,תהיהה סמכות הש
או ביצועו.
בקשר לחוזהה זה ,פירושו א
סמך לא
המשפט המוס
תועבר לבית ה
או תביעה שת
בזאת כי כל מחלוקת ו/א
ספק ,מובהר ב
 .16.2למען הסר ס
ת הקבלן על פפי החוזה.
ביצוע התחייבויות
ע
תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב
ט לעיל.
תאם למפורט
שית על הקבללן קנסות בהת
 .16.3אין באמור ללעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין להש
 .17הודעות
קשר איתם היינם כמפורט ללהלן:
 .17.1כתובת הצדדדים ופרטי הק
המזמין:
הקבלן:

קס ,04-88685902 :טל04-86858801 :
הנרייך  18חיפה ,פק
ך
הרץ
_______
טל_______ :
ס _______:ט
______ פקס
__________
כתובת__ :

הנ"ל תיחשבנה ככאילו הגיעו לתעודתן ,בדדואר רשום  -תוך 72
ל
הפרטים
 .17.2הודעות שתיישלחנה לפי ה
מיליה  -במועעד ההתקשרו ת.
שעות; בטלפפון או בפקסימ

או הצדדים עעל החתום:
ולראייה בא

__________
_
__________
____
איזי ענבבר
יו"ר דירקטורייון התאגיד

______________
_________
__________
הקבלן
)חתימה  +חותמת(
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_________
_
_________
_______
עמי בן חייים
מנכ"ל התאאגיד

____________
__________
__________
החותם ותפקידו
ם
שם
שר כי מר __
אני מאש
_________ ,ת.ז___________.
שאי לחתום
הנ"ל והינו רש
הל החברה ה
הינו מנה
______________
חברה ולחייבה .תאריך__
בשם הח
_________
____
____________
עו"ד )חתימה  +חותמת(
ד
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נוסח הערבות הבנקאית לביצוע החוזה
נספח א' לחוזה  -ח
תארייך:

לכבוד
מי כרמל בע"מ
תאגיד י
הנריך הרץ 18
ך
רח'
חיפה
ג.א.נ,.

דון :כתב ערבבות מס' _____________
הנד
שים אלף
 30,000ש"ח )שלוש
3
סך של
 .1הננו עערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזרר ,לסילוק כלל סכום עד לס
________________
__________
ש"ח( )להלן" :סכוום הערבות"(( ,המגיע או עעשוי להגיע לככם מאת ___
)להלןן" :הנערב"( בבקשר עם חוזה מס'  9/19בין הנערב לבבי תאגיד מי ככרמל בע"מ.
ת דרישתכם ,את סכום העערבות בצירוףף הפרשי
שלם לכם ,תווך חמישה ) (5ימי עסקים ממועד קבלת
 .2אנו נש
שתכם או
סס את דריש
ם להסביר ,ללנמק או לבס
שיהיה עליכם
מדד כמפורט בסעעיף  3להלן ווזאת ,מבלי ש
שנשלם על פי ערבותנו
מאת הנערב ,בבתנאי שהסככום הכולל ש
כום האמור מ
ת סילוק הסכ
לדרוש תחילה את
ש
שי המדד כמפפורט בסעיף  3להלן.
בצירוף הפרש
לא יעלה על סככום הערבות ב
זו ,א
 .3בערבבות זו:
" .17.3המדד" -

המחירים לצררכן.
משמעו מדד ה
מ

_נק'(.
דוע במועד הווצאת ערבות זו )_______
ס" -המדד היד
" .17.4מדד הבסיס
ש" -
" .17.5המדד החדש

ם סכום הערבבות.
המדד הידוע במועד תשלום
ה

מת מדד
חדש עלה לעומ
מועד תשלום סכוום הערבות ,כי המדד הח
ד
רר ,לפני
" .17.6הפרשי מדדד"  -אם יתבר
המדד החדש לעומת מדד הבסיס.
אם לעליית ה
כשהוא מוגדל בהתא
א
הבסיס ,ישוללם סכום הערבות
החדש ירד לעומת מדד הבסיס
ש
המדד
הערבות ,כי ה
שלום סכום ה
אם יתברר ללפני מועד תש
ס ,ישולם
ת על פי שער הבסיס.
סכום הערבות
_____ ועד בבכלל.
תאריך _____
אריך כתב ערבבות זה עד לת
ערבות זו תישאר בבתוקפה מתא
ת
.4
נהיה זכאים לבטללה בדרך
ם לפעול על פפיה ולא ה
אנו מתחייבים
בלתי תלויה .א
תנו זאת הינהה מוחלטת וב
 .5ערבות
היא.
כל שה
הרשומה
סניפנו על פי הכתובת ה
סר בכתב לס
 .6כל דדרישה לתשללום מכוח עערבות זו ,צריכה להימס
________.
__________
____________________
____
אינה ניתנת להעבברה או להסבבה.
 .7התחיייבותנו על פיי כתב זה ה
בכבוד ררב,
בנק:
סניף:
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טופס אישורר על קיום בביטוחים
נספח ב' לחוזה  -ט
תאריך ___________
ת
לכבוד
מי כרמל בע"מ )להלן" :המזזמין"(
תאגיד י
רח' היינרריך הרץ 18
חיפה
א.ג.נ,.

ת ביטוחים.
הנדון :אישור עריכת
הלן" :החברה
)לה
ה"(

שם המבווטח :

___________________
__________
____________

כתובת :

___________________
__________
____________

ס' :
הסכם מס

___________

שירותים :

תחנות שאיבה(.
מזמין ושתי ת
באתרי המזמיין )משרדי המ
שיררותי ניקיון ב
ההסכם"(
הלן" :השירוותים ו/או "ה
)לה

החתומים מטה מאשררים כי ערכנו עעבור החברה את הביטוחיים
ם
_____ מזמיןן לביטוח בע""מ,
אנו ____
התאריכים נכלללים
_____ )שני ה
______ ועד יום ______
שך התקופה שמיום _____
המפורטיים להלן ,למש
טוח"(.
תקופת הביט
ולהלן" :ת
.1

.2

אש מורחב
ש

__
____________________
סה מס'___ :
פוליס

הפווליסה :

חברה לרבות ציוד,
את רכוש הח
מורחב המבטח בעערכו כחדש א
ב
ביטוח אש
ח
רים וכל רכוש אחר מכל מיין וסוג שהוא בבעלות החבברה המשמש אותה
חומר
שבנדון.
.
הסכם
במתן השירותים בבקשר עם הה
ן

הכייסוי הביטוחיי :

ש )אש
המכוסים בפפוליסת רכוש
על פפי התנאים ,ההרחבות ווהכיסויים ה
עקב אש ,עשן ,ברק,
ב
אך לא מוגבבל ,אובדן ו//או נזק
חב( ,לרבות א
מורח
קי כלי
סערה וסופה ,נזק
ה
ת ,נזקי
רעידת אדמה ,פרעעות ,שביתות
ת
התפוצצות,
קים מנוזלים אחרים והתבבקעות
טיס ,בום על קוליי ,שיטפון ,נזזקי מים ,נזק
צינורות ,נזקי התנגשות )אימפפקט( ,נזק בזזדון ,נזקי פרריצה )על בסייס נזק
ראשוון( ושוד.

אי מיוחד:
תנא

מבטח על כלל זכות
סת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפייו מוותר המ
פוליס
האמור
תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדייו ובלבד שה
טובת אדם שגגרם לנזק בזדדון.
בדבר הוויתור על זזכות התחלוףף לא יחול לט

צד שלישי

__
____________________
סה מס'___ :
פוליס

הכייסוי הביטוחיי :

של החברה על-פי דין
ביטוח אחריות כללפי צד שלישיי המבטח את אחריותה ל
ח
קשר עם מתן השירותים אשר גרמו ללאובדן
חדל רשלני בק
בשל מעשה או מח
הקשור
פגיעה או נזק לגופפו ו/או לרכו שו של כל אדדם ו/או גוף שהוא בכל ה
ה
או נזק למזמין ו/או
ההסכם ,לרבות פגיעה ו
למתן השירותים בקשר עם ה
ן
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גבול האחריות :
טול הגבלות :
ביט

ם:
אים מיוחדים
תנא

.3

חבוות מעבידים

__
____________________
סה מס'___ :
פוליס

הכייסוי הביטוחיי :

ח את אחריוותה של החבברה על פי פפקודת
ביטוח חבות מעבבידים המבטח
ח
למוצרים פגומים ,התש"ם
ם
קין )נוסח חדדש( ו/או עפ" י חוק האחרריות
הנזיק
שר עם
ידה במתן השיירותים בקש
קים על ה
 1980כלפי העובדדים המועסק
קצועית )להלןן" :מקרה בייטוח"(
או מחלה מק
כם בגין תאוננת עבודה ו/א
ההסכ
ח בכל
קופת הביטוח
מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תק
ם
רמו למי
שייגר
הקשוור במתן השירותים בקשרר עם ההסכם.
תובע.
 6,0000,000ש"ח לת
לתקופת ביטוח שנתיית.
ת
טבר
 20,0000,000ש"ח ללאירוע ובמצט
החברה
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות ה
ח
תיחשב
)היה והחברה ת
ה
שנה ו/או עוובדיהם
או קבלני מש
כלפי קבלנים ו/א
העסקת נוער המועסקים על פי
ם והן בדבר ה
בידתם( ,פיתייונות ורעלים
כמעב
החוק.
ק
את המזמין ו/או מנהליוו ו/או
 3.1פוליסת הבביטוח הורחבבה לשפות א
קרה ביטוח ,כי מי מהם נושא
היה ונקבע לענניין קרות מק
עובדיו ,ה
החברה ו/או לעניין חבות
ה
בחובות מעעביד כלשהן כלפי מי מעעובדי
החברה כלפפי מי מהעובדדים המועסקים על ידה.
תר המבטח על כל
ת תנאי מפוררש לפיו מוות
 3.2פוליסת הבביטוח כוללת
זכות תחלוף )שיבוב( כללפי המזמין וו/או מנהליו ו/או עובדיו ובלבד
ת אדם
התחלוף לא יחול לטובת
שהאמור בבדבר הוויתורר על זכות ה
שגרם לנזק בזדון.
__
____________________
סה מס'___ :
פוליס
חריות החבררה על פי דיןן בשל
מקצועית המבבטח את אח
ביטוח אחריות מ
ח
קצועית
דרישה בגין רשלנוות מקצועית ו/או בגין הפררת חובה מק
ה
תביעה ו/או
ת מתן
שלני של החבברה ו/או עובבדיה במסגרת
או מחדל רש
שמקוורן במעשה א
רותים בקשר עעם ההסכם.
השיר
ת.
אירוע ובמצטבר לתקופת בביטוח שנתית
) ₪ 2,0000,000שני מיליון  (₪לא
איחור,
הנובעת מאובבדן שימוש ,א
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בבדבר חבות ה
ח
השהיייה או עיכוב בעקבות מק רה ביטוח מככוסה ,חריגה מסמכות שננעשתה
שר של מי מעובדי
רשלנות או אי יוש
ת
טעות,
בתום לב וחבות הנובעת מט
ם
רה.
החבר

גבול האחריות :
טול הגבלות :
ביט

ם:
אים מיוחדים
תנא

.4

למנהליו ו/או לעובבדיו.
ת.
אירוע ובמצטבר לתקופת בביטוח שנתית
) ₪ 2,0000,000שני מיליון  (₪לא
חבות הנובעת מ :אש ,התפווצצות,
ת
ת בדבר
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות
ח
ה ,חבות החבברה בגין וככלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובבדיהם,
בהלה
תאונתי
טאריים פגומים ,זיהום ת
מתקנים סניט
או בעומק ,מ
עבודוות בגובה ו/א
דבר מזיק במאכל או
השבתה ,הרעללה מכל ר
מקרי ובלתי צפויי ,שביתה וה
י
תביעות תחלוף מצדד המוסד לבייטוח לאומי ))למעט לגבי עעובדים
ת
ה ,וכן
משקה
מי(.
מי ביטוח לאומ
ברה חייב לשלם בגינם דמ
שהחב
את המזמין ו/או מנהליוו ו/או
 .2.1פוליסת הבביטוח הורחבבה לשפות א
שתוטל על מיי מהם
המבוטח"( ,בגגין אחריות ש
עובדיו )להללן" :יחידי ה
חברה ו/או מננהליו ו/או עעובדיו וזאת בכפוף
למעשי ו/או מחדלי הח
לסעיף אחרריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפפרד עבור כלל אחד
מיחידי המבבוטח.
מזמין שאינו רכוש
הביטוח מצויין במפורש ככי רכוש המ
 .2.2בפוליסת ה
בבעלותה ו//או שימושה  ,של החברה ,ייחשב לצורך ביטוח זה ככרכוש
פועלת החברה ישיירות(.
ת
חלק של הרכווש עליו
צד שלישי )למעט אותו ח

אחריות מקצועיית
הכייסוי הביטוחיי :

גבול האחריות :
טול הגבלות :
ביט
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את המזמין ו/או מנהליוו ו/או
 .4.1פוליסת הבביטוח הורחבבה לשפות א
ם:
אים מיוחדים
תנא
שנעשו בתום לב על
מחדל רשלני ש
עובדיו לענייין אחריותם למעשה או מ
החברה
טוח חבות ה
מבלי לגרוע מביט
י
החברה ו/או עובדי ו וזאת
ה
ידי
כלפי המזמין ו/או מנהל יו ו/או עובדייו.
 .4.2פוליסת הבביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה ררטרואקטיביי מיום
___.
________
הביטוח תקופפת גילוי של ) 6שישה( חוודשים
סה פוליסת ה
 .4.3כמו כן מכס
טוח )למעט בבאם עילת הבביטול הינה בבגין אי
לאחר תום תקופת הביט
מיה ו/או מררמה( בתנאי כי לא נערך ע"י החברה בביטוח
תשלום פרמ
שנועד לכסות חבבות המבוטחת לפי
ד
מקביל
חלופי המעעניק כיסוי מ
חול אך
פוליסה זו .מוסכם בזה ככי הכיסוי הבביטוחי על פי הרחבה זו יח
תום תקופת הבביטוח ואשר נתגלו
תם לפני ם
ורק על אירועים שעילת
לראשונה בתקופת הגילווי.
הנקובים בפוליסות צצד שלישי ואחריות
ם
מאשרים כי גגבולות האחרריות
הננו מ
אי מיוחד :
 .6תנא
מקצוועית הינן גבוללות אחריות ספציפיים לככל פוליסה בננפרד ואינם גגבולות
משותפים.
ם
אחריות
ש לפיו
הנ"ל כוללות תנאי מפורש
 .7.1הננו מאשררים בזאת כיי הפוליסות ה
 .7כלללי :
ידי המזמין וככי אנו
ת לכל ביטוח הנערך על ד
הנן ראשונייות וקודמות
על כל דרישה ו/או טענה ו//או תביעה בדדבר שיתוף בביטוחי
מוותרים ל
ק חוזה
זכות כאמור בסעעיף  59לחוק
המזמין .לררבות כל טעננה ו/או ת
תשמ"א –  198 1ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי
הביטוח הת
המזמין וכללפי מבטחיו.
 .7.2הננו מאשררים כי ידועע לנו שהאחריות לתשללום דמי הבביטוח
חלה על החבברה בלבד ,ובבכל מקרה ללא על
וההשתתפות העצמית ח
או על מי מטעעמו.
המזמין ו/א
או אי קיום בתום לב שלל תנאי
 .7.3הננו מאשררים כי הפרה בתום לב ו/א
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי החברה ,לא יפגעו בזזכויות
שיפוי ו/או פיצוי על פי
י
או מנהליו ו//או עובדיו ללקבלת
המזמין ו/א
ביטוחים אלו.
טוחים הנ"ל לא ישונו לרעעה וגם
 .7.4כמו כן  ,הננו מאשרים בבזאת כי הביט
אם תישלח למזמין
טוח ,אלא א
טלו ,במשך תקופת הביט
או לא יבוט
א יהיה
מראש וכי לא
הודעה כתוובה בדואר ררשום ) 30שללושים( יום מ
מנהליו
מזמין ו/או מ
טול ו/או לשיינוי לרעה שככאלו לגבי המ
תוקף לביט
עובדיו אם לא נשללחה לידי המזמין הודעה בכתב כאמורר לעיל
ו
ו/או
ההודעה.
מועד משלוח ה
ם( הימים ממ
ובטרם חלוף ) 30שלושים
א שונו
הפוליסות המקוריות עד כמה שלא
ת
בכפוף לתנאי וסיייגי
ף
זה הינם
ם באישור ה
הביטוחים המפורטים
בשינוי האמוור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
במפורש באישור זה ,וובלבד שאין ב
בכבוד רבב,
טח(
חתימת המבט
)ח

טח(
)חותמת המבט

ם(
)שם החותם

תם(
)תפקיד החות
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פח " ב' )" ( 1
נספ

על מתן פטור מאחריות
הצהרה ל
ה
תאריך ___________
ת
לכבוד
תאגיד מי כרמל בע"מ ))להלן" :המזזמין"(
ריך הרץ 18
רח' היינרי
חיפה
א.ג.נ,.

מאחריות ללנזקים
הצהרה על מתן פטור מ
הנדון :ה
הסכם ___________/
שאיבה(.
ושתי תחנות שא
המזמין תי
המזמין )משרדי המ
ן
תרי
שירותי נניקיון באת
"ההסכם"
ם"
או
הלן" :השיררותים" ו/או
להל
את :
מצהירים בזא
_________ מ
אנו _____________________
/או ציוד טכני ו//או ציוד
יוד מכני ו ו
הננו משתמשיים בעבודותיננו שבנדון ברככוש ו/או בצייוד לרבות ציו
א .ה
שימושנו לצוררך מתן השיררותים בקשרר להסכם
חשמלי ו/או צציוד אלקטרווני אשר בבעללותנו ו/או בש
ח
שבנדון.
ש
חייב כדלקמןן:
זאת ,הננו להתח
ב .על אף האמורר בהצהרה את
ק לרכוש
אובדן או נזק
מכל חבות בגין א
/או מנהליו ו/אוו עובדיו ל
המזמין ו ו
 .1הננו פפוטרים את ה
מטעמנו או עבבורנו או
מובא לאתר ההעבודה על ידדנו ו/או מי מ
האמור לעיל אשר מ
ר
ו/או ללציוד
את למעט
הסכם ,כל זאת
ביצועם בהתאם לה
ם
מתן השירותים וובעת
לשם ביצוע העבודדות ו/או ן
לנזק בזדון.
כלפי מי שגרם זק
מכל אחריות לגגבי נזקי פריצצה ו/או
או עובדיו ל
/או מנהליו ו/או
 .2הננו פפוטרים את המזמין ו ו
מין ו/או
לעיל ומוותרים עעל זכות השיבבוב )התחלוףף( כלפי המזמ
המוזכר ל
גניבהה של הציוד ה
בזדון ולמעט כנגדד חברות
ן
שגרם לנזק
ם
דיו במקרה שככזה ,למעט ככלפי מי
ליו ו/או עובדי
מנהלי
שמיררה.
כוש שלנו
המזמין ו/או מנהליו ו/אוו עובדיו מכל חבות בגין נזזק לגוף ולרכו
 .3הננו פפוטרים את ה
קב השימוש בררכוש או בציווד האמור לעעיל אשר
שי כלשהו עקב
ו/או ממי מטעמנו ו//או צד שליש
העבודות
אתר ביצוע ה
לשם פעילותנו בא
מטעמנו ו/אוו עבורנו ם
מובאא לאתר על ידדנו ו/או מי מ
שגרם לנזק בבזדון.
מעט כלפי מי ש
הקרובה ,כל זאת למ
ה
ביבתו
ובסבי
סקים על
משנה המועס
 .4היה וותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעהה מצדנו ו/או מצד קבלני מ
מין ו/או
מתחייבים לשפפות את המזמ
לאמור לעיל ,ו/או צצד שלישי כללשהו ,הננו מת
ר
ידנו ,בניגוד
ם לרבות
שיישאו בהם
או עובדיו בככל תשלום ו//או הוצאה ש
לרבות מנהליו ו/א
ת
מטעמו
מי מט
הראשונה.
משפטיות מיד עם קבללת דרישתו הר
ת
הוצאאות
אחריות מקצועית ,כאמור
ות
 .5הננו מצהירים בזזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסה לבביטוח
ות על פי
קיימת לנו אחריות
ת
שך כל התקופפה בה
ספח ב'( ,במש
שור עריכת הבביטוחים )נס
באיש
שירותים ועלל פי כל דין.
בינינו למתן הש
ההסככם שנחתם בי
החתום
איה באנו על ה
ולראי
בבכבוד רב

המצהיר(
ר
שם
)ש

מצהיר(
)חתימת המ

)תארריך(
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פח בטיחות
חוזה  -נספח
ננספח ג' לח
הקבלן
א .הצהרת הק
.1

העבודות נשוא הליך זה לפני
ת
יסור מוחלט ללהתחיל בביצצוע
שחל עליו איס
הקבלן מצהירר כי ידוע לו ש
ה
יבל הדרכה בבנושאים
מחלקה בחברה ,קיב
ה
מנהל
על הבטיחות/מ
אצל הממונה ל
שעבר תדריך בבטיחות ל
ש
נן( וחתם
טיחות – כלללי )הנספח דנן
וסביבתה ,קרא והבין את נספח בט
,
הנוגעים לעבודדה
בבטיחותיים הנ
קיבל הדרכת בבטיחות
הוא מאשר כי ק
קה ,ובה א
ת/מנהל מחלק
על הצהרה בפפני הממונה עעל הבטיחות/
ייבויותיו
תחייב לפעול בבביצוע התחיי
ת – כללי ומתח
ספח הבטיחות
אותה ,קרא את נספ
,
ככמפורט לעיל ,,הבין
הדין.
חות והוראות ה
על הבטיחות ,ננספח הבטיחו
הוראות הממונה ל
ות
שוא הסכם זה ע"פ
נש

.2

טיחות כמפוררט לעיל
ת ולחתום על הצהרת הבט
בור את תדריך הבטיחות
הקבלן מתחיייב בזאת לעב
ה
ה.
סגרת הליך זה
עבודה כלשהי במס
ה
בבטרם יתחיל בבביצוע

.3

ת נשוא הליך זה על פי כלללי הבטיחות והגהות,
ההתחייבויות
מלא את כל ה
הקבלן מצהירר ומתחייב למ
ה
הממונה על הבבטיחות בחבררה ונספח הבבטיחות כללי..
ת הדין ,הנחיות והוראות ה
עעל פי הוראות
טיחות :דגשיים
ב .נושאי בט

.1

קי הבטיחות בעבודה
אם לכל חוק
מסגרת התחיייבויותיו נשווא הליך זה לפעול בהתא
עעל הקבלן במ
הפיקוח על העעבודה ,תשי" ד) 1954-להללן" :חוק ארגגון הפיקוח"( ופקודת
ללרבות על פי חחוק ארגון ה
ם.
קנות על פיהם
טיחות"( והתק
הבטיחות בעבבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל) 19700-להלן" :פקודת הבט
ה

.2

תקנות בטיחוות בעבודה)צייוד מגן אישיי( ,התשנ"ז ,199 7-תקנות הבטיחות בעעבודה ועזרה ראשונה
ת
תשס"ז.2007-
)עבודה בגובה( -הת
ה
תקנות בטיחות בעעבודה
ת
בבמקומות עבוודה-התשמ"ו,1988-

.3

ם שלומם
מירת רווחתם
טיחותי ,לשמ
התחייבויותיו נשוא הליך זה באופן בט
ו
עעל הקבלן לפעעול במילוי ה
את כל הוראוות ונהלי
א ,לקיים ת
ובריאותם שלל עובדיו ,עובדי החברה וכל אדם ו//או גוף שהוא
ה.
טיחות בחברה
מונה על הבט
כך ובהתאם ללהוראות הממ
הבטיחות הנדדרשים לשם כ
ה

.4

הסיכונים הקיימים בבמקום ביצווע העבודה ווסביבתו עקבב ביצוע
ם
הקבלן יאתרר ויוודא מהם
ה
הליכים ,המבנים ,הציוד ווהחומרים אשר הנם
שר לטיב העעבודות ,התה
העבודות ,ביןן היתר בהקש
ה
ת עובדיו
חות המתחייבבים לשמירת שלום הציבוור וידריך את
אג לנקיטת אמצעי הבטיח
בבשימוש ,ידא
דה.
תחילת העבוד
בבהתאם לפני ת

.5

הקשר לעבודוות נשוא
הנספח דנן יובבהר כי הקבללן אחראי בה
הוראות ההסכם וה
ת
מבלי לפגוע בבשאר
מ
ם לביצוע
קים והפועלים
שאר המועסק
הסכם זה ,לבבטיחות ולשלוום עובדיו ,קבבלני המשנה ועובדיהם וש
ה
ך.
ת נשוא ההליך
ההתחייבויות
ה

.6

סות פתחים ,לסמן באופן בבולט ובשלטיי אזהרה
חלה החובה לכס
אמור לעיל ,עעל הקבלן ה
מבלי לפגוע בא
מ
העלולים
מים ו/או הנוצרים במהללך העבודה ,ה
מובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימ
מתאימים ומ
מ
התאם להוראות פקודת הבבטיחות(
אן דהוא ,לגדדר לבטח )בה
רכושו של מא
ללהוות סיכון ללגופו ו/או לר
האמצעים הדרושים למניעת
ם
ם ולנקוט בככל
מכונות ,חומ רים ,ציוד וותהליכי עבודה מסוכנים
מ
קבלן לנקוט באמצעי
כן מתחייב הק
התפשטות בערה וכן לכיבויה .ן
ת
התלקחות חוומרים ,למניעעת
ה
אדם בשעת דללקה.
ומספקים להבטחת שללומו של כל א
ם
תים
בבטיחות נאות

.7

אמון על כך וובהתאם
מי מטעמו הא
טיחות אשר תוכן ע"י י
בהתאם לתכנית בט
ם
עעל הקבלן לפפעול
הלי בטיחות ללמצבי חרום..
ללדרישות הדיןן ,הכוללת נוה
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.8

המצויים
מנת שהציוד וככלי העבודה ה
אמצעים הדררושים על ת
הקבלן מתחיייב לוודא ולננקוט בכל הא
ה
איכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים
סגרת הסכם זה יהיו בא
בבשימוש במס
מיועדים.
ה לשמה הם מ
אך ורק למטרה
כי ישמשו ך
העלולים לסככן מאן דהו ,וכ
ה

.9

בצורה בטוחה מבללי לפגוע
ה
מועסק
שבהם הוא מ
הקבלן מתחיייב לדאוג לפפינוי הפסולת מהאתרים ש
ה
מסביב לבניין.
ב
בבעובדים ובכלל דירי הבניין ואורחי הבנייין וכל עוברי אורח

.10

ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא
ם
תים
צעי גישה נאות
הקבלן מתחיייב לדאוג לקייומם של אמצ
ה
סכם זה) .שיילוט אזור עבבודה )שלט צהוב כמקובבל(-בזמן
דות נשוא הס
בבו במסגרת בביצוע העבוד
שטיפה/ניקיוןן (.
ש

.11

ה באדם
האמצעים הנדרשים למניעת התפווצצות ו/או ללמניעת פגיעה
ם
כל
הקבלן מתחיייב לנקוט בכ
ה
אות הדין
התאם להורא
הוא ,הכול בה
שות התפוצצוות העלולה לפפגוע במאן דה
אה מהתרחש
וברכוש כתוצא
וכללי הבטיחוות)-.מבחינת ערבוב חומריים שונים(

.12

או עלול היה לגרום לפגיעעה בגופו ו/אוו ברכושו
תרחשה תאוננה ו/או מפגע אשר גרם ו/א
בבמקרה בו הת
ה ,למנהל
טיחות בחברה
מונה על הבט
בלן לדווח על המקרה באופפן מיידי לממ
מתחייב הקב
של מאן דהו מ
ש
שרד העבודה )במידה והדבבר נדרש
קח מטעם מש
סכם נשוא הלליך זה ולמפק
ו//או למפקח ככהגדרתו בהס
עעל פי כל דין(.
הבטיחות
ש דווח מלא של האירוע ללממונה על ה
הקבלן להגיש
מור לעיל על ה
מבלי לפגוע בבכלליות האמ
מ
אירועים
מניעת קרות א
קת מסקנות ווהמלצות למ
מועד האירוע לרבות הסק
בבחברה תוך  722שעות ממ
דדומים בעתידד.

.13

תאם לשיקול דעתו הבללעדי כי הקבבלן מפר
א הממונה עעל הבטיחות בחברה בהת
בבמידה וימצא
באמצעות המנהל ו/אוו המפקח
ת
חייבויותיו נשווא הנספח דנןן ,תוכל החבררה
התחייבות כללשהיא מהתח
ה
ההפרה כנדרש תוך  7ימים ממועעד קבלת
ה
תיקן
לאמור לקבלן .היה והקבלן לא ת
ר
לליתן התראה בנוגע
הבטיחות
הממונה על ה
המפקח ,ועל פפי הנחיות ה
מנהל ו/או ה
באמצעות המ
ההתראה ,תווכל החברה ב
ה
ושיקול דעתו להפסיק את התקשרותה עם הקבלן עעל פי הסכם זזה ,ומועד סייום ההתקשררות יהיה
מועד קבלת הההודעה.
מ

.14

הבטיחות בחבברה כדי
הממונה על ה
ה ,ובתדריך ה
ללמען הסר כלל ספק יובהר כי אין בהורראות נספח זה
הקבלן במסגררת מילוי
והגהות החלים על ה
ת
חלטת של כל דדרישות הבטייחות
ללהוות רשימהה סופית ומוח
הסכם זה.
ם
התחייבויותיוו נשוא
ה
ג.

ציוד מגן אישי

.1

הקבללן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציווד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דיין ובפרט
תשנ"ז) 1997-להלן" :תקננות ציוד
אם לתקנות הבטיחות בעעבודה )ציוד מגן אישי( ,ת
בהתא
ש בציוד ,ולוודדא כי עובדיו יישתמשו בו.
קין שלטי הדררכה לשימוש
מגן אאישי"( ,להתק

.2

ת נאותה,
שר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות
מגן אישי כאש
ספקת ציוד מ
הקבללן ידאג לאס
סיכונים שאוותם הוא
אותה מפני הס
ות הנדרשים ללמתן הגנה נא
מבנה ותכונ ת
חזק ועמיד ,בעל מ
אישי".
ובתקנות "ציוד מגן א
ת
הדין
מנוע ,ועל פי כל תקן הנדררש בהוראות ה
בא למ

.3

קין.
מצב נקי ותק
הקבללן יוודא כי ציוד המגן האיישי מוחזק במ
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.4

ת המנהל
ה ,תוכל החבררה באמצעות
חייבויותיו עלל פי סעיף זה
לא ימלא התח
במידדה והקבלן א
אחר מתן
דעתו הבלעדי ,לא
ו
להוראות הממונה עלל הבטיחות וושיקול
ת
תאם
ו/או המפקח בהת
אה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הקבללן.
התרא

ניידות
ת
שמליות
ה ,ציוד ,כלים ומערכות חש
ד .הפעלת מככונות שטיפה
.1

המצויים
האביזרים ,הכלים ,המערככות וכיו"ב ה
כי כל המכונוות ,הציוד ,ה
עעל הקבלן לדדאוג ולוודא כ
תחייבויות נשווא הסכם זה יהיו "ממוגניים לבטח" וכנדרש על
בבשימוש במסגגרת ביצוע/אי ביצוע ההת
אביזרים,
ת ,הציוד ,הא
כי כל המכונות
אוג ולוודא י
על הקבלן לדא
פפי כל דין .מבבלי לפגוע באמור לעיל ,ל
א הסכם
חייבויות נשוא
שימוש במסגררת ביצוע/אי ביצוע ההתח
הכלים ,המעררכות וכיו"ב המצויים בש
ה
להתחשמל כתוצאה מהשימוש
ל
הא
התחשמלות ,ולא ניתן יה
זה יהיו בטוחחים לחלוטין מפני סכנת ה
בבהם.

.2

הפעלתם
מבלי לפגוע בבאמור לעיל ,כלי היד החשמליים והכבבלים המארייכים יכללו בבידוד כפול וה
מ
לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס ייתר.
תהיה דרך מפפסק מגן ם
ת

.3

/שטיפה אשר יבוצעעו בקרבת מווליכים חיים ו/או במתקנני חשמל
ה
הקבלן יוודא כי עבודות ניקיון
ה
חשמל והתקננות
חות נאותים וובהתאם להווראות חוק הח
יבוצעו על פי ההוראות הדין ,בתנאי בטיח

.4

ה מקצין רכב
מכונות שטיפהה רכובות-רישיון נהיגה חובה והסמכה
מ
ה.

ת מעל  2מטר
עבודות בבגובה ,עבודות על חלונות –עם סולמות

.1

באופן ברור לעין ""זהירות,
ן
צגו שלטי אז הרה עליהם ייכתב
בבמקומות הגיישה והעלייה לגג שביר יוצ
גגג שביר-אין ללעלות על גגוות"

.2

שי הכולל חגוררות ורתמות בטיחות
בטוחים ותקניים וצציוד מגן איש
ם
הקבלן יספק לעובדים סוללמות,
ה
ה מטעמו
קבלני המשנה
התקנות .הקבלן יוודדא כי עובדיוו ,מועסקיו ,ק
ת
הנדרשים ע"פ
ם
ושאר האמצעעים
שים על פי חוק
מצעים הנדרש
ועובדיהם יפעעלו בהתאם ללאמור לעיל ויישתמשו באמ
ק.
סמכו לעבוד בגגובה.
"י עובדים שעעברו הדרכה בתוקף והוס
עעבודה בגובה תבוצע רק ע"
סוקתית
ו .גהות תעס

.1

שר יבטיחו וייגנו מכל
ה נאותים ע""פ כל דין ,אש
התקני ותנאי גהות ורווחה
הקבלן יוודא קיומם של ה
ה
אי העבודה ,בבתהליכי
קום העבודה לרבות בתנא
מועסקיו במק
בבחינה שהיא על בריאות עעובדיו ו/או מ
סגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
תקנים ,במבניים ,בחומרים ובציוד ,במס
העבודה ,במת
ה

.2

על מנת להבטייח את העובדדים מפני
שות החוק ל
שי לעובדיו בהתאם לדריש
הקבלן יספק ציוד מגן איש
ה
חומר ,בתהלייך יצור או בככל גורם אחרר במקום
מוש בציוד ,בח
הנובעים משמ
ת ובריאות ה
סיכוני בטיחות
ס
סכם זה.
אי ביצוע העבוודות נשוא הס
שר לביצוע/א
העבודות ובקש
ה

.3

הכרוכים
אות והגהות ה
טיחות הבריא
ם סיכוני הבט
כן ולהסביר ללעובדיו מהם
הקבלן ידאג ללהדריך לעדכ
ה
ת למנוע
שר עליהם לננקוט על מנת
האמצעים אש
תם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם ה
בבביצוע עבודת
הסיכונים הנ""ל.
ה
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ז.

ת כללית לפני ובמהלך העבבודה
בטיחות
/או בא כוחו לפקח ולנקווט צעדים מתאימים
 .1בסמככות ממונה עעל הבטיחות החברה ו/א
הלי בטיחות ,כל השוהה בבתחום שטחיי עבודות
וכל הוראות ונוה
הוראה זו ,ל
להחללת דרישות ה
מבקרים בכללל זה.
ה ,קבלנים ומ
החבררה ובמתקניה
ה ,נדרשים ללפעול ברוח דרישות
ומבקרים בשטחי עבבודות החבר ה ובמתקניה
ם
 .2קבלננים
סמכא מטעם החברה.
מונה על הבטייחות וכל בר ס
הבטייחות ,ולציית להנחיות ממ
קבלנים והמועעסקים באמצצעותם ,לנהוגג ולמלא
תרי בטיחות " – מודגשת בזה חובת ק
" .3הית
הבטיחות" לביצוע עבוודות ליד
"
חובת ההצטייידות ב"היתררי
רישות בדבר ח
בקפדדנות אחר דר
מות בהם
סוכנים ולביצצוע עבודות רריתוך או עבוודות במקומ
קווי חשמל ו/או מתקנים מס
ם סיכון אש.
קיים
ת בשטחי
העבודה  -קבלן המ ופיע לראשוננה לביצועים ו /או עבודות
ה
 .4אישוור תדרוך ממזמין
שוני מהממוננה על הבטיחוות  /ממזמין העבודה
קבלת תדרוך בבטיחותי ראש
החבררה ,יחויב בק
לפני תחילת ביצווע העבודה .במסגרת תדדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי,
ה בשטחי
שיופעל על ידו לצצרכי העבודה
ל
מוסמך( לכלי רכב /ציוד
(
בודק
ביטוחח ובדיקות)ב
מתקניה.
עבודוות החברה ומ
או נציגו ,
מזמין העבודה ו/א
ן
מונה על הבטייחות /
בדיו  -קבלן שהופנה לממ
 .5תדרווך הקבלן ועוב
תדריך בטיחוות".
ובסיוום התדריך יווחתם על טופפס "הצהרת ת
המועסקים באמצעותו ,וללפקח על
את תדרוך כלל העובדים ה
 .6מחובבתו של הקבללן להבטיח א
ה.
ות של החברה
אות הבטיח ת
צוות עובדיו להורא
מונה הבטיחות ,בדבר
 .7תאוננות -חובת דו"ח  -הקבלן או בא כוחו ,,יבטיח העבררת מידע לממ
אירעו בשטחיי עבודות
מר ) "כמעט תאונה"( שא
תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחומ
כל ת
חרר את
בהודעה כנ"ל מלשח
ה
ה ,בהם מעוררבים הקבלןן ו/או עבדיו .אין
החבררה ובמתקניה
הקבללן ו/או בא כווחו מחובת הדדיווח לכל הננוגעים מכוח החוק ו/או הבביטוחים וכו''.
אי מתאים שלל אמצעי
קבלן להבטיח אחזקת מלא
 .8עזרהה ראשונה וציוד כיבוי אש – מחובת הק
עזרהה ראשונה וציוד כיבוי אש בבמתקני העזרר שברשותו.

ח .ניהול הפפרויקט-ניקיוון

תחת השגחתו הישירה
אי ויעמוד על כך שכל עבודדה תתבצע ת
העבודה אחרא
 .1הקבלן ימנה מיד עם תחילת ה
אמצעים
קוט את כל הא
על כל כך וינק
של מנהל שמינה .העבבודה מתבצעת בבנין מאוככלס ועל כל יייתן דעתו ל
הבניין מכל אבבריו וינחה בהתאם
סובבים את ה
הנדרשים על מנת לא לפגוע בדירי אורחי הבנייין או בכל הס
שנה.
את כל העעובדים ואת ככל קבלני המש
ממונה ,וכן
שעליה הוא מ
שך כל זמן ביצצוע העבודה ש
העבודה יהיהה נוכח באתר העבודה במש
מנהל ה
קבלני משנה.
בעת עעבודתם של ק
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ט.

סיכונים

מבלי לפגוע באמורר לעיל הקבללן יאתר ויוודדא מהם הסיככונים הקיימיים במקום בייצוע העבודה
משנה.
ת העבודה ותווך כדי ביצוע עבודתו ועבודדת קבלני המ
ובסיבבתו בתחילת
שלום הציבור והעובדים וידריךך את
ם
שמירת
מתחייבים לש
בטיחותיים המ
ידאג לנקיטת כל ההאמצעים הב
עבודה שיש בה סיככון.
ה
ת העבודה  ,ו//או כל
עובדייו לפני תחילת
שיש חשמל-ניקיון עם מטלליות לחות.
ם באזורים ש
אין ללשטוף עם מים
מרים מאושריים-להציג M.S.D.S
השתמש בחומ
יש לה
השתמש בנעללי בטיחות.
יש לה
י.

פיקוח

שות נוהל זה בסמכות המזזמין ו/או נצי ג מוסמך מטעמו.
הפיקוח לקיום דריש
ח
.1
ל
הנ"ל
קבלן לעמוד וללקיים את הדדרישות
לעיל מתחייב הק
ת האמור ל
 2מבלי לגגרוע מכלליות
את
קיים כי אם בבאה להוסיף עליהם כל זא
 .3אין הורראה זו מבטללת או גורעת מכוח כל הורראה או נוהל ק
החיובים שעלל פי דין.
מלבד ה
טז ..הצהרת בטייחות

.1

______ מייופה כוח מט
__ מס' ת.ז_________ .
__________
מטה _____
אני החתום מ
א
טעם חב'
הצהרת הבטייחות בשמה.
___________ לחתום על ה
_

.2

אם ,ואני
אותם במלוא
די ,שקראתי את "נספח בטיחות כלללי" ,הבנתי א
מאשר בזאת בחתימת יד
מ
ה שיעבדו
מתחייב בשם החברה למללאם בשלמותם וכרוחם .ככמו כן ,אני מתחייב שכל עעובדי החברה
מ
חוק בכל
ע"פ דרישות הח
כרמל" יעברו הדרככת בטיחות מסודרת פ
"
בתאגיד "מי
ד
בבמסגרת חוזהה זה
בעבודתם נשווא הליך זה.
הנוגע לסיכוניים הכרוכים ב
ה
סמך .מסמכי ההדרכות וככשירות כ"א ייוצגו אחת
ממונה בטיחות מוס
ה
ההדרכה תועבבר ע"י
ה
של התאגיד ,בצצורה רשומה ווחתומה ולפנני כניסת
לשנה לכל הפחחות לממונה הבטיחות ל
החברה לעבודדה.
ה

.3

התחייבויותיי נשוא הליךך זה ע"י עוובדים מקצועעיים ,בעלי ככישורים
י
הנני מתחייב לבצע את ה
ה
סיכונים הכרווכים בה
הם לבצע ,הס
דרכה נאותה על מהות העעבודה שעליה
שר קבלו הד
מתאימים ,אש
מ
תה בכל המשיימות שהחבררה תקבל
מור על רמת בבטיחות נאות
קוט ע"מ לשמ
והאמצעים בההם ידרשו לנק
ם התאגיד .
ללביצוע מטעם
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.4

העבודות
תים בביצוע ה
שמייחסת החברה להבבטחת תנאי בטיחות נאות
ת
הנני מודע לחחשיבות העליוונה
ה
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת ללב ראויה לכךך ,ומתן דגש משמעותי לננושאי בטיחוות ,גהות
ובטיחות אש ,,ואעשה כל אשר באפשררותי ע"מ למננוע מפגעים וונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן
חברה.
דדהוא ,לרבות מי מטעם הח

.5

כל דין ובפרט בהתאם
תחייבויותיי ננשוא הסכם זה על פי ל
לפעול בביצוע הת
ל
הנני מתחייב בזאת
ה
ח חדש(,
ופקודת הבטיחות בבעבודה )נוסח
ת
קוח על העבוודה ,תשי"ד19544-
ק ארגון הפיק
ללהוראות חוק
תש"ל 1970-וההתקנות על פפיהם.
ת

.6

הליך זה לרבות :תעודות
ך
המסמכים הנדרשים בבחוק לעבודוות נשוא
ם
הנני מתחייב להעביר את כל
ה
בדיקה לציוד עבודדה לרבות צייוד מכני
ה
סקירי
דה בגובה ,רישיונות ותס
ורישיונות עובבדים , ,עבוד
מוסמך ל גנראטוריים ,ציוד
ך
שמלאי
סורים ,אישורר בדיקת חש
מה ,קומפרס
הנדסי ,כננות ואביזרי הרמ
ה
ם מאריכים ווכיוצ"ב...
חשמלי וכבלים
ח

.7

שא הבטיחות בעבודה
סמכות לביצועע ביקורות שוטפות על נוש
ידוע לי שניתננת לתאגיד האפשרות והס
הבטיח רמת בטיחות
קת התקשרות על מנת לה
אזהרה ,השעייה ואף הפסק
וכן מתן קנסוות ,מכתבי א
נאותה בעבודוות.

__________
_
___________________ חתימה___________ :
שם ___ :

________
__________
__________
שם החבררה  +חותמת החברה___ :

______________
__________ _______ /
_
ת.ז / .ח.פפ________ .
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העדר תביעעות
נספח ד'  -הצצהרה על ה

לכבוד
מי כרמל בע"מ )להלן" :המזזמין"(
תאגיד י
רח' היינרריך הרץ 18
חיפה
א.ג.נ,.

הנדוון :ויתור תביעעות
מצהירים
__( )להלן" :הקבלן"( ,מ
____ )ח.פ _________
__________
אנו הח"מ_________________ ,
ומאשרים בזה כדלהלןן:
ם
________________(
__________
מילים___ :
__ ש"ח )במ
__________
קבלת הסכוום של ___
 .1עם ק
_( שהוגש לככם ביום
מצטבר )חשבבוננו מס' ___
המהווה את התשלוום הסופי המ
ה
ספת מע"מ כחחוק,
בתוס
________( בבתוספת מע""מ כחוק
___ ש"ח )בבמילים_____________ :
__ בסך של ___________
____
מין עבור
אה והסופית המגיעה לנו מאת המזמ
תמורה המלא
תנו זאת( ,קבלנו את הת
צורף להצהרת
)המצ
תאגיד ,שבוצעעו על ידינו במסגרת חוזזה מס' ) 99/19להלן:
ניקיון באתרי הת
ן
שירותי
עבודוות לביצוע ש
"העבבודות"(.
טעמנו כל
מישהו אחר בשמינו או מט
כמפורט לעיל ,אין ללנו ולא תהיי נה לנו או למ
ט
קבלת הסכום הנ"ל
 .2עם ק
עיריית חיפה ו/או כלפי כל
ת
או סוג שהוא ,,כלפי המזמיין ו/או
תביעה ו/או דרישהה ו/או טענה מכל מין ו/א
או בקשר
הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/א
ך
לביצוע העבודות ו//או כל
ע
בקשר
או מטעמם ,ב
הבאיים מכוחם ו/א
העבודות
לנו בגין ביצוע ה
מוחלט של כל תביעותינו ,ווכל המגיע ו
סילוק סופי ומ
ה ,והסכום ההנ"ל מהווה ס
לחוזה
החוזה הנ"ל.
ו/או ה
תוגש דרישה ו/אוו טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/אוו עיריית
ש
האמור לעיל,
ר
מקרה שבו ללמרות
 .3בכל מ
ת ,ומבלי
מתחייב בזאת
שנה של הקבבלן ,הקבלן מ
בלן ו/או על ידי קבלן מש
טעמו של הקב
חיפה ו/או מי מט
ה
או עיריית חייפה ו/או
את המזמין ו/א
חוזה ו/או הדדין ,לשפות ו//או לפצות ת
מזמין לפי הח
לגרוע מזכויות המ
ע
מו למי מהם בקשר עם דררישה ו/או טעענה ו/או
הוצאה שנגרמ
טעמם בגין ככל סכום ו/או הפסד ו/או ה
מי מט
מזמין ומבלי שהוא תידרש לנמק את דרישתו
אשונה של המ
תביעה כאמור לעעיל ,מיד עם דרישתו הרא
בקשר לכך.
ר
די לגרוע מהווראות החוזה
תביעות זה כד
 .4אין בבכתב ויתור ת
ה ,לרבות בקשר להתחייבבויות הקבלן בבתקופת
ק.
הבדק
__________
_
בשם הקבבלן ________________ -
מלא__________________ :
:
שם
___________________
תפקיד_ :
___________________
חתימה_ :
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אוצר
מחירי לעובדדי הניקיון במשרד הא
ח ה' לחוזה  -נספח תמ
נספח
כללי
.1.1

.1.2
.1.3

.1.4

הניקיון וכן
אליים שעל המעעביד לשלם לעובבדים בתחום ה
השכר המינימא
למשרדים את מרכיבי ה
ם
מציגה
הודעה זו מ
ת על מנת
ובדיקת ההצעות .זאת
ת
המכרזים להתיייחס בעת פרסוום מכרז
מרכיבים ננוספים ,אליהם נדרשת ועדת ה
שים ללא מתן פררשנות וכי
ם את כל מרכיבבי השכר הנדרש
המעביד מתחייב לשלם
ד
מכרזים תוכל לוודא כי
שוועדת המ
לא ייפגעו זזכויות עובדים.
שלהלן בוצע לפי  182שעות עבודדה חודשיות עבוור משרה מלאה.
התחשיב ש
הודעה זו .ייתכננו שינויים בתעעריפים השונים ,,הנובעים
מועד פרסום ה
הטבלאות המופיעות בסעעיף  0נכונות למ
שרד לוודא כי טבבלת רכיבי השככר עדכנית
תחום .על המש
שינוי חוקים והוראות שונות בת
משינוי שכרר המינימום ומש
המחושב לעיל ,יש לעדכן
קרה שבו נקבע במכרז תעריף הגבוה מהתערייף המינימאלי ה
למועד עריככת המכרז .במק
השכר האחרים בהתאם.
את רכיבי ה
מכל חוק ,דין ,הסככם קיבוצי
תיו הנובעות ל
למען הסר ספק ,יובהר כי המעביד חייב בבכל מקרה לעמווד בהתחייבויות
כמו כן ,במקום בבו המרכיב
טבלאות שלהלן או מופיעות בבאופן חסר .ו
או צו הרחחבה ,גם אם אינן מופיעות בט
הדין ,יש לפעול בבהתאם לטבלה.
טיב עם העובד לעעומת הוראות ה
בטבלה מט

קיון
נספח תמחיירי לעובדי הניק
.2.1

מיום  4בדצמברר  2012וצו
קיבוצי מיוחד מ
התאם להסכם ק
אפריל  ,2018בה
הינו מיום  1בא
תמחירי שלהלן ה
הנספח הת
בפברואר :2014
ר
מיום 5
ההרחבה מ

שוב שנה
חיש
ראאשונה

חישוב שנה
ח
שנייה

₪ 29.112

₪ 29.12

שכר יסוד
עובד נניקיון

הערות

על עובדי הניקיוןן ,המוגדר
קיון ולאחראי ל
חודשי לעובד ניק
שכר היסוד הח
הניקיון ,יעמוד עעל  ₪ 5,300לחוודש עבור
מדינה לקבלן ה
בחוזה שבין המ
שעת עבודה.
קרי  ₪ 29.12לש
משרה מלאה ,ק
קיון ,התשע"ד ,20144-סעיפים  .6 ,5חוק
מקור :צו ההררחבה בענף הניק
התשמ"ז.1987-
שכר מינימום ,ה
או  14ימי חופפשה בתשלום בשנתיים
ה בתשלום ו
 12ימי חופשה
הראשונות ,לפיי אורך שבוע העעבודה של העובדד.

חופשה

₪ 1.344
(4.62%
)%

₪ 1.36
)(4.62%

ראו פירוט זכא
אות לשנים הבאוות בסעיף .3.5
שי"א 1951-וצו ההרחבה בענףף הניקיון,
מקור :חוק חופפשה שנתית ,תש
התשע"ד , 2014-סעיף .15
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שוב שנה
חיש
ראאשונה

חישוב שנה
ח
שנייה

תוספת ותק
ת

--------

₪ 0.35

חגיים

₪ 1.011
(3.46%
)%

₪ 1.02
)(3.46%

הברראה

₪ 1.366

₪ 1.36

הערות

שולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה₪ 0.35 ,
תוספת ותק מש
לכל שעת עבודדה .מהשנה ה  6 -ואילך התערייף הינו  ₪ 0.46לכל שעת
עבודה.
אר.
שנה מוגדרת כפפרק זמן של  12חודשים ,שתחילתו באחד בינוא
או אצל קבלנים
ותק אצל הקבלן א
חישוב הוותק ייעשה לפי ק
ם אחרים
שה בכפוף
קבלנים אחרים בממשלה ,תעש
בממשלה .הכר ה בוותק אצל ק
להמצאת אישו ר העסקה מאת קבלן השירותיים על תקופת עבבודתו של
העובד במשרד.
הקבלן היוצא ייעביר דוח לקבללן הנכנס
במקרה של חיילופי קבלנים ,ה
שנות הוותק המוכרות שנצברו עעבור כל עובד.
ולמשרד ,בגין ש
חבה בענף הניקייון ,התשע"ד ,20144 -סעיף .7
מקור :צו ההרח
אות לימי
שי עבודה .הזכא
עובדים זכאים ל 9-ימי חג בשננה לאחר  3חודש
חג הינה במקררים בהם העובדדים לא נעדרו ייום לפני ו/או ייום אחרי
סכמת הקבלן.
החג ,אלא בהס
א'(.
חבה בענף הניקייון ,התשע"ד ,20144 -סעיף ) 19א
מקור :צו ההרח
ם הבראה
ה לשנת  2017עומד על  ₪ 424לליום .תעריף יום
ערך יום הבראה
השנה בה
חודש אפריל של ה
ש
שבין מדד
שיעור השינוי ש
יעודכן על פי ש
או על פי
אפריל  ,2013א
משולמים דמי ההבראה ,לביין מדד חודש א
הגבוה ביניהם.
ה
התעריף המעודדכן בשירות המדדינה  -לפי
הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון .דמי ההבראה
תעריף זה
לצד שכר השעה .ת
אשר ישולם ד
ישולמו לעובד כרכיב נפרד ,א
חלה.
גם עבור ימי החג ,החופשה והמח
שלום הבראה ם
כולל בתוכו תש
שולם עבור העסק
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא יש
קה מעבר
מלאה.
להיקף משרה מ
אה בסעיף .3.6
ראה פירוט הזככאות לימי הברא
חבה בענף הניקייון ,התשע"ד ,20114-סעיף .11
מקור :צו ההרח
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שוב שנה
חיש
ראאשונה

חישוב שנה
ח
שנייה

הערות

סיה
פנס

(7.5%) ₪ 2.46

(7.5%) ₪ 2.449

תה בחוק
ת גמל ,המשולמת לקצבה לפפנסיה ,כהגדרת
הפרשה לקופת
פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה ,2005-תעשה
ם
הפיקוח על שי רותים
על שם העובבד ,החל מהיוום הראשון להעסקתו לצוררך ביצוע
ח משולב[
ההרחבה ]נוסח
ההתקשרות .זזאת למרות סעעיף 6ה' לצו ה
לפנסיה חובה.
ק ,דמי הבראה ,ימי חג,
ההפרשה תתבצצע על שכר יסוד בתוספת וותק
ה.
תשלום עבור ימי מילוואים ודמי לידה
ם
מי מחלה,
דמי חופשה ,ימ
שעבד ביום המננוחה ,יש
העובד עבד שעות נוספות או ש
במקרה שבו ה
מורת עבודה זו.
להפריש גם תמ
מקור :צו הה רחבה בענף הניקיון ,התשע""ד ,2014-סעיף  ,9וצו
מ"ט.1989-
פנסיית יסוד" ,התשמ
ת
ההרחבה בדבר "הגדלת

פיצוויים

₪ 2.733
(8.33%
)%

₪ 2.77
)(8.33%

ביטוח לאומי

₪ 1.133
(3.45%
)%

₪ 1.15
)(3.45%

לפיצויים ,כהגדרתה בחווק הפיקוח על שירותים
,
ת גמל
הפרשה לקופת
שה על שם העעובד החל
ס"ה ,2005-תעש
פיננסיים )קופוות גמל( ,התשס
ת למרות
התקשרות .זאת
צורך ביצוע הה
מהיום הראשוון להעסקתו לצ
האמור בסעיף 6ה' לצו ההרחבבה ]נוסח משולבב[ לפנסיה חובה..
ה ,ימי חג,
תק ,דמי הבראה
סוד בתוספת וות
ההפרשה תתבצצע על שכר היס
ה.
תשלום עבור ימי מילוואים ודמי לידה
ם
מי מחלה,
דמי חופשה ,ימ
ה זו בלבד
במקרה שהעובבד עבד שעות נווספות יש להפרריש בגין עבודה
ת שבוצעה
העבודה הנוספת
 .6%יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד ה
) 125%או  ,1550%לפי העניין(.
שכר היסוד יש להפריש
המנוחה  -בגין ש
במקרה שהעובבד עבד ביום ה
תוספת לעבודה בשבת יש להפרריש .6%
 8.33%ובגין הת
 ,1963וצו ההרחבבה בענף
מקור :חוק פפיצויי פיטורין ,התשכ"ג1 -
הניקיון ,התשעע"ד ,2014 -בסעייף .9
ח לאומי.
משולם  3.45%ביטוח
ם
הממוצע
 60%מהשכר ה
עד לשכר של %
ה משולם .7.5%
מעבר לשכר זה
שוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף
יודגש כי בחיש
שמרבית העובדדים משתכרים עד 60%
הנמוך וזאת בבשל העובדה ש
מהשכר הממוצצע במשק.
ק הביטוח
משולם על מרככיבים נוספים ,כמפורט בחוק
ביטוח לאומי מ
שנ''ה ,1995-מעבבר לשכר היסווד ,כגון:
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התש
ארוחות.
חגים ,נסיעות ,הבראה ,מתנות ללחגים ,סבסוד א
חופשה ,ותק ,ח
התשנ"ה.1995-
מקור :חוק הבייטוח הלאומי ]ננוסח משולב[ ,ה
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שוב שנה
חיש
ראאשונה

חישוב שנה
ח
שנייה

שתלמות
קרן הש

(7.5%) ₪ 2.46

(7.5%) ₪ 2.446

ה"כ
סה

₪ 41.662

₪ 42.08

הערות
מחויב לבצע הפרשוות לעובד
ב
 2014הקבלן
2
החל מיום  1בבאוקטובר
א הודיעו
ת .תשלום זה יבוצע עבור עובבדים גם אם לא
לקרן השתלמות
ת לעת על
ת קרן ההשתלמות ויופקדו בקררן שתיבחר מעת
לקבלן על זהות
ת וארגוני הניקיוון ותהווה קרן בברירת מחדל.
ידי ההסתדרות
קוב בהודעה זו )גם עבור
סוד החודשי הנק
ההפרשה תתבצצע על שכר היס
בתוספת דמי הבראה .ההפרשה
ת
מהשכר לעיל(
ר
ם גבוה
עובדים ששכרם
תתבצע גם על יימי חופשה ,חג וומחלה.
תבוצע עבור עבודה בבשעות נוספות או עבור
ע
יובהר כי ההפררשה לא
ם עבור עבודה ביום המנוחה .כלומר ,תתבצעע הפרשה
הגמול המשולם
המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.
ם
רק עבור השכרר הרגיל
ההפקדות
שבון לביצוע ה
אישור רואה חש
מציא הקבלן א
אחת לשנה ימ
לעובדים לקרן השתלמות.
חבה בענף הניקייון ,התשע"ד ,20144 -סעיף .10
מקור :צו ההרח
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שולמו על פי הבייצוע:
להללן רכיבי שכר נווספים אשר יש

נסיעעות

סיעות על פי עללות הנסיעות בבפועל ,עד
את תשלום הנס
יש להתאים א
חבה .התקרה הנוכחית
לתקרה המתעעדכנת מעת לעעת בצו ההרח
היא  ₪ 26.4ליוום עבודה.
משרד ישלם לקבבלן עלות
במקרה בו הקבבלן מספק שירוותי הסעות ,המ
חודשי באזור קבבלת השירותים.
תעריף חופשי ח
תפות המעביד בבהוצאות נסיעה לעבודה.
מקור :צו הרחבבה בדבר השתת

שות
הפרש
לגמל עבור
הוצאות
החזר ה
נסיעעה

חל מהיום
סיה אישית על שם העובד ,הח
הפרשות לגמל יעשו לקרן פנס
של העובד בלבד.
הוצאות נסיעה ש
קתו על החזרי ה
הראשון להעסק
חבה בענף הניקייון ,התשע"ד ,20144 -סעיף ) 9ב(().(3
מקור :צו ההרח

)(5%

)(5%

התשל"ו-
חוק דמי מחלה הה
תשלום זה יבוצצע על ידי המשררד בהתאם ל ק
אה חשבון על בביצוע התשלומיים בפועל
 ,1976כנגד קבבלת אישור רוא
אחת לחודש .י ובהר כי המזמיין ישלם לקבלן לפי זכאות ימיי המחלה
שלתי .אין
ההתקשרות עם המשרד הממש
של העובד בחבברה בתקופת ה
חוקיות של הקבבלן כלפי העובד..
באמור כדי לגררוע מחובותיו הח
בגין רכיב זה יישולמו כל רכיבבי השכר הסוצייאליים )פנסיה ,פיצויים,
קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

מחללה

של"ו ,1976-וצו ההרחבה בענף הניקיון,
מי מחלה ,התש
מקור :חוק דמ
התשע"ד ,22014 -סעיף .14

עובדי הניקיון
ת לפי העניין לע
ספות המשולמות
תוספות נוס

.3.1
3

שעה ה9-
רה שהעובד בביצע שעות נו ספות בפועל ,יש לשלם ללעובד בגין הש
ספות  -במקר
שעות נוס
ספת הוותק .בגין השעה ה 11-בבאותו יום
שכר היסוד ותוס
)יום חול( ,שכר עבבודה של  1.25מש
ו 10-באותוו יום עבודה ם
סוד ותוספת הווותק.
של  1.5משכר היס
לשלם לעובד שכר ל
ם
ם חול( ,יש
עבודה )יום

שת נישואין זכאי עעובד המועסק  6חודשי עבודה ומעלה ל 3-ימי חופשה על חשבבון הקבלן,
שואין  -בחופ ת
 .3.2חופשת ניש
3
מבלי לגרועע מחופשתו או ללנכות משכרו.

.3.3
3

היה זכאי לשכרר מלא בגין
תקופה שלא תעללה על  7ימים ויה
כאי העובד להעדדר מעבודתו לת
ימי אבל  -בבתקופת אבל זכ
לנכות משכרו.
ת
חופשתו או
היעדרותו ,מבלי לגרוע מח

אי ו/או בעקבות פעולות איבה ,ייהיה זכאי
חתו נהרג במהלךך שירותו הצבא
 .3.4היעדרות בביום הזיכרון  -עעובד שבן משפח
3
שכרו.
שתו או לנכות מש
עבודה מלא ,מבללי לגרוע מחופש
שלום בגין יום עב
להיעדר מעעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תש

.3.5
3

ימי חופשהה  -כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר ,כמפוררט להלן:
אוורך שבוע העבודדה

סיק
מספר שנות עבודה אצל המעס
מ
או במקוום העבודה

 6ימים

 5ימים

1-4

 144ימי עבודה

ה
 12ימי עבודה
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5

 155ימי עבודה

ה
 13ימי עבודה

6

 200ימי עבודה

ה
 18ימי עבודה

7-8

 211ימי עבודה

ה
 19ימי עבודה

 9וואילך

 266ימי עבודה

ה
 23ימי עבודה

שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים
ר
אם לוותק
הבראה ,בהתא
 .3.6ימי הבראהה  -העובד יהיה זכאי לדמי ה
3
מאת קבלן
ה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מ
אחרים בממשלה
אצל קבלנים א
בממשלה .הכרה בוותק א
ם לאמור להלן:
דתו של העובד בבמשרד ,בהתאם
השירותים על תקופת עבוד

.3.7
3

בודה )בשנים(
תקופת העב

ההבראה
א
ספר ימי
מס

עד  3שנים

7

4 - 10
1

9

11 - 15
1

10

16 - 19
1

11

20 - 24
2

12

מהשנה ה  25 -ואילך

13

טיינים ,על
חראי ניקיון מצט
רואה חשבון על ביצווע התשלום לעוובדי ניקיון ואח
ה
מענק מצויינות  -ישולם כננגד אישור
ת מידה שנקבעעו על ידי המדיננה ,בהודעת תכ""ם" ,אמות מידדה להענקת מעענק מצוינות לעוובדי קבלן
בסיס אמות
ס' .7.3.9.2.4
חה והניקיון" ,מס
שמירה ,האבטח
בתחומי הש

.3.7.1

סוד המפורסם בבהודעה זו
ם המשולמים ללקבלן :שכר היס
הרכיבים הבאים
גובה המענק ייהיה  1%מסך ה
ת או ביום
מול בעד עבודה בשעות נוספות
בדים ששכרם גבבוה מהשכר הננקוב לעיל( ,גמ
)גם עבור עוב
סיעה.
הם( וקצובת הנס
שהעובד זכאי לה
מנוחה )ככל ש

.3.7.2

שכורת חודש אפפריל שלאחר תוום התקופה בעדדה משולם המענק.
ישולם לא יאוחר ממש
ם
המענק

.3.7.3

טורים או
מהווה שכר לכל דבבר ועניין ,לא יוובא בחשבון לעעניין פיצויי פיט
ה
המענק שישולם אינו
קופת גמל ובכללל זה קרן
לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעעו בגינו הפרשוות כלשהן )לרבבות הפרשות לק
השתלמות(.
פנסיה וקרן ה

.3.7.4

אם לשיעור ההפפרשה שלו
בגין תשלום זה יש לשלם לקבבלן תוספת בגיןן הפרשות לביטוח לאומי ,בהתא
כמעסיק.

.3.8
3

מדד חודש
שיעור השינוי שבין מ
ר
כל אחד מהחגים )ראש השנה ווחג הפסח( ,יעודדכן על פי
שי לחג  -גוובה השי לרגל כ
הצמיד את התעריף 212.5
אר ) 2013יש לה
רית בה משולם השי לחג ,לבין מדד חודש ינוא
ינואר של ההשנה הקלנדאר
ה השי לחג
המדינה  -לפי הגגבוה ביניהם .נככון ליום פרסום הודעה זו ,גובה
 ,(₪או על פפי התעריף המעעודכן בשירות ה
לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון ,תלושי קננייה(:
יעמוד על  .₪ 213.33השי א

.3.8.1

המועסק לפחות ב  50% -משרה או שעבבד לפחות  93שעות בחודש בממ
ק
עובד
מוצע ב  3-החודדשים אשר
סק בהיקף משררה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי
היה זכאי לשי לחג .עובד המועס
קדמו לחג ,יה
למתן השי.
ן
ם שקדמו
תו ב  3 -החודשים
לחג בהתאם ללחלקיות משרת

.3.8.2

הצגת אישור רוא
תשלום כאמור יבוצע לאחר ה
אה חשבון על בייצוע התשלום לעובדים.

.3.8.3

בגין תשלום זה יש לשלם לקבבלן תוספת בגיןן הפרשות לביטוח לאומי ,בהתא
אם לשיעור ההפפרשה שלו
כמעסיק.
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מרכיבי עלוות נוספים

.4.1
4

מרכיבי עלות נוספים ,כגון :ביגוד ,ציווד הניקיון
י
ם לבחון
על ועדת המכרזים
תוח ההצעות ל
נוסף לאמוור לעיל ,בעת נית
דרישות המכרז .זאת על מנת ללוודא כי אין מדדובר בהצעת הפפסד וכי לא ייפגגעו זכויות
וכדומה ,וההכל בהתאם לד
עובדים.

נספחים

.5.1
5

בהודעה.
.
שבוצעו
טבלת שינויים ש
נספח א  -ט
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נספח א
טבלת שיינויים שבוצעו בבהודעה

מהדורה

תאריך

חדשה

ביצוע עדככון

סעיף/ים מושפע/ים
ם

תיאוור עדכון/נימוקיים

04

10.11.2011

הודעות נפרדות ::בהודעה זו
עדכון הנספח התמחירי ופיצול הודעה ל 2-ה
ח התמחירי לעעובדי הניקיון ובהודעה  7.111.3.3מפורט
מפורט הנספח
חירי לעובדי שמיירה ואבטחה.
הנספח התמח

05

13.12.2012

העסקה שבין  1.5.2012עד ל-
ה
ח התמחירי לתקופת
עדכון הנספח
.31.12.2012

06

01.01.2013

עדכון הנספח התמחירי לתקופת העסקה שבבין  1.1.2013ועדד 30.6.2013
מיוחד שנחתם ביין המדינה להסתדרות.
בהתאם להסככם הקיבוצי המ

07

20.06.2013

08

24.06.2013

נספח תמחירי
ח

09

08.09.2013

נספח תמחירי
ח

10

14.09.2014

נספח תמחירי
ח
סעיף 3
ס

11

01.04.2015

נספח תמחירי
ח

משק ,לרבות
שכר המינימום במ
בהתאם להעלאת ר
ם
תמחירי
עדכון נספח ת
לביטוח לאומי.
ח
עדכון שיעורי הפרשה

12

11.05.2015

הוספפת סעיף 5

שבת הכללית.
תשלום ייחודיי בהנחיית החש

13

01.07.2015

נספח תמחירי
ח

שבת לעניין הפפרשת קרן
המונח גמול ש
הבהרה בדברר משמעות ה
השתלמות.

14

01.07.2015

נספח תמחירי
ח

הפרשת מעסיק לפנסיה החל מייום .01.07.2015
עדכון שיעור ה

ת והרכיבים
קרן השתלמות
הבהרה בענייין גובה הזכאוות להפרשה לק
שבגינם מבוצעעת ההפרשה.
 - 2נספח תמחירי

חלה.
תיקון זכאות לתשלום ימי מח
מחירי.
עדכונים נוספפים בנספח התמ

3.8,3.99

חג.
הבהרות לענייין תשלום מענק מצוינות ושי לח
הסכם קיבוצי מייוחד מיום .4.112.12
שעה בהתאם לה
עדכון ערך הש
השתלמות בניצוול ימי מחלה )בבתוקף מיום
הוספת חובת הפרשה לקרן ה
.(01.07.2013
חידוד ההנחיוות לעניין חובת הפרשה לפיצוייים בגין עבודה בבשבת.
משק .לרבות עדדכון שיעורי
בהתאם לצו הרחבה במ
ם
תמחירי
עדכון נספח ת
הפרשה לביטווח לאומי.
עדכון מרבית תתי הסעיפים.
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מהדורה

תאריך

חדשה

ביצוע עדככון

תיאוור עדכון/נימוקיים

סעיף/ים מושפע/ים
ם

הבהרות לענייין הפרשות בגין פיצויים.
שבת לעניין הפפרשת קרן
המונח גמול ש
הבהרה בדברר משמעות ה
השתלמות.
ק.
המינימום במשק
תמחירי בהתאם להעלאת שכר ה
עדכון נספח ת
נספח תמחירי
ח
15

30.06.2016

16

01.01.2017

17

29.11.2017

18

09.04.2018

תשלום מחלה.
הבהרה בגין ת
הפרשות ביטוח לאומי.
עדכון שיעור ה

3.5

עדכון טבלת זזכאות לימי חופפשה.

3.8

הבהרה לענייןן שי לחג.

נספח תמחירי
ח

3.5

נספח תמחירי
ח

3.8

 - 0נספח תמחירי

ק.
המינימום במשק
תמחירי בהתאם להעלאת שכר ה
עדכון נספח ת

חופש.
ת זכאות לימי ח
עדכון טבלאות
שכר המינימום במשק ותעריף
בהתאם להעלאת ר
ם
תמחירי
עדכון נספח ת
דמי הבראה.
עדכון גובה שיי לחג.
בהתאם לצו הרחבה בבדבר קיצור שבבוע העבודה
ם
תמחירי
עדכון נספח ת
במשק.
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"מ
מל בע"
מי כרמ
אגיד מ
תא
מכרז מס'9//19

אתרי התאגגיד
י
לבייצוע שיירותי נניקיון ב
תי תחנוות שאיבה(
התאגיד ובשת
ד
שרדי ה
)במש
תים
מך ג' – מפרט השירות
מסמ
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 .1אחריוות הקבלן:
א.

הקבלן אחראיי לניקיון הבנניין במשך כל שעות הפעיללות.
ה

ב.

טופס מפרט לעעבודות ניקיוון".
דות הניקיון בבהתאם לרשוום בנספח "ט
הקבלן אחראיי לביצוע עבוד
ה

ג.

סיום עבודתו ,לכייבוי האורות ,,סגירת דלתוות וחלונות וככן הפסקת
הקבלן אחראיי ,לאחר ם
ה
ם אחרים.
מזגנים ,התנוורים ומכשירים חשמליים
הפעולה של המ
ה

ד.

עעל הקבלן למננוע כניסת אנשים זרים לבבניין בשעות בבהן אין פעילוות רגילה של עובדי התאגייד ,פרט
ללעובדי הקבלןן.

ה.

לשיחות פרטיות.
ת
הבניין
עעל הקבלן למננוע מעובדיו ללהשתמש בטללפונים של ה

ו.

שת
קבלן לבצע העבודה הנדרש
ם-מתחייב הק
צבע במתקנים
בבמידה ויבוצעעו עבודות שיפפוצים ,סיד וצ
שיפוץ בתאום עם האחראיי/ת במקום לללא תשלום נווסף ,כולל פיננוי
סודי לאחר ש
ללרבות ניקוי יס
ם.
רבות קרטונים
ככל פסולת ,לרב

ז.

מתקנים ושארר
ובהם יהיו בכל עעת העתקי מפפתחות של המ
ם
הקבלן יכין אררון מפתחות במשרדו
ה
תם ועליו להודיע על כל חווסר או אובדןן של
שר באחריותו .על הקבלן לדדאוג לשמירת
המקומות אש
ה
המפתח.
ה

ח.

אי על הניקיון//המפקח בתוום
עעל הקבלן למננוע לקיחת מפפתחות של ה""מתקנים" עלל ידי האחרא
העבודה.
ה

ט.

שה
תאגיד בחופש
חגים שונים בבהם עובדי הת
בבחופשה מרוככזת )חול המוועד סוכות ופפסח( ובערבי ח
הימים בהם ללא
ישלם לקבלן בגין ה
ם
אגיד לא
תקנים והתא
ניקיון בחלק מהמת
ן
ללא תבוצענה עעבודות
יעעבדו.

י.

לרשותו משרד מאוייש בשעות 07:00
ו
משך כל תקופפת ההסכם יעעמוד
הקבלן מתחיייב בזאת כי במ
ה
א
לפחות וכי הודעות שתימסרנה בבמשרדו תגעננה לידיעתו לא
ת
טלפון אחד
ן
מכשיר
עעד  18:00ובו מ
חייב
תאם לדרישה כמו כן מתח
מסירתן ותבווצענה על-ידו במלואן בהת
אוחר מ 60-דדקות ממועד מ
יא
זמין בטלפון ניידד.
בכיר שיהיה ן
מין עובד ר
מאוחרות יותר יעמוד לרשות המזמ
ת
הקבלן כי בשעעות
ה

הקבלן
 .2נציג ה
א.

הקבלן לבין נציגי
ן
שר בין
היה איש הקש
הקבלן יעמיד ננציג מטעמו ))להלן" :הנציג"( .הנציג יה
לביצוע העבודות.
ע
התאגיד בכל ההקשור

ב.

הקבלן בכל הקשור לפעולת הצווותים במבנה ולביצוע עבודדות הניקיון
ן
ציג הקבלן ייצצג את
נצ
קופתיות במועעד.
היומיות והתק

ג.

ה ,הוספת או
תוכניות עבודה
הקבלן בכל הננוגע להגשת ת
הנציג יהיה בעעל סמכות להחליט בשם ה
ת
כלי עבודה וחוומרים ,ביצועע עבודות חריגות והכול בככפוף להוראות
החלפת כוח אדדם ,הזמנת כ
מכרז זה.

ד.

הקבלן כאשר
מצוות הגיבוי של ה
ת
צועי הצוותים וידאג לכוחוות עזר
הנציג יבדוק וייבקר את ביצ
מות העבודה הנדרשת.
תמודד עם כמ
קומיים אינם מסוגלים להת
הצוותים המק

ה.

ת
בשבוע לשם בדיקת
ע
הקבלן ו/או מננהל עבודה מטעמו יבקרו בבניין התאגגיד לפחות פעעמיים
ביצוע הסכם זה.
עוובדיהם וקבללת הוראות לב
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חות וקודי כנייסה לבניין  /קוד אזעקות
 .3מפתח
א.

האזעקה לגוררמים זרים
סור את קוד ה
שהם ו/או למס
מפתחות כל ש
חל איסור מוחחלט לשכפל מ

ב.

המתקן  +קודי
חתום על קבללת מפתחות ה
עוובדי הניקיון ובכלל זה מפפקח  /ראש צווות יידרשו לח
ת המתקן וקווד האזעקה.
אזעקה והצהררה בדבר איסור העברת/שככפול מפתחות

ג.

טר" לדלתות הפנימיות וידדאג לשמירת המפתחות בקופה סגורה
מפתחות "מסט
הזוכה יקבל מ
מפתחות .בסייום העבודה ייוחזר מפתח
וללהודיע מיידי ת למנהל המתקן על אובדדן ו/או נזק למ
מו.
המסטר למקומ

מפרט עבודות
ט
.4
ה"מתקנים".
"
ניקיון
ן
הקבלן מתחיייב להעסיק כל מספר עובדדים שיידרש ללביצוע
 .1ה
שעות עבודה:
 .2ש
א.

מענה לעמידה מללאה
ה
המציע ובתנאי שיתנו
במשררדי התאגיד  -על פי שיקוול דעתו של ה
בכל יום עבודה ולא פחות מ10 -
לא פחות משניי עובדים ל
בכל מקרה א
במפררט הנדרש ,וב
ת עבודה בכל יום לשני העעובדים .תחיללת עבודה בסבביבות השעה .13
שעות

ב.

בתחננות השאיבה  3 -שעות עבוודה בכל יום בבו יבוצעו עבוודות ניקיון בבאחת מהתחננות
כאמוור לעיל.

ג.

תר.
עם אחראי הנייקיון בכל את
בעו בתאום ם
ת העבודה יקב
שעות

ד.

קבלן.
מראש עם הק
ה תוך תאום מ
שעות העבודה
רשאי לשנות את ש
י
מנהלל האתר

חמת
את העבודה מח
שעובדיו לא יווכלו לבצע ת
הקבלן יכין עוובדים מחליפפים למקרה ש
 .3ה
בה אחרת.
אים או כל סיב
מחלה ,מילוא
מ
 .5שמירת הרכוש
ם
חצרות .הקבללן יוודא כי עוובדיו מיומנים
אי לשמירת הרכוש המצוי בבניינים ובח
הקבללן יהיה אחרא
ם
טו כל האמצעעים הנדרשים
המשמשים לביצוע העבבודה וכי ננקט
ם
בשימווש בכלי העבבודה ובחומריים
על ציודו.
קים למבנה ל
למניעעת פגיעה ונזק
שלום מצד התאגיד
הקבלן ללא תש
מהלך עבודתוו,יתוקן ע"י ה
מי מעובדיו במ
נזק שייגרם ע"יי הקבלן או מ
כל ק
ה
יבוצע כך שיאפשר הפעלה מלאה
ע
חר משני ימי עעבודה .תיקוןן הנזק
בסמוך למועד האיירוע ולא יאוח
ך
הפועלים מטעעם המציע ,כעעובד של
ה )ועובדיו( ה
ותקיננה של המתקןן שנפגע.לענייין זה ייחשב ככל קבלן משנה
המגיעה
העלות מהתמורה ה
ת
בלן יאפשר בייצוע התיקון ע"י התאגיד וקיזוז
הקבללן .אי תיקון ההנזק ע"י הקב
לקבלןן.
הוראות
 .6הנחיוות ,תקנות וה
ת
קבלת הנחיות
אגיד לצורך ק
אי מטעם התא
בתחיללת כל יום עבבודה יתייצב עעובד הניקיון אצל האחרא
אי האתר מעוודכנים.
ת חריגות המננקים  /אחרא
במידה ויש עבודות
ה
תו יום.
שים לביצוע ההעבודות באות
והדגש
או במהלכה ,בבין
הוראות שייננתנו בתחילת העבודה ,ו/א
הקבללן יפעל על-פי מערכת הנחייות ,תקנות וה
ת.
או נציג מערכת חינוך תרבות
בכתב ובין בעל פה ,,מנציג הנהלת המחלקה ללמשק במי כררמל בע"מ ו
מניעת הפרעות
ת
.7
מבקרים
מאכלסים והמ
שבות מקסימ אלית בצרכי העובדים המ
תו תוך התחש
הקבללן מתחייב לבבצע את עבודת
תם ,ובכלל זה יקפיד להפעייל כלי
מנוע תקלות ווהפרעות מכלל סוג לפעולת
טב יכולתו למ
בבנייןן ,ויעשה כמיט
הפעילות הרגילות וכדדומה.
ת
אבק שקטים במיוחד ,לעבבוד מחוץ לשעעות
עבודה מתאימים וובהם שואבי א
ה
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סילוק פסולת
ק
.8
הפסולת שתיווצר עלל-ידי
ת
את כל
עם סיום העבודדה באזור ,ת
בודה ,מיד ם
הקבללן יאסוף ויסללק מאתר העב
הקבלן את הפפסולת
הלך בצוע העבבודה יאסוף ה
את המקום בבשלמות .במה
עובדיו במהלך עבודדתם ,וינקה א
תי ואסתטי.
כך שלא ייווצר מפגע בטיחות
חת במעברים מעת לעת ך
המונח
מפגעי בטיחות
י
.9
הקבלן באופן מיידי וברציפפות עד לפתרון המלא ,לרבבות
מקרה בו נוצרר מפגע בטיחוותי יטפל בו ה
בכל מ
אזור המפגע
חיות התאגיד  ,להגנת ר
תאימים להנח
אמצעים המת
בדרך של התקנת א
מפגע בטיחותי יחשב גם
מפני דיירים עובדיים ומבקרים העלולים להסתובב בתחוום המפגע .כמ
המהווה סכנת החלקה לעובברים במקום .הקבלן
משח בווקס ה
אחר שהוא נמ
אזור רטוב או אזוור הניקיון לא
יהיה אחראי לצד גג' בכל נזק שיגרם עקב עבבודתו.
הקבלן
פיקוח על עבודת ה
ח
.10
או
מטעם התאגיד ,לא יסיר א
אמצעות עובדדיו .הפיקוח מ
דת הקבלן בא
 .1נציג התאגיד ייפקח על עבוד
מו
קחים ומנהלי עבודה מטעמ
של העבודות ולהצבת מפק
יוריד מאחריוות הקבלן לבייצוע מושלם ש
ככנדרש.
כל כלי העבודה הנדרשים ללביצוע העבודדות לרבות כללים ידניים
 .2עעל הקבלן להייות מצויד בכ
שות גדולות וגגבוהות ,שואבבי
ם לניקוי שמש
קוי ,אמצעים
ם ,מכשירי ניק
ומכאניים )סוולמות-גבוהים
ם מכונות לבייצוע פוליש וככו'(.
אבק למיניהם
א
הניקיון ואחרריות
צוע עבודות ה
הנדרשים לביצ
כל החומרים ה
ספקה של ל
טלת חובת אס
 .3עעל הקבלן מוט
ציוד ,למניעת נזקים.
ללטיב החומריים ולהתאמתם למבנה ולצ
נדרשים כדוגמת ניייר
ם
קומות
מתכלים במק
ספקה של כל החומרים המ
טלת חובת אס
 .4עעל הקבלן מוט
ת
מתכלים יהיו מסוג ואיכות
חומרי חיטוי ,החומרים המ
טואלט,סבון ננוזלי לידיים ,סבון כלים ח
ט
למתקנים המצויים.
ם
המשך ,ויותא מו
מעולה ,זהים ו/או שווי ערך למפורט בה
מ
סמרטוטים ומטליות
ם
פן ברור ויקפייד להשתמש בכלי עבודה,
בלן יסמן באופ
אזהרה :הקבל
א
או מוגש מזון .ככלי
הם מעובד ו
ם ואזורים בה
תים ולצורך נניקוי משרדים
נפרדים לצורךך ניקוי שירות
היו מסומנים ובגוון שונה
שמשו לניקוי שירותים יה
רטוטים שיש
טליות והסמר
העבודה ,המט
ה
מזון.
או מאוחסן מ
מעובד,מוגש א
אזורים בהם מ
לניקוי משרדים וא
י
משים
מאותם המשמ
מ
והציוד שמשתמש בבהם הקבלן וואת
ד
טיב וסוג החוומרים
 .5נציג התאגיד ררשאי בכל עת לבדוק את ט
אפשר לו לעשוות זאת .קבע המנהל כי הצציוד
הסידורים הככרוכים בביצוע העבודות ועעל הקבלן לא
ה
הכרוכים בביצוע
או חלק מהם ,הסידורים ה
החומרים שמשתמש בבהם הקבלן א
ם
או חלק ממנו ,או
א
העבודות או חחלק מהם,איננם תקינים בעעיניו,תהא קבביעתו סופית והקבלן לא יישתמש בציודד
ה
הסידורים שנפפסלו כאמור..
א יפעיל את ה
ובחומרים ולא
מפרט עבודות הניקיוןן
ניקיון יומי
ן
.11
שטיפה.
טאטוא לפני ש
א .ט
שטיפה של הררצפות.
ב .ש
שפה והכנסת נניילון חדש.
ג .רריקון פחי אש
ת מאפרות.
ד .רריקון ושטיפת
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מים.
סבוניות ,שיש ,חרסיננות בעזרת חוומרים מתאימ
,
ה .ניקוי כיורים ,,מראות ,ברזזים,
חרסינה/קרמייקה .
תי מזיקים לח
חומרים מחטאים מתאימים בלת
ם
ם עם
ו .ניקוי שירותים
ז.

ם לקרמיקה.
חומרים מתאימים וובלתי מזיקים
ם
ת עם
שטיפת רצפות
ש

מספיקה בכל תאי השירותים.
טואלט מדגם טישו דו שכבבתי בכמות מ
הספקת נייר ט
ח .ה
ט
מיתקן הייעודדי ובנוסף יהיה נייר טואלט
שעות העבודה לא יחסר ניייר טואלט במ
בבכל שעה מש
העובד.
ד
זמין בהישג ידדו של
ט .ניקוי מעלית ככולל קירות ומראות פנימייים ודלת חיצצונית.
טבחונים.
קת נוזל לניקויי כלים בקביעעות לכל המט
שטיפת כלים במטבחון הללשכה והספק
י .ש
טים בכיורים ,לא יחסר סבבון לניקוי כללים
תר מ 10-פריט
שעות העבודה לא יהיו יות
בבכל שעה מש
ם השונים.
אחד מהמתקנים
סקוטש לניקווי כלים ומטללית באף ד
ס
ידיים בשירותים.
ם
יא .הספקת נוזל ללשטיפת
חד מהמתקניים השונים
שעות העבודה לא יחסר סבבון לשטיפת יידיים באף אח
בבכל שעה מש
במקומות הנדדרשים.
אספקת נייר ללניגוב ידיים ב
יב .א
שעות העבודה לא יחסר ניייר לניגוב ידייים באף אחד מהמתקנים השונים
בבכל שעה מש
יג .נניקוי מתגים ומפסקים
יד .ניקוי דלתות ככניסה ראשיוות .ראשיות וחזיתות זכוככית.
מדרגות.
שטיפת חדרי מ
טו .ש
טיפה
ת בשטחים צייבוריים בעזררת מכונת שט
שטיפת רצפות
טז .ש
ניקיון שבועי
ן
.12
א.

ניקוי כל משטחי הזכווכית ,כולל דללתות ומחיצו ת בתוך המבנה.
ה ,כולל תמוננות והרמת פרריטים
ק במטליות ללחות ויבשות בכל הרהוט ווהציוד במבנה
ניגוב אבק
האבק תחתם.
ק
ם וניגוב
אפשריים

ב.

אשפה והמאפפרות.
בון של פחי הא
ניקוי יסוודי במים וסב

ג.

משקופים וכו'.
צבעות מקירוות ,דלתות ,מ
מים לפי הצורך וסימני אצ
ניקוי כתמ

ד.

מרי הברקה וככן ניקוי יסודדי של
דרי השירותים כולל הברק ת רצפה וחומ
ניקוי יסוודי של כל חד
קוי
אביזרים בעזררת חומרי ניק
תחי אוורור וא
משקופים ,פת
חרסינות ,ברזים ,קירוות ,דלתות ומ
והברקה .

ה.

חדרים.
קירות כל גובה הח
ת
תקרה,
הסרת קוורי עכביש מת

ו.

תות ,משקופיים ואדני חלוננות פנימיים.
ניקוי דלת

ז.

תות של ארונות מטבח.
ניקוי דלת

ח.

ניקיון מגגרשי חניה

ש
ניקיון פעם בחודש
ן
.13
חלונות כולל חחלונות גבוהים וחלונות שללפניהם מוצבבים סורגים ותריסי וילון.
א .ח
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או שמן.
ת ,משקופים ,ארונות וקיררות פלסטיק א
ב .ררחיצת דלתות
ם.
ג .ניקוי מקררים
מבפנים.
ארונות המטבחים מ
ת
של כל
ד .נניקוי יסודי ש
ניקיון חד פעמי
ן
.14
עבודה מזדמנת,
ה
מי הינה
א .ניקיון חד פעמ
מדובר בעבודה על בסיס קבוע.
ר
ב .ללמען הסר ספפק ,אין
 .15ניקוי חלונות
מין.
אום עם המזמ
אגיד – פעמייים בשנה בתא
ניקוי חלונות חיצווני בבית התא
חומרי ניקיון וכלי עבודה
י
.16
כללי
מרי הניקיון ווהחומרים
כחלק בלתי נפפרד ממטלותייו את כל חומ
הקבלן יספק עעל חשבונו ,כ
א .ה
ציוד ייעודי הנדרשים לביצצוע
מכאניים וחשמליים וכל מיכון וצ
ם
בודה
ת כל כלי העב
המתכלים ואת
ה
מפורטות.
המשימות המ
ה
החומרים והצציוד יכללו בין היתר:
ה
חומרים מתכללים:
ח
אבק.
סחבות לרצפפה ומטליות א
ס
סקוץ' לכלים למטבחונים.
ס
מטליות לניגובב )ליד כל כיוור(.
מ
נייר לניגוב ידייים ליד כל כיור
שקיות ניילון.
ש
חומרי ניקוי:
ח
חומרי ניקוי ללאסלות ,ברזיים וכיורים.
ח
חנות ,רצפות ווקרמיקות
ארונות ,שולח
חומר ניקוי לא
ח
חומר ניקוי לחחלונות .
ח
סבון לניקוי ככלים.
ס
סבון ידיים.
ס
תקן
קרטון מילוי לשימוש במת
קרטון  /סבון ידיים  11000 -שימושים בק
סבון קצף  25500לחצות בק
ס
סבון קימברליי קלארק  /טורק.
ס
ולתחזק כ 14 -יחידות
ק
התקין
דים לא קיים כיום .הקבלןן מתחייב לה
קצף  /סבון יד
מתקני סבון ק
מ
ה
ם( מיד עם כנייסתו לעבודה
תקנים עצמם
קנו על ידו ועל חשבונו )כללול עלות המת
חדשות שיותק
ח
פת ההתקשרוות(.
וללתחזקם בכלל מהלך תקופ
כלי עבודה:
מטאטים.
מגבי רצפה בגגדלים שונים.
מוטות לניקויי קורי עכביש.
אשפה.
דליים וכפות א
מיכון וציוד יעעודי
מ
עעגלת שרות.
טחים ציבוריים.
מכונות לביצועע ניקיון בשט
מ
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טואלטיקה ) כ  70עובדים(
ט
קליניקס.
נייר טואלט ק
נייר ניגוב ידייים קונטרול.
חוגלה  1173בכל האתרים
ה
נייר תעשייתי  5ק"ג
קלארק
או קימברלי ק
מתקן מגבות חשמלי תוצררת  TORKא
דדפי נייר בגלילל מתאימם למ
התקין
קלארק .הקבללן מתחייב לה
או קימברלי ק
תוצרת  TORKא
ת
חשמלי
התקנת מתקןן מגבות ניר ח
ה
מיד עם
קנים עצמם( מ
חשבונו )כלול עלות המתק
שיותקנו על ידו ועל ח
ו
שות
וללתחזק כ 114 -יחידות חדש
קשרות(.
תקופת ההתק
ככניסתו לעבודדה ולתחזקם בכל מהלך ת
שמליים
מפיצי ריח חש
מ
כולל החלפת סולללות לפי הצוררך
מליים  -ל
שוטפת של מפפיצי ריח חשמ
אספקה התקננה ואחזקה ש
א
משרדי התאגייד(.
 11מתקנים במ
מיכלי הריח )כ1 -
י
שית של
והחלפה חודש
ספיק לביצוע שוטף של
ם בכמות שיס
מרים מתכלים
חומרי ניקיון וחומ
י
הקבלן ידאג ללמלאי
ב .ה
אלה.
ככל הנדרש לבייצוע עבודות א
משימותיו ,וככלי עבודה ל
מ
הוט ולכל מרככיב אחר במבבנה עקב שימוש
חיפויים ,לריה
רם למבנה ,לח
או עקיף שיגר
ג .ככל נזק ישיר א
בלתי מתאימים לייעודם וו/או שימוש בבהם שלא על פי הוראות
בבחומרים ו/אוו כלי עבודה ב
ידי הקבלן ועל
חוסר אוורור ללאחר טיפול ,יתוקן על י
טיחות ו/או ח
היצרנים ו/או הוראות הבט
ה
חשבונו.
ח
חר שימוש בחוומרים חריפים ו/או
העבודה לאח
רור מקומות ה
אחראי לאוור
הקבלן יהיה א
ד .ה
מצב עבודה רגגיל.
את המבנה למ
ביצוע עבודותיו ,א
ע
להחזיר לאחר
ר
ללחים,וככל הננדרש
ה
מסוכנים או רעילים אחרים הנדררשים לצורך עעבודתו ,יהיה
ם
מרים
ה .בבמידה והקבללן יאחסן חומ
מסוכנים.
ת את היותם מ
מרים ולשלט בבצורה בולטת
ם מיתר החומ
עעליו להפרידם
קין ובטיחותי.
ה על מצב תק
אחראי לתחזווקת כלי העבודה ולשמירה
הקבלן יהיה א
ו .ה
שונות
ת
.17
מסיבה כלשהי כגון ניקיון לאחרר
ה
מופיעות במפררט זה
א .עעל הקבלן לבצצע עבודות נייקיון שאינן מ
ריקים וכו'.
ם
סיוד ,פינוי קררטונים
ס
ובכמות מספקת כוללל
ת
קיון באיכות טובה
מכשירים ,כליים וחומרי ניק
ב .עעל הקבלן לספפק לעובדיו מ
ניילונים.
למקום.
ם
חזרתם
במטבחון הלשכה והח
ן
הקבלן אחראיי לשטיפת כללים
ג .ה
ם
ם ולסבון כליים יהיו מלאים ,כל הכלים
המיתקנים לסבון ידיים
ם
כל
ד .בבסיום יום עבבודת הקבלן כ
מתקני נייר לניגוב ידיים וללנייר טואלט ייהיו מלאים.
יהיו נקיים ומ
שטיפת כלים ווסבון לידיים.
הקבלן מתחיייב שכמות נייר הטואלט ,נייר לניגוב יד יים ,סבון לש
ה .ה
הצורך.
שלים ולספק נייר במידת ה
המסופק על ידדו תספיק לכל שעות העבוודה ועליו להש
ה
הניקיון:
:
ו .בבסיום העבודהה באחריות עעובד
 .1לכבות את החשמל בחדר.
ת פעולת המזזגן.
 .2להפסיק את
 .3לוודא כי החחלונות סגוריים ונעולים
 .4לנעול את ההדלת.
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 .18עובדי הקבלן
א.

העבודות הנדרשות ייעמיד הקבלן כוח אדם איכותי ומקצועעי בעל מיומנוות
ת
לשם בביצוע
שיטות הנדרשות.
וידע בבחומרים ובש

ב.

קוח.
בטיחות ושירות ללק
ת
רכה לפחות פפעם בשנה בנוושאי
העובדיים יעברו הדר

ג.

שים במדי החבברה.
העובדיים יהיו לבוש
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"מ
מל בע"
מי כרמ
אגיד מ
תא
מכררז מס' 9/119

אתרי התאגגיד
י
לבייצוע שיירותי נניקיון ב
תי תחנוות שאיבה(
התאגיד ובשת
ד
שרדי ה
)במש
סמך ד' – כתב הכמויוות
מס
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מס'
מ
סידורי
ס

ה
פיררוט העבודה

כמות

ביצוע
ע
תדירות
ת

1

קיון במשרדי התאגיד
תן שירותי ניק
מת
התאם למפורט
ט במסמכי
משך חודש יימים
המכרז/חוזה למ
ת חודשית(
קלננדארי )עלות

12

יוומי )בימים א-ה(,
ב התאם לכמוות
שה
השעות הדרוש
ה
לבביצוע שירות
תי
הניקיון
ה

2

קיון בתחנת השאיבה
תן שירותי ניק
מת
מסמכי
ם למפורט במ
שמיה התאם
רוש
משך חודש יימים
המכרז/חוזה למ
קלננדארי )עלות
ת חודשית(

12

 3פעמים בשבבוע3 ,
שעות בכל פעעם
ש

3

קיון בתחנת השאיבה
תן שירותי ניק
מת
אם למפורט במסמכי
לב המפרץ התא
משך חודש יימים
המכרז/חוזה למ
ת חודשית(
קלננדארי )עלות

12

פעעמיים בשבווע3 ,
שעות בכל פעעם
ש

מחיר ₪
שי )ללא
חודש
מע""מ(

מחיר
ר
סה"כ
ס
בש"ח
ח
ש
שנתי
מע"מ(
(
))ללא

סה""כ לשנה

ה:
סה"כ ההצעה
סיכום ס

____
__________
___

הנחה כלללית:

____________
____

אחר הנחה לללא מע"מ:
סה"כ לא

____________
____

מע"מ:
תוספת מ

____________
____

סה"כ כוולל מע"מ:

____________
____

___________
_______
אריך
תא

______________
_____
חתימה

____________
______
חותמת
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מחיר שכר עובדי ניקיון
ספח א'  -תמ
נס
קיון
שכר השעתי של עובד ניק
פירוט רכיבי הש
ט

קיון
רכיב שככר לעובד ניק

ערך רכיב שכר שעתי

שכר לשעת עבודה שלל עובד ניקיון
(7.5%
פנסיה )%
פיצויי פיטורים )(8.333%
תלמות )(77.5%
קרן השת
שנתית
חופשה ש

___ש"ח

דמי הברראה
חגים
דמי ם
ביטוח ללאומי
דמי מחללה

________ ש"ח
_

נסיעות

___ ש"ח
________

צויינות
מענק מצ
שי לחג
הוצאות
ת
הפרשות לגמל עבור ההחזר
ת
כח ותק ,ביגודד ,ציוד,
עלויות ננוספות לקבלןן )תוספות מכ
הזיכרון
חופשות מסיבות משפפחתיות והיעעדרות ביום ה
וכיו"ב(
הקבלן
תקורת ה

___ ש"ח
________

סה"כ לשעה ,ללא מעע"מ

___ ש"ח
________

הערות:
התעריף המפוורט לעיל היננו לשעת עבודדה רגילה .בככל מקרה של העסקה בשעעות נוספות ו//או בימי
 .1ה
חה בהתאם להוראות הדדין ו/או
שעות נוספות  /בימי מנוח
סף גמול בגין העסקה בש
מנוחה יתווס
מ
הסכמים קיבווציים ו/או צוווי הרחבה.
ה
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קבלן לקחת בבחשבון תוספפות מכח
אשונה .על הק
בשנת עבודתו הרא
ת
התעריף המפוורט לעיל הינו לעובד
 .2ה
ותק ולגלמן בבסעיף עלויות נוספות לקבללן.
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