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 מבוא .א

 

 הזמנה להציע הצעות .1

"( מזמין בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש המכוןהמכון הטכנולוגי חולון )"

 כמפורט במכרז זה לרבות בחוזה על נספחיו.הצעה למתן שירותי שמירה ואבטחה למתחם המכון, 

 רקע .2

המפורטת בהסכם המצורף למסמכי ההתקשרות עם חברת השמירה ואבטחה תהיה לתקופה 

 המכרז .

 שעות ביממה, בהתאם להוראות החוזה. 24הזוכה במכרז יספק למכון שירותי שמירה ואבטחה 

צע על ידו לשעת שמירה ואבטחה בתמורה לביצוע השירותים יקבל הקבלן תמורה בגובה המחיר המו

 כפול מספר שעות השמירה ואבטחה שיבוצעו בפועל, והכול בהתאם להוראות החוזה.

 השירותים המבוקשים יינתנו על ידי עובדי הזוכה בלבד. לא ניתן יהיה להשתמש בקבלני משנה.

כי האמור בפרק זה הוא לידיעה בלבד. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה  יודגש

 המצורף לו.

 לוח זמנים למכרז .3

 הזמנים לעריכת המכרז: לוחלהלן 

 .12:00בשעה  29.7.18סיור קבלנים: 

 2.8.18המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: 

 . 14:00עד  9:00בין השעות  2.9.18המועד להגשת ההצעה למכרז: 

 

לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה לדחות  רשאיהמכון 

את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר 

 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, בהתאם לפרטים שמסר.

 הגדרות .4

 תהיה המשמעות שלצידם: הבאיםים למונח

 למכרז זה, לרבות כל נספחיו. כנספח א'החוזה המצורף  -" החוזה"

כל התפקידים, המטלות והעבודות הנדרשים  -" שירותי שמירה ואבטחה" או "השירותים"

 מהמציע, הכול כקבוע במכרז זה לרבות בחוזה.

 

 תנאי הסף .ב
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 כללי .1

התנאים המפורטים בפרק  כלעל  במועד הגשת ההצעהרשאים להשתתף רק מציעים העונים  במכרז

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים זה להלן. 

למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן  המתייחסיםסף  תנאי

 של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 שפטי של המציעמעמדו המ .2

 להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין. המציעכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על 

 אין להגיש הצעה המשותפת למספר תאגידים.

 :ההצעה לטופס לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו, ולצרף המציעעל 

 צילום של אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על התאגדותו;

 אישור תקף של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועמידה בדרישות  .3

. להוכחת עמידה 1976 -בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעמודהמציע על 

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות תו לצרף להצע על המציע בדרישות אלה

שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ואישור תקף  (שבה מוגשת ההצעה מס ערך מוסף )אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה

 על ניכוי מס במקור.

 ערבות מכרז .4

במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום כתנאי מוקדם להשתתפות 

לפחות עד ליום  בתוקף שתהיה, חדשים שקלים( אלף וחמישה עשרים) 25,000 -מ שלא יפחת

 .בלבד זה ובנוסח, למכרז כנספח ב', בנוסח המצורף  30.11.18

 :המציעים של ליבם לתשומת

 ;למכרז' ב כנספח שצורף כפי הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש

 .המציע לבין הערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת

 "מצורפת ערבות מקורית". –יציין על עותק ההצעה אליה מצורפת הערבות המקורית  המציע

 .תפסל על הסף ולא תידון כלל –הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש 

אם יתארך תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא, יהיה המכון רשאי לדרוש מהמציע להאריך את 

תוקף הערבות בתקופה נוספת, כפי שימצא לנכון. אי הארכת תוקף הערבות, על אף בקשת המכון, 

 שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

ורטות בתקנות חובת המכרזים המכון יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בנסיבות המפ

 , ובכפוף להן.2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע
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יום לאחר  60המכון שומר לעצמו את הזכות להחזיק ברשותו את ערבויות המציעים שלא זכו במכרז 

סיום ההליכים המכרז, זאת למקרה שייווצר צורך להכריז על מציע כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו 

 ל מציע אחר.ש

)ארבעה עשר( יום  14"(, וזאת ערבות ביצועהזוכה במכרז ימציא למכון ערבות כמפורט בחוזה )"

 לפני פקיעתה של ערבות המכרז או לפי הוראות החוזה, לפי המוקדם מביניהם.

 רישיון לקיום משרד שירותי שמירה ואבטחה .5

 לקיום המשפטים משרד של בתוקף רישיון כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל

, שמירה ושירותי פרטיים חוקרים לחוק( ב()א)18 ו 3,9,13  סעיף לפי שמירה לשירותי תאגיד

 .1972 – ב"התשל

 על המציע לצרף לטופס ההצעה עותק של הרישיון.

 רישיון מיוחד להחזקת כלי יריה .6

כלי יריה  100כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל רישיון מיוחד להחזקת 

 , המאפשר למציע החזקת נשק באתרי שמירה בחולון. 1949-לפחות, לפי חוק כלי היריה, התש"ט

 על המציע לצרף לטופס ההצעה עותק של הרישיון.

 רישום כקבלן שירותים .7

 עובדים המציע להיות רשום כקבלן שירותים לפי חוק העסקתכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על 

 .1996-ו"תשנ, אדם כוח קבלני ידי על

 על המציע לצרף לטופס ההצעה אישור על רישום כאמור.

 אכיפת חוקי המגן בעבודה .8

תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר על המציע לצרף להצעתו 

 1976 –מינימום, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ז' למכרז. כנספח למכרז  בהתאם לנוסח המצ"ב

 

 הרשעות בהפרת חוקי עבודה  .א

לא , 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו זיקהה בעלהמציע ו

בתוספת השלישית המפורטים  בגין הפרת חוקי העבודה משתי עבירותהורשע ביותר 

, בשלוש השנים האחרונות 2011-בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 שקדמו להגשת הצעות במכרז .

מינהל  ע"יאו על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים  המציעהוטלו על  לאבנוסף, 

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משש  הפרות  המהוות עבירה על חוקי 

 העבודה בשלוש שנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 

ושל בעלי המציע בפני עו"ד  לצורך הוכחת סעיף זה על המציע לצרף להצעתו תצהיר

השליטה בו  בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי 
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ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת 

  למכרז. 2ו-נספח והשירותים. 

 

 צירוף הצהרה והתחייבות בדבר תשלום תנאים סוציאליים לעובדים  .ב

אים סוציאליים בהתאם להוראות כל דין. להוכחת עמידה המציע משלם לעובדיו תנ

וכן חתום ומאושר על ידי עורך דין  על המציע לצרף להצעתו תצהיר ,בתנאי זה

 ח' למכרז.כנספח למכרז  התחייבות המציע לקיום חוקי עבודה בהתאם לנוסח המצ"ב

 

 סניף המציע .9

ק"מ מהמכון  25תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מפעיל סניף, במרחק שאינו עולה על 

 חמושים )להלן :"הסניף"(.  20מאבטחים מתוכם  50ובו לפחות 

על המציע לפרט בטופס ההצעה את הכתובת המדויקת של הסניף והצהרה על כמות המאבטחים 

  בסניף. 

חים הנקובות לעיל עולות על כפל כמות המאבטחים הדרושים המכון מבהיר בזה כי כמויות המאבט

 בחצרי המכון במסגרת ההתקשרות מכוח מכרז זה וזאת בשל הנימוקים שלהלן:

 שירותי שמירה ואבטחה מאופיינים לעיתים בהעדרות של עובדים ו/או בתחלופה שלהם . .א

 בפעילותו.המכון צריך לקבל שירותי שמירה ואבטחה באופן שוטף מבלי שהדבר יפגע  .ב

ניסיון העבר של המכון מלמד כי יש צורך במאגר נרחב של עובדי קבלן על מנת להבטיח  .ג

 קבלת שירותי שמירה ואבטחה באופן שוטף.

 

 שעות ביממה וניידות סיור 24הפעלת מוקד הפועל  .10

 24ידי מוקדנים, הפועל -תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מפעיל מוקד מאויש על

יום בשנה, וניידות סיור מזוהות עם מאבטחים חמושים המסוגלות להגיע למכון  365ביממה שעות 

 דקות ממועד קבלת קריאה. 15תוך 

 על המציע להצהיר על קיומו של תנאי זה בטופס ההצעה.

 ניסיון .11

 המציע  :( במצטבר) להלן כמפורט אבטחה שירותי במתן ניסיון בעל להיות המציע על 

 שעות כל במשך דהיינו) 24/7 ואבטחה שמירה שירותי 2018 עד 2014 השנים במהלך סיפק

 אחד לכל לפחות רצופות שנים ארבע למשך לפחות לקוחות לשלושה( השנה ימות וכל היממה

 מהלקוחות אחד. מהלקוחות אחד לכל לפחות במשמרת מאבטחים 5 של בהיקף, מהלקוחות

 סטודנטים לפחות. 2,000 -להשכלה גבוהה המונה כ מוסד להיות חייב לפחות

 זה סף בתנאי לגביהם עומד הוא אשר, לקוחותיו של רשימה יציג המציע זה בסעיף האמור להוכחת

 .למכרז ג' כנספח המצורף התצהיר גבי על כדין כך על ויצהיר
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  מחזור כספי  .12

ש"ח  6,000,000למציע מחזור כספי שנתי ממתן שירותי אבטחה )כהגדרתם במכרז זה( של 

 .2017 -ו 2016, 2015)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים לפחות 

להוכחת האמור בסעיף זה על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור 

 הכספי השנתי.

 

 

 ההכרעה במכרז ואמות המידה להכרעה .ג

 אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה: 

 בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס שקלול איכות ההצעה ומחירה. 

 בארבעה שלבים, כדלהלן: זוכה יתבצע ההליך בחירת 

  בדיקת עמידה בתנאי סף –ן שלב ראשו .1

תקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס תייבדקו כל ההצעות אשר בשלב זה 

לשלב תעבור כאמור לעיל אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים  הצעהלעמידתן בתנאי הסף. רק 

  של בדיקת איכות ההצעה. הבא

  מהציון הסופי(  %40בדיקת איכות ההצעה ) -שני לב ש .2

בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה, הערכת כישורי הצוות המוצע על ידי 

 הבאה:המציע, ניסיון ומיומנות, בהתאם למשקלות המפורטות בטבלה 

 

 הציון פרמטר

 

 : שנות וותק החברה בשירותי שמירהניסיון החברה

 כמות עובדים  בסניף                         

                          

 מס' לקוחות בחברה                         

 נק' 10

 נק' 15

 נק' 10

 המלצות

 , כדלקמן:תוך התייחסות לגורם הממליץ וטיב ההמלצה

איכות השירותים, רמת השירותיות של המציע, שביעות  -

רצון כללית, )מבחינת זמינות נציגים, גמישות לשינויים 

 וכיוב'(;

 אמינות המציע )מבחינת דיווחים, תשלומים וכיוב'(  -

 עמידה בתשלומי זכויות עובדים  -

 ראיון                                                           -

 

 

 נק' 15

 

 

 נק' 10

 נק' 10

 נק' 30

 

 נק' 100 סה"כ )ציון האיכות למציע(
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 נקודות. 10עבור כל לקוח מעבר לדרישת הסף יקבל נקודה  עד  -מס' לקוחות

 נקודות. 10שנות ניסיון מעבר לדרישת הסף יקבל נקודה עד  3עבור כל  -שנות וותק

מירב הנקודות ואחריו  המציע עם כמות העובדים הגדולה בסניף יקבל את -כמות עובדים

 ידורגו בהתאמה שאר ההצעות.

ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה תפנה לממליצים לפי הרשימה שצורפה ע"י  -המלצות

המציע, לכולם או חלקם וכן ללקוחות אחרים על פי שקול דעתה, לשם קבלת פרטים אודות 

מלקוחותיו של השירות לפי הפרמטרים המפורטים לעיל. במקרה והמכון הינו או היה  

  המציע , יחווה המכון את דעתו.

 לראיון. המציע פעילות את המכון של הבדיקה צוות חברי בפני להציג, המציע על  -ראיון

נקודות ומעלה, לפי הפרמטרים  50קיבלו את הניקוד של  הצעותיהם אשר מציעים רק יוזמנו

 לשלב שהגיעו למציעים בהודעה שייקבע בתאריך וזאת של האיכות לעיל עד לשלב הראיון

 .כללית והתרשמות המציע של העבודה שיטת, השאר בין, תיבחן בריאיון. זה

)בדיקת  השלישי לשלב יעברו לפחות נקודות 75הצעות אשר ינוקדו בציון איכות של  רק

 (.המחיר הצעות

אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם  המכון שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות ממציע

המכון ולא עמד בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו 

חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאי המכון )אך לא חייב( 

 ה הסופית.עפ"י שיקול דעתו, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, לפני מתן ההחלט

, דעתה שיקול לפי, עת בכל( חייבת לא)אך  רשאית ותהיה ההצעות את תבחן המכרזים ועדת

, הבהרות, מידע לקבל ולדרוש בודד למציע אפילו או לחלקם או המציעים לכל לפנות

 בכל או ספציפית בהצעה לדון בכדי לדעתה הנחוץ אחר דבר כל או מסמכים, השלמות

 חוות או אישור לדרוש רשאית הוועדה תהיה ,האמור מכלליות לגרוע מבלי. ביחד ההצעות

 תהיה, כן כמו. ההצעה במסגרת למכון שהועבר פרט לכל בקשר תלוי בלתי מגורם דעת

. הצעהל בקשר הסופית עמדתה קביעת לשם, מהם למי או למציעים לחזור רשאית הוועדה

 עמידה שאי לקבוע וכן לקבלתם זמנים לוח לקבוע רשאי המכון יהיה, המכון פניות במסגרת

 .ההצעה לדחיית אף או זה מידע ללא בהצעה לטיפול תביא הזמנים בלוח

 

 ( הסופי מהציון %60) המחיר הצעות בדיקת – שלישישלב  .3

 

שוועדת המכרזים תאשר את הציונים משלב השיפוט השני, ייבחנו ההצעות שקיבלו  לאחר

ביחד עם הצעת המחיר, כמפורט להלן. מעטפות המחיר של  לפחות נקודות 75ציון איכות של 

האיכות לא תיבדקנה ותוחזרנה  בבדיקת נקודות 75מציעים שלא עברו את ציון הסף של 

 למציעים. 

 

הצעות המחיר ידורגו באופן יחסי על פי עלות שעת עובדים, כאשר המציע הזול ביותר יקבל 

 ציון יחסי בהתאמה על פי הנוסחה הבאה:את הניקוד המקסימלי וייתר המציעים יקבלו 
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X 100 
 מינימאלי סה"כ מחיר

 = ציון
 מוצע סה"כ מחיר

 

 

קביעת ציון האיכות המשוקלל וציון המחיר המשוקלל, ידורגו ההצעות לפי הנוסחה  לאחר

 הבאה: 

 

 40%+ ציון האיכות *  60%משוקלל = ציון המחיר המשוקלל *  ציון 

 

 ההצעה הזוכהבחירת  –רביעי שלב  .4

 

הציונים של שני השלבים כסכום של הציון הסופי של ההצעות שעברו לשלב האחרון יינתן 

 (.60%עד -+ ציון מחיר 40%עד -)ציון איכות הראשונים

 

 אופן התנהלות המכרז .ד

 הליך הבהרות .1

 
אך ורק לכתובת המייל הבאה: בלבד,  וורדבפורמאט ניתן להגיש שאלות הבהרה  .א

evgeny@hit.ac.il  מציע הסבור כי קיימת סתירה בין סעיפים שונים במכרז נדרש  2.8.18עד ליום

 לפנות במועד הקבוע לעיל בבקשה להבהרה.

יש לבקש אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה. באחריות המציע לבדוק כי פנייתו  .ב

 התקבלה. המכון אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך הנ"ל.

על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז, נושאו, שאלת ההבהרה, העמוד ממנו  .ג

עולה שאלתו, שמו של המציע ופרטי הקשר עמו. במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל, תשלח 

 תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההבהרה.

על חלק מהשאלות או  המכון אינו מתחייב לענות על שאלות שיופנו אליו והוא רשאי לענות .ד

 לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

המכון יפרסם תשובות לשאלות הבהרה הרלוונטיות לכלל המציעים, באתר האינטרנט של  .ה

 המכון, והם יהוו חלק ממסמכי המכרז.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י המכון בקשר עם  .ו

מתו או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של המכון המכרז, מיוז

ולמציע לא תהא כל טענה כלפי המכון בעניין אי קבלת המידע. כל שינוי או תוספת למכרז, לפני 

המועד האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת המכון ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים, 

 דעתו, ויחייב את המציעים. ייעשה ע"י המכון, לפי שיקול
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המכון שומר לעצמו את הזכות להוציא תיקונים והבהרות מטעמו למסמכי המכרז, גם לאחר  .ז

פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, בין מיוזמתו ובין אם כמענה לפניות מהמציעים 

 הפוטנציאלים.

ן להגשת מובהר, כי העברת שאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את המועד האחרו .ח

המכון שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן  הצעות.

מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו ו/או באם ועדת המכרזים תחליט 

 כי השאלות אינן רלבנטיות לגוף המכרז.

 .המכרז למסמכי ידו על חתום ההבהרות דף את לצרף המציע על .ט

 

 מבנה ההצעה .2

למכרז. המציע יפרט בטופס ההצעה את  כנספח ג'ההצעה תוגש באמצעות טופס ההצעה, המצורף 

המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, וימספר את דפי ההצעה והנספחים. לטופס ההצעה יש לצרף את 

 כל מסמכי המכרז חתומים כדין.

צעה ולסמן על גבי כל מסמך על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס הה

 את הסעיף בטופס ההצעה אליו הוא מתייחס.

המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים 

במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. המכון יתעלם ולא יתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור 

ות לצורך מתן מענה למכרז, רשאי המציע להוסיף דף מצולם של לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שור

הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה 

 במקום שבו מפורטת הטבלה.

יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם  –ההצעה תוגש בעברית. מסמכים שאינם בעברית או באנגלית 

 מקור.את המסמכים בשפת ה

טופס ההצעה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה 

השלמה של הקבוע במכרז. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז, יגבר 

 האמור בגוף המכרז.

 הגשת ההצעה .3

לאחר סיום הליך ההבהרות ביום  את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, 

 חולון. 52ברח' גולומב  1, ולהניחה בתיבת מכרזים הנמצאת בלובי בניין  14:00בשעה  27.8.18

 אין להגיש הצעות טרם מועד זה .על המעטפה יש לציין את שם ומספר המכרז. 

ה הצעת המחיר תוגש במעטפבתוך המעטפה יש להפריד בין הצעת המחיר ליתר ההצעה, כך ש

עליה יהיה כתוב "הצעת המחיר". הצעה שבה הצעת המחיר לא תופרד מיתר חלקי  סגורה נפרדת

 ההצעה או שתוגש באופן המאפשר לדעת פרטים בדבר הצעת המחיר תיפסל.

 המציע יפרט בטופס הצעת המחיר את המחיר המוצע על ידו עבור השירותים. 
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עקיפה, הכרוכה באספקת השירותים, לרבות המחיר המוצע הוא סופי וכולל כל עלות, ישירה או 

שכר עובדים וכל הזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים. אולם המחיר אינו כולל מע"מ שיהיה 

 כשיעורו ביום התשלום.

 לתשומת לב המציעים כי לתמורה יתווספו תוספות והיא תעודכן בהתאם להוראות החוזה.

"( תפתח את הצעת המחיר רק לאחר שתסיים רזיםועדת המכועדת המכרזים של המכון )להלן:"

לבדוק את עמידת ההצעה בתנאי הסף. מציע שהצעתו לא צלחה את תנאי הסף או נפסלה מכל טעם 

 הצעת המחיר שלו לא תיפתח ותוחזר לו כמו שהיא.  –אחר 

 ההצעה תוגש בשני עותקים זהים, כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם.

מקורי של ההצעה, לרבות החוזה ויתר המסמכים והנספחים הנלווים לה, ייחתם כל עמוד בעותק ה

 בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעם המציע.

העמוד הראשון של עותק ההצעה ייחתם גם הוא בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעם 

 המציע, במקור ולא בצילום. 

יות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחר

 תיבחן ותוחזר לשולחה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את 

 האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 להצעה לצרף שיש סמכיםומ אישורים, תצהירים .4

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות במכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים 

 הבאים, אשר צירופם ונכונות האמור בהם מהווים תנאי להשתתפות במכרז:

למכרז. כתב הערבות המקורי יצורף  כנספח ב'כתב ערבות מקורי התואם את הנוסח המצורף 

 לעותק המקורי של ההצעה.

 צילום של תעודת ההתאגדות של המציע חתומה על ידי מנהל המרשם הרלבנטי .

 .1976-אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 כותם לחייב את התאגיד בחתימתם.אישור תקף של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמ

 למכרז. בנספח ה'תצהיר מאומת על ידי עו"ד, בנוסח המפורט 

 צילום של הרישיון לקיום משרד שירותי שמירה ואבטחה.

 צילום של הרישיון המיוחד להחזקת כלי יריה.

 אישור על רישום המציע כקבלן שירותים.

מציע בעניין שמירה ואבטחה על זכויות תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום חובותיו של ה

 למכרז. בנספח ו'עובדים, בנוסח המפורט 
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אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי 

 העבודה.

: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח.פ( בכל המסמכים המוגשים לתשומת לב

התאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר מטעמו, לרבות תעודת ה

 המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.

מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע

 סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

 תוקף ההצעה .5

ימים נוספים לאחר מתן  90ההצעה תעמוד בתוקפה עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך 

ההחלטה, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו 

תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה 

הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע 

 תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

יום ממועד  90גם לאחר חלוף ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, 

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

 חתימה על החוזה .6

 המכון יחתום על החוזה עם הזוכה במכרז.

כתנאי לחתימת החוזה על ידי המכון, יידרש הזוכה להמציא למכון, בתוך המועד שייקבע בהודעת 

אישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע הדרישה, את כל המסמכים, ההתחייבויות וה

 ואישור תקף על קיום ביטוחים.

אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהיה 

ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות שצורפה 

זאת מבלי לגרוע מזכותו של המכון להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף  על ידי המציע להצעה. כל

 שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

במקרה של אי המצאת המסמכים כאמור, או במקרה של הפרה אחרת של החוזה בסמוך לאחר 

חתימתו, רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור כזוכה במכרז, והאמור לעיל, ולרבות 

 , יחול על הזוכה החלופי.בסעיף קטן זה

 

 כללי .ה

 דרישה למידע נוסף או הבהרות .1

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל פה להצעה, 

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
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ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים 

המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה  לדרישות

 אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין 

טובת המכון ואת בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את 

 תכליתו של מכרז זה.

 הצעה מסויגת או מותנית .2

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. המכון 

 יהיה רשאי לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי, מטעמים שיירשמו.

להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או  מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות

 הערותיו במסגרת הליך ההבהרות.

 הצעה תכסיסנית .3

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או 

 תיפסל. –שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 העיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכ .4

, 2010-)ו( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  38בהתאם לתקנה 

 שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה.  עומדת למציעים

שאין  מסחרי המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי

ת מוועדיהא רשאי לקבל . המציע לא תהא חסויה בכל מקרה כי ההצעה הכספית לא יובהרלגלותו. 

הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי  אודות לעפרטים  מכרזיםה

 ואסור לפרסום. 

, לרבות העברתם לעיון החלקים שלא סומנו כמידע חסוי, ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך

 . כרזמציעים שלא זכו במ

ועדת  תתקבל על ידיככל שיידרש,  ,םולפרסהניתנים ההצעה  ההחלטה הסופית לגבי חלקימובהר, כי 

 בנקאי שיק יצורף לעיון לבקשה. בתקנות לקבוע בהתאם למציע נתונה העיון זכות. בלבד מכרזיםה

 .בכך הכרוכה העלות לכיסוי, מ("מע גובים )לא ₪ 500 לפקודת מכון טכנולוגי חולון בסך

 ביטול .5

. המציעים מוותרים בזאת על סעד של בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרזהמכון יהיה רשאי, 

 אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

 קניין המכון במסמכים .6

 מסמכי המכרז הם רכושו של המכון ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
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 כללי .7

 113חדר  1במרכז לוגיסטי, בבניין   23.7.18תשלום החל מיום במסמכי המכרז ניתן לעיין ללא  .1

 או באתר המכרזים של המכון  15:00-10:00ה', בין השעות -בימים א'

tenders-http://www.hit.ac.il/about/HIT 

. מתכנסים במרכז הלוגיסטי במכון  12:00בשעה  29.7.18סיור קבלנים ייערך במכון ביום  .2

 .1בבניין 

על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את  .3

 הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת במכרז. 

 ביותר, או כל הצעה שהיא.  שתזכה לציון הגבוההצעה המתחייב לקבל את  המכוןאין  .4

הבהרות לפרטים  היה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהםהמכון י .5

בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה  וכדי לסייע להמכון וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת  ,בהצעה

 לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם מכרז חדש במקום  המכון יהיה רשאי .6

לנכון. בכל מקרה, המציעים, והם בלבד, יישאו ראה ימכרז זה, ולבטל מכרז זה בכל שלב כפי ש

 בהוצאותיהם בקשר למכרז.

 ., על פי שיקול דעתו הבלעדירשאי לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציעהמכון  .7

אם  בין היתר שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, רשאי יהיה המכון .8

בדבר יכולתו של המציע לעמוד  שמעורר חשמצא את ההצעה בלתי סבירה באופן ה

 בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה. 

רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף המכון  .9

 אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.

ייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף כל שינוי או תוספת ש .10

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף 

 עלולה לגרום לפסילתה.

, לא התממשה מסיבה כלשהי ההתקשרות עם המציע שהצעתו זכתהחודשים  12היה ובתוך  .11

אחריו על פי תוצאות המכרז, בכפוף  ההבא הדורגציע שהצעתו המלהתקשר עם המכון רשאי 

  להסכמתו להתקשרות לפי הצעתו במכרז.

 בתנאי עמדה שהצעתם מציעים עם ומתן משא לנהל הזכות את לעצמה שומרת המכרזים וועדת .12

 .לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים המכון רשאי. במכרז הסף

כלפי הזוכה תיווצר רק עם חתימת הסכם פורמלי על ידי מורשי חתימה מכון התחייבות ה .13

 .מכוןמטעם ה

המכון שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים במכרז זה ובנספחיו, לרבות  .14

בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר 

ריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי האינטרנט של המכון . באח

 המכרז.



14 

 

המכון רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז/ואו לשנותו וזאת גם לאחר שיוכרז זוכה במכרז,  .15

 על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתו , ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

ציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המכון יהיה כמו כן מובהר בזאת כי לא תינתן למ .16

 לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם ו/או בחלקם. רשאי

 יום מראש בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  30המכון יוכל להפסיק את ההתקשרות בהודעה של  .17

 יפו.-בתל אביב המשפט המוסמכים  יבתעתירה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק ל .18

הזוכה יהיה חייב לבטח עצמו בביטוחים מתאימים )לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות  .19

היה יבתוקף לתקופת החוזה,  אישור ביטוח בנוסח האישור המצורף להסכם.מעבידים, ונזקי צד ג'( 

 תנאי מתלה לחתימת החוזה עם הזוכה. 

סטנדרטים כל הניק את השירותים במקצועיות ובמיומנות על פי הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להע .20

 המקובלים. המקצועיים

 ,כולן או חלקן ,ע"פ הצעה זו ורשאי להעביר או להסב את זכויותיה הזוכה או מי מטעמו לא יהי .21

 מכון.לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מה

או מי שימונה  תמיר גלוסקאמר הממונה מטעם המכון על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הוא  .22

 (."הממונה"מטעמו בכתב )להלן: 

. החלפת מי על ידי המכון שאושרו, יהיו אלו הזוכהמטעם עובדי האבטחה ונותני השירותים  .23

זוכה בעובדי אבטחה ובנותני שירותים אחרים בעלי ידע וניסיון דומים או ביוזמת ההם מ

ימים מראש,  30ובהתראה של  המכוןבכתב ע"י מראש ו , מותנית בהסכמה להחלפהעדיפים

 אלא אם אישר הממונה החלפה מסוימת במועד שונה.

הממונה יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של מי מעובדי האבטחה ומנותני השירותים ועל הזוכה  .24

ימים מיום דרישת הממונה, בנותן שירותים אחר אשר יאושר מראש  7יהיה להחליפו, בתוך 

ביצע תקלה חמורה ונדרשת החלפתו תבוצע ההחלפה בעובד זמני תוך בידי המכון. לגבי עובד ש

 יום אחד מיום הבקשה.

, להסדיר כל תקלה חצי שעהעל הזוכה להתחייב להיענות לכל בקשה  וקריאה של הממונה תוך  .25

 . השירותיםמזמן הקריאה ולקבלן על חשבונו את כל הציוד הנדרש לשם ביצוע  חצי שעהתוך 

טח עצמו בביטוחים מתאימים )לרבות ביטוח אחריות מקצועית, חבות הזוכה יהיה חייב לב .26

בתוקף לתקופת החוזה,  אישור ביטוח בנוסח האישור המצורף להסכם.מעבידים, ונזקי צד ג'( 

 היה תנאי מתלה לחתימת החוזה עם הזוכה. י

כל הזוכה ומי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במקצועיות ובמיומנות על פי  .27

 המקובלים. דרטים המקצועייםסטנה

 ,כולן או חלקן ,ע"פ הצעה זו ורשאי להעביר או להסב את זכויותיה הזוכה או מי מטעמו לא יהי .28

 מכון.לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מה

 הצעת המחיר .8

 



15 

 

במעטפה נפרדת בתוך  ש)יוג ההצעה לחוברת 1דכנספח הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב  .א

הצעת המחיר ייחתם בידי מורשי החתימה מטעם  (.מחיר הצעת: ירשם עליהמעטפת ההצעה 

 המציע ואליו יצורף אישור רו"ח/עו"ד של המציע .

 

הצעת הקבלן כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן שירותי האבטחה בהתאם למופיע במסמכי 

המכרז על פי מרכיבי שכרו של עובד המועסק למעלה משנה , לרבות בגין כוח אדם, רכישת ציוד 

וביגוד, חומרים מתכלים, ביטוח, מיסים, ציוד בטיחות, פיקוח וניהול, עבודות אבטחה מיוחדות 

רט המכרז, רכיבי הרווח המבוקשים, תקורה ניהולית, רשיונות, כל עלות אחרת של כמפורט במפ

המציע הנדרשת למתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז וההסכם באופן מלא  . התמורה 

המבוקשת תצוין ללא מע"מ. השכר והתנאים הסוציאליים אשר ישולמו לכל עובד לשעת עבודה 

לעובדיו בהתאם לדיני העבודה ובכלל זה צו העסקת עובדים ולכל הפחות כפי שהמציע נדרש לשלם 

לרבות כל  2013 -ע"י קבלני כוח אדם בתחומי השמירה והניקיון בגופים הציבוריים תשע"ג

, צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים החלים על עובדים מסוג אלו שיועסקו 2016העדכונים משנת 

 השכרטבלה המופיעה בחוברת ההצעה( את מרכיבי פרט במסגרת הצעתו )בלהמציע  עלע"י המציע. 

ולצוי ההרחבה  2011 -בהתאם לדרישות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב השונים

 )להלן : "צו ההרחבה"(.    2016-ו2014בענף השמירה והאבטחה משנת 

י שלהם למען הסר ספק ונוכח הקבוע בדין כי, עובדי האבטחה רשאים להודיע למעסיק הנוכח

מובאת בזאת לידיעת המזמינים רשימת  -)הקבלן הנוכחי( על רצונם להמשיך ולעבוד בחצרי המזמין

 . 2018וותק העובדים הנוכחיים של קבלן האבטחה נכון לשנת 

 

 שנה 1-3עובדים עם וותק של -3

 שנים 7עובדים עם וותק של -4

 שנים 12עובדת עם וותק של -1

 

 

נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים החלים, למעט מס כל המחירים בהצעה יהיו  .ב

 ערך מוסף.

הצעת המחיר תהא סופית ותכלול את כל רכיבי מתן השירותים. יובהר כי למעט תשלום  .ג

התמורה הנקובה בהצעה, לא יהיה זכאי המציע הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן 

ות: כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות נלו

 .אש"ל, זמן בטלה וכו'

התמורה שתשולם בפועל למציע הזוכה תהיה התמורה המבוקשת על ידו במכפלת סך שעות  .ד

 האבטחה בפועל  לאחר אישור הממונה מטעם המכון.

אה הצעת המציע תתייחס לשכר ולזכויות הסוציאליות להן זכאים עובדי הקבלן במשרה מל .ה

ויותאמו לוותק עובדי הקבלן אשר יבצעו בפועל את השירותים במכון ע"י הזוכה וזאת נוכח 

 הקבוע בדין לעניין המשך העסקה של עובדי האבטחה של המעסיק הנוכחי.

למכרז זה הוכן אומדן המיועד לבחינת הצעות מחיר של המציעים. ועדת המכרזים רשאית  .ו

ו בלתי סביר לבין האומדן ו/או מהמחיר שנראה לפסול הצעה שהתגלה בה פער משמעותי א
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למכון כמחיר הוגן וסביר לשירותים נשוא מכרז זה ולמציע לא תהיה כל טענה ו'או תביעה ו/או 

דרישה בקשר עם הפעולה כאמור, לחילופין ובמצטבר רשאית ועדת המכרזים לבצע בדיקה 

ספית לרבות עריכת שימוע בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעה הכ

ככל שנדרש, ו/או רשאית ועדת המכרזים לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו , 

 חרף קיומו של הפער המשמעותי, ו/או רשאית ועדת המכרזים לבטל את המכרז.

 פער חיובי או שלילי בין הצעה כספית לבין האומדן.  -לצורך סעיף זה משמעותו פער משמעותי

מטעם המכון יבחן את הצעות המחיר מבחינת עמידתן בהוראות כל דין )מניעת הצעה צוות  .ז

 הפסדית, שמירה על זכויות העובדים בהצעת המחיר וכו'(.

מציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה שאינה עומדת בקריטריונים הנדרשים עלולה להיפסל בוועדת  .ח

 קשר עם הפעולה כאמור.המכרזים ולמציע לא תהיה כל טענה ו'או תביעה ו/או דרישה ב

 המכון שומר לעצמו את הזכות לזמן מציע לבירור ההצעה הכספית על פי שיקול דעתו הבלעדי.
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 חוזה –נספח א' למכרז 

 שנערך ונחתם בחולון ביום ______ לחודש ________, שנת _________

 

 –בין  –

 

 המכון הטכנולוגי חולון  

 58102, חולון 305, ת"ד 52רח' גולומב 

 ______פקס: ___      טל:

 "(המכון)להלן: "

 מצד אחד;

 

 –בין ל –

 

  ________________________________ 

 :________________________תאגיד' מס

 ' _____________________________רח

 ': ___________פקס': ____________ טל

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני;

 עוסק במתן שירותי שמירה ואבטחה;והקבלן  :הואיל

וכוח האדם  , הציוד, כלי הרכבמצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון והקבלן :והואיל

המקצועי, ויש ברשותו את האמצעים והאישורים הנדרשים לביצוע 

 זה ועל פי דין; חוזההתחייבויותיו על פי 

וברצון המכון להזמין מהקבלן שירותי שמירה ואבטחה, והקבלן מעוניין לתת  :והואיל

 את השירותים למכון, הכל כאמור וכמפורט בחוזה;
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 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא ופרשנות .1

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. חוזההמבוא ל

 .החוזהלצורכי פרשנות  ולאזה נועדו לנוחות בלבד  חוזהכותרות סעיפי 

כל האמור בחוזה זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין 

 נקבה במשמע, וכן להיפך.

 הגדרות .2

  –זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  בחוזה

חוזה זה לרבות נספחיו וכל מסמך שיצורף לו ולרבות הנחיות נציג המכון כפי שינתנו  -" החוזה"

 מעת לעת.

כל התפקידים, המטלות והעבודות הנדרשים  -" שירותי שמירה ואבטחה" או "השירותים"

 בחוזה זה.מהקבלן, כקבוע 

 עובדי הקבלן שיועסקו על ידו במתן השירותים. –" השומרים"

 לחוזה. כנספח א'המסמך המצורף  –" מפרט השירותים"

מנהל משק ואחזקה או מי שמונה על ידו או על ידי המכון למילוי התפקידים  –" נציג המכון"

 המוטלים עליו בחוזה זה.

 נספחים ומסמכים להמצאה .3

 : להלן כמפורט הם זה לחוזה הנספחים

 מפרט שירותים; –נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע; –נספח ב' 

 ;ביטוחים קיום על אישור –נספח ג' 

 הצהרה על שמירת סודיות; –נספח ד' 

 פיצוי מוסכם. –נספח ה' 

 במעמד חתימת החוזה ימציא הקבלן למכון כדלקמן:

 לחוזה. 18ערבות ביצוע, כאמור בסעיף 

 אישור על קיום ביטוחים, כאמור בנספח ג לחוזה.

 פרטי נציג הקבלן ודרכי ההתקשרות עימו.

 לחוזה. 8רשימת עובדים מוצעת לאספקת השירותים, בהתאם להוראות סעיף 
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 מהות ההתקשרות .4

הקבלן יספק למכון את השירותים בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוזה, ובתמורה לתמורה 

 הקבועה בו.

 תקופת ההתקשרות .5

_________ , החל מיום ___________ ועד ליום שנים  3הסכם זה נעשה לתקופה של  .5.1

 "תקופת ההסכם"(. -)להלן 

למכון בלבד שמורה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת  .5.2

 הקבלן אינו רשאי לקצר את תקופת ההסכם. שנים סך הכל. 5של 

חודשים הראשונים תהיה למכון הזכות לבטל הסכם זה  6-למרות האמור בסעיף א' לעיל ב .5.3

 ודש מראש.בכל עת בהודעה של ח

חודשי ההתקשרות רשאי המכון להפסיק ההתקשרות בכל עת ע"י מתן הודעה  6לאחר תום  .5.4

חודשים מראש. בכל מקרה של ביטול מוקדם כאמור לא תהיינה לקבלן כל טענות  2של 

ודרישות והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום למעט תשלום בשל שירות שבוצע קודם הביטול. 

 לעיל על הפסקת ההסכם תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.הודעת המכון עפ"י האמור 

שהצעתו  למציע לפנות( חייב יהיה לא אך) יוכל, ההתקשרות את לסיים יבחר המכון אם .5.5

 בתנאים, במכרז הצעתו את לממש בהצעה במכרז, הבאה בתור להיכלל בהצעות הזוכות

, הסף לתנאי בהתאם מעמדו השתנה לא כי להוכיח יידרש והמציע השני שהוגדרו הכספיים

 .הפעילות לביצוע והיתרים רישיונות, אישורים לרבות, התנאים בכל עומד הוא וכי

 למקום שהגיע לקבלן לפנות המכון יוכל, הצעתו את לממש יסרב השני במקום הקבלן אם .5.6

 .הלאה וכן השלישי

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6

 :כיומתחייב  מצהירהקבלן 

והיכולת  הכישורים, המומחיות, הניסיון, בעל הידע, ההתקשרות, ויהיה במשך תקופת הינו

 ביצוע לצורך, הציוד וכלי הרכב, הדרושים המקצועי האדם כח לרבות, הכלכליתהמקצועית ו

 . מעולה מקצועית וברמה בזהירות, ביעילות, במיומנות זה חוזה פי על התחייבויותיו

 לביצוע הדרושים וההיתרים הרישיונות, האישורים ההתקשרות תקופתבמשך  בידיו ויהיו יש

לרבות רישיון לקיום משרד שירותי שמירה ואבטחה, רישיון מיוחד  ,זה חוזה פי על התחייבויותיו

 לקבלתם., חשבונו על, יפעל הוא – נוספים ידרשו ואם להחזקת כלי יריה ורישום כקבלן שירותים,

 או דין פי על, חוזהה פי על מניעה ואין, יועל ומוסכמות לו מובנות והן, החוזה הוראות את קרא הוא

 התחייבות עצמו על יקבל לא והוא, פיו על התחייבויותיו ולביצוע בחוזה להתקשרותו, אחרת מניעה

 .כאמור מניעה בה שיש
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הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות, אחר הוראות בטיחות בעבודה וכל הוראות הדין 

, וכמעביד; הוא אינו מפר ולא יפר בתקופת החוזה זכויות של צד שלישיהחלות עליו כקבלן שירותים 

 לענף. הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה חוקי לפי עובדים זכויות לרבות

מסכים כי התמורה הקבועה בחוזה היא התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה זכאי בגין  הוא

 עבור ראויה תמורה מהווה האמורה התמורה כי שוכנע בדיקותיו יסוד ועל, השירותים אספקת

 .שירותיו

מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את התחייבויותיו  הוא

 .הקבלן את מחייבתהוסמכו לכך כדין וחתימתם  הקבלןעל פיו, והחתומים על חוזה זה בשם 

ה זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בחוזה, וכי אי ידוע לו שהמכון התקשר עמו בחוז

דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה או על 

 פי דין עלולים לגרום למכון נזק חמור.

 השירותים ביצוע .7

ובהתאם  במפרט השירותים,תדירות, בזמנים ובאופן המפורטים ב השירותיםיספק את  הקבלן

 ., להוראות החוזה ולהוראות כל דיןנציג המכוןשיינתנו לו מעת לעת על ידי  להנחיות

באופן זמני או לשנות )להפחית, להוסיף או לתקן(  ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו ,רשאי נציג  המכון

לקבלן,  כתבבהודעה ב ייעשה השינוי. היקף השירותים המפורטים במפרט השירותים קבוע את

 .ימים לפני מועד השינוי 3לפחות 

כמו כן, רשאי נציג המכון לדרוש מהקבלן לספק שירותי שמירה ואבטחה נוספים, לפי שיקול דעתו 

שעות לפני מועד אספקת שירותי השמירה  12הבלעדי, ובלבד שמסר הודעה על כך לנציג הקבלן 

 ואבטחה הנוספים.

 נציג הקבלן .8

דיו כנציג הקבלן. נציג הקבלן ילווה את אספקת השירותים וישמש כאיש הקבלן ימנה עובד מעוב

 קשר עם נציג המכון ועם המכון. הקבלן יעביר למכון את פרטי נציג הקבלן במעמד חתימת החוזה.

נציג הקבלן ישמש כבא כוחו של הקבלן לכל עניין בקשר עם השירותים והחוזה, מבלי שהדבר יגרע 

ומאחריותו לפי החוזה. פניה של הקבלן למכון או לנציג המכון תיעשה מהתחייבויותיו של הקבלן 

באמצעות נציג הקבלן. פניה או הודעה של המכון או של נציג המכון לנציג הקבלן תיחשב כפניה או 

 הודעה לקבלן.

 על פי דרישת נציג המכון, יחליף הקבלן את נציגו ללא דיחוי.

 עובדי הקבלן .9

באמצעות עובדיו, העובדים אצלו באופן סדיר, ולא באמצעות קבלני הקבלן יבצע את השירותים רק 

 משנה. עובדי הקבלן יהיו בעלי כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

 לרשימת העובדים המיועדים לביצוע השירותים בכתבומראש  המכוןשל  ואת אישור יקבל הקבלן

בלן למכון, במועד חתימת החוזה, רשימת עובדים לצורך כך, יעביר הק .םלכל שינוי בזהותו



21 

 

המוצעים מטעמו לביצוע השירותים, הכוללת את הפרטים הבאים: שם, מספר ת.ז וכתובת תעודת 

יושר ואישור רפואי. הקבלן יהיה רשאי להציע עובדים נוספים במהלך תקופת ההתקשרות, על ידי 

 העברת הפרטים האמורים לעיל למכון.

לשקול,  רשאי והוארב לתת אישור לביצוע על ידי עובד, על פי שיקול דעתו המוחלט, המכון יתן או יס

בין היתר, את הכשרתו, ניסיונו והתאמתו של העובד לביצוע השירותים. המכון יהיה רשאי להיפגש 

כאמור על אין במתן אישור  עם העובד שהוצע על ידי הקבלן על מנת להתרשם מהתאמתו כאמור.

לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של  להטיל אחריות כלשהי על המכון או בכדי בכדי המכון ידי

 זה או לפי כל דין. חוזהלפי  הקבלן

עובד  להחליףבהודעה בכתב  הקבלןלדרוש מאת  , על פי שיקול דעתו המוחלט,רשאי בכל עת המכון

 הדרישה.ויחליף את העובד תוך יומיים ממועד דרישה את ה ימלא מעובדיו. הקבלן

במקרה של היעדרות של עובד מטעם הקבלן, מכל סיבה שהיא, יציב הקבלן עובד אחר, העומד 

 בתנאי חוזה זה.

  בטיחות .10

הקבלן יבטיח את קיומם של תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה ואבטחה על שלומם של העובדים 

ר, הקבלן ידאג מטעמו ושל כל אדם אחר בקשר עם מתן שירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמו

לאספקת ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם לדין או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע 

 השירותים, ויפקח כי נעשה שימוש בציוד זה.

, ופקודת הבטיחות 1954 -הקבלן יפעל בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

פורסמו על פיהם ועל פי כל דין שיחול על מתן , והתקנות ש1970 –בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 

 השירותים. 

 הכשרה ורענון .11

הקבלן ככל שידרש, יעביר לשומרים אימון בנשק, הכולל מטווח בנשקם האישי ביום ובלילה, בטרם 

תחילת מתן השירותים למכון, ולאחר מכן בהתאם למפרט משטרת ישראל. הקבלן ימציא למכון 

 י דרישת המכון.אישור על עריכת האימונים לפ

הקבלן יתדרך את השומרים בנוהלי פתיחה באש, ובהוראות החזקה ובטיחות בשימוש בנשק, עפ"י 

 הוראת משטרת ישראל.

 בנוסף, יתדרך הקבלן את השומרים בנהלים הבאים:

 פקודת האבטחה במכון

 הכרה וזיהוי אמצעי חבלה והפעולות שיש לנקוט בעת גילויים.

 וביצוע בדיקת כבודה.ביצוע פיקוח בכניסות 

 הכרת אמצעי כיבוי אש, מערכת בקרה והתראה ותרגול הפעלתם.

 התנהגות בעת פיגוע חבלני.



22 

 

 ביקורות .12

הקבלן יעסיק מפקח מטעמו, אשר יערוך ביקורת פתע לשומרים, לפחות אחת לשבוע, בתיאום 

ן העתק מראש עם המכון. המפקח ירשום דו"ח על הביקורת שערך והקבלן יעביר לנציג המכו

 מהדו"ח כמפורט בנספח א' להסכם. 

  פיקוחו הנחיה .13

 .נציג המכוןשיינתנו לו מעת לעת על ידי  להנחיותבהתאם  השירותיםיספק את  הקבלן

לפי דרישת המכון, יעביר הקבלן לנציג המכון כל מידע הקשור לביצוע חוזה זה, לרבות את פרטי 

השומרים, העתקים של תלושי השכר שהוא משלם להם, דיווחי שעות, כרטיסי נוכחות, אסמכתאות 

בדבר הוראות התשלום הבנקאיות או העתקי ההמחאות שעל פיהם שילם את שכר השומרים, 

 ויות בדבר ארועים שונים וכד'.תרשומות והתכתב

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו אחריות 

 על המכון או על נציג המכון ולא יגרעו מאחריותו של הקבלן.

 זכויות עובדים .14

יות בתוספת כל הזכויות הסוציאל, המינימום משכר יפחתשכר שלא  לשומריםישלם  הקבלן

 המגיעות להם על פי כל דין, לרבות הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה התקפים במשק.

 הקבלן ישלם לשומרים תוספת שכר כחוק עבור שעות נוספות ועבור עבודה בימי המנוחה השבועית.

חודשים, להמציא לו אישור מטעם רואה  6-המכון רשאי לדרוש מהקבלן, בתדירות של אחת ל

 על כך שהקבלן משלם לשומרים שכר בהתאם להתחייבויותיו על פי החוזה.החשבון של הקבלן 

 תמורה .15

בעבור ביצוע השירותים וכל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להסכם ישלם המכון לקבלן ___ 

"(, כפול המחיר לשעה)_______________( שקלים חדשים בעבור כל שעת שמירה ואבטחה )"

 לא למלאמספר שעות השמירה ואבטחה שבוצעו בפועל. 

במקרה ששכר המינימום )או כל מרכיב אחר ממרכיבי שכר השומרים(, יעלה על פי דין, יעודכן 

המחיר לשעה, ויתווסף לו ההפרש בין עלות שעת עבודה למעביד בתחום השמירה ואבטחה 

להתקשרות על פי חוזה זה, לפי הודעת  והאבטחה כפי שהיה במועד הגשת ההצעה למכרז שקדם

תכ"ם הרלבנטית לאותה עת, לבין עלות שעת עבודה למעביד במועד שינוי שכר המינימום )או אחד 

המרכיבים האחרים(, לפי הודעת התכ"ם האמורה,  כפי שתעודכן מעת לעת או כל הוראה שתבוא 

   באופן יחסי לעליה. –במקומה, ואם אין הוראה כאמור 

זו היא מלאה וסופית וכוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע השירותים והתחייבויות הקבלן, תמורה 

על אף  לרבות כל מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר החל עליהם או אשר יחול עליהם בעתיד.

במועד תשלומו של  לקבלןהאמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כדין, שישולם על ידי המכון 

 ל פי החוזה וכנגד חשבונית מס.כל תשלום ע



23 

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המכון לא ישלם לקבלן תוספת בגין שירותים הניתנים בימי מנוחה, 

 הוא חג ומועד או מעבר לשעות העבודה על פי דין )שעות נוספות(. הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי

כי אין בהוראה זו כדי לפגוע לקח הוראה זו בחשבון בתמחור הצעת המחיר שלו להתקשרות, ו

 בחובתו לשלם לשומרים את התוספות האמורות כשיעורן על פי דין.

 התשלום  אופן .16

__ לחודש שלאחריו, יגיש הקבלן למכון חשבון,  -בתום כל חודש קלנדרי, ולא יאוחר מהיום ה

ן דו"ח במתכונת שיקבע המכון, אשר יפרט את השירותים שסיפק בחודש שחלף. הקבלן יצרף לחשבו

 שעות חודשי המפרט את העבודה שבוצעה על ידי עובדיו. 

, ויהיה רשאי לאשר וואת המסמכים שצורפו אלי קבלןה ידי על וגשיש ןיבדוק את החשבו נציג המכון

, חלקו או , כולוהחשבון את המכון נציג אישר לאאו שלא לאשר את החשבון במלואו או בחלקו. 

לאגף הכספים של המכון לצורך  ןהחשבו ועברילצורך תיקונו. לאחר אישור החשבון,  בלןלק יחזירו

מהחשבון, לאחר שאושר, יופחת כל סכום המגיע למכון מהקבלן על פי ההסכם או  ביצוע התשלום.

 על פי דין.

כל חשבון שאושר על ידיו כאמור לעיל באמצעות העברת הסכום בשקלים  לקבלןישלם  המכון

 45בכתב, תוך  קבלן, אשר פרטיו ימסרו למכון על ידי ההקבלןת חשבון הבנק של חדשים לזכו

 , ובלבד שאושר במלואו על ידי נציג המכון( ימים מתום החודש בו הוגש החשבוןארבעים וחמש)

 "(.45)"שוטף + 

  עבודה יחסי העדר .17

 הבא וכל שלוחיו, עובדיו, הקבלןהוא קבלן עצמאי, ואין ולא יהיו בין  הקבלןומוצהר כי  מוסכם

 .ומעביד עובד יחסי, מטעמו מי או המכון לבין, מטעמו

יחסי עובד ומעביד כאמור,  ,או ייטענו ,ועל אף האמור לעיל, ייקבעו על ידי בית משפט או בית דין היה

ישפה את  הקבלןוכתוצאה מכך ייגרמו למכון או למי מטעמו הוצאות כספיות או נזקים אחרים, 

המכון או את מי מטעמו, מיד עם דרישת המכון, בגין כל הוצאה ונזק כאמור, לרבות הוצאות 

 משפטיות ושכ"ט עו"ד.

מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות  הקבלן

זכויות סוציאליות מכל מין או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר ו

 וסוג.

 ושיפוי וביטוח פיצוי, אחריות .18

מבלי לגרוע מאחריותם של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין, הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן,  18.1

פגיעה, נזק או הפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייגרמו למכון ו/או 

מטעמו ו/או לכל צד שלישי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעובדיו ו/או לכל הבאים 

לעיל, לעובדי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ואשר 

 מקורם במתן השירותים נשוא הסכם זה.
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גין כל למען הסר ספק, מצהיר הקבלן שידוע לו כי הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית ב 18.2
פעולה שתיעשה על ידו וגם או על ידי מי מעובדיו וגם או על ידי מי מטעמו, בקשר עם ביצוע 
השירותים וגם או הוראות הסכם זה, וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידו ו/או על 

 ידי הבאים מטעמו, וכן על ידי עובדיו.

 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם מתן שירותים זה ועל פי דין, הקבלן  18.3
מתחייב לשפות את "המכון" מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועו לרבות הסכם פשרה, 
שהקבלן היה שותף לו ונתן את הסכמתו בחתימתו בגין כל תביעה שתוגש כנגדו בשל אובדן, 

הקבלן כאמור לעיל, שנגרמו ל"מכון" ו/או אשר "המכון" פגיעה, נזק או הפסד להם אחראי 
עלול לשלם בגינו וכן בכל ההוצאות ש"המכון" נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה 
בגין אובדן, פגיעה, נזק או הפסד כאמור, הכל מבלי לגרוע מזכויות "המכון" על פי הסכם 

ש"המכון" מתחייב להודיע לקבלן זה ו/או על פי דין, לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד 
בהקדם אודות קבלת תביעה בגין האמור בפרק זה ולאפשר לקבלן להתגונן בפניה ולשתף 

 עימו פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור.
 

מוסכם ומוצהר במפורש כי על "המכון" לא תחול כל אחריות שהיא כלפי הקבלן בשל נזק  18.4
מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או הנגרם לרכוש של הקבלן ומבלי לגרוע 

 תוצאתי, למעט נזק שנגרם על ידי "המכון" ו/או עובדיו במתכוון.
 

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לפני  18.5
 מועד תחילת השירותים נשואי הסכם זה, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם
זה את הביטוחים המפורטים בנספח ג' להסכם )להלן: "אישור על קיום ביטוחים"(, 
המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן::"ביטוחי 

 הקבלן"(., אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:
 

 ביטוחי "הקבלן":
 .: ביטוח חבות כלפי צד שלישי18.5.1

 מעבידים : ביטוח חבות18.5.2

 : ביטוח אחריות מקצועית18.5.3

 

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם  18.6
זה, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף ולגבי ביטוח אחריות מקצועית כל עוד 

 חלה על הקבלן חבות חוקית. 
 

הסבת החוזה, ובמקרה בו השירותים  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין 18.7
נשוא חוזה זה במלואם או בחלקן, יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן מתחייב הקבלן 
לדאוג כי בידי קבלני המשנה מטעמו תהיינה פוליסות ביטוח שלא תפחתנה מהמפורט 

 בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור ביטוחי "הקבלן".
 

הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי "המכון" ו/או מנהליו למען  18.8
ו/או עובדיו, בגין השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן 
משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את "המכון" ו/או עובדיו ו/או מנהליו בגין כל 

י מהם, במישרין או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי אובדן ו/או נזק שייגרם למ
מקבלני המשנה של הקבלן בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל 

 ובין אם לאו.
 

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "המכון" בגין נזק  18.9
השתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שהוא זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ה
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שנערכו לפי נספח א', והוא פוטר בזאת את "המכון" מכל אחריות לנזק כאמור. אולם 
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה  18.10
יכת ביטוחי הקבלן הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועל ובאישור ער

הקבלן לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר 
ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "המכון" ו/או מי מטעמו 

 ר.בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמו
 

הקבלן מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  18.11
האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח במלואן 
ובמועדן ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא 

 הסכם זה.
 

ה או פנייה מצד "המכון", מתחייב "הספק" להמציא לידי "המכון" ללא צורך בכל דריש 18.12
לפני מועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירות נשוא הסכם זה, אישור 
בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח "נספח ג'" המצורף להסכם זה ומסומן כנספח 

 ג' כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
את אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור, לא תיגרע מהתחייבויות הקבלן מוסכם בזה כי המצ

 על פי הסכם זה.

 

בכל מקרה של אי התאמה בין פוליסות הביטוח של הקבלן לבין האמור בהסכם זה,  18.13
ולדרישת "המכון", מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הפוליסות )במידת הצורך( על מנת 

 להתאימן להוראות הסכם זה.
 

בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר כל הוראה  18.14
אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה או 

 על פי דין.
 

הקבלן מתחייב לכלול בפוליסות שברשותו הרלוונטיות להסכם זה, סעיף בדבר ויתור שלו  18.15
י "המכון" ו/או הבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור ושל מבטחיו על זכות התחלוף כלפ

 לעיל לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

 ביצוע ערבות .19

להבטחת קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה, ימסור הקבלן למכון, במעמד חתימת החוזה וכתנאי 

, בסכום של זה לחוזה 'א כנספחלתוקפו, ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בתנאים ובנוסח המצורף 

שקלים חדשים, כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת ביטוח  __________ )____________(

"(. שם המבקש בערבות הביצוע יהיה שם ערבות ביצועמורשית כדין, מוציאי הערבות )להלן: "

 הקבלן.

)ארבעה  14ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי המכון לתקופה של 

עשר( חודשים. הקבלן יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, במידת הצורך, ובכל מקרה שבו המכון 

הודיע על מימוש האופציה העומדת לו להארכת החוזה או בכל מקרה אחר על פי דרישת המכון, 

)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני פקיעתה. לא עשה כן, יהיה המכון רשאי  14חר מאשר וזאת לא יאו

 לחלט את הערבות. 
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המכון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, אם הקבלן 

שיפוי  יפר תנאי מתנאי החוזה, וכן בכל מקרה בו רשאי המכון על פי החוזה לגבות תשלום, פיצוי או

 )שבעה( ימים.  7מהקבלן, ולאחר שנתן לקבלן הודעה מראש של 

חילט המכון את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא הקבלן למכון ערבות חדשה לתקופה, בסכום 

 )שבעה( ימים מיום חילוטה של הערבות.  7ובתנאים זהים לערבות המקורית, תוך 

גרוע מהתחייבויותיו של הקבלן או מזכויותיו של המכון במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי ל

 או מסעדים אחרים הנתונים לו, על פי החוזה ועל פי דין.

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע, לרבות הוצאתה, הארכת תוקפה, גבייתה או חידושה, יחולו 

 על הקבלן.

  הפרות .20

 :מאלה אחד כל ייחשב, זה חוזה של יסודית כהפרה

, 18, 18, 14, 13, 12, 11, , 8, 7, 5:הבאים הסעיפים מהוראות הוראה של צפויה הפרה או קיום אי

25 . 

, החוזה מעיקרי שהיא לגביה נקבע לא אם אף, החוזה מהוראות הוראה של צפויה הפרה או קיום אי

 .המפר לצד הנפגע הצד שמסר בהודעה לכך שנקבע במועד תוקנו לא אשר

[ הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק מרצון, או לפשיטת רגל של הקבלן, שלא 1קרות אחד מאלה: ]

[ הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד 2)שישים( ימים ממועד הגשתה; ] 60הוסרה כליל תוך 

או בקשה למינוי כונס נכסים, כונס נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן  הקבלן,

[ הוטל עיקול 3)שישים( ימים ממועד הגשתה; ] 60מטעם בית משפט לקבלן, שלא הוסרה כליל תוך 

או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי הקבלן או נכסים מהותיים שלו, או נכסים 

 )שישים( ימים ממועד הטלתו. 60לצורך ביצוע השירותים, והעיקול לא הוסר כליל תוך הדרושים 

  מוסכם פיצוי .21

הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית, יהיה המכון רשאי לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם 

 מראש, תשלום בגובה ערבות הביצוע.

 'הבנספח שה מהדרישות המפורטות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא עמד בדרי

לחוזה, יהיה המכון רשאי לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את התשלום הקבוע 

 בנספח זה בגין כל חריגה מהדרישות הקבועות בו.

המכון יהיה רשאי, בין היתר, לממש את הפיצוי המוסכם באמצעות קיזוז או ניכוי כל סכום המגיע 

 לקבלן מאת המכון.

מובהר כי תשלום פיצוי מוסכם אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה ועל פי דין 

 ואינו גורע מהן או מכל זכות או סעד הנתונים למכון על פי החוזה ועל פי דין.
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 ביצוע על ידי המכון .22

או  הפר הקבלן חובה המוטלת עליו מכוח חוזה זה, יהא המכון רשאי לבצע חובה זו תחתיו, בעצמו

 פיצויים מוסכמים.  10%על ידי אחרים, ולחייב את הקבלן בהוצאותיו, בתוספת 

 לחוזה. 0חיוב הקבלן כאמור לעיל יהיה ניתן לקיזוז בהתאם לסעיף 

 ההסכם ביטול .23

, בכתב בהודעה לאלתר חוזהה את לבטל רשאי ןכוהמ יהיה, יסודית הפרה ההסכם את בלןהק הפר

 .לו הנתונים אחרים סעד או זכות מכל לגרוע מבלי

ישלם המכון לקבלן את התמורה המגיעה  20בוטל החוזה על ידי המכון לפי סעיף זה או לפי סעיף 

לו בגין השירותים שביצע בפועל, בקיזוז וניכוי הסכומים המגיעים למכון מן הקבלן, לרבות פיצויים 

ה בגין נזקים והפסדים שנגרמו למכון עקב אחריותו של הקבלן או כתוצאה מהפרתו את תנאי חוז

 .הדין פי על או חוזהה פי על ןכוהמ זכאיזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו 

 בשום חוזהה פי על הניתנים השירותים מתן את להפסיק או חוזהה את לבטל רשאי אינו בלןהק

 .מראש יום )שישים( 60 בכתב הודעה ולאחר ןכוהמ מצד יסודית הפרה של במקרה למעט, מקרה

 כבוןיוע קיזוז .24

יהיה רשאי לקזז, לעכב ולגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמכון, המכון 

 על פי החוזה, על פי חוזה אחר שנערך ביניהם או על פי דין.

  .כלשהי עיכבון זכות או קיזוז זכות עומדת לא לקבלן

 זכויות העברת .25

יעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי החוזה, כולן או חלקן, ולא ישעבד או ימשכן את  לאהקבלן 

 הזכויות האמורות, אלא אם נתקבלה לך הסכמת המכון בכתב ומראש. 

 סודיות שמירת .26

, זה חוזה לביצוע בקשר עובדיו לידי או לידיו שיגיע מידע כל מלאה בסודיות לשמור מתחייב הקבלן

 פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך אלא, בעקיפין או במישרין, כאמור במידע שימוש לעשות לא

, כן כמו. שלישי צד לידי כאמור מידע הגעת למנוע כדי הדרושים האמצעים כל את ולנקוט החוזה

 ולדאוג או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים עובדיו לידיעת זה סעיף להביא הקבלן מתחייב

 .ידם-על לביצועו

פה, בכתב או בכל צורה אחרת של טביעה, בין שהוא נחשב -, לרבות מידע בעל"מידע"זה,  בסעיף

 לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, הקשור בחוזה זה, במכון, בפעילותו, בתאגיד קשור למכון או במי

 .החוזה במסגרת לקבלן הגיע או המכון ידי על לקבלן נמסר אשר, שלוחיו או עובדיו, ממנהליו

 התחייבות הקבלן לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן.

הקבלן וכל עובד שלו או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים, יחתום על הצהרה לשמירת סודיות, 

 לחוזה. כנספח ד'בנוסח המצורף 
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 שונות .27

על ידי המכון, לא יהוו תקדים למקרה אחר ולא יהיה להם  לקבלן, ארכה או הקלה שניתנו ויתור

תוקף אלא אם כן נעשו בכתב. עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת זכות מצד המכון, לא ייחשבו 

 כויתור מצדו על זכויותיו והוא יהיה רשאי לממשן בכל עת שימצא לנכון.

נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים  לכל שינוי, תיקון או עדכון של ההסכם, לא יהיה תוקף אלא אם

 המוסמכים של הצדדים.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בחוזה זה תהיה נתונה לבתי משפט המוסמכים 

 ת"א, לפי סמכותם העניינית. במחוז

הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן, שהודעה בכתב  כתובות

נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו עליו 

)שבעים ושתיים( שעות  72כעבור  -האמורה יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 

ביום העסקים שלאחר יום  -מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה 

ולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה משלוחה, באם קיים בידי הש

 בעת מסירתה כאמור.  -בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 
 – ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 הקבלן  המכון

 

 אישור

אני הח"מ, _______, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם החוזה דלעיל בפני על ידי 

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על החוזה דלעיל בשם 

(, וכי חתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם "הקבלן" -____ )להלן _____________

החוזה דלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כי הקבלן קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל 

 פי כל דין, לצורך התקשרותו בחוזה דלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו.

 

 תאריך  חתימה וחותמת  שם
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 מפרט השירותים -נספח א' לחוזה

 

השירותים יסופקו בהתאם לכל דרישות מפרט שירותים זה. יודגש, כי אין במפרט זה כדי לגרוע  .1

מאחריות הספק לאיכות וטיב השירותים ומכל אחריות אחרת המוטלת עליו בהתאם להזמנה זו 

 ועל פי כל דין.

 באתרים הבאים: ויינתנהשירותים  .2

 חולון 52גולומב  ברחוב המכוןמבנה  .א

 אבטחת אירועים וטיולים בכל הארץ, ככל שתידרש. .ב

 .ששיידראבטחת אתרים נוספים, ככל  .ג

לרבות כל השטחים בכל המבנים. כולל חדרי הרצאות,  - המכוןו/או  המכוןמובהר בזאת כי שטחי  .3

לטים, שטחים כיתות, חדרי לימוד, מעבדות, משרדים, פרוזדורים מעברים, חדרי מדרגות, מק

 פתוחים, כבישים וחנויות, חניונים תת קרקעיים ולרבות סביבת המכון.

שעות ביממה במשך כל השבוע, כולל שבתות וחגים. האתרים הנוספים יוזמנו  24השירותים יסופקו  .4

 בעת הצורך. שעות השמירה ומס' המאבטחים הנדרשים הם כאמור במפרט השירותים.

, שירותי אבטחה, שמירה ולווי ולדרוש בהתאם לשיקול דעתבנוסף, מעת לעת רשאי המכון  .5

 במשימות נוספות, בכל רחבי הארץ .

הספק שייבחר ימנה מטעמו עובד קבוע )להלן: "המפקח"( אשר יהיו בקשר מול אחראי הביטחון  .6

מבלי לפגוע  במכון לעבודתם השוטפת, והכול בהתאם למפרט שירותים זה וההסכם בין הצדדים.

 ור לעיל, על המפקח לבצע ביקורת יזומה במכון לפחות פעם בשבוע בשעות היום.בכלליות האמ

הא רשאי לדרוש את החלפתו של המפקח, אחמ"ש ימבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי המכון  .7

. הספק יהיה מחויב להחליף את המפקח  לאלתר ובהתאם המכוןשל  וו/או מאבטח עפ"י שיקול דעת

 .המכוןלהוראות 

להחזיק כ"א זמין ומיומן ובהתאם לדרישות במפרט זה למילוי משימות נוספות ו/או על הספק  .8

 החלפה של מאבטחים ו/או אחמ"שים בשעת הצורך ובכל עת שיידרש על ידי המכון.

על הספק להחזיק במלוא הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך ביצוען של השירותים ולפעול  .9

בכל הקשור לביצוע העבודות, לרבות בנוגע לנשיאת נשק, בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות 

 אימון המאבטחים, רישיונות, הוראות פתיחה באש והטיפול בכלי נשק וכו'.

, םהרלוונטייהספק יספק את כל האמצעים הדרושים לביצוע האבטחה כמפורט להלן בסעיפים  .10

 ללא תוספת תשלום של המזמינה.

בחימוש המאבטחים על הספק לפעול בהתאם לכללים  וחליט בעתיד על רצוניבמידה והמכון  .11

 הבאים:

a.  הספק יפעל בהתאם להמלצות המשטרה להנחיית הרשות המוסמכת לבעל רישיון

מיוחד לפי חוק כלי ירייה בדבר הטיפול בכלי ירייה שלא במשמרת )להלן: "המלצות 

המשטרה"(, לרבות הצבת מערכת כספות מאובטחת בקמפוס המכון ולרבות 

 שלהלן לגבי יישום המלצות המשטרה. ההוראות
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b.  המציע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להמלצות המשטרה כך שמורשה מטעמו– 

מפקח, יהיו אחראים ליישום  –אחראי משמרת, וכן בעל רישיון מיוחד מטעמו 

 המלצות המשטרה.

c.  א להמלצות המשטרה קובע כדלקמן:6סעיף 

i. "ת המאובטחת יהיו לכספ -"כספת מאובטחת" -הפקדה ב"אתר מאובטח

שני עותקים של מפתחות )ושניים בלבד(. המפתח האחד יוחזק בידי 

המורשה והשני יוחזק בידי בעל הרישיון המיוחד. האחריות להפקדת כלי 

הירייה בסיום המשמרת חלה על בעל הרישיון המיוחד ותיעשה ע"י 

 המורשה.

עילות האבטחה ואירועים חריגים הספק יוודא ניהול מלא של יומן אירועים אשר ישמש לרישום פ .12

 במהלך המשמרת

של המכון יורה על קיום סיורי לילה, המאבטחים יקיימו סיורים בקמפוס אבטחה ה ואחראיבמידה  .13

 המכון תוך שימוש בסיורית אשר תסופק על ידי נותן השירות.

המכון מכשיר בו המאבטח מסמן את הנקודות המבוקרות במכון בשעות הלילה. בקמפוס  –סיורית  .14

של המכון.  מכשיר הסיורית והתוכנה לצורך אבטחה בנקודות ביקורת ובשעות שיתואמו עם מנהל ה

 הפעלת הסיורית אשר יסופקו על ידי נותן השירות יהיו באישור מראש ובכתב ע"י המכון.

 המאבטחים בכניסה למכון יבצעו אכיפת חניה כלהלן:  –אכיפת חנייה  .15

אישור כניסה אך ורק לרכבים מורשים על פי נהלי הביטחון מתן  -בשער הכניסה למכון  .א

 להכנסת כלי רכב למכון )עובדים, סטודנטים, ספקים, אורחים.(

חונים במקומות המורשים לכך )לדוגמא מקומות שמורים  כלי הרכבבדיקה כי בחניון  .ב

 לבעלי תפקידים במכון, חניית נכים(

 שמירה(, מפקח. מדרג אבטחה במכון יהיה: מאבטח, אחמ"ש )אחראי .16

 לא יועסק מאבטח ולא יחל את תפקידו לפני שהשלים את כל ההכשרות כפי שנקבעו על ידי המזמין. .17

בכל חילופי משמרת יהיה זמן חפיפה של עשר דקות בין כל איש אבטחה הנכנס והיוצא .18

 .מהמשמרת, כולל בשבתות וחגים 

ת יעבדו על וי האבטחה ונותן השרמבלי לגרוע מאחריות נותן השירות, לרבות לפי הסכם זה, אנש .19

 טחון של המזמינה.יפי נהלי הב

 המכון תהיה רשאית לדרוש תגבור של מספר המאבטחים במכון, בהתאם למצב  .20

הביטחוני, או לאור אירועים מיוחדים, לרבות ליווי בסיורי לימודים, טקס הענקת דיפלומות או 

 בכמות המאבטחים לפי דרישת המכון. בהתאם לצרכי המכון, והקבלן יהיה חייב להציב תוספות

מובהר בזאת כי התגבור כאמור לעיל נדרש בעיקרו במצבי חירום ובאירועים בלתי צפויים ולכן  .21

 לא ניתן לאמוד מראש את כמות התגבורים.

 תנאים כלליים להעסקת אנשי אבטחה: .22

מכון טרם ב אחראי האבטחהתנאי להעסקת מאבטחים הינו ראיון אישי על ידי  .א

 לאחראי האבטחההעסקה בפועל ואישורו.  על נותן השירותים למסור  תחילת

 במעמד ראיונות קבלה לעבודה של כל מאבטח את המסמכים הבאים:
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 צילום תעודת זהות. .1

 צילום תעודת שחרור. .2

 צילום אישור על השכלה מתאימה. .3

 טופס קורות חיים. .4

 שאלון אישי מלא )טופס א'( + תמונה. .5

 .וגש לצורך הוצאת רישיון נשקטופס הצהרה על בריאות המ .6

 טופס הצהרה על שמירת סודיות )טופס ג'(. .7

 עמידה בכישורים והקריטריונים הנדרשים לאיש אבטחה כמפורט בהמשך. .ב

ימים, בתוקף, על  6קורס של  – או מוסדות חינוך בוגר קורס מאבטחים בסיסי .ג

 משטרת ישראל. מפרטפי 

 ערב אחת על חשבון הספק. עבר חפיפה של לפחות משמרת בוקר אחת ומשמרת .ד

 מצבת אבטחה ומפרט השעות: .23

 מכון:בשעות הפעילות   .א

 . 15:00ועד השעה  07:00פעילות יום משעה  .1

 22:30יעד השעה  15:00פעילות ערב משעה  .2

 .07:00ועד למחרת בשעה  22:30משעה  –פעילות לילה   .3

 מכניסת שבת/ חג ועד צאת שבת  –פעילות שישי שבת / חג   .4

 

 ה )יום לימודים רגיל( -ימים א'  -מצבת אבטחה   .ב

 הערות מס' מאבטחים סה"כ שעות שעות משמרת

 24 3 07:00-15:00 בוקר בוקר

 25.5 3 15:00-22:30 ערב ערב

 8.5 1 22:30-07:00 לילה לילה

 58.5    סה"כ יומי

 

 ימי ו' )יום לימודים רגיל(  -מצבת אבטחה     .ג

 הערות סה"כ שעות מס מאבטחים שעות משמרת

  24 3 07:00-15:00 בוקר
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  8 1 23:00 -15:00 ערב

  8 1 23:00-07:00 לילה

 40    סה"כ יומי

 ימי שבת וחג .ד

 הערות סה"כ שעות מס מאבטחים שעות משמרת

  8 1 07:00-15:00 בוקר

  8 1 15:00-23:00 ערב

  8 1 23:00-07:00 לילה

 24    סה"כ יומי

 פגרה ימי -מצבת אבטחה  .ה

 הערות סה"כ שעות מס מאבטחים שעות משמרת

  8 1 07:00-15:00 בוקר

  8 1 15:00-23:00 ערב

  8 1 23:00-07:00 לילה

 24    סה"כ יומי

 

 הגדרות תפקיד ודרישות: .24

 :/ אחמ"ש) יבחר מקרב צוות האבטחה במשמרת(הגדרת תפקיד – מאבטח בכיר .א

 במשמרתו. אחראי על ההתנהלות השוטפת של מערך האבטחה .1

 אחראי על שיבוץ בעלי התפקידים השונים לגזרות ועמדות. .2

ההנחיות    מפקח וחונך את כל אנשי האבטחה ומוודא ביצוע הנהלים,  .3

 וההוראות.

 מדווח לאחראי האבטחה של המכון. .4

 :נתונים וכישורים נדרשים 

 של משטרת ישראל.מוסדות חינוך  בוגר הכשרת קורס מאבטחי .1

 לפחות בתחום האבטחה.בעל ניסיון של שנה  .2
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 בעל תודעת שרות גבוהה. .3

 בעל תעודת בגרות מלאה. .4

 בעל שליטה מלאה בשפה העברית וטובה בשפה האנגלית. .5

 בעל יכולת בניהול צוות עובדים. .6

 הכרת תחום מערכות האבטחה האלקטרוניות והממוחשבות. .7

 מצב בריאותי תקין וכושר גופני טוב. .8

 עומד בכל תנאי ההכשרה והריענונים. .9

 הגדרת תפקיד: –מאבטח/ת  .ב

 ביצוע משימות האבטחה המוטלות עליו על ידי ממוניו. .1

 אבטחת האזור באחריותו על ידי ביצוע סריקות/ביקורות.  .2

 תשומת לב לסמנים מחשידים הנוגעים לאדם, רכב, חפץ או דבר דואר. .3

 דיווח לממונים עליו. .4

 :כישורים נדרשים 

 יתרון. -שנות לימוד. תעודת בגרות  12השכלה של  .1

בעל שליטה מלאה בשפה העברית ובעל יכולת דיבור והבנה טובה בשפה  .2

 האנגלית.

 בעל תודעת שירות גבוהה. .3

 מצב בריאותי תקין וכושר גופני טוב. .4

 עומד בכל תנאי ההכשרה והריענונים. .5

 בעל כל האישורים וההרשאות הנדרשות. .6

יאושרו נקודתית על ידי אחראי  –חריגים שאינם עומדים בדרישות כאמור לעיל  –הערה 

 הביטחון של המכון.

 מפקח חברת האבטחה: .ג

נציג הספק שמתפקידו לנהל ולהיות אחראי על הפעילות המבצעית והמנהלתית  .1

 במכון. אחראי האבטחהשל צוות האבטחה במכון בתאום ועל פי הוראות 

על המפקח לדאוג לכך שכל צוות האבטחה עומד בדרישות המקצועיות  .2

יות וכן בכל ההכשרות וריענוני ההכשרה כנדרש על פי הנחיות משטרת והמבצע

 ישראל, אחראי האבטחה במכון ודרישות המכרז. 

 על המפקח לדאוג לאיוש כוח אדם למשימות על פי המפורט בדרישות המכרז .3

על המפקח לבצע ביקורות שוטפות לצוות האבטחה וזאת לפחות פעמיים  .4

 בשבוע.

עם אחראי האבטחה של המכון לפחות פעמיים  על המפקח להגיע למפגשים .5

בשבוע וכן בעת שעולה בעיה או תקלה הקשורה לצוות האבטחה ואופן ביצוע 

 משימותיו
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 אבטחה במכוןעל המפקח להיות נוכח בכל ראיון עבודה הנערך על ידי אחראי ה .6

 לאיש צוות אבטחה חדש.

של המכון  אחראי האבטחהעל המפקח להיות זמין טלפונית לכל קריאה מצד  .7

 או צוות האבטחה במקום.

 מפקח לילה: .ד

נציג החברה שמתפקידו לבצע פיקוחי לילה על פעילות צוות האבטחה בעת  .1

 משמרות הלילה, סופי השבוע, חגים ובכל עת שהמכון איננה פעילה.

מתפקידו של מפקח הלילה לוודא שצוות האבטחה ערני ומבצע את משימותיו  .2

 כנדרש על פי ההנחיות.

ח הלילה לבדוק ולוודא שצוות האבטחה לבוש במדי החברה ומצויד על מפק .3

 בכל האמצעים לביצוע משימתו.

בכל בוקר שלאחר הביקורת יועבר דוח הביקורת הכולל את כל ממצאי הביקור  .4

 לעיונו והתייחסותו של אחראי האבטחה של המכון.

ף מפקח הלילה נדרש לפחות לשלוש ביקורות בשבוע הכוללות גם את ימי סו .5

השבוע, חגים ומועדים בהם המכון אינה פעילה. הביקורות יבוצעו בכל פעם 

 בשעות שונות של המשמרת.

על מפקח הלילה להיות זמין טלפונית לקריאות צוות האבטחה של המכון  .6

 ואחראי האבטחה.

 משמרות העבודה: .25

תהיינה בהתאם להוראות חוק שעות  שעות העבודה של מאבטחים ושל האחמ"שים .1

 שעות עבודה במשמרת.  8עבודה ומנוחה ובכל מקרה לא יעלו על 

למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, העסקת מאבטח מעבר לאמור לעיל תבוצע אך  .2

 ורק באישור אחראי האבטחה של המכון.

 כפיפות להנחיות המזמין: .26

יו כפופים להנחיות אחראי בנוסף לספק ולמפקחים, המאבטחים והאחמ"שים יה .1

 ויבצעו את הוראותיו. במכון האבטחה

קודם להפצתם על ידי  במכון נוהלי האבטחה באתר יאושרו על ידי אחראי האבטחה  .2

 הספק.

אחראי האבטחה במכון יבצע ביקורות שמירה ובסמכותו להרחיק מיד מתפקידו כל  .3

הסברים. על הספק יהיה לדאוג מאבטח אשר פעל בניגוד להנחיות ולנהלים ללא מתן כל 

 למחליף באופן מידי .

 :ולבוש הופעה .27

הספק מתחייב לוודא הופעה נקייה ומסודרת של המאבטחים והאחמ"שים במכון לרבות  .1

 גילוח ואיסוף שיער.
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הספק מתחייב כי המאבטחים/אחמ"שים יופיעו בתלבושת אחידה, ממבחר הסוגים  .2

, ואושר באופן מקדמי ע"י אחראי המופיעים בקטלוג החברה כפי שהועבר למכון

 .לפחות פעם בשנה האבטחה במכון, אשר תסופק להם על ידי הספק ועל חשבונו

                                                           פרוט דרישה לציוד אבטחה אישי: .28

 הספק מתחייב לספק את הציוד הבא לצורך מתן השירותים, על חשבונו:

 זוגות מכנסי דגמ"ח.  4 .א

 חולצות שרוול קצר. 4 .ב

 חולצות שרוול ארוך.4 .ג

 כובע מצחייה שחור. .ד

 כובע זיהוי צהוב עם כיתוב ביטחון. .ה

 כובע גרב שחור חם לחורף   .ו

 כפפות שחורות חמות לחורף. .ז

 פליז שחור. .ח

 מעיל לחורף .ט

 חגורת עור שחורה. .י

 ציוד אבטחה כללי: .29

 ן השירותים, על חשבונו:הספק מתחייב לספק את הציוד הבא לצורך מת 

 מטענים. 2פנסי מגה לייט גדולים נטענים +  2 .א

 פנס אישי קטן + נרתיק + סוללות לכל איש אבטחה. .ב

 מתז גז מסוג פלפל )בתאריך תקף( + נרתיק. .ג

 מטענים. 4מגלי מתכות ידניים +  3 .ד

או סמרטפונים+ נרתיק )או קליפס( ומע"ד ,שטווח הקליטה  מכשירי קשר אישיים 4 .ה

 עונה לטווח הנדרש במכון. שלהם

 יומן אירועים, ויומן שעות עבודה. .ו

 

 משימות נוספות: .30

רשאי להזמין מעת לעת מאת הספק שירותי אבטחה למשימות נוספות בכל רחבי  יהיההמכון 

הבלעדי. יודגש כי התמורה לשירותים  והארץ )כגון אבטחת אירועים, טיולים וכו'( לשיקול דעת

 אלו תשולם כשעות עבודה רגילות בהתאם לתעריפי ההסכם.  
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 טופס א'

 

 במכון הטכנולוגי חולוןטופס מועמד לאבטחה 

 

 א. פרטים אישיים:

 

 שם משפחה ______________ שם פרטי _______________ ת.ז. _______________ .

 _____________ ארץ לידה _______________ שנת עליה _______________.תאריך לידה 

 מצב משפחתי _______________.

 _____.-כתובת _________________________________ טלפון ________

 

 

 . עבר אימון בנשק/מטווח אחרון בתאריך ______________ ) לצרף אסמכתא ( .ב

 . ניסיון קודם באבטחה:ג

 ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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 טופס ב'

 

 טכנולוגי חולוןבמכון מועמד לאבטחה  –הצהרת בריאות 

 יצורף אישור רופא משפחה על בריאות תקינה

 

 הנני מצהיר כי מצב בריאותי תקין, למיטב ידיעתי איני סובל מכל סוג שהוא של

 מחלות כרוניות או מחלות אחרות, אין לי כל מגבלה גופנית למלא את כל הקשור 

 בתפקידי האבטחה במכון. 

 

 

 ימה: ___________________שם המאבטח: ____________________ חת

  

 

 

 נוסח ערבות ביצוע –נספח ב' לחוזה 
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 תאריך: ____________ 

 לכבוד,

 מכון טכנולוגי חולון

 , חולון52רח' גולומב 

 

 ערבות בנקאית מספר ________הנדון:  

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, הקבלן" :על פי בקשת ____________________ )להלן .1

 100,000בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של 

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד )כהגדרתו להלן(, סכום הקרןשקלים חדשים )להלן: " (מאה אלף)

למדד )כהגדרתו להלן(, יכונה על פי החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה 

למתן שירותי שמירה  001/2018בקשר למכרז פומבי  "(, שתדרשו מאת הקבלןסכום הערבותלהלן: "

 . ואבטחה למתחם המכון הטכנולוגי חולון

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד" .2.1 

 ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו. לסטטיסטיקה, 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות  -" המדד החדש" .2.2 

 זה. 

המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __, שנת ___,  -" המדד הבסיסי" .2.3 

 העומד על ___ נקודות )בסיס ______(. 

ום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, אם במועד ביצוע תשל

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש 

לתשלום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב 

 חדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את סכום הקרן.ערבות זה, יתברר כי המדד ה

)שבעה(  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .3

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי 

שתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרי

להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או 

 לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  .4

שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים 

יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות 

 בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 
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ימים לאחר תום  60 –]להשלמה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________  .5

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. ההתקשרות[

 בכבוד רב, 

________________ 

 ]שם וכתובת הבנק הערב[  
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 אישור על קיום ביטוחים –נספח ג' לחוזה 

 ייחתם ע"י חברת הביטוח לאחר זכייה במכרז אישור קיום ביטוחים
 

          
 תאריך: _________ 

 לכבוד

 )להלן המכון"(מכון טכנולוגי חולון 

 רחוב גולומב ____

 חולון

 

 ג.א.נ.,

 

 

 "(הקבלן)להלן: " אישור על קיום ביטוחים ע"ש _________________הנדון: 

 

 לתקופה מיום ____________ עד יום ____________

 

 

 אנו הח"מ, __________________________ מאשרים בזאת כדלקמן:

 בהתאם לסעיפי הביטוח בהסכם וכמפורט להלן: אנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח

 מס'.......................... פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי .א
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם  
ו/או גוף משפטי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקרה של אובדן ו/או נזק ו/או תשלום ו/או 
הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, בין נזק ישיר ובין עקיף אשר נגרמו למכון כתוצאה ממעשה ו/או 

מיליון ארבע )  ₪ 4,000,000ל של "הקבלן" ו/או מי מטעמו, בגבול אחריות שלא יפחת מסך מחד
 ( למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ₪

ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי 
או משקה,  הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל

שביתה והשבתה, חבות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד 
 המוסד לביטוח לאומי.

הפוליסה תורחב כדי לכסות את "המכון" כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו 
וש עליו עובדים ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, וחריג בדבר רכ

 יבוטל לצורך פוליסה זו.

כמו כן, מוצהר כי הפוליסה כוללת הרחבה כי כל אדם שאינו נחשב לעובד של המבוטח ייחשב 
 כצד שלישי על פי פוליסה זו.
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הפוליסה כוללת סעיף לפיו מבוטלת זכות התחלוף כלפי המבוטחים הנוספים לרבות "המכון" 
 על ידם בזדון. וכל הפועלים מטעמו למעט נזק שנגרם

 ................................:מס' פוליסה לביטוח חבות מעבידים .ב
ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות "הקבלן" כלפי כל המועסקים על ידו ומטעמו, בגבולות 

( לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח  ₪מיליון  עשרים)  ₪ 20,000,000-אחריות שלא יפחתו מ
 שנתית.

כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה  ביטוח זה אינו
 ועובדיהם )היה והמבוטח ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.

 הביטוח מורחב לשפות את "המכון" ועובדיו, היה וייחשבו כמעבידים של מי מעובדי "הקבלן".

 :מס'                               מקצועיתפוליסה לביטוח אחריות  .ג
( למקרה ולתקופת ביטוח  ₪מיליון ארבע )  ₪ 4,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 

שנתית בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי, עקב מעשה או מחדל אשר אירעו כתוצאה ממעשה 
מטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנות של "הקבלן" ו/או עובדיו, לרבות מחדל, טעות או הש

 רשלנית, שנעשו בתום לב וגרמו נזק גוף או רכוש.

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. 6פוליסה זו כוללת תקופת גילוי של 

הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה בדבר, אי יושר עובדים, הוצאת דיבה, הפרת סודיות ואובדן 
 מכוסה.מסמכים וכן עיקוב או איחור עקב מקרה ביטוח 

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתן בטרם נחתם 
ההסכם אך לא לפני התאריך ________ )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי(, וכולל תקופת גילוי 

 חודשים לפחות מתום תקופת הביטוח. 6מורחבת של 

שי ו/או מחדלי "הקבלן" ו/או עובדיו ו/או הביטוח הורחב לכלול את "המכון" כמבוטח נוסף למע
מי מטעמו, כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
מיחידי המבוטח, יחד עם זאת, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של 

את אחריותה המקצועית . ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה "הקבלן" כלפי "קבלן השירותים"
 של המזמינה )קבלן השירותים( כלפי המבוטח )הקבלן(.

 הביטוחים הנ"ל כפופים להוראות הבאות: .ד
שם המבוטח הורחב לכסות את "החברה" כמבוטחת נוספת בפוליסות נשוא הסכם זה,  .1

כפוף לסעיף אחריות צולבת, כאשר "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה 
 חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות. לרבות

 

 2013למעט ביטוח אחריות מקצועית, תנאי הכיסוי לא יפחתו מהתנאים הידועים כתנאי ביט  .2
 או 

 התנאים המקבילים להם, אך בכל מקרה, חריג "רשלנות רבתי", ככל שקיים, בטל ומבוטל.

 המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי "המכון" וכל הבאים מטעמו, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  .3
 על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ביטוחי "הקבלן" הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי "המכון", והמבטח מוותר על  .4
"המכון".. כמו כן המבטח מתחייב כי הפוליסות  כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי

הודעה כתובה על כך ע"י  תישלחשל "המכון" לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם 
 יום מראש. 60המבטח בדואר רשום לידי "המכון", 
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"הקבלן" אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות  .5
נאי הפוליסות. ההשתתפויות העצמיות במקרה של נזק, המוטלות על המבוטח על פי ת
 תשולמנה על ידי "הקבלן" בלבד.

 

"הקבלן" מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות, לשלם דמי הביטוח במועדם ולחדש אותם  .6
 מעת לעת בהתאם להתפתחות הפעילות.

 כמו כן יעדכן את סכומי הביטוח מפעם לפעם לפי הצורך. 

 

 

 

 

 החתום:ולראיה באנו על 

 

 

 

____________ _______________             _________________
  ________________ 

תפקיד         )שם החותם(  חתימת המבטח       חותמת המבטח
 החותם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס הצהרה על שמירת סודיות –נספח ד' לחוזה 
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 ____________________אני הח"מ _________________________ ת.ז. מס' 

 _________________________ בתפקיד _____________________ -העובד ב

 

 מצהיר ומתחייב בזאת:

כנותן שירות עבור המכון  מטעמי, מי לידי או לידי, שיגיע מידע לשמור בסודיות מלאה כל .1

 באמצעות ובין דיי על בין, בעקיפין ובין במישרין בין, שימוש בו לעשות לא, הטכנולוגי חולון

בקשר עם מתן השירותים למכון הטכנולוגי  התחייבויותי ביצוע לצורך אלא, אחר גורם

, "(החוזהחולון, בהתאם לחוזה שבין המכון לבין _________ ]למלא שם החברה[ )להלן: "

 שלישי. צד לידי כאמור מידע הגעת למנוע כדי הדרושים האמצעים את ולנקוט

 לסוד נחשב שהוא בין, טביעה של אחרת צורה בכל או בכתב, פה בעל מידע לרבות –" מידע" זה בסעיף

, ממנהליו במי או למכון קשור בתאגיד, בפעילותו, במכון, בחוזה הקשור, שלא ובין דין פי על מסחרי

מתן השירותים על פי החוזה או  במסגרת אלי הגיע או המכון ידי על לי נמסר אשר, שלוחיו או עובדיו

 .אחרתבדרך 

 

התחייבויותי המפורטות לעיל, אינן מוגבלות בזמן, ויעמדו בתוקפן גם לאחר סיום מתן  .2

 השירותים עבור המכון.

 

 תאריך ____________________                חתימה __________________
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 פיצוי מוסכם –נספח ה' לחוזה 

 

 סכום הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 לשעת איחור. ₪ 250 איחור לאיוש תפקיד

 למקרה. ₪ 500 אי ציוד שומר חמוש בנשק תקין.

הופעה מרושלת של שומר/ הופעה ללא תלבושת עם 

 הלוגו של החברה.

 למקרה. ₪ 500

 למקרה. ₪ 500 חוסר מכשיר מירס או סמרטפון אצל השומר.

 למקרה. ₪ 400 שומר שיימצא ישן או לא ערני.

 למקרה. ₪ 250 התרשלות במילוי תפקיד שומר.

הצבת שומר שאינו עונה על תנאי הכשירות 

 המפורטים בחוזה זה.

 למקרה. ₪ 750

 למקרה ₪ 1000 הפרת דיני חוקי עבודה
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 נוסח ערבות מכרז -נספח ב' למכרז 

 תאריך __________

 לכבוד

 המכון הטכנולוגי חולון

 , חולון52רח' גולומב 

 

 _________________הנדון: כתב ערבות מס' 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי הקבלן" –לבקשת _________________ )להלן  .1

)עשרים  25,000חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 

 "(, שתדרשו מאת הקבלן.סכום הערבות( שקלים חדשים )להלן: "וחמישה אלף

)שבעה(  7לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  אנו מתחייבים לשלם .2

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת 

בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את 

ם לדרוש את הסכום, מראש או דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכ

 בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  .3

סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות 

יכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפ

 תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות  ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 בטלה ומבוטלת.

 

          בכבוד רב,

 ]שם וכתובת הבנק הערב[ 
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 טופס ההצעה –למכרז נספח ג' 

 

 .יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז 

  בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט

 המצופה מהמציע.

  בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז, רשאי המציע להוסיף דף מצולם של

המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה הטבלה 

 במקום שבו מפורטת הטבלה.

  בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם

 המציע. 
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 תצהיר

 

אנו הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  לאחר

 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________ )"המציע"( המגיש הצעתו  .1

 מכון טכנולוגי חולון.במסגרת מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה עבור 

 לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל.הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע  .2

 

 

 פרטי המציע .1

 שם המציע

 

 כתובת המציע

 מס' טלפון

  

 כתובת דוא"ל מס' פקס'

 פרטי איש קשר מטעם המציע

 שם איש הקשר

 

 כתובת דוא"ל תפקיד

 מס' טלפון

 

 מס' טלפון נייד מס' פקס'

 

 צורת ההתאגדות .2

 עמותה / שותפות / אחר( _____________צורת ההתאגדות של המציע )חברה /  2.1

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________ 2.2

 מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע: 2.3
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 דוגמת חתימה תפקיד בתאגיד ת.ז. שם מס"ד

1     

2     

3     

4     
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 ניסיון:  .3

המציע סיפק במהלך השנים   -המציע בעל ניסיון במתן שירותי אבטחה כמפורט להלן )במצטבר(  3.1

)דהיינו במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה(  24/7שירותי שמירה ואבטחה  2018עד  2014

 5שנים רצופות לפחות לכל אחד מהלקוחות, בהיקף של  ארבעלשלושה לקוחות לפחות למשך 

לקוח אחד חייב להיות מוסד לפחות לכל אחד מהלקוחות. מתוך לקוחות אלו  במשמרת מאבטחים

 ים לפחות.סטודנט 2,000להשכלה גבוהה המונה 

)ניתן להדפיס את  לעיל: 3.1הלקוחות אשר ניתנו להם השירותים כאמור בסעיף  כללהלן יפורטו 

 הטבלה מס' פעמים ולצרף(.

 שם הלקוח

במידה  -וכתובתו

ומדובר על מוסד 

 –להשכלה גבוהה 

נא לציין כמות 

 סטודנטים

 שם הממליץ, תפקידו,  מס' טלפון 

 )נא לכתוב בכתב קריא וברור(

תקופת 

התקשרות )יש 

לציין מחודש 

ושנה ועד חודש 

 ושנה(

פרטים בדבר השירות שניתן 

מס' )לרבות ידי המציע -על

שבאמצעותם  עובדי האבטחה

ידי -ניתנו השירותים על

 המציע(

  

 

  

 

 

   

    

 סניף המציע .4

ומעסיק בו לפחות  ק"מ מהמכון הטכנולוגי חולון 25המציע מפעיל סניף במרחק שאינו על  4.1

 חמושים. 20מאבטחים מתוכם  50

 _____________________ -שם הסניף 

 ____________________ -כתובת הסניף 

 מס' מאבטחים חמושים __________ מס' מאבטחים ____________________ 

 

 הפעלת מוקד וניידות סיור .5

 על המציע להקיף בעיגול את התשובה המתאימה. 5.1
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 כן / לא שעות ביממה 24מאוייש הפועל למציע מוקד 

למציע ניידות סיור מזוהות עם מאבטחים חמושים המסוגלות להגיע 

 דקות ממועד קבלת קריאה 15למכון תוך 

 כן / לא

6  

 

 

 מספר מזהה:  שם המציע:

________________  ________________ 

תפקיד בארגון  שם המצהיר:

 )המציע(:

 חתימה: תאריך:

________________ ________________ ________________ ________________ 
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 אימות חתימה

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

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את את 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

     

 חתימה וחותמת  תאריך  שם 
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 הצעת מחיר למתן שירותי אבטחה ושמירה למאבטח לא חמוש –נספח ד' למכרז 

 1עם נספח ד' יוגש במעטפה נפרדת יחד

 
 מדובר כי עולה שלה שמניתוח הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת כי עלינו ומוסכם ידוע .1

 .ידו על המועסקים זכויות ייפגעו הצעה שמסגרתה או בהצעה הפסדית

 והעלויות בגין ההוצאות כל את כוללת ידנו על המבוקשת התמורה כי מתחייבים אנו .2
לרבות בגין שכר עבודה, תשלום בגין שעות  1אדם המפורטים בנספח ד כוח העסקת הוצאות

נוספות, נסיעות, תוספות והפרשות סוציאליות, דמי חגים, תוספת הבראה, מענק חד פעמי, 
ציוד אבטחה  הפעלת כוננים, הפעלת מוקד,  ,תוספת בגין הותק והכל כמתחייב עפ"י כל דין 

מסים  או/ו, ביטוחים או/ו, שיידרשו ככל ישוריםוא היתרים או/ו רישיונות או/ו, ושמירה
 הוצאות לרבות, זה הסכם לפי בהתקשרות הכרוכים שהוא וסוג מין מכל הוצאות או/ו

 מקום בכל או בהצעתנו הנקובים המחירים כלל. תקורה והנהלה ועבודות אבטחה מיוחדות
 דרישותינו כל את וממלאים, לעצמנו שקבענו רווח הוגן כוללים, סופיים מחירים הינם אחר
 במועד מהתחייבויותינו אחת ולמילוי כל במלואם השירותים למתן הדרוש כל ואת

 .ההצעה ממסמכי אחד כל לפי, המזמין רצון ולשביעות

 הקשור ענין בכל, תוספת לכל טענה כל נטען ולא תביעה כל נציג לא כי מאשרים אנו .3
 למחיר תוספת לכל טענה כל נטען ולא תביעה כל נציג לא וכי זה לפי מכרז להתקשרות

 .שלנו ידיעה אי או הבנה אי עקב לרבות, שהיא ומכל סיבה שהוא סוג מכל הצעתנו

, בסיסית לשעה יסוד שכר, השירותים במתן יועסקו אשר לעובדים לשלם מתחייבים הננו .4
 חגי השבועית המנוחה בימי עבודה או/ו נוספות שעות בגין דין בכל כקבוע בתוספת שכר

דיני  של האכיפה להגברת בחוק שייקבע מהשכר מקרה בכל יפחת שלא ,שבתון וימי ישראל
 בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת וצו חוק לפי וכן 2011 -ב"התשע, העבודה

ולצורך הגשת הצעה זו השכר לא  2013 – ג"התשע, ציבוריים בגופים השמירה והניקיון
  .המכרזלמסמכי  1יפחת מהמפורט בנספח ד

 .בלבד 1ד' נספח גבי על להגיש יש המחיר הצעת את .5

 זה במכרז כמפורט השירותים אספקת עבור המציע ידי על המבוקשת השעתית התמורה .6
 '.1בנספח ד' בטבלה הינה כמפורט

 השוטפים השירותים מתן עם בקשר הזוכה למציע המזמין שישלם התשלום כי ידוע לנו .7
 שעות סך במכפלת שמירה ואבטחה עובדי עבור שלעיל שבטבלה המחיר פ הצעת"ע יהיה

 .המזמין נציג י"ע שיאושרו ובלבד בפועל מתן השירותים

, חורגים/אבטחה ושמירה נוספים שירותי מתן לשעת השעתית התמורה כי מאשרים אנו .8
 .לעיל  בטבלה בה שנקבנו לתמורה זהה תהיה, נציג המזמין להודעות בהתאם

 העבודה דיני פי על כמתחייב לעובדינו לשלם המציע בשם ומתחייבים מצהירים אנו .9
 -ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק לרבות, אצלנו( לוותק עבודתם )בהתאם

ציבוריים,  בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי עובדים על העסקת צו,  2011
 . המציע עובדי על החלים הסכמים קיבוציים או/ו הרחבה צווי או/ו

 לשלם הקבלן מחובת לגרוע כדי  שבטבלה השכר רכיבי בפירוט אין כי, בזאת מובהר .10
 בהתחייבויותיו לעמוד מקרה בכל חייב הקבלן וכי דין פי על שכרם את מלוא לעובדיו
 בטבלאות מופיעות אינן אם גם, הרחבה צווי או קיבוצי הסכם ,דין, חוק מכל הנובעות

 .חסר באופן מופיעות או שלעיל

 בהתאם העבודה שעת ערך מרכיבי רכיב שעודכן במקרה - השכר רכיבי בעדכון הצמדה כללי .11
 קבלני ידי על עובדים העסקת לצו בהתאם זה ובכלל העבודה בדיני לשינויים ולעדכונים

 או הרחבה צווי או שכר עדכוני או 2013 -ג"התשע, והניקיון בתחומי השמירה שירות
 שעת ערך יעודכן המזמין בחצרי הקבלן עובדי העסקת שיוחלו על ככל, קיבוציים הסכמים
 .הרכיבים עדכון שבו חל במועד, בהתאם השירות לנותן העבודה

, עבודה ערך שעת עליית בעקבות יגדל הקבלן לא של נוספות ועלויות הרווח רכיב כי מובהר .12
 .במלואן לעובדיו אלו תוספות להעביר מתחייב והזוכה
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, חגים או בשבתות ולא נוספות בשעות יעבדו לא הקבלן עובדי השירותים מתן במסגרת .13
 המכון.   נציג י"ע ובכתב מראש אושר הדבר מקרים בהם למעט

 

_______________  ________________ 

 וחותמת  חתימה המצהיר שם                                       תאריך

 

 ד"עו/ח"רו אישור

 כי מאשר, זה בהסכם כהגדרתו המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש, _____________, מ"הח אני
 ביום

  .בפניי חתמו ל"הנ וכי, המציע בשם לחתום המורשים, מעלה מים/החתום בפני ו/הופיע________, 
כהגדרתו  המציע של ח"רו/ד"כעו המשמש___________,  מ"הח אני, תאגיד הינו שהמציע במקרה
 מורשי נגדו וכי נכסים כונס צו הופעל לא או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו המציע כי מאשר, זה בהסכם

  .______________ז.ת נושא____________ הם זו הצעה על חתימה לצורך שלה החתימה
 ם/רשאי הם/והוא זו הצעה על בפניי חתמו ל"הנ וכי.____________, ז.ת נושא___________ -ו

  שקיבל המציע תוקף בת להחלטה בהתאם או/ו המציע של ההתאגדות למסמכי כן בהתאם לעשות
 .אושרה כדין ואשר כדין

 

 ,החתום על באתי ולראיה
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 תצהיר  –נספח ה' למכרז 

 

אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז. שמספרה _____________________ מורשה 

"( מצהיר המציע" –שמספרו __________________ )להלן חתימה מטעם ______________ 

 בזאת כדלקמן:

 קראתי, הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג. .1

 ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.-כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על .2

קיים ללא סייג את הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא י .3

 התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.

המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות  .4

, ונכון למועד כוח האדם, הציוד וכלי הרכב, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה

הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי הגשת 

 פי דין.-פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על-להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על

 על הנדרשים הרישיונות כל ובידיו דין פי על בו ברישום מחויב שהוא מרשם בכל רשום המציע .5

 .דין פי

לי כי אם יתברר שפרט מהפרטים המופיעים בהצעת המציע יתגלה כלא נכון ו/או המציע  ידוע .6

יסרב לחתום על ההסכם במידה והצעה זו תוכרז כזוכה ע"י המזמין, יהיה המזמין רשאי לחלט 

את הערבות אשר צורפה להצעה ולנקוט בכל סעד אחר העומד לזכותו על פי דין ועל פי הוראות 

 המכרז.

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר .7

 מספר מזהה:  שם המציע:

________________  ________________ 
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תפקיד בארגון  שם המצהיר:

 )המציע(:

 חתימה: תאריך:

________________ ________________ ________________ ________________ 

    

 אימות חתימה

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

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' ________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 הרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.נכונות הצ

     

 חתימה וחותמת  תאריך  שם 
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  –נספח ו' למכרז 

 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני
 מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר כי עלי שהוזהרתי

 :כלהלן

אצל המציע, ואני  _______________ כ כהןמ"(  ההמציעחב' __________ )להלן: " נציג אני
 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1
זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

  כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכון. 
 

שלפני המועד להגשת הצעות במכרז  השנים הורשעו בשלוש לא בו שליטה* בעלי או המציע .2
בתוספת השלישית בחוק להגברת המפורטים  בגין הפרת חוקי העבודהבירות ביותר משתי ע

 .2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב
5.  

שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו על המציע או מי מבעלי השליטה ב  .3
 חוקי העבודה.עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על 

 

 והקנסות ההרשעות בדבר ת"התמ במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל של אישור יצרף המציע
 .או העדרם כאמור

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" בעל שליטה* "

 

 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך

 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

אישר את נכונות הצהרתו ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  אמת וכי
 . בפניעליה חתם/ה ו

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי

 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
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 על זכויות עובדיםקיום חובות בעניין שמירה  -תצהיר בעל שליטה  -2ו נספח

 

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

( במציע 1981 –הנני משמש כבעל שליטה )כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   .1

._________   
החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים מקיים ומתחייב להמשיךהמציע  .2

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

  כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכון. 

בגין ביותר משתי עבירות  שלפני המועד להגשת הצעות במכרז השנים הורשעתי בשלוש לא .3

בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני המפורטים  הפרת חוקי העבודה

 ,2011-העבודה, תשע"ב

בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו עלי עיצומים כספיים בשל יותר  .4

 משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
___________ 

 המצהיר

 
 אישור

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

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה  ___________ברחוב 

__ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה עצמו/ה על ידי ת.ז.___________

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

 התצהיר דלעיל.

 

 ________ ___________________________ ___________ 
 רך דיןחתימת עו          חותמת ומספר עורך דין  תאריך
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 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל העסקת עובדים זרים כדין –נספח ז' למכרז 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  /הלומר את האמת וכי אהיה צפוי

 כדלקמן:

 –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתתןהנני נו ]במקרה של תאגיד[
, המבקש להתקשר במכרז לשירותי שמירה ]למלא תפקיד[, בו הנני משמש/ת _______ "הגוף"(

 . אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.ואבטחה במכון טכנולוגי חולון

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו 
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 וכי אני מבין/ה אותם.

 .הגוף הינו "תושב ישראל"

 [)מחק את המיותר(

ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר בפסק דין חלוט לא הורשעו "בעל הזיקה" אליו /או הגוף ו
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  1987-מינימום, התשמ"ז 

ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של  1991-הוגנים(, תשנ"א 
 . 2002באוקטובר  31אחרי יום , אשר נעברו 2011-דיני העבודה, תשע"ב 

 או

 1987-"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז /או הגוף ו
, אשר 1991-ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

ויים בתוספת השלישית לחוק להגברת ו/או לפי החיקוקים המנ 2002באוקטובר  31נעברו אחרי יום 
 ושקדמבשלוש השנים אך ההרשעה האחרונה לא הייתה   ,2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 האחרון להגשת הצעות במכרז למועד

המהוות  1עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות "בעל הזיקה" אליו/או על הגוף ולא הוטלו על 
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  1987-התשמ"ז לפי חוק שכר מינימום, עבירה 

ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 
בשלוש  2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

  .הצעות במכרזהאחרון להגשת  למועד ושקדמהשנים 

         זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 שם וחתימה

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

_____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר על ידי ת.ז. 
אישר את נכונות הצהרתו אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 בפני.עליה חתם/ה ו
       _______________  _________________ 

                                                           
יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה  1

כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו  במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו
 שכר. 



59 

 

 ________________ 
 תאריך   חתימת ומספר רישיון עורך דין        ורך דיןחתימת ע          
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תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה  –נספח ח' למכרז 

 בתחום העסקת עובדים

"(, נושא ת.ז. המציעאני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "

שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, ___________ מצהיר בזאת כי המציע 

לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים 

ים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאלי

 חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

_____________            ____________     _______________    ___________ 

 חותמת  תאריך             שם מורשה החתימה          חתימה                                

 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

_________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לאחר שהזה

 לא יעשה/תעשה כן. 

 

____________ ______                                                                         _______ 

 חתימה וחותמת עורך דין                  תאריך                                                           
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 עלות השכר למעבידהצהרה על  -נספח ט'

 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן:

 

 אני מכהן בתפקיד ____________ בחברת ________________ )להלן  "המציע"(. .1

 אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע. .2

שקלים _____ -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .3

 חדשים לשעה. 

בנספח התמחיר עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים  .4

 .שקלים חדשים לשעה____  -שצירפנו, לא תפחת מ

עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם  .5

 שחתמה המדינה.

 

 

 פרטי המעביד:_____________________________

 

 תאריך:__________________________________

 

 חתימה:_________________________________
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 נספח י

 תעודת עוסק מורשה

 )נא לצרף(

 

 נספח יא 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         רישיון בר תוקף לעסוק כקבלן שירות )מטעם משרד                                                                                  

 התמ"ת(

 )נא לצרף(

 

 נספח יב 

 עו"ד/רו"ח המאמת אודות מורשי החתימה בתאגידאישור 

 )נא לצרף(

 

 נספח יג 

כולל אישור על  אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו

 היעדר חובות לרשם

 )נא לצרף(

 

 נספח טו

האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 1976 –מס(, התשל"ו 

 )נא לצרף(

 

 נספח טז נא לצרף

 מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"תאישור 

 

 נספח כ )נא לצרף(

 2014-17אישור רו"ח על מחזור כספי בכ"א מהשנים 
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 בהצעה חסויים חלקים -נספח כא'

 

 

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי הבאים בסעיפים עיון זכו תינתן שלא מבקש אני

 

 _______________________________________________ בדבר בהצעה____  עמוד

 _______________________________________________ בדבר בהצעה____  עמוד

 _______________________________________________ בדבר בהצעה____  עמוד

 _______________________________________________ בדבר בהצעה____  עמוד

 

 ___________________________________________ בדבר בהצעה___  מעמוד וכן

 _____________________________________________ בדבר בהצעה____  עמוד ועד   

 

 

 בפני חסויים יהיו סעיפים אותם אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם

 .זה למכרז שיוגשו, ההצעות ביתר

 

 

 

 :המציע חתימת

 

 

 

         ______________               _________            __________________________ 

 מורשה עוסק/זהות' מס       חותמת/חתימה                          תאריך                     המציע שם

 

 


