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 עבורוהדברה ניקיון  שירותי למתן מכרז -להציע הצעות  הזמנה
 מנהל הקרת הפנימית לביטוחי הממשלה – ענבל

 

 202/20/ מכרז מס':

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בע"מ. כל הזכויות  הממשלה מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי -ענבלמסמך זה הינו רכושה של 

בע"מ. המידע הכלול בו לא  מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה -ענבלשמורות ל

יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על 

 מכרז זה.

. 
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 מבוא -1פרק 

 

 עמ'                                                                                                                                           תוכן עניינים

 2......................................................................מבוא.................................. -1 פרק 

  9.................................., אחריות, שיפוי ובקר מלווה...........המבוקשים ירותיםהש-2פרק  

  10..............................................................................................הסף  יתנא  – 3פרק 

  12.................................................................................מבנה ההצעה...........– 4פרק  

  13.............................המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו..........הדרך ו – 5פרק 

  16......................................אמות המידה ומשקולות לבחירת ההצעות  הזוכות ..... – 6פרק 

  19............................................................. ההצעותדרך הגשת ההצעות ובחינת  – 7פרק 

  22............................................................התחייבויות  המציע...................... – 8פרק 

  23.........................................................................................כללייםתנאים  – 9פרק 

 

 נספחים

 ......................................................................... 1-11טפסים  –נספח א' להזמנה 

 .........................(אשר תצורף על ידי המציע )הטבלה הצעת  המחיר –נספח ב' להזמנה 

 ...................................................................על נספחיו הסכםה–נספח ג' להזמנה 

 .......................................................................המפרט הטכני –' להזמנה דנספח 

 

 כללי .2.2

 להתקשרותבע"מ )להלן: "ענבל" ו0או "המזמינה"(,  פונה בזאת לקבלת הצעות חברה לביטוח ענבל  .2.2.2

בהזמנה להציע רטו וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפו ניקיון והדברה מתן שירותילשם  עמה

 "ההזמנה"(. )ולהלן: בהמשך הצעות על נספחיה, כשם שמפורט 
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" כהגדרת מונח זה בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות גוף ציבוריו" חברה ממשלתית  ענבל הינה .2.2.2

 .  ., בבעלות מלאה של ממשלת ישראל2/22 –בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

  הגדרות .2.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 
     

 מציע 
 

ניקיון והדברת  הינו ועיסוקמשפטית חוקית אחרת, אשר עיקר  ישותחברה  ו0או גוף ו0או 
 .זו הזמנהבמסגרת  ותמבנים והגיש הצע

            
 /המזמינהענבל 

 
 .מ"בע-חברה לביטוח ענבל 

 
/ השירותים רותיםהשי

 המבוקשים

 
 מכלול השירותים המבוקשים כאמור בהזמנה זו על נספחיה.

 
 מתחם/  הבניין / המבנה

בו שוכנים מרבית משרדיה ברחוב ערבה, קריית שדה התעופה. הבניין  "בית ענבלא( "
  מ"ר ברוטו.  2,222קומות בשטח כולל של  5מונה 

 "בית ענבל"ל )בית אייזנברג( ת בבניין הסמוךונוספ וחצי שטח משרדים של קומה ב(
מ"ר ברוטו )ישנו מעבר ישיר מבית ענבל  //0 -של ככולל   בשטח 5 -ו 2ותקומב המצוי

בבית ענבל  השטח הכולל של כל משרדי ענבללקומה זו דרך גשר המחבר בין הבניינים(. 
שטחים הצמודים מ"ר  100 -ועוד כ מ"ר שטח בנוי 3,865 -כ יחדיו הינו ובבית אייזנברג

   .אליהם
הכוללים את מגרש החניה הצמוד לבית ענבל  "ענבל"בית השטחים הציבוריים סביב  ג(

)רחבות  "ענבל "ביתהסמוך, השטחים הציבוריים סביב בניין ליד הועוד מספר חניות 
 ציבוריות והגינות סביב הבניין ועוד(.

 
 המכרזים וועדת 

 
 .ענבל של המכרזים וועדת

 
 ענבל אתר  

  
 מכרזים. לשונית תחת www.inbal.co.il ענבל של הרשמי האינטרנט אתר

 
/ההזמנה להציע ההזמנה 

 הצעות

 
 .נספחיה כל על זו הזמנה מסמכי

 ישויות משפטיות או יותר, המגישות הצעתן במשותף למכרז זה. 2 מיזם משותף

 קבלן משנה מטעם המציע, לביצוע עבודות המוגדרות כמותרות לביצוע על ידו. קבלן משנה

 
 ים/הזוכה ים/המציע 

 
 'ג כנספח ב"המצ הסכםה על עמו חתמה וענבל זה, בהליך זכייה הודעת קיבל אשר מציע

 .  להזמנה
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/ ענבל מטעם מקצועי אחראי

 בקר מטעם המזמינה

 
 .ומטעמ שימונה מי כל או0ו ענבלמנהל תחזוקה ב

 
 אחראי על ההליך המכרזי

 
 עו"ד עומר קלפון, אגף רכש ומכרזים.

 

 

 :מכרזללוח זמנים  .2.2

 
 

 

 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו0או לדחות כל אחד מהמועדים שנמנו לעיל, 

 שתפורסם למציעים באתר ענבל, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו0או דרישה בקשר לכך. בהודעה

 

 הפעילות והשעה התאריך הערות

 מועד פרסום ההליך 5.2/20/.5/ 

השתתפות 
 חובה

התכנסות 
בחדר 

הישיבות, 
 0קומה 

22./5.2/20 

 //:/2בשעה 

 סיור מציעיםמפגש ומועד 

יבוצע 
באמצעות 

כתובת 
דוא"ל של 

 איש הקשר

 

 //:22בשעה  5.2/20/.25

 

 שאלות הבהרהשליחת מועד אחרון ל

 לתשובות ענבל על שאלות ההבהרהמועד אחרון  5.2/20/.21 

 פתיחת תיבת המכרזיםמועד  //:/2בשעה  5.2/20/.25 

המועד האחרון להגשת  -מועד סגירת תיבת המכרזים .//:20בשעה  5.2/20/.20 
 הצעות

ימים מהמועד האחרון להגשת  /1 
ההצעות. למזמינה האופציה להארכת 

ימים נוספים  /0תוקף ההצעה למשך 
 ובמקביל על המציע 

 להאריך את ערבות ההצעה בהתאם.

 ההצעה וערבותתוקף ההצעה 
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 ומציע זוכה חלופי מספר המציעים הזוכים הדרוש .2.0

 .בהליך זה מציע זוכה אחדבכוונת ענבל להתקשר עם  .2.0.2

 ביטול זכייה ו0או הפסקת התקשרות עם מציע זוכה: .2.0.2

 , אך אינה חייבת,למזמינה שמורה הזכותבוטלה זכייתו של מציע זוכה, תהה הסיבה אשר תהה, 

  באחת או יותר מהדרכים הבאות: ללפעו

לא נכלל בין אשר  ,)ולהלן: "מציע זוכה חלופי"( שהשתתף בהליךנוסף לפנות למציע  .2.0.2.2

מתן השירותים לשם להתקשר עמו , ובכפוף להסכמתו, המציעים הזוכים בהליך

המבוקשים. יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג במקום הגבוה ביותר 

מבין המציעים שלא זכו בהליך. מבלי לגרוע מן האמור, אין באמור משום התחייבות 

לפנות למציעים  בנוסף,של וועדת המכרזים לפעול כאמור לעיל, ולענבל שמורה הזכות 

, לפי צרכיה ולשם הגשמת והכל לפי שיקול דעתה הבלעדיהסף  אחרים שעמדו בתנאי

 מטרותיה כחברה ממשלתית. 

 או יותר, מהמציעים הזוכים החלופיים.  2לנהל משא ומתן ו0או התמחרות בין  .2.0.2.2

עד להכרזה על מציע זוכה חלופי, להתקשר עם כל גורם לשם אספקת השירותים  .2.0.2.2

 המבוקשים. 

 תקופת ההתקשרות .2.5

המתחילה  ,(חודשים עשרים וארבעהחודשים ) 24 בתיע הזוכה תהיה תקופת ההתקשרות עם המצ .2.5.2

 על ידי הצדדים )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. הסכםהבמועד חתימת 

לתקופה של  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית הארכת תקופת ההתקשרות: .2.5.2

הבלעדי  דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי חודשים בכל פעם, באופן 22חודשים נוספים,  36עד 

ימים לפני תום  25על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקמתן הודעה לצרכיה וזאת ע"י לו

המוארכת  ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: " הסכםתקופת ה

 .בשינויים המחויבים ההסכם על נספחיו לרבות הצעות המחיריחולו על הצדדים כל הוראות 

 ומפגש מציעים מכרזרסום מסמכי הפ .2.0

במידה ויהיו עדכוני מועדים ו0או  www.inbal.co.il בכתובת  מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל .2.0.2

הבהרות ו0או תיקונים במסגרת המכרז, יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית 

 .ואת המציע את ענבל

ובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר ענבל על המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו,  .2.0.2

אשר יחייבו משפטית את המציע. , דבר השינויים, ההבהרות והעדכוניםולהתעדכן באופן שוטף ב

מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, הצעתו 

 עלולה להיפסל.
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במסגרתם מציעים  סיורמפגש ויתקיים  5ת בקומה ר הישיבודבח //:/2בשעה  5.2/20/.22ביום  .2.0.2

ומהווה תנאי  הנוכחות בסיור זה הינה חובההדרכה למילוי ההצעה במשרדי המזמינה. תינתן גם 

 . סף להשתתפות במכרז

בכתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר:  למפגש המציעים, מראש, יש לאשר הגעה .2.0.2.2

mclean@inbal.co.il  . 

שומרת על זכותה לקיים מפגש ו0או סיור מציעים נוסף ככל שתמצא לנכון  מזמינהה .2.0.2.2

לעשות כן, לפי שיקול דעתה. התקיים מפגש ו0או סיור מציעים נוסף, תחשב ההשתתפות 

שבסעיף זה, אלא אם תורה  באחד מהמפגשים כמספקת לצורך מילוי דרישת ההשתתפות

החברה אחרת. אין בזכותה של החברה כדי לחייבה לערוך מפגש ו0או סיור נוסף ו0או 

 להיענות לבקשות מצד גורמים שונים לקיים מפגש ו0או סיור נוסף כאמור. 

השתתפות במפגש ובסיור המציעים לכל אורכם הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה  .2.0.2.2

 נרשם כמשתתף במפגש לא יוכל להגיש הצעה.למכרז. מציע ששמו לא 

לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק באמצעות עובד של  .2.0.2.0

המציע או בעל תפקיד בו. למען הסר ספק, לא יאושר לנציג אחד לייצג מספר מציעים 

 במפגש ו0או בסיור.

הבלעדי, להציג במפגש ובסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה  .2.0.2.5

עניינים שונים הקשורים במכרז ובפרויקט. למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לכל 

התייחסות של החברה למסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם באו לאחר מכן לידי 

 ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.

ע"י המזמינה, כפי שיחולק מקור,  -להשתתפות במפגש הינה אישור חתוםהוכחה  .2.0.2.0

 .שהשתתפו במפגשמציעים ל

 איש הקשר .2.0

מכרזים, בבית ענבל, ו רכש מאגף, קלפון עומר"ד עו הינוהקשר מטעם ענבל בכל הקשור למכרז זה  איש           

כל הפניות    mclean@inbal.co.ilבכתובת אלקטרונית, //0/2רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

. על המציע חלה החובה לוודא דואר האלקטרוניבלבד באמצעות הש  הקשר בכתב יבגין הזמנה זו ייעשו לא

 קבלת פנייתו בענבל.

 שאלות הבהרה .2.1

על  //:22בשעה  5.2/20/.25הקשר כאמור לעיל וזאת עד ליום  ישלאשאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד           

ת ההבהרה תשובות לשאלוהשואל לציין בבירור לאיזה סעיף במסמכי המכרז מתייחסת השאלה. 

בכתב  שיפורסמו רק תשובותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי תפורסמנה במכתב הבהרות באתר ענבל. 

 פה.-ואין להסתמך על כל תשובה שניתנה בעל ,באתר ענבל תחייבנה את הצדדים

 מסירת ההצעות .2.1

mailto:mclean@inbal.co.il
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משרדי המזמינה בבית לתיבת המכרזים בעות, כמוגדר להלן, במעטפה סגורה יש למסור את ההצ .2.1.2

עד ליום ו //:/2בשעה  5.2/20/.25וזאת החל מיום ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

 .להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"() //:20, בשעה 5.2/20/.20

להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש את הצעתו  2מציע העונה על התנאים המפורטים בסעיף  .2.1.2

 מעטפות כדלקמן: 2באמצעות 

' מס פומבי מכרז"על גבה יציין המציע את שמו המלא, וכן ירשום עליה:  –2מעטפה מס'  .2.1.2.2

מסמכי המכרז" במעטפה זו  – 2מעטפה מס'  ניקיון והדברה: שירותי למתן - 202/20/

באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי  .יכניס המציע העתק אחד מכל המסמכים

 במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע.

' מס פומבי מכרז: " מציע את שמו המלא וכן ירשום עליהעל גבה יציין ה - 2מעטפה מס'  .2.1.2.2

הצעה כספית" במעטפה זו  - 2מעטפה מס' ניקיון והדברה:  שירותי למתן - 202/20/

בנספח כאמור  יע עותק אחד של הצעתו הכספית על גבי טופס הצעת המחיריכניס המצ

 1 -א'

ניקיון  שירותי למתן -202/20/' מס פומבי מכרז: "על גבה ירשום המציע  – 2מעטפה מס'  .2.1.2.2

 .2ואת מעטפה מס'  2במעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  "והדברה

ההצעה הכספית לשאר מסמכי המכרז, ובהתאם לכך מובהר כי תשומת לב המציע בהפרדה שבין                 

נתונים כספיים כלשהם, לרבות העתקים או צילומים של טופס ההצעה  1אין לכלול במעטפה מס' 

 הכספית, או כל חלק ממנו.

יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא תתקבלנה  .2.1.2

)להלן:  2112-)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג/2הוראות תקנת משנה ולא תידונה בהתאם ל

 "התקנות"(.

המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו0או תביעה ו0או דרישה  .סוגיה זו לא ניתנת לערעור              

 מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו0או כתוצאה מהשלכותיה של

 הפעלת סמכות כאמור. 

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי ./2.2

פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את המכרז,  עלחייבת, המזמינה רשאית אך לא  .2./2.2

להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או 

 עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'.

גש בזאת ,כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא בשים לב לאמור לעיל, מוד .2./2.2

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו0או  הסכםשומרת לעצמה את הזכות להתקשר ב

להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו0או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

ף לכך שקיימת הצדקה וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפו

 מקצועית0מערכתית0אחרת לכך ו0או עקב שינוי מדיניות0נהלים וכו'.
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם הינה בלתי  .2./2.2

 סבירה, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו0או תביעות בקשר לכך. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה  .0./2.2

ברורה ו0או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  ו0או 

 של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו0או לצדדים  .5./2.2

שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו0או הבהרות ו0או הסברים ו0או השלמות ביחס להצעתו 

של המציע ו0או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך ו0או אישור ו0או היתר 

נדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד ו0או רישיון כ

 שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם  .0./2.2

י לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת וועדת המכרזים של מהותיים, ואשר אין בהם כד

 המזמינה.

יובהר כי בכל מקרה, ענבל אינה מתחייבת להיקף הזמנת שירותים כלשהוא והכל ייקבע על פי  .0./2.2

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

של עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לשקול בין יתר שיקוליה את מקצועיותו  .1./2.2

, לרבות האמור בשירותים המבוקשים עפ"י האמור בהזמנה שלהלןהמציע, ניסיונו בביצוע 

0או עבור גופים ציבוריים אחרים לרבות בחינת יכולתו הארגונית שירותים קודמים שניתנו לה ו

 והכלכלית של המציע ו0או כל שיקול ו0או נימוק אחר, כפי שתמצא לנכון.

לה, המזמינה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו0או היכרותה, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת  .1./2.2

הצעתו היא הטובה ביותר, , הן על הסף והן לאחר בדיקת הצעתו, לרבות מקרה בו מציעלדחות 

 מבין המציעים. 

נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא  שירותי האספקהכן תהיה רשאית המזמינה שלא למסור את  ./2./2.2

ברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי הטובה ביותר, וזאת אם ית

לגופים אחרים יש ניסיון רע עם המציע.  כמו כן, המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו, 

 אם בכלל, והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

ניסיון רע  זמינהמעל הסף מציע אשר לגביו היה ל את הזכות, לפסול הלעצמ תשומר המזמינה .22./2.2

בשלוש השנים האחרונות. ניסיון רע או מזמינה או שנתגלה כשל מהותי בעבודות שביצע עבור הו0

כשל מהותי לעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת וועדת המכרזים, בביצוע 

 :אך לא רק העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות

ח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ובלו הסכםאי עמידה בדרישות ה .22.2./2.2

 זמינה.המ

 .זמינהאי היענות לדרישות המ .22.2./2.2

 צו סילוק יד. .22.2./2.2

 .זמינהכשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המ .22.0./2.2
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קיומה של אי שביעות משמעותית מעבודתו של המציע או קיומה של חוות דעת  .22.5./2.2

 עבודתו.על טיב זמינה שלילית בכתב של המ

 כל עבירה לפי כל דין שביצע מציע, כלפי כל עובד.  .22.0./2.2

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפי מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל 

 פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

 תוקף ההצעה .2.22

תודיע  המזמינהאם  ,נוספים ימים /0ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או   /1תוקף ההצעה הינו 

 על הארכת המועד מראש ובכתב.

 קבלני משנה 2.20

מובהר כי לטובת עמידה בתנאי הסף המציע למעט אם נאמר אחרת בעניין ספציפי זה או אחר,  .2.20.2

 לעשות שימוש בקבלני משנה. לא רשאי

משנה , רשאי מציע להתקשר עם קבלני הולשם ביצוע הדברלשם ביצוע ניקוי חיצוני של המבנה  .2.20.2

 בכפוף לאמור להלן:

, אישור 2.20.2בטרם ביצוע העבודות נשוא סעיף  על ידי המזמינהקבלן המשנה יאושר  .2.20.2.2

זה, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ואין באי אישור משום גריעה בחובות 

 המציע על פי הזמנה זו על נספחיה.

 ./2טופס מס'  -בנספח א'קבלן המשנה וכל עובדיו, יעמדו בתנאים המנויים  .2.20.2.2

המציע יציג בפני המזמינה את כלל האישורים והרישיונות הנדרשים מקבלן המשנה  .2.20.2.2

לרבות אישורי ביטוח, תעודות הסמכה, היתרים וכל אישור אחר הנדרש לשם ביצוע 

. האחריות בגין אמיתות האישורים ותוקפם תחול על המציע ועליו ככל שידרש עבודתו

 בלבד. 

ע"י קבלן המשנה הכרוך בביצוע העבודות  לכל ענייןיישא באחריות מלאה ובלתי מסויגת המציע  .2.20.2

, שבדיןדיני עבודה וכל עניין אחר  אכיפת לרבות כל נזק, אובדן, בטיחות, לעיל 2.20.2נשוא סעיף 

 הקשור במישרין ו0או בעקיפין לקבלן המשנה.

המציע יחול גם על קבלן מטעמו ואולם על  החל 22טופס מס'  -כאמור בנספח א' מנגנון הקנסות, .2.20.0

 , יצא מידיו של המציע בלבד. האמור בו קיזוז התמורה וכל תשלום אחר

0או קיזוז הקשורים במישרין ו0או בעקיפין לקבלן המשנה ישולמו רק כל תמורה ו0או תשלום ו .2.20.5

קבלן למציע ו0או יקוזזו רק מהמציע. המציע מחוייב בכל מקרה באחריות ושיפוי מלאים בגין 

 המשנה מטעמו ללא סייג. 

 מיזם משותף 2.25

ישויות משפטיות  2למכרז זה ו0או לצרכי עמידה במי מהתנאים האמורים בו, לא רשאים לגשת מובהר כי 

 כגוף אחד. 
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 -2פרק -

 , אחריות, שיפוי ובקר מלווההמבוקשים השירותים .2

הפרק  -ד' בנספח  מפורטיםאצל המזמינה המציע הזוכה מאת יתקבלו אשר השירותים המבוקשים 

 "הפרק הטכני"(.  הטכני )ולהלן:

 אחריות ושיפוי .2.1

 האמור בהסכם ובדין, מציע זוכה יהיה אחראי אחריות מלאה, בגין כל נזקמ מבלי לגרוע .2.2.2

מתן בקשר עם , שהוא כל אדם ו0או רכוש מכל סוגלשנגרם  ,ו0או מחדל כתוצאה ממעשה

 אצל המזמינה. ו0או על ידי מי מטעמו על ידו  השירותים המבוקשים

בגין כל טענה ו0או  מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי מלא ,את המזמינה מציע זוכה ישפה .2.2.2

דרישה ו0או תביעה ובגין כל חיוב ו0או חבות שיוטלו עליה, לרבות הוצאות משפט ו0או 

  הוצאות נוספות, בקשר עם מתן השירותים המבוקשים נשוא מכרז זה.

שהוא לכל  ו0או מי מטעמה לא יישאו, בכל מקרה, ב אחריות מכל סוגהמזמינה כי יובהר  .2.2.2

  . מעשה ו0או מחדל כאמור לעיל ולרבות באחריות לרשלנות תורמת

 בקר מלווה .2.2

 המזמינה תמנה בקר מלווה מטעמה אשר יבקר באופן צמוד את צוות המציע מידי יום. .2.2.2

 וישמעו להוראותיו.המציע וצוותו יהיו כפופים כל עת לבקר המזמינה  .2.2.2

תפקידו של הבקר, בין היתר, הינו גם פיקוח פנים על עובדי המציע והוא יהיה רשאי, בכל  .2.2.2

עת, לבקש מצוות המציע מידע בדבר העסקתם, לקבל מהם תלונות על המציע, לוודא עמידת 

המציע בתנאי הדין. נמצא פגם על ידי הבקר מטעם המזמינה בקשר עם עובדי המציע אל 

 שעות מהודעת הבקר.  02ציע עצמו, על המציע תחול החובה, לתקן פגם זה, בתוף מול המ

מעביד בין המזמינה ו0או  -למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה משום יצירת יחסי עובד .2.2.0

 מי מטעמה לבין המציע ו0או מי מטעמו. 

 תנאי סף -3פרק 

 .תנאי הסף3

 ם הבאים במצטבר: רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאי

 המציע: .3.1

שונים בשטח של  מתחמיםבמתן השירותים המבוקשים בלפחות שלושה קודם מוכח ניסיון בעל  .2.2.2

שנים האחרונות ולמשך שלוש שנים לפחות. על ה, במהלך חמש למתחםמ"ר ברוטו  ///,0  -כ 

 המציע לצרף לפחות שתי המלצות מגופים אלו. 

או לחילופין  2/22-2/22בכל אחת מהשנים ש"ח  ///,///,2 -של לפחות הכנסות מחזור בעל  .2.2.2

2/22-2/20. 

 בעל כל הרישיונות ו0או ההיתרים בתוקף נכון ליום הגשת ההצעה כדלקמן: .2.2.2
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 אשר התאגד כדין בישראל. 2101 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  לפי רישיון0היתר .2.2.2.2

)בסעיף  2105 –ם )הדברת מזיקים( תשל"ה ההיתרים הדרושים לפי תקנות רישוי עסקי .2.2.2.2

זה בלבד, כאשר המדביר הינו קבלן משנה, ניתן להציג אישור קבלן המשנה לטובת 

 (.בלבד עמידה בסעיף זה

 קבלני כוח ידי על עובדים העסקת לפעול כ "קבלן שירות" כהגדרתו בחוק רישיון בעל .2.2.2.2

 . 2110 -התשנ"ו -אדם

, לא הורשע ביותר 2100-ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו מציעה .2.2.0

הפרות, בשלוש השנים האחרונות,  0 -ולא הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל יותר ממשתי עברות 

ית בחוק ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישבגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 

  .2/22-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל 

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר.

כנדרש בחוק עסקאות גופים ו כנדרש במסמכי המכרז המציע להיות בעל כל האישוריםעל  .2.2.5

 :ן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"()להל 2100-ציבוריים, התשל"ו

אישור תקף מפקיד השומה ו0או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .2.2.5.2

 .2105 -פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 ר בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.אישור תקף על ניכוי מס במקו .2.2.5.2

לעניין תשלום  2100 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .2.2.5.2

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

חדש(,  על המציע למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח .2.2.5.0

דרישות לתשלומים לרבות  ,2-22טפסים כאמור בים צהירמה, על 2102 –התשל"א 

עובדיו במהלך כל תקופת דני העבודה ביחס ל קיוםסוציאליים ושכר מינימום לעובדיו ו

0 רו"ח לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין , ההתקשרות

 )בהתאם לנדרש בגוף ההצהרה( .

 על מציע להשתתף במפגש וסיור המציעים. .2.2.0

 : המציע צוות מטעם .3.2

 על כלל אנשי הצוות מטעם המציע יחולו תנאי הסף כדלקמן: .2.2.2

 ניקוי והשימוש בהם לידע בכל הקשור לחומרי ובעל  )בסיסית לפחות( אזרח ישראל דובר עברית

בעבר, או הועמד0ו לדין  בגין עבירה שיש עמה  0ולא הורשע אשר מתן השירותים המבוקשים,

 קלון. 

 ניסיון כדלקמן:מפקח מטעם המציע בעל  .2.2.2

מ"ר  ///,0י שטח משרדים של בניהול ופיקוח על עבודות ניקיון באתרים בעל שלוש שניםלפחות 

 .ובמתן שירותי פיקוח על צוות הנותן השירותים המבוקשים של שנתיים לפחות לפחות
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 בעל ניסיון כדלקמן: וצוות מטעם המציע אחראי צוות מטעם המציע .2.2.2

מתוכם אחראי  האחרונות בשלוש השניםלפחות  ההמבוקשים של שנבמתן השירותים ניסיון 

על עבודות ניקיון באתרים  , בחמש השנים האחרונות, כאחראי צוותשנתייםלפחות צוות בעל 

 .ה לשירותים המבוקשים בענבלבעלי שטח משרדים דומ

ד'  לנספח 2.2.2* אחראי הצוות מטעם המציע יהיה אחד מחברי הצוות במציע כאמור בסעיף 

 "המפרט הטכני".  -להזמנה

 ערבות הצעה .3.3

בעל רישיון לפי סעיף  בנק מוכר בישראל,מאת  על המציע להמציא לענבל ערבות אוטונומית ובלתי מותנית

 אלף ארבעים) ₪ ///,/0של  סכוםב ,2112 -( לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א2)א()0( או סעיף 2)א()0

ועל פי  להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הזמנה זו(, "ערבות הצעה"שקלים חדשים( )להלן: 

ותהה ערוכה לפי טופס  להזמנה זו כאמור שלהלן  0.5ערבות זו תעמוד בכללים המנויים בסעיף  .הצעתו

 לנספח א'. 1מס' 

 מסמכים להוכחת תנאי הסף: .3.4

ובכלל זה את בהתאם לאמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף 

 האישורים והמסמכים הבאים:

בנספח א', יציג המציע את האמור , 2.2, 2.2.2, 2.2.2, 2.2.2פים להוכחת עמידתו באמור בסעי .2.0.2

 0 עו"ד  )כנדרש בגוף המסמך(.על ידי רו"ח  יםומאומת מיםחתו 2-22טפסים 

במשרד התמ"ת אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה  -לעיל 2.2.5להוכחת עמידתו בסעיף  .2.0.2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, קנסות  בשנה  2-בדבר הרשעות ב

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, אם  2-האחרונה ועיצומים כספיים ב

 היו, או היעדר הרשעות.

חתום  -יציג מציע אישור השתתפות במפגש 2.2.0להוכחת עמידתו של המציע באמור בסעיף  .2.0.2

 מקור.

נות והיתרים כאשר הינם בתוקף, רישיויציג המציע  2.2.0להוכחת עמידתו של המציע בסעיף  .2.0.0

 כדין.

  ערבות הצעה בנוסח המצורף להזמנה זו.יציג המציע  2.2להוכחת עמידתו באמור בסעיף  .2.0.5

תה הבלעדי, מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דע

לדרוש מכל אחד מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו0או 

סיונו ויכולתו של המציע ו0או מי יבכל הקשור לנו0או לזמנם לראיון דקלרטיביים  המלצות ו0או אישורים

 . בתנאי הסף כמפורט לעיללעמוד מטעמו הקשור במכרז זה, 

 על מציע לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה למכרז.ספק, למען הסר כל 

 מבנה ההצעה -4 פרק

  מסמכי ההצעה:מבנה ו. 4
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 שלהלן 5בפרק בהזמנה זו, לרבות המסמכים כאמור על ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט  0.2

 כאשר הם חתומים במלואם.

אותו יש  הסכםעל המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד למעט את ה :מספר העותקים של ההצעה 0.2

. על המציע להשאיר ונושאים חתימה בכל עמוד ועמוד כדין מקורב להגיש בשני עותקים חתומים

 על כל נספחיו. הסכםברשותו העתק נאמן למקור מההצעה בשלמותה לרבות ה

 :חתימה על ההצעה 0.2

 בכל עמוד.וחותמת חברה ה וחתומה בראשי תיבות המציע יגיש את ההזמנה על כל נספחיה מלא .0.2.2

 לעיל.  5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .0.2.2

 מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש ,עשוי לגרום לפסילת הצעתו. .0.2.2

ביחד עם חותמת המציע יחתום חתימה מקורית מלאה שלהלן,  0.2.2נוסף על האמור בסעיף  .0.2.0

 .)אם רלוונטי( בכל מקום בו התבקש המציע

 :מילוי ההצעה 0.0

בהזמנה על נספחיה, והוא  שהיא כל פרט ו0או תנאי המופיעיםלמציע אסור לשנות בכל דרך  .0.0.2

 חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה זאת על נספחיה.

ובנספחיו ו0או  הסכםההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ה כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס .0.0.2

עלולים כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, 

 ובכל מקרה יהיו חסרי כל תוקף כלפי המזמינה. לגרום לפסילת הצעתו

 בנקאיות יותערבו 0.5

 עלאוטונומית ובלתי מותנית, עשויה לטובת ענבל,  בנקאית ערבות יצרף להצעתו המציע -ערבות הצעה

 ההזמנה על נספחיהמסמכי  פי על התחייבויותיו להבטחת( אלפי שקלים חדשים ארבעים) ₪ ///,/0 סך

 2 בסעיף לאמור בהתאם ויהיה להזמנה זו 1כטופס מס'  מצורף הצעהה ערבות נוסח. הצעתו פי עלו

 דין, הכללים הבאים: להזמנה זו ותיחולו עליה, בנוסף לאמור בכל

מאת בנק ישראלי. הנערב0המבקש הרשום בכתב הערבות  -ערבות ההצעה תּוצא לטובת ענבל  .0.5.2

 חייב להיות המציע עצמו. להצעת המציע

 להזמנה. 9טופס מס' המצורף המדויק ערבות ההצעה תהיה בנוסח  .0.5.2

ת סכום יש לציין במסמך הערבות א -בכלל זה נדרשת תשומת לב המציעים לסכום המבוקש .0.5.2

  אין לציין במסמך הערבות כי הסכום כולל מע"מ.הערבות ואולם 

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  אלא אם דרשה ענבל את  /1תהא תקפה  ערבות ההצעה .0.5.0

ימים נוספים )ואז המציע יהיה מחויב  /0 -הארכתה ו0או את הארכת תוקף הצעת המציע ב

 אם לאמור בהזמנה זו.(, בהתערבות ההצעהלהאריך במקביל את תוקף 
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ערבות שתחרוג מהכללים האמורים בסעיף זה על תת סעיפיו עלולה להיפסל ולגרום לפסילת  .0.5.5

 ההצעה על הסף.

המזמינה תשיב ערבות ההצעה לידי המציע בסמוך לאחר הודעת דחיית ההצעה ו0או בסמוך  .0.5.0

 עם המציע הזוכה וקבלת ערבות הביצוע.  הסכםלאחר החתימה על ה

מנה, את כל הסכום הנקוב בה ו0או חלק מולחלט  ןרשאית להציג הערבות לפירעו המזמינה תהה .0.5.0

על פי שיקול דעתה הבלעדי, כאמור בכל דין ובנוסף בכל מקום שבו חזר בו מציע מהצעתו ו0או 

לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו0או סרב למלא אחר הדרישות מימנו בעקבות 

ו0או שלא עמד במלוא התחייבויותיו  הסכםות בדבר חתימת הזכייתו במכרז, לרבות ההורא

 בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו0או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. 

 -5 פרק-

 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו:הדרך ו .5

על כל חוצץ  עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשוםאו כרוך על המציע להגיש את הצעתו בקלסר 

 את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין להלן:

 מקור + חותמת.במסמכי ההזמנה להציע הצעות חתום  – 1חוצץ  .5.2

 העתקים +חותמת חברה. 2 -כאשר הינו חתום מקור ב הסכםה – 2חוצץ  .5.2

 .ערבות הצעה– 3חוצץ  .5.2

וחתומים כדין וטופס השתתפות במפגש כאשר הינם מלאים  22, 2-1טפסים נספח א'  -4חוצץ  .5.0

 המציעים. 

כאשר הינם חתומים ובתוקף כדין )למעט אישורים  )תנאי סף( 2ף אישורים כנדרש בסעי -5חוצץ  .5.5

 (. 0שהוגשו במסגרת חוצץ 

  המלצות, דוגמאות וכל מסמך נוסף כנדרש במסמכי ההזמנה. -6חוצץ  .5.0

עם קבלן  ו0או בכוונתו להתקשר של קבלן משנה )ככל שניגש מציע /2ופס מס' טנספח א'  -7חוצץ  .5.0

 משנה(. 

 הצעת המחיר .5.1

 הצעת המחיר במעטפה נפרדת. – להזמנה נספח ב'הגשת  .5.1.2

, במטרה להוזיל הצעתו ו0או יםתיאמבהצעתו נתונים שאינם ל וליכמובהר כי מציע אשר  .5.1.2

ו0או כל עניין אשר יצביע על תכססנות ו0או כל עניין אשר יש  להקנות לו יתרון בלתי הוגן אחר

היפסל וזאת בנוסף לסעדים להם זכאית להצעתו עלולה  בשוויוןמכוונת בו משום פגיעה 

 המזמינה על פי הזמנה זו על נספחיה ועל פי כל דין. 
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מבלי לפגוע בזכות המזמינה לפי כל דין ומבלי להטיל זכות זו ו/או אחרת לפתחה של המזמינה, 

מציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו זכות לדרוש מלמזמינה ה

בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לצורך 

, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של הסכםפי הזמנה זאת, הצעתו וה-ביצוע התחייבויותיו על

תנאי ההשתתפות, לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, והמציע יעמיד לרשות המזמינה את 

 מיד עם דרישת המזמינה.הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור 

 

 -6 פרק-

 צעה הזוכה:אמות מידה ומשקולות לבחירת הה .6

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כאמור בפרטי ההזמנה על נספחיה וכאמור בסעיף זה. 

 שלבים כדלהלן: 2 -יתבצע ב מתן הניקוד למציע

ניסיון קודם ו0או  -איכות( המורכב מרכיב ה%/2נקודות ) /2בעל ניקוד מקסימלי של שלב ראשון  .א

 והתרשמות כללית מההצעה)לפי שיקולי המזמינה(  ראיון אצל ממליץ ו0או ראיון אישי המלצות ו0או

 "רכיב השירות"(.  )ולהלן: ומהמציע

 נקודות. 25בשלב זה קיים ציון סף למעבר לשלב הבא של 

פתיחת מעטפות הצעת  -נקודות בשלב א' יעבור לשלב ב' 25למען הסר ספק, רק מציע שקיבל לפחות 

 המחיר.

  "רכיב המחיר"(. ( מורכב מרכיב המחיר )ולהלן:%/0נקודות ) /0השני בעל ניקוד מקסימלי של  שלבה .ב

 .  (נקודות 03איכות )רכיב ה -השלב הראשון .6.1

בעבר ושניים מלקוחותיו מלקוחותיו  שנייםשל לפחות , 0טופס מס' בהמציע  יעביר  המלצות  .0.2.2

 במתכונת הנ"ל השירותים המבוקשיםאת להם סיפק  ,בסך הכל שישהואולם לא יותר מבהווה 

 .2.2ואשר עומדים, כמינימום, בתנאים הנדרשים בסעיף  ו0או דומה לה

שלה עם עבר ה, לטוב או לרע על סמך ניסיון בסעיף זההמזמינה שומרת לעצמה הזכות, לנקד 

 כחלק מהממליצים. המציע 

מתוך ההמלצות שיוגשו, ייבדקו לשם הניקוד. ההחלטה את מי  2המזמינה מבהירה בזה כי רק 

 נתונה למזמינה ולה בלבד.ודרך הבדיקה, מהממליצים לבדוק 

 

אמת המידה 

 הנבדקת

 ניקוד מקסימאלי פירוט

המלצות ייבדקו, לשיקול דעת המזמינה, עד  2 המלצות

 נק' לכל המלצה.  22.5

25 
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מקומות 

 יםנוספ

בגין כל מקום נוסף, מעבר לנדרש לשם עמידה 

בו ניתנו  שטח המשרדיםבתנאי הסף, אשר 

השירותים המבוקשים הינו זהה למזמינה 

נקודה  -ודותנק 5 עד יינתנוו0או גדול ממנה, 

  אחת לכל שטח. 

5 

   

 .2009 שנת לפני עימם לעבוד חדל אשר, מגורמים המלצות מציע יציג לא, מקרה בכל

שמורה הזכות, אך אינה חייבת לבקר אצל ממליץ, לשוחח עימו ו0או לעשות כל דבר ככל  לענבל .0.2.2

 שנראה לה, לשם בדיקת ההמלצה והתאמתה לצרכיה.

מבלי לגרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את ציון הסף 

מדי או נמוך מדי. במקרה זה, גבוה  2האמור לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב 

 המזמינה תנמק את החלטתה בכתב.

 נקודות 07 -רכיב עלות  - 2שלב  .6.2

 באופן הבא: הזולה ביותר תיעשה  הצעההבדיקת  .0.2.2

 למציע יינתן ניקוד עבור סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט בנוסחת החישוב שלהלן: .0.2.2

 /0 –יקבל  את מלוא הנקודות עבור רכיב העלות  את המחיר החודשי הנמוך ביותרמציע שיציע 

 :על פי הנוסחה הבאההצעות המחיר האחרות יקבלו ניקוד יחסי  ,נקודות

  Z_iהצעת המחיר של מציע בודד במכרז =                

  Z_minהצעת המחיר הזולה ביותר של המציע ה:                

Z_min/Z_i    ×70                     ניקוד המציע הi   נקודות  /0מתוך 

 

הציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת הניקוד של רכיב  -ציון סופי .6.3

 העלות.

 

 -7 פרק-

 ובחינת ההצעות תוקף ההצעות המוגשות .7

 הגשת ההצעה  .7.1
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כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות  מצהירהגשת ההצעה פירושה כי המציע  .0.2.2

העבודה, הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל 

הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו0או לא הבין פרט 

 על כל פרטיו וחלקיו. ו0או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, 

על  הסכםהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו, לרבות ה .0.2.2

 נספחיו והכול בלא שינוי ו0או תוספת.

ימים מהמועד האחרון להגשת  /1הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .0.2.2

 את הארכת המועד מהמציע.ימים נוספים, אם ענבל ביקשה בכתב  /0ההצעות, או 

המציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים ומלאים. המציע  .0.2.0

מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע למציע כי מילוי 

 פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

  על פי הסדר הבא:פי הזמנה זו -ן את ההצעות שיוגשו עלהמזמינה תבח -בחינת ההצעות .7.2

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל  -בדיקת המסמכים הנדרשים   .0.2.2

 בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

המזמינה תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסף. המזמינה רשאית לפסול כל הצעה  -תנאי סף  .0.2.2

נאי הסף ו0או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ו0או אם יתגלה שלא עמדה בת

 כי פרט מפרטי ההצעה הינו שגוי, לא נכון או לא מלא.

מתן ניקוד  - אמות המידהרכיב – ראשון תת שלב א'ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב  .0.2.2

  לעיל.  0לאמור בפרק להצעות בהתאם 

מתן ניקוד  - אמות המידהרכיב – ראשון תת שלב ב'ניקוד ההצעות על פי אמות המידה בשלב  .0.2.0

  לעיל.  0לאמור בפרק להצעות בהתאם 

 . 0לעיל, לשם קבלת ניקוד סופי לפרק  0.2.0-ו 0.2.2שקלול הניקוד האמור בסעיפים  .0.2.5

בהתאם הצעות מתן ניקוד ל -רכיב העלות  – השניבשלב הצעת המחיר ניקוד ההצעות על פי  .0.2.0

 להצעת המחיר.

 שקלול כלל הניקוד. .0.2.0

, והכל לפי שיקול לערוך התמחרות בין המציעים , אך אינה חייבת,ענבל רשאית –התמחרות  .0.2.1

 .דעתה הבלעדי

 ניקוד סופי של כלל ההצעות. .0.2.1

 בחירת המציע הזוכה. ./0.2.2
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ל שליחת הודעות זכיה0דחיה לגבי תוצאות ההליך כול -הודעות זכיה0דחיה לכלל המציעים  .0.2.22

דרישה מהמציע הזוכה לשלוח את אישור הביטוח הנדרש, ערבות ביצוע ופרטי פתיחת ספק 

 חדש במערכת. 

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה .7.3

הינם רכושה הבלעדי של  ך אחר הקשור למכרז,מוכל מס הסכםמכרז לרבות תצהירים, הכל מסמכי 

. המציע אינו רשאי זה בלבדמכרז המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת 

 מלבד מטרה זו. להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי

למען הסר ספק מובהר כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמינה גם לאחר שמולאו על ידי המציע וכי 

על פי שיקול דעתה הבלעדי המזמינה תוכל לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, 

וזאת בין אם הצעת המציע נבחרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה ו0או תביעה 

 בקשר עם כך.

 הודעה על תוצאות ההליך .7.4

הודעה על תוצאות ההליך יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו0או בכתובת 

להזמנה. למען הסר ספק,  מובהר בזאת, כי לא יהיה כל  2-2בטפסים הדואר האלקטרוני שציין המציע 

 תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם

יה כדי ינמסרה בכתב ו0או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן, מובהר בזאת כי אין במשלוח הודעת הזכ

וכל עוד המציע לא המציא כל המסמכים  הסכםלחייב את המזמינה, כל עוד לא חתמה המזמינה על ה

בל בחזרה כל מציע שהצעתו לא התקבלה יקמבלי לפגוע בזכויותיה עפ"י הזמנה זו על נספחיה,  כנדרש.

ידו במסגרת הצעתו, בלי שהא זכאי -את הערבות שנמסרה על ימים מיום ההודעה,  /0, בתוך מענבל

  לקבלת תוספת ו0או פיצוי ו0או שיפוי כלשהם ו0או ריבית ו0או הפרשי הצמדה כלשהם. 

 זכות עיון .7.5

שלו על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי  .0.5.2

בתוספת הסבר קצר. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד 

מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל 

רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו או לכל דורש כדין אחר. 

ם המסומנים, בעת דרישה, יעמוד במבחן וועדת המכרזים בענבל מודגש בזאת כי חשיפת החלקי

והינו מצוי בשקול דעתה הבלעדי. ענבל מתחייבת לידע את המציע על דרישה לעיין בהצעתו ועל 

 החלטת וועדת המכרזים.

שאינו שם הלקוח. מציע פרט בכל מקרה לא יציין מציע זוכה מסמך כ"סוד" ו0או כ"חסוי"  .0.5.2

קוח כסוד ו0או כחסוי, יצרף את שמות לקוחותיו ברשימה נפרדת לעיון המעוניין לציין שם ל

 המזמינה בלבד.

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו0או מקצועיים יהא מנוע  .0.5.2

מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה, גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 
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כותה של וועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה בעניין מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמ

 גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן לכל דורש ע"פ דין וענבל רשאית  .0.5.0

 לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאות שיהיו כרוכות במימושה. 

 :)לאחר הודעת זכייה( הסכםה לחתימתם תנאים מקדימי 7.6

 בסעיף כמפורט  המוקדמים התנאים להתקיימות בכפוף הסכםה על חתוםהחליטה ענבל לקבל הצעה כלשהי, ת

  .זה

 הבאים המסמכים את, הזכייה הודעת ממועד החל עסקים ימי 0 -מ יאוחר לא, המזמינה לידי ימציא הזוכה

 (:המזמינה ידי על הסכםה לחתימת תנאי הינה זה בסעיף כאמור המסמכים רשימת)המצאת 

תשלח אליו המזמינה  ,למציע הזוכה הודעת הזכייהעם משלוח  -חדש ספק יחתתפ וטופס אישורים .0.0.2

את רשימת האישורים הנדרשים וטופס פרטי פתיחת ספק חדש במערכת. על המציע לשלוח אל 

 המזמינה האישורים הנדרשים והטופס האמור מלא על כל פרטיו.

, על שם המציע ו/או קבלן בתחום הדברת מזיקים  ISO-90M02הסמכה לאיכות  הצגת תעודת .7.6.2

 משנה מטעמו.

 ימציא (הסכםהזוכה )לאחר הודעת הזכייה בלבד וכתנאי לחתימת ה המציע - ערבות ביצועהצגת  .0.0.2

בנקאית אוטונומית ובלתי  ערבות פי הודעת ענבל,-ימים או במועד מאוחר יותר על /2לענבל תוך 

 פי על התחייבויותיו להבטחת( אלף שקלים חדשים שמונים) ₪ ///,/1 סך על מותנית לטובת ענבל,

 ויהיה ההתקשרות הסכםל' ד כנספח מצורף הביצוע ערבות נוסח. ההתקשרות ומסמכי המכרז הסכם

 בו.  לאמור בהתאם

מחברת  שינויוללא כל חתומים כנוסחם  ביטוח אישוריהמציע הזוכה להציג  על -אישורי ביטוח .0.0.0

 להסכם. 'הכנספח וטופס המסומן  ההסכם לרבות, נספחיו על זה מכרז במסמכי כאמורהביטוח 

 כאמור במסמכי המכרז.עותקים חתומים מקור  2 -הסכמים חתומים .0.0.5

 -בר הסכם קיים יהא לא המזמינה ידי על בפועל הסכםה לחתימת עובר כי מובהר ספק הסר למען .0.0.0

באמצעות  הסכםלתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה על ה הסכםכניסת הו ,הצדדים בין תוקף

כל עוד לא מורשי החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כלל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה. 

חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא  -ידי ענבל, תחשב ההצעה להצעה בלתי-על הסכםנחתם ה

 .נדחתהבו תודיע ענבל למציע כי הצעתו תתקבל ע"י ענבל כמפורט לעיל, או עד למועד ש

 -8רק פ-

 נוספות של המציעהתחייבויות  .8

 עובדי המציע .8.1



 202/20/מכרז שירותי ניקיון מס' 
 -נוסח מעודכן-

 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  –מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה -ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 20 - 

המציע מתחייב לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו0או באמצעות קבלני משנה שאושרו מראש 

ובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר שידרש ע"י 

 ענבל.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .8.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני בנוסף לאמור בהסכם המצורף למסמך זה, 

ו0או על ידי מי  העבודה, הנזיקין והוראות כל דין. כן יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו

על ידי המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים המבוקשים. אם על , או בגין רכושו ונכסיו ו0או מטעמו

לרבות תשלום ו0או פיצוי ו0או צו  ות, או לעשות מעשה כלשהואף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחב

יפצה אותה על כך המציע  עשה ו0או כל דבר אחר הקשור במישרין ו0או בעקיפין למציע ו0או למי מטעמו,

 לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל., ומוחלט באופן מלא

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .8.3

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו0או הצהרותיו ו0או הנתונים 

שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

אחר קבלת השירותים המבוקשים לרבות שינוי הגורם לאי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. ל

הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול 

 ובכלל זה האפשרות להפסיק את קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

 איסור הסבת זכויות .8.4

ת חובותיו המציע אינו רשאי להמחות ו0או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו ו0או א

 הנובעות מהליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של ענבל.

 ביטוח  .8.5

, לטובתו ולטובת ענבל, על נספחיו בהסכםהמציע הזוכה מתחייב  לרכוש את כל הביטוחים המפורטים 

 ללא כל סייג.ולהציג לה  את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים 

 והצגת מסמכיםביקורת תקופתית  .8.6

המזמינה מבהירה בזאת והמציע מסכים כי יערכו ביקורות תקופתיות אצל המציע אשר יכללו  .1.0.2

בין היתר: בדיקת עמידתו של המציע בכלל הוראות הדין, עמידתו של המציע בכלל הוראות 

 הזמנה זו על נספחיה, איתנות כלכלית של המציע ו0או כל בדיקה ו0או ביקורת אחרת )ולהלן:

 קורת"(. "הבי

 המזמינה ו0או גורם חיצוני מטעמה )ולהלן: "המבקר"(.הביקורת תערך אצל המציע על ידי  .1.0.2

 על הכוונה לבצע ביקורת. מבקרימים מיום הודעת ה 0על המציע להיות ערוך לביקורת בתוך  .1.0.2
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דרישת המבקר בכתב אלא שעות מרגע  01על המציע להציג כל מסמך, ללא יוצא מהכלל, בתוך  .1.0.0

מסמך שלא הופק במועד, חזקה על המציע כי  אורכה להגשתו, בכתב, על ידי המבקר.אם ניתנה 

 אותו מבקר המבקר.  המידע המצוי בו, נוגד את הדין

מציע אשר מגיש הצעתו, מוותר בזאת על כל הגנה ו0או טענה מפני כל דין בדבר חיסיון ו0או כל  .1.0.5

איכות הביקורת ו0או נכונותה טענה אחרת, אשר עלולה להכשיל את תפקוד המבקר ו0או 

 ואמיתותה.

 -9פרק -

 תנאים כלליים .9

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  .9.1

ו0או כל הפועלים בשמו ו0או למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו0או עובדיו  .1.2.2

עובד מעביד בשום צורה אין ולא יהיו יחסי מטעמו ו0או הקשורים בו, במישרין ו0או בעקיפין, 

 . ואופן שהוא

כלפי המזמינה בגין כלל הקשור  ואו ניתן פסק דין ו0או צו ו0או פשרה, הוגשה תביעה ו0או דרישה .1.2.2

לעיל, המציע הזוכה יפצה את המזמינה פיצוי מלא ומוחלט בגין כל הוצאה  1.2.2באמור בסעיף 

העובד במלואו )ברוטו( לתקופה  ך, לרבות הוצאות משפט, הוצאות נלוות ושכרו שלהכרוכה בכ

של עשר שנים. המציע הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו0או זכות ו0או עילה העומדת לו מכח כל 

 דין בעניין זה. 

 ליווי ענבל .9.2

, ככל שתחפוץ נציג ענבל ו0או מי מטעמו ע"יויבוקר מבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילווה 

 המזמינה.

 מנגנון קנסות .9.3

 יחול במלואו על מציע זוכה, מיום הודעת הזכייה. 22מנגנון הקנסות המנוי בנספח א' טופס מס' 

 סמכות השיפוט  .9.4

ו0או ממתן  הסכםסמכות השיפוט בכל הקשור לניהול הליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך זה ו0או מה

 יפו והמרכז. -השירותים המבוקשים, תהיה בבתי המשפט באזור תל אביב

 ר בלעדיותהעד  .9.5

לא תקנה בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים  הסכםקבלת הצעת המציעים הזוכים במכרז וחתימה על ה

 וענבל תהיה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם אחר0ים לביצוע השירותים.
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 שמירת דינים והוראות .9.6

את הוראות הדין וכן מכל סיבה  לא תתקבל כל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינה תואם, לדעת ענבל

 שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין.

 הצעה העדר חובה לקבל .9.7

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

כך שבמידה והזוכה זוכה חליף,  תה לבחורשומרת על זכו ענבל ביותר או איזה מההצעות שיוגשו במכרז.

הראשון מסיבה כל שהיא ימשוך את הצעתו ו0או לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ו0או התחייבויות 

מכל סיבה שהיא לא יוכל למלא אחר התחייבויותיו, תהא רשאית  ענבלאחרות לשביעות רצונה של 

 מקורות לבטל את זכייתו ולהכריז על המציע הבא אחריו כזוכה בהליך.

 בכבוד רב,                      

 בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה -ענבל

 
 
 
 
 
 
 


