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 לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון  הזמנה

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

 07/2019מכרז פומבי מספר 

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל 

כל הזכויות  שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.כל ולא יעשה בו 

המכרז כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני  מורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.ש
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 מבוא - 1פרק 

 כללי .1

"( הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה המזמינה" ו/או "ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1.1

של המדינה, המשמשת זרוע ביצועית של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. החברה מתמחה 

. שרד האוצר במימוש יעדיובמתן שירותי ייעוץ, כיסוי ביטוחי, שירותי ניהול מגוונים ומסייעת למ

" ו/או הקרן הפנימיתענבל מנהלת את הקרן הפנימית לביטוחי ממשלת ישראל )להלן: "בנוסף, 

 "(. הקרן"

 ובאופןוזאת בהיקף  של מבנים ומשרדים ניקיון מתן שירותילפונה בזאת לקבלת הצעות ענבל  .1.2

 "(.ההזמנה" להלן:בהזמנה זו על נספחיה )רטו יפואשר 

" כהגדרת מונח זה בחוק העסקת גוף ציבורילתית ו"חברה ממשכאמור  ענבל הינהיובהר כי  .1.3

 .2013 –תשע"ג מירה והניקיון בגופים ציבוריים, עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי הש

 הגדרות .1.4

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:        

 
 .מ"בע ענבל חברה לביטוח ענבל/המזמינה

 .בלהקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענ הקרן הפנימית

     
  הספק/מציעה

 הינו ועיסוקעיקר ש מורשה עוסק תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או
 .מכרז זהבמסגרת  ותהגיש הצעאשר מבנים ו ןניקיו

            
 ההזמנה 

 
 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה. 

 
השירותים /השירותים

 המבוקשים

 
בהזמנה זו כמפורט מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה והכל 

 על נספחיה.

אשר יבצע עבודות המוגדרות כמותרות לביצוע קבלן משנה מטעם המציע,  קבלן משנה
 על ידו והכל כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה. 

 
 מתחםה/  הבניין / המבנה

. , נתב"ג, קריית שדה התעופה3 ערבההברחוב הממוקם  "בית ענבלא( "
יובהר כי בשטח מ"ר ברוטו.  3,131כולל של קומות בשטח  5 בעלהבניין 

מ"ר מתוך השטח הכולל אשר מופעל  120האמור ישנו חדר אוכל המהווה 
ומתוחזק על ידי חברה חיצונית והוא אינו כלול במסגרת מכרז זה, קרי, 

  המציע הזוכה לא יידרש לספק שירותי ניקיון בשטח זה.
קומות השייכות  3יין זה . בבנ"בית ענבל"ל "בניין אייזנברג" הסמוך ב(

 650ב' אשר שטחה 4מ"ר ברוטו, קומה  200ב' אשר שטחה 3לענבל. קומה 
 מ"ר ברוטו. 534ב' אשר שטחה  5מ"ר ברוטו וקומה 

יחדיו  אייזנברג בבית ענבל ובבניין השטח הכולל של כל משרדי ענבל*
   .מ"ר שטח בנוי 4,515 -כ הינו

של הכוללים את מגרש החניה  "ענבל"בית השטחים הציבוריים סביב  ג(
וכן המרחבים הציבוריים  הסמוךבניין ליד הבית ענבל ועוד מספר חניות 

 הצמודים לבית ענבל.
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 על עמו חתמה וענבל במסגרת מכרז זה זכייה הודעת קיבל אשר מציע המציע הזוכה
 למסמכי ההזמנה. 'ד כנספח ב"המצ התקשרות הסכם

 
 המכרזים עדתו 

 
 .ענבל לש המכרזים עדתו

 
 ענבל אתר  

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

על ביצוע  אחראי מקצועי
 בקר/ההתקשרותהסכם 
 ענבל מטעם

 
 מנהל רכש ותחזוקה בענבל ו/או מי שימונה מטעמו. 

אשת הקשר ואחראית על 
ההליך המכרזי מטעם 

 ענבל

 .עו"ד שירה אלון, אגף רכש ומכרזים

 

 לוח זמנים למכרז .1.5

 

 הפעילות  מועדה                   

 המכרזמועד פרסום  2019במאי,  13יום שני, 

 2019במאי,  26, יום ראשון

המפגש יתקיים בחדר ישיבות 

 בחברת ענבל. 4בקומה 

 יש לאשר הגעה למפגש זה

 .מטה 1.9כמפורט בסעיף 

 וסיור מציעים מועד מפגש

פגש זה הינה חובה ומהווה תנאי סף יובהר כי ההשתתפות במ

 .להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה במסגרתו

ייתכן כי יתקיימו מפגשים וסיורים נוספים והכל בהתאם 

 לכמות המציעים אשר יאשרו השתתפותם במפגש זה. 

 שאלות הבהרהלמועד אחרון  2019ביוני,  03יום שני, 

לכתובת  בכתב בלבדה ישלחו על ידי המציעים שאלות ההבהר

 .m0719@inbal.co.il המייל:

  באתר המזמינה בכתובתהמציעים יפורסמו  לשאלותתשובות 

www.inbal.co.il "רק תשובות בכתב . תחת לשונית: "מכרזים

 .הצדדיםמשפטית את  מזמינה יחייבומטעם ה

 2019ביוני,  23יום ראשון, 

 14:00בשעה: 

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד 

לתיבת  ,במסירה ידניתבמעטפה סגורה,  ההצעות את להגיש יש

 המזמינה במשרדיהמכרזים אשר ממוקמת בדלפק הקבלה 

. אופן הגשת התעופה שדה קריית, 3 הערבה רחוב, ענבל בבית

 במסמכי הזמנה זו. הצעות שלא יתקבלו 7בפרק ורט ההצעה מפ

 נובחי לאו יפסלו על הסף ההצעות להגשת האחרון המועד עד

   זה.מכרז  במסגרת

http://www.inbal.co.il/
mailto:m0719@inbal.co.il
mailto:m0719@inbal.co.il
http://www.inbal.co.il/
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ימים מהמועד האחרון להגשת  90

שמורה  למזמינה .ההצעות

האופציה להארכת תוקף ההצעה 

ימים נוספים והכל  60למשך 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

  תוקף ההצעה

 

 כל אחד מהמועדים המנויים לעיל ו/או לבטל לדחות, המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות

ולא תהיה למי מהמציעים כל  תחת לשונית: "מכרזים" )www.inbal.co.il(באתר המזמינה  פורסםבהודעה שת

ר כי באחריות המציעים להתעדכן באתר המזמינה באופן שוטף בדבר כל עדכון יובה טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 ו/או הבהרה שיפורסמו, ככל שיפורסמו.

 

 ההתקשרות תקופת .1.6

חודשים( אשר תחל במועד  חודשים )עשרים וארבעה 24תהא לתקופה של  הזוכה המציע עם ההתקשרות .1.6.1

 .("ותהתקשר"תקופת ההלן: חתימת הסכם ההתקשרות על ידי הצדדים )ל

של  תקופהשמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים ל מזמינהל .1.6.2

באופן חודשים )שניים עשר חודשים( בכל פעם,  12(, חודשיםארבעים ושמונה חודשים נוספים ) 48עד 

 "(תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה  חלקי או מלא

ימים לפני  10וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לספק, על רצונה להאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת, 

 .תום תקופת ההתקשרות כאמור 

יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככל שתתממש, יחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם 

 על נספחיו, בשינויים המחויבים. 

 הסכם את להביא רשאית תהא המזמינה כי בזאת מוסכם, לעיל 1.6.2-ו 1.6.1 בסעיפים האמור על אף  .1.6.3

 מראש ובכתב. ימים 30 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום ההתקשרות לידי

 מכרז פרסום מסמכי ה .1.7

עדכוני : מכרזים. תחת לשונית www.inbal.co.il המזמינה בכתובתמסמכי המכרז יפורסמו באתר  .1.7.1

יחייבו  הםורק בלבד  זהיפורסמו באתר ככל שיהיו,  מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז,

 משפטית את ענבל.

ולהתעדכן  המזמינהובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר  ועל המציע חלה חובה, טרם הגשת הצעת .1.7.2

בהתאם שהצעתו תוגש שלא מציע  כל שיפורסמו., כבאופן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים

 הצעתו להיפסל.עלולה לשינויים, ההבהרות והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, 

 

 הקשר אשת .1.8

כתובת  .מכרזיםו רכש מאגף, שירה אלון"ד עו ההינבכל הקשור למכרז זה  המזמינההקשר מטעם  תאש 

 בכתב בלבדהקשר   שתלא שלחוי הז מכרזכל הפניות בגין  .m0719@inbal.co.il  :לפניות אלקטרוניהדואר ה

 .שפנייתו התקבלה על ידי אשת הקשרבאמצעות המייל. על המציע חלה חובה לוודא 

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/
mailto:m0719@inbal.co.il
mailto:m0719@inbal.co.il
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  מפגש וסיור מציעים .1.9

 רתבחברת ענבל. במסג 4 ישיבות בקומהיתקיים מפגש מציעים בחדר ה 2019במאי,  26, ביום ראשון .1.9.1

יודגש . תינתן הדרכה בנוגע לאופן מילוי והגשת ההצעה ויתקיים גם סיור במתחם בית ענבלזה,  מפגש

 ולהגשת הצעה במסגרתו. זה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז כי הנוכחות במפגש

 מציע אשר לא ישתתף במפגש ובסיור המציעים לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז.

באמצעות שליחת  12:00בשעה  2019במאי,  22, ליום רביעיה למפגש המציעים עד ש לאשר הגעי .1.9.2

מציעים אשר ל.  m0719@inbal.co.il: תובת הדואר האלקטרוני של אשת הקשר במכרזכמייל ל

השעה בה יתקיים עתם, ישלח מייל חוזר אשר יפרט את אופן ההגעה לחברת ענבל ואת יאשרו הג

 המפגש.

ככל שתמצא לנכון לעשות כן, לפי  פיםמציעים נוס יסיורו יםשומרת על זכותה לקיים מפגש מזמינהה .1.9.3

יובהר כי על כל . הבלעדי ובהתאם למספר המציעים אשר יאשרו השתתפותם במפגש זה שיקול דעתה

 ו/אוסיור מציעים נוסף המזמינה לא מחויבת לקיים מפגש ו בלבד. אחדמציע להשתתף במפגש וסיור 

או לשנות את התאריך אשר נקבע  לקיים מפגש וסיור נוסף כאמור המציעיםלהיענות לבקשות מצד 

 על ידי המזמינה לקיום המפגש והסיור.

 במסגרת המפגש וסיור המציעים ישתתף נציג המועסק במציע.  .1.9.4

           
 ובירורים שאלות הגשת אופן .1.10

וזאת   m0719@inbal.co.il:הקשר שתאכתובת הדואר האלקטרוני של ל בכתב בלבד לחויששאלות המציעים            

במכתב הבהרות באתר  יפורסמו תשובות לשאלות ההבהרה .14:00בשעה  2019, ביוני 03, ם שניעד ליו

 יחייבו המזמינהבאתר אשר יופיעו רק תשובות בכתב . תחת לשונית: מכרזים l.co.ilwww.inbaהמזמינה: 

 משפטית את הצדדים.

 
  ההצעות מסירת .1.11

 הצעתו את יגיש ,מכרזב להשתתף והמעוניין להלן 3 בפרק המפורטים הסף תנאיב עומד אשר מציע .1.11.1

 לקמן:כד מעטפות שלוש באמצעות

 07/2019 מספר פומבי מכרז" עליה: ירשום וכן המלא מוש את המציע יציין גבה על - 1 מס' מעטפה .א

 מסמכי - 1 מס' מעטפה - בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור ניקיון שירותי למתן הצעות קבלת -

 .המחיר הצעת למעט הנדרשים המסמכים כל את המציע יכניס זו מעטפהל ."מכרזה

 07/2019 מספר פומבי "מכרז יה:על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 2 מס' מעטפה .ב

 הצעת - 2 מס' מעטפה - בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור ניקיון שירותי מתןל הצעות קבלת -

mailto:m0719@inbal.co.il
mailto:m0719@inbal.co.il
http://www.inbal.co.il/


 נוסח מעודכן – 07/2019מכרז מספר 
 
 

 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 

  
- 6 - 

 המחיר הצעת טופס גבי על תוגש אשר המחיר הצעת את רק המציע יכניס זו מעטפהל ."המחיר

 ההזמנה. למסמכי ב' כנספח המצורף

 שירותי למתן הצעות קבלת - 07/2019 מספר פומבי רז"מכ המציע: ירשום גבה על - 3 מס' מעטפה .ג

 מס' ומעטפה 1 מס' מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה ".בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור ניקיון

2.  

  זו(. מעטפה גבי על המציע שם את לציין )אין

 

 במעטפה כלולל אין כי יובהר כן, כמו המכרז. מסמכי לשאר המחיר הצעת שבין להפרדה המציע לב תשומת

 שאם ממנו חלק כל או המחיר הצעת טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס

 תידון. ולא הסף על המציע של הצעתו תיפסל כן, לא

 

 בקומת המצויה ,בלבד המכרזים תיבת אל סגורה במעטפה ידנית במסירה ההצעות את למסור יש .1.11.2

 23 ראשון, ליום עד נתב"ג, התעופה, שדה קריית ,3 הערבה רחובב יםהממוקמ מינההמז במשרדי הכניסה

 תימסר או שתישלח הצעה כי יובהר (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 בשעה 2019 ,ביוני

 .תידון ולא הסף על תיפסל המכרזים, לתיבת ידנית במסירה שלא אחרת, דרך בכל

לא תתקבלנה ולא המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, תיבת ביימצאו יודגש כי הצעות אשר לא  .1.11.3

)להלן:  1993-)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג20בהתאם להוראות תקנת משנה  וזאתתידונה 

 "(.התקנות"

המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  ומכאן חשיבותה. סוגיה זו לא ניתנת לערעור

בעניין זה ו/או כתוצאה מהשלכותיה  המזמינהקשר עם הפעלת סמכויותיה של דרישה מכל מין וסוג ב

 סמכות כאמור.השל הפעלת 

  ההצעה תוקף .1.12

 60האופציה להארכת תוקף ההצעה למשך שמורה  למזמינה .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90

 ימים נוספים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 ביצוע ערבות .1.13

 ערבות מזמינהל להמציא יתבקש (הסכם)לאחר הודעת הזכייה בלבד וכתנאי לחתימת ה ההזוכ עמציה           

 ההתקשרות הסכם פי על יוהתחייבויות להבטחת( שקלים חדשים חמישים אלף) ₪ 50,000 סך על בנקאית

 .ההתקשרות הסכםל 1'ד כנספח מצורף הביצוע ערבות נוסחומסמכי המכרז. 

 
 יכלשה הצעה לקבל חובה העדר .1.14

כפי שתמצא לנכון, לשנות את ו המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .1.14.1

והיא שומרת  כלשהיכי המזמינה אינה מתחייבת לקבל הצעה  יובהר, להפסיקו או לבטלו. מכרזה

ו/או להחליט  לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון

לבחור במציע אחר, גם אם לא זכה במירב הנקודות על פי מסמכי הצעה כלשהי ו/או שלא להיענות ל

 והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. מכרז זה 
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 להמציא בדרישה שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית המזמינה .1.14.2

 . מציעה של להצעתו ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול דעתה  להיקףאינה מתחייבת  המזמינהכי בכל מקרה  יובהר .1.14.3

 . הבלעדי וצרכיה

לבחור בהצעה אם הינה בלתי כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא  למען הסר ספק מובהר בזאת .1.14.4

 ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. סבירה

מתנאי מכרז זה אשר אינם ת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי המזמינה שומר .1.14.5

עדת המכרזים של ון השוויון והכל לפי שיקול דעת וואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקר מהותיים

 המזמינה.
 

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.15

את  צברש . המציע הזוכה יהיה זהזה מסגרת מכרזב מציע אחדלהתקשר עם  המזמינהבכוונת  .1.15.1

 הגבוה ביותר. מבלי לגרוע מן האמור, למזמינה שמורהמחיר(  + )איכות המשוקללהניקוד 

 נוספים והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. האופציה להתקשר עם מציעים 

 שוויון בין ספקים  .1.15.1.1

יצברו ניקוד זהה אשר יהווה את הניקוד הגבוה ביותר,  או יותר שני מציעיםבמידה ו

מציעים אלה כך שהמציע שישפר את  נה שמורה הזכות לערוך התמחרות ביןלמזמי

 במסגרת המכרז.    הצעתו הכספית, קרי, יציע הצעת מחיר זולה יותר, יהיה זה שיזכה

 ביטול זכייה/הפסקת התקשרות  .1.15.1.2

בוטלה זכייתו של מציע זוכה או שהופסקה ההתקשרות עימו ו/או מכל סיבה אחרת, 

 זוכה"מציע )להלן:  שהשתתף בהליךאחר לפנות למציע  למזמינה שמורה הזכות

אפשרות זו  מתן השירותים המבוקשים.לשם להתקשר עמו ובכפוף להסכמתו,  ("חלופי

 24תעמוד לרשות המזמינה החל ממועד הכרזת הזכייה במכרז ועד לתום שנתיים )

 חודשים( לאחר מכן.

ום הגבוה ביותר מבין מציע שדורג במקל המזמינהתפנה  ה שכזה,יובהר כי במקר

לפעול המזמינה התחייבות של  כלאין באמור יודגש כי המציעים שלא זכו בהליך. 

שמורה הזכות לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל  מזמינהכאמור לעיל ול

 .שיקול דעתה הבלעדיבהתאם לצרכיה ו

תוכל המזמינה , וחתימה על הסכם התקשרות עימו זוכה חלופי עד להכרזה על מציע                                          

 להתקשר עם כל גורם לשם אספקת השירותים המבוקשים. 

 

 השירותים היקף את להגדיל ו/או להקטין הזכות שלא לקבל, .1.15.1.3

והכל  המבוקשיםאת היקף השירותים  שמורה הזכות לצמצם או להרחיב  מזמינהל

 מחויבת אינה המזמינה כי יודגשכמו כן,  .דיהבלע דעתה שיקול ולפי לצרכיה בכפוף

 כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה או זה במכרז ואין כלשהו בהיקף שירותים להזמנת

  המזמינה. ידי על שירותים הזמנת של מסוים היקף להבטיח
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 קבלני משנה  .1.16

יובהר כי המציע לא יהיה רשאי לעשות שימוש/להיעזר בקבלני משנה לצורך הוכחת עמידה  .1.16.1

נאי הסף ו/או בכל תנאי אחר הקשור במכרז זה. הצעת המציע תוגש על ידו בלבד והוא זה בת

 .בכל התנאים הנדרשים במסגרת המכרז שיחזיק בכל הרישיונות ויוכיח עמידתו האישית

יוכל להיעזר בקבלני  ולצרכי עמידה בתנאי ההסכם, הוא לאחר בחירתו של מציע כזוכה במכרז .1.16.2

אך ורק באישור מראש שירותי ניקוי חיצוני של המבנים והדברתם  לצורך אספקת מטעמו משנה

והיעדר ניגוד סודיות שמירת ובכפוף לחתימת קבלן המשנה על התחייבות ל המזמינהובכתב של 

 בהזמנה זו על נספחיה. מפורטוכן על התחייבויות נוספות כעניינים 

ג המציע בפני המזמינה את כתנאי לקבלת אישור לביצוע השירותים באמצעות קבלן משנה, יצי .1.16.3

של קבלן המשנה וכל מסמך אחר הרישיונות , ההיתרים, תעודות ההסמכה, כל האישורים

הנדרשים לשם ביצוע השירות אותו עתיד לבצע המציע הזוכה בעזרת קבלן המשנה. האחריות 

 בגין אמיתות האישורים ותוקפם תחול על המציע הזוכה בלבד. 

לכל עניין שייגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב עבודתו של קבלן המציע יהיה האחראי הבלעדי  .1.16.4

המשנה מטעמו לרבות כל נזק, אובדן, בטיחות, אכיפת זכויות עובדים וכל עניין אחר וזאת 

 באחריות מלאה ובלתי מסויגת. 

יודגש כי כל תמורה ו/או תשלום ו/או קיזוז הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לקבלן המשנה  .1.16.5

למציע הזוכה ו/או יקוזזו רק מהמציע הזוכה. המציע הזוכה יחויב בכל מקרה לשאת ישולמו רק 

 בגין השירותים שיבצע קבלן המשנה מטעמו וזאת ללא כל סייג.ושיפוי באחריות מלאה 

 
 מיזם משותף .1.17

ישויות משפטיות כגוף למכרז זה ו/או לצרכי עמידה בתנאים הכלולים בו, לא רשאים לגשת שתי  ובהר כיי

  אחד.

 בקר מלווה .1.18

 את צוות המציע מידי יום. אשר יבקרהמזמינה תמנה בקר מלווה מטעמה  .1.18.1

 כל עת לבקר המזמינה וישמעו להוראותיו.בהמציע וצוותו יהיו כפופים  .1.18.2

על עובדי המציע והוא יהיה רשאי, בכל עת, לבקש ר, בין היתר, הינו גם פיקוח תפקידו של הבק .1.18.3

עמידת המציע  לוודאמהם תלונות על המציע וסקתם, לקבל מצוות המציע מידע בדבר הע

פגם על ידי הבקר מטעם המזמינה בקשר עם עובדי בהתחייבויותיו על פי הדין. במידה ויימצא 

 שעות מהודעת הבקר.  72 המציע עצמו, על המציע תחול החובה  לתקן פגם זה בתוךהמציע אל מול 

מעביד בין המזמינה ו/או מי  - ובדלמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה משום יצירת יחסי ע .1.18.4

 מטעמה לבין המציע ו/או מי מטעמו. 
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 השירותים המבוקשים – 2פרק 

 

 למסמכי ההזמנה.  'גנספח מסגרת המפרט הטכני הכלול בב מפורטיםהשירותים המבוקשים  .2

  הטכני במפרט למפורט בהתאם והכל ואיכותית גבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב המציע .2.1

 המזמינה. של רצונה לשביעותו

יובהר כי למזמינה שמורה הזכות לצמצם או להרחיב את היקף השירותים המבוקשים, לשנות את  .2.2
ר ו/או הערב ו/או את העבודות התקופתיות בהתאם לשיקול דעתה השירותים הנדרשים בשעות הבוק

 המבוקשים. םהשירותי למתן הרלוונטי נוסף שירות כלהבלעדי וצרכיה וכן לדרוש מהמציע 

 

 

 תנאי הסף – 3פרק 

 .תנאי הסף3

ו/או באמצעות עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו )ככל שמדובר בעמידה  אי להגיש הצעה מציע העונה בעצמורש

 להגשת האחרון במועד, התנאים הבאים על כלבאופן מצטבר, , להלן( 3.7 -ו 3.6, 3.1.3.3בתנאי הסף בסעיפים 

 : הצעות

 :המציע. 3.1   

 4,000  -שונים בשטח של כ  מתחמיםבמתן השירותים המבוקשים בלפחות שלושה קודם מוכח ניסיון בעל  .3.1.1

לצורך הוכחת עמידה שנים האחרונות ולמשך שלוש שנים לפחות. ה, במהלך חמש למתחםמ"ר ברוטו 

 , נספח התצהירים. נספח א'במסגרת  2מס' בתנאי סף זה, ימלא המציע את ההצהרה הכלולה בטופס 

לצורך הוכחת עמידה  .2016-2018בכל אחת מהשנים ש"ח  2,000,000 -של לפחות הכנסות מחזור בעל  .3.1.2

 , נספח התצהירים.נספח א'במסגרת  2מס' בתנאי סף זה, ימלא המציע את ההצהרה הכלולה בטופס 

 בעל כל הרישיונות ו/או ההיתרים כשהם בתוקף נכון ליום הגשת ההצעה כדלקמן: .3.1.3

ו עוסק מורשה. לצורך הוכחת מציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( אה -ישות משפטית  .3.1.3.1

     אי זה, יצרף המציע אישור התאגדות חברה כדין/תעודת עוסק מורשה.בתנ עמידה

ו/או  1975 –ההיתרים הדרושים לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( תשל"ה  .3.1.3.2

ודה/הסמכה/רישיון כנדרש בתחום תעודה/הסמכה/רישיון כנדרש בתחום זה וכן היתרים/תע

העובד /דה והמדביר, במי)לצורך עמידה בתנאי זה עבודה בגובה לצורך ניקוי חיצוני של המבנים

כל ההיתרים המוצגים לפי סעיף  להציג את ההיתר של קבלן המשנה(.הינו קבלן משנה, יש  בגובה

 , לפי העניין. זה יהיו בתוקף ועל שם המציע ו/או על שם קבלן המשנה מטעם המציע

 ידי על עובדים העסקת כהגדרתו בחוקבתחום הניקיון, כ "קבלן שירות"  לעסוקתקף  רישיון בעל .3.1.3.3

. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע רישיון 1996 -התשנ"ו -אדם קבלני כוח

 . , תקף, על שמומתאים

, לא הורשע ביותר 1976-תשל"והמציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .3.1.3.4

הפרות, בשלוש השנים האחרונות,  6 -משתי עברות ולא הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל יותר מ

ברשימת החוקים המופיעים בתוספת השלישית בחוק בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 
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רך הוכחת עמידה בתנאי זה, ימלא המציע . לצו2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 התצהירים. , נספח א'נספח במסגרת  2מס' את ההצהרה הכלולה בטופס 

 

חוק )להלן: " 1976-כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע להיות בעל כל האישוריםעל  .3.2

 :"(עסקאות גופים ציבוריים

פקודת מס  פרים כדין בהתאם להוראותאישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ס .3.2.1

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף  .1975 -הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 המציע אישור ניהול ספרים.

לצורך הוכחת  אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.2.2

 וי מס במקור. עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור ניכ

לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עמידה בדרישות סעיף  .3.2.3

דה בתנאי זה, ימלא המציע את ההצהרה מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. לצורך הוכחת עמי

 התצהירים. , נספח א'נספח במסגרת  2מס' הכלולה בטופס 

, 1971 –ו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע למלא ולהצהיר כמשמעות .3.3

מסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך כל לחתום בסוף ים המצורפים למסמכי ההזמנה, צהירתעל ה

 תאם לנדרש בגוף ההצהרה( לצורך אימות הצהרתו.רו"ח )בה /דין 

ני העבודה ביחס ידאת עובדיו ולקיים לעמוד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעל המציע  .3.4

וכן במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש. לצורך  לעובדיו במהלך כל תקופת ההתקשרות

, נספח נספח א'במסגרת  2מס' הוכחת עמידה בתנאי זה, ימלא המציע את ההצהרה הכלולה בטופס 

 התצהירים. 

 מציע להשתתף במפגש וסיור המציעים.העל  .3.5

 : ות מטעם המציעאנשי צו

במשך כל תקופת  תנאי הסף כדלקמן ים מטעם המציע, יחולשיספקו את השירותאנשי הצוות על  .3.6

 :ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש

הקשור לחומרי ניקוי  ידע בכלאזרחים ישראליים דוברי עברית )בסיסית לפחות( ובעלי אנשי הצוות הינם 

לדין בגין עבירה שיש  ובעבר, או הועמד ולא הורשע ירותים המבוקשים, אשרהששם מתן ל והשימוש בהם

 עמה קלון. 

 , נספח   א'נספח במסגרת  2לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, ימלא המציע את הצהרה הכלולה בטופס מס'   

ובדיו וע המציעלוודא עמידת  בצע בדיקות הדרושות לפי הדין, על מנתתהא הזכות ל התצהירים. למזמינה

 זה.בתנאי 

 :עבור מתן השירותים לענבל, יהא בעל ניסיון כדלקמן ע, אשר ישמש כאיש קשר מטעם המציעמפקח מטעם המצי

 מ"ר לפחות 4,000בניהול ופיקוח על עבודות ניקיון באתרים בעלי שטח משרדים של  שלוש שניםלפחות  .3.7

קשים במסגרת המכרז של שנתיים ובמתן שירותי פיקוח על צוות המעניק שירותים בדומה לאלה המבו

נספח במסגרת  2לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, ימלא המציע את ההצהרה הכלולה בטופס מס'  לפחות.

 , נספח התצהירים. א'
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צהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, ימלא ויחתום המציע הצגת ה .3.8

 צהירים.נספח הת –נספח א' ב 11על טופס מס' 

 

 מועד האחרון להגשת ההצעותהמפורטים לעיל נכון למציע לעמוד בכל תנאי הסף העל כי  יודגש, ספק,למען הסר 

 .זה מכרזבמסגרת 

 

 מבנה ההצעה - 4פרק 

 
 מבנה ומסמכי ההצעה:.4

 בהזמנה זו, לרבות המסמכים המפורטים את כל המסמכים כמפורט לולכההצעה המוגשת על ידי המציע ת .4.1

 כאשר הם מלאים וחתומים. להלן 5בפרק 

 מספר העותקים של ההצעה .4.2

 ,ההתקשרות )נספח ד'( הסכם למעטכשהוא חתום במקור,  אחד בעותקלהגיש את הצעתו מציע על ה

 נאמןהעתק  ברשותו להשאיר מציעה על. כדיןבחותמת מקור  חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו

 יו.לרבות ההסכם על נספח בשלמותה מההצעהלמקור 

 חתימה על ההצעה .4.3

של מורשה החתימה  המציע יגיש את ההזמנה על כל נספחיה מלאה וחתומה בראשי תיבות .4.3.1

 . בתחתית כל עמוד

מציע אם ה. בכל מקום בו התבקש המציעחותמת צירוף ביחתום חתימה מקורית מלאה מציע ה .4.3.2

 . סכם השותפותהיחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או ב -הינו תאגיד או שותפות רשומה 

 .תוהצעלגרום לפסילת הדבר לול לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עמציע אשר  .4.3.3

 מילוי ההצעה .4.4

 והוא ונספחיההזמנה מסמכי האסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים במציע ל .4.4.1

 על נספחיה.ו זחייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה 

הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות מציע בכל שינוי שיעשה על ידי ה .4.4.2

 .תועל ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת הצע

 המזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתייחס לשינויים שבוצעו. 
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 המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו - 5פרק 

 
 ההצעה הגשת דרך .5

 את חוצץ כל על ולרשום מטה המפורטת החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגישמציע ה על

 :הלןל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 : 1מעטפה מספר  .5.1

התצהירים  על חתוםל מציעה עליובהר כי א' למסמכי ההזמנה.  נספח - תצהירים - 1 חוצץ .5.1.1

 כללחתום בסוף יש  .1971 –כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

 /דין עורך להחתים וכןשל מורשה החתימה בצירוף חותמת המציע  מלאהמקורית  בחתימה תצהיר

  .החתימה אימות לצורךרו"ח ,בהתאם לנדרש, 

 האישורים הנדרשים במסגרת נספח התצהירים. יודגש כי יש לצרף לחוצץ זה את כל 

בראשי תיבות ותקפים נכון למועד לעיל כאשר הינם חתומים  3אישורים כנדרש בפרק  - 2 חוצץ .5.1.2

 . האחרון להגשת ההצעות

  ונספחיו ההתקשרות הסכם - 3 חוצץ .5.1.3

ים בשני עותקים חתומ ה,הזמנמסמכי הל 'ד נספחהסכם ההתקשרות, את  צרף לחוצץ זהל מציעה על

כל עמוד וכן חתימה מלאה מקורית בראשי תיבות של מורשה החתימה בתחתית )חתימה  כדין

בסימן א' לפרק ב' לפקודת  סכם( כמשמעותוהה המציע במקום המיועד לכך בסיפא שלוחותמת 

 ערבות בנקאית,  – 1התקשרות: נספח ד' להסכם ים. את הנספח1971-הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 יםריק הודעה לעובדי הקבלן, יש להגיש כשהם – 3חים ונספח ד'שור קיום ביטואי - 2נספח ד'

 לאחר הודעת הזכייה בלבד. על ידי מורשה החתימה של המציע  בראשי תיבות בלבדחתומים במקור ו

 כנדרש. ים וחתומיםמלא כשהם יידרש להמציא נספחים אלההמציע הזוכה 

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות - 4חוצץ  .5.1.4

על  כל עמודבתחתית בראשי תיבות במקור ף עותק אחד של מסמכי ההזמנה כשהוא חתום יש לצר

 . ידי מורשה החתימה

כשהוא חתום במקור בראשי תיבות בתחתית כל עמוד על ידי המפרט הטכני  -נספח ג'  - 5חוצץ  .5.1.5

 מורשה החתימה. 

 )ככל שיפורסמו(.מכתבי ההבהרות  - 6חוצץ  .5.1.6

 ביצוע ערבות - 7חוצץ  .5.1.7

    ערבות למזמינה להמציא יתבקש (הסכם)לאחר הודעת הזכייה בלבד וכתנאי לחתימת ה הזוכהמציע ה     

 הסכם   פי על התחייבויותיו להבטחת( חדשים שקלים אלף חמישים) ₪ 50,000 סך על בנקאית     

 .ההתקשרות להסכם 1'ד לנספח בהתאם יהא הביצוע ערבות נוסחומסמכי המכרז.  ההתקשרות     

 ולצרפו לחוצץ זה. תום על נספח זה בראשי תיבות בלבדבשלב הגשת ההצעה, על המציעים לח     
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 הצעת המחיר :2מעטפה מספר  .5.2

 .זובמעטפה יודגש כי יש לכלול את הצעת המחיר אך ורק . הזמנהמסמכי הל 'בנספח הגשת 

 :3מעטפה מספר  .5.3

באחריות המציע  ההצעה לתיבת המכרזים.אישור על הגשת וכן  2ומעטפה מספר  1ל את מעטפה מספר תכי

 לוודא כי העתק האישור )טופס ורוד( ישודך למעטפה במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים.
 

 

ציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים המזכות לדרוש מה שמורהלמזמינה יובהר כי 

את שתמצא לנכון וכן לבדוק בכל דרך  והצהרותיו ניסיונו שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו,

 מיד עם דרישתה.המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור . הסףקיומם של תנאי 

 אמות המידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה - 6פרק 

 מתן הניקוד למציע יתבצע בשני שלבים: .6

 (.30%נקודות ) 30על ניקוד מקסימלי של מרכיב האיכות, ב - שלב ראשון          

 ( והכל כמפורט להלן:70%נקודות ) 70מרכיב העלות, בעל ניקוד מקסימלי של  - שלב שני          

  (:30%נקודות ) 30בעל ניקוד מקסימלי של  ,מרכיב האיכות –שלב ראשון 

ניקוד  פירוט             אמת המידה  מס"ד

 לימקסימ

ון אשר ניתן ניקוד בהתאם לצי 1

לחברות הניקיון במסגרת 

דו"ח ביקורת זכויות של משרד 

"(, הדו"חהאוצר )להלן: "

 .6ציוני ביקורת סבב 

]הדו"ח מצורף לטופס הצעת 

 [. 2כנספח ב'המחיר 

במסגרת הדו"ח הציון אשר ניתן לחברת הניקיון 

. המספר שיתקבל יהווה את הניקוד 20%יוכפל ב 

 במסגרת אמת מידה זו.

וחברת ניקיון מסוימת אשר תגיש הצעה  במידה

גרת הרשימה במסגרת המכרז לא כלולה במס

אמות המידה )מחיר + , חישוב יתר המפורטת בדו"ח

לחברה זו יחושב באחוזים מתוך  יתר רכיבי האיכות(

  .נקודות 80

20 

ביצוע השירותים המבוקשים  2

בגופים ציבוריים הכפופים 

 לחוק חובת המכרזים.

אשר  השירותים המבוקשים בגוף ציבורי, ביצועבגין 

תינתן נקודה  מ"ר לפחות, 4,000שטח משרדיו הינו 

נק'  5אחת בגין כל גוף ציבורי עד למקסימום של 

 גופים(. 5)מקסימום 

הניקוד בגין אמת מידה זו יינתן בהתאם להצהרת 

נספח  -במסגרת נספח  א'  2המציע בטופס מס' 

 התצהירים. 

5 

ככל שלמציע מספר עובדים רב יותר, הוא ינוקד  במציעמספר עובדים  3

 נק': 5בהתאם לאמור להלן, עד למקסימום של 

תינתן נקודה  –עובדים  250עובדים ועד  100מעל 
 אחת.

5 
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 נק'. 2יינתנו  –עובדים  400עובדים ועד  251מעל 

 נק'. 3יינתנו  –עובדים  600עובדים ועד  401מעל 

 נק'. 4יינתנו  –דים עוב 1000עובדים ועד  601מעל 

 נקודות. 5יינתנו  –עובדים  1001מעל 

הניקוד בגין אמת מידה זו יינתן בהתאם להצהרת 

נספח  -במסגרת נספח  א'  2המציע בטופס מס' 

 התצהירים.

 

 .נקודות 21ציון סף למעבר לשלב הבא: 

       שהינו פתיחת מעטפות הצעת המחיר           נקודות בשלב זה, יעבור לשלב הבא 21קרי, רק מציע שקיבל לפחות           

, יצטרך 6ביקורת סבב ורת הזכויות של משרד האוצר בביקמציע שאינו מופיע בדו"ח מרכיב העלות. וחישוב 

 בר, בשני הרכיבים הנוספים בטבלה על מנת לעבור לשלב הבא. נקודות במצט 7לקבל לפחות 

בהתאם לשיקול דעתה    ות את ציון הסף לשנ ת לעצמה את הזכותנה שומרמבלי לגרוע מן האמור, המזמי           

 .הבלעדי

 (:70%נקודות ) 07בעל ניקוד מקסימלי של  מרכיב העלות, – שלב שני

מחירים לציעים. הצעות המחיר ייבחנו בהתאם במסגרת שלב זה ייפתחו מעטפות הצעות המחיר של המ           

הוראת תכ"מ בשם ולאמור  ובהתאם( נספח ב' למסמכי ההזמנהעת המחיר )בטופס הצ שיוצגו על ידי המציע

 וכמפורט להלן: (1)נספח ב' 18, מהדורה 7.3.9.2.2ה. 

 :מכרזמסגרת האופן חישוב מרכיב הצעת המחיר ב       

מחיר המ חוהמציע )אחוז המרו ידי על שתצוין ניקיון עובד שלחשב את הצעת המחיר לשעת עבודה ת ענבל .1

במידה וסכום זה ישתנה ₪(.  42.08כפול  ,18 מהדורה 7.3.9.2.2תכ"מ* ה.  ראתלי שנקבע בהומינימה

"מ אשר תהא תקפה במועד חישוב התכ ת"מ עדכנית, הסכום יהא בהתאם להוראתכבמסגרת הוראת 

 הצעת המחיר בפועל.

לסכום זה  שעות(. 9,500בודה הצפויות לשנה )יוכפל בסך שעות העלעיל,  1בסעיף סכום שיתקבל ה .2

 עלות וכן 12 -ב תמוכפל יאכשה נוספותתווסף הצעת המחיר שצוינה על ידי המציע לעלויות חודשיות ת

 .52 - ב מוכפלת כשהיא המפקח ביקור

הצעת המחיר של המציע לצורך  אתיהווה לעיל,  2כאמור בסעיף  שיתקבלו המרכיבים לושתשל ש הסכום .3

     מכרז.החישוב מרכיב הצעת המחיר במסגרת 

 הבאה: ם ינוקדו ביחס אליו בהתאם לנוסחהנקודות ושאר המציעי 70המציע בעל הצעת המחיר הזולה ביותר יקבל 
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 כיב העלות.  רמרכיב האיכות בתוספת הניקוד של מהציון הסופי של כל מציע יהיה סכום הניקוד של  :ציון סופי     

יוכרז כזוכה, בכפוף  -כאמור, מציע שהצעתו תקבל את הציון הסופי המשוקלל )איכות + מחיר( הגבוה ביותר  

 לאמור במסמך הזמנה זה. 

 

 

 אופן הגשת ההצעות ובחינתן – 7פרק 

 
 ובחינתן ההצעות הגשת אופן .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדמציע סבור שהוא ה כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

 בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם םתנאיה לכל הסכים, שירותיםה

 הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך והעובדות הפרטים, הנתונים כל את

 .וחלקיו פרטיו כל על, זה מכרז במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט

 ההסכם לרבות ,נספחיו על זהמכר תנאי לכל מראש הסכמה מהווהמציע ה מטעם הצעה שתהג .7.1.2

 .או סייג תוספת, שינוי בלא לוהכ

 להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהרוצ כל על, שהוגשה הצעה .7.1.3

אם ימים נוספים והכל בהת 60ארכת תוקף ההצעה למשך . למזמינה שמורה האופציה להההצעות

 .לשיקול דעתה הבלעדי

מציע ה. ומלאים ייםתיאמ הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כל כי מתחייבמציע ה .7.1.4

 פרטים מילוי כימציע ל ידוע. פועלו את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה עלול להוות כוזבים

 

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 כולל) ותקינותם הנדרשים המסמכים כל הימצאות בדיקת - הנדרשים המסמכים יקתבד 'א שלב

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

 הצעה כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב

 אם או/ו נדרשיםה המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא

 .מלא לא אוהינו שגוי  ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה

 (  = Pmin\Pi) *70ניקוד הצעת המחיר 
                                                            

 Pminהצעת המחיר הזולה ביותר =    

                                                               

      Piהצעת המחיר של המציע =      
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 בדיקה וניקוד בהתאם לאמות המידה עליהן הצהיר המציע.  - ניקוד איכות  שלב ג' 

 פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהוגשו וניקוד ההצעות. - ניקוד עלות שלב ד'

לעיל והמלצה בפני ועדת  6סעיף בהתאם לאמור ב ההצעות שלניקוד סופי  - סופי ניקוד 'ה שלב

 .המכרזים על המציע הזוכה

   לעיל(. 1.15)בכפוף לסעיף  המכרזים עדתעל ידי ו זוכה מציע בחירת ו' שלב

המכרז,  תוצאותבהתאם ל יהידח/היזכי הודעות שליחת - המציעים לכל היידח/יהיזכ הודעות  ז' שלב

ישור קיום ביטוחים ופרטי פתיחת א כולל דרישה מהמציע הזוכה להמציא ערבות בנקאית,

 ספק חדש במערכת. 

 

 המכרז מסמכי הפצת איסור .7.3

הינם רכושה הבלעדי של  מכרז לרבות תצהירים, הסכם וכל מסמך אחר הקשור למכרז,כל מסמכי ה

. המציע אינו רשאי מכרז זה בלבדהמזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות במסגרת 

 מלבד מטרה זו. מם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהילהעתיקם, לשנותם, לצל

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

המזמינה תוכל לעשות בנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת 

חרה כהצעה זוכה ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר בין אם הצעת המציע נב

 לכך.

 

 מכרזה תוצאות על הודעה .7.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי עלמציעים ה לכל בכתבתימסר  המכרז תוצאות על הודעה 

 מובהר ספק, הסר למען. )נספח התצהירים( הזמנהמסמכי הל 'א נספחבמסגרת  נושציי האלקטרוני הדואר

 צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיאהמכרז  תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי, בזאת

במשלוח  אין כי בזאת מובהר ,כןכמו . זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה אם אלא, שהיא

סכם ההתקשרות וכל עוד המציע ד לא חתמה המזמינה על העו כל ,המזמינה את לחייב כדי הודעת הזכייה

 הזוכה לא המציא את כל המסמכים כנדרש לאחר הודעת הזכייה. 

 

  עיון זכות  .7.5

  או סוד מקצועי שלוו/מציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי על ה .7.5.1

ע . מצילמסמכי ההזמנה )נספח התצהירים( במסגרת נספח א' בתוספת הסבר קצר )באם רלוונטי(

מסכים לכך כי  ,או סוד מקצועי שלוו/שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי 

להעביר את הצעתו הזוכה  תרשאי המזמינה תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, היא תהיהבמקרה ש

בזאת כי חשיפת החלקים  בהרכדין. מואחר או לכל דורש  במלואה לעיון מציעים שלא זכו

קול ישמסגרת ב המצוי הוהינ של המזמינהעדת המכרזים עמוד במבחן ותישה, המסומנים, בעת דר

עדת דרישה לעיין בהצעתו ועל החלטת ו ידע את המציע עלימתחייבת להמזמינה דעתה הבלעדי. 

 המכרזים.
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מציע המעוניין לציין כי חלק מסוים בהצעתו הינו סוד מסחרי או מקצועי יעביר העתק המסמך מושחר  .7.5.2

 הצעתו. יחד עם הגשת 

בכל מקרה, לא יציין מציע שם לקוח כ"סוד" ו/או כ"חסוי". מציע המעוניין לציין שם לקוח כסוד ו/או  .7.5.3

למסמכי נספח א' כחסוי, ירשום את שמות לקוחותיו ברשימה נפרדת לעיון המזמינה בלבד במסגרת 

 ההזמנה )נספח התצהירים(. 

ים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחרי .7.5.4

גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין  ,חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה

עדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של לגרוע מסמכותה של וכדי אמור ב

 בלעדי.ההצעה וזאת לפי שיקול דעתה ה

. המזמינה תהא על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן למציע בתאום מראש זכות העיון בהצעה הזוכה .7.5.5

 רשאית לדרוש תשלום סביר עבור ההוצאות שיהיו כרוכות במימוש זכות העיון. 

 

 )לאחר הודעת הזכייה( ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 עסקים ימי 7 -מ יאוחר לא ,המזמינה לידי ימציא הזוכה ההסכם. חתימת על הודעה מהווה אינה זכייה הודעת

 לחתימת תנאי הינה זה בסעיף כאמור המסמכים )המצאת הבאים המסמכים את הזכייה הודעת ממועד החל

 (:המזמינה ידי על הסכםה

 

טופס פרטי  תשלח אליו המזמינה ,למציע הזוכה הודעת הזכייהעם משלוח  - חדש ספק יחתתפ טופס .7.6.1

 הטופס האמור מלא על כל פרטיו.את  למזמינהשלוח הזוכה לל המציע פתיחת ספק חדש במערכת. ע

 להסכם ההתקשרות. 1בהתאם לנספח ד' ערבות בנקאית .7.6.2

 אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח המציע הזוכה להציג  על - יםביטוח קיום אישור .7.6.3

 להסכם ההתקשרות. 2'לנספח דבהתאם                      

 - בר הסכם קיים יהא לא ,המזמינה ידי על בפועל הסכםה חתימת בטרם כי ,מובהר ,ספק הסר למען .7.6.4

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

 .כאמור לעיל מורשי החתימה שלה וכל זאת לאחר המצאת כל האישורים שנדרשו מהמציע הזוכה

 

 

 עהתחייבויות המצי - 8 פרק
 
  המציע התחייבויות .8

 
 עובדי המציע .8.1

שאושרו מטעמו את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה  ספקהמציע מתחייב ל

חתימתם המצאת רישיונות, היתרים ואישורים מתאימים ובכפוף לבכפוף להמזמינה, מראש ובכתב על ידי 

 ידרש על ידי ענבל.וכל מסמך אחר אשר י על הסכם סודיות וניגוד עניינים

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .8.2
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מו דיני העבודה, הנזיקין והוראות כל דין. כל בהתאםאחראי כלפי כל המועסקים על ידו  יהאהמציע בלבד 

יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ו/או על ידי המועסקים על ידו  כן,

, יפצה כלשהיכדין לשאת בחבות  המזמינהותים המבוקשים. אם על אף האמור תחויב לצורך מתן השיר

 אותה על כך המציע באופן מלא, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב.

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

 הנתונים או/ו הצהרותיו או/ו מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב מציעה

 לו להיות ותשיכול שינוי כל או/והנוגע למציע  פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 הסף מתנאי באחד עמידה אי, לרבות שינוי אשר עשוי להוביל להמבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות

 הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מציעהמ בכתב הודעה קבלת לאחר. במסגרת הזמנה זו

 מציעהמהמבוקשים  השירותים קבלתאת  קיפסלה אפשרותה זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי

 . לאלתר

 זכויות הסבת איסור  .8.4

    חובותיו את אוו/ זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו מחותלה רשאי אינו מציעה 

 .ענבל שלובכתב  מראש הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה מכרז תנאיל בהתאם 

 סודיות שמירת  .8.5

 המציע. ומתן השירותים המבוקשים זה מכרז ביצוע עקב אליו כל ידיעה שתגיע בסוד לשמור מתחייב מציעה

  ללא הרשאה מפורשת מהנהלת ענבל. לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל ימסור לא

 ות בנקאית ואישור קיום ביטוחיםערב .8.6

 לעיל. 7.6מתחייב להציג אישורים אלה והכל כמפורט בסעיף  הזוכה מציעה

 ביקורת תקופתית והצגת מסמכים .8.7

 בין היתר: בדיקת עמידתו בכלאשר יכללו הזוכה ערכו ביקורות תקופתיות אצל המציע יכי ייובהר  .8.7.1

בהתאם לחוק להגברת האכיפה  הכלכלית והוראות הזמנה זו על נספחיה, איתנותראות הדין, בהו

ו/או כל בדיקה ו/או ביקורת  "(החוק להגברת האכיפה)להלן: " 2011 –של דיני עבודה, תשע"ב 

 אשר יידרשו לדעת המזמינה.  אחרת

 ם חיצוני מטעמה.על ידי המזמינה ו/או גורהזוכה הביקורת תערך אצל המציע  .8.7.2

המבקר על הכוונה המזמינה ו/או ימים מיום הודעת  7להיות ערוך לביקורת בתוך הזוכה על המציע  .8.7.3

 לבצע ביקורת.

רכה , אלא אם ניתנה אשעות מרגע דרישת המבקר בכתב 48בתוך  הזוכה להציג כל מסמך,על המציע  .8.7.4

הזוכה כי המידע המצוי במועד, חזקה על המציע  כתב, על ידי המבקר. מסמך שלא הומצאלהגשתו, ב

 מבקר. ה בו נוגד את הדין אותו בודק

אשר  ל כל הגנה ו/או טענה בדבר חיסיון ו/או כל טענה אחרתמציע אשר מגיש הצעתו, מוותר בזאת ע .8.7.5

 .ות הביקורת ו/או נכונותהעלולה להכשיל את תפקוד המבקר ו/או איכ
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 ח"לדו התייחסותו את הקבלן ימסור, ענבל ולבקשת המזדמנת או התקופתית הבדיקה עריכת בתום .8.7.6

, הפרה כל. המתאימות האסמכתאות כל בצירוף, לכך שיתבקש מיום ימים 7 בתוך מוסמך שכר בודק

, עליה חולק אינו הקבלן השכר ואשר בודק ח"בדו נזכרה אשר הדין בהוראות אי עמידה או/ו ליקוי

 את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת השכר בודק ח"דו מקבלת ימים 7 בתוך הקבלן ידי על תתוקן

 להסכם המצ"ב בהתאם הניקיון שירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) הניקיון שירותי

, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הפרשי הצמדה בתוספת, ההפרה מיום החל(, הסתיימה והעסקתם

 . כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל יספק הקבלן. הרלוונטי הדין להוראות בהתאם

 ח"דו": להלן) התייחסותה את לקבלן ענבל תעביר, השכר בודק ח"לדו הקבלן תגובת בחינת לאחר .8.7.7

 7 תוך יתקן הוא ובהתאם הקבלן את יחייב ההתייחסות ח"בדו האמור כי מוסכם(. "ההתייחסות

 כולם יכונו להלן) לעובדיו ביחס הדין בהוראות עמידה -אי או/ו הליקויים, ההפרות כל את ימים

 המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת מענבל ההתייחסות ח"בדו כך שנקבעו ככל(, "ההפרה": יחדיו

 להסכם המצ"ב בהתאם הניקיון שירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) הניקיון שירותי את

, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ההפרה מיום החל(, הסתיימה והעסקתם

 . הרלוונטי הדין להוראות בהתאם

 רההתמו - 9פרק 
  התמורה .9

 המזמינה ידי על לו תשולם המציע, של התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותים מכלול ביצוע עבור .9.1

 ההזמנה. למסמכי ב' נספח גבי על שהגיש המחיר להצעת בהתאם חודשית תמורה

ימים מסוף  לושיםש. התמורה תשולם בצירוף דו"חהמציע הזוכה ישלח לאישור המזמינה חשבונית  .9.2

 (.30שוטף + קרי, גשה החשבונית )וה החודש בו

 שםל הנדרשות והעקיפות הישירות העלויותאשר כוללת את כל  תמורה סופיתהתמורה הנ"ל מהווה  .9.3

מילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה בהתאם למכרז זה ופרט לכך לא יהיה ו השירותים אספקת

 המציע הזוכה זכאי לכל תמורה נוספת.

 סייגים לתמורה .9.4

בהתאם ותה לכל קיזוז ו/או עיכוב תשלום תחייבות המזמינה לתשלום התמורה משום גריעה מזכאין בה

 לאמור במכרז זה על נספחיו ומכוח כל דין.

 תנאים כלליים - 10פרק 
 תנאים כלליים .10

 מכרזה מסמכי של עדיפות סדר .10.1

  תגבר, המכרז מסמכיב סתירה של במקרה. המכרז במסמכי המפורטים לתנאים כפוף המכרז ביצוע            

 .המזמינה עם ביותר המיטיבה ההוראה            

 המסגרת הארגונית של השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה .10.2

      ו/או כל הפועלים בשמו ו/או ו/או עובדיו,  הזוכה המציע לבין ענבל בין כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען             

 ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו לאו אין מישרין ו/או בעקיפין,מטעמו ו/או הקשורים בו, ב

 .כלשהו



 נוסח מעודכן – 07/2019מכרז מספר 
 
 

 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 

  
- 20 - 

 השיפוט סמכות .10.3

  המשפט תיבב תהיה, זה ממכרז הנובעת תביעה בכל או, למכרז זה הקשור בכל השיפוט סמכות            

  והמרכז. יפו-אביב תלאזור ב כיםהמוסמ            

 העדר בלעדיות .10.4

בלעדיות כלשהי  לולא תקנה  ,הסכם התקשרות עמובמכרז וחתימה על  הזוכת המציע הקבלת הצע

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם אחר/ים  אתה המזמינהלביצוע השירותים ו

 או חלקם. השירותיםכל ביצוע צורך ל

 שמירת דינים והוראות .10.5

את הוראות הדין וכן מכל סיבה  זמינההמתואם, לדעת  ואשר המחיר הנקוב בה אינ הלא תתקבל כל הצע

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

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  .10.6

השלים מידע חסר ו/או רז, למככולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות במסגרת המכל אחד מהמציעים, 

ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונם ויכולותיהם של המציעים ו/או מי מטעמם הקשורים 

 במכרז זה. למען הסר כל ספק, על המציע לעמוד בכל תנאי הסף במועד הגשת ההצעה למכרז.

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי .10.7

 ת את המכרז, להפסיקו או לבטלו ואף לפרסם, לשנוהבלעדי פי שיקול דעתה על, המזמינה רשאית .10.7.1

בכפוף לכך שקיימת הצדקה  ,חדש וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון מכרז

 מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר יודגש  .10.7.2

 רותים עם כל גורם שתמצא לנכון ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי.לקבלת השי הסכםב

שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם הינה בלתי נתון מובהר בזאת כי למזמינה  ,למען הסר ספק .10.7.3

 בקשר לכך.  הו/או תביע הכל טענ הולמציעים לא תהי סבירה

נה שלמה ו/או ברורה ו/או לדחות כל הצעה שאינ המזמינה רשאית ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .10.7.4

 שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי המכרז וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

לדחות , עימו , המזמינה רשאית, עקב ניסיונה הרע עם המציע ו/או היכרותהתמבלי לגרוע מכל זכו .10.7.5

 . הצעותמבין הקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר מציע שהצעתו 

מסגרת ההצעות שיוגשו במי מבין בל את ההצעה הזולה ביותר או לק ענבל אינה מתחייבתיובהר כי  .10.7.6

 שהי,מסיבה כל ,, כך שבמידה והזוכה הראשוןזוכה חליףמכרז. ענבל שומרת על זכותה לבחור ה

ויות אחרות לשביעות ימשוך את הצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ו/או התחייב

על המציע  לבטל את זכייתו ולהכריז המזמינההא רשאית ת ,מכל סיבה שהיא המזמינה,רצונה של 

 מסגרת מכרז זה.הבא אחריו כזוכה ב

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה ת המזמינה תהא רשאי .10.8

להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של המציע ו/או לאפשר 

ת כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר ו/או רישיון כנדרש לפי תנאי למציע לעשו

מכרז זה ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר 

 צעות. הלמועד האחרון להגשת הנכון יהיו בעלי תוקף ותחולה 
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ר על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוות .10.9

ועדת המכרזים של רון השוויון והכל לפי שיקול דעת ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיק מהותיים

 המזמינה.

בכפוף לשיקול כלשהו והכל  הזמנת שירותיםאינה מתחייבת להיקף  המזמינהיובהר כי בכל מקרה,  .10.10

 דעתה הבלעדי וצרכיה.

לעיין בהצעות הכספיות של מציעים אשר הצעתם נפסלה ל המזמינה תהא רשאית ש ועדת המכרזים .10.11

 ולא נידונה וזאת בהתאם לשיקול דעתה ולצורך היעילות הכלכלית של המכרז. 

 
          ליווי ענבל  .10.12

והכל  או מי מטעמומבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילווה ויבוקר ע"י נציג ענבל ו/

 דעתה של המזמינה ובהתאם לצרכיה. בהתאם לשיקול

                             

 
 

 בכבוד רב,
 

ענבל חברה לביטוח בע"מ      
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 תצהיריםנספח  -למסמכי ההזמנה נספח א' 

 

 

 

פרטים כלליים של המציע ותצהיר - 1טופס מס'   

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  וברח 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 פקס: מס'           _____________________ : טלפון _______________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של דוא"ל:     ___________________________ 

ולמתן השירותים  עדכונים והודעות בכל הנוגע למכרזלתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו 

 המבוקשים.

 :מאפייני המציע -תצהיר 

___________ במציע, מצהיר בזאת -_________ המשמש כ אני ______________, נושא ת.ז. ____

  כדלקמן:

 ניסיון ויכולת לספק שירותי ניקיון לחברת ענבל. המציע בעל  .1

נשוא  ח האדם הנדרש לשם ביצוע כל השירותיםווכ , ההיתריםברשות המציע כל הרישיונות, האישורים .2

 .זה מכרז

 :החתום על באתי ולראיה          
 

   

מלא של החותם בשם המציעשם  תאריך  חתימה וחותמת המציע 

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ 

ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י 
האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם 

 עליו. 
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                                  

 

 רו"ח בהתאם לנדרש./יש להדפיס את הטפסים המצ"ב ולחתום עליהם בפני עו"ד (1

 .יודגש כי אין לשנות/לעדכן/למחוק אף נתון המצוי בטופס (2
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המציעועמידה בתנאי הסף של ניסיון יכולות, תצהיר בדבר  - 2 טופס מס'  

 
 

 ____, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם המציע_________ __אני החתום מטה, ___

חוק,       בועים ב"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקהמציע" –)להלן 

 צהיר בזאת כדלקמן: מ

 מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו.הנני  .1

 אני מצהיר כי המציע , ________________: .2

הניסיון, הידע, המקצועיות וכוח האדם הנדרש על מנת לספק את מלוא השירותים המפורטים הינו בעל  .2.1
 למסמכי ההזמנה. 2בפרק 

 משנה קבלני ו/או עובדיו באמצעות ו/או בעצמו ההזמנה למסמכי 3 בפרק המפורטים הסף תנאי בכל עומד .2.2

 התנאים כל על מצטבר, באופן ,להלן( 2.10 -ו 2.9 ,2.5.3 בסעיפים הסף בתנאי בעמידה שמדובר )ככל מטעמו

  :הצעות להגשת האחרון במועד ,הבאים

  -מבוקשים בלפחות שלושה מתחמים שונים בשטח של כ המציע בעל ניסיון קודם מוכח במתן השירותים ה .2.3

 מ"ר ברוטו למתחם, במהלך חמש השנים האחרונות ולמשך שלוש שנים לפחות. 4,000

  .2016-2018בכל אחת מהשנים ש"ח  2,000,000 -של לפחות הכנסות מחזור בעל המציע  .2.4

 הצעה כדלקמן:בעל כל הרישיונות ו/או ההיתרים כשהם בתוקף נכון ליום הגשת ההמציע  .2.5

 ו עוסק מורשה. לצורך הוכחת עמידההמציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( א -ישות משפטית  .2.5.1

     אי זה, יצרף המציע אישור התאגדות חברה כדין/תעודת עוסק מורשה.בתנ

ו/או  1975 –ההיתרים הדרושים לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( תשל"ה  .2.5.2

כנדרש בתחום זה וכן היתרים/תעודה/הסמכה/רישיון כנדרש בתחום עבודה תעודה/הסמכה/רישיון 

בגובה לצורך ניקוי חיצוני של המבנים )לצורך עמידה בתנאי זה, במידה והמדביר/העובד בגובה הינו 

 קבלן משנה, יש להציג את ההיתר של קבלן המשנה(.

 ידי על עובדים העסקת בחוקכהגדרתו בתחום הניקיון, כ "קבלן שירות"  תקף לעסוק רישיון בעל .2.5.3

 ,סף זה, יצרף המציע רישיון מתאים . לצורך הוכחת עמידה בתנאי1996 -התשנ"ו -אדם קבלני כוח

 תקף, על שמו.

, לא הורשע ביותר 1976-המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.5.4

הפרות, בשלוש השנים האחרונות, בגין  6 -תר ממשתי עברות ולא הוטלו עליו עיצומים כספיים בשל יו

ברשימת החוקים המופיעים בתוספת השלישית בחוק להגברת הפרת חוקי העבודה המפורטים 

 . 2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976-כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בעל כל האישוריםהמציע  .2.6

 :"(ציבוריים

פקודת מס הכנסה  אישור תקף מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות .2.6.1

לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע אישור  .1975 -]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 ניהול ספרים.

לצורך הוכחת עמידה  ודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פק .2.6.2

 בתנאי זה, יצרף המציע אישור ניכוי מס במקור. 
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לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2בדרישות סעיף  המציע עומד .2.6.3

  ובדים זרים כדין. מינימום והעסקת ע

ני העבודה ביחס לעובדיו ידאת קיים יום לעובדיו ווציאליים ושכר מינימעמוד בדרישות לתשלומים סיהמציע  .2.7

 המוארכת, ככל שתמומש. וכן במהלך תקופת ההתקשרות  במהלך כל תקופת ההתקשרות

 השתתף במפגש וסיור המציעים.מציע ה .2.8

אזרחים ישראליים דוברי עברית )בסיסית הינם אשר יספקו השירותים בפועל, אנשי הצוות מטעם המציע  .2.9

 ולא הורשע השירותים המבוקשים, אשרשם מתן ל הקשור לחומרי ניקוי והשימוש בהם בכלידע לפחות( ובעלי 

למזמינה תהא הזכות לבצע בדיקות הדרושות לפי הדין, על לדין בגין עבירה שיש עמה קלון.  ובעבר, או הועמד

 ועובדיו בתנאי זה. המציעמנת לוודא עמידת 

ציע עבור מתן השירותים לענבל, הינו בעל ניסיון המפקח מטעם המציע, אשר ישמש כאיש קשר מטעם המ .2.10

מ"ר לפחות  4,000שלוש שנים בניהול ופיקוח על עבודות ניקיון באתרים בעלי שטח משרדים של של לפחות 

ובמתן שירותי פיקוח על צוות המעניק שירותים בדומה לאלה המבוקשים במסגרת המכרז של שנתיים 

 לפחות.  

נספח  –לנספח א'  11במכרז, בהתאם לנוסח התצהיר המצורף במסגרת טופס  הצהרה בדבר אי תיאום הצעות .2.11

 התצהירים.

ב' לחוק חובת המכרזים.                        2( עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף מחק את המיותרהמציע הינו/ אינו ) .2.12

 ל דין.  במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה, יצרף אישור "עסק בשליטת אישה" כנדרש בכ

)יובהר כי לא חלה חובה על המציע לעמוד ולקיים את האמור בסעיף זה. מציע שימלא  אמות מידה – 6פרק  .2.13

  .6פרק טבלה המופיעה במסגרת ויעמוד בסעיף זה, יזכה בניקוד נוסף בהתאם למפורט ב

שר שטח , אהכפוף לחוק חובת המכרזים בגין ביצוע השירותים המבוקשים בגוף ציבורי: 2אמת מידה  .2.13.1

נק'  5עד למקסימום של כאמור מ"ר לפחות, תינתן נקודה אחת בגין כל גוף ציבורי  4,000משרדיו הינו 

 גופים(. 5)מקסימום 

 4,000הגופים הציבוריים בהם ביצע המציע את השירותים המבוקשים ואשר שטח משרדיהם הינו 

 מ"ר לפחות הינם:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 ________________ .ד

 ________________ .ה

ככל שלמציע מספר עובדים רב יותר, הוא ינוקד בהתאם לאמור להלן, עד למקסימום : 3אמת מידה  .2.13.2

 נק': 5של 
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 תינתן נקודה אחת. –עובדים  250עובדים ועד  100מעל 

 נק'. 2יינתנו  –עובדים  400עובדים ועד  251מעל 

 נק'. 3יינתנו  –ובדים ע 600עובדים ועד  401מעל 

 נק'. 4יינתנו  –עובדים  1000עובדים ועד  601מעל 

 נקודות. 5יינתנו  –עובדים  1001מעל 

 : __________מספר העובדים במציע הינו

 

      
 

 
 
 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 
 

 אישור
 

 
ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ אני הח"מ, עו"  

 
 הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

 
התצהיר דלעיל את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות   

 
 וחתם עליו. 

 
 
 
 
 

______________ 
חותמת+  חתימה  
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כתב התחייבות - 3טופס מס'   

לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את  אני הח"מ: __________
"( בתנאים השירותיםן: ")להל לשם מתן שירותי ניקיון לענבל חברה לביטוח בע"מלקבלת הצעות הזמנה הצעתי ל

 המפורטים במסמכי ההזמנה על נספחיה.  

הנני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם  .1
והיכולות  זו, במועדם, לרבות המיומנותוהאמצעים הדרושים למתן מענה כולל לשירותים נשוא הזמנה 

 תנאים המפורטים בהזמנה על נספחיה.הפיננסיות, בהתאם לכל ה

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אספק את השירותים ושאר הדרישות המפורטות בהזמנה על נספחיה   .2
דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והמזמינה תהיה רשאית כל ו/או לפי 

ים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל להתקשר עם ספק אחר לצורך ביצוע השירות
 סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה אישור של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  .3
מכרז זה על ידי מורשי החתימה של המזמינה ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי 

. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין על ידי קיום ביטוחיםערבות ביצוע ואישור והגשת 
 המזמינה לזוכה. 

ת הצעונדרשים כמפורט בהזמנה להציע הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה, אקיים את כל מתחייב הנני  .4
 ת ההתקשרות ובתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש.ובהסכם למשך כל תקופ

הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי  .5
עה מהמועד האחרון להגשת ההצעות. למזמינה שמורה האופציה להארכת תוקף ההצ ימים 90לתקופה של 

 לשיקול דעתה הבלעדי.בהתאם והכל ימים נוספים  60 למשך

בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי ובפרט את  מכרזוכל ההתחייבויות הכלולות ב את כל התנאיםמקבל  יאנ .6
 . ועדת המכרזיםת ליהסמכות המוקנ

ובכל מקרה לא אתקשר עם  ינו מקיים את הוראות סעיפי המכרזהנני מתחייב שלא להתקשר עם גורם שא .7
 לא אישור המזמינה מראש ובכתב.אף גורם לצורך ביצוע השירותים ל

 הנני מתחייב כי אעמוד בכל דרישות המכרז לצורך ביצוע השירותים.  .8

-ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  מכרזהזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכיהנני  .9
ה ו/או דרישה או תביע/ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -איהבנה, 

 תימתחייב כי העלימצהיר ו יטענות כאמור, אנ יל ש. ככל שיהכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלכאמור, 
 גם היעדר תשובה ו/או מענה( -והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה  אותן טרם מועד הגשת ההצעה

כל  ימצהיר ומתחייב כי אין ל יאנ ,כןכמו כמי שוויתר עליהן.  ייש לראות טענות נוספות, תיוהיה ולא טענ
לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז  יטענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי

 וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

, שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז זהועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או כי  ידוע לי .10
 כולן או חלקן.

 .במפורש בחלק זה, מחייבת את המציעמכרז זה, גם אם לא הוזכרה י כי כל התחייבות המופיעה בלידוע  .11

 הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .12
 והמוחלט והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין. 

 יל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה שלמוותר מראש על כ הנני .13
ו/או כתוצאה מניסוח )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא 

ו/או  מכרזמכות המוקנית לה לפי מסמכי המסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בס
 ין. לפי הד
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 הנני, 1977-בות חוק העונשין, התשל"זח הדין, לרובנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכ .14
 מתחייב ומצהיר כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  .14.1
עדה או של מעשה ו/או מחדל של הו החלטה ו/אובעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על 

 ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר בקשר להליך המכרז. המזמינהנושא משרה ו/או עובד 

עדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או ו בעקיפין, עם הולא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/א .14.2
חסוי/סודי הקשור להליך  ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע המזמינהעובד 

 המכרז. 

ועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או ולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הלא לשדל ו/או לשתף פע .14.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה  המזמינהעובד 

 מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

עלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה פי ו/או מי מטעמ יאנשרר חשד סביר לכך מאשר כי אם יתעו יהננ .14.4
 ימכרז, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתב ף אותיהבלעדי, לא לשת הועדה הזכות, עפ"י שיקול דעתל
במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא  יזכיית , את, אם יינתןישיינתן לניקוד או לבטל בכל זמן שהוא /ו

 ות.את הסכם ההתקשר

בכל  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי לאשר הריני .14.5
 .  המכרזידרך שהיא בהליך 

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי, למעט המופיע ברשימה זו הכוללת רק את שמות הלקוחות  .15
לקוחות כאמור תמנע ממני את הזכות לקבל להם נתתי שירות וכי אני מודע לכך כי עצם הוספת רשימת 

מידע דומה במהלך עיון ו/או כל הליך אחר, מכל הצעה אחרת במכרז. וזוהי רשימת הלקוחות החסויים: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

לרבות ביטולם וקביעתם  המכרזתיקונים ושינויים במסמכי  בצעכי בסמכות ועדת המכרזים ל לי ידוע .16
 ובדין. והכל כמפורט במסמכי המכרז יהלטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויותמחדש, 

 או בשם כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. לטובת תמוגש האינ הצעהה .17

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .18

 למכרזבהצעה  יםוההצהרות הכלול המצגים ,םהנתוניכל  ,שערכתי נאותה בדיקה ולאחר ידיעתי למיטב .19
 יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאלמועד הגשת ההצעה נכון מדויקים ומעודכנים , נכונים, מלאים םה
 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו

ו , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים אזמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .20
 מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש  ידוע .21
או  זמינהמבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המ

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו המי מטעמ
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 בכבוד רב,

 

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

    חותמת

 

 תאריך 

----------------------------------- 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
אחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ול

 וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 
 
 
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                              
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי צהירת - 4 'מס טופס  

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי 
 עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 -______ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי ( אני מכהן כ_____הספק -נציג ___________ )להלן הנני 

 

  ( החוק -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף
( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבירה לפי חוק עובדים  -לעניין זה 
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 

 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה
 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעבירה לפי חוק עובדים  -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 
 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

   []יש למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי

                      
     ________                     _____________          __________                      __________ 

 חתימה                             ת.ז            שם + משפחה                               תאריך                                   

 

 

---------------------------------------------------- 

 אישור

הנני מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'__________, מר 
__________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

חוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 .בפני עליה

 

 

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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  5טופס מס' 

ים קיבוציים על פי חוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים תצהיר בדבר התחייבות קיום דינים וזכויות עובד
הסכמים קיבוציים והוראות ת.כ.מ עדכניים /חוקים/צווי הרחבהכן )ו 18, מהדורה 7.3.9.2.2והוראת ת.כ.מ ה.

  ככל שיפורסמו(: ,יותר

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

כ____________ והנני מוסמך  ני מכהןא ________________ ._ המציע: הנני נותן תצהיר זה בשם .1
 לחתום על תצהיר זה בשם המציע ולחייבו. 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי ענבל וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  .2
, ככל מוארכתהתקשרות התקופת הך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות מתחייב המציע כי במהל

, (המשנה קבלן עובדי)לרבות המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז  לקיים כלפי ,(שתמומש
ל הרלוונטיים לענף הניקיון, צווים הרלוונטיים לכ ובצווי ההרחבה את האמור בהסכמים הקיבוציים

עובדים במשק ואת האמור הוראות כל דין ובכלל זה, בכל החוקים המפורטים להלן וחוקים נוספים, ה
, לרבות חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות שיעודכנו מעת לעתכפי  וח כל דין,החלים עליי מכ

 ו/או בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש:

 1959 -התעסוקה, תשי"טשירות חוק 

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954 -תשי"דחוק עבודת נשים, 

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

                                                   1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

 1945משלוח יד )הודעה(, תאונות ומחלות  ודתפק

 1946, בעבודה הבטיחות ודתפק

 1954-עבודה, תשי"דה על הפיקוח ארגון קחו

 1959-שי"טת, התעסוקה שירות קחו

 1957-שי"זת קיבוציים הסכמים קחו

 1988-"חשמתה בעבודה,שוויון ההזדמנויות  קחו

 1991-שנ"אה שלא כדין(, הת)העסק זרים עובדים קחו

 1996-"ושנתה ידי קבלני כוח אדם,העסקת עובדים על  קחו

 1998-ת לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חיווזכ שוויון לחוק' ד קפר

 1998-רדה מינית, התשנ"חהט למניעת חוק
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 2001-טורים ולהתפטרות, התשס"אלפי מוקדמת הודעה קחו

  2002-עבודה(, התשס"ב )תנאי לעובד הודעה קחו

 2006-עת חירום, התשס"ובש עובדים לע הגנה חוק

 1997-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"זא לחוק הגנה על 5 סעיף

 2011 –חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב 

 2000 –לחוק מידע גנטי, תשס"א  29סעיף 

 2012 –חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב 

 .2013 –העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג חוק 

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג

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

 

 :המיותר את למחוק יש  .3

 בעל: "להלן) 1981-א"התשמ( רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותו) בו השליטה בעל, המציע. 3.1
 פלילית בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו לא, השליטה מבעלי מי בבעלות אחרות וחברות"(( השליטה

 ולא האחרונות השנים בשלוש לעיל המפורטים העבודה בחוקי המנויות העבירות מבין יותר או אחת
 חוקי של הפרה בגין העבודה במשרד והאכיפה הההסדר מנהל ידי על קנסות מאלה מי על הושתו

 . למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמה בשנה לעיל המפורטים העבודה

 וקנסות האחרונות השנים 3 -ב הרשעות העדר בדבר העבודה במשרד והאכיפה ההסדרה מנהל של אישור ב"מצ
 . שונים כקנסות נויימ עבירה אותה בגין קנסות מספר כי למציע ידוע. האחרונה בשנה

 מבין יותר או אחת פלילית בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו בו השליטה מבעלי מי או המציע. 3.2
 או למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו השנים 3-ב לעיל העבודה בחוקי המנויות העבירות

 העבודה במשרד כיפהוהא ההסדרה נהלמ ידי על יותר או אחת עבירה בגין יותר או קנסות 2-ב נקנס
 .למכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשנתיים לעיל העבודה חוקי של הפרה בגין

 קנסות מספר כי למציע ידוע. וקנסות הרשעות בדבר העבודה במשרד והאכיפה ההסדרה מנהל של אישור ב"מצ
 .שונים כקנסות יימנו עבירה אותה בגין

 לא המבוקשים השירותים מתן לצורך במציע המועסקים ניקיוןה לעובדי ידינו על שישולמו הסכומים .4
 האכיפה להגברת לחוק( ב)28 סעיף של מכוחו לרבות, בדין שיקבעו או בדין שנקבעו מהסכומים יפחתו

 (.שתפורסם ככל, יותר עדכנית מ"תכ בהוראת או) 18 מהדורה, 7.3.9.2.2. ה מ"תכ ובהוראת

 :צווי הרחבה ודינים נוספים .5

 כוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.תשלומים מ

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

 צו הרחבה לפנסיה חובה.

 צו הרחבה לעניין דמי חג.
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 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר.

 .אחזקהההרחבה בענף הניקיון ו צו

 כם נוספים, אשר יחולו במהלך תקופת ההסכם על הארכותיו.כל דין ו/או צו הרחבה ו/או הס

הגנה על זכויות  -מ בהוראות התכ"על הארכותיו במהלך תקופת ההסכם  וכל דין ו/או צו הרחבה ככל שיחול
 הניקיון.ום שירותים בתח עובדים המועסקים על ידי קבלני

                                                                                                                                                     

 דינים נוספים, היתרים ורישיונות:  .6

 
 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו      

 .1968 –"ח רישיון/היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ      

 .1975 –ישוי עסקים )הדברת מזיקים( תשל"ה ההיתרים הדרושים לפי תקנות ר      

 

הסכם/צו הרחבה המפורטים לעיל ו/או אשר /כל דיןהנני מתחייב בזאת שלא אעבור כל עבירה בנוגע ל .7
 במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש. יעודכנו או יתפרסמו

או עבירה ו/או חשד לעבירה וזאת מיד עם כל היתר ו/ר בנני מתחייב לדווח למזמינה לגבי כל עניין הקשוה .8
  היוודע העניין.

 

 

 :החתום על באתי ולראיה                                                           
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 
 

 אישור
 

מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע  אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______,
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 
 
 

______________  
חותמת+  חתימה  
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  החתימה של המציע הורשמ - 6טופס מס' 

 
  שם  המציע .א

 
המס' המזהה )מספר חברה, מס'  .ב

 שותפות(

 

 
  סוג התארגנות )חברה/ שותפות(   .ג

 
  תאריך התארגנות .ד

 
 שמות הבעלים  .ה

 

 
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 
  ם המנהל הכלליש .ז

 
 
 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 
  חתימה אישור

 

 ת.ז. ___________ וה"ה                       , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"האני הח"מ ____________

יבו וכי הם חתמו על מסמך ________ולחימוסמכים לחתום בשם המציע __                        ___________  ת.ז 
 .זה בפניי

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 טופס מס' 7 - תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים

 לשמירת מתחייבים המכרז, במסגרת שירות ליתן עתידים אשר במציע העובדים וכל אני כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר ודיותס

 מבוא

 מטעמו. חתימה ומורשה "(השירותים נותן" )ולהלן: המציע של הבעלים ואני הואיל:

 קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה המזמינהו  והואיל:

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה

 המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו התחייבות

 להלן. כהגדרתו

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 חומר, דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,

 להסכם בקשר לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

 פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל אשר ידעלמ הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או

 ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף,

 אוו/ אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת אוו/ בסוד שמירה אי אוו/ גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים אוו/ מזמינהל לגרום עלול ובכתב מראש

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק תבהוראו ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק

 כדלקמן: המזמינה כלפי מתחייב אני ובנוסף בהתאם

 תנאיו. יתר עם אחת בכפיפה ויקרא והימנ נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 ממתן בעקיפין ו/או במישרין הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 השירותים.

 לאמור פוףובכ השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע שתמשלה .3

 בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל,

 המידע. את שהם אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור

 הגבלת וללא מכן לאחר אוו/ ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות גועלפ מבלי .4

 לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן

 כתוב חומר כל אוו/ ידעהמ את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר,

 .שהוכל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר
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 זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או תביטחוני חותית,בטי

 שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו/ משנה קבלני אוו/ עובדי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות

 ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל וצאהת אוו/ הוצאה אוו/ פגיעה אוו/ נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 אחראי אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוכל שלישי לצד ו/או מטעמכם למי אוו/ לכם

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ביןו האמור כל בגין לבדי

 השייך אוו/ םמכ שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי שהגיע ו/או לכם

 לא מתחייב הנני כן, כמו .המזמינה עבור השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי אוו/ השירותים

 מידע. של שהוכל עותק אצלי לשמור

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק היאש דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או מזמינהל השירותים מתן שמכוח

 ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין

 או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ייני,ענ

 נויעני גם וכן הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב

 )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים חי,בפיקו או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של

 אחר"(. "עניין

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

 עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או ישאנ גוף של

 הנמצא ו/או מזמינהל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם

 מסירתו לרבות זה התחייבות כתבל בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר

 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע של העתקים על יכ לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות

 פי על מזמינהל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל
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 :החתום על באתי ולראיה

 

   

של החותם בשם המציעשם מלא  תאריך  חתימה וחותמת המציע 
 
 

 אישור
 
 

 אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ 
 

, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו ת.ז __________ הופיע בפני _________  
 

לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים אמכי עליו להצהיר את ה  
 

 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 
 
 

______________ 
חותמתוחתימה    
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  טופס מס' 8 – התחייבות לקיום הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ותשלומי משכורות לעובדים

 

 י להצהיר ולאשר כדלקמן:הרינ

כי השכר אשר ישולם למועסקים מטעמי לא יפחת מהעלות אשר צוינה על ידי בטופס הצעת המחיר )נספח  .1
 . 18מהדורה  7.3.9.2.2ב'( המבוססת על האמור בהוראת תכ"מ ה. 

ם הנני מתחייב כי ככל שתפורסם הוראת תכ"מ עדכנית יותר, הסכומים אשר ישולמו לעובדיי יהיו בהתא .2
 בהוראה זו.לאמור 

והאחריות בגין כך מוטלת עלי המתעדכנים מעת לעת  הנני מתחייב להתעדכן בעלויות ובחישובי השכר .3
 בלבד. 

ון בו בוצע עדכון, את שכרם של ולא יאוחר מתלוש השכר של החודש הראשהנני מתחייב שאעדכן מיד  .4
 המועסקים על ידי.

הוראת התכ"מ/ צווים/הסכמים/חוקים עדכניים נכון להתעדכן בטבלאות השכר/  כי באחריותי המלאה .5
 ו/או צו ו/או הוראה ו/או הסכם ליום הגשת הצעתי במסגרת מכרז זה וככל שיפורסם/יעודכן חוק

יי, הם יכללו בהצעה אשר תוגש על ידי במסגרת מכרז זה. כמו כן, הנני מתחייב לעדכן עם עובד ההמיטיב
ו הסכם ו/או צו ו/או הוראה המיטיבה עם עובדיי ואשר את שכרם של עובדיי בהתאם לכל חוק ו/א

 יפורסמו/יעודכנו במשך תקופת ההתקשרות ובתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש.

ידי ענבל מכוח הצעתי עבור -לי על אחר בדיקה שערכתי, התמורה אשר תשולםאני מצהיר ומאשר כי ל  .6
 הרלוונטיות. סה וכוללת את כל העלויותמסמכי המכרז על נספחיו מכאספקת השירותים כאמור ב

 .2011 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  הנני מתחייב לקיים את הוראות החוק .7

 
 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 
 

______, מאשר בזאת כי ביום _________ אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ______  
 

, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו ת.ז __________ הופיע בפני _________  
 

לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים כי עליו להצהיר את האמ  
 

. התצהיר דלעיל וחתם עליו  
 
 
 

______________ 
חותמתוחתימה    
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אישור רו"חו הצהרה על מחזור הכנסות - 9טופס מס'   

 

אשר ______________ , אני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ מכהן כ___________ במציע
אחת מהשנים  מך על הדוחות הכספיים של המציע בכלמוסמך למסור תצהיר זה מטעם המציע, מצהיר כי בהסת

 ₪.  2,000,000, מחזור ההכנסות היה לפחות 2016-2018

 

    

 חתימה וחותמת המציע חתימה  שם מלא תאריך

 

 

 

 אישור

המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל  

 

______________ בכל אחת אנו, רו"ח ____________, בדקנו את מחזור ההכנסות של המציע, בקשתכםל
 . 2016-2018מהשנים 

 

 _________._מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס ________( 1.1.2016-31.12.2016) 2016בשנת 

 _.ל המציע עמד ע"ס ________________מחזור ההכנסות ש( 1.1.2017-31.12.2017) 2017בשנת 

 מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס _________________.( 1.1.2018-31.12.2018) 2018בשנת 

   

  

   

  

    

רו"ח –שם מלא  שם משרד רו"ח תאריך  חתימה וחותמת 
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 תצהיר בדבר שימוש בקבלן משנה לשם אספקת שירותי ניקיון חיצוני והדברה - 10טופס מס' 

  

______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם ___אני החתום מטה, _

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  "(המציע" –המציע_________ )להלן 

 כדלקמן:  מצהיר בזאתלעונשים הקבועים בחוק, 

 

 .בנכונות הצהרתי זומוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייבו אני הנני מצהיר כי  .1

, ב, חוקי ותקף עם קבלן המשנה מטעמומתחייב להתקשר, בחוזה מחייהמציע התקשר ו/או  .2

י מתן שירות טרם ידועה זהות קבלן המשנה וזאת לשם_______________ ח.פ/ ע.מ _______________, / 

 ים בהצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע במסגרת מכרז זה. הכלול ניקיון חיצוני והדברה

 הנדרש שהינו __________. נוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה בתחום העיסוק מ קבלן המשנה .3

הנדרשים והוא בעל  האישורים הממשלתי הרלוונטי לעניין כלמשרד המורשה מטעם  בדקתי כי קבלן המשנה .4

 ההסמכות הנדרשות לביצוע כל עבודה אליה הינו מיועד. רישיון בתוקף ובעל כל

להוכחת עמידתו של קבלן  רישיון/אישור/הסמכה/כל אימת שאדרש, כל מסמך הנני מתחייב להציג בפני ענבל, .5

 נה בסעיפים המחייבים כולם או חלקם.המש

 כל שימוש בקבלן משנה ללא אישור ענבל מראש ובכתב. לא אעשההנני מתחייב ש .6

א באחריות המלאה בגין השירות אשכמי שנתן את השירות ו בכל מקרה אחשב כין ויודע מצהיר כי אני מביהנני  .7

ות קבלן המשנה יהיה בהתאם ובכפוף שירות באמצע קבלן המשנה וכלשניתן, גם אם בוצע בפועל באמצעות 

 זמנים החלים עליי. למסגרת התנאים ול

הפרת כל התחייבות עפ"י הזמנה זו על נספחיה על ידי קבלן המשנה תחיל את מלוא האחריות והסעדים כלפי  .8

 ולא תעמוד לי כל טענה בעניין זה.

הצעתי במסגרת מכרז זה על פי  יכדי לגרוע מאחריות קבלן המשנהבאמצעות  שאספקהשירותים אין באספקת  .9

 עלי.  ות במלואה תחולובכל מקרה האחרי ובהתאם לכל דין על נספחיו

  -אי קיזוז ואי תשלום המזמינה לקבלן המשנה .10

בעצמו בכל התשלומים הנדרשים לקבלן המשנה. ענבל לא תשלם לקבלן המשנה  יישאיובהר כי הספק  .10.1

 כל תמורה שהיא. 

 תחול על הספק בלבד.קבלן המשנה ל האחריות בכל הקשור לעבודתו ש .10.2

וההיתרים הדרושים על פי כל דין לקבלן  האישורים/ההסמכות/הרישיונות הספק לבדוק את כלאחריות ב .11

לרבות תוקפם ואמיתות תכנם. השתנה מי מתנאי  משנה לשם אספקת השירותים אשר יינתנו באמצעותוה

בתוך  על הספק לעדכן בכך את ענבלחובה חלה   המשנה,ההיתרים של קבלן  הרישיונות/האישורים/ההסמכות/
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גילוי וזאת מבלי לגרוע מאחריותו לספק את השירותים באמצעות קבלן אחר אשר יאושר על שעות ממועד ה 24

 ידי ענבל מראש ובכתב.

ח ובעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כ ל האמור במסמכי המכרז והינוהנני מצהיר כי קבלן המשנה עומד בכ .12

 שירותי ניקיון חיצוני והדברה.  כל עניין אחר הדרוש לשם מתןהאדם ו

אופן מוחלט וללא כל סייג, בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור במישרין ו/או צהיר כי כל האחריות, באני מ .13

במישרין  בעקיפין לקבלן המשנה ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' ו/או כלפי ענבל ו/או מי מטעמה והקשור בה,

 בגין כל טענה בעניין זה.  י ויתור מלא מוחלט וסופיפין, תחול על הספק במלואה ואני מוותר בזאת ו/או בעק

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 
 

ם _________ אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביו  
 

, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו ת.ז __________ הופיע בפני _________  
 

לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות ת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים כי עליו להצהיר את האמ  
 

 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
 
 
 

______________ 
חותמתומה  חתי  
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 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז - 11 מס'טופס 

 
 

 ת"ז _____________ מצהיר בזאת כי:  'מס "מ___________________אני הח

 

במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת  תמשבכוונתי להש .1

 קשר עימו(:

ם העבודה בו ניתנת תחו  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .2

 לעיל(.  צוינוקשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה המחירים ו/או הכמויות  .3

 לעיל(. ה אשר צוינו או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנ

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4

 חרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למת .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .7

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 איםבמקום המת Vיש לסמן 

  אני לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח
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________ 

 תאריך

  

___________ 

 שם התאגיד

  

____________ 

 חותמת התאגיד

  

___________ 

 שם המצהיר

  

_________ 

חתימת 

 המצהיר

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

________ המוכר/ת לי באופן ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  אישי

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
         _____________             ______________________         _____________     

 חתימת עורך הדין         ת ומספר רישיון עורך דין חותמ            תאריך                 
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 הצעת מחיר )מצורפת בקובץ נפרד( - ב' נספח 
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 המפרט הטכני -נספח ג' 

 מבוא .1

ה נוספת מעבר לזו במלואם, ללא סייג וללא תמור ם המבוקשים כאמור במפרט זה יסופקוהשירותיכל  .1.1

 (.נספח ב'שצוינה על ידי המציע במסגרת נספח הצעת המחיר )

נה סתירה בין האמור בנספח זה לבין יש. במידה וות המזמינהזכויאין באמור בנספח זה כל גריעה מ .1.2

 המיטיב עם הזמינה.האמור ביתר מסמכי המכרז, יגבר הכלל 

שירותי הדברה, ניקיון חיצוני של חלונות הבניין, השירותים המבוקשים כאמור בנספח זה, כוללים גם  .1.3

ת נספח זה ולא צוינו ציוד רמסוים במסג ספק, ככל שהתבקש שירות. למען הסר וד וחומרי ניקויצי

ד בגין שירותים אלה עלות החומרים והציואת , חזקה על מציע כי תמחר לשם אספקתו וחומרי ניקוי

  במסגרת הצעת המחיר אשר הוגשה על ידו.

בכל מקרה, לא יבקש מציע זוכה תוספת תשלום בגין כל עניין ולא יגרע מכמות ואיכות השירותים  .1.4

  והחומרים הנדרשים לשם אספקת השירותים.ל הציוד המבוקשים על כל

יובהר כי המזמינה תוכל לבקש מהמציע הזוכה להגדיל או להפחית את כמות העובדים וכן לשנות את  .1.5

 מסגרת ושעות פעילותם ככל שתראה צורך בכך והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

לכל העובדים וקבלני טעמה יודגש כי המזמינה תוכל לערוך מבחני אישיות בעצמה או על ידי מי מ .1.6

 המשנה אשר צפויים לספק את השירותים המבוקשים מטעם הספק. 

ות הנדרשות לשם תחילת מתן וודא כי עובדיו מגיעים בדיוק בשעחלה החובה להזוכה על המציע  .1.7

 , ללא הקדמות וללא איחורים. מפורט מטהכ השירותים

במלואה על המציע  תחול ברת ענבל וממנההזוכה לח כי האחריות בגין הסעות עובדי המציעיודגש  .1.8

 הזוכה.

לשם אספקת כל השירותים המבוקשים וכן עובדים אשר  עובדים קבועיםהמציע יעמיד לרשות ענבל  .1.9

 יהוו גיבוי לעובדים הקבועים, ככל שאלה ייעדרו/לא יספקו את השירותים כנדרש.

גדרתו בצו שפורסם ביום למען הסר ספק, לא יחשב כל עובד מטעם הספק ל"אחראי ניקיון" כה .1.10

. הוגשה תביעה כנגד המזמינה בעניין זה, המציע מתחייב התחייבות בלתי 7286בקובץ מס'  01.09.2013

 חוזרת ובלתי מותנית לשאת בכל הוצאה, ללא הגבלה בזמן, אשר תחול על המזמינה בעניין זה.

 תביטחוניודרישות  .1.11

 תביטחוניו, לעמוד בדרישות ת קבלני המשנההמועסקים מטעמו, לרבוכל על מציע והעל יובהר כי 

המציע הזוכה יציג בפני המזמינה את רשימת שמות ות"ז של . בהתאם לדרישתה של המזמינה

העובדים מטעמו, המיועדים לספק את השירותים במסגרת מכרז זה, בטרם החתימה על הסכם 

 .ההתקשרות וזאת לשם בדיקתם על ידי קצין הביטחון הראשי של ענבל

 אמור להלן:לפעול בהתאם ל המזמינה תהא רשאיתוסף, בנ

אשר יספקו את השירותים המבוקשים מטעם המציע הזוכה, לרבות לבקש כי כל העובדים  .1.11.1

 יעברו סיווג בטחוני. הזוכה, ו/או הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למציע  עובדי הקבלן

 בדיקת פוליגרף. לבקש כי עובדים מסוימים יעברו .1.11.2
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הזוכה, לרבות עובדי הקבלן, מטעם המציע אשר יספקו את השירותים המבוקשים על העובדים  .1.11.3

 יחולו הכללים הבאים:

 הם לא יהיו רשאים להיכנס לחדר נעול, ללא אישור המזמינה ו/או מי מטעמה. .1.11.3.1

שיוגדרו ע"י המזמינה, ללא לא יהיו רשאים להימצא באזורים ממודרים, כפי הם  .1.11.3.2

 אישור המזמינה ו/או מי מטעמה.

, בטרם תחילת עבודתם אצל הקב"ט הראשי של המזמינהי יעברו בידוק בטחונם ה .1.11.3.3

  ובכל עת שיידרשו לעשות כן על ידי אגף הביטחון של המזמינה.

לא יספק את הביטחון הראשי של המזמינה  אשר לא אושר ע"י קציןעובד  .1.11.3.4

השירותים המבוקשים עבור המזמינה ובאחריות המציע הזוכה לספק עובד אחר 

הגיע עובד מחליף, אשר אינו מנוי ברשימת העובדים המאושרים, מו. במידה ובמקו

 יחשב העניין כאילו לא הגיע העובד כלל, אלא אם אושר על ידי המזמינה.י

 מפקח .1.12

 יהווה גם איש קשר מטעמו. יעמיד לרשות ענבל מפקח אשר הזוכה מציע ה .1.12.1

ל עבודת על מנת לפקח עה לפחות, בתדירות של אחת לשבוע, למשך חצי שעהמפקח יגיע לחברת ענבל  .1.12.2

יובהר כי לענבל תהא הזכות להרחיב או לצמצם את מספר הביקורות אשר  מטעם המציע.אנשי הצוות 

 ייערכו על ידי המפקח.

 .ת של כל עובדי המציע אצל המזמינהדו"ח נוכחות ופעילו המפקח יפיק .1.12.3

אותו ודות שהתבצעו במהלך המתאר את העביגיש המפקח לנציג מטעם ענבל דו"ח  ,בתום כל חודש .1.12.4

אשר תכלול את כל השירותים הצפויים להינתן בחודש כנית עבודה המפקח ת גישבנוסף, י .חודשה

 הבא אחריו )לרבות העבודות התקופתיות(.
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 המבוקשים השירותים .2
 

 ושעות העבודה: להלן פירוט השירותים המבוקשים, לרבות כמות העובדים .2.1

להגדיל או להפחית את כמות העובדים, לשנות את שעות עבודתם וכן  רה הזכותשמולענבל יודגש כי 

 ה'.  –ככלל, ימי העבודה יתקיימו בימים א'  את מסגרת פעילותם.

 והכל בהתאם לאמור להלן:  בכל יוםהשירותים המבוקשים במסגרת סעיף זה יבוצעו  .2.1.1

 

כמות 

 עובדים

שעות 

 העבודה

 השירותים המבוקשים

4 

 

7:00-15:30 
o .ריקון פחי האשפה מהרחבות והמעברים שמסביב למבנה 

o וא והסרת כתמים מהרחבות איסוף פסולת גסה, טאט

 מסביב למבנה. והמעברים

o ( הכניסה רחבת הניקוי דלתות וחזיתות זכוכית בלובי )ראשית

 מלכלוך וכתמים.

o  בניין, לרבות ריצפה הכניסה הראשית לניקוי ושטיפת לובי

 וריהוט.

o יות מלכלוך וכתמים.ניקוי תאי המעל 

o  ניקוי חדרי ישיבות וחדרים שלא ניתן היה לנקות יום קודם

 לכן.

o  היתר חלוקת חלב טרי בקומות, הכוללות בין נוספות עבודות

 .  ו'וכ , תהחלוקה של קפה, סוכר

o  שירותים אחד חדר הכוללים ם שירותימתחמי הניקוי של כל

כל שעה  במבנה הסמוך 3עט השירותים בקומה בכל קומה,  למ

( פעמים 4ת ארבע ). בנוסף, יש לערוך לפחולכל הפחות וחצי

שירותי הבניין )ובמרווח של לא יותר משעתיים בביום ביקורת 

יש לנקות   ,(. במידה ונדרשאחריה בין ביקורת אחת לבאה

בהתאם ולחתום על ביצוע הביקורת והניקיון בדף שירות 

רותים יכלול שיימצא בכל מתחם שירותים. ניקוי מתחמי השי

 בין השאר את הפעולות הבאות:

o  מתז ריח  לרבות בחדרי השירותים,חומרים נדרשים השלמת

, גלילי נייר טואלט, אסלוניות, סבון לשטיפת ידיים, אלקטרוני

 נייר ניגוב ידיים וכו'. 
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o  ושאר מתקני השירותים , כיסויי אסלהאסלותוחיטוי ניקוי. 

o .ניקוי מראות וכיורים 

o  הברזים ומשטחי השיש.שירותיםהרצפות של ניקוי יסודי , 

o  היענות בעדיפות ראשונה לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים

היגייניים, הסרת לכלוך סביבתי, ניקוי חומרים שנשפכו, 

 השלמת חומרים מתכלים וכדומה, בכל שטחי המבנה.

o  טאטוא כל רחבות הכניסה )לובי( בכל קומה והמעברים

וף פסולת גסה והסרת לכלוכים ושטיפתם במידת הצורך, איס

 .14:00דביקים פעמיים ביום ולא יאוחר מהשעה 

o  ריקון פחי אשפה ומאפרות בכל השטחים הציבוריים בבניין

 . 14:00והחצרות, פעמיים ביום ולא יאוחר מהשעה 

o ת. חדרי ישיבות לפני ואחרי ישיבו ניקוי 

o ניקוי רצפת המעליות )שתי מעליות( פעמיים ביום ולא יאוחר 

 .14:00מהשעה 

o בכל קומה ישנו מטבחון הכולל כיור,  יקוי של המטבחוניםנ(

בה יש  4וקומה  עמדת קפה, מתקן מים ומקרר ארונות מטבח,

 לפחות פעמיים ביום )לא כולל( מטבחון נוסף בלשכת המנכ"ל

אינו נכלל על המטבחונים האמורים את המטבח הראשי אשר 

( פעמים ביום ביקורת 4)לעיל(. בנוסף, יש לערוך לפחות ארבע 

 )ובמרווח של לא יותר משעתיים בין ביקורת אחת לבאה

 .לנקות בהתאם ,ובמידת הצורךבכל המטבחונים ( אחריה

o  חדרי המבנה לרבות טאטוא ושטיפה וכן ריקון פחי ניקוי של

 האשפה והחלפת שקיות הניילון.

o   .)ניקוי חדרי המדרגות )טאטוא ושטיפה  

o ת עבודה  וניקיון השולחן במטלית לחהריקון פסולת משולחנו 

 )בנוכחות או אישור העובד(.

o  ניקוי והסרת אבק של כל הריהוט בבניין הכולל בין השאר את

בחלל , ד טכנולוגי ותקשורת, ציוד בלוביכל הציוד המשרדי, ציו

 ועוד. הציבורי

o  ניקוי חלונות המשרדים וחלונות השטחים הציבוריים בכלל

 כתמים בולטים. הבניין, לרבות הסרת 

o פעמים בשבוע  3) שטיחי הבניין שאיבת אבק וניקוי כתמים מכל

 .לפחות(
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o  ניקוי יבש ובמטלית לחה להסרת כתמים מדלתות עץ ומתכת

 למיניהן לרבות הפרזול.

 

 15:00-19:00 1עובד 
o בכל קומה ישנו מטבחון הכולל כיור, ם מטבחוניהקוי של ני(

בה יש  4וקומה  ומקררמטבח, עמדת קפה, מתקן מים  ארונות

את המטבח הראשי  לא כולל, (מטבחון נוסף בלשכת המנכ"ל

 . נכלל על המטבחונים האמורים לעיל אינואשר 

o בלובי של כל קומה. שטיפת רצפותטאטוא ו 

יכלול בין השאר את הפעולות זה  . ניקויםשירותימתחמי ה ניקוי של כל

 הבאות:

o  מתז  רבותל בחדרי השירותים,חומרים נדרשים השלמת

, גלילי נייר טואלט, אסלוניות, סבון לשטיפת ריח אלקטרוני

 ידיים, נייר ניגוב ידיים וכו'. 

o  אסלות ושאר מתקני השירותיםכל הוחיטוי מלא של ניקוי. 

o  הברזים ומשטחי השישרצפת השירותיםניקוי וחיטוי , 

 בחומרים מתאימים.

o .ניקוי מראות וכיורים 

o הרצפה וניקוי המראות.המעליות לרבות שטיפת  ניקוי 

o .איסוף פסולת גסה מהחניון ומגג הבניין 

 

 עבודות ניקיון תקופתיות .2.1.2

כל לבנוסף בהתאם לפרקי הזמן המוגדרים מטה, צעו יבוהשירותים המבוקשים במסגרת סעיף זה 

 ה' ו/או בימי שישי.   -ימי העבודה יתקיימו בימים א'  .לעיל השירותים המפורטים

 

 המבוקשיםהשירותים  תדירות

 שבועית
o .ניקוי מסגרות תמונות וחפצי אומנות במטלית לחה 

o בוריים ודלפקיםשטחים צי ,ניקוי יסודי של ריהוט. 

o המשרדי ניקוי יסודי של לכלוך ואבק מתחת לריהוט. 



 נוסח מעודכן – 07/2019מכרז מספר 
 
 

 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282, קריית שדה התעופה, ת.ד 3 רח' הערבה - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava 3 St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000 

  
- 49 - 

o  ניקוי יסודי של המטבחונים, פנים המקררים וניקוי מיחמים )מסיר

 אבנית(.

o  גג.השטח הציבורי בניקוי יסודי של 

o ין.יבנה לוביבו בקומת הכניסהקוי חיצוני של החלונות ני 

o .ניקוי תקרת תאי המעליות 

 

 חודשית
o קיון יסודי של פנים המבנהני. 

o ות חיצוניים וריהוט חיצונימעקיין, ניקיון יסודי של חצרות הבנ. 

o .ניקוי שלטי הבניין 

o .שטיפה יסודית של הרחבה החיצונית 

o בוי אש.ירונות כסריקה ופנוי פסולת מארונות חשמל ומא 

o ויר.וורור של מערכות מיזוג האוניקוי פתחי הא 

o .ניקוי אבק ושאיבת אבק יסודית מריהוט מרופד 

o  דם הפנימי.ימצהמשרדים ניקוי יסודי של חלונות 

 

 רבעונית
o  הוילונות. ניקוי יסודי של 

o  ן באמצעות מכונת קרצוף.ניילובי הבניקוי 

o  יסודית משטיחיםשאיבת אבק. 

o  אבק באמצעות מטלית לחה בוילונות הונציאנים.ניקוי 

 

 תחצי שנתי
o .ניקוי וקרצוף של כל הקירות המצופים בשיש 

o ניקוי ספריות ומדפים. 

o למסמכי המכרז, למעט  1.4כפי שהוגדר בסעיף  דברת המבנהה

 .(הדברה סטנדרטית)השטחים הציבוריים 

o יקוי חיצוני של כל חלונות המבנה.נ 
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 המבוקשים ביצוע השירותיםהנדרשים לשם וכלי העבודה  ויחומרי הניקהציוד,  .2.2

 כללי .2.2.1

)לרבות המתכלים וכל כלי העבודה  החומרים, ההדברהציוד , ויכל חומרי הניק .2.2.1.1

)המציע ישקלל עלויות אלה במסגרת טופס הצעת  יסופקו על ידי המציע( החשמליים

נספח ב'(. יובהר כי לא תשולם למציע תמורה נוספת מעבר למה שציין  –המחיר 

 במסגרת טופס זה.

והמציע  בהתאם לכל התקנים הנדרשיםיהיו  חומרי הניקוי, הציוד וכלי העבודהכל  .2.2.1.2

 .םואיכות םבלבד יהיה אחראי על טיב

יות בעל הידע בכל הקשור לחומרי הניקוי, הציוד וכלי העבודה הלבאחריות המציע  .2.2.1.3

. בכל והנדרשים לצורך ביצוע השירותים המבוקשיםהמומלצים  הניקוי חומריוכן ב

באחריות המציע  ,יםהציוד הנדרשהוגדרו חומרי הניקוי/הכלים/לא מקרה בו 

 עם מומחים לגבי שיטות הניקוי הנדרשות לשם ביצוע השירות המבוקש. להתייעץ

מציע והוא ידאג להיות מבוטח בכל מקרה על ה תוטל השלכותהאחריות להמלצות ול

 הסכם.ל 2בהתאם לנדרש בנספח ד'

וי מלאי של חומרי ניקו יאחסן המציע ענבל תעמיד לרשות המציע מחסן אשר ב .2.2.1.4

( 3למשך שלושה ) בכמות שתספיק לביצוע השירותים הנדרשים וחומרים מתכלים

השירותים ביצוע שם כלי העבודה הנדרשים להציוד ווכן את  ימי עבודה לפחות

 .המבוקשים

בעלי ריחות שימוש בחומרים בהם נעשה  את המקומות ווררלאבאחריות המציע  .2.2.1.5

 .אקונומיקה( חזקים )כגון

בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. המציע לא ישתמש  .2.2.1.6

 .שור המזמינה או מי מטעמהם חומר מתכלה שווה ערך ללא איבשו

 תקינותם ובטיחותם. זוקת כלי העבודה ולשמירה עלהמציע יהיה אחראי לתח .2.2.1.7

ולכלים  כללית המציע יסמן את כלי העבודה ככלים אשר משמשים לעבודה .2.2.1.8

המציע לא  וידאג להפרדה מלאה ביניהם, קרי, בחדרי השירותים יקוינל המשמשים

. ניקוי יתר חלקי הבנייןלצורך משמשים לניקוי חדרי השירותים הישתמש בכלים 

המשמשים לניקוי חדרי השירותים יעברו חיטוי  ל הכליםכי כיוודא בנוסף, המציע  

 רותים בנפרד.עם סיום עבודת הניקיון בכל חדר שי מלא
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 חומרים מתכלים .2.2.2

 והחומרים המתכלים ציע יהיה אחראי לאספקה של כל חומרי הניקויהמכאמור לעיל, 

סבון נוזלי לידיים, חומרי ריח, חומרי חיטוי לשירותים אסלוניות, נייר טואלט,  כגון:

וכו' והכל בהתאם למפורט מטה יהוט ולאסלות, מגבות נייר, חומרי ניקוי לרצפה, לר

להיות איכותיים חומרים יודגש כי על היותאמו למתקנים המצויים בבניין. בכפוף לכך שו

 . והנדרשים בתקנים המתאימיםולעמוד 

 להלן פירוט החומרים:

המציע יספק את כל מתקני הנייר ברחבי המבנה, במטבחונים ובחדרי השירותים,  .1

 נייר טואלט.   לרבות מתקני ניגוב ידיים בגליל קוצב נייר אוטומטיים ומתקני

 ם.במי מסיסבצבע לבן. הנייר יהיה  איכותישכבתי עדין ו-ט מסוג טישו דונייר טואל .2

 וצב נייר למתקני ניגוב הידיים.מסוג גליל קנייר ניגוב ידיים  .3

 י ואיכותי. ה על בסיס צמחי, ריחנסבון נוזלי לרחיצת ידיים. הסבון יהי .4

 .איכותייםמפיצי ריח לאסלות ו חיטויחומרי  .5

. (מתז ריח אלקטרוני)אלקטרוני  מטהר אווירכולל  ,לשירותים איכותיים ותריחיצי מפ .6

יהיו תקינים במהלך כל ימות השנה ויפיצו  מפיצי הריחות והמתזיםידאג לכך שמציע ה

מפיצי הריחות והמתזים  .דקות( 15ים )המכשיר יתיז ריח כל ריח טוב בכל תאי השירות

 לרבות החלפת למילויים כנדרש ) וידאגוהם יע המצעל ידי עובדי כל יום ביבדקו י

 סוללות(. 

הרשתות יהיו מתוצרת  –רשתות לשירותים המשמשים לניקוי הצנרת ולהפצת ריח  .7

 .איכותית 

)אשר יונחו  לאסלות חומרים מחטאים ומפיצי ריח, סוי מושבי האסלה ילכאסלוניות  .8

 באופן קבוע בתוך האסלות ויוחלפו בהתאם לצורך(. 

יילון לכל פחי האשפה לסוגיהם. עובי הניילון יותאם לתכולה, לגודל ולנפח שקיות נ .9

 הפח.

 והכל בהתאם לתקנים הנדרשים. חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם .10

עץ, פורמייקה, ריפוד, ריהוט, מראות, שיש, חלונות,  ,, קירותרצפותחומרים לניקוי  .11

 טרתם.ומותאמים למ איכותייםת וכו'.  כל החומרים יהיו מתכו
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 כלי עבודה      .2.2.3

בין כלי עבודה המשמשים לניקוי אזורים בהם מכינים  פרידו באופן מוחלטעובדי המציע י

בניין או מגישים מזון, לבין כלי עבודה המשמשים לביצוע עבודות בשירותים ובחלקי 

לרבות סחבות ומטליות.  בצבעים שונים,י העבודה את כלהמציע יסמן , אחרים. לשם כך

יציג בפני ענבל או מי מטעמה את הכלים המסומנים/ הצבעים שנבחרו לניקיון ע המצי

 כל אזור, בטרם תחילת העבודה.

השירותים המבוקשים יסופקו על ידי המציע ם הנדרשים לביצוע כלי העבודה והחומרי

 . ויועמדו לרשות עובדיו

 המציע יכללו בין השאר את הכלים הבאים:הנדרשים מכלי העבודה 

 .ו'ים, סחבות, מטליות, מברשות וכ, מגבים, דלייםמטאטא .1

נדרש לשטיפה, ניקוי, ליטוש והברקה של משטחי ריצוף הידני וחשמלי  מכשור .2

 גדולים, לרבות פי.וי.סי ועוד.

שים יבמשרדים  מאוישאיבה המותאמים ל ,לרבות שואבי אבק שקטים ,אבקשואבי  .3

 יבש, כנדרש.וכן מכונות לניקוי ושטיפת שטיחים מהסוג הרטוב וה

 .(פנים וחוץ) ציוד לניקוי חלונות .4

 סולמות וכלי עזר כנדרש. .5

והחומרים המתכלים ועגלות סגורות לאיסוף  ויעגלות מותאמות לשינוע חומרי הניק .6

 אשפה.

כל ביצוע שם וכל חומר נוסף ככל שיידרש ל ל כלי עבודה נוסף ידני או חשמליכ .7

 השירותים המבוקשים.

 השירותים המבוקשים:מתן על המציע במסגרת  חובות נוספים אשר יחולו .2.2.4

יו בעלי תו תקן ישראלי הכלל, יהן , ללא יוצא מחומריםכלים, הציוד והכל ה .2.2.4.1

ים להשאיר בכל סוף יום עבודה את מציע נדרשעובדי ה ובאיכות הטובה ביותר.

 והציוד כאשר הינם נקיים.כל הכלים 

די וברציפות עד יבאופן מימפגע בטיחותי, יטפל בו המציע  רייווצבכל מקרה בו  .2.2.4.2

לפתרון מלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות משרד 

העלולים להימצא  עובדים ומבקרים, ,העבודה להגנת אזור המפגע מפני דיירים

, אזור שנוקה בחומרי חיטוי מפגע בטיחותי יחשב גם אזור רטובבתחום המפגע. 

 סכנת החלקה לעוברים במקום. המהווה ,וקס מריחתלאחר חזקים ואזור 

באחריות עובדי המציע לסמן באמצעות שלטים אזורים רטובים )לאחר ניקיון(  .2.2.4.3

 וזאת עד שהאיזור יתייבש.
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 חומרים וציודכלים, הפרדת  2.2.5

כאמור לעיל, עובדי המציע יפרידו באופן מוחלט בין הכלים, החומרים והציוד  2.2.5.1

ם, ניקיון פנים הבניין, שירותים, מטבחיהמשמשים לניקוי האזורים הבאים: 

 ניקיון חוץ הבניין.

כלים, ציוד וחומרים סטים של  4המציע להחזיק עובדי על  ק,פססר למען ה 2.2.5.2

כלי, , חומרי ניקוי ו/או כל ם: כפפות עבודה, סמרטוטים, מגבים, מטאטאילרבות

כאשר כל סט ישמש לצרכי הניקוי המיועדים לאותו אזור ציוד ו/או חומר אחר, 

 בלבד.

 תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות.כאמור לעיל, הפרדה דר היע 2.2.5.3

 שעון נוכחות 2.2.6

לכל עובד ניקיון יונפק כרטיס נוכחות אישי מטעם המזמינה אשר יוחתם מידי  2.2.6.1

יום בשעון הנוכחות המותקן במשרדי חברת ענבל )כניסה ויציאה( ועל בסיס 

ור שעות העבודה שיופקו ממערכת נוכחות זו בלבד, תשלם ענבל תמורה עב

השירות. יובהר כי באחריות עובד ניקיון שאינו עובד קבוע/ שאין ברשותו כרטיס 

נוכחות מטעם המזמינה )מכל סיבה שהיא(, למלא ידנית את שעות עבודתו על 

גבי טופס ייעודי שיימצא אצל איש הקשר מטעם המזמינה ו/או בעמדת הכניסה 

 למשרדי החברה. 

 -שימוש בו משום החלת יחסי עובדהאין בעצם התקנת שעון הנוכחות ו/או  2.2.6.2

 מי מטעמו לבין המזמינה.מעביד בין המציע הזוכה ו

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

יין אחר ו/או גריעה מאחריות אין באמור במסמך זה משום פגיעה בכל טענה ו/או עילה ו/או כל ענ

 , ההזמנה על נספחיה וכל דין. ו מי מטעמה ו/או צד ג', מכוח ההסכםהמציע כלפי המזמינה ו/א

למען הסר כל ספק, כל החומרים, הציוד וכל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין למתן 

המציע בלבד בין אם השירותים המבוקשים יסופק במלואו, באיכות וברמה הגבוהים ביותר, ע"י 

זה, אלו מופיעים במפרט זה ובין אם לאו והכל לשם מתן השירותים המבוקשים כאמור בנספח 

 של המזמינה. לשביעות רצונה המלא
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 התקשרותהסכם  –נספח ד' 

 

 פה ביום ____ בחודש _____ בשנת ____ת שדה התעויבקריונחתם שנערך 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ    בין:

 תעופה , קריית שדה ה3 ערבההרחוב    

 70100, נתב"ג 282ת.ד.    

 ("ענבל")להלן:    

 ;מצד אחד                     

 

 :__________________שם הספק              לבין:

 : _________________ח.פ. / ע.מ  

 ___________________כתובת:                            

 ____________________ :טלפון                          

 ____________________ דוא"ל:                          

 ("הספק"הקבלן", " ",המציע הזוכה" )להלן:  

 ;מצד שני                        

 

  השירותים המבוקשים.  צועיבב ניסיון ובעלניקיון  במתן שירותי עוסקוהספק  הואיל:

 

נבחרה כהצעה הזוכה  והצעתו 07/2019 פומבי מס' מסגרת מכרזוהספק עמד בכל התנאים הנדרשים ב והואיל:

   במסגרת מכרז זה;

           

 וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים מספק זה.  והואיל:

 

 כמפורט להלן;אמצעות הסכם זה והכל והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ב והואיל:

 

 

 :נה והוצהר בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוסכם, הות
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 מבוא .1

 .ספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכם זה ונ .1.1

 באות להוסיף או לגרוע על האמור בהם.כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן  .1.2

 הסעיף יגבר, המכרז מסמכילבין האמור ב סכם זההאמור בה בין או שוני סתירה ישנה בו מקום בכל .1.3
 . ענבל עם המיטיב

 נספחים להסכם זה הינם כדלקמן:ה .1.4

 .ערבות בנקאית -להסכם  1נספח ד'. 1.4.1

 .אישור קיום ביטוחים -להסכם  2נספח ד'. 1.4.2

 .הודעה לעובדי הקבלן –להסכם  3נספח ד'. 1.4.3

  

 :הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:       

פי כל דין, ציוד, כוח אדם מיומן וכל דבר -ונות הנדרשים על, רישימקצועי, ניסיון, מיומנותהוא בעל ידע  .2.1

פי הסכם זה, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית -אחר הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על

 גבוהה.

וכל שאר תנאי העבודה העלולים מצבו, סביבתו, דרכי הגישה אליו  בדק אתהוא ביקר במבנה של ענבל,  .2.2

-ם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו עלניקיון ומצאשפיע על מתן שירותי הלה

 פי הסכם זה.

נספחיו, הבין את מהות שירותי הניקיון והיקפם וכן קיבל כל ק את כל הוראות הסכם זה והוא קרא ובד .2.3

חייבויותיו עפ"י בצע את התהקבלן ישירותי הניקיון.  מתן הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם

 ם זה בכפוף לכל האמור בו ללא תנאי או סייג. הסכ

ידו -מהווה תמורה הוגנת המוסכמת עלהמוקדמות כי התמורה שתשולם לו שוכנע על יסוד בדיקותיו  .2.4

 בגין מתן שירותי הניקיון וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

או להפריע לקיום  למנוע ו אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהם אשר עלוליםאין מניעה חוקית, חוזית א .2.5

 התחייבויותיו עפ"י הוראות הסכם זה.

 הינם נכונים, שלמים, מדויקים ועדכניים. ידו במסגרת הגשת הצעתו-כל המצגים שניתנו על .2.6

אינם נכונים ו/או  או חלקם אשר צוינו במסגרת הצעתוהמצגים של הקבלן אם וככל שיתברר כי כל  .2.7

וכתוצאה מכך ייגרם לענבל ו/או למי מטעמה  עודכניםו אינם שלמים ו/או אינם מאינם מדויקים ו/א

הליך מנהלי ו/או אזרחי  ו/או פלילי,  הוצאה ו/או יינקט נגדם או כלפי מי מטעמם נזק ו/או הפסד ו/או

סכום, ת דרישתה הראשונה וזאת ללא הגבל הקבלן ישפה את ענבל ו/או מי מטעמה על נזקיה מיד עם

לענבל תעמוד בנוסף הזכות לנקוט בהליכים משפטיים לשיקול לרבות הוצאות נלוות ושכ"ט עו"ד ו

 דעתה כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו. 
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 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

וכי  לכל דין ולהוראות כל רשות מוסמכתזה בכפיפות מלאה  עפ"י מכרז לבצע את התחייבויותיו .2.8

 הקבלן.האחריות המלאה לתוצאות כל הפרה של התחייבות זו תחול אך ורק על 

ירותי הניקיון בהתאם להוראות המכרז ונספחיו, באופן איכותי ונאות ולשביעות רצונה להעניק את ש .2.9

 של ענבל. המלא

 .הגורמים הנוגעים בדבר מטעם ענבללהעניק את השירותים עפ"י הנחיות ותיאום מלא עם כל  .2.10

 פי כל דין-הנדרשים על הרשאה או היתראישור, להשגת כל רישיון,  כי יהא אחראי באופן מלא ובלעדי .2.11

ביצוע שירותי  מילוי התחייבויותיו וזאת בטרם תחילתלשם מתן שירותי הניקיון ו ועל פי מכרז זה

פי -וכל עוד הוא מעניק את שירותי הניקיון לענבל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עלעל ידו הניקיון 

 יודיע היתר הנדרשים כאמור. הקבלן אוהמועד שבו פג תוקפו של כל רישיון, אישור הסכם זה החל מ

 המגביל או האסור כנגדו שניתן צו כל על לרבות כאמור הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל עם מיד לענבל

 .ונספחיו למכרז זה בהתאם לספק את השירותים המבוקשים יכולתו את

ניקוי )הניתנים  , בכל מקרה בו השירותיםבהסכם זה לעניין הסבתו מבלי לגרוע מכל הוראה הכלולה .2.12

ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי -( יוענקו לענבל עלחיצוני ו/או הדברה בלבד

עפ"י כל דין ופוליסות ביטוח הנדרשים יתרים הרישיונות והיהיו כל האישורים, הבידי קבלן המשנה 

 , כי הקבלן יהא זהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאתבהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים בה

פי הסכם זה, לרבות -כלפי ענבל ביחס למתן שירותי הניקיון עלמלאה ומוחלטת באחריות שיישא 

והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ענבל בגין כל  ידי קבלן משנה מטעמו-ירותים שיוענקו עלש

 משנההעל ידי קבלן על ידו וקו אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותי הניקיון שיוענ

לעיל ובין אם הנזק כאמור מכוסה בפוליסות המנויות אובדן ו/או הייגרם, בין אם וככל ש, אם מטעמו

 לאו.

 מעתעשויים להתעדכן ( מטעמו משנהה קבלניל לרבות) לעובדיו התשלומיםייתכן ש כי מודע לכך הקבלן .2.13

 אות העדכניות.לעת והוא יחויב לשלמם בהתאם לצווים/לתקנות/להור

 

 אישורים, רישיונות והיתרים של הקבלן: .3

באחריות הקבלן להמציא לענבל את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים במסגרת מכרז זה  .3.1

רישיונות ו/או אישורים ו/או בכי פקיעת תוקף ו/או ביטול ו/או שינוי ב ובהתאם לכל דין. יובהר

ועיקרית של הסכם זה. במקרה שכזה, במידה והקבלן לא ימציא תרים האמורים יהוו הפרה יסודית היב

אישור/היתר/רישיון תקף מיד עם פקיעת/ביטול/שינוי האישור/ההיתר/הרישיון אשר הומצאו לענבל, 

תוכל ענבל לסיים את ההתקשרות באופן מיידי ולחלט את מלוא ערבות הביצוע אשר הומצאה על ידי 

 העומדים לזכות ענבל מכוח דין ו/או הסכם זה. ו/או סעדמבלי לגרוע מכל זכות וזאת הקבלן 

במסגרת מכרז זה וע"פ  הנדרשיםוההיתרים הרישיונות האישורים, כי בידיו מצויים כל הקבלן מתחייב  .3.2

 עבירה פלילית. כל דין לשם קיום התחייבויותיו וידוע לו כי מסירת מידע כוזב בעניין זה עשויה להוות 

 :רישיון קבלן שירותים .3.3
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הקבלן מתחייב בזאת כי ברשותו רישיון תקף כדין לפעול כקבלן , לעיל מהאמור לגרוע בלימ 3.3.1

שירותים בתחום הניקיון ממשרד הכלכלה והתעשייה וכי יהא בחזקתו רישיון כאמור 

זה. הקבלן מתחייב להמציא  הסכם, לרבות תקופות הארכה של הסכםבתוקף בכל תקופת ה

עותק  לענבללת ביצוע השירותים על ידו וכן להמציא עותק של רישיון זה טרם תחי לענבל

שלושים יום לפני מועד פקיעת תוקפו של רישיון קודם או מיד  מכל רישיון חדש, לכל הפחות

 עם קבלת רישיון חדש, לפי המוקדם. 

 או/ו יפקע אם, הסכםה או דין כל פי על לענבל המוקנה סעד ומכל לעיל מהאמור לגרוע מבלי 3.3.2

 סיבה מכל הרישיון לחידוש הקבלן בקשת שתידחה או/ו שהיא סיבה מכל הרישיון יבוטל

 ענבל כאמור ובמקרה כך על לקבלן היוודע עם מיד לענבל בכתב הקבלן כך על יודיע, שהיא

 או דרישות או/ו טענות כל תהיינה שלקבלן ומבלי לאלתר הסכםה את לסיים רשאית תהא

 .כך בשל לפיצוי זכות

 

 :לןמתן השירותים ע"י הקב .4

המבוקשים הכלולים במסגרת המפרט הטכני, השירותים מכלול הקבלן מתחייב להעניק לענבל את  .4.1

 למסמכי המכרז.  כנספח ג'המצורף 

העומדים המתקנים החומרים, האביזרים וכלים, הציוד, את כל ה ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .4.2

דרוש לביצוע היעיל והמלא של וכל דבר אחר המתן שירותי הניקיון לשם בכל התקנים הנדרשים 

 התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

, האביזרים והמתקנים האיכותיים ביותר ובכמות החומריםהקבלן מתחייב לספק את הכלים, הציוד,  .4.3

 ביותר.  לשם ביצוע התחייבויותיו ברמה המקצועית הגבוהה מספקת

והמתקנים ולאחסנם במחסן אשר  באחריות הקבלן לשמור על הכלים, הציוד, החומרים, האביזרים .4.4

 יסופק לו על ידי ענבל.

, אביזרים ומתקנים אשר לדעת ענבל ו/או מי חומרים ידי כל כלי, ציוד,באופן מי הקבלן מתחייב לסלק .4.5

 מטעמה אינם מתאימים לשם ביצוע העבודות הנדרשות. 

של  ות רצונה המלאבאחריות הקבלן לבצע באופן מקצועי ונאות את מכלול השירותים הנדרשים לשביע .4.6

 ענבל.

התאמה  –או אי  עבודה, נזקהקבלן לתקן או לבצע מחדש כל ם לדרוש מרשאי ענבל ו/או מי מטעמה יהיו .4.7

שימוש עקב  ונוצרידי עובדיו ואשר -ממתן שירותי הניקיון עלשנוצרו כתוצאה 

קרה של . בכל מבשל עבודה לקויה של עובדיומתאימים או בציוד/כלים/אביזרים/חומרים שאינם 

 .ידי ועל חשבונו בלבדבאופן מיבשנית העבודה  יבצע את התיקון ו/או יבצע את הקבלן ,כאמור רישהד

את העבודה בשנית, במועד, בהיקף וברמת מנע מלבצע את התיקונים ו/או יהקבלן יבכל מקרה בו  .4.8

צמה ו/או בע את העבודה הנדרשתממנו, תהיה ענבל רשאית לבצע את התיקונים ו/או  הביצוע שנדרשה

 אחר ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות שיתהוו בשל כך.  באמצעות קבלן
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 אותפי הור ויפעלו על יקיימוהעניין,  לפיהוא ועובדיו ו/או עובדי קבלן משנה מטעמו,  כימתחייב  הקבלן .4.9

 בהתאם הנדרשים האישוריםאת  ולהציג 2007-"זהתשסהבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תקנות 

 .תקנותה לדרישות

)א( לפקודת 9מתחייב בזאת לספק את השירותים גם בשעת חירום, כל עוד זו מוכרזת לפי סעיף   הקבלן .4.10

ד 9 -ג ו9, או כאשר מוכרז מצב מיוחד בעורף, כהגדרתו בסעיפים 1948-"חהתשסדרי שלטון ומשפט, 

ת א . מובהר בזאת כי על הקבלן להמשיך ולספק1951-"אהתשילחוק ההתגוננות האזרחית, 

באופן חד  יחרוג והקבלן יחדל ו/או כאילו היה זה בשגרה. היה הסכםבהתאם להוראות ה השירותים

יהווה הדבר הפרה יסודית של  בעת מצב מיוחד כאמור, בזמן חירום או השירותים כנדרש צדדי מביצוע

לקיזוז ו/או כל זכות  ולפי כל דין, לרבות הסכםויות הנתונות לה לפי הוראות ההזכ לענבלויקנה  הסכםה

 לעיכוב אי אלו תשלומים המגיעים לנותן השירותים. 

 

 :התמורה ותנאי התשלום .5

המלא של ענבל ובהתאם על ידי הקבלן, לשביעות רצונה  בגין ביצוע שירותי הניקיון במלואם ובמועדם .5.1

ס (, תשלם ענבל לקבלן את התמורה אשר צוינה על ידו במסגרת טופנספח ג'לכל האמור במפרט הטכני )

 (.נספח ב'הצעת המחיר )

לצורך קבלת השירותים  עובדי הקבלן הנדרשים מספר את , לבקש להרחיבעת בכל ,רשאיתתהא  ענבל .5.2

או לצמצם את כמות העובדים או לשנות את היקף ושעות עבודתם והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה 

 .הבלעדי

חשבונית מס בגין שירותי הניקיון שהוענקו  בכל חודש, יגיש הקבלן לענבל ו/או מי מטעמה 5 -עד היום ה .5.3

אשר ביצעו את  מות העובדיםהעבודה ושלענבל במהלך החודש החולף, בצירוף דו"ח מפורט של שעות 

ור בכתב לגבי תוצאות איש העבודה בפועל. ענבל ו/או מי מטעמה תבדוק את נכונות הדו"ח ותמציא

יובהר כי התמורה . לעיכוב או אי מתן התמורהעל ידי הקבלן יהווה עילה . אי צירוף הדו"ח הבדיקה

 תשולם בהתאם לדו"ח הנוכחות אשר יופק על ידי ענבל.

ל מס ו/או תשלום חוב הנדרשים על פי דין וכ ם לקבלן תנכה ענבל את כל הסכומיםמכל תשלום שישול .5.4

ק לגבי הוראות החועל פי דין ובכלל זה מס הכנסה במקור כמתחייב בעל ענבל לנכותם  אחר אשר יהא

 נותני שירותים לחברות ממשלתיות.

 30בתוך חשבונית מס שהוגשה כאמור תיפרע על ידי ענבל )בכפוף לקיום מלא של התחייבויות הקבלן(  .5.5

הקבלן בהגשת חשבונית המס,  איחר (.30מתום החודש השוטף שבגינו הוצאה החשבונית )שוטף +  ימים

 מצאתה. יוארך המועד לפירעונה בהתאם לתקופת האיחור בה

 הראשונה.ה תעליו להחזירם לענבל מיד עם דריש בו ישולמו לקבלן תשלומי יתר, יהאבכל מקרה  .5.6

( תהא סופית ומוחלטת ולא תשולם נספח ב'התמורה אשר תצוין על ידי הקבלן בטופס הצעת המחיר ) .5.7

   תמורה נוספת על ידי ענבל. כל 

 קבועים יהיו( נספח ב'ופס הצעת המחיר )יודגש כי הסכומים אשר יצוינו על ידי הקבלן במסגרת ט .5.8

והקבלן לא יוכל לשנותם במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל 

שתמומש. יובהר כי אין האמור מתייחס למקרה בו הסכומים יעודכנו באמצעות 
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את התמורה צווים/תקנות/הסכמים/הוראות חוק/הוראות תכ"מ וכו'. במקרה שכזה, ענבל תשלם 

ו/או במהלך תקופת  ההתקשרות תקופת במהלך יחולו בו במקרה, בנוסףבהתאם לעדכונים האמורים. 

 על השפעה להם תהיה אשר עובדיםה בזכויות אחרים שינויים ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש,

 שאיריהא  הקבלן ,התמורה העלאת והמחייבים זה הסכם במסגרת הקבלן ידי על המועסקים העובדים

 . את בקשתו תבחן וענבל התמורה סכום העלאת את לבחון בבקשה, אסמכתאות בצירוף, לענבל לפנות

ם עובדי הקבלן סיפק לא, זאת ובכלל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו התחייבות אחר הקבלן מילא לא .5.9

לאמור  בהתאם תפקידו ביצע לא שעובד הקבלן ככל או/ו כנדרש אביזרים/מתקנים וחומרים/ציודכלים/

לעבודה בשעה שנקבעה ולא סופק  התייצבלא  או/ו תפקידו במילוי התרשלו/או  נספחיועל  זה במכרז

 התרשל או/ו ונספחיו זה מכרז מהוראות הוראה הפר שהקבלן ככל על ידי הקבלן עובד מחלי ו/או

, מכרז זה פי ועל דין כל פי על, כמעביד עליו המוטלות החובות כל את במלואן קיים לא או/ו בקיומן

 . אחר סעד לכל בזכותה יפגע שהדבר מבליתהא רשאית ענבל לבטל את הסכם ההתקשרות עימו 

 

 :תקופת ההתקשרות .6

חודשים )עשרים וארבעה חודשים( אשר תחל  24תהא לתקופה של  הזוכה המציע עם ההתקשרות.6.1

 .("התקשרות"תקופת ההלן: במועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי הצדדים )ל

 תקופהשמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים ל ינהמזמל.6.2

חודשים )שניים עשר חודשים( בכל פעם,  12(, ארבעים ושמונה חודשיםחודשים נוספים ) 48עד של 

תקופת ההתקשרות )להלן: "והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה  באופן חלקי או מלא

די מתן הודעה בכתב לספק, על רצונה להאריך את ההתקשרות בתקופה וזאת על י "(המוארכת

 .ימים לפני תום תקופת ההתקשרות כאמור  10נוספת, 

יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וככל שתתממש, יחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם על 

 נספחיו, בשינויים המחויבים. 

בהתאם לצרכיה כאמור , תמומש לעיל 6.2סעיף ב כאמור האופציה במסגרת תקשרותהה הארכת.6.3

יום  45 -תצהיר בכתב וזאת לא יאוחר מ לענבלמציא מתחייב לה הקבלןולשיקול דעתה של ענבל. 

 :כדלקמןלפני מועד תום תקופת התקשרות, 

 

 בעניין חובותיהם קיום בדבר, בו השליטה בעלי ושל שלו בכתב תצהיר לענבל יגיש הקבלן 6.3.1

 הדין בית לחוק השנייה בתוספת המפורטים החיקוקים מהוראות איזה פי לע, העובדים זכויות

, לרבות ההוראות המפורטות בתוספת השלישית לחוק להגברת 1969-ט"תשכ, לעבודה

 ההרחבה צווי פי ועל"( האכיפה להגברת חוק)" 2011-של דיני העבודה, תשע"ב האכיפה

 יפורטו בכתב בתצהיר"(. העבודה דיני)להלן: " לענף הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים

 הקנסות כל וכן כאלה והיו במידה, בו השליטה ובעלי הקבלן של הפלילי בדין ההרשעות

 ועד ההתקשרות שמראשית לתקופה ביחס העבודה דיני של הפרה בגין מאלה מי על שהושתו

 . הארכה למועד

 ההארכה למועדד וע ראשית ההתקשרותאו מי מבעלי השליטה בו הורשעו מ/ווהקבלן  היה 6.3.2

 אליו זיקה בעל או עליושהוטלו  אוהפרת דיני העבודה,  בשל יותר או אחת פלילית בעבירה
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 חוק לפי עבירה המהוות הפרות משש יותר בשללהגברת האכיפה  חוק מכוח כספיים עיצומים

  והכל בהתאם לשיקול דעתה של ענבל. לא תמומש האופציה להארכת ההתקשרותייתכן כי , זה

לחוק  5עבודה שמונה לפי סעיף  מפקחעל ידי  נקנסו בו השליטה מבעלי מי או והקבלן היה 6.3.3

ביותר משני קנסות בשל  ההארכה, בשנה שקדמה למועד 1985 -"והתשמהעבירות המנהליות, 

והכל בהתאם לשיקול  תמומש האופציה להארכת התקשרות לאייתכן כי הפרת דיני העבודה, 

 אותה עבירה יספרו כקנסות שונים. בגין קנסות מספר כי בזאת מובהר. דעתה של ענבל

, ימסור לעיל כאמור הברירה זכות מימושימים מיום  30מתחייב בזאת כי תוך  הקבלן, בנוסף 6.3.4

את כל עובדיו המועסקים הודעה חתומה על ידו לפיה מסר והחתים  אגף רכש ומכרזים בענבלל

ויצרף  3כנספח ד'הקבלן, המצ"ב  על הפניה בדבר מנגנון הטיפול בתלונות עובדי ענבלב

 להעבירכן על הקבלן  כמו. הנ"ל נספחכאמור את אישורי החתימה של עובדיו על גבי ה תולהודע

 על עובדים העסקת בחוק כמשמעותו הניקיון בתחום שירות כקבלן לפעול תקף רישיון עותק

 .   הסכםה של דיתיסו הפרה תהווה זו בפסקה האמור הפרת. 1996-"ותשנ, אדם כוח קבלני ידי

 הסכם את להביא רשאית תהא המזמינה כי בזאת מוסכם, לעיל 6.2 -ו 6.1 בסעיפים האמור על אף.6.4

 מראש ובכתב. ימים 30 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום ההתקשרות לידי

ות ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לה מכוח כל דין, לרב לעיל 6.4בנוסף לאמור בסעיף .6.5

זה לאלתר, ע"י מתן הודעה בכתב  הסכםרשאית לבטל  ענבלו/או תוספת זו, תהיה  הסכםמכוח ה

 לקבלן, בקרות אחד מן המקרים הבאים:

 

בכל מקרה שתיפתח חקירה פלילית או שיוגש כתב אישום נגד הקבלן ו/או בעליו ו/או מי מבעלי 

ר דרישת תשלום שנמסרה לקבלן הודעה בדב ענבלמניותיו ו/או מי משותפיו ו/או שתתקבל אצל 

לחוק להגברת האכיפה בשל הפרת חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת  16בהתאם לסעיף 

לגרוע מכל זכות אחרת של וזאת מבלי  השלישית לחוק להגברת האכיפה על ידי הקבלן כלפי עובדו

 זה או על פי דין.  הסכםב ענבל

 

 :בקר מטעם ענבל .7

המכרז הוראות ויישום ביצוע ולם או חלקם, ל אופן מתן שירותי הניקיון, כעויהא אחראי  הבקר יפקח .7.1

יהיה מוסמך לתת כל הוראה בקשר עם מתן  . הבקרהוראותיו שלוהוראות ענבל וביצוע ההסכם, ו

או חלקם, לזמן להפסיק את מתן שירותי הניקיון, כולם  קיון, כולם או חלקם, לרבות הוראהשירותי הני

והכל בכפוף לזכות את הוראות הבקר ולהישמע להן, במלואן והקבלן מתחייב לבצע  מסוים או לצמיתות

 .שעות ממועד קבלת ההוראה 72נבל, בתוך הקבלן להגיש הסתייגותו בגין כל הוראה כאמור לע

לא אינם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימ והבקרה שניתנו לבקרמובהר ומוסכם כי אמצעי הפיקוח  .7.2

ואין בפיקוח כאמור כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות כלשהי פי ההסכם -את התחייבויותיו על

 פי ההסכם.-ומאחריות כלשהי המוטלת עליו על
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 :כוח אדם .8

שם מתן השירותים המבוקשים הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש ל .8.1

כלים, עי תחבורה, ציוד, , לרבות השגחה ופיקוח, אמצוכן את כל האמצעים הנלווים לכוח האדם

 מדים וכיו"ב. אביזרים, חומרי ניקוי, 

מתן שירותי שם ל ההדרוש בעלי אזרחות ישראלית בלבד, בכמות הקבלן מתחייב להעסיק עובדים .8.2

בעלי  ,ולפי העניין מנות והמקצועיות הנדרשים לשם ביצוע השירותיםהניקיון ואשר יהיו בעלי המיו

 פי כל דין לביצוע עבודתם.-על יםרישיון הנדרשו אישורים, היתרהכשרה מקצועית, 

ויפקח  בתדירות של אחת לשבוע, למשך חצי שעה לפחותמפקח אשר יגיע לענבל הקבלן מתחייב להעסיק  .8.3

כל הודעה ו/או הוראה מטעם בקר . הקבלן ישמש כאיש הקשר מטעם המציע. עבודת אנשי הצוותעל 

יובהר כי לענבל תהא  אותו מועד לקבלן עצמו.תחשב כהודעה שנמסרה ב תימסר למפקחענבל אשר 

 הזכות לצמצם/להרחיב את מספר הביקורות אשר יבוצעו על ידי המפקח.

בענבל יעמוד בהוראות כל דין ובכל האמור במסמכי מכרז מטעמו  הקבלן מתחייב שכוח האדם שיועסק .8.4

 זה על נספחיו. 

זה, כל  י ניקיון לענבל מכוח מכרזהקבלן מתחייב לשלם לכל המועסקים מטעמו אשר יעניקו שירות .8.5

ן מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי הקבל –סכום הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד 

מודע לתמורה הצפויה להשתלם לו מכוח מכרז זה ומצא כי היא תאפשר לו לשלם לעובדיו כנדרש בכל 

 הוראה/דין.

זה, נקבע כך  למכרז בנספח ב'ה של עובדי הקבלן, כאמור כי השכר עבור כל שעת עבוד מובהר בזאת .8.6

והכל בהתאם  דיו את השכר הקבוע בחוק/בהוראות ובתקנותשיבטיח יכולתו של הקבלן לשלם לעוב

כי ידוע לו שהתחייבותו לשלם לעובדיו  פי חוק. הקבלן  מאשר בזאת-המחויבות על למכלול הדרישות

 , כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה.פי חוק-את מלוא התשלומים המתחייבים על

  

 :יחסי הצדדים .9

, אינם ולא יחשבו המשנה שיועסקו על ידומי מטעמו, לרבות מנהליו , עובדיו, שלוחיו וקבלני הקבלן ו .9.1

מעביד בין ענבל או מי  –ולא יחולו כל יחסי עובד  ין כעובדי ענבל אלא כקבלנים בלבדלכל דבר ועני

 שום דבר ועניין.או מי מטעמו, ב הקבלןמטעמה ובין 

צו, תקנה,  כל פי ועל דין כל פי על, כמעביד עליו המוטלות החובות כל את במלואן לקיים מתחייב הקבלן .9.2

 אדם כל או/ו מטעמו מי או/ו עובדיו כלל בדין הקבוע השכר אתבעצמו  ישלם זאת ובכלל הסכםהוראה ו

 ,היתר בין, ההוראה בכלליות לפגוע מבלי ,ישלם והוא מתן שירותי הניקיון עם בקשר ידו עלאשר יועסק 

 ידי על הניקיון ענף לגבי שנקבעו אלה לרבות ,בדין הקבועים סוציאלייםה תשלומיםה כלאת 

 כן, כמו. הניקיון עובדי את המייצג המקצועי האיגוד/ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות

, ויד על שיועסקו שליח או/ו נציג או/ו עובד כל עם ותהקשור ההוצאות כל תשלוםל אחראי הקבלן יהיה

 ביטוח ודמי הכנסה מס ניכוי כל ולרבות כדין להם להגיע אשר עשוי אחר םותשל כל או/ו פיצויים לרבות

 תלושילהעניק לעובדיו ומי מטעמו  . באחריות הקבלןדין י"עפ אחרים חובה ותשלומי ניכויי כל, לאומי

 יפחתו לאלעובדיו ולכל המועסקים מטעמו,  הקבלן שישלם הסכומים כי ,ובהרי. שכר במועד הנדרש
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 לחוק( ב)28 סעיף של מכוחו לרבות בצו, בתקנה, בהסכם, בהוראה, ,בדין יקבעו או שנקבעו מהסכומים

 .האכיפה להגברת

 מיד ענבל את תלפצו או/ו לשפות מתחייב הקבלן, האכיפה להגברת לחוק 49 שבסעיף להגבלות בכפוף .9.3

 של דרישה כל בשל ,אם וככל שייגרמו ,לענבל שייגרמו נזק או/ו כל הוצאה בגין, רישתה הראשונהד עם

 התקיימו לפיה( פשרה מכוח לרבות) מוסמכת של ערכאה החלטה או/ו כלשהו בעניין הקבלן מעובדי מי

 הוצאות בגין לרבות הנם כאמור והפיצוי השיפוי. ומעביד עובד יחסי ענבל לבין הקבלן מעובדי מי בין

 בקשר ענבל שהוציאה אחרות הוצאות או שייגרמו וככל אם, שייגרמו הפסדים או/ו ד"עו טרחת שכר

 . מכך וכתוצאה

 על לקבלן ממנה שיגיעו הסכומים מן קיזוז של בדרך ל"הנ השיפוי זכות את לממש זכאית תהיה ענבל .9.4

 .זה הסכם פי

 

 :הוראות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה .10

 חוק": להלן) 2011 – ב"תשע, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות את מכיר הוא כי מצהיר בלןהק

 תביעה או/ו זכות שום לו תהא לא כן ועל זה לחוק בהתאם לפעול ענבל של בצורך ומכיר ("האכיפה להגברת

י לכך, מסכימים הצדדים א .אכיפה להגברת החוק הוראות לקיום ענבל מחדלי או/ו לפעולות בקשר טענה או/ו

 כדלקמן:

 

 בדיקה תקופתית ותיקון הפרות 

 עבודתם לתנאי בנוגע תקופתיות בדיקות, בתוקפו עומד ההסכם עוד וכל בשנה פעמיים תערוך ענבל .10.1

 החוק הוראות י"עפ והכל בהסכם כאמור לה שירותי הניקיון המסופקים בגין הקבלן עובדי של ושכרם

 להגברת בחוק כהגדרתו, מוסמך שכר בודק באמצעות תערכנה דיקותהב. לפיו או האכיפה להגברת

דו"ח בודק השכר יימסר לענבל פעמיים בשנה  .דעתה לשיקול בהתאם ידי ענבל-על ייבחר אשר, האכיפה

 (. 1.7( ובראשון ביולי )1.2בראשון בפברואר ) -

 ח"רו י"ע תקופתית הבדיק תיערך, מוסמך שכר בודק בעניין המתאימות התקנות הותקנו לא עוד כל .10.2

 שבאמצעותם הקבלן מעובדי לפחות 10% לגבי תקופתית בדיקה ערך לפי, ענבל י"ע שייקבע, חיצוני

 האכיפה להגברת החוק הוראות פי-על שערך הבדיקה ממצאי את וכן לענבל הניקיון שירותי מסופקים

 . ("דו"ח בודק השכר"לפיו )להלן:  או

 .לקבלן יימסר ממנו העתקו ענבל עבור יוכן השכר בודק ח"דו .10.3

 נוספות בדיקות לעת מעת לערוך, המוחלט דעתה שיקול י"עפ, רשאית ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .10.4

 התקנות להתקנת עד הביניים ובתקופת) מטעמה מוסמך שכר בודק באמצעות, לעיל לאמור

 מפר הקבלן לפיה, לענבב תלונה קבלת בעקבות לרבות(, חיצוני חשבון רואה באמצעות, נטיותהרלוו

 יהיו ותדירותה הבדיקה היקף. שירותי הניקיון לענבל את המספקים מעובדיו מי כלפי דין הוראות

 . דין לכל ובכפוף ענבל של הבלעדי דעתה שיקולהתאם לב

 רואה או/ו המוסמך השכר בודק ידי על שיבוצעו הבדיקות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב הקבלן .10.5

 במסגרת. העניין לצורך ענבל ידי-על ימונה אשר מוסמך מקצועי גורם כל עם או/ו החיצוני החשבון

 הביקורת עריכת לצורך לענבל שיידרשו נטייםהרלוו המסמכים כל את הקבלן להמציא יידרש הבדיקה
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, שלהם הוותק בציון עובדים רשימות, אלה ובכלל החיצוני החשבון רואה או/ו המוסמך השכר בודק י"ע

 פנקס, עבודה שעות פנקס, שכר ותלושי שכר פנקס, עבודה הסכמי, העסקתו תנאי על דלעוב הודעה

 פנסיוניים ביטוחים, לאומי ביטוח, הכנסה למס תשלומים על לעובדיו בנוגע אישורים, ומחלה חופשה

 את המספקים הקבלן לעובדי ששולמו שכר וניכויי הפרשות, תשלומים בגין אחרות ואסמכתאות

 ובהתאם והסכמתו העובד פרטיות להגנת בכפוף לבדיקה הרלוונטי אחר מסמך וכל הניקיון שירותי

 או/ו המוסמך השכר בודק או/ו לנכון תמצאשענבל  כפי והכל 1981 – א"התשמ, הפרטיות הגנת לחוק

 .זה הסכם של יסודית הפרה התהוו נטייםהרלוו המסמכים המצאת אי. החיצוני החשבון רואה

 ערכוישי המזדמנות הבדיקותעם  וכן לעיל כאמור, התקופתיות השכר דיקותב עם פעולה ישתף הקבלן .10.6

 החיצוני החשבון לרואה או/ו מוסמך שכר לבודק או/ו לענבל יעביר זה, ובכלל מטעמה מי או ענבל ידי-על

  מטעמה למי או/ו לענבל יאפשר וכן הדרישה ממועד ימים 7 תוך לעיל כאמור שתתבקש אסמכתא כל

 . ידם-על קבעוישי הזמנים לוחותל בהתאם העסקתם תנאי לגבי הקבלן ובדימע לפנות אל מי

 את הקבלן ימסור, ענבל ולבקשת לעיל כאמור המזדמנת או התקופתית הבדיקה עריכת בתום .10.7

 האסמכתאות כל בצירוף, לכך שיתבקש מיום ימים 7 בתוך מוסמך שכר בודק ח"לדו התייחסותו

 הקבלן ואשר השכר בודק ח"בדו נזכרה אשר הדין בהוראות מידהעאי  או/ו ליקוי, הפרה כל. המתאימות

 עובדיו לכל ביחס וזאת השכר בודק ח"דו מקבלת ימים 7 בתוך הקבלן ידי על תתוקן, עליה חולק אינו

להסכם  בהתאם הניקיון שירותי במתן ידו-על שהועסקו עובדים לרבות) הניקיון שירותי את המספקים

, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, ההפרה מיום החל(, הסתיימה והעסקתם זה

 . כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל יספק הקבלן. נטיהרלוו הדין להוראות בהתאם

 ח"דו": להלן) התייחסותה את לקבלן ענבל תעביר, השכר בודק ח"לדו הקבלן תגובת בחינת לאחר .10.8

 ימים 7 תוך יתקן הוא ובהתאם הקבלן את יחייב ההתייחסות ח"בדו האמור כי מוסכם(. "ההתייחסות

: יחדיו כולם יכונו להלן) לעובדיו ביחס הדין בהוראות עמידה -אי או/ו הליקויים, ההפרות כל את

 שירותי את המספקים עובדיו לכל ביחס וזאת מענבל ההתייחסות ח"בדו כך שנקבעו ככל(, "ההפרה"

 והעסקתם להסכם זה בהתאם הניקיון שירותי במתן ידו-על עסקושהו עובדים לרבות) הניקיון

 להוראות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת ההפרה מיום החל(, הסתיימה

 . נטיהרלוו הדין

 כאמור הפרה – לעיל כאמור לכך שנקבע הזמן פרק בתוך הקבלן ידי-על תוקנה לא ההפרה כי נמצא .10.9

 מבלי וזאת ידיימ באופן ההסכם את לסיים הזכות את לענבל ותקנה הסכם זה של ודיתיס הפרה תהווה

 כי, בזאת מובהר. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה בגין דין כל פי-על לה הנתון אחר סעד מכל לגרוע

-על ענבל זכויות מלוא למיצוי תביעה או/ו טענה על כלשהו ויתור משום יהיה לא ההתקשרות הפסקתב

, לעיל כאמור, ההפרה תיקון אי בשל ההסכם ביטול, ספק הסר למען. דין כל פי-ועל ההתקשרות תנאי פי

 או/ו סעד קבלת או/ו מטעמה מי או/ו ענבל כלפי כלשהי תביעה זכות מטעמו למי או/ו לקבלן יקים לא

 .ההתקשרות סיום בעקבות, לאו אם ובין נזק לו נגרם אם בין, מטעמה ממי או/ו ממנה כלשהו פיצוי

 את לתקן לקבלן נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהיה ענבל .10.10

 . העניין לנסיבות בהתאם וזאת ההפרה

 המפורטות החיצוני החשבון רואה או מוסמך שכר בודק מפעילות הנובעות העלויות בכל יישא הקבלן .10.11

 . לעיל
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 הפרה תהווה לעובדיו ביחס הקבלן ידי-על הדין תמהוראו איזו של הפרה כי, מובהר ספק הסר למען .10.12

 הסכם זה. של יסודית

 העומדים וסעד זכות מכל לגרוע ומבלי דין כל י"ועפ זה הסכם במסגרת הקבלן מהתחייבויות לגרוע מבלי .10.13

 דרישת או/ו לחיוב כוונה על הודעה הקבלן אצל תתקבל בו במקרה, ההסכם ולפי דין כל י"עפ לענבל

 להגברת חוק פי-על זה ובכלל כלשהי מוסמכת מרשות פלילי אישום או/ו מנהלית ההתרא או/ו תשלום

 מסמך וכל מההודעה עותק לה ויעביר ענבל את ידיימ באופן בדבר יעדכן הוא, לעובדיו בנוגע, האכיפה

 ההודעה הנ"ל. קבלת ממועד יום 15 תוך מההתראה העולה ההפרה את ויתקן אליה נטיהרלוו

 בהתאם התראה, האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו מהממונה קיבלה כי ןלקבל ענבל הודיעה  .10.14

 תוך מההתראה העולה ההפרה את הקבלן יתקן(, "ההתראה: "להלן) האכיפה להגברת לחוק 16 לסעיף

 .ההתראה קבלת ממועד יום 15

 

 כמעסיק עליו החל חוק וכל המגן חוקי בדרישות הקבלן לעמוד בותימחו

 הזכויות מלוא את לקבל וימשיכו מקבליםוכל המועסקים מטעמו  עובדיו כי ייבומתח מצהיר הקבלן .10.15

 הסכמים מכוח לרבות, דין כל ומכוח העבודה משפט של המגן חוקי מכוח להם המגיעים והתשלומים

 חוק הוראות מכוח זה ובכלל בדין הקבועים ובמועדים רלוונטיים הרחבה וצווי , הוראותקיבוציים

 וחוק מינימום שכר חוק, השכר הגנת חוק, הנוער עבודת חוק, ומנוחה עבודה שעות חוק, שנתית חופשה

 הוצאות החזר, הבראה דמי תשלום לעניין הרחבה צווי הוראות מכוח תשלום כל וכן פיטורים פיצויי

 . לעת מעת שיהיו כפי, יוקר ותוספת ותק תוספת, חגים דמי, לפנסיה הפרשות, נסיעה

 וכל המועסקים מטעמו. לעובדיו בנוגע דין כל י"עפ הנדרשים מיםהרישו כל את ינהל הקבלן .10.16

וכל המועסקים מטעמו,  עובדיו כל בגין להעביר וימשיך מעביר הוא כי ומתחייב מצהיר הקבלן .10.17

 ניכוי לרבות, חוק פי-על לבצע מעביד שעל הניכויים כל את ,זה הסכם במסגרת ניקיון שירותי המספקים

 .לחודש אחת של בתדירות, ביטוח פוליסות/גמל לקופות כויוני לאומי ביטוח, הכנסה מס

 בו, עבודה הסכם, ועם כל המועסקים מטעמו במסגרת מכרז זה עובד כל עם לחתום הקבלן מתחייב עוד .10.18

 והסכמים הרחבה צווי לרבות, דין כל לדרישות בהתאם, העובד של ושכרו עבודתו תנאי כל יכללו

 הקבלן יודיע, עבודתו תקופת במהלך העובד של העסקתו בתנאי וישינ שיחול ככל. נטייםרלוו קיבוציים

 .הדין דרישות פי-על השינוי בדבר בכתב לעובד

 בהתאם הודעהולכל המועסקים מטעמו במסגרת מכרז זה,  עובד לכל הקבלן לספק מתחייב עוד .10.19

 שכרו תנאי עדכון של במקרה לרבות, 2002 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק להוראות

 .עבורו הסוציאליות להפרשות בנוגע הודעה לרבותו החוק מאותו כמתחייב

כי הוא ממלא וימשיך למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה בישראל  הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת .10.20

 וכלפי כל המועסקים מטעמו במסגרת מכרז זה. בקפידה מלאה כלפי עובדיו 

 . דין כל מכוח הקבלן מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען .10.21

 

 עלות שכר עובדי הקבלן ועלויות אחרות, כולל רווח

ערך לשעת עבודה שלא יפחת הקבלן מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים   .10.22

בחוק קבוע כפי ש( שעות נוספותגמול בגין כולל  אשר אינו)לעובד ניקיון לשעת עבודה המינימום משכר 
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, והצו 2013 -ג"ע, תשציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים תהעסק

-" בהתאמה( ו/או חוק שכר מינימום, תשמ"זשירות קבלני צו"-" ושירות קבלני חוקמכוחו )להלן "

 של ובמקרה, ככל שחלים, הקבלןכל צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי אחר, החלים על , ו/או  1987

"(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר ומתחייב הדין הוראות)" המיטיבה ההוראה לפי - ירהסת

בנושא  הכללי החשב עתכפי שאלה קבועים בהוד המינימאלייםאת רכיבי השכר כי ישלם לעובדיו 

המצ"ב לנספח  18מהדורה  7.3.9.2.2ה.  מספר", לכל שעת עבודה בתחום הניקיון למעביד שכר עלות"

 כל פי על ,מעת לעת אלו ברכיבים שייערך לעדכון ובהתאם"(, "להחשכ הודעת)להלן: "צעת המחיר ה

 .דין

ולהלן ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן לפי כל דין, הסכם קיבוצי ו/או צווי  לגרוע מהאמור לעיל מבלי .10.23

אשר יועסקו דיו עובכל ל ישלם, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הרחבה, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת

מטעמו במתן השירותים, לכל הפחות את רכיבי השכר הבאים, אשר ישולמו בהתאם לשיעורים 

עבודה, -שכרולתנאים הקבועים בהוראות הדין ובכללן צו קבלני שירות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת: 

חופשות ה שנתית, ביטוח לאומי, חופשתוספת ותק, תוספות יוקר, מענק מצוינות, שי לחגים, דמי חגים, 

, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית / בחגים הבראה, גמול בגין שעות נוספותמיוחדות, בגדי עבודה, דמי 

או הסעות בהתאם להוראות הדין, הפרשות  , הוצאות נסיעהבימי שבתון )לרבות יום הבחירות לכנסת( /

 לקרן השתלמות. לגמל עבור החזר הוצאות נסיעה, דמי מחלה והפרשות לקרן פנסיה ו

יקבעו רכיבים  אשרהדין  בהוראות שינוי שיחולתקנות או צווים או  שיותקנועל אף האמור לעיל, ככל  .10.24

ו/או ישנו או יעדכנו את שיעורם או גובהם של הרכיבים האמורים,  לעיל 10.22שאינם מנויים בסעיף 

ו נותני השירותים ובגינם, יעדכן הקבלן באופן מיידי את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדי

התשלום בפועל לקבלן ייעשה בהתאם  כך שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות או בצווים כאמור.

למרווח מהסכום המעודכן בהוראה המעדכנת, כפי שמרווח זה מצוין בטופס הכספי המצ"ב להסכם זה 

 . ב'כנספח 

בהם בגין עובדיו אשר יועסקו מטעמו  והתנאים הנלווים שיישא השכר עלותכי  בזאת מתחייב הקבלן .10.25

 הנקוביםהרלוונטיים,  השעתיים מהתעריפים תפחת לא, של עובד ניקיון עבודה לשעתבמתן השירותים 

 על"( כפי שתעודכן מעת לעת המינימאלית השכר עלות)להלן: " טופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח ב'ב

 כללי קיבוצי הסכםאו /ושירות כמוגדר לעיל  בהתאם לתעריפים הקבועים בצו קבלני לרבות ,דיןפי כל 

 .הניקיון בענף ההרחבה צו או

 טופס הצעת המחירל ובהתאם זה הסכם פי על הקבלן להצהרות לב בשים היתר בין, מתחייבת ענבל .10.26

על פי  הנדרשבגין השירותים הניתנים לה, בהיקף  הסכם(, כי התמורה המשולמת על פי הב' נספח)

מעלות השכר המינימאלית של העסקת נותני השירותים על ידי הקבלן  לא תפחת ,מסמכי המכרז

 . טופס הצעת המחירב כמפורט, רווח כוללבתוספת העלויות הנוספות 

 היקף ואת לענבל לספק נדרש הוא אותם השירותים את ובחן שבדק לאחר כי ומתחייב מצהיר הקבלן .10.27

 ניסיונו על ובהסתמך ענבל רצון יעותלשב מלא באופן ביצועם לשם יידרש אשר השירותים מתן שעות

 ביצוע בגין הקבלן הוצאות כל את כוללת הסכםה פי על התמורה, הקבלן ושל ענבל של עבר ונתוני

ומשקפת רווח  ימאליתהשכר המינ עלות לרבות, הסכםה פי על הנדרש בהיקף ענבלל הניתנים השירותים
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לו להמשיך ולספק את השירותים כאמור  לקבלן )כולל שולי בטחון( בשיעור המקובל עליו והמאפשר

 ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש. התקשרותלמשך כל תקופת ה הסכםב

 כהגדרתם, זיכרון ויום אבל יום, נישואין מפאת היעדרות, נוספות בשעות עבודה, מחלה ימי בגין תשלום .10.28

". גב אל גב" בשיטת נבלבע המוצבים השירותים ותנינ בגין, בנפרד לקבלן ישולם, הדין בהוראות

 בהסכם זה.  5ע בהתאם לאמור בסעיף יבוצ התשלום

ישולמו לקבלן בנפרד,  צו הרחבה בענף הניקיון, , כהגדרתם בצו קבלני שירות,מענק המצוינות ושי לחגים .10.29

צו  , במועדים, בתעריפים ובאופן המפורט בצו קבלני שירות,בענבלבגין נותני השירותים המוצבים 

על בסיס הערכת פעילות העובד בהתאם לשיקול דעתה של בשיטת "גב אל גב"  הניקיון, הרחבה בענף

 בהסכם זה. 5בהתאם לאמור בצו ובהתאם למפורט בסעיף התשלום יבוצע ענבל. 

, ענבלמקבלן ההסעדה ב ארוחות יהיו זכאים לרכוש בענבלנותני השירותים המוצבים  -סבסוד ארוחות .10.30

 והכל בהתאם לאמור בצו הרחבה בענף הניקיון. ענבל במחירים הנהוגים לגבי עובדי

וזאת על מנת שיספק  ענבלמתנות בטובין הניתנות לעובדי ענבל תעדכן את הקבלן בדבר שווי ה .10.31

 כל בהתאם לאמור בצו הרחבה בענף הניקיון. למועסקים מטעמו מתנות בטובין בשווי זהה וה

 לרגל ראש השנה ו/או חג הפסח ענבללעובדי  תחל על מתנה כספית המוענק אמובהר בזאת כי סעיף זה ל .10.32

 .)שי לחג כהגדרתו בצו(

 ותלושי לעובד הודעה טופס לוויקב וכדין מפורט עבודה הסכם על יחתמו עובדיו כל כי מתחייב הקבלן .10.33

 . הדין להוראות בהתאם מפורטים שכר

ל העובדים מתחייב לשלם את שכר העבודה וכל התשלומים הנדרשים לפי הוראות הדין לכ הקבלן .10.34

, במועד שנקבע עובד כל של הבנק לחשבון הקבלן ידי על במישרין הפקדה באמצעות, מטעמושיועסקו 

יספק וישלם במועד  הקבלןבכל חודש, עבור החודש שחלף.  9 -בדין, ובכל מקרה לא יאוחר מהיום ה

וכמפורט  פי הוראות הדין-לכל אחד מהעובדים כאמור את כל התנאים הסוציאליים, המחויבים על

, וכן יבצע בגינם הפרשות לקופת גמל וקרן פיצויים בתדירות של אחת לחודש ו/או בתוספת זו בחוזה

פי החוק, לרבות ניכוי מס -ויעביר בגין העובדים כאמור במועדם את כל הניכויים שעל מעביד לבצע על

 הפרשת כיק מובהר, הכנסה וביטוח לאומי וניכוי לקופת גמל בתדירות של אחת לחודש. למען הסר ספ

 שיעסוק עובד כל של לעבודתו הראשון החודש מתום החל תבוצע פיצויים וקרן גמל קופת עבור התשלום

 . השירות במתן

 ההפרשות, שירות קבלניוצו  שירות קבלניחוק  להוראות בהתאםעוד מובהר למען הסר ספק, כי   .10.35

י פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי לפיצויים כאמור בחוזה זה יבואו במקום מלוא החבות בפיצוי

. מובהר, כי הקבלן יהיה מחויב 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14האישור הכללי שניתן מכוח סעיף 

לשחרר לעובדיו את מלוא הכספים הצבורים לטובתם בתוכניות הפנסיוניות, לרבות רכיב הפיצויים, 

עות נוספות וימי מנוחה, וזאת בכל סיום העסקה )בין ולרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בש

רשאי למשוך את כספי כן, הקבלן לא יהיה -ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו( ומכל סיבה שהיא. כמו

בהתאם , וזאת, בין היתר, , לרבות תגמולי המעסיקהסדר הפנסיוני של העובדהתגמולים שנצברו ב

 . 2005-פיננסיים )קופות גמל(, תשס"הלחוק הפיקוח על שירותים  23להוראות סעיף 

 .הסכםה של יסודית הפרה תהווה, הקבלן ידי על הדין מהוראות איזו הפרת כי בזאת מובהר .10.36
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 בתוספת, העובדים של השכר עלות שסכוםלו  יתברר כאשר ומיד אם לענבל הקבלן מתחייב להודיע .10.37

 יפרט כאמור במקרה. בלןלק המשולמת מהתמורה גבוה, העובדים העסקת בגין הנוספות העלויות

, שכר תלושי לרבות, התחשיבים להוכחת נטירלוו מסמך כל ויספק נטייםהרלוו התחשיבים את הקבלן

 . ועוד מס חשבוניות, נוכחות דוחות

 

 פעילות הבקר מטעם ענבל לבירור תלונות

וכל  הקבלן עובדי של בתלונות קבלת, בירור וטיפול על אחראיהבקר מטעם ענבל ו/או מי מטעמו  .10.38

 (. "בירור תלונות": להלן) ושכרם העסקתם תנאי לגביהמועסקים מטעמו 

ליידע את כל עובדיו ואת כל המועסקים מטעמו בנוגע לאפשרות להגיש תלונה וזאת  מתחייב הקבלן .10.39

במידה ומי  .ביותר הקרוב השכר לתלוש נלווה כדף, זה הסכםל 3נספח ד'ההודעה הכלולה ב באמצעות

כמו , הקבלן מתחייב למסור לו את ההודעה בשפה המובנת לו. רהוטה דובר עברית מעובדי הקבלן אינו

 ימים 3 ובתוך שירותי הניקיון מתן תחילת ממועד ימים 3 בתוך לענבל בכתב עדכון הקבלן ימסורכן, 

הודעה כאמור  קיבל אכן מעובדיו עובד כל לפיו, בהתאמה, הניקיון שירותי למתן חדש עובד מהצבת

 . ת לובשפה המובנ

 לעבוד שמיועד בשורותיו חדש עובד לבין הקבלן ביןשייחתם  עבודה הסכם לכל גם תצורף ל"הנ ההודעה .10.40

 במסגרת מכרז זה. ענבלב

 שנה כלב ויולי ינואר בחודשים הקבלן עובדי של השכר לתלוש נלווה כדף תצורף ל"הנ ההודעהבנוסף,  .10.41

 כת, ככל שתמומש.ותקופת ההתקשרות המואר ההתקשרות תקופת לתום עד וזאת

די הקבלן בכל עוביקול דעתם המוחלט ליזום פניות לפי ש-מטעמה יהיו רשאים עלענבל ו/או הבקר  .10.42

 הקשור לתנאי העסקתם. 

 

 הפרות ותיקונן 

 מי של ושכר העסקה תנאי של להפרה בנוגע בכתב דרישה או/ו תלונה הקבלן אצל והתקבלה היה .10.43

 מי ידי על מטעמו למי או/ו אליו הופנתה אשררז זה, ו ו/או המועסקים מטעמו במסגרת מכמעובדי

 בעצמו לו התגלתה או/ו  אחר גורם כל או/ו עובדים ארגון ידי-לעהמועסקים מטעמו ו/או  או/ו מעובדיו

וכן יספק כל מידע ו/או  קבלתה ממועד שעות 24 בתוך לענבל ממנה עותק ימסור(, "התלונה": להלן)

 לידיעת התלונה את יעבירו הללו, לבקר או/ו לענבל תלונה הגיעהו היה. מסמך מיד עם דרישת ענבל

 הקבלן.

 ובין אצלו שהתקבלה בין, תלונה בכל ויעילה יסודית, מהירה בצורה לטפל בזאת מתחייב הקבלן .10.44

 ככל, הפרה כל ימים מיום קבלת התלונה, 7 -ולא יאוחר מ ידימי באופן ולתקן ענבל אצל שהתקבלה

 בתוך ,ולבקר לענבל וימסורו/או המועסקים מטעמו  עובדיו של ושכרם סקתםהע לתנאי בנוגע, שקיימת

 .בה הטיפול ואופן התלונה בדיקת ממצאי את המסכם ח"דו, התלונה לו הומצאה שבו מהמועד ימים 7

, לעיל כאמור מסכם ח"דו אותו במסגרת, לענבל הקבלן ימציא – הקבלן עובדי זכויות של הפרה נמצאה .10.45

 זכויות הפרת בגין רטרואקטיבי תשלום  כולל, במלואם הממצאים תיקון את תהמפרט בכתב תשובה

. נטיהרלוו הדין לדרישות בהתאם, הלנה פיצויי או/ו וריבית הצמדה הפרשי בתוספת בעבר העובדים

 .כאמור ההפרה תיקון על המעידים מסמכים לענבל ימסור הקבלן
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 ההפרה – התלונה מיום ימים 7 תוך הקבלן ידי על תוקנה לא העובדים זכויות של ההפרה כי נמצא .10.46

הסכם  י"עפ ההתקשרות את לסיים הזכות את לענבל ותקנה הסכם זה של יסודית הפרה תהווה כאמור

. הסכם זה מכוח לרבות, ההפרה בגין דין כל פי-על לה הנתון סעד מכל לגרוע מבלי וזאת דיימי זה באופן

 מלוא למיצוי תביעה או טענה או כלשהו ויתור משום יהיה לא ההתקשרות בהפסקת כי בזאת מובהר

 על חובה קיום אי בשל הסכם זה ביטול, ספק הסר למען. דין וכל ההתקשרות תנאי פי-על ענבל זכויות

 פיצוי או/ו סעד לקבלת או/ו מטעמה מי או/ו ענבל כלפי לקבלן כלשהי תביעה זכות יקים לא, זה סעיף פי

 . ההתקשרות סיום בעקבות לאו אם ובין נזק לו נגרם אם בין, מטעמה מי או/ו ממנה כלשהו

 את לתקן לקבלן נוסף זמן להקצות, המוחלט דעתה שיקול פי-על, חייבת לא אך, רשאית תהא ענבל .10.47

 .       העניין לנסיבות בהתאם וזאת תיקון הטעון

 כללי

ת כלשהן בעבירוובהתאם לדרישות ענבל, הצהרה על כך שהוא לא הורשע  הקבלן ימסור מעת לעת .10.48

 תחום דיני העבודה כלפי עובדיו ולא הושתו עליו עיצומים כספיים מכוח החוק להגברת האכיפה.ב

וכל קנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק להגברת האכיפה ולת .10.49

 תיקון או שינוי עתידי ככל שייעשה בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.

 פרק זה כדי לפגוע בזכות מזכויות עובדי הקבלן.אין בכוחן של הוראות  .10.50

 

 

 

 הפרות וסעדים .11

)ג( לחוק החוזים  7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  .11.1

 .1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

ר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד יתיאין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ל .11.2

 פי הסכם זה או על פי כל דין.-אחרים הנתונים לו על

ויתור מצד ענבל או מי מטעמה על זכותה על פי הסכם זה במקרה מסוים לא יהווה ויתור על זכות זו  .11.3

כל זכות  בכל מקרה אחר. אי עמידה על זכויות ענבל לא תהווה ויתור מצידה על זכות זו. כל ויתור על

 וכל שינוי אחר בתנאי הסכם זה יחייבו אך ורק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.

, מכל סיבה שהיא, תהא ענבל זכאית  לסלק את ידו של הקבלן מן במקרה בו הובא הסכם זה לידי סיום .11.4

האתר ולבצע את שירותי הניקיון בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם 

בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר, או למכור אותם או כל חלק  כך

והקבלן יחויב לסלק  המגיע לענבל מהקבלן לפי הסכם זה מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום

ידו מהאתר מיד עם הודעת ענבל כאמור ולהותיר באתר את כל הציוד והחומרים שיהיו מצויים בו 

 ו מועד כאמור לעיל. באות

ומבלי לגרוע מזכותה של ענבל לכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אמור לעיל ה אף על  .11.5

 ענבלכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה, תהא  בקרות

 זה לאלתר: הסכםרשאית לבטל 
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זה ולא תיקן את ההפרה בתוך התקופה  כאשר הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות הסכם .11.5.1

 שנקבעה על ידי ענבל לתיקון ההפרה בהודעתה בכתב. 

 פי הסכם זה או שהפסיק את ביצועם כאשר הקבלן לא התחיל להעניק את שירותי הניקיון על .11.5.2

להתחיל או להמשיך בביצועם או כשהסתלק  בקרימים להוראה בכתב מה 7ית תוך ולא צי

 מביצועם בכל דרך אחרת;

ית והקבלן לא צי ו/או לא משביע רצון סבור שקצב הענקת שירותי הניקיון איטי מדי שהבקרכ .11.5.3

לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח  ימים להוראה בכתב מהבקר 7תוך 

 ;ובמכרז זה מפרטן שירותי הניקיון באופן המתחייב באת מת

חמור בביצוע הסכם  ן או באופןהוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדו כשיש בידי הבקר .11.5.4

 קבלן, הקבלן לא הביא לתיקון ההתרשלות ותוצאותיה;זה ולאחר שמסר התראה בכתב ל

כאשר הקבלן הסב הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה לצורך הענקת  .11.5.5

 או בניגוד לה; שלא בהסכמת הבקר או מי מטעם ענבל –שירותי הניקיון 

ת הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת כאשר הקבלן פשט א .11.5.6

נושיו או אם מונה לו נאמן או כונס נכסים, קבוע או זמני, או נעשה בו חיסול עסקים בכל אופן 

ו/או שניתן צו  לרבות פירוק זמני או פירוק מרצוןגם כשהגוף בפירוק,  –שהוא ובגוף מאוגד 

י הקבלן או זכות מהותית מזכויותיו ו/או ניתן צו להקפאת עיקול נגד נכס מהותי מנכס

ו/או הטלת  יום מיום מתן הצו 30עיקול או הצו לא בוטלו בתוך הקבלן וההליכים כנגד 

  העיקול;

הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  כאשר יש בידי הבקר .11.5.7

שהי בקשר להסכם זה או לכל דבר הכרוך הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כל

 בביצוע הסכם זה;

להפרה יסודית של הסכם זה. כמו  הדבר ייחשב אם הפר הקבלן אחד מהסעיפים לעיל, אזי .11.5.8

ה ו/או נסיבותיה, לרבות כל חשד יכן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופי

ובלבד שניתנה לקבלן  תיחשב ככזודית, לעבירה פלילית, בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסו

 יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה. 14התראה מוקדמת בכתב של 

 ענבל תהא, האכיפה להגברת החוק מהוראות הוראה הפר הקבלןו במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .11.6

 ו חלקן:לפעול בכל אחת מהדרכים המנויות להלן, כולן א הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית

 לבטל הסכם זה.  .11.6.1

לקבל כל פיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק שייגרם לענבל בגין ההפרה כאמור, לרבות כתוצאה  .11.6.2

 מביטול הסכם זה אם החליטה ענבל לבטלו.

 .הביצוע ערבות את לחלט .11.6.3

 כהגדרתו הממונה של כדרישה הוצגו או/ו נתבעו או/ו שנדרשו סכומים הקבלן לעובד לשלם .11.6.4

, כאמור תשלום בגין ענבל את הקבלן ויפצה ישפה כאמור, סכום שולם. פהאכי להגברת בחוק

 .כדין וריבית הצמדה הפרשי בתוספת
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 שחבה סכום מכל, הקבלן מעובדי למי ששילמה סכומים לרבות, ענבל זכאית לו סכום כל לקזז .11.6.5

 .לקבלן בכתב בהודעה וזאת לקבלן

, זה הסכם או/ו דין מכוח לענבל םשעומדי מהסעדים לגרוע או/ו לפגוע כדי לעיל באמור אין .11.6.6

 .עליהם להוסיף אלא

פת הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוס יצוע האמור בפרק יושתו עלבגין בענבל הוצאות  .11.7

מבלי לפגוע בזכות ענבל לתבוע מהקבלן כל נזק אחר שנגרם  וזאת מהן כפיצוי מוסכם מראש 15%של 

הסכם זה ו/או לפי כל דין. כמו כן הקבלן יישא בכל ההוצאות  כל סעד העומד לענבל מכוחלה ו/או 

 הנלוות לרבות שכ"ט עו"ד ו/או כל הוצאה אחרת.

 איסור הסבה או המחאה .12

יו לפי הסכם זה או הסכם זה או כל חלק ממנו, זכות מזכויותהקבלן אינו רשאי להסב לאחר  .12.1

זה לאחר, אלא בהסכמת ענבל מראש ואינו רשאי להמחות איזו מזכויותיו על פי הסכם התחייבויותיו 

 ובכתב.

הסכמה כאמור ככל שניתנה, לא יהא בה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את העבודות נשוא שירותי  .12.2

 של ענבל. יקיון כמתחייב מהסכם זה ונספחיו לשביעות רצונה המלאהנ

סודיות ועל כל בכל מקרה בו ייעשה שימוש בקבלן משנה, יהא על קבלן המשנה לחתום על הסכמי ה .12.3

מסמך מכל סוג אותו תציג ענבל לקבלן המשנה לחתימתו. אין באמור משום גריעה מכל חובה החלה על 

 כל הקשור, במישרין ו/או בעקיפין הקבלן והקבלן יישא באחריות מלאה, מוחלטת ובלתי מסוייגת בגין

 לקבלן המשנה.

זה  את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחותיובהר כי  .12.4

 . קבלןבכל עת וללא צורך בהסכמת ה

 

 ערבות ביצוע .13

 יו לפי הסכם זה ו/או כל חלק ממנולהבטחת ביצוע שירותי הניקיון על ידי הקבלן וקיום כל התחייבויות .13.1

נומית וכתנאי לתשלום כלשהו של ענבל לקבלן עפ"י הסכם זה, ימציא הקבלן לענבל ערבות בנקאית אוטו

"ערבות אלף שקלים חדשים( )להלן: )חמישים ₪  50,000להסכם זה, בסך של  1כנספח ד'בנוסח המצ"ב 

ההתקשרות בין הצדדים לרבות יום לאחר מועד סיום  60(. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד הביצוע"

 ההארכות, ככל שימומשו.

הביצוע ו/או להציג  ערבות של פהתוק את להאריך מתחייב הקבלן -ערבות הביצוע בתקופת ההארכה .13.2

 תוארך ההתקשרות שתקופת ערבות ביצוע חלופית ותואמת את דרישות ערבות הביצוע המקורית, ככל

 .  כאמור ההתקשרות תוארך בה לתקופה וזאת הנוכחית ההתקשרות תקופת תום לאחר ענבל ידי על

יזו מהתחייבויותיו מכוח הסכם ענבל תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע בכל מקרה בו הפר הקבלן א .13.3

 הוא לא תיקן את ההפרה.ימים ו 7לקבלן התראה בכתב בת זה, בתנאי שנמסרה 

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים שעומדים לענבל, היה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.4

האכיפה פי הסכם זה, לרבות חובותיו מכוח החוק להגברת -והקבלן יפר איזו מהתחייבויותיו על
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וחובותיו כמעסיק כלפי עובדיו וכן בכל מקרה בו ענבל תחויב לשלם סכום כסף למי מעובדי הקבלן בגין 

הפרת התחייבויות הקבלן כלפיו, תהא רשאית ענבל לממש את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, מבלי 

 שתידרש לנמק את החלטתה.

די ענבל, בהתאם להוראות הסכם זה, יפקיד י-בכל מקרה בו תחולט ערבות הביצוע לקיום הסכם זה על .13.5

ימים ממועד חילוט ערבות  7וזאת בתוך ות בנקאית חלופית לקיום הסכם זה הקבלן בידי ענבל ערב

  הביצוע כאמור.

 אחריות  .14

פי הסכם זה ולהתאמתם -לטיב שירותי הניקיון שיעניק לענבל על הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי .14.1

 ה.המלאה לדרישות ענבל ולצרכי

וכי עליו בלבד תחול  י הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאיפ-כי בביצוע התחייבויותיו עלהקבלן מצהיר  .14.2

האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק, אובדן או 

מו כתוצאה ובלבד שלא ייגר ו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמוהפסד, ישיר או עקיף, שיקרו או יגרמ

 מי מטעמה. ו/או ממעשה או מחדל של ענבל

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם תוך כדי או  אופן בלעדיהקבלן יהיה אחראי ב .14.3

מתן שירותי הניקיון ו/או ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, מכל -עקב מתן שירותי הניקיון ו/או אי

והקבלן מתחייב  ענבל ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה סיבה שהיא, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות

 לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור. 

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כאמור לעיל, או כל  .14.4

גדה וכן בגין מלוא הסכום אשר תידרש הפסד אחר שייגרם לענבל, לרבות כתוצאה מכל תביעה שתוגש נ

ענבל לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י הקבלן ו/או 

ו/או הפרה ו/או פי הסכם זה -י החלה על הקבלן עלקיום התחייבות כלשה-כתוצאה מהפרה ו/או מאי

מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה פי דין ו/או רשות -קיום התחייבות של כל הוראה על-אי

וזאת באופן מיידי עם  פי הסכם זה ו/או על פי כל דין-עלבגין נזק או חבות שהקבלן אחראי לגביהם 

על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט קבלת דרישה ראשונה של ענבל. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם 

 ע"י ענבל בנסיבות הנ"ל. שישולמו

יב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על שירותי הניקיון שיבוצעו הקבלן מתחי .14.5

 ידו לפי הסכם זה וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על שירותי הניקיון.-על

לא יהא בסיום ההתקשרות עפ"י הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה  .14.6

 ה ו/או משירותי הניקיון או קשורה אליהם.בגינם נובעת מהסכם ז

 

 סעיף הביטוח  .15

מדינת ענבל חברה לביטוח בע"מ, לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מתחייב  הקבלן

את הביטוחים הכוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים  ולהציג לענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראלישראל 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: לותכאשר גבו
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 ביטוח חבות המעבידים

 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל  .א

 והשטחים  המוחזקים; 

 דולר ארה"ב לעובד, מקרה  ולתקופת ביטוח )שנה(; 5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .ב

 ב לכסות את חבותו של הקבלן כלפי קבלנים,  קבלני משנה  ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.הביטוח יורח .ג

מדינת ישראל היה  ונטען לעניין קרות  ענבל חברה לביטוח בע"מ, את יטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות הב .ד

קבלנים  תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן,

 .ו, קבלני משנה ועובדיהם שבשירות

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

הקבלן יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש  .א

 בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב; 2,500,000 –יפחתו מ גבולות האחריות למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( לא  .ב

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

 רכוש מדינת ישראל  ייחשב רכוש צד שלישי. .ד

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הקבלן כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,  קבלני משנה   .ה

 ועובדיהם. 

כוש מדינת ישראל שהקבלן ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו המתייחס לר -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .ו

 בו, יבוטל.

 סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי. .ז

, ככל שייחשבו  אחראים  ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראלהביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את  .ח

 למעשי ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו.

 

 ביטוח אחריות מקצועית

 

 הקבלן יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית; .א

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו שייגרמו בקשר  .ב

 . הדברה במבני ענבל חברה לביטוח בע"מלביצוע שירותי 

 דולר ארה"ב; 500,000נה( לא יפחת מ  גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח )ש .ג

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   -
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,  אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כלפי  CROSS LIABILITYאחריות צולבת  -

                                     המדינה.                          

מדינת ישראל ככל שייחשבו אחראיים  ענבל חברה לביטוח בע"מ, הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את  .ה

 למעשי   ו/או  מחדלי הקבלן  וכל הפועלים מטעמו.

                                                                                              

 ביטוח רכוש

 

הקבלן יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לביצוע העבודות, 

 וכן את מלאי חומרי הניקיון. 

 

 כללי

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל  יכללו התנאים הבאים:

, בכפוף להרחבי לביטוח בע"מ, מדינת ישראלענבל חברה  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים: .א

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על כך  .ב

 .יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ 60הודעה מוקדמת של  

ענבל חברה לביטוח בע"מ, יעה, חזרה או השתתפות כלפי המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תב .ג

 מדינת ישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

הקבלן  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  .ד

 יסות.המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפול

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .ה

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .ו

אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 

 ח.הביטו

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית,  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  .ז

 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף  להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .ח

                                                             

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור  יומצאו על ידי 

 עד למועד חתימת החוזה.     לענבל חברה לביטוח בע"מ הקבלן

  

חריותו מדינת ישראל וכל עוד אענבל חברה לביטוח בע"מ, הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם 

קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מידי שנה בשנה, 

בתוקף . הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל כל עוד החוזה עם 
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בחתימת מבטחו על חידושן לענבל חברה לביטוח ר הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישו

 לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.  בע"מ

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש 

או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל  מדינת ישראל על כל סעדענבל חברה לביטוח בע"מ, את האמור כוויתור של 

 פי  חוזה זה.

 

 קיזוז .16

ובין אם בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום הקבלן, בין אם לפי הסכם זה  ענבל רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לה מאת

קצוב ובין שאינו קצוב, כל סכום שיגיע לקבלן מאת ענבל, בין אם לפי הסכם זה ובין אם בדרך אחרת כלשהי, בין 

 בגין ביצוע הקיזוז.שיהיה עליה לתת כל הודעה לקבלן  הסכום קצוב ובין שאינו קצוב, מבליש

 שמירת סודיות .17

ידי ענבל ו/או ע"י -כל מידע, הן בכתב והן בעל פה, שיימסר לקבלן, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, על .17.1

, בקשר להתקשרות נשוא גורם הקשור בענבל ו/או שיגיע לידיו, או לידי מי מעובדיו, או למי מטעמו

הסכם זה ו/או בכל התקשרות ו/או מגע בין הצדדים, במישרין או בעקיפין, לא יועבר לכל צד אחר, 

 והקבלן ו/או מי מטעמו לא יעשו בו כל שימוש שהוא, למעט לפי המוסכם עם ענבל מראש ובכתב.

רים באופן כלשהו לפעילותה לרבות כל ידע, בכתב או בעל פה, בנושא תהליכים הקשו –"המידע" פירושו  .17.2

של ענבל, כל מידע המתייחס לנתונים, שמות, כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, 

כניות וסחאות, נתוני ותוצאות בדיקות, תכניות, שרטוטים, נים, שיטות עבודה, תוכנות מחשב, תתזכיר

ם כלשהם, שיפורים, ידע מסחרי כלשהו, מחקר, תוצאותיהם ונתוניהם, תהליכי פיתוח, נתונים טכניי

תמחירים, מחקרי שוק, נתוני שיווק, מידע הנוגע לעובדי ענבל וכל נושא אחר הקשור בענבל ו/או בתחומי 

 פעילותה.

הקבלן מתחייב להימנע מלמסור, לפרסם, לגלות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין,  .17.3

באופן של פרסומו בכל אמצעי תקשורת ן מחוץ לישראל, ולרבות ראל ובילכל אדם או גוף, בין ביש

כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע או הנובע ממנו. כן מתחייב הקבלן שלא לגלות או לאפשר 

 שימוש ו/או העתקה של המידע, לכל אדם וגוף.

עובדיו, כן יחתים  הקבלן יחתום על תצהיר סודיות ככל שיידרש ותצהיר זה יחייב הן אותו והן את כלל .17.4

 כל עובד ו/או קבלן משנה על תצהיר סודיות כל אימת שיתבקש.

 ,זה מטעמו של התחייבויותיו במסגרת סעיף כי כל הפרה מצידו או מצד מידוע לו הקבלן מצהיר כי י .17.5

תגרום לענבל נזק כבד, ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את ענבל בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן 

ם שייגרמו לענבל והעשויים להיגרם לענבל עקב הפרת התחייבויות מהתחייבויותיו כאמור, וזאת רווחי

 מבלי לפגוע בזכותה של ענבל לקבלת כל סעד אחר או נוסף על פי כל דין.

זמן והיא תהא בתוקף גם לאחר ה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בהתחייבות זו תעמוד בתוקפ .17.6

 ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים. תום תוקפו של הסכם זה ו/או
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 מניעת הפרעה לציבור .18

הקבלן יעשה כל הנדרש על מנת למנוע הפרעה לנוחיות הציבור ו/או לעובדי ענבל בגין הענקת שירותי  .18.1

 הניקיון על פי הסכם זה.

הקבלן אחראי לתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל נזק ופגיעה שיגרמו בקשר עם מתן שירותי הניקיון  .18.2

מבנה קיים, רשתות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכיו"ב, וזאת בין אם נגרמו באקראי ובין אם היו ל

נחוצים או בלתי נמנעים במסגרת הענקת שירותי הניקיון. כל תיקון כאמור יעשה לשביעות רצונה של 

 ענבל.

נזקים ופגיעות עקב אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו בכל מקרה של גרימת  .18.3

פעולות או מחדלים שננקטו על ידו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין או רשות מוסמכת 

 או תוך רשלנות או זדון.

 ביטול או סיום ההסכם ,הפסקה .19

 -הסכם זה באופן חדנוסף על האמור במסמכי המכרז על נספחיו ובהסכם זה, לענבל שמורה הזכות לבטל  .19.1

 ד מהמקרים הבאים: צדדי בכל אח

וזאת בכל עת שתמצא יק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק תהא רשאית לבטל ו/או להפסענבל  .19.1.1

 ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ימים  30של עשו על ידי מתן הודעה לספק יביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל י .19.1.2

 מראש ובכתב.

די ענבל לעיר אחרת ו/או למקום אחר, לענבל שמורה הזכות להביא הסכם זה הועברו משר .19.1.3
 לסיומו. 

 
אחד מהמקרים ה מראש לספק בכל תו ייעשו על ידי ענבל ללא כל הודעביטול ההסכם ו/או הפסק .19.2

 : הבאים

נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או לא אתי ו/או שיש בו לגרום  פלילי כל חשד לכוונה ו/או מעשה .19.2.1

עקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד ו/או ב

 בו תקבע ענבל.

 .ר"פש או/ו כינוס בהליכי הספק לפיו מידע הגיע ענבלל .19.2.2

 .הדין תומהורא הוראה הפר הספק לפיו מידע הגיע לענבל .19.2.3

 . פ"הוצל או/ו ש"בימ בצו', ג צד לידי התמורה את להעביר נדרשהענבל  .19.2.4

 סודית בהסכם.הפרה של הוראה יכל  .19.2.5

בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל, תשלם ענבל בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה,  .19.3

 זה יחשבשבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת ההסכם ו מהשירותים המבוקשיםלספק בעד אותו חלק 

 .לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה לספק על פי הסכם זה ו/או בקשר אליו

השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה את ההסכם  .19.4

לספק עילת תביעה כלשהי נגד )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה 

 ביעהת מוותר בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט כלפי ענבל בגין כל עילה ו/או טענה ו/אווהספק  ענבל
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ו/או כל עניין אחר, הקשורים  הפסד ,או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטיןו/ו/או פיצוי 

העלולים להיגרם לו מכך, פרט  במישרין /ואו בעקיפין להסכם זה ו/או למסמכי המכרז על נספחיהם

 . קת ההסכםשבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפס מהשירותיםלתמורה בעד אותו חלק 

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד מהמקרים  .19.5

 ר.לאחהשירותים המבוקשים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי  ,למען הסר ספק .19.6

על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן. למען הסר ספק  והתחייבויותיין בכל מקרה בו יפר הספק את כל ד

במקרה  , לא יחולוהסכם זהכי הזכויות המוקנות לספק על פי  אתבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזומ

 .ושל הפרת ההסכם על יד

במישרין ו/או בעקיפין לשירותים כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור  .19.7

המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. במסגרת זו הספק מתחייב להעביר 

טל ההסכם, היה והופסקה ההתקשרות ו/או בו ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן במלואו.כל מידע לענבל, 

במישרין ו/או בעקיפין לענבל, וישמיד ל המסמכים המצויים בידו והקשורים הספק יעביר לענבל את כ

את כל המידע המצוי אצלו כך שלא יהיו במשרדיו מסמכים, חומרים אלקטרוניים, הודעות ו/או כל 

 עניין אחר הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לענבל ו/או להתקשרות נשוא הסכם זה.

 אחריות ופטור מאחריות .20

כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והספק מוותר בזאת מוסכם בזאת כי לספק אין ולא יהיו כלפי ענבל 

בביצוע התפקידים המוטלים  הו/או עובדי השה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתבמפורש בגין כל פעולה ו/או מע

 עליהם ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .21

ל גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור הספק ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין ע

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת עד לתום תקופת אישור מס הכנסההימנו )להלן: "

ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם, תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה 

 רה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספק.את המגיע להם כחוק מהתמו

 סמכות שיפוט .22

ו/או המרכז תהיה הסמכות המקומית, הייחודית  יפו/לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב

ולכל בית משפט אחר מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים  סכם זה או הנובע ממנווהבלעדית בכל עניין הנוגע לה

 אלה.  

 הודעות .23

כל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב כהודעה שנמסרה בתוך בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל, מ

שעות  24ום, או בתוך פי כתובתו הרשומה במבוא להסכם זה בדואר רש-שעות מעת שנשלחה לצד השני על 72

 .אם נמסרה באופן ידני
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

               __________________     __________________ 

 הקבלן         ענבל חברה לביטוח בע"מ              
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 נספח ד'1 להסכם - ערבות בנקאית לביצוע ההסכם )ערבות ביצוע(

 ה(ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכיי 10 –לא יאוחר מ  הספק)יוגש לענבל על ידי 
 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של "ים/המבקש")להלן:  ____לבקשת ה"ה ________________ .1
אנו ערבים  "(, ענבל)להלן: " מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור "(השירותים)להלן: " לשם מתן שירותי ניקיוןחברתכם 

 הקרן סכום"( )להלן: אלף שקלים חדשים בלבדחמישים )במילים: ₪   50,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 הלן:)ל מטה( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל למדד המחירים לצרכן כמפורט "ל"הנ
 השירותיםבכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת  ,"(למדד הצמדה הפרשי"

 ענבל. עבור

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  משמעו מדד המחירים - "מדד המחירים לצרכן" א.
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות  - "המדד החדש" ב.
 זו.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד  יו הפרשי ההצמדהאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יה 
החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש 

 שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  החישוב דלעיל את סכום הערבות, לפי םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש 
קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס 

דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות.  את
לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום 

 הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

לבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות ב 2021, באוקטובר 1 –ה זו תישאר בתוקף עד ערבות  .6
 זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב,

 מספר סניף ________          ________________סניף   ___   בנק ___________שם ה                                 

 חתימה של מורשה החתימה וחותמת הבנק ______________________      __ תאריך                                 
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 אישור בדבר קיום ביטוחים – הסכםל 2'דנספח 

 מדינת ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, : לכבוד

 , קריית שדה התעופה3בה רח' הער בכתובת:

 70100נתב"ג,  282ת.ד                 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  אישור קיום  ביטוחים

 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________)להלן "הקבלן"( לתקופת 

יון במבני ענבל חברה יקשרותי נום ________________בקשר לאספקת הביטוח  מיום _______________ עד י

 את הביטוחים המפורטים להלן:ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל בהתאם למכרז/חוזה עם לביטוח בע"מ 

 

 : פוליסה מספר____________ביטוח חבות המעבידים

 

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  .1

 דולר לעובד למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000מסך  גבולות האחריות לא יפחתו  .2

 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של הקבלן כלפי קבלנים,  קבלני משנה  ועובדיהם היה ויחשב     כמעבידם. .3

מדינת ישראל  היה  ונטען לעניין קרות  ענבל חברה לביטוח בע"מ, את יטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות הב .4

מחלת מקצוע  כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן, קבלנים, /תאונת עבודה

 .וקבלני משנה ועובדיהם שבשירות

 

 ______________: פוליסה מספרביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

ן פעילותו אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בגי .1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   2,500,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

ירותו פועלים או פעלו בו, המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהקבלן ו/או כל איש שבש -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .4

 מבוטל.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .5

 סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי. .6

 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של הקבלן כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,  קבלני משנה  ועובדיהם.  .7

מדינת ישראל  ככל  שייחשבו אחראים ענבל חברה לביטוח בע"מ, את  הביטוח  על פי הפוליסה מורחב לשפות .8

 למעשי  ו/או מחדלי הקבלן והפועלים מטעמו. 
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 : פוליסה מספר ______________ביטוח אחריות מקצועית

 

הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  .1

רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, כתוצאה ממעשה , 

 .  הדברה במבני ענבל חברה לביטוח בע"משייגרמו  בקשר לביצוע שירותי 

 דולר ארה"ב; 500,000גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( לא יפחת מ   .2

 -הבאות: הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; -

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   -

 ,  אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הקבלן כלפי המדינה.    CROSS LIABILITYאחריות צולבת  -

מדינת ישראל  ככל שייחשבו אחראיים  למעשי   ו/או  ענבל חברה לביטוח בע"מ, ביטוח מורחב לשפות את  .4

 בלן  וכל הפועלים מטעמו.מחדלי הק

 

 :_____________: פוליסה מספרביטוח רכוש

 

 ביטוח אש מורחב לציוד וכלי עבודה המשמשים לביצוע העבודות בערכי כינון וכן את מלאי חומרי הניקיון. 

 

 כללי

 

 בפוליסות הביטוח  הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

מדינת ישראל בכפוף  להרחבי  השיפוי  יטוח בע"מ, ענבל חברה לבלשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:  .1

 כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו  .2

 .רשום לחשב  ענבל חברה לביטוח בע"מיום לפחות במכתב   60הודעה מוקדמת של  

  שראלמדינת יענבל חברה לביטוח בע"מ, עה, השתתפות  או חזרה, כלפי אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תבי .3

 ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון.

הקבלן  אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על  .4

  המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .6

 לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני  המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית,  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות  .7

 נוסח ביט_______)יש לציין שנה(", בכפוף  להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8
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 וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכפוף לתנאי

 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 

  ________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת     

  

 תאריך: __________________                                                 
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 3'נספח ד

 הודעה לעובדי הקבלן

 

"( מקבלת שירותים מהמעסיק שלך וכחלק מהתקשרות זו הנך צפוי לספק ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "
 ענבל.שירותי ניקיון/ הדברה/ ניקוי חיצוני של מבנה 

. על כן, ככל שהנך רש ובמועדכנדלך  ושכרך משולמיםענבל רוצה לוודא שהעסקתך נעשית עפ"י דין וכי כל זכויותיך 
 סבור כי מעסיקך פוגע בדרך כלשהי בזכויות שלך עפ"י דין בקשר לעבודתך ו/או סיומה, ענבל מעוניינת לדעת על כך.

תלונות הלהיות הממונה לעניין קבלת  , מנהל רכש ותחזוקה בענבל,לשם כך, ענבל מינתה את מר נתנאל מלמד
 תלונות באחת או יותר מהדרכים הבאות:ה ן ולבירורהטיפול בהן. ניתן לפנות אליו למתו

 

 03-9778190:  טלפון

 natim@inbal.co.il : דוא"ל

 .70100, נתב"ג, 282יית שדה התעופה, ת.ד קר ,3 ערבההדואר: ענבל חברה לביטוח בע"מ, רחוב 

 

תלונות, כי דרשת בכתב ממעסיקך למלא חובותיו הות הממונה לבירור בנוסף, אתה גם רשאי להודיע לענבל, באמצע
 כלפיך וכיצד הוא פעל. 

 הוראותובהתאם ל מכוח נעשית הודעה זו וכי בינך לבין ענבל ומעביד עובד יחסי ליצור כדי זו בהודעה אין כי מובהר
 .הדין

 ה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.הפני

 

 

 בכבוד רב,      

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ         
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