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 החברה העירונית רחובות

 לתרבות ספורט ונופש
 3/2020מכרז פומבי מס' 

 היכל התרבות בעיר רחובות םחלאספקת שירותי ניקיון עבור מת

 
 
 

"( מזמינה בזאת הצעות מחיר החברה)להלן: " )חל"צ( רונית רחובות לתרבות, ספורט ונופשיהעהחברה 
פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על  רחובותר חם היכל התרבות בעיספקת שירותי ניקיון עבור מתלא

 המצורפים בזאת.
 

 09:00-15:00 תה' בין השעו-בימים א', 8נביאים רה שברח' הבחה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי
 ., שלא יוחזרו לרוכשלכל מעטפת מכרז דשים(שקלים ח)אלף  ₪ 1,000מורת תשלום של תבלבד, 

 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה.

 
 .5.8.2020 -ה רביעי סיור מציעים יתקיים ביום

 רחובות. 48מהכניסה להיכל התרבות ברחוב יעקב  10:00 בשעה יציאה
 תיפסל על הסף. ,רמציע שלא השתתף בסיו תו שלחובה. הצע השתתפות בסיור המציעים הינה

 
יש להפקיד , "3/2020מכרז פומבי "ן רה נושאת ציוכי המכרז במעטפה סגוסמאת ההצעות, שני סטים של מ

 8הנביאים די החברה ברחוב המצויה במשרכרזים תיבת המדואר( בבלבד )ולא באמצעות ה יתישא ירהבמס
עד בלבד,  09:00-15:00בין השעות ה' -, בנוכחות מזכירת ועדת המכרזים/מי מטעמה, בין הימים א'רחובות

מכי למס ףרצובנוסח המ ₪ 10,000ערבות בנקאית בסך רוף , בצי15:00 השעב 2.9.2020 -ה רביעי ליום
 המכרז.

 
 .תתקבלנהד זה, לא מוע נה לאחרהצעות שתוגש

 
  זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה על פי שיקול דעתה הבלעדי.החברה 
 בת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.ימתחי אינההחברה 

 
 
 
 
 

       
 איציק עובדיה 

 
 רחובות מנכ"ל החברה העירונית

 בע"מ )חל"צ( לתרבות, ספורט ונופש
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 א'סמך מ
 למציעים תוארהמכרז והונאי ת

 
 רחובות  החברה העירונית 

 לתרבות, ספורט ונופש
 3/2020פומבי  מכרז 

 רחובותבעיר היכל התרבות מתחם  עבור ניקיון  לאספקת שירותי  
 

  כללי .1
 

בזאת ( מזמינה "רהחבה")להלן:  בע"מ )חל"צ( , ספורט ונופשות לתרבותונית רחובהחברה העיר .1.1
בעיר בנוי  חשט מ"ר 4,000 –כ  ששטחו כל התרבותיה םחמתב אספקת שירותי ניקיוןל חירמ הצעות

  (."העבודות")להלן: המפורטות במסמכי המכרז בהתאם לדרישות , "(היכל התרבות)להלן: " רחובות
 

יומי של ניקיון  העבודה כוללת. בודותלביצוע העהנדרש  ח האדםולספק את כל כע יהיה על המצי
  וכו'.ם ם ומשרדיירותים, חדריחדר מדרגות, ש, תוהאולם, מסדרונ לרבותמבנה היכל התרבות 

 
לצורך  25% עדההתקשרות עם המציע  היקף גדיל אתכמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לה

 ים בתחום אחריות החברה.תי ניקיון גם עבור מוסדות ציבוריים אחרים הנמצאשירומתן 
 
 

 תעיקרי ההתקשרו .1.2
 

צדדים רק היבנה את בלבד והוראות הסעיף תחי יםלילכהפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 .תמסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטרת כאמור באיזה מהתייחסות אח
    

היכל התרבות מתחם  ורעב ןאספקת שירותי ניקיוללקבלת הצעות עבודות  ןמכרז הינא הונשהעבודות 
  .נספחיום ואם למסמכי המכרז, ההסכבהת, רחובות בעיר

 
על המציע . כמו כן חיםהמפורטות במסמכי המכרז ובנספ את הדרישות ביצוע העבודות יכלול .1.2.1

 לביצוען. ח האדם הדרושויהיה לספק את כ
ודות עבה עוהזכיין יחל בביצ .חודשים 12-הינה ליחתם מכוח ההסכם שי ופת ההתקשרותתק .1.2.2

  .החברהתחילת עבודה שתמסור לו ו ייקבע בצרז במועד שנשוא המכ
תקופות נוספות בנות שנה כל אחת,  4 -בוקף ההסכם נתונה אופציה להאריך את ת לחברה .1.2.3

 ים להלן ובנוסח ההסכם.בהתאם לתנאים ולפרטים המפורט
הנקובה בהצעתו, , רהומז, יהיה הקבלן זכאי לתו עפ"י מסמכי המכרלקיום התחייבויותי ורהבתמ .1.2.4

 כרז. מכי הממסל 2מסמך 
יהיה צמוד למדד המחירים  , כאשר החשבוןהמחיר המוצע, לפי הקבלן יגיש מידי חודש חשבון

יום דשים מוח 12יהיה בתום  שוןדכון הראכאשר הע שנה,עדכון המדד יבוצע אחת ל לצרכן.
  .חברהוה קבלןע"י ה חתימת ההסכם

ום וכנגד ע התשלד ביצוועבמור החוקי שיהיה בתוקף יעבש ,תמורה כאמור יתווסף מע"מל .1.2.5
 המצאת חשבונית מס כדין.

 - לא יאוחר מתשולם בגין כל חשבון שיאושר תמורה ה .ימים 14תוך  ברהחה "יע קבדייהחשבון  .1.2.6
 .לחברה וןהחשבדש בו הוגש מתום החויום  45

עד וכתנאי לחתימתו של , הרחבימציא הזוכה ל, זותיו עפ"י מסמכי המכרלהבטחת קיום התחייבוי .1.2.7
, "(ערבות הביצוע" )להלן: ₪ 50,000 שלעל סך ית אוטונומית ובלתי מותנית בנקא ערבות, םההסכ

חודשים  15 -וקף לתהיה בת . הערבות(ג'מסמך ) להסכם 3נספח ב כפי שמצוין בנוסח הערבות
  .ה ותמומשבתקופות האופציה במידוטומטית כל שנה כולל ותוארך א

 כרז ומהסכם ההתקשרותהמהנובעת מאו חובה מחות לאחר כל זכות אי להרשו ניהזוכה א .1.2.8
 העתד לשיקול ובכפוף מראש ובכתב החברה הסכמת לכך ניתנה כן אם אלא ,פיו על שנחתם
כדי לשחרר את הזוכה  יה בכךלא יה ,כאמור החברה הסכמת הניתנ .החברה של הבלעדי

 זה יףסע י"עפ הזוכה אחריות .המכרז ולפי ןיד כל פי על ה כלשהיתחייבות ואחריות או חובמה
 גרידא. כערב ולא עיקרי כחייב

 
 

 : מןמסמכי המכרז הינם כדלק .2
 

      .עיםלמציהמכרז והוראות תנאי  – 'א מסמך
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 .במכרז המציעטופס הצעת  – 'ב מסמך
  

      :הההצעחי נספ 
 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים. וםלשעל ת תצהיר – 1נספח 

       .יעהמצ של ליכל ראותי – 2 חפנס
 .קודם ניסיון תיאור – 3 חנספ

       המלצות.נוסח  –א 3נספח 
  .כספי מחזור על אישור – 4 נספח
   .נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות – 5 נספח

 .לעבודה לביה"ד  פרוט תביעות שהוגשו – 6ספח נ
 .בדבר קיום זכויות עובדיםיר תצה – 7נספח 

   חוק הודעה לעובד. ירהצת – 8 חנספ
 .קבל מידעה לבקש – 9 נספח 
 בדבר אי תיאום מכרז.צהיר ת – 10נספח  

 עניינים.ניגוד  העדר רבדבתצהיר  – 11נספח 
 ן.מייני העסקת עבריאי  ייןלענ התחייבותכתב  – 12נספח 
 ויות.ן זכויות לאנשים עם מוגבלוויווק שבדבר קיום הוראות חתצהיר  – 13נספח 
 .+ הצהרת מעביד יםכר לעובדהמפרט את פירוט השתמחיר  – 14 נספח

 .בדבר העדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצת העירתצהיר  – 15נספח 
     

 .הסכםנוסח  – 'ג ךמסמ
    
  :ההסכםספחי נ  

  .קבלןעובדי  – 1 נספח 
 .ביטוחים עריכת על אישור נוסח – 2 נספח
 .ביצוע ערבות נוסח – 3 נספח

 .ת ובריאות תעסוקתיתבטיחורי הסד – 4נספח 
 .ת לביצועדרישומפרט  – 5נספח 
 ת.ויודסהצהרת  – 6נספח 
 .י מיןהעסקה של עבריינישור משטרה לפי חוק למניעת ק לקבלת אימעס בקשת – 7נספח 

  .ובדיםת עימרש – 8ח נספ
 קבלן. ח נוכחות עובדיו"ד – 9נספח 

 יד.עבמ –שיפוי יחסי עובד כתב  – 10ספח נ
 

 .מכרז ותברע נוסח – 'ד סמךמ
  

 
 ת במכרזלהשתתפו סף תנאי .3

 
ד ועבמ עומדיםמי ש רז,במכהכלולות ודות עבה ולביחס למכלעות צה ישהגולתף במכרז להשת רשאים

 כל הדרישות ותנאי הסף המצטברים שלהלן :ב שת ההצעות למכרזהג
 

 הינו עוסק מורשה עפ"י חוק.ע שמצי .3.1
 

 ל.שראיבין כד םשוהר גידתא אוח ישראל יחיד אזרהוא ע שמצי .3.2
 

 גופיםקומיות ו/או ות מרשויעבור  וןקיניי ותיראספקת וביצוע שב יסיון מוכחנ עליינם בים שהיעמצ .3.3
 שעות לפחות, 7,000ות שנתי של בהיקף שע או לפחותמ"ר  4,000 -של כ ללכו חבשט םמבניב רטייםפ

 . 2017-2019השנים מ בכל אחת
 

אחת  לבכ וזאת ,בשנה (דשיםם חון שקליילי)אחד מ ₪ 1,000,000 -מפחת ישלא מחזור כספי  עלב .3.4
  .בלבד באספקת שירותי ניקיוןע המחזור הכספי יהיה מפעילות המצי. 2019 -ו 2018, 2017 מהשנים

 
, בהתאם חר והתעסוקההמסמשרד התעשייה  עםמטת ן שירוו רישיון לפעול כקבלתשורבאשר  יעצמ .3.5

 . 1996-"ותשנח אדם, הובלני כק דיי עלם דית עובהעסק ק ב' לחוקלפר
 

לא הורשע של אחד ממרכיבי המציע  נהלו מל המציע אמנהל שיע או המצ יביכרממ דחאאו יע המצ .3.6
ה בעביר אום אמוני או הפרת ניבהג ,וחד, שמהמרבעבירת  עתו למכרז זההגשת הצ בפלילים לפני

ד חא דגאו נגדו נה קירת חלהכים פליליים או מתנהלי ייםוללא ת ו/או הנוגעת לתחום עיסוקו
 כאמור. ציע בשל חשד לעבירותכיבי המאחד ממרמנהל של  ואל של המציע ד מנהנגו ו אביכיממר
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ההסכמים העבודה, צווי ההרחבה וני די פיל ם,עובדי יו בעניין שמירת זכויותותם את חובהמציע מקיי .3.7
 . זה זרבמכים תחום השירותים האמורסיק בכמע עהמצי ים עלהקיבוציים החל

 
הוראת בכמפורט  ובדים זריםההסכם, לא יועסקו ע אעבודות נשוע היצורך ב, כי לצועימצת הובהתחיי .3.8

 .ה"לם במסגרת התקשרויות הממשהעסקת עובדים ישראליתכ"ם, "עידוד 
 

ה אליו, כהגדרתו על הזיקאו על ב עהמציא הוטלו על ל ותרשקבשלוש השנים שקדמו למועד ההת .3.9
ר משש הפרות המהוות , עיצומים כספיים בשל יות1976-תשל"ו בוריים,בחוק עסקאות גופים צי

עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה 
כלפי עובד בוצעו  ההפרות כיה במשרד הכלכלה יפאכהו ת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרהאח

 שכר. אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו
 

 .רזכי הממסמכשרכש את  ימ .3.10
 
 
 ציע לצרף להצעהשעל המאישורים ומסמכים  .4
 

 –בתיק איחוד  חדווהמ מציע שלה במקר) שהמור עוסק המציע ונות המס על היותמשלט עדכניור שאי .4.1
 עוסק, אשרה שלהמאוחד  יקבת נכלל המציעל ש תוהיור בדמס בת הויושר אתור מאישם ג ףוריצ

 ר(.עה האישוצהצורף לו הוצאו לגבי
 
 .המציע שם לע קור,ה בממס הכנסניכוי  ברבדמס ההכנסה  ותיושר של ףתק אישור .4.2

 

ת חובולום שתו נותשבוהול חני יפתריים )אכבוציגופים סקאות רשים לפי חוק עדנורים הל האישכ .4.3
 :ינויה, ד1976 "ולשתה, מס(

 
 פיםות גועסקא קחוי על פ בתחיימכ חודיוו ותומנות ורשחשבוקסי ניהול פנ על דברר תקף שויא .4.3.1

 .1976-ו"ל( תשמסת שלום חובו, תנותשבוניהול ח כיפתא) םייוריבצ
 

פס טול 1 נספחכ "בצמהסח דין, בנוכ יםם זרדיובת עעסקר מינימום והכתשלום שתצהיר על  .4.3.2
 . עהצהה

 
 ,ציעמהשל  תאגדותהה עודת תל ש ר"מן למקו"נאד כעו" שר ע"ימאוהעתק : דיג"י תאע עהצה בהגשת .4.4

)אין  עהמציגדות של תאסוג ההל טיונואגידים הרלהת רשםי רבספ עצימה לני שדכע פיס נתוניםדת
וכי  קייםול פעיד אגיו תינה עהמציר כי מאשה חרו"או  ו"דע רואיש וכןשעבודים( רוט ורך בפיצ

 לכל דבר עציהמת את חייבומו המציעמטעם ימה חת מורשי של כרז הןמה יכמסמ ביג לע החתימות
חר ו אף אנוסעל כל מסמך  ושמב םולחתו מציעה תאיב יחלסמכו והל "ה הנימחתי מורשי הוכן ועני

  .(דרנפ ךסמה או במעההצ פסי טושול)ב ועלפההוצאתו אל ז זה וכי מכרלצור ששידר
 

 ודת הזהותעתור" של קלמ אמן"נכ י עו"דע" מאושרתק הע :ידתאגנו יאש / הצעה ע"י אדם שתבהג
 סי טופל)בשו עהמצישל עה הן ג מסמכי ההצע" תומיתחה"ח כי ור וא "דועאישור  וכן ציעמהשל 

 .ד(במסמך נפרו א ההצעה
 

 .הלטופס ההצע 2ח נספהמצורף כסח ונבבהתאם  ל המציע ומילוי פרטיםתיאור כללי ש .4.5
 

, צעהלטופס הה 3נספח כ רףצוהמ סחנוב הסף, לתנאי .33סעיף ב שקף הנדרהיב ,םדתיאור ניסיון קו .4.6
 בנוסח להיקף השעות,גע בנואו ו/ ם בנוגע לשטח המבניםשוריואי י העבודותממזמינ צותהמל רוףבצי

 . ס ההצעהלטופ א'3נספח רף כהמצו
 

 4נספח כ רףצומה , בנוסחאי הסףנלת .43עיף כנדרש בס מחזור כספידבר והצהרה ב רו"ח אישור .4.7
 עה.ההצלטופס 

 
  .לתנאי הסף 3.5ף סעיש ב, כנדר"תד התמממשר ןבלק ןרישיומקור של ן לנאמ תקעה .4.8

 
לטופס  5נספח כרף המצו בנוסח ף,אי הסלתנ 3.6ף יש בסעכנדר תליפלי הבדבר העדר הרשע תצהיר .4.9

 . העההצ
 

 ורףהמצ, בנוסח תרונוחהא םישנהלעבודה בשלוש  ת הדיןביהקבלן ל "י עובדית שהוגשו עפרוט תביעו .4.10
 הצעה.הס ופלט 6 נספחכ
 

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.6
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.4.2.6
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ור מטעם , לרבות אישההצעה ופסלט 7נספח ח המצורף כסבנו ויות עובדיםכזם יוקהיר בדבר תצ .4.11
  .7, כנדרש בנספח בר העדר הרשעות וקנסותבד התמ"ת רדמשל ההסדרה והאכיפה במינה

 
 ה.עצלטופס הה 8נספח המצורף כבנוסח  ,בדלעו הודעהתצהיר חוק  .4.12

 
 צעה.ס ההפטול 9נספח כ רףוח המצרה בנוסהסדהפה ואכיהל הינממ בלת מידעאישור לק .4.13

 

 פס ההצעה.טול 01 ספחנכ ורףוסח המצתיאום מכרז, בני דבר אהיר בצת .4.14
 

 .לטופס ההצעה 11 נספחכ המצורףבנוסח  ,וד ענייניםניג דרהעיר בדבר תצה .4.15
 

צורף סח המונב ,2011-ים, תשס"איממסו תמוסדוב עברייני מין ה שלהעסק עתימנל תבוחייתכתב ה .4.16
 ס ההצעה.לטופ 21פח סנכ
 

 13ח פנסוסח המצורף כ, בנויותן זכויות לאנשים עם מוגבלוויווק שח בדבר קיום הוראותתצהיר  .4.17
 .ס ההצעהטופל
 

לית אשר המציע ישלם וכן את עלות השכר המינימא הניקיון חיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדיתמ .4.18
 .הההצעטופס ל 41נספח כף ורצמהבנוסח  ולעובדי

 
 לטופס ההצעה.  51נספח כר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצת העיר, בנוסח המצ"ב בר העדהיר בדצת .4.19

 
 לן.לה 5רש בסעיף ת למכרז כנדבוער .4.20

 
מורשי  תמותי)ח עציהמ מחייבת שלבחתימה  דף לכ ילושם וחתומים ביאלהמכרז מ כיסממ כל .4.21

 (.אגידחותמת הת + תימההח
 

גשת ועד המל עד זמכרמכי הו למסספהבהרות שיו או/ם ווייניאו ש/ו ניםוקתי ת, לרבוותהרבה ימסמכ .4.22
 ת על ידי המציע.ייבמח ימהחתב םמיוחת ספו,ווית , אםההצעה

 
 .מציע, על שם הזרכמהסמכי מת ישרכל ע הקבלהצילום  .4.23

 
 
רום לפסילת תג, רבט" במצמסמכים והאישוריםהכל "י הסף" ואי צירוף אאי עמידה בכל "תנכי  ,הרבומ

 ה. ההצע
 
 

 זלמכרות ערב .5
 

ים שקלים חדשים( פ)עשרת אל ₪ 10,000ך בס ונומיתת אוטות בנקאיצעתו ערבהלצרף לחייב  עציהמ .5.1
 כרז.המכי למסמ מסמך ד'סח המצורף כבנו

 ד.בלב ציעהמעל שם  וצאות תהערב

 .הרבחמנכ"ל השל צדדית -חד פניהתנת לגביה עפ"י וני יתמותנתי בל אתהת ורבהע

 כדין. ערבות תהא חתומהה

 .2020 שנת יוניש ודח יס מדדבס על חירים לצרכןמהדה למדד א צמוות תהרבהע

  .)כולל( 31.12.2020יום בתוקף עד ל בות תהאערה

 
 . כללון תידלא  רש,כנדת וברורף אליה עתצ צעה שלאה .5.2

 
יצוע העבודה לבה זוחיחתם שימים מיום  10 תזכה במכרז, תוךעתו לא צציע שהר למתוחזות ערבה .5.3

 זוכה. כ החברה"י קבע עמי שים א המכרז ענשו
   

ום מי מיםי 10 ז תוךועל שאר מסמכי המכר ההחברעם  זהחום על יחתו במכרז ו תזכהעתהצע שהמצי .5.4
 . בכתב כךל רשידיש
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מכרז חתומים רוף שאר מסמכי היבצ הברחלולא יחזירו יל לע וראמכה וזחהעל ה וכום הזא יחתל .5.5
 דרש לכךישי וםמימים י 10ך בתויטוחים, בקיום ואישור ביצוע  ותרבומים, לרבות עחתה זוחפחי הונס

 לנטשיבויות יחהתגין אי קיום הש בסכם מראשמש כפיצוי קבוע ומויסכומה וט הערבות לותח -בכתב 
 ין.  ד על פי החברהכאית זד לו עו, וזאת בנוסף לכל סתעצהת הגש עתע במציהמו עצ על

 
חולט ונו כנדרש, תחשבכן על  לא יעשהערבות ות תקופת הלהאריך א החברה"י ע עיצהמדרש יאם י .5.6

 הערבות.
 
 

 המציעהצעת  .6
 
  יו.ז ונספחו במסמכי המכרורטות שפדוחס למכלול העבהצעת המציע תתיי .6.1

 .כללתידון ב הסף ולאל ה עדחתי דותעבולחלק מהחס רק ייתתה שהצע
 

 כרז.י המסמכלמ מך ב'סמבטופס ההצעה  רטתמפו זהמכרא שודות נהעבו ןבגי המקסימלית ורההתמ .6.2
 מע"מ. ולליםעיל אינם כהמחירים דל

 
 .יםהמקסימלי םירימחמה ךנמו מחיר בתו על ידי נקיתהצע ליתן שמתבק המציע .6.3

 
 ט בו.מפורלאם התותו בולא בשלמימשז כרלמ ב' סמךמ המציעעת ס הצטופ ביגעל גש הצעה תוה .6.4

 
י ע"ם שזה יתפרס כפיכן לצר המחיריםד ו צמודים למדיהין ייכזהשייערך עם בחוזה קבו שינ המחירים .6.5

 .הלסטטיסטיקית זכלשכה המרה

 15 -בתפרסם שה כפי 2020 שנת יונידש וחמדד הוא התייקרויות שוב הרך חיוצי ליסבסד ההמד
 .כךל מוךס ועדאו במ יושלאחרחודש ל

 .ל החברהש ונותבשחלמחלקת ת החשבון הגש ביום אחרון הידועה דדהמ דד הקובע יהאמה

 

  הגשת ההצען האופ .7
 

 'ב מךמסכ ףמצורההצעה הטופס  גביל , עזכרהמרת ם של חובעותקי 2-בתוגש במכרז  המציעת הצע .7.1
 .ותייגתסה לכ בו עלבצ ליבמ ,וקריאברור יד  בתבכו שלמותב ימולאאשר  ,כרזהמברת לחו

 ים.ד בשני עותקפרבנך רוכל יש צורפיםמים מסמכו אישורים. ת המכרזוחובר תאת כריכאין לפרק 
 

 קוםנדרשים בכל מה יםתונהנ את וישליםהמציע  מה המחייבת שליתולי כל דף בחשביחתום המציע  .7.2
 . ש הדברבו נדרסמכי המכרז במ

 ה.צעהפסילת הא לר תביכאמו יםדרשם נאי השלמת נתוני
 

חיקה או , משינוי ,כל תיקון .מכי המכרזיקה או תוספת במסוי, מחנכל תיקון, שי א יכניסע לציהמ .7.3
 .הצעלת ההלפסי יאם להבלילועת כאמור תוספ

 

 ממנו יםהנדרש הפרטים מתהשל טלמע) המכרז במסמכי שהוא וגוס מין מכל שינוי המציע ערך .7.4
, ידהבלע תהעד קוליש לפי או עהההצ את וללפס, בדבל זה עםמט, תרשאי הברהח תהיה( בהצעתו

 את ביייח( רמוכא שינוייםל העירה לא החברה אם םג) מקרה בכל. הצעתו את להבהיר יעצמהמ לבקש
 י"ע שהעי אם שינוי לכל תוקף יהיה ולא רההחב י"ע כןוהש כפי המכרז מסמכי של הנוסח הצדדים

 .עציהמ
 

 החתימ עויטבי, צעתוהל רפיםצוהמ יםכסמהמ יתר כל ועל המכרז יממסמכ דף לכ לע יחתום המציע .7.5
 .זרכהמ מסמכי בכל לכך עדהמיו במקום מלאה

 
 
 
 הבהרות ושינויים .8

   
ונים ים ותיקיוס שינלהכני הצעות למכרז, ד האחרון להגשתעת, קודם למועכל ת באירש החברה .8.1

  .יםציעת המלשאלו הו בתשובוזמתה אז, בימכי המכרבמס
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ציעים עתם של המבכתב לידי באוווינפרד מתנאי המכרז  לתיב חלקיו יה ור,כאמ וניםתיקוהם וייהשינ
 רו על ידם.מסשנטים רפה יה לפיליקסימעות הפבאמצ זכרמה רוכשי מסמכיו

 
 עירוניתברה ה"ל החנכלמ למסור מציע רשאי, 13:00שעה ב 12.8.2020 תאריך ,רביעייום יאוחר מ לא .8.2

ו/או המייל לכתובת:  08-9458535פר מס היילסימפקהות עאמצב"(, לנההמ" :הלן)ל
ronitr.co.ilmaayan@i  מכרז,מכי הא במסצמשהירות ב חוסר וא, מההתא אי שגיאה, סתירה,על כל 

מכרז י הסמכבמל לוהכ כלשהו או עניין טף או פרשל סעי בקשר למובנוו צלשהתעורר א ל ספקועל כ
 .08-6683880 פרמסטלפון קבלת ההודעה בוודא ול ("ההודעה" :הלן)ל רזהמכוא נשת ובודלע וגענהו א

 

 ."(תהתשובו)להלן: " ת בכתבתשובו מנהלה מסור לוי ,כאמור לעיל תבבכעה הוד מציע למנהלמסר  .8.3
שרות תקפרטי ההלפי  זרוכשי מסמכי המכר לכל ליובמי הימילפקסיר הישה במכחנת תישלהתשובו 

 .הרותבלת הבקלות בבקש לפניה ועדהמ , לאחר תוםעל ידם ושנמסר
 

 לעיל. רועה ואת התשובות כאמאת ההוד הימנה,נפרד  יתלחלק בצעתו, כרף להיצ ציעמ כל .8.4
 

רטי מובן פרות או ספק ביבה מה, חוסרהתאאי יאה, שג ,הסתיר יע בדברה מפי מצישמע טענת לא .8.5
 ורמאובה כבל תשקיא ול לעיל, 8.2 עיףבס ה כאמורה בהודעא אם פנכרז אלמכי המכרז או במסמה
 ל.ילע 8.3 ףעיסב

 
ות טעוי ןתקל אוו/ זרכר במהבהרות לאמו ותליתן מיוזמ נהלהמ ךמוסמ אמור לעיל,המ לגרועי מבל .8.6

רוכשי  כלל וידעל תן ינת אמורבעניין כ בכתבדעה והו ,המכרזבתנאי ויים נך שירואו לעבו ו/ נפלוש
 המכרז.

 
או  ויתנשנ יםקונתי או/ו ותהרבהאו /ו תותשוב לך עסתממפי מציע, כי בהצעתו הה ענשמע טלא תי .8.7

לק להצעתו כחו רפוהן צוזה, עיף בס רומבכתב כא נהלע"י המ אלה ניתנו א אם, אלברהחהעל ידי  ונעש
 הימנה.רד תי נפלב

 
 מכרז.הממסמכי ף זה, יהוו חלק עיבסור נו כאמתיקונים שנית ובות, הבהרות,שת .8.8

 
  וא.שה קףכל תו יה להםהיולא אין , פה-בעל תנושני פרשנות או תשובה בר,הס כל .8.9

 
 
 מציעים ורסי .9

 
 .5.8.2020 -ה רביעי יתקיים ביוםם מציעי סיור

 
 ות.רחוב 48יעקב  ברחוהתרבות ב מהכניסה להיכל 10:00 יציאה בשעה

 
 תיפסל על הסף. ,רבסיו מציע שלא השתתף תו שלחובה. הצע הינהים ציעהמבסיור השתתפות 

 
 

 ותזכוי תירשמ .10
שימוש  ות כלם לעשלא יהיו רשאי כרזמב יםוהמציע, חברהות למורש כרזמכי המכל הזכויות במס

 גשת הצעה במכרז זה. והת אלא לצורך הכנ כרזמה סמכיבמ
 
 

  תוהצעת הבחינ .11
 

 .שהיאצעה הותר או כל יבה זולעה הצהה את קבלתחייבת למ אינהחברה ה .11.1
 

או אם /ו כזה רשק לכאורהאם יוכח  ,ריםחים אשתתפמ םעם אוהוגשה בתול כל הצעה שספת החברה .11.2
 ז.מכרהת ישודרל כ ראח אללא ימהזוכה 

 
 במידה. ףלצר עליו שהיה המסמכים כל לרבות ,הסף יאנת בכל עמד המציע אםה הלתחי תבחן החברה .11.3

 .בהצעתו החברה תדון לא ,מהצרופות איזה רףיצ לא ואם במצטבר תרוי או אחד סף יאנבת עמד אלו
 

ר ר אשהמחית עה ואצהת הכואיאת  החברהתבחן  ףסה יאנתב דהועמי המכרז כימסמ תבדיק חרלא
 ךסמומ תאכמסא כל מהמציעים ולקבל לבקש הרבחה רשאית תהא, כך צורךל צע על ידי המציעים.הו

mailto:maayan@ironitr.co.il
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 תהיה וכן שיידרש ככל, החברה עם הפעול לשתף מתחייבים יםמציעהו יתספהכ ותעהצ רלדב הנוגעים
 .ציעמה של תודמקו תדועבו מזמיני עם קשר ליצור תאישר החברה

 
  .20% דע משקל שלההצעה ות איכלו  80% עד ל שלשקמלמחיר יוענק  .11.4

והיתר ב המחיר רכי ןבגית ודוב הנקרימ תקבל אי ותרולה ביכשרה הזהצעה הה את שיגיש המציע
 י.יחס באופן וגוריד

 ולשן ניטימווה ו, מיומנותוישוריכותו, ינאמניסיון המציע, ות תיבחן איכות ההצעות לרבבנוסף 
  :ןמכדלק יבוצעל ההצעה קוד האיכות ש. נייםחרא יו כלפבמילוי התחייבות

 
 קריטריון

 
 משקל

 ת ניסיון כואי
 יםשירותי ניקיון הדומלגבי  המציע ו שלונסיינטיב ב בהתחשביקבע 

 .נשוא המכרז לשירותים םאופייב

 נק' 10עד 

 המלצות 
 ירותמציע שילהם נתן ה פרטייםמאת רשויות מקומיות / גופים 

 רז.א המכלשירותים נשוהדומים באופיים  ניקיון

 נק' 10עד 
 

 
בין  החברההזוכה תשקול  ירתלבח יהלקומסגרת שיכי ב מובהרל, יעלר האמו תוכלליגרוע מי למבל

 מיםודתים וריצוע שיבך במהל שצבר והמעשימקצועי ן הוהניסיוהמוניטין  בותרלפרמטרים  יתרה
שוי עהחר מטר אכל פר, וכן הבעת הליכי בחירת הזוכ פניהקיים בדע שיהא ימ לבעבר, וזאת עפ"י כ

 מכרז.תנאי התאם לובהים נמזהח במסגרת לוהמכרז נשוא  דהועבה של הלומע על ביצוע שפיעלה
 

 יבמתחי יעוהמצ, חי מחירוניתו הסברים יעהמצמאת  ת הזכות לדרוששומרת לעצמה א רההחב .11.5
 דרשים.הנ םיניתוחכל ההסברים וה תא רלמסו

  
 לפי להמסרו אשר י יע,המצ של יריםחיתוחי המנל ההסברים ומתחייבת לשמור בסוד את כ החברה .11.6

 ה.תישרד
 

 ,יהניראות עות לפי להסיק מסקנ רההחבניתוח כאמור, רשאית  ו/אוסבר ה רסורב למיס המציעאם  .11.7
 .צעהול את ההפסף לוא

 
 ו נתוןו/או מידע ו/א כל מסמךימציאו  יכ םקש מאת המציעישהוא, לב בשלכל ב ,החברה וד רשאיתע .11.8

 .תועהצת הכערלהה, מטעמ ו מיו/א החברהת עושים, לדהרה, הדרהבו ו/א

 
 והההנחה הגב אחוז הצעה בה נקובנו הביותר )הייצעה הזולה הה ל אתקבלת איננה מתחייב החברה .11.9

 .עדיבלדעתה ה לפי שיקול כל הצעה שהיא ר( אוביות
 

 סרחו בשל או תנאיה ,מחירה לבש סבירה בלתי יאהש בהצעה לכל להתחשב לאש רשאית החברה .11.10
  .רזהמכ יכשבמסמ לנתונים או תלדרישו תהתייחסו
 
 

 םיניעני גודני ,איסור תיאום .12
 

ע מציבהשתתפות עה אם יש צכרז ו/או לא לקבל הבמלא לאפשר השתתפות החברה תהיה רשאית  .12.1
אם קיים ניגוד להחליט בעלת הסמכות  הן. החברה תהים לכל דיהתאם ביגוד עניינימכרז משום נב

 .למכרזשור ן הקל ענייבכאו  כרזמליינים בין המציע ענ
 
או /ו לך תקופת החוזה אסור שהוארז ובמההמכפת וקתע ומסכים לכך שבמהלך ודמע יצמ, הכן כמו .12.2

 ה.א מכרז זנשולשירותים  ביחסנים ניגוד עניין, ימצאו בידל ועסקים עמנהליו ו/או המ
 
 הצעהתר מיוב לשהירך כב בדולא יהיה מעורמציע אחר כלשהו  ום הצעתו עםעל לתיאפי המציע לא .12.3

 אחת.
 
 סול את ההצעה או את ההצעות וזאתת לפרשאי האו הצעות, תהי אום הצעהתה שעני כ רהחבה רהסב .12.4

 דין. כללחברה על פי אחרת שיש  בלי לגרוע מכל זכותמ
 

חסים מסגרת מערכת ין ב)ביים במשותף מציע רפסכרז זה ע"י מהצעה למ גישפק אין לההסר סלמען  .12.5
 חרת(. אך דר בכל יןוב שנהקבלן מן וקבל של גרתסמבין ובף מיזם משותשל 
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 הםירותוהצה הםיותיו, התחייביםהזוכ .13
 

 .ים/לאחר וזכיית ו להעביר אתאו להמחות ו/א/ב וסהל יהזוכה לא יהיה רשא .13.1
 

 הסכםעם החברה על ה יחתום, ורה כאמהזכיי תהודע תים ממועד מסירימ 10כי תוך  חייבה מתכוזה .13.2
, להוראותיובהתאם  םכסהה על פי יםהנדרשורים אישהכל  יא אתימצסמך ג' ובנוסח המצ"ב כמ

 הסכםה תנאי לקיום וערבותח בישראל טובית רמאת חב ףחתום ותק חיםטובי קיום וראיש תלרבו
  .כםהסל 3 -ו 2חים ספנכרף המצוח וסבנו הסכםוף הט בגרופכמ

 
 לעשותרש דם שנם מיוימי 10מתום לא יאוחר וה עד החברעם  הסכםע מלחתום על המני הזוכהם אב .13.3

ת שורידרבות בנקאית בהתאם לו עו/א וחביט ישוראציא בתוך מועד זה לא ימ אוו/ החברה "יכן ע
ו/או לחלט  זמכרלבטל את ה ר אוכל מציע אח םע הסכםתום על הלח רה רשאיתתהא החב – כרזהמ
 דין י כלה עפ"כז מקרהיע בעמוד לחברה כלפי המצוע מכל זכות אחרת שתגרל מבלי זאת ,תוהערב את

 עדי של החברה.להבתה דעקול י שילפ והכל
 

 תתחיל עדמו תא גדירת אשר הודעב תחילת על הודעהין לזכיתישלח  סכםההמת יחתלאחר  .13.4
 עדוממ םוי 30 בתוך ותודהעב לביצוע ערכותההי כל את להשלים ייןהזכ על זה עדומל דוע שרותתקהה

 .החברההודעת 
 

 ם:ים הבאיבמקר גםרז כמב הייהזכ את ללבט איתרש ההחבר היהת, ילעל ורהאמוע מגרל לימב .13.5
  

חד, יע שואו הצ נתן ור מטעמאחאדם ו א המציע כי דעתה, תחנת, לההוכחו רהבחה דייבכשיש  .13.5.1
 במכרז. יה הזכיעם  בקשרי שהאה כלטובת הנ או רוןמענק, דו

 גילהלא  עימצשה או ה,נכוננה אי במכרז הניתשנ המציעל שה כלשהי רהצהכי  לחברהר התבר .13.5.2
 .כרזבמכה וזעתו כביק על פיעשלה בה כדי, היה החברהעת לדר, ית אשתומה בדהוע הלחבר

הם כדי בו/ב שי החברהדעת ל שראם, קאו חלכולם  מכרז,וכה בי הזסכם על ני/הוטל/ו עיקול .13.5.3
 ים/האמור ים/קול, והעיכרזהמ רתבמסג תהעבודות א רז לבצעבמכה וכיכולתו של הז ע עלפישהל

 ם./תועד הטליום ממו 30 ךות ןטילולחו /רסוה לא
, עו קבוזמני אפרק מ או סים זמני או קבוענכס כונם, או חלק םכול ,זרבמכ זוכהי הנכסה למונ .13.5.4

 .עד המינוימום מיו 60ך תוב וטלכאמור, לא ב ,ינויוהמ
 רז במכזוכה ה בליטמהש 25%עברה הו כי רהלחבר התבר -ד א תאגיהוז מכרהזוכה בקרה שבו מב .13.5.5

  .רההחבשל  ,בכתוב שאר, מסכמההלא ל
 

ף , בכפוהזוכה עהון בהצמת זכות עיקיין, להוראות הדי םבהתא , כיםיעימצה ידיעתלבזאת א מוב .13.6
ם וי/ נתונים המהו סמכיםהמ הצעתם מהםיין בים לצעל המציע מקצועיים./  חרייםת מסדוסול

ים. ראח יעיםצמני ף בפושחלא של שיםהם מבק, אותם יימיםכל שקועיים, כים / מקציסודות מסחר
 וו סודיהלא  הוצע על ידויר שוהמחשל המציע  תוכתובומו ש כיגש יודיל, לעמור האמ עלגרוי מבל

וף דת המכרזים ובכפוע זה הינה בסמכות ניןההחלטה לע ר בזאת, כיבהמוי. עסקד ואו ס מסחרי
ים שחלק כךב אההוד הוהום מדייצעה כסובהון חלקים הר כי סימיוב . כןיקהפסוהדין ראות ההול
ש על זכות וותר מראשהמציע מומכאן , ריםחאה םעיהמצי תיהם שלבהצעו גםים סודי הלה בהצעא
 ם האחרים.יציעהמצעות הה של קים אלון בחלעיה

 
 

 הרות המציעצה .14
 

ידועים  זכראישור כי כל פרטי המכהצהרה ומוה כ ,זיע והשתתפותו במכרהמצהגשת הצעתו של  .14.1
ם ורישן והכי, הניסיוהמיומנות ע,היד עלא בהו וכי, ואםם במלמילקיהוא כים י מסכו, ירים לונה

ל מכל גסווכי הוא מ ,זרצע במכהמוזה וחהא נשוודות עבים הדרושים לביצוע הקצועיים והאחרמה
 מכרז.בע ות נשוא החוזה המוצבודעהיא לבצע את הבחינה ש

 
ם, האישורי כל את יודיב שיכי ר שואיה וצהרמוה כהבמכרז, כו תושתתפשל המציע וה הצעתוהגשת  .14.2

צע המו הוזהח רשבגד התחייבויותהכל לצורך מילוי ין ד כל ים על פהנדרשי מצעיםת והאנושיויהר
 ז.מכרב

 
א ה נשוע העבודויצר בבנאי כלשהו הקשות תרז או אי ידיעכבנה בקשר למה יאטעות,  בדבר הכל טענ .14.3

 .מציעע"י השת ההצעה הג לאחרתתקבל  המכרז, לא
 
 

 העההצתוקף  .15
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לפי דרישת  .למכרזגשת הצעות להן וריום מהמועד האח 120של  הפוקתל תוקףתישאר ב עיצמההצעת 
לשם  רההחבהנדרש ע"י  ופה נוספת כפיקת הבנקאית לתההצעה והערבו תוקףאת  המציע ךיראי ההחבר

 .רזמכהזוכה ב בחירת
 
 

 יםות והמועדהגשת ההצע .16
 

ום המיועד מקה בתימת חמקום שנדרש לבכו מודל עכי בשול זמכרות ברחושתי ם על לחתול המציע ע .16.1
 ברור יד כתבב םיקתשני עוב – (רזמסמכי המכל 'סמך במ) ההצעה סלמלא את טופ ,אתובכלל ז כךל

ס' י מומבמכרז פ": יןויצעליה ה סגורה עטפבמ ולהגישםדרושים את האישורים ה א, לצרףוקרי
3/2020."  

 
ויצורפו פרד בנו כרכייעתו לצרף להצ עיקש המצמבש םימכרז. מסברת המכחות את כריכ לפרקאין  .16.2

 .בשני עותקים עהצהלמעטפת ה
 

שלוח ל אין) ידנית ירהבמסתימסר , הזבמסמך  לולותכה תוההוראו שותירדהחתומה לפי כל  עה,ההצ .16.3
 .רחובות ,8אים נביירונית, ברח' הר בחברה העאשם ירזהמכ לתיבת (בדואר ותהצעה את

 
  .15:00ה עשב 2.9.2020 ךריתא רביעי םיוהוא ת עוהצה להגשת וןהאחר המועד

 
 .ון לדילא תובא  זה ףיעאם להוראות סת בהתההצעולתיבת  יעתג שלא הכל הצע .16.4

 
 
 
 

 רב,בכבוד 
 

 ובדיהאיציק ע
 ירוניתרה העבחמנכ"ל ה
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 ב' מךמס
 הצעת המציע

 ובות ירונית רחה העברחה
 ופש לתרבות, ספורט ונ

 
 3/2020פומבי מכרז 

 רחובותבעיר ות תרבה היכלמתחם עבור ן ניקיוי ותירש קתלאספ
 

 
 לכבוד

 ע"מ )חל"צ(ב ירונית רחובות לתרבות ספורט ונופשהע ברהחה
 

 .,נג.א.
 

 /02023מבי מס' פוז כריין מצעה בענטופס הה
 
 

 תירוהי בזנתשבחלאחר  זאת כיביר _____ מצה________ת.ז. /  .פ._ ח________________מ ח"אני ה .1
מפרט  אתרבות לו ל םיפצורמה ז, החוזה, וכל הנספחיםמכרהתנאי נתי את כל הבו זהמכרי מכמסל את כ

טים פר, כל הרכתים שערוריבית , בעקבוודעו ליחר שנ, ולאכרז זהת מהכלולים במסגר יםהעבודות והשירות
ת זאב יעמצ נניה – ודותעבע הל ביצויעים עפהמשמכרז וכל הגורמים שוא הותים נרשיה עים למתןהנוג

בסעיף המכרז כמפורט  אנשו ותיםהשירת א (צל"תרבות, ספורט ונופש )חת לורחוב רה העירוניתבחל לספק
  .להלן 18

 
וכות הכר ,וגוסות, מכל מין כללין בית וין מיוחדוב ת,כל ההוצאו תארווח ו כוללבהצעתי שנקבתי  המחיר .2

אה צהו כלו ת העסקהצאוהו ,ליםיטה ם,חיביטו, סיםימ רז,אי המכפ"י תנעבביצוע העבודה ומתן השירות 
 ל מע"מ.אחרת לא כול

 
סמך זו על הצעתי ו, כי הגשתי איסמכי המכרז ותנמ נתי היטב את כלבאתי והקרי כ שרומאר הימצ יהננ .3

דרישות וע מלהציג כל תביעות ו/או מנ יהאהם שערכתי, וכי רירוכי המכרז וביסממ יקתי אתבד
 למהם, ואני מוותר מראש ע חלק או כלמסמכיו כרז ואי המנל תה שנהבאי  אוו/ה דיעי-אי לססנה עבשתת

כל ז ללא ת המכרכלולים בחוברה יבויות והתנאיםחיעצמי את כל ההת מקבל על ניא ה;כאלת נוטע
 ייגות.הסת

 
 שיםהדרו הציודוח האדם וכ ,שיונות, האישוריםייסיון, הרהנ, עיד, האת המומחיותי ל י מצהיר כי ישנא .4

ת שוריהדאת כל  לבצע אנני מסוגל מכל בחינה שהיוה זהמכר בודות נשואהעע ביצום וותירישמתן ה שםל
 ספחיו.לרבות החוזה ונ הוראות המכרז "יחייבויות עפהתו/או ה

 
ה אושרה על ידי וד שלי והגשתיסהי מכוהמטרות עפ"י מס ותויות, הכוחמכהסהינה בגדר  י זוהצעת .5

 .עיצלכך במ סמכיםוהגורמים המ
 

רשה מוש מימצעות אורק ב ז יסופקו על ידי אךהמכר אשונ ותיםודות והשירעבה אשר כימו ירצהאני מ .6
 ן.העניי ומיומן לצורך הסואשר הינו מנון על פי כל דין לבצע

 
קשר או חבירה בחוזה עם כל יה, קשירת וננק כלב וללא כל תאום, ל מוגשת בתוםו ז מצהיר כי הצעהי אנ .7

 ז.רכמלאותו  ע אחרימצ
 

ימים מיום  10 ךוז בתרהמכבמסגרת  צעהחוזה המו על םלחתו תאמתחייב בז בל, אניתקת תיצעאם ה .8
תנאי  מכים כנדרש עפ"יסהמ כלת אם כסההלחתימת ובר ר בידיה עולמסוך לכ החברהקבלת דרישת 

 המכרז.פורט במסמכי צוע החוזה כמביל ם וערבות בנקאיתחיויטב ות אישור על קיוםרבהמכרז, ל
תי כפיצוי עלהצת פרערבות המצוה לחלט את ,זמכרביתי יכזלבטל את  ההחברית שאר כןה שלא אעה ויה

 לעדי.בה העתד לקוישי אחר עפ"יע צעם כל ספק או מר קבוע ומוסכם מראש ולהתקש
 

ים במסמכי אי הסף הנדרשתנב ת וכי הנני עומדאמ נוהיהצעתי על נספחיה ב האמור יר כי כלהנני מצה .9
 ז.רכמב יםיעמצל כרז באשרהמ

 

 יטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה שלנת לבתואינה נירת זוחנה בלתי יו הזהצעה  יכ יר ומאשרהנני מצה .10
  .למכרז ותצעההת רון להגשהאחיום מהמועד  120
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"י כפי הנדרש ע פתוסשצרפתי לתקופה נת קאיבנה ההצעה והערבות קףאאריך את תו רההחבלפי דרישת 
 .במכרז זוכהרת הבחי לשם החברה

 
די לדרוש ממני כל הוכחה הבלע הדעת י שיקולפ"ית, ערשא אתה ההחבר יכמאשר מראש סכים וי מהננ .11

נות לכל לפספית שלי, ואף בדבר היכולת הכ וו/א ,תעיצוקמה ני ורמתיסיוכושרי, ני בדבר, וןשתמצא לנכ
הוא ש ליע דע אחרל מילעיל ולכנים האמורים שר לכל הענייבקע קשרתי לקבלת מידהת מוע גורם אחר

 ה הבלעדי.עתי שיקול דפעל  כרז,מלו טי להצעתירלוונ

 
 בשטח בית יםהנמצא וכו'ן חניו, ותחצרות לרב היכלהמבנה ח כל שטן ניקיו תאהעבודה כוללת י נו כוע לדי .12

 . מנהל ההיכל ו/או מי מטעמו או/ו רהכ"ל החבהוראות מנל , בהתאםההיכל המבנ
 
  א לל  חלקן,  או כולן המכרז,  אינת לפי החובות ו/או  הזכויות תא  חרלא  ר(עבי)לה להמחות  לא  מתחייבים אנו .13

 .החברה   של   ובכתב   מראש   הכמהס
 
הגשת  םויכם והידועים בסהה בודות נושאלעם המתייחסים דיניהחבויות והססת על כל מתב ונהצעת .14

  לפיהם. ולפעל יםמתחייבים והנוגע לחובות החלים עלינו כמעביד ובכל ות הסביבהאיכ ניידת בולרה, צעהה
 
 3בסעיף  רומכא, וזרתח-לאהצעה זו משום תנו בהצע לראות יבים,יו זכאים, אך לא חיתה יים, כאנו מסכימ .15

 ם. כיינלבכם מחייב בינינו הסכם ייכרת על ידבלתה בקו 1973 –ללי(, תשל"ג כ החוזים )חלק לחוק
 
 יםדעוב 2-3בין המכרז, י מכמסב פורטיםם המלספק לטובת השירותי ידוע לי כי הזוכה במכרז יידרש .16

 רה.בחהכפי שתורה לו ו טכנימפרט הבהתאם לאמור ב והכלבדים עו 1-2שבת בין -מי שישיה ובי-אים מבי
 
 .יםותורת ביצוע השירתמה לשעת עבודר יחיע מלהצ מציעאלו על ה םיתמורת שירות .17
 
המחיר  .מל מע"ולכ לאה ת עבודלשע ₪ 54ד על המחיר המקסימאלי במסגרת המכרז עומ, כי וע לידי .18

ל את עלות העבודה ואת הרווח של המציע. הכול ן אחדניקיו עבודה של עובד בגין שעת ינוהמאלי המקסי
  יר המקסימאלי אינו כולל חומרי ניקיון.המח

 
 

 : הצעת המחיר

 , זהמכר יכמסמ כרז, ובתמורה לקיום התחייבויותינו עפ"ילהלן בכל מסמכי המו ילבהסתמך על כל האמור לע
 לא כולל מע"מ. __________________________ובמילים ____ _____ל ___ש מחיר שעתי םציעיו מנהנ

 .ייחס לשנת פעילותבהתון ל עובד ניקישעת עבודה שסת לידוע לנו כי הצעתנו מתייח
 

 , תכלליון ובי אחרת בין מיוחדותה צאהו לוכ עובדיםעסקת ות בגין עלויות הצאהוהמחירים כוללים את כל ה
 מ.ע"כולל מ אינו המחיר ני.לח קבוור בותלר אומן שהו גסון מי למכ

אומדן השעות  ים, כילב המציעלתשומת  .ועלפב על פי היקף עבודת הניקיוןיתבצע אך ורק  לוםהתש :ההער
 עובדים חודשיים. 3שעות עבור  6,960 -רך בהשנתי מוע

 
 

ד ום וכנגלשום ותכל תשלע ביצוועד מב ףקבתו הקי שיהיהחו מ, בשיעור"עיתווסף מלתמורה הנקובה לעיל 
 כדין.נית מס והמצאת חשב

 
 

 שי.חופרצוני המו מכרזתנאי השל כל  ך הבנה______ מתו__ביום __ תנהניו הצעתי ז
 

 
 ______________________יך: תאר            ____________________________: _עיצהמת חתימ

 
 
 
 
 
 
 :מציעה יטרפ
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  ______________________: __' זיהוימס ___ _____________________________: שם
 
 
  _______________: טלפון _________________ובת: ____תכ
 
 

 ____________________________________________ :"לכתובת דוא ______________ :'ספק
 
 
 _______________________ :יידטלפון נ ______________________ יע:צהמ שר מטעםק ישא םש
 
 
 
 

 :ציעמהשם ב מיםחתוה מהתיהחשי מור פרטי
 

 ____________ה __מתי_____ ח_____ז. ___ת._ _________________ שם
 

 _______________ חתימה_ ___________ז. __ ת._______________שם __
 

 
 
  אגידי ת"ע ההצעהגשת ב – דו"ע רשואי

 לן:)לה____ __________________________________ל ש "דהעו__ ________________ אני הח"מ

 םוכל האישוריכל ההחלטות  עהמציצל קבלו אנתי כ ,יםיקויל פע גידתא נויה המציעי כ הזבר "( מאשציעמה"

 צעתוולהגשת ה זרהמכמכי סעל מ המציעלחתימת דין  לכ יפ ועל המציעל ש ותגדההתא ימכמסי ים על פשרוהד

ה "הה וההצע כרזמה יסמכר מכל יתועל  הז הצעה טופסעל ו בפני מתח ___________ יוםכי ב; זרכמל

 המציעם שב תוםחכדין ל סמכווהו המציעשל  חתימהם מורשי ינשה__, ___________ -_ ו_____________

 .לעוהפאל  והוצאתו הז מכרזכי רשידרש לצו אחראו  נוסף ךמסמ לכ לעוכן  וראמכ יםהמסמכ כלל ע

          
          

 ________________מת:____ימה וחותתח 
 

 

 יד גתאו נאיד / שחיי "יעה הגשת הצעב – "דור עשואי

 שרמא"( עיצהמ" ן:)להל ________________________עו"ד של  _____________________ "מחהי אנ
 .ההצעוה זהמכר ימכמס רתיעל כל יע וצעת המצה ספטועל  עיהמצ ניבפם חת ___________ םויבכי  בזה

 

 ______________מת: _חתימה וחות        
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 צעהלטופס הה 1פח סנ
 יןכד זרים ובדיםהיר שכר מינימום והעסקת עצת

 
 החברה העירונית רחובות 

 ספורט ונופש , ותרבלת
 

 3/2020פומבי מכרז 
 רחובות ריבערבות תהיכל ה חםמתעבור ניקיון תי ות שירלאספק

 
 ר היצת

 
 

ר את האמת וכי לומ עלי י כישהוזהרת חרלא__ ____________ת.ז. _____ _____________מ "הח אני
 מן: בזה כדלק הר/יהכן, מצ לא אעשהאם וק בח עיםים הקבונשעופוי/ה לאהיה צ

 
 
קש המב המציעוא הש "(המציע": )להלן _______________________ שםבה ז הנני נותן תצהיר .1

( "ההחבר" :להלן) חל"צ() "מנופש בעספורט ו ותרברחובות לת יתירונה העברהח ר עםהתקשל
 :להלן) מתחם היכל התרבות בעיר רחובותן עבור ויקיתי נרויש לאספקת 3/2020' מס רזמכרת במסג

 . "(המכרז"
 

 .המציער זה בשם ת תצהילת ך/תוסמני מנה כי ה/ראני מצהי .2
 
 ותוק עסקאב לח2עיף כהגדרתם בס" העביר" -ו" קהזי בעל"חים המונל ש םמשמעות ,הזצהירי תב .3

 דים זריםוהעסקת עוב וםניממי רתשלום חובות מס, שכנות, חשבו )אכיפת ניהול םיוריציבגופים 
 עם גוף הקסתנאי לע – יני העבודהד םוקית "תרו"(, תחת הכחוקה" :ןלהל) 1976–התשל"ו (,יןכד

 ציבורי". 
 

 תם.וא ביןמ ניאלה וכי א מונחיםשל תם וי משמעל רהוסבהכי  י מאשראנ
 
ל זיקה בעו המציעו לא הורשעב לחוק 2ף סעיו בתרדכהגהתקשרות ה עדמוד כי עהנני מצהיר בזאת  .4

כי במועד  – תוררשעו ביותר משתי עבים הווא ,חוקב רתןגדהכ ותבירמשתי עותר ו ביאלי
 .הונעה האחרשלוש שנים לפחות ממועד ההרו שפלחההתקשרות 

 
 קהאו על בעל זי עהמציל רות לא הוטלו עעד ההתקשלמו קדמושם ניבשלוש הש יכיר בזאת מצה הנני .5

 ;ירהעב הפרות המהוות יותר מששיים בשל יצומים כספו עאלי

נהל ל מיהנמאחת, אם ניתן אישור  הרפההוטל עיצום כספי כבשלהן ת שפרוהר ספמ וירא זהלעניין 
קופה בת אחד עובד פיכלצעו רות בוה כי ההפקתעסוסחר וההמה ד התעשייההסדרה והאכיפה במשר

 .שכר ולם תלמשאחת שעל בסיסה 
 
 מת.יל אהירי דלעותוכן תצתימתי ן חלהל י,שמ הז .6
 
 
 

    ________________  ____________________ 
 מת המצהיריתח            תאריך     

 
 

 אישור
 
די רשמ רשא ____,__מ.ר. ___ ד___, עו"____________ י,פיע בפנוה, _י ביום _______שר, כני לאירה

עליו רתיו כי , ולאחר שהזהיאופן אישמוכר לי ב, ה_______' _____בגמר/ _,וב ___________חבר
 דלעיל ושר נכונות תצהיר, איןכ השאם לא יע קוחם הקבועים בנשיוי לעויהיה צפי כואמת היר את הלהצ

 בפני. ועלי וחתם
 
 

    _________________  ____________________ 
 ך הדיןרעומת חתי   יךתאר     
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 הההצע ספטול 2נספח 
 של המציע ומורשי חתימה לליר כאותי

 
 רחובות ירונית החברה הע

 נופש לתרבות, ספורט ו
 

 3/2020פומבי ז מכר
 רחובותבעיר כל התרבות יהמתחם עבור  וןניקיירותי שלאספקת 

 
 לכבוד

 ותבונית רחהחברה העירו
 נ.,א.ג.

 
 ותרחוב רבעית בובהיכל התרן בודות ניקיווע עלביצ /20203מספר  רזכמהנדון: 

 
בי הגוף לג הבאים את הפרטים מאשר________ ______ ז.______________________ ת. הח"מ ינא

 ון:דשבנ המציע במכרז
 
 

 __________________: ת.ז / .ח.פ ;________________________ : יעמצשם ה
 

 ________________________________________ :דואר ירתלמס כתובת
  

 ____________________ :'פקס ;____________________ :   טלפון
 

 _____________________________________________ דוא"ל:בת כתו
 

 ____________________________________________ ת:דואופן התאג
 

 _______________________________________ת: ____ודאגך התתארי
 
 

 :תאגיד( מציע הינוהכאשר ) ציעשם המב מיםתומה החתיהחשי רמו פרטי
 

 _ ____________ .זת._ _________________ שם
 

 _ ___________ז. __ ת._________________ שם
 
 

 _.______________ :םבנין מויי ניקתיע במתן שירוידי המצ-ים המועסקים עלהעובד לכפר סך מס
 

א )נ ו/או גופים פרטיים יות מקומיותרשוור בים עמבנון קיפקת שירותי ניבאסון של המציע פר שנות ניסימס
הניקיון,  ודותעב גוס, ניתנו השירותים םלה פים הפרטייםוגה ו/או תיווממקהרשויות השמות את  ורטפ

  (:גוף/  רשותל לכ םיהשירות תקופת מתןו ח המבניםשט ,שנתי עבודה היקף שעות
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 :ערותה
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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 __________________   ________: ______םשם החות
  

 __________________  _____: ___________ציעד במתפקי
 

  __________________  ________________: ____תאריך
 

 __________________  _________________: ___הימחת
 
 
 

  תאגיד לגבי – דו"ע וראיש
 

של  ________________, שהנני עו"ד___היא בתי ותכ__________________ אשר __ ו"דח"מ עאני ה
ה "ה נחתם בפני ע"י , מאשר כי מסמך זה_______________ ח.פ. ________________ יעמצה

 שהינם, _____________ ת.ז. _______________ -ו ____________ ת.ז. _______________
לכל מחייבת את המציע  מציעמת התוחאשר חתימתם בצירוף ציע ומהחייב בשם חתום ולהתים לכמוסמ

 מסמך זה. ניןת לעלרבודבר ועניין 
 

__________________    ____________________________ 
   עוה"ד וחותמתחתימה        ךתארי

        
 
 
 

 יד גתא ונאיש / דחיי לגבי – אישור עו"ד

"( עיצהמ" ן:להל) ________________________של  דעו" _____________________ "מחהי אנ
 .זה מסמך על המציע ניבפם חת ___________ םויבכי  בזה שרמא

 

 _______________ :עוה"ד מתחתימה וחות        
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 ההצעס הפטול 3נספח   
 והמלצות ם ן קודוסיניתיאור 

 
  ובותונית רחריה העהחבר

 ופש ונ ורטפס ת,לתרבו
 

 3/2020פומבי מכרז 
 רחובותבעיר ות היכל התרבחם תמור בע ניקיוןלאספקת שירותי 

 
 לכבוד

 ונית רחובותהעיר החברה
 
 
 ציע המון יסני .1

 ________. שנת _ _______ עד_ נת: משםמבני קיוןשנות פעילות המציע בתחום ני 1.1

 ____._________________ ןיוניקה םתחוב לא היה פעיל מציעבהן ה יםשנ 1.2

 

 :םמבני ןויקיע שירותי נציק המסיפ ורםבע ים פרטייםו/או גופ ויות מקומיותשררשימת  .2

/ /   הגוףהגוף  םםשש

הרשות הרשות 

  המקומיתהמקומית

פקת פקת שנות אסשנות אס

  תיםתיםווררהשיהשי

ודש ודש ציין מחציין מח)יש ל)יש ל  

ש ש חודחוד  עדעד___ ___ ______

  ((__________  נתנת_ ש_ ש________

  פירוט השירותיםפירוט השירותים

    קוקושסופשסופ

ם ם שטחי ניקיון בהשטחי ניקיון בה

ו שירותי ו שירותי סופקסופק

  ררבמ"במ"יקיון יקיון ננהה

ף ף יקיקהה  //  נהנהלשלש

  שנתישנתי  עבודהעבודהת ת שעושעו

  של העובדיםשל העובדים

  ,,שם איש הקשרשם איש הקשר

    לפוןלפוןטט  פרפרססממ

  דוא"לדוא"ל  וכתובתוכתובת
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/ /   הגוףהגוף  םםשש

הרשות הרשות 

  המקומיתהמקומית

פקת פקת שנות אסשנות אס

  תיםתיםווררהשיהשי

ודש ודש ציין מחציין מח)יש ל)יש ל  

ש ש חודחוד  עדעד___ ___ ______

  ((__________  נתנת_ ש_ ש________

  פירוט השירותיםפירוט השירותים

    קוקושסופשסופ

ם ם שטחי ניקיון בהשטחי ניקיון בה

ו שירותי ו שירותי סופקסופק

  ררבמ"במ"יקיון יקיון ננהה

ף ף יקיקהה  //  נהנהלשלש

  שנתישנתי  עבודהעבודהת ת שעושעו

  של העובדיםשל העובדים

  ,,שם איש הקשרשם איש הקשר

    לפוןלפוןטט  פרפרססממ

  דוא"לדוא"ל  וכתובתוכתובת

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

  

  ך.ך.הצורהצור  ם במידתם במידתנוספינוספי  קוחותקוחותלל  יםיםלהשללהשלצלם את הנספח וצלם את הנספח ו* ניתן ל* ניתן ל

  

 

 : מה של המציעהחתי ישרת מווחתימ .3

 _______ חתימה: ________________________שם: _____

 __________________ה: חתימ __________________ :שם

 _________________ יך:תאר
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  גידתא ביגל – דו"ע שוריא
של  י עו"ד________________, שהננתובתי היא ___כשר ____________________ א אני הח"מ עו"ד

ה ה"י י ע", מאשר כי מסמך זה נחתם בפנ_______________ ח.פ. ________________ יעהמצ
ם ינהש, _____________. ת.ז_________ ______ -ו ____________ ת.ז._______ ________

לכל מחייבת את המציע ותמת המציע חוף אשר חתימתם בצירחתום ולהתחייב בשם המציע ולסמכים מו
 מסמך זה. ןלעניות לרבועניין דבר 

 
__________________    ____________________________ 

   חתימה וחותמת עוה"ד       יךתאר
  

 
  ידגתאו נאיד / שחיי ילגב – ישור עו"דא

"( עיצהמ" ן:הל)ל ________________________עו"ד של  _____________________ "מחה יאנ
 .זהמסמך על  ציעמה ניבפ םחת ___________ םויבכי  בזה שרמא

 

 ______________: _עוה"ד מתחתימה וחות        
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 א3 חפסנ
 צותהמל סחנו

 חובות ונית רריהחברה הע
 ורט ונופש פס ת,לתרבו

 
 3/2020מבי ופרז כמ

 ותרחובבעיר היכל התרבות מתחם עבור ניקיון תי ות שירספקאל
 

 לכבוד
 החברה העירונית רחובות

 
 והמלצה ירותיםיצוע שבאישור על  הנדון:

 
 "(לןהקב)להלן: " ___________________מאשר בזה כי ____________________ מטה, םי החתונא
 

 ____________________________________________________________: _______שכתובתו
 

 (הפרטי הגוף / שם הרשות)שם  __________________________________: _____ביצע / מבצע עבור
 

  :(בלהלכתוב פירוט בט)יש  מןלקכד םימבניון קינתי רושי
 

 ותדה שנתיעבו שעות שטח מבנים עבודה סוג םיבני מסוג
    
    
    
    

 
 ה(חודש ושנ )יש לציין _____________________עד __ ______________________ ים:כארין התבי
 

 הביצועעת על ות דוח
 

  ציון רמטפר

 1-10 בין

  לועבפ קיוןשירותי הנייצוע אופן ב

  דיםעוב תחלופת 

  הבודעה ורידלס אםהתוב מןזב רתשממל דיםובהע התייצבות 

  םבדילעו ויחס תגמול

  םיבדוהע של יוןוניס נותוממי

  העובדים על עתיוהמשמ עיקצומה יקוחפה רמת

  דופן  צאותוי מטלות לביצוע הענות

  משמרות/דהעבו ותעשב גמישות

  יתכלל תהתרשמו

  סה"כ

 
 :י הממליץטרפ
 

____________  ______________ ________________ ______________ 
 בגוףד פקית  הגוף םש  מס' טלפון  שם ושם משפחה

 
____________  ______________ 

 תאריך   החתימ
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 4נספח 
 פיכס על מחזור רו"ח ראישו

 ובות רחהחברה העירונית 
 ש ורט ונופת, ספורבלת

 
 3/2020פומבי  רזמכ

 ותוברחבעיר ות בתרה היכלמתחם  ורעב יוןניקלאספקת שירותי 
 

 כבודל
 רחובות ירוניתהערה החב

 כספיר מחזועל  ח"ור אישורהנדון: 
 
 
.פ. ______ ח_____ם לגבי ________את את הנתונים הבאיר בזמאש "ח(ור) הח"מ ____________ ינא
כל הי םתחמ קיון עבורני שירותילאספקת  3/2020מבי רז פוהמציע במכשהינו , ___________ ז.ת. /

 "(:המציעלהלן: "רחובות ) ות בעירהתרב
 

 ן:מון כדלקיקנישירותי של אספקת ת לויבע מפעהנופי סכחזור מ המציע הינו בעל
 

 .₪_______________ _____: _____2017שנת סה"כ מחזור כספי ל
 

 .₪ _______________________: __2018זור כספי לשנת חמ סה"כ
 

 .₪ _________________________: 2019פי לשנת כס זורמח סה"כ
 
 

 -ו 2018, 2017 ניםבש בדבר מתן שירותים עיצמהת הצהרת ביקרנו או שלוכרואי החשבון  המציעלבקשת 
ה זו על הצהרהיא לחוות דעה ו תנאחריו ע.חריות הנהלת המצינה באצהרה הילעיל. ההכמדווח  2019

 ל ביקורתנו.סס עבתבה
 

בדיקה של ראיות התומכות  ללהת כהביקורביקורת מקובלים.  יקנלתורתנו בהתאם את ביקערכנו 
צגה ה הנ"ל החון שאין בהצהרה של ביטבירטרה להשיג מידה סבמת אוז הצהרהבש עובמידם מיבסכו

 .תנונאות לחוות דע יסבסמספקת ו סבורים שביקורתנ . אנומהותית מטעה
 
 ת את היקףנות המהותיול הבחיכמ ותן נאקפת באופו משז רהביקורתנו, הצה על התבססעתנו, בדל
 .2019 -ו 2018, 2017י בשנים ספרותים שנתן המציע והמחזור הכשיה
 

 נתוניםה ציין כי סקרתי אתיני להר 2019וני שנת באשר לנת 2019רים לשנת חות מבוקדו"במידה ואין 
יים. סקירתי טונלוים רוחים אחרודיומ ע"נשלחו לשלטונות המים שחוון בדיורבות עיולים באישור, לכלה

ין השאר: קריאת ב לולהנהלים כ ון בישראל.שב, שנקבעו על ידי לשכת רואי חליםהנבהתאם ל נערכה
פיים כסה נייניםלעורים עם האחראים ת בירעריכבדיקתם וכן ת ולהנהלה ויות חיצוניוחים לרשויווד

פי תקני ביקורת לה יקה בדינה מהווה ואקפהירכה היא מצומצמת בשנע הרר שהסקיים. מאחוהחשבונאי
 ו מחווה דעה על הנתונים.אנ ןיובלים, אמק
הכלולים  יים בנתוניםויים מהותינצורך בש שישבר המצביע על כך ד תיעלידיא בא רתי לע סקיצובבי
 .2019לנתוני  באשר ישורבא

 
 
 

 ,ד רבבובכ
 

 
 

__________   __________   ___________________ 
  וחותמת רוה"ח מהחתי     שם רו"ח       ךריתא   
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 ס ההצעהלטופ 5ח נספ
 עותרשתצהיר בדבר העדר ה

 ת בוחורית העירונהחברה 
 ופש ונ ורטת, ספבולתר

 
 3/2020פומבי ז מכר

 ותוברחיר עב היכל התרבותמתחם עבור ניקיון י שירות לאספקת
 

 תצהיר
 

יה כי אהמר את האמת וול ליתי כי עזהרהוש לאחר____________, .ז. ____ ת__________ח"מ _אני ה
 :מןקה בזה כדל/כן, מצהירה עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לוי/צפ

 
 
הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. __________  .1

 תרבות ברחובותתי ניקיון עבור מתחם היכל הרושיפקת לאס 3/2020 פומבי מכרזבשהינו המציע* 
 ."(המציע: "ןהל)ל

 .)*מחק את המיותר(
 

 בתצהיר זה: .2
 למכרז.עה על ההצ מהתוהמשפטית החהישות  -" עיהמצ" 
 .1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה" 
 .1999-"טשנהתות, וק החברכהגדרתם בח –" רהנושא מש" ו"בעל עניין", "מהותי בעל מניות" 

 
ליטה בו, בעלי המניות שהמציע הינו תאגיד גם בעלי ה בוה ובמקר –הנני מצהיר בזאת כי אנוכי  .3

מנכ"ל ומנהל הכספים, לא הורשעתי/הורשענו  –ה בתאגיד משרונושאי ה בעלי העניין המהותיים,
 .בו"כיחד ונים, שורת אמוג מרמה, הפעבירות מסובו/או  הנוגעת לעיסוקו של המציעבעבירה 

 
וכי לא תלוי  פלילית , חקירה3מי מהמנויים בסעיף  גדכנהנני מצהיר כי לא מתנהלת כנגד המציע או  .4

עבירות לו/או  הנוגעת לעיסוקו של המציעלביצוע עבירה  חשדב אישום ב/ כנגדנו כת ועומד כנגדי
 .מסוג מרמה, הפרת אמונים, שוחד וכיו"ב

 
 .אמת תצהירי תי ותוכןזו חתימ זהו שמי, .5
 
 
 
 

        ______________________ 
 צהירמת הימחת         

 
 
 

 ראישו
 
 ידרשמ רשא ______,__. _.רמ ו"ד______, ע_____י, ____פיע בפנוה, ________ום י בישר, כני לאירה

 עליויו כי תזהרשה ולאחר ,יאופן אישמוכר לי ב, ה_______גב' _________________, מר/ בוחבר
 דלעיל צהירושר נכונות תן, איכ שהאם לא יע קוחם הקבועים ביהיה צפוי לעונשיי כו תת האמהיר אהצל

 י.פנב ועלי וחתם
 
 

    _________________  ____________________ 
 יןדה ךרעו תמיחת   יךתאר     



 

24 

 

 ס ההצעהלטופ 6נספח 
 פירוט תביעות

 בות החברה העירונית רחו
 ש נופורט ות, ספורבתל

 
 3/2020מבי ופמכרז 

 רחובותבעיר ת בותרהיכל המתחם עבור ניקיון לאספקת שירותי 
 

 ה בודלע יןדה ביתשהוגשו לרוט תביעות יפ
 

לאספקת  3/2020רז מכב המציע _,______________ .ת.ז / .ח.פ ________________ ח"מאני ה
לבית  דיוגשו נגשהות עיכל התבת א לן, מפרט להתבורחובעיר  חם היכל התרבותור מתשירותי ניקיון עב

לרבות  ן,הבלו קבנתת שוההחלטו, למכרז עהההצלהגשת  ושקדמ ניםהשש בשלוה ע"י עובדים הדין לעבוד
 ם:וליקיאו ע/שרות ופ
 

קי ספט רויפ
 / דין

עיקולים / 
 ותרשפ

ר מהות התביעה אותי
 וסכומה

 מס' שם התובע הליך' מס / בי"ד מ"שבי
 ידורסי

     
 
 

1 

     
 
 

2 

     
 
 

3 

     
 
 

4 

 
חלטות והה ה,צעהה להגשת וקדמש השניםוש בשל הדין לעבודה יתלבשהוגשו  התביעות כלת * יש לציין א

 לצלם את, יש 5ם עולה על חיווים המדועמספר האירשככל . וליםקיעאו ו/ תורפש תלרבולו בהן שנתקב
 ל.כנ" פיםנוסאירועים  ליםלהשוטבלה ה
 
 
________________  ______________________ 
 חתימת המציע    תאריך  

 
 

  תאגיד לגבי – ד"וע אישור
של  עו"ד שהנני, ___________________היא  תובתיאשר כ ____________________ "מ עו"דהח אני

 הה""י תם בפני עמסמך זה נח, מאשר כי _____ ח.פ. __________________________ יעהמצ
ם ינשה, _______________ ת.ז. _____________ -ו ____________ ז.ת._____________ __

ל לכ המציעאת  תמחייב המציעותמת ירוף חבצ םמתתיחר אשציע ובשם המהתחייב חתום ולמוסמכים ל
 ה.מסמך ז ןלרבות לעניעניין ודבר 

 
__________________    ____________________________ 

   דה"עוחתימה וחותמת        ךריתא
  

 
 יד גתאו נאיד / שחיי לגבי – עו"דר ישוא

"( עיצהמ" ן:)להל ________________________עו"ד של  _____________________ "מחהי אנ
 .זה מךמסעל  יעצמה ניבפם חת ___________ םויבכי  בזה רשמא

 

 _______________: עוה"ד מתחתימה וחות        
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 ס ההצעהפטול 7ח פנס
 עובדיםת כויויום זק ברבדתצהיר 

 החברה העירונית רחובות 
 ונופש ט ורת, ספלתרבו

 
 3/2020פומבי מכרז 

 רחובות ריבעתרבות ל ההיכמתחם  ורעבון יקיני שירות לאספקת
 

 רהיתצ
 

מת האת כי עלי להצהיר א  לאחר שהוזהרתי _____________________ ז.___ ת.__הח"מ _________י אנ
 ה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:וק אם לא אעשבחים ם הקבועינשעוה  ל/פויצה אהיכי ו

 
 3/2020 _ במכרז מס'____________ ח.פ._ _________עת המציע _____רי ניתן במצורף להצהיתצ .1

בשמו )להלן:  יבחישהנני מוסמך להתבות בעיר רחובות, תרה ם היכלתחניקיון עבור מתי שירו קתאספל
 "(.עיצמה"
 

 ______ במציע.________________ פקידמשמש בת ניהנ .2
 

)להלן:  1981 –"א שמהת שוי(,חוק הבנקאות )ריטה בו )כמשמעותם בילשההמציע ובעלי היר כי מצהנני  .3
 תקנות, צוויה, חוקי העבודה כלל פי-לע, דיםובם בענין זכויות עבותיהחוים "(, מקיימהבעלי השליט"
  קיון.ניה שירותי ענףלס ביחרלוונטי ין ל דכיים וקיבוצההסכמים הה, חבהרה
 

 :את המשבצת הרלוונטית X -יש לסמן ב .4
 

ט דין חלו קסבפ הורשעו אל, י השליטהלמבעי מ לותבבע תבו וחברות אחרו ציע, בעלי השליטהמה
על לא הושתו עיל ונויות בחוקי העבודה המפורטים לות המירעבהמבין ר לילית אחת או יותירה פעבב

 פיעל  זכויות עובדיםן הפרה של במשרד התמ"ת בגיה יפההסדרה והאכל נהעל ידי מי ותקנס מאלה מי
 מכרז.שת ההצעות ללהג וןחרהא למועדהשנים שקדמו  3 -וכל זאת ב כל דין

 
 נסות כאמור. העדר הרשעות וקר דבתמ"ת בה כיפה במשרדוהארה ההסד הלמינאישור של  מצ"ב

 שונים. ותנסכק רה יימנועביתה גין אוקנסות ב מספרציע כי ידוע למ
 

ת עבירויותר מבין ה או ילית אחתעבירה פלב וטבפסק דין חל הורשעהשליטה בו  או מי מבעלייע צמה
מינהל  ידיל ע יותר וא ר בגין עבירה אחתו יותא סותקנ 2 -ב סננקאו  לעיל חוקי העבודהות בוימנה

ם ניהש 3 -זאת בוכל , כל דיןעל פי  םיבדעו יותזכוהפרה של "ת בגין ההסדרה והאכיפה במשרד התמ
 קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.ש
 

 עות וקנסות.בר העדר הרשבד תמ"הת רדמשה בל ההסדרה והאכיפמצ"ב אישור של מינה
   ונים.כקנסות שו מנירה ייעבותה סות בגין אקנמספר י ע כידוע למצי

 
 בקשר עם עובדיו אוו שהצד ג' כל אות או לכל רשו מו,מטעהפועל ל משלם לעובדיו, לכ אני מאשר כי המציע .5

, ומעבידשבין עובד  חסיםבים וגיו הנהעל פי כל דין, או גמלה המחויבים א מסהפועלים מטעמו, כל תשלום 
חופשה, פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי  נהאיכורת שמשעיל, יות האמור לבכלל ועלפגומבלי  ,תולרב

 פנסיה, מס בריאות וביטוח לאומי.ת פוקוה, הפרשות לישפרן, פיצויי ריטויפצויי דמי מחלה, פי
 

 .אמתהירי ותוכן תצחתימתי ה כי זהו שמי, זו /ירהנני מצה .6
 
 

         __________________ 
 מצהירת הימחת                

 
 ראישו

 ידרשמ רשא ______,___מ.ר.  _, עו"ד____________פיע בפני, __וה, _י ביום _______שר, כלאני ירה
עליו ו כי , ולאחר שהזהרתייישא אופןמוכר לי ב, ה_______גב' __________, מר/____וב ___חבר

 ילדלע רוהישר נכונות תצ, אישה כןיעלא אם  קוחב םם הקבועינשיצפוי לעו יהיהי כות האמר את להצהי
 בפני. ועלי וחתם

 
    _________________  ____________________ 
 ך הדיןרעו מתחתי   יךתאר     
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 ס ההצעהלטופ 8 פחנס
 חוק הודעה לעובדתצהיר 

 
 ונית רחובות העיר הברהח

 ש ונופורט ת, ספלתרבו
 

 3/2020י פומב זרכמ
 ותוברחבעיר כל התרבות יה חםתמ ורבעניקיון  יספקת שירותאל

 
 
 בודכל

 נית רחובותהחברה העירו
 
 

 הודעה לעובד וקח תצהיר
 

ת בזא ( מתחייב"המציעלהלן: ") ________________ / ת.ז. ..פח _________________הח"מ  יאנ

ת בוהתרחם היכל תמור יקיון עבשירותי נת קפסלא 3/2020רז נשוא מכ םהשירותיע למתן ל בכל הנוגועפל

 ,(דהעבוה לקבלון והליכי מי ודה)תנאי עב ולמועמד לעבודה דודעה לעובה וקראות חהול פי , ער רחובותבעי

 .וחווהתקנות מכ 2002 –התשס"ב 

 
 
 
 

 חתום:אתי על הולראיה ב
 
 
 

_____________   _______________________   
  י החתימהורשחתימת ממת וחות    ךריאת          

 
 
 

 
  תאגיד ביגל – דו"ע ראישו

 
של  ו"די ע, שהננ___________________תובתי היא ____________________ אשר כ ד"מ עו"החאני 
ה ה"ע"י  ניבפ, מאשר כי מסמך זה נחתם __.פ. _____________ח ________________ יעהמצ

ם ינשה, ______________ ת.ז. ______________ -ו ____________ ת.ז.________ _______
ל לכמחייבת את המציע  ותמת המציעאשר חתימתם בצירוף חציע והמם ייב בשתחחתום ולהלוסמכים מ

 מסמך זה. ןלרבות לעני ייןוענדבר 
 

__________________    ____________________________ 
   ותמת עוה"דה וחחתימ       תאריך

  
 
 
 יד גאתו נאיד / שחיי לגבי – עו"ד רושיא
 

"( עיצהמ" ן:)להל ________________________ל עו"ד ש _____________________ "מחה יאנ
 .זהמסמך על  ציעמה ניבפם חת ___________ םויבכי  בזה שרמא

 

 _______________________ :עוה"ד מתחתימה וחות    
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 ס ההצעהלטופ 9נספח 
 מידע תסירמר שואי

 
 נית רחובות החברה העירו

 ש ונופט ורפת, סלתרבו
 

 3/2020פומבי מכרז 
 ובותחרבעיר ת היכל התרבומתחם עבור ניקיון שירותי  תפקלאס

 
 
  ודכבל

 ה ודלאכיפת חוקי עב גףהא
 והסדרה האכיפמינהל 

 
 

 צ(חל") , ספורט ונופש בע"מובות לתרבותית רחונירלחברה הע מידע אישור מסירת:  הנדון
 
 

"( אשר ציעמה"להלן: ) __________________ ז.ת. / ____ ח.פ.____________"מ _____הח אני

אשר ת, בור רחוות בעירבהתמתחם היכל  בורן עקיוני ותיירלאספקת ש 3/2020צעה למכרז פומבי הגשתי ה

וגע ע הנידמ ירתסמ, מאשר )חל"צ( בע"מופש ורט ונ, ספותרבלתידי החברה העירונית רחובות -פורסם על

 איציק עובדיה.מר  –ת חובור ל החברה העירוניתלמנכ", ודהחוקי העב לע בר עבירותאליי בד

 
 

 ____________________שם המציע: _____
 

 ___________________________: _כתובת
 

 טלפון: ________________________ פרמס
 

 _________________________ ':קסמספר פ
 

 ______________________: ניוטרקלדואר א
 

 ________________________יש קשר: א שם
 
 

 
 
 

 ____ _____________ מורשי החתימה תומוחתי המציעחותמת  _________________ך תארי
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 ס ההצעהלטופ 01נספח 

 תיאום מכרזבדבר אי יר הצת
 

  ותהחברה העירונית רחוב
 ופש ורט ונת, ספלתרבו

 
 3/2020י מבפומכרז 

 ובותחריר עב בותהיכל התר םמתחעבור ון ניקיספקת שירותי אל
  

  לכבוד
   בותרחו יתנהעירורה בחה
 

 
וי צפ וכי אהיה תמהאמר את ולי על יכ תיהרזוהר שלאח _,______מס' ___ זת. על, ב___________מ ___"אני הח

 ן:קמת בכתב כדלזאב ירהצמ ,ןכ השעאא ל וק אםבחם בועיקה םי עונשל
 

ו נישה ______.פ. _____ ח_____________ ___ בשם זה רתצהי עלום תלח סמך נני מוה /ע צי מה יהננ .1
אשר  רחובותר עיכל התרבות בהי תחםעבור מספקת שירותי ניקיון לא 3/2020' מס * במכרז פומביעהמצי

 (.  "המציע " ן:הל)ל רט ונופש )חל"צ(פות, סרחובות לתרבו החברה העירונית ידי-עלם רספו
 .ר(יותהמת א ק)*מח

 
סדר או ות, ה, ללא התייעצאיעצמן ופאב ידי המציע-ל ע חלטורז המכל עצעת המציהב פיעהמו הנח ההז אחו .2

 . חרא יליאטנצפו עם מציע ר אואחע ימצר עם שק
 

יע  טנציאל להצפו יש לו ר ד אשלמכרז או תאגי ה צעאשר מציע ה כל גורם  ינפ בצג וכנ"ל לא ה ה אחוז ההנח .3
 ז. ה למכרהצע

 
 מכרז.ל  עהצהמלהגיש  רה אחמתחר יאהנל בניסיון ורבמעי תיילא ה .4

 
 רז.יע למכהמצעת יותר מהצ כהומנאו  וההבגש הצעה להגי  ציע אחרם למגרון ליויסנב תי מעורבהיילא  .5

 
 א.שהו כל סוגתית מהצעה בלתי תחרוש גיחרה להתלמ ם ובניסיון לגר ברלא הייתי מעו .6
 
 או רה הו עם מתחשם כלדבריון דיו סדר אקבות הבעת יש עב ולא נלמוגשת בתום  הצעת המציע למכרז .7

 .רזכבמציאלי אחר נטה פומתחר
 

התשובה  תבעיגול אמן לס )ישון נכ לא /נכון  –כרז מ םואיתבחשד ל ת חקירהגע תחלא נמצא כר ע ציהמ .8
 (. הנכונה

 ש לפרט: , ילא נכון םא
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 .תירי אמהצת ןכוות ימתיתחי, זו משו זה .9
 

                         __________________ 
 ירהצהמ                                     

 
 

 ר שו יא

 ___,__________ב רחודי בשרבמ ינפב יע/ההופ_ _____ כי ביוםת זאב ת__ מאשר/_____עו"ד _ ,"מאני הח

או יד תאגהינו  יעמצוה הבמיד] ________ מס' .זת תצעומאצמה בע /ו עצמ התזיהזיהה/ שרא ________ מר/גב'

חר  , ולא[העמה ומטשמב זה ר היתצ תשועלת כ/מךוסהמציע ו_______ במ_ דיפקבת שמשמ: ההשומת רופתשו

ן,  כה שעשה/ת עי לאק אם וחים בהקבועים נשעוה ל פוי/צ יההת/ההיכי יות אמיר ו/עליה להצהיעל יכרתיו/ה השהז

 . יבפנ וי תם/מה עלחל וילעד  הרו/יהות תצנוכת נא השר/אי

 
       _____________________                                                                                              

 עו"ד תמתחתימה וחו          
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 ההצעה סופלט 11פח סנ
 יםניגוד עניניהעדר  בדבר תצהיר

 
 החברה העירונית רחובות 

 ורט ונופש ספת, לתרבו
 

 3/2020מבי ופמכרז 
 רחובותבעיר רבות היכל הת חםתמ עבורניקיון י ותלאספקת שיר

 

  לכבוד
   בותרחוית ונירהעהחברה 

 
 

וכי  מתהאאת  רמולי עלי כ תיהרזוהש רלאח _,_____מס' ____ זת. עלב, ___________מ ___"אני הח
 ן:קמת בכתב כדלזאב ירהצמ ,ןכ השעלא א םא וקבחם בועיקה םינשועוי ל צפ יהאה

 
 ____.פ. ______________ ח_________ בשם זהר יצהת עלום לחתך מסונני מציע / המהי נהנ .1

 עירהתרבות ב לור מתחם היכירותי ניקיון עבש קתפסאל 3/2020' מס פומבי * במכרזינו המציעשה
 )להלן:  ל"צ(רט ונופש )חפות, סלתרבובות רחו ירוניתהחברה הע ייד-פורסם עלאשר  חובותר
 (.  "המציע"

 .ר(ת המיותא מחק)*
 

ת ההצעה  גש בהחברה ים ביחס ל ינניו מצוי בניגוד על ענין במציע אינאו בע/וציע המכי י מצהיר ינהר .2
 . ת שלוהאחרו ויותבייהתחה או/ילויות ועפביחס לכל ה כל תקופת ההתקשרותך שלמכרז זה ולמ

 
ש לניגוד  חש קיםור, המכאמ ברה כי קיים קשרשימצא על ידי החוע לי שככל היר כי ידצמהריני  .3

ות ע את השתתפי למנוכדך , כי יש בכי שיקול דעתה הבלעדפי  , עלבועלק הברהחים, רשאית נייענ
 רז.המציע במכ

 
צב ממטעמו ב מייד אותו או להעמ לוליםע אשרו מחדל א/וכל פעולה מ נעי המציע ימייב כתחמי הננ .4

דה כאמור בוהעוף אחר, אם ו גם אכל גורת עבודה עבור ות קבלם כאמור לעיל, לרביניוד ענישל ניג
 . ים ינד עניהמציע במצב של חשש לניגו את עמידה להול על

 
מציע ה מצאעלול להי םמצב שבשלהו א י על כל נתוןיידמ ןופבא לחברהיע יודיע המצכי הנני מתחייב  .5

 ם.נתון או המצב האמורילמציע היוודע עם המיד נים יישל ניגוד ענבמצב 
 

רז זה שלא למטרת מכ סגרתו במדישהו שהגיע לילכ עדשימוש במיע מימנהמציע כי מתחייב הנני  .6
י שיש בו כדדע באופן ש במיימוש למכלהימנע  זה, ובכלל זההמציע כאמור במכרז ת יוביצוע התחייבו

 . ישיני צד שלייעמו ו/או ענמי מטו/או ו יינדם את ענקל
 

בקשר עם ה ברשל הח החלטהכל ין גהוא בסוג שות מכל מין ויעו תבכל טענות אה למציע היינלא ת .7
 עניינים.  ודיגנ עתמני

 
י צוע העבודות וכבי רךולצעמי קשר להת החברהטה חליה, בין היתר, זות סמך התחייבוידוע לי כי על  .8

קשרות לאלתר וזאת מי את ההתעת לסיים איחברה רשהא הזו, תבותי יי התחשהו מכל יאפר תנא םא
 ברה. חת הרשומוד לעימכל סעד אחר אשר  עמבלי לגרו

 
 .תירי אמהצת ןוכות ימתיתחי, זו משו זה .9
 

                         __________________ 
 ירהצהמ                                     

 
 

 ר שו יא

ב די ברחושרני במפב היע/_ הופ___ם __יוב ר/ת בזאת כי_ מאש_______"ד , עו"מהח יאנ

 ________ 'מס ז.ת תצעומאצמה בע/ועצמ התזיהזיהה/ שרא ______מר/גב' __ ___,__________

 תשועלת כ/מךסומהו עיצ____ במ____ דיפקבת שמש: המהשומת רופתוש אויד תאגהינו  יעמצוה הבמיד]

פוי/ה צ תהיה/ההייכי אמת ו ירה להצה ליכי עליו/ע ה רתיו/הזהש חרולאה[, עמומט השמב זהר היתצ

  ו יתם/מה עלחו ל יעלד הרו/יהות תצנוכת נא השר/ן, איכה עשת/שהיעק אם לא וחים בבועעונשים הקל

 . יבפנ
 

       _____________________ 
 עו"ד תתמוחו מה יתח                                                                                                 
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 ס ההצעהלטופ 21נספח 
 מין יינריעב תלענין אי העסק ייבותכתב התח

 
 חובות ית רונירהחברה הע

 ורט ונופש ספ ,תורבלת
 

 3/2020פומבי מכרז 
 ובותחר ירעבהתרבות היכל מתחם ר עבוניקיון ירותי ש קתלאספ

 
 כבוד ל

 חובות ר עירוניתהרה החב
 

 1120 -, תשס"א ימיםבמוסדות מסוי מין עברייני ל ת העסקה שמניעת לחייבו התב תכ
 

 את ר י להצהיי כי עלרתזהוהש______, לאחר _______ .בעל ת.ז, _____________אני הח"מ ____
 בכתב כדלקמן:ה זב ירכן, מצה עשהאא ם לא קובח יםקבועה  יםנשעול האמת וכי אהיה צפוי

 
_____ ____פ. ____ ח.________________זה בשם  ריהצת ם עלוחתל ךמנני מוסה / מציעי הננה .1

בעיר בות התר כלהיעבור מתחם  וןקיקת שירותי ניספלא 3/2020מס'  כרז פומבי* במציע ינו המשה
   (."המציע" ן:ל)לה רחובות

 תר(.ויהמאת ק מח)*

, מיםמסויית סדומין במו י נייקה של עברמניעת העסהחוק לת ואהורם את כל חייב לקיימת נניה .2
סק ד שמועהצהרה בגין כל עוב תהעירוני , וכן להעביר לידי החברה"(וקחהלהלן: ")  2011-תשס"אה

 ליך ו/או תלונה בגין עבירות מין.כל הגדו כנם מדי ויים ועותלא ידי, לפיו ל-על
 
 לחוק:  2וראות סעיף וע לי כי בהתאם להדי .3

ותה אש רת מיןביגיר שהורשע בע, בבמוסדה בודיעסיק בע אדה במוסד וליק לא יקבל לעבוסעמ א()"
 ביצע בהיותו בגיר.  

 מוסד. ב עבודהיעסוק ב א( לן )אקט אמור בסעיףכ ורשעשהר בגי )ב(   
 )א( ועד ת סעיף קטןאוורפי הה בעבירה לשעהריחולו ממועד ה )ב(-נים )א( וקט יםסעיפאות רוה )ג(   

בשל  ית הסוהרמבורו של הבגיר שחרלאחר ם שני 20 –סר אמן לואם נידוההרשעה, ם לאחר ניש 20
 תה עבירה." או

 

 , םכההס מתתיועד חממ הודעב ימי 10ך בתו ה ברחהדי לי מסורננדון כרז שבבמזכה נלפיכך, ככל ש .4
  בד ועחס לכל הצהרה בי  וכןידי -סקים על ועמה לכ לגבי כנדרש בחוק  שור ממשטרת ישראלאי
, לא הורשע מיןעבירות  יןו/או תלונה בגיך כל הלו נגדם כועומדי תלויים ו לאעל ידי, לפיעסק מוש

 . ק( לחו)ג2יף בסערה ר האמוע, חלפה תקופת האיסוירת מין או שאם הורשבעב
 

 ______________      _____________      
  רימצהחתימת ה                      תאריך                     

                      
 ר שו יא

ב די ברחושרני במפב היע/_ הופ_____כי ביום ת __ מאשר/ת בזא_____ד _ו", ע"מאני הח

 ________ מס' .זת תועצמאצמה בע/ומצע  התזיהזיהה/ שרא ________מר/גב'  ___,__________

 תשועלת כ/מךסוהמו עיצבמ ________ דיפקבתשמש : המהשומת רופתשואו  דיתאגהינו  יעמצוה הבמיד]

פוי/ה צ תהיה/ההייכי אמת ויר ה צהיה ליו/עלכי עלרתיו/ה החר שהזאול ה[,עמה ומטשמב זהר תצהי

  ו יתם/מה עלחל ו ילעד ה/וריהות תצנוכנ תא השר/ן, איכה שע ת/יעשהא ק אם לוחים בועם הקבעונשי ל

 . יבפנ
 

       _____________________ 
 עו"ד תמתחו חתימה ו                                                                                                  
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 ס ההצעהלטופ 13נספח 
 ותיומוגבל לאנשים עםן זכויות וויווק שחל בנוגעיר תצה

 
 חובות ירונית רהחברה הע

 ורט ונופש ת, ספורבלת
 

 3/2020 ביפוממכרז 
 בותרחו ירעבהתרבות  להיכמתחם ר עבוניקיון ירותי קת שלאספ

 כבוד ל
 חובותר תוניעירברה החה
 

 תויון זכויות לאנשים עם מוגבלוויווק שבדבר קיום הוראות חתצהיר 
 

 
 אתר י להצהיי כי עלרתזהוהשאחר ________, ל_____ ., בעל ת.ז_____________אני הח"מ ____
 :בזה בכתב כדלקמן ריכן, מצה עשהאא ם לא קובח יםקבועה יםנשעול ויצפהאמת וכי אהיה 

 
_____ ____פ. ____ ח.________________זה בשם  ריהצת ם עלומך לחתמוסנני ה / עמציי ההננ .1

בות בעיר תרה כלהיתחם קיון עבור מנילאספקת שירותי  3/2020מס'  ציע * במכרז פומביינו המשה
  (."המציע" ן:ל)לה רחובות

 תר(.ויהמאת מחק )*
 
חוק " –לן )לה 1998-, התשנ"חלותמוגבם עם לאנשיזכויות לחוק שוויון  9 ףיהנני מצהיר, כי הוראות סע .2

וראות לחילופין, ככל שה. המציעמוגבלות, לא חלות על  "(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עםזכויותשוויון 
א מקיים אותן, בין היתר יר כי הוצהמ הרי שהנני – המציעיות חלות על ן זכושוויולחוק  9סעיף 

 :ןכמפורט להל

שרד העבודה מתחייב לפנות למנהל הכללי של מ עציהמ לפחות,ובדים ע 100 מעסיק המציעאם  •
ות, זכוי וויוןלחוק ש 9יף ם בחינת יישום חובותיו לפי סעהרווחה והשירותים החברתיים לש

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; – דת הצורךובמי

ים רותים החברתיודה הרווחה והשיבעהתחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד ה עציהמאם  •
פנה מצהיר בזאת, כי  המציעהתחייב כאמור לעיל, , ונעשתה אתו התקשרות שלגביה לילעמור כא

ויות, הוא גם פעל זכון לחוק שווי 9יו לפי סעיף ובותיות ליישום חואם קיבל הנחכנדרש ממנו, 
 ליישומן;

משרד העבודה למנהל הכללי של  המתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף ז יעהמצ •
 ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. ימים 30ים החברתיים, בתוך ותשירה וההרווח

 

 ת.תצהירי דלעיל אמחתימתי ותוכן זה שמי, להלן  .3
 
 

 ______________      _____________      
  ירמצהחתימת ה                      תאריך                     

                      
 

 רשויא
ב די ברחושרני במפב היע/_ הופ_____כי ביום ת מאשר/ת בזא _______ד _ו", ע"מאני הח

 ________ מס' .זת תצעומאצמה בע/ועצמ התזיהזיהה/ שרא ________מר/גב'  ___,__________
 תשועל תכ/מךסוהמו ציעבמ ________ דיפקבתשמש : המהמושרת ופתשואו  דיתאגהינו  יעמצוה הבמיד]

פוי/ה צ תהיה/ההייכי אמת ויר הצהיה ליו/עלכי עליו/ה תרהזחר שהאול ה[,עמה ומטשמב זהר תצהי

 .יבפנ ויתם/מה עלחל וילעד הרו/יהות תצנוכת נא השר/ן, איכה עשת/יעשהא ק אם לוחים בעונשים הקבועל
 

       _____________________ 
 עו"ד תמתחוחתימה ו                                                                                                 
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 ס ההצעהלטופ 41נספח 
 ידהצהרת מעבו לעובדיםירוט השכר המפרט את פתמחיר 

 
 חובות ית רירונהחברה הע

 ונופש ט ורת, ספורבלת
 

 3/2020פומבי מכרז 
 תרחובו ירעבהתרבות היכל מתחם ר עבוניקיון ירותי ש קתלאספ

 
 דלכבו

 בותית רחוהעירונהחברה 

 
חדשים  _______ שקלים -ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ שולם עלשי השכר .1

 לשעה. 

 

, לא מטה לרבות הרווח הקבלנירטים ומרכיבים המפדה, כולל כל השעת עבולמעביד ל עלות השכר .2

 _______ שקלים חדשים לשעה. -מ חתתפ

   

 .אחרחבה או כל הסכם ו צו הרק את חוהוראוינויים מכוח ן בהתאם לשודכעתהשכר עלות 

 
 פרטי המעביד:_____________________________

 
 _______________________ך:___________ריתא

 
  __________________________חתימה:_______

 
ר המציע ימאלית אשהמינ רות השכר לעובדי הניקיון וכן את עלמרכיבי השכ אתט להלן תמחיר המפר

 בדיו:לעו ישלם

 

 תעריף ₪ לשעה מרכיב השכר

 שכר יסוד

 עובד ניקיון 
 

 חופשה 

 
 

 

  תוספת ותק

  ם חגי

  הבראה

  פנסיה

  ים פיצוי 

  ביטוח לאומי 

  תקרן השתלמו

  לנירווח קב

  סה"כ
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 ס ההצעהלטופ 51נספח 
 ר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצת העירבדבר העדיר התצ

 
 חובות ית רונירהחברה הע

 ורט ונופש ספת, ורבלת
 

 3/2020פומבי מכרז 
 רחובות ירעבהתרבות ל היכמתחם ר עבוניקיון ירותי קת שלאספ

 כבוד ל
 חובותר תעירוניההחברה 

 
 העירו/או לחבר מועצת העדר קרבה לעובד בדבר תצהיר 

 
האמת וכי אהיה הצהיר את עלי ל כי רתי__, לאחר שהוזהאני הח"מ _____________, ת.ז. _____________

 : צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן
 
  * ינו המציעשה _____.פ. _____________ ח_________ בשם זהר היתצ  עלום לחת סמך ונני מציע / המי ההננ .1

 (.  "עציהמ" לן:)לה חובותבעיר רת בותרה כלהיר מתחם קיון עבולאספקת שירותי ני 3/2020' מס רז פומבימכב
 .ר(ת המיותא)*מחק 

 
 הבאים:  הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  החברה העירוניתהנני מצהיר בזאת כי  .2

 קמן: יות )נוסח חדש( הקובע כדלהעיר פקודתא )א( ל 122סעיף  .א
 זים בהונו אחו עשרהעל  רים חלק העולהו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמוקרוב, צה"חבר מוע 

 או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה: לעניין
 אח או אחות".  ה, בן או בת,בן זוג, הור –ב" זה, "קרו

 
 : מקומיות הקובעחרי הציבור ברשויות המניעת ניגוד עניינים של נבל יםלההודעה בדבר כל)א( של  12כלל  .ב

חבר  –סקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה" יה צד להסכם או לעהעצה לא י"חבר המו 
 1ו"קרוב" בסעיף " ות "בעל שליטה בו )ראה הגדר קרובו בעלי שליטהמועצה או קרובו או תאגיד שהוא או 

 ()ב(".  5)1 –ו  –()ב( 1)
 
 ( הקובע כי:  )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש 174סעיף  . ג

זוגו   –על ידי בן  מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו אוייה לא יהיה נוגע או בד של עיראו עויד "פק 
 עת למענה". וצשום עבודה המבעם העירייה ובבשום הסכם שנעשה או שותפו או סוכנו, 

 
 כי:   הודיע ולהצהירל קשם לכך הנני מבתאבה .3

 אחות ואף לא שותף. בת, אח אואו  , בןהורהלי: בן זוג,  בין חברי מועצת העירייה אין .א
וחיו של  חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברואין חבר מועצה, קרובו או שותפו, שיש לאחד מהם  .ב

  בו. עובד אחראי שאחד מהם מנהל אואת הצעתי או  אמצעותו הגשתיהתאגיד ב
 .  חברה העירוניתזוג או שותף העובד ב –אין לי בן  . ג

 
אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  ל את הצעתי אית לפסו תהיה רש תירוניהע ברהחהידוע לי כי  .4

 לא נכונה. 
 
  .הרה זו הינו אמתם, והאמור בהצנכונים ומלאי שמסרתי לעיל הינםאני מצהיר בזאת כי הפרטים  .5

 
יהן יריות, לפת העפקוד( ל3א )ב()122עיף מהוראות כל דין ובכלל ובפרט מהוראות ס די לגרועכ ילאין באמור לע .6

א')א( לפקודת  122התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3רוב מועצת העירייה ב
 מות. סמו ברשוריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורהעי

 
 י ותוכן תצהירי אמת. מתתיחי זהו שמי, זו הנני מצהיר/ה כ

            
       __________________ ___             
 המצהיר                                                                                     

 אישור עו"ד
 

____ הופיע/ה בפני  י ביום ____________________(, מאשר כ עו"ד )מ.ראני הח"מ __________________, 
 ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/הרתיושהזחר ____________לא_____ ת.ז. ___מר/גב' ________

תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו  לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 
 ני. בפ

            
       _____________________ 
 עו"ד ,          
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 ג'סמך מ
 ההתקשרות זהחו

 סכםה

 2020שנת __________  חודש _____ביום __ ובותחרב חתםך ונערשנ

 

 ונופש  ורטספ ,ת רחובות לתרבותהעירוניהחברה  בין:

 ת, רחובו8הנביאים מרחוב  

 "(חברהה"ן: )להל 

 ;מצד אחד   

 ______________ .ת.ז/  .ח.פ ; _____________________ לבין:

 _________: ______; פקס' ____________מס' טלפון: __ 

 ______________________________________ "ל:אוד 

 ______________________________________ רחובמ 

 "(ןבלהק")להלן:  

 ;ישנמצד                                 
 

 היכל התרבות מתחם עבורניקיון  ירותיפקת שסלא 3/2020 וז שמספרסמה מכרפר רהחבוה אילוה
 ;"(תודוהעבאו "" ו/ותהשירלהלן: ") רחובותבעיר 

ה, חברל הות רצונה ששביעת ללבצע את העבודו חייבמתוהוא ו, במכרז וזכה ב והקבלן השתתף ואילוה
 ;לןכם זה להבהסים המפורט נאיםובת

בעל  סכם זה וכי הואע הצובי ךרם לצונדרשים הרישולוא האיעלותו מבבכי צהיר לן מוהקב והואיל
הוראות נדרש, הכל בכפוף לות הת השירלבצע א יכולתוכוח האדם, ובהכישורים, האמצעים ו

 הסכם זה;

 

 :ןן הצדדים כדלקמבי הוצהר, הותנה והוסכםלפיכך 

 

 תופרשנו , נספחיםמבוא .1
 

 נו.הימד פרבלתי נ חלק םויהו, מים לוצורפם המזה והנספחי המבוא להסכם .1.1
  

תניה זה או  ל הסכםנה בפירושו שים בהסכם זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשפעית הסכותרו .1.2
 תיו.תניומ

 
ספחים וכן הנף ההסכם לבין תבגושסתירה בין ההוראות קרה של בכל מר בזאת, כי מוסכם ומובה .1.3

ת סופי היהת תול והחלטעת המנההכרל ענייןהבא יו ,להלן 1.4 יףסעכמפורט ב סכםרפים לההמצו
 .בתייומח

 
יקראו , וילאין שם לו ובימצורפשהם  זה, ביןהמסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  .1.4

 :"ההסכם"לשם הקיצור, הלן כולם ביחד ל
 

 .בלןעובדי ק – 1נספח 
 . םנוסח אישור על עריכת ביטוחי – 2נספח 
 .צועביערבות וסח נ – 3נספח 

 .עסוקתיתת תהסדרי בטיחות ובריאו – 4פח נס
 ע.ביצוות לישמפרט דר – 5 נספח
 ת סודיות.הצהר – 6נספח 
 מין. ל עברייניש ניעת העסקהרה לפי חוק למטשמור ת אישק לקבלית מעסבקש – 7נספח 
 .בדיםעושימת ר – 8נספח 
 .כחות עובדי קבלןנו חדו" – 9נספח 
 יד.בעמ –בד י עויחס שיפויב כת – 01נספח 
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 הגדרות .2
 

 ר להלן:וגדעות כמשמהמם מונחים הבאילא בחוזה זה תה
 

עבור מתחם היכל קיון ינ ת שירותילאספק 3/2020ס' מבי ממכרז פו "זהמכר"

 ר רחובות.עירבות בהת

  .עמומי מט ואו/ היכל התרבותהל מנו ו/אנית העירומנכ"ל החברה   "לנההמ"

       "המפקח"
 

ה ודהעבדוק את שאי לביהיה ר, רההחבם כמפקח מטע שיקבעמי 
בהם  שמשתמשים םומרילבדוק את טיב הח ועה וכןביצעל ולהשגיח 

שאי ן הוא רבביצוע העבודה. כ ןי הקבלע"שית ב העבודה שנעיטו
הוראות  ביצועת לרבו אופן ביצוע הוראות ההסכם, את לבדוק

 ידי הקבלן; וא עלותיו הראווה החברה
, זה םהסכ שותה לפיהמפקח לעב ו חיילה שרשאי אאו פעוסמכות 

אותה סמכות או להשתמש ב יותיו של המנהלזכות מאינן גורעו
 ולה.עפלעשות 

 "הקבלן"
 
 קבלןולרבות  ים,יו המוסמכו ומורשיו, עובדיו, שליחיגת נציוברל

 וא מוועל בשהפ ,תבבכמראש ו ברהחידי הל ע ושר, ככל שאמשנה
 זה. שוא חוזהנותים אספקת השיריצוע העבודות ובמו בבמטע

 ודהמנהל עב"

 "מוסמך

 
משמש י הוא , כלחברההודעה בכתב ן מסר לגביו קבלשה אדם

     .    ךסממועמו מנהל עבודה טמ

 "חג"
ל כרת, סוכות, שמיני עצ שתכל חופור, יום כיפ ,ימי ראש השנה 2

 ת.ושבועות וצמא, יום הע פסח חופשת

 "תכנית עבודה"
 

 .נהלותאושר ע"י המבלן למנהל "י הקמסר בכתב עת שתיתוכני

 "האתר"
 
 ות.העבוד בוצענהרבות בעיר רחובות אשר בו תהת יכלה

 "יודצה"
 

במסמכי ות טלביצוע העבודות המפור שיםרים הנדהציוד והאמצע
 וזה.הח

 "העבודות"
ספחיו רז ונכי המכסמט במ, כמפורהתרבותהיכל ב יקיוןעבודות נ
בצע על פי מסמכי שעל הקבלן ל תחייבויותוההעבודות וכן כל ה

 ה.וזחה

ת התחל צו"

   ה" בודע

 
 .הבביצוע העבודלהתחיל ן הוראה בכתב לקבל

מת השל"

 "העבודות

ו/או  החברהת רצון יעובולש במועד, שלמות, במדויקבביצוע 
ו/או יצוע לבשות ות במפרט הדרימפורטה בודותהמפקח, של כל הע

יתר  הנובעות על פי וורטות ו/אל פיהם ו/או המפתחייבות עה
 זה.כם וראות הסה

 "המדד"
זית כה המרכדי הלשלי( המתפרסם על יהמחירים לצרכן )כל דדמ

 וא במקומו.רשמי שיב כל מדדטיסטיקה או  לסט

 
    

 רות והתחייבויות הקבלןצהה .3
 

נם בעלי יסקים על ידו הוא וכל המועכחוק וכי ה יםספר ק מורשה ומנהלא עוסהור כי הקבלן מצהי .3.1
ע ן לשם ביצוסכם זה והוראות כל דיהות וראם על פי הרשיהנד ישיונות, האישורים וההיתריםרה

שייה המסחר התע מטעם משרד ול כקבלן שירותעלפ יוןרישות ה, לרבהסכם ז השירות נשוא
 .1996התשנ"ו ח אדם, וי כלני קבעובדים על יד העסקתק ' לחווהתעסוקה, בהתאם לפרק ב
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ותים בהתאם שירו הו/אי הניקיון ותירשיק עובדים זרים לצורך ביצוע סער כי לא יהקבלן מצהי .3.2
 למכרז זה.

 
 חברהונהלי ה אותרו כל הוידועים ומוכרים ל ין כקבלר העיל, מצהיהאמור לגרוע מכלליות מבלי ל .3.3

ל אחריהם ולנהוג עתחייב למלא מ והואיצוע השירות, בעת בת בטיחוהמתייחסים לביטחון ול
, מפעם לפעם על קבעוכל שיישייקבעו, כ םיספכל הוראות ונהלים אחרים ונו רחכן למלא אפיהם, ו

 .חברהידי ה
 

ן, חניו ,חצר רבותל תוהתרב היכל מתחםניקיון כל וללת כ דהלו כי העבוי ידוע הקבלן מצהיר כ .3.4
 . שטחים פתוחיםו

 
נאמנות ובית גבוהה מקצוענות, ביעילות, ברמה מועד, בדייקב ודותב לבצע את העבמתחיין הקבל .3.5

אות כל דין להורת ולפעול בהתאם וסמכראות כל רשות מולא אחר הוכן למ, חברהלשביעות רצון ה
 ור לביצוען.בכל הקשו וע העבודותבמהלך ביצ

 
ת א מכירם זה וכי הוא י הסכפ וע עלהשירות הנדרש לביצהוא בחן את אופי כי  הירהקבלן מצ .3.6

או ביצועו  פותהיינה לו טענות בקשר עם היקו וכי לא כים בנסיבות הקשורים וכרוהתנאים וה
 .סכם זההי לם לו על פבקשר עם התמורה שתשו או ציוד הדרושים לשם כך(ות כוח האדם וה)לרב

 
ה וכי לא תהיינ ,רבותהתהיכל ת, והוא מכיר את ור בו יבוצע השירוהאז אתהקבלן מצהיר כי בדק  .3.7

 ות. לכך בקשר לביצוע השירענות בנוגע ט לו
 

לביצוע השירות,  ןכוח אדם מיומספק צעים והיכולת, לצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמהקבלן מ .3.8
 .ועים בהסכם זה בעצמוהקב דיםועלתנאים ולמבהתאם  ספקומתחייב ל אוהו

 
וכי  וע העבודות,יצן בבים בעלי ניסיוקצועימ ובדיםומדים לרשותו עה מצהיר הקבלן, כי על זלבכ .3.9

רטים ת ובתנאים המפויהתחייבויות הקבלן ברמה המקצוע לקיום כל יםמספרם ורמתם מספיק
 בהסכם. 

 
סב לאחר או לאחרים להולא  ד,ו בלבעובדיודה בעצמו ובאמצעות בן מתחייב לבצע את העהקבל .3.10

 ומראש.ב בכת חברהת הסכמת הכך א עלקיבל ם זה, אלא אם ו או חובותיו לפי הסכותייאת זכו
 

ע לפעול בכל הנוג עליו תרבות, במרכז ותבוצעוזה מת נשוא החהעבודוכי הואיל ו ןע לקבלידו .3.11
 מסוימים, ותין במוסדמ יניעברי ת העסקה שליעמנלהעסקת עובדיו על פי הוראות החוק ל

אישור  אתלחברה  ג הקבלןשיועסק על ידו בביצוע העבודות יצי דעובביחס לכל  .2001-תשס"א
 .חוק הנ"ליעה להעסקתו על פי המנ יןראל על כי אישת טרמש

 
זכות  ביצועו של חוזה זה, כל תשלום אובקשר ל מועסקים על ידו,הקבלן מתחייב לשלם לעובדים ה .3.12

וכן על פי הוראות חוזה זה  ליהםהסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים ע, פי כל דין המגיעים להם על
לות השכר הקבלן לעובדיו לא יפחת מעולם על ידי ישאשר "(. שכר השעה הדין הוראות")להלן: 

עלות זו לא תפחת מעלות השכר ל מקרה צעות למכרז, ובככפי שהצהיר עליה במועד הגשת הה
 ומתעדכנת מעת לעת.ה י שר הכלכלנימאלית הנקבעת על ידהמי

 
ני מועסקים על ידי קבלובדים הים את הוראת תכ"ם הגנה על זכויות עלקי הקבלן מתחייב .3.13

 .7.3.9.2מספר הוראה  14מהדורה  השמירה, האבטחה והניקיון ותים בתחומיירש
 

וזאת בין  עובדים זריםם, לא יועסקו צוע העבודות נשוא ההסכבי מתחייב כי לצורךהקבלן  .3.14
ר על בין באמצעות קבלן משנה מטעמו ככל שיאושן בעקיפין, בין אם על יד הקבלן וביבמישרין ו

אלים ובדים ישרראות תכ"ם "עידוד העסקת עכמפורט בהו כלובכתב, והי החברה מראש יד
 .7.4.2.6' מס במסגרת התקשרויות הממשלה"

 
ידו  ועסקים עלהמהעובדים  יחסי העבודה בינו לבין מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר אתהקבלן  .3.15

היא הפרה יסודית של  סעיף זההחוזה. הפרת כם העסקה התואם את דרישות לצורך חוזה זה בהס
זה, הוא ע בהסכם עם עובדיו יותר מהקבו לן להיטיבידי. אם יבקש הקביהמ טולוה ועילה לביוזהח

 ידרש.ישא בכל עלות נוספת שתיש פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד רשאי על
 

 וק הגנתלח 24ון מס' תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקכל עובד על פי חוזה זה ן ימסור לבלהק .3.16
יום, ישלח לו  30ק זמן של את תלוש השכר שלו בפרסוף נע עובד מלאנמ. אם 1958-השכר, תשי"ח

 ועד האמור.ואר מיד לאחר המהקבלן בדאותו 
 



 

 

 

 

37 

נאי עבודה והליכי מיון לעבודה )תד בד ולמועמעה לפי חוק הודעה לעודהקבלן ימציא לכל עובדיו הו .3.17
 לו. בשפה המובנתן עברית תומצא הודעה לעיוו קורא . לעובד שאינ2002-וקבלה לעבודה(, תשס"ב
דעה וכן ם שקיבלו את ההוי העובדיצאת טופס הכולל את פרטת יהיה המתנאי לתחילת ההתקשרו

סח ההודעה בצירוף נות וכנה, וזאקרא אותה והבין את ת ,הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה
 לעובד.או נוסח ההודעה המעודכנת  שנמסרה לעובד

 
מכתב אשר ים בתלוש הראשון של כל עובד ומידי שנה ק, על הקבלן לצרף לעובדלמען הסר ספ .3.18

יה יוכל העובד למסור הודעה עירונית, אלהנמצאת בחברה ה ותמציין את מקומה של תיבת תלונ
לן להמציא , על הקבעברית קוראשאינו  עובדל, דעה לעובדהוותיו. לפי חוק בדבר פגיעה בזכוי

חברה במועד חתימת הסכם זה, וג לקבל מאת ההקבלן לדאובד בשפה המובנת לו. על לעהודעה 
 ום התיבה.קם בדבר מיפרטי

 
עמידתו  אישור של רו"ח בדבר לחברה העירוניתבלן לנדארי, יגיש הקבתחילת כל רבעון ק .3.19

מצא לנכון, חברה העירונית בכל מועד ותדירות שתהתאם לבקשת הב , כמו כן,בהתחייבויותיו
ריים העתק מדויק של תלושי שכר אימים קלנד 7מטעמה, תוך ימציא הקבלן לחברה, או למי 

ותיו מך אחר להוכחת ביצוע התחייבויחות, וכן כל מסכעובדיו, הסכמי העסקה, דוחות נוהניתנים ל
ל אחד , לאחר סיום העסקתו של כעובדיו, לרבות ללקבלן בהתאם למפורט לעיל ביחס לכשל ה

יותיו כאמור בובלן בהתחייח ובקרה כי אכן עומד הקמעובדיו, מכל סיבה שהיא, וזאת לצורך פיקו
לן על מנת לכל אחד מעובדי הקבאית לפנות ית רשחברה העירונדין. בנוסף, תהיה העל פי כל לעיל ו

עיל כדי להטיל על ן באמור לת מולו. מובהר כי אירווע התחייבויות הקבלן כאמור, ישילוודא ביצ
 רה חבות כלשהי.החב

 
לים עליו החובות והתשלומים הח בכל א עומדה שהוהצהר לחברההקבלן  לחצי שנה ימציאאחת  .3.20

ה רישת החברדפי -עלו/או באתר יו המוצבים קשרות כלפי עובדהסכם ההתלפי חוקי העבודה ולפי 
קבלן מטעם חתימה ה ילהיות חתומה בידי מורש רהה. על ההצזה הסכםם לתנאי בהתא

 השירותים ועל ידי עורך דין. 
 

[ לפנסיה וסח משולבהקבוע בצו ההרחבה ]נ ם אתי התואנסיונעובדיו בביטוח פ תהקבלן יבטח א .3.21
 .1736(, 29.1.08) 5772)י"פ  2011חובה 

 
הממונה בגין מ יקבלידי על כל התראה מנהלית שמיה באופן הקבלן מתחייב לעדכן את החבר .3.22

החוקים המפורטים בתוספת השלישית רשימת  – ב'הפרה של חוקי העבודה המפורטים בנספח 
על אופן תיקון ההפרה  לחברה, וידווח 2011-, התשע"ברת האכיפה של דיני עבודהבחוק להגב

 נה.ידי הממו-צאה עלשנמ
 

ההתקשרות עם  יקףה גדיל אתשומרת לעצמה את הזכות לההחברה  הקבלן מאשר כי הודע לו, כי .3.23
ים בתחום נמצאבוריים אחרים התי ניקיון גם עבור מוסדות צישירומתן ך לצור 25% עד הקבלן

 .והינו מסכים לכך ברהות החאחרי
 
 לןל ידי הקבם עח אדוכת ספקא .4

 
 שגחהאת הה ודות,ביצוע העבלוש רדהח האדם וכ כל את הוא על חשבונוק מתחייב לספ הקבלן .4.1

 וך בכך.רהכ חרא כל דברשבילו וב תחבורהליו ואמצעי הע
 יהיו נתוניםבלן בלבד, ובדי הקיהיו עו החוזהת נשוא העבודודים שיועסקו בביצוע העוב

 הקבלן.ים של מלאה חתוגפיקוחו והש להוראותיו,
 

 זר עובדאו ) תראליי אזרחות ישבעליצוע העבודות, יהיו י הקבלן לצורך בבדים שיועסקו ע"וכל הע .4.2
בלת נית בקתהא מותות ישראלית, נם בעלי אזרחשאי סקת עובדים. העים(רשים הנדל האישורבע

 . ירוניתברה העהחאש של ור מראיש

 

 םלש שרודפר הסמבברמה גבוהה ום קצועיים מדיבעו צוע העבודותיבב קיסעלה בלן מתחייבקה .4.3
שבונו הקבלן להעסיק על ח כי על מודגש בזאת .וזהוע לכך בחד הקבתוך המועבודות העביצוע 

 ם.ההסכ דרישות על פי ניקיוןיצוע עבודות הנדרש לצורך במהת ים שלא יפחפר עובדמס
 

לן ישלם שכר הקבעבודות, וה צועיין לעסוק בבד כל פי על בדים הרשאיםק אך ורק עון יעסיהקבל .4.4
סכם הקיבוצי תאם להתנאי עבודה, בה ודות, ויקייםהעבע צובבישיועסקו על ידו דים עבודה לעוב

 כך.סמכות לות המובכל הוראה של הרשוי ע בכל דין אולקבום, ובהתאם חל עליהם יהם, אהחל על
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כל אדם  עבודות שלה וע צבי ממקוםתו ר הרחקדבב חקמפהנהל או של המ דרישהלא כל הקבלן ימ .4.5
או שורה, אותו אדם שלא כ או המפקח, התנהגמנהל ה אם לדעת חוזה זהבמסגרת המועסק על ידו 

כאמור ם שהורחק לפי דרישה אד .ברשלנות קידווא מבצע תפאו שה וידא תפקישאינו מוכשר למל
 .הוזחה אנשו ודותהעב ועיצבב ,יןין בעקיפבמישרין וב קו ביןלן להעסיר הקבלא יחזו

 
 אם דה,והעב הלמנת או אך מסומה וחת בא כוא ליף הקבלןחיהמפקח  תאמשה בכתב י דרילפ  .4.6

 פקיד.לתם אימימת אין הם עת המפקחדל
 

 חביטו לקרנות שלומיםהעבודות ת עדו בביצושהועסק על י עובדבעד כל ם לחייב לשמתבלן הק .4.7
ל עליו, ועל פי ליו, אם חע החל הקיבוצי םסכי ההפ עלבד העו ואות ביור שיקבע לגי בשיעוציאלס
 ל דין.כ

 
והתקנות  1968-כ"חב( התשאומי )נוסח משולר הוראות חוק הביטוח הלאחלמלא מתחייב  הקבלן .4.8

 ביטוחהמוסד לים של ולהמציא למנהל אישוראות הממלכתי הבריעל פי חוק ל פיו וע הותקנוש
 .קטן זה עיףלפי סו ייותואת התחייב י קייםלאומי כ

טיל חובות על כמתפרש ולא י – על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן בא להוסיףה זף יבסע האמור 
 ן.ועסקים על ידי הקבלדים המכלפי העוב רוניתהחברה העי

 
קום במ דוים על יהמועסקידים כי כל העובדים אישורים המע ודותבמקום העב ן יחזיקבלהק .4.9

  ל ידו כדין.ע םיועסקה מסקים בביצועדה ועוהעבו
 

רוש עפ"י כדם תורווחובדים הע י בטיחות ותנאים לשמירת בריאותאנח תטיהבל ייבחמת בלןהק .4.10
קוח על הפי חוק ארגון ה במובןודי העבחקל ידי מפע ידרששי ת, כפייקחובאין דרישה ן, וכל די

 .1954-ה, תשי"דבודהע
 

 לבאחריות לכ שאיי א לבדואי והועצמ ןלקבר בגדנו בלן היכי הק רשבמפו מוצהר קיעת ספלמנ .4.11
ומים וביטוח לאומי, תשלי מס ניכוי כגון) דויהמועסקים על עובדים האליות של יות הסוציכוהז

ן ו/או חלות עפ"י דיות הולכל החוב אחרים( יםוציאליקצועיים ותשלומים סודים מלקרנות איג
 .ולפי עובדימעביד כ לע רתו חבות אחנוהג אח כל ומכו/או לוונטי בוצי רקי הסכםח ומכ

קבלן, עובדיו וכל ין הבל ברה העירוניתהחיו כל יחסי עובד ומעביד בין כי לא יה רשפומבכן מוצהר  
ובה הנובעת כל חלפי הנ"ל בתחוב כ לא החברהובביצוע העבודות,  מטעמו משתתף או המועסקה
נה בגין כל אשוהר ישתהרלפי ד ברההחפה את הקבלן ישביד. עובד ומיחסי עמישרין או בעקיפין מב
 .פועל ו/או עובד בעניין כאמור לעל ידי כ הדכנג יעה שתוגשבת

 
 ת ואופן ביצועןעבודוהגדרת ה .5

 
שיימסר  נהלמעל ידי ה םחתודה" בותחלת עקבע ב"צו הימועד שיבודה ביתחיל בביצוע העהקבלן  .5.1

 .המנהלעם בתיאום מלא ולו 

 

 ה.ז וזהחבלתי נפרד מת חלק המהווסמכי המכרז ולדרישות במפרטים בהתאם למוצעו ודות יבהעב .5.2
 

או  נהלשל המהבלעדי יקול דעתו לפי ש כראוי צעהבוה שלא בלן לתקן עבודיידרש הקככל ש .5.3
 .ייה אליוהפנ דממוע שעות 4ן של זמפרק ך תועשות כן בקבלן לה יבתחי, מהמפקח

 
  עבודותהע את ב לבצוהוא מתחיי יסיונושוריו ונעל כיבהסתמך לקבלן  נמסר ותיםע השיריצוב .5.4

מו של קבלני משנה מטע לאחר או לאחרים, לרבות א להסבל, ולבדבו דיבעו באמצעותמו ובעצ
כמת ל כך את הסקיבל ע אםא אל ,, כולן או חלקןזהם פי הסכיו או חובותיו לאת זכויות, הקבלן

  כתב.במראש ו החברה

 או מסירתו/ הסבת משום ההחברעל ידי מראש  ם שאושרועובדיבהעסקת יראו  לא לעניין זה
 לאחר.נו ממחלק או  תירושביצוע של ה

 תואת הקבלן מאחריון ההסכמה האמורה פוטרת כאמור לעיל, אי את הסכמתה החברהנתנה  .5.5
 החברההבלעדי כלפי  האחראי יוותר בלןין והקכל דעל פי  אוסכם ו/הי התחייבויותיו לפמהו

 הקבלן פי הסכם זה. ירות עלהש של התקין ה לביצועומלא ותישא באחרייו יולמלוא התחייבויות
ביעה אשר יוגשו ו/או ת או דרישה/טענה ובגין כל  החברהזאת לפצות ו/או לשפות את מתחייב ב

כתוצאה  לחברהנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם  ןגיו/או בההסכמה חברה בקשר עם מתן כנגד ה
 .כאמור הסכמהממתן 
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ע על כך ידו, יודיעל ות ירן השם מתעשר קבועה, בו קא, זמנית יה כלשהיבעלן ברה לדעת הקהתעור .5.6
 מור כדיהודעה כא תןי להתארגנות. אין בממן המרבתת לו את פרק הזלמנהל, על מנת ללאלתר 

תתעורר  אם אכן לחברה נתון אחר שיהיהל סעד כם זה או מכי הסלפן ת הקבלרוע מהתחייבויוגל
 כאמור. מניעה

 
פי הסכם זה, שירות על תן הלמשר ן בקל דיכת אואת הורלאו עובדיו ימכי הוא ו חייבהקבלן מת .5.7

נקוט ן י, הקבלאמור לעילהת מבלי לגרוע מכלליו בעבודה.בטיחות ו תברואהבות, אך לא רק, לר
או , לרכושו רבותהיכל התעובדי ו יםקרהמב ציבורמטרד לסיכון או  מנועל נתמם על בכל האמצעי

ה של או לרכוש ,ובדיושל עונם חיטלב רכושם אולם, בריאותסיכון ל מנועלנת חונו ועל מלביט
 .חברהה

 
 הוראותקבלן אחר הי עקב ליקויים במילו ת כלשהןלשאת בהוצאו ברההחמידה שהיה על ב .5.8

יעה ברכוש, וגמת פגדה, כדבעבות , תברואה, בטיחורק, ניקיוןלא  אך תולרב ,דין כלסכם ו/או הה
מיד  גש לקבלן,אלו יובור הוצאות עב וןו. חשבת אלהקבלן בגין הוצאו ביחוי ,אבדן זמןכובים ועי

לפי  החברהת  עקביל סכום כאמור עפ"י ום של כתחייב לשאת בתשלמלן ת הנזק והקבגרימ לאחר
  ל דעתה.שיקו

 
ו בקרה כל מות, בעבודת הת הפסקולרבותה, שים העומדים לרעכל האמצוט בנקל שאיתר החברה .5.9

 דהיחות בעבוה, הבטכללי התברואם לאבהת שלאדות מתבצעות העבומוחלט ה תהדע י שיקולעל פ
מפגע ההפרעה, הלסילוק  ועל מנת להביאל דין, ם זה או על פי כתחייב מהסככמ רההחבוהנחיות 

 .אויהר נהות שאיו/או התנהג מטרדאו ה
 

  ורת.יור ביקנהל מעת לעת סו של המלנוחותוהל הקבלן מתחייב לתאם עם המנ .5.10
 
 עבודה ומןול ייהנ .6

 
הפעולות ופות וטהש הניקיון ודותעביום כל  מדי ויפורטבו ותקים יומי בשני עדה יומן עבו נהלהקבלן י
 יין.הענ רךצולעסיק שמות העובדים שהו הביצוע תאריכיון צי תוך ,מסגרת הסכם זהבשיבצע 

 .הקבלן עםטמ דהל העבומנה יהרישום ביומן יבוצע ע"
בודה ומן העמי העתקפקח למ ור הקבלןימס ילת כל חודשובתחה, עבודה אצל מנהלימצא י המקור

 .לףש שחדלחו

 

 ההתקשרות תקופת .7
 
 ו מיוםהיינ סכם,ממועד חתימת הה החל יםחודש 12יא ההתקשרות ה תתקופ .7.1

 "(.תקשרותקופת ההת)להלן: " ________________ ד ליוםע _______________
 

 . אחתל כשנה  בנותתקופות נוספות  4 -ות לופת ההתקשרארכת תקלבד אופציה להלחברה ב .7.2
 
סיום  דפני מועיום ל 60 עד כתבלקבלן ב דיעלהו הא החברה רשאית, תתקשרותופת ההתקתום ב

ימת מורשי החתימה בחת ,"(ההארכה תתקופ)להלן: " ת האופציהימוש תקופמההתקשרות, על 
 של החברה.

 
שערך לצורך החוזה להאריך את תוקף הביטוחים הקבלן  מתחייבדעה כאמור, מסרה החברה הו .7.3

כן,  כמושת העירייה. קופת ההארכה על פי דריחוזה, לתלביצוע ה ואת תוקף הערבות הבנקאית
 סמכים הבאים:את המימציא הקבלן במצורף למסמך ההארכה 

 
ק ב' , בהתאם לפרחר והתעסוקההמסמשרד התעשייה  עםמטת ן שירוכקבלל רישיון לפעו .7.3.1

 . 1996-"ותשנח אדם, הובלני כידי ק עלם דית עובהעסק לחוק
 .עובדיםות כויר קיום זתצהיר בדב .7.3.2

 
 ום.י סים לידההסכ יבוא ,ללעיכאמור  דעהחברה הומסרה הלא  .7.4

 
רבות יבים, לשינויים המחוב ת ההארכה,בתקופם זה כות הסוראה לנה כלתחו למען הסר ספק, .7.5

 התמורה המפורטת להלן. 
 

 9ך ן תוות עם הקבלראת ההתקשסיק פהתהא החברה רשאית ל עיל,לי לגרוע מהאמור למב .7.6
ה ו/או טענ א כללא תה ולקבלן ר,לא הופף אם , אשהיאסיבה  מכל םתימת ההסכח חודשים מיום

 .מטעמה ו/או מיכלפי החברה  זה בעניןה תביעדרישה ו/או 
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 תמורהה .8

 
מחיר , ה לקבלןברחתשלם הל פי הסכם זה, ן עהתחייבויותיו של הקבלביצוע וקיום מלוא כנגד  .8.1

שקלים  ___________________________במילים: __)ו עתי של: ____________ ₪ש
בחודש  החברה "יועל עהמאושרות בפ ודהעות העבש מספר ל, כפוקמע"מ כחו פתתוסב חדשים(

  .קלנדארי אחד
 

 2020 יוניש ודיהיה מדד חהבסיסי מדד עליית המדד. השיעור עיל יוצמד בלבסעיף  ר הנקובחימה .8.2
ידוע יהיה המדד שהיה  עהמדד הקוב. במועד סמוך לכך(לאחריו )או ש שלחוד 15 -בם שפורס

 קובע.י לבין המדד ההבסיס דההפרש בין המד - ת המדדון. תנודת החשבהגשל נקבעבמועד ש
ם מיום תחילת העבודה חדשי 13יבוצע  הראשוןכאשר העדכון  שנה -ל יעשה אחתדד המעדכון 
ה לקבלן רחבהיסודי, תשלם ה לעומת המדד ירדאו  קובע עלהי המדד הר כיתבראם  בפועל.

הקובע  ור תנודת המדדיצוע בשיעבחודש הבבוצעה ה שדוהעב רהתמורה עבו וספת או הפחתה שלת
 סודי. לעומת המדד הי

 
 ודוחות ני עבודהיומה חשבונית מס בצירוף חברקבלן להלכל חודש, ימסור  10 -עד ה, ודשאחת לח .8.3

או מי  חברההמנכ"ל די אלו מאושרים על י כאשר םסוכמים מדוחות יומיי של מפורטט ועם פיר
  .מטעמו

היכל יון ם בניקהמועסקיעובדיו על כך כי כל  רו"ח שלו,שור מיא החברל בלןסור הקבנוסף, ימ
ם למים להגיעים להם על פי כל דין ומשויים המכל התשלומים הסוציאל קבלים אתמ תהתרבו

 .("וראישה" :ןלהללדין ) בהתאם
 

 על ידיו"ח ואישורו , ולאחר בדיקת הדןית מס כדילעיל והמצאת חשבונו"ח דגשת הדלה בכפוף .8.4
ש דוח) י תשלום שוטףם בתנאהשירותיביצוע  ת התמורה בגיןה לקבלן אחברה םשלה, תברחה

ן ר החשבוום אישויום מי 45ועוד  השירות יחשב כשוטף( ר מתןחדש שלאושבון שהוא החחהגשת ה
 ידו.  ך עלי שיוסמי מאו ע" החברה למנכ""י ע
 

ס לעבודה יחיזה מתככל ש ון,ק מחשבחשבון או חל ה רשאית שלא לאשררחבת, כי המובהר בזא .8.5
 . ויקבאופן ל צעההעבודה, או שבוית ם או לתוכנאם להסכשלא בוצעה בהת

 
 שהם.כלים א בהפרשישולא  תשלום לא יהווה פיגורקבוע למועד ההמ יום 30איחור של עד 

 
 ותורגוהח כתב בהסכם זהבש ורובמפ ת שלא הוסכם עליהםובודות נוספע עלא יבצהקבלן  .8.6

צע . ביחברהימה בהחת ירשמוע"י  ב חתוםאישור בכתשית ללא ת החודיבית התקצמהמסגר
 ו.וצאה זו על חשבונן בהבלשא הקיור בסעיף זה ימניגוד לאב תהקבלן עבודו

 
כדין ועל פטור פרים יהול סל נת מס הכנסה עמשלטונו רשוה איחברהמציא להקבלן מתחייב ל .8.7

, בסכום ות כל דיןלפי הוראה, חברי העל יד וכה מס במקורור שאם לא כן, ינקוי מס במכמני
 .לן לפי הסכם זהרה שתשולם לקבם מהתמומתאיה

 
 יצוע כלבעבור בתשלום מלא וסופי רה בהסכם זה מהווה מוה האספק יובהר, כי התמור מען הסרל .8.8

כל לויות וההוצאות מעות כל הרבה, לחברו על ידי הידרשוככל ש זה פורטות בהסכםבודות המהע
 עובדיו, ל הביטוח, שכרות וכולבודעם ביצוע היא בקשר עיהא להוצהקבלן על שהוא שמין וסוג 

רט , וכי פעם ביצוע העבודות ככל שתידרשנה בקשרות לוי"ב עשל עובדיו וכיו הה וכלכלענסירכב, 
 וסוג. ת מכל מיןזר הוצאוורה או החה לקבלן תמרחבהיל, לא תשלם לעכאמור  רהלתמו

 
ר פרטים או עקב חוסעיכוב בתשלום ברה בגין פי החכל תביעותו אנות ו/תהיינה כל טעלקבלן לא  .8.9

יצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה עקב ב ו בגין הפחתת סכומיםארושים ו/הד המסמכיםרוף צי אי
 המנהל.ות רצון ביעשלא לש פחיו אועל נס

 

 ותרופותסעדים וזה, הח הפרת .9
 
מה ועדים ובריו במבותאת חו יצעו לא בו/א הוראותיוכל הוראה מו/או  הן את החוזהפר הקבל .9.1

שיקול הסכם באופן אשר לפי הביצע את או ההסכם ו/בבצוע ם ו/או התרשל ההסכפי הנדרשת על 
וע לרגמבלי  ,רשאיתה חברא התה מקצועי,ובלתי  רסה הוא לקוי, חחברדעתה הבלעדי של ה

לאחר קו או חל ביטול ההסכם להורות עלרשותה, לחר העומד סעד אכל דין ומכל ת מהוראו
 . העבהוד בעהשנקפה ת בתוך התקווא לא ביצע זאהפרה והבכתב לתיקון הלן דרישה מסרה לקבש
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זה חוה לפי חברהעומד לעד אחר סאות הסכם זה, הרי שמבלי לגרוע מכל ה מהורהפר הקבלן הורא .9.2
הבסיס מדד ל צמוד ,₪ 50,000בסך של  שוקבוע מראפיצוי מוסכם  חברהלדין, ישלם כל זה ועפ"י 

 שכה ההפרה.כל יום בו נמ בגין ₪ 5,000, סך של פועל, וכןהתשלום בליום  ועד
 

 13, 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3בזאת כי סעיפים ם יל, מוסכלע 9.3 -ו 9.2מור בסעיפים אלגרוע מהלי מב .9.3
של  סודיתרה יבגדר הפה מהם הינהפרת כל אחד י בחוזה וכעיקריים ויסודיים תנאים הינם 

עדים פות והסרוהתלגרוע מיתר  של ההסכם, מבלימיידי ל החברה בביטואת  מזכה חוזה אשר ה
 כל דין. "ימדים לרשותה עפוהע

 
כל מקרה ת במורה החודשיתקזז מהל ו/או ה להפחיתחברההא רשאית עיל, תל לאמורבנוסף  .9.4

  :שלהלן בטבלהם למפורט בהתאים סכומ ,כנדרש בהסכם זה יוחייבויותבלן לא ביצע את התשהק
 

 רדהו קף הההי ניקיון של  יצועבאי 

 ₪50  תיםאסלה שירו

 30 ₪ ורכי

 ₪80  ותיםחרסינה שיר

 40 ₪ דלת

 ₪20  י שולחן משרד

 ₪20  שרדיכיסא מ

 ₪50  תחלון מסילו

 ₪60  ריצפה 

 ₪100  פנלים 

 80 ₪ אבק

 ₪60  קיר חלקי

 100 ₪ בקניקיון קורי עכביש וא ועאי ביצ

 ₪100  ה קיון בגובוע ניאי ביצ

 ₪100  ניקיון חדר

 ₪30  ה אשפה פ

 מטר מרובע 50ל ₪ לכ  100 טיחש

 מטר מרובע 50 ₪ לכל 100 זדורפרו

 קומה ₪ לכל  50 גותרמד

 ד לי אח₪ לכ 30 וסטהניר

 מרובע מטר 50לפי ₪  120 פרוזדור קרצוף

 ₪100  קרצוף 

 ₪ ליום  1,500 חצר  וןניקי

 ₪   100 עובדשל חור אי

 ₪   500 בד י הגעת עוא

  ₪ 1,000 עובד אחרדת היעזרות של יבד במאי החלפת עו

ום איחור י₪ לכל  100 קורתב  שבועי על ביצועאי מתן דו"ח   

 ₪200  שבחוד העולה על פעםופת עובד תחל

ור ום איחי ₪ לכל 500 לחודש  15עד לתאריך ון אי הגשת חשב  
ם ה ליויצוע עבודבב קלותאי דיווח למנהל על ת

 200 ₪ חדעבודה א

₪  3,000 ודהבות לכל יום עברכל התאי ניקיון הי  

₪  3,000 דהבורבות לכל יום עניקיון היכל הת אי  

 

על  לא יטילם 9.4ף המנויים בסעיקנסות מהקבלן וטל קנס על הבמידה וי בלן מתחייב כיקה .9.5
ב יחש ,החברך לחיוב הבהמש ל עובדיו,ש עבודהו/או יפחית משכר הנוס יקקבלן וה עובדיו. במידה
 ה.ברהחשל הקבלן עם במערכת יחסיו  יסודיתהדבר להפרה 
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 9.4יצוי שבסעיף ת סכום הפן, לרבות אלם המגיע לה מאת הקבכוכאית לקזז כל סתהא ז חברהה .9.6

באמור בסעיף זה כדי  יןא מועד. ב( לקבלן באותותחוה תחוב )אם חברום התמורה שהסכ, מלעיל
להלן, או  בהסכם זהר אמוהתאם לע שתימסר לה בוביצבות הה לפי עררחבל הויותיה שכגרוע מזל

 ההסכם מצד הקבלן.ת ה במקרה של הפרת אחרת העומדת לכוז מכל
 

או באופן שיש בו רישות הדין בד עומד ן שאינון באופבלעל הק, פאמור לעילמכלליות המבלי לגרוע  .9.7
ית להורות רשא ה תהאחברזה וה הסכם ית שלדיסוך הפרה שלום הציבור, יראו בכ אתדי לסכן כ

 ם זה.של הסכ ידייהמ ביטולועל 
 

על פי או חלקו  של הסכם זהת להודיע על ביטולו איה זכחברתהא ה, ע מן האמור לעילרוגלמבלי  .9.8
 ים:אחד מן המקרים הבאמוקדמת בכל עה הודוללא מתן לעדי, הבדעתה  שיקול

 
נוי מיל פושט רגל,תו כלהכרזו קבוע(, מני אז)נכסים  וי כונסהקבלן הוגשה בקשה למינד נגכ .9.8.1

ם יום או א 60 וךנוי לא יבוטל תוהמי פאת הליכיםהקל מתן צולוע(, )זמני או קב רקמפ
 יקים.יחוד תלאבקשה  אם הוגשהאו וד תיקים באיח הקבלן נמצא

 
 שטרה אוה במהקבלן נפתחה חקיר שלאו מנהל הקבלן ו/ ממרכיבי מיהקבלן או גד אם כנ .9.8.2

ביצוע האמור קשורים בן או הל הקבלתחום עיסוקו שים להקשורם פליליי ליכיםתלויים ה
ה בירבלן או בעירה הקשורה לתחום עיסוקו של הקעבמהנ"ל הורשע ב ו/או אם מי ה זהוזבח

 .הפרת אמונים ה ו/אורמ, מחדמסוג שו
 

העבודות  בביצוע חר או העסיק קבלן משנהלאו מקצתו ב את החוזה כולו אאם הקבלן הס .9.8.3
 ת המנהל.ב מאובכת ישור מראשללא א

 
ן או נתבשמו של הקבלן ן או אדם כלשהו בלהקשלהנחת דעתה חברה הוכחות ה ש בידיכשי .9.8.4

ע יצובר הכרוך בבדו לכל א זה זהבקשר לחונאה ובת האו ט, מענק, דורון המציע שוחד
 החוזה.

 
 עיים.ר תוך שבולא הוס יו של הקבלן ועיקול זהכסל נכס מנם יוטל צו עיקול עא .9.8.5

 
             ה      רחבה ך, ללא הסכמתבכל דר ן מהותין באופו השליטה בקבלו/א בעלותונתה הש .9.8.6

 . יתמהות בקבלן תיחשב 5% -לה מע. לעניין זה העברת בעלות של למתבכמראש וב
 

          דעתה הסביר של        ולל פי שיקהקבלן באופן אשר עי של ו הכספי אנה מצבו העסקשו .9.8.7
                 יאות אתלבצע כ הקבלן על יכולתו של לרעהותית פיע מהשלהעלול ה חברה

 ל פי ההסכם.ויותיו עהתחייב
 

                                                                         באם אתוזכללא במפורש או מ חלק ממנו או הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זהם א .9.8.8
 .כם זהעפ"י הס הויותיאת התחייבא הפרה ל

 
ח יום מיום משלו 7 -ר מה לא יאוחקרמ ה שהיא, ובכלכל סיבק ממנו מאו חל ם ביטול ההסכםע .9.9

כל ר מפנות את האזוולדות בווע הען לחדול מביציב הקבלחיה, מתחברהודעת הביטול על ידי ה
ל שסך סכם בבפיצוי מוה חברה על ידי הקבלן תזכה את זהרת סעיף חפץ שבשליטתו. הפ ו/או אדם

50,000 ₪. 
 

ן תשלום נוסף ם לקבל, לא ישוליאשהנו מכל סיבה חלק ממהסכם או ל את הה תבטחבריה והה .9.10
ת המגיעים אוההוצו לומיםהנזקים, התש ל סכומיכ הו לאחר מועד הביטול טרם יקבעולשכ
ר כאמו ות הביטולמי הוצאאו על פי כל דין. סכו/ו ות ההסכםכאמור על פי הורא ביטולבגין  הברחל
לה ה יעברחטול של הביה סכום הוצאות היה אםלקבלן. והמגיע ה מכל תשלום רחבה ל ידיוכו עני

ה, את ונהראשה דרישת, מיד עם ברהחקבלן לה ע לקבלן עם סיום העבודות, ישלםגיעל הסכום המ
 ה. יתרסכום ה

 
ככל דיו, קבלן ועובמה את הה רשאית לפנות בעצחברהא הסכם, תהה על ביטול החברה דיעההו .9.11

. כן ה למטרה זוותרשעים שיעמדו להאמצ שם כך בכלנקוט לום שיפוטה, ולבתח מצאיםהם נש
 טל עלבורות שיצועו של השיה את בעצמי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים בפ ה עלחבררשאית ה

 ולשלם להם מתוך הכספיםת וע השירולנים עצמאיים לביצו קבובדים אק עידה או להעסי
 עבודות. גין הלקבלנים בים או ששילמה לעובד מחיראת ה קבלןהות מו לגבם לקבלן אהמגיעי

 
המגיע  סכום ד כלכנג ההחברלקבלן מל סכום המגיע כ , לעכב או לחלטלקזזתהיה רשאית ה ברחה .9.12

ת כלשהי הפר הקבלן התחייבוהם המקרים בד מכם זה בכל אחכוח הסמ לקבלןממנה 
ה חברי אחר דרישת המילו, אי רק אאך ל רבות,י ההסכם למו על פהתחייבויות שנטל על עצמה



 

 

 

 

43 

התשלום בגינו הסתבר כי  חרהשירות אשר לא יצועביתר בגין בם לושהו, ו/או תשן כלביצוע תיקול
ום קצוב ובין הסכת, בין שאחראו מכל סיבה כם זה הסורט בה כמפחברות הבדרישומד אינו ע

 נו.שאינ
 

, החברת לרשות העומדטית הומטית ואודימי ינו תרופהוז זה ההסר ספק מובהר, כי קיזן למע .9.13
ה חברנו מונע מהנאיהפר את ההסכם וול זכות להמשיך כלן נו מקנה לקבלאינהשימוש בה  אולם

 ת ההסכם.רשל הפ רהה במקעומדים לרשותים הם אחרלהשתמש באמצעי
 

ים ין, מסכימפי כל דה על פי הסכם זה ועל רחבהעומדת לזכות ותרופה אחרת  לגרוע מכל בלימ .9.14
ות בהסכם זה, ועקבות הפעילות השעאו עובדיו ב/קבלן ושל אי הופעת הקרה בכל מ ידדים, כהצ
 ולשלם ותהשיר מאיים לביצועעצ קבלניםלא חייבת, להעסיק עובדים או ך א רשאית, חברהא התה

 לקבלניםיר ששילמה לעובדים או מחבלן את הקבלן או לגבות מהקלם המגיעים ספיהם מתוך הכל
 ודות.בגין העב

 
 מעביד-בדי עות יחסלאי תחו .10

 
, החברהי עם מארות של קבלן עצצדדים הינה התקשה יןשההתקשרות ב יר, כי ידוע לומצה לןהקב .10.1

או על  ןעל הקבלולו יח , ולכן לאברההח של יתארגונמן המסגרת ה אינם חלק עובדיווכי הוא או 
די ובע אולן קב. החברההבדי עושהן של לכויות זכ ו,ים מטעמידו או באל ועסקים עעובדיו המ

יווצרו י לא החברהלבין  וביניהם החברהי בדעובשום מקרה כ ידו, לא יחשבו סקו עליועשהקבלן 
 יהיה ן בלבדבלקיים אחרים. הם משפטסייח או עובד מעביד רים יחסיצם או כנוכקיימיאו יראו 

 .היאש בהמכל סי ו כאמורייע לעובדהגעשוי ל או יעסכום המגאחראי לתשלום כל 
 

כל ן כעובדיו הוא. ייענבו לכל דבר וידי הקבלן ייחשקו על שיועס וסקים אהמוע בדיםל העוכ .10.2
ומי וח הלאיטבלים הכנסה, תשלומדה, מס בות שכר עת לרבוות בביצוע העבודווכההוצאות הכר

כל ת והוצאוה וכל יתרם סייומי מתשל ר,לי או אחה וכל תשלום סוציאמלוויטל או הו וכל מס א
או  חברהה דימעובדיו, עובים שיגרמו למי והנזק בודותעביצוע העם  בקשר ריותהאחו םכוניהסי

פן אורה וול צית לכך בכתהא אחרא אל והחברהידו  קבלן וישולמו עלה כלשהו יחולו עללצד ג' 
 א.שהו

 

 םילייאהסוצואת כל התנאים  וםיממינמשכר שלא יפחת דיו שכר ם לעובב לשלחייהקבלן מת .10.3
 יבים בענף.ק המחיהוראת חו לוכ חבה רי הוצו עבודה הסכמים מיהנובע

 

 הקבלן מתחייב, מכרז וחוזה ההתקשרותיותיו מכוח הוומכל התחייב ר לעילמוהאלי לגרוע מן מב .10.4
 תך תקופורלכל אנשוא ההסכם  ע העבודותבביצו ידובי העובדים שיועסקו על לקיים לג
פי שיהיו בתוקף כים עבודה החליני הכל דאת  ,קופות ההארכה ככל שתמומשנהות ותההתקשר

  .עת בכל

 

ק נז גין כל הוצאה ו/אוב דרישה ראשונהמייד עם  החברהאת  פותאו לש/ופצות חייב לתן מהקבל .10.5
 ובד מעבידיחסי עו י שררהצדדים, כ של רשתהמפו בניגוד לכוונתםה ויקבע מיד, בברהלחשיגרמו 

 לבין הקבלן ו/או עובדיו. רהבחהן בי
 

, ובדיעל עו ודרשו על ידיישי הפרטיםאת כל ן, האחרו של ישתול, לפי דרלמנה ימסורבלן הק .10.6
 .החברהם ידי המנהל מטע יה אחרת שתידרש עלמצפורם וכל אינפרם, מקצועם, דירוגמס

 
יק ו/או רחהללן הקבוש מ, לדרהבלעדים ל דעת, על פי שיקויםרשאיו המטעמה י מיו/או  החברה .10.7

האמורה.  ישההדרית ם הפניד עוקש מיהמב ן יבצע אתוהקבלדים שלו, להחליף עובד ו/או עוב
 חייבת.ומ סופית תהא ו, והחלטתהחברהבפני ערעור  תזכותהא ן ללקב

 
ל לוק. כופי דרישות החליו ובדלעלומים שעליו לשלם ל כל התשק שויפיד על ביצוע מדיקהקבלן  .10.8

 .'כנסה וכוה סמי, אומוח לת ביטהוצאו
 

ההסכמים  תאורם והוהתקנותיה, העבוד קיול חהסכם את כופת הים בכל תקהקבלן מתחייב לקי .10.9
 חה.דה, בריאות ורווחוקי בטיחות בעבות ולרבכוניהם, על כל שינוייהם ועדליים להכ בוצייםיהק

 
פי כ היאותהורו החברהת ר הנחיוחלמלא אבות הקבלן ייחבהתפגוע ור לעיל, כדי לבכל האמ אין .10.10

 .מי מטעמו שינתנו לו על ידי המנהל או
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 נזיקיןבושיפוי ריות אח .11
 

נזק גוף ו/או לכל  "(העירייהרחובות )להלן: "ת אחראי כלפי החברה וכלפי עיריי יהיהלבדו הקבלן  .11.1
ו/או לעובדיהן ו/או למי  חברה ו/או לעירייהנזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם ל

מטעם הקבלן  לקבלני משנה ו/או בדי הקבלןעוקבלן ו/או ללישי כלשהו ו/או לאו לצד שמטעמן ו/
מחדל של מעשה ו/או קשור לעבודות ו/או  בכל הנובע ו/או ו/או למי מטעמם ובדיהםו/או לע

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם העבודות. 

 

 דן, נזק או קלקול לציוד מכל סוגרייה לאבו/או כלפי העי החברההקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי  .11.2
 .העבודות נשוא החוזהבקשר מטעמו ידו ו/או על ידי מי או שהובא על אור הנמצא יות

 

העירייה ואת הפועלים מטעמן מכל אחריות לגבי נזקים ו/או את  החברהן פוטר בזאת את הקבל .11.3
כל סכום שתחויב  ימים על 7עלים מטעמן תוך כאמור ומתחייב לשפותן ו/או לפצותן ו/או את הפו

לקבלן על כל תביעה תודיע  החברהושכ"ט עו"ד.  לרבות הוצאותב נזקים כאמור מי מהן לשלם עק
 ל חשבונו. נ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה עשתוגש נגדה כ

 
 או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאיות העירייה או/ו החברה .11.4

 בגין כלשהו שלישי צד ידי לע מהעירייה או/ו החברהמ נתבעים אשר ומיםסכ אחרת סיבה מכל
 או /ו החברהל שנגרמו יםנזק בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן חריותבא שהם מחדל או מעשה

 .לעיל כאמור הקבלן באחריות שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה

 
  ביטוח .12

 
וחובותיו,  התחייבויותיולגרוע מ כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי קבלןלהבטחת אחריות ה .12.1

אחריות שבדין  קיימתל עוד וזה וכנו במשך כל תקופת החקיים על חשבולערוך ול קבלןהמתחייב 
ותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו ביטוחים מתאימים להבטחת אחרי ,כלפיו

 ואשר 2 חנספכ"ב המצ מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים
 "(.ביטוחים ישור על קיוםטופס א)להלן: "מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה 

   
בידי  דיןכהאישור על קיום ביטוחים חתום מת חוזה זה את טופס א במעמד חתיימצי ןקבלה .12.2

ידי מבטחי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על קבלןמבטחי ה
או את /ו החברהזכה את נאי עיקרי בחוזה זה אשר הפרתו מם הינה תבמועדי חברהל קבלןה

וח מיד עם תום תקופת שוב וימציא אישור ביטי קבלןה. הת החוזיה בתרופות בגין הפרהעירי
ו/או  החברהמשך כל זמן חלותו של חוזה זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהביטוח, ב

 מאת  העירייה.
 

 :את הסעיפים הבאים לכלול קבלןה מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .12.3
 :עירייהו/או ה החברה או/ו קבלןה – הינו וליסותבפ" המבוטח" שם .א

 של עובדים או/ו בת חברות או/וייה ו/או העיר החברה: הביטוחי יסויהכ לעניין" החברה"     
 .ל"הנ

 חביטו מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום .ב
 .₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה םהנובעי

 .בוטלמ יסותבפול וקיים ככל רבתי רשלנות חריג  .ג

 
 בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי ללכ ביטוח, שנערך יוודא או ערוךי הקבלן – רכב כלי ביטוח .12.4

 לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך לכל העבודות לביצוע
 בגין חבות חביטו וכן( חובה יטוחב) מוגבלים יבלת אחריות לותבגבו גוף נזקי מפני אחריות יטוחב

 כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי סויכי, ₪ 600,000 -מ יפחת שלא יותאחר גבול בסכום לרכוש נזק
 יתניםנ שאינם גוף לנזקי וכן הרכב כלי פוליסת של הסטנדרטים האחריות לגבולות מעל רכב

" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק למען. ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב ביטוח י"ע יטוחלב
 .סוג מכל ממונעים נעים כלים ןוכ גוררים, מלגזות, מנופים כולל

 

 גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" .12.5
 .למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות ולותבגב גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

 
 הביטוח יסותפול את להמציאהקבלן מ לדרוש, בתחיי לא אך, תורשאי העירייהו/או  החברה .12.6

 .ו/או העירייה החברה שתדרוש התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע תחייבמ ן והקבלן לבחינת
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 אוריתו סוג מכל ציוד או/ו לרכוש לקולק או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי לבדו  קבלןה .12.7
 עבודותה לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו עמומט מי ידי על או/ו ויד על שהובא או הנמצא

 או/ו לרכוש ביטוח לערוך שלא רשאי קבלןה. ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו
 מקרה בכל כי יובהר אולם, ובחלק או/ו במלואו הביטוח באישור כנדרש או/ו לעיל המפורט לציוד

 מטעמם הבאים ואת רייההעי את או/ו החברה את, עמומט הבאים בשםו בשמו, פוטר ןקבלה
 עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן כלל מאחריות

 .ההתקשרות
 

על קיום ביטוחים  האישוריםעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או  .12.8
ל התאמת הביטוחים רייה עהעי מאתו/או  החברהמאישור כלשהו ירייה לא יהוו ו/או לע חברהל

 קבלןו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות האחריות כלשהי בקשר לכך  מי מהןולא יטילו על 
 פי כל דין. -פי חוזה זה או על-על

 
 צמיותהעפויות שא בדמי ההשתתי"ל וכן יטוחים הנלבדו אחראי על תשלום דמי הבי קבלןה .12.9

 טוח.בפוליסות הביהקבועות 
 

 ו/או קבלןלא מעשה או מחדל של האי לנזקים אשר היו מבוטחים אילויה אחרלבדו יה קבלןה .12.10
, אשר יגרמו להפחתה ועובדיהם, קבלני משנה עבודותהפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי 

 קבלןובהר, כי הזקים. מהיו משולמים בגין אותם נטוח אשר מלאה או חלקית של תגמולי הבי
ת העצמית ת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפו, לרבולנזקים בלתי מבוטחיםיהיה אחראי 

 הקבועה בפוליסות.
 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  בלןקה .12.11
  החברהולדרישת  ביטוח.ה בפוליסותהירות הנכללות יחות והזהאמור, לשמור על כל הוראות הבט

 ש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.די לממיה לעשות כל פעולה כו/או העירי
 

את זכויות העירייה,  אוו/ החברהת באופן המפקיע את זכויות את הוראות הפוליסו קבלןהפר ה .12.12
ו/או  החברהלשהי כלפי ו טענה כאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל קבלןיהיה ה

 עקב זאת. ור שיגרם לכספי ו/או אחייה על כל נזק העיר כלפי
 

י ו/או כל חוק אחר ו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומלשאת בתשלומים המוטלים עלי קבלןהעל  .12.13
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 
 

 תערבויו .13
 

ם ההסכם לקיוית אוטונומית ות בנקאבה ערחברהם זה יפקיד הקבלן בידי מת הסכבמעמד חתי .13.1
הסכם פי  יו עלהתחייבויות ביצוע תלצרכן, להבטחחירים ה למדד הממודצ ₪ 50,000של  בהבגו

סכם )להלן: ההעבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ה תהפסיק לבצע איבותו ליות התחרבזה, ל
נוסח . חברהידי הלשהו על כתשלום  הביצוע מהווה תנאי לביצועבות "(. הפקדת ערבות הביצועער"
 להסכם זה. 2 נספחיה בנוסח הי רבות הביצועע
 

היא תחודש ההסכם ו ד סיוםועיום ממ 90 חלוףועד ליום הוצאתה תקפה מ ת הביצוע תהאערבו .13.2
ד שתהא תקפה ע ה, באופןברחה המוחלט של התעעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דל תמע
לא יחודש  עצות הביף ערבו. היה ותוקנה המלאיעות רצובשלמו לשה כי העבודות הוחברישור הלא
כל מלגרוע י , וזאת מבללא חייבת ה רשאית, אךחברה התה הצפוי, תהיד פקיעמועלפני  יום 14

ן מוותר והקבלזו,  ין, לממש ערבותפי הסכם זה ועל פי כל ד נויים לה עלהק , סעד ותרופהזכות
 מימוש זה. ו בקשר לא בענייןרישה או תביעה על כל טענה, ד בזאת

 
הארכה / הסכם הבמועד חתימת  החברל לןציא הקבימ יוארך תוקפו, םסכת ההום תקופאם בת .13.3

הקודמת בתוספת הפרשי  ותבשה בגובה הערקאית חדנרבות בע דעת ההארכהעד מתן הובמו
 .רכהההאתקופת ום ם ממועד סייו 90 -יהיה ל הצמדה, שתוקפה

 
 רצונה המלא. ותת לשביעשירועל השלמת ביצוע ה החברור הן עם אישיצוע תושב לקבלערבות הב .13.4

 
ת ואת ערבוצבה הכרוכיםהתשלומים ת ויתר עמלואות, התשלום כל ההוצחראי לאלן יהיה הקב .13.5

 90בתוספת  (,וארךיאם וככל שבמשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו ) קףוע ושמירתה בתהביצו
 .לעיל יום כאמור

 
הארכת תוקפה  יא זה ובכלל זהכם בלן בקשר עם הסיות הקבוו מהתחייבמקרה של הפרה של איז .13.6

 ייתם שלבלשם ג כןלפקיעתה, ועד הצפוי מוום לפני הי 14ת עיל לפחולמור צוע כאערבות הבישל 
עת ובכל רוש, מעת לך לא חייבת, לדה, אחברה מים שבהסכם זה לעיל, רשאיתסכוהפיצויים המ
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חר או אד כותה לכל סעמבלי לגרוע מזזאת ממנה, ו ו כל חלקאת פירעונה של ערבות הביצוע את, ע
 הסכם.ראות העל פי הון או כל די לה על פי ומדנוסף הע

 
 םה לתבוע מהקבלן כל סכוחברה ותככדי לפגוע בזחלקה,  וכולה א, בות הביצועבמימוש ער אין .13.7

מימוש לעל סכום הערבות, וזאת בנוסף  להם שהוא חב או הסכומי/אם עלו נזקיה ונוסף ב
 ערבות.ה

 
 שונות .14

 
ת ההסכם, ין הפרים בגפות הצדדת ותרוכל זכויו את מצותזה כדי ל םסכהאמורים בה אין בסעדים .14.1

 י דין.פ למוקנים להם עתרופה הול סעד בככדי לפגוע ן בהסכם יוא
 

ני הצדדים ובכפוף שי החתימה של אחרון מורשחתימתו על ידי ועד מהסכם זה יכנס לתוקפו ב .14.2
 ם בהסכם.והמצויני הנדרשים ריםהאישורוף כל ילצ

 
וקף אלא א יהיה בר תהסכם ללשהו מתנאי הכלתנאי נוי בקשר שי ורכה, הנחה אוא, שום ויתור .14.3

 הצדדים.על ידי  וייחתםב עשה בכתם יא
 

כל תוספת כספית ו כרוכות באמור בהסכם זה מהות הדרישה על פי האאשר משנות את  ותאהור .14.4
כתב של בר ק עפ"י אישושר לתוספת כספית רפקח. ובאמאת המב יתקבלו רק בהודעה בכת שהיא

 .חברההימה מטעם החתמורשי 
 

צוע בילן תו של הקבלמאחריו עי לגרוכדדליו או מחו, מעשיו קח, פעולותיות המפאין בסמכוי  .14.5
 .ב העבודהשל הקבלן לטית אחריותו לרבו ,ונספחיו מותן בהתאם להסכם זההעבודות בשל

 
ו שיהוי ו/אייחשב כויתור  לאל פי ההסכם על פי הדין ו/או עכויותיו ש בזשימואיחור על ידי צד ב .14.6

 .אותה זכות גביצידו למ
 

אר ידי צד למשנהו בדול עתשלח על ידי הודעה ש זה וכלם הסכבמבוא להן כאמור בות הצדדים כתו .14.7
 ום השלחה.ימים מי 3 ו נתקבלה כעבוררשום תחשב כאיל

 

 : ראיה באו הצדדים על החתוםלו

 
__________________________                                    _________________              

                                      הקבלן                                                              ובותרה העירונית רחהחב 
  

 

 גשת הצעה ע"י תאגידבה –עו"ד  אישור

 הינן לעילד מותיהחת כי מאשר___ _____רחוב ________, מ________, עו"ד___מ ___"הח אני
__ ______________ -_ ו_____________.ז. __ת ____________________ה ה" של הםחתימותי

ח.פ.  _________________ של מובש דין פי על בולהתחיי לחתום רשאים ראש, ______________ ת.ז.
 הקבלןאת  תמחייבו הקבלןתמת חו וףתימותיהם בצירח "( וכיהקבלןן: "להל) __________________

 .ןדבר ועניילכל 

 
___________________    __________________ 

 ד"וע,        ריךאת 
 

 שאינו תאגיד הגשת הצעה ע"י יחיד /ל – ו"דע רישוא

___ )להלן: _______________________________, עו"ד של ____________ני הח"מ ______א

 .זההסכם  לע לןהקבי בפנ ם____ חת______ום יב כי"( מאשר בזה ןהקבל"

             

          ______________ ___ 

 "ד,עו      
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 הסכםל 1נספח 

 
 ובדי הקבלןע

 כללי

דם המתאים והדרוש, ולהדריך את עובדיו ועל חשבונו את כל כח האלהעסיק בעצמו  הקבלן מתחייב .1

גין חיר בקובה בהצעת המבר לתמורה הנספת מעתמורה נו ללא כל לצורך ביצוע השירותים, ככל הנדרש

 בפועל.קת השירותים אספ

ותים עובדי הקבלן ואופן אספקת השירל הדרכהת מעת לעקיים ת החברהמובהר כי להסרת ספק,  .2

 זאת, על חשבון הקבלן.בשטחיו, ו

ייב ות, מתחזה מתייחסים להיכל התרבשוא הסכם ובהר ומוסכם בזאת כי מאחר שהשירותים נמ .3

ן בת כח העובדים הפעילה מטעם הקבלוחלף מצלא ת ק זמן של שנה,חות במהלך פרכי לפ הקבלן

סיבות ובשל נ החברהם ן בהיכל התרבות, שלא בתיאום עלבדי הקובמצבת עמכלל  50% -בלמעלה מ

 חריגות.

יעבדו זה לא  קת השירותים על פי הסכםשר עם אספחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו בקמתהקבלן  .4

 . החברהש ובכתב מטעם הנציג המוסמך אצל שור מראפי איביום אלא על  שעות עבודה 8.5-ר מיות

ים ולהשלים את קבלן לספק עובדהדרושה לאספקת השירותים, על ה םעובדיה בכמות ל חוסרבמקרה ש .5

 עמו.צוניים מטת העובדים הנדרשים, באמצעות עובדים חיכמומכסת 

קת טף באספע ושוקים באופן קבועמו, אשר עוסדים מטיעביר עובכי לא  הקבלן מתחייב בזאת .6

בכל מקרה הקבלן  .םאחרי ותבמקומ הקבלן ום עבודה, לצרכי, באמצע יהחברההשירותים אצל 

רך אספקת השירותים בטיב הקבוע בהסכם לצו החברהדם הנדרש ע"י את מלוא כוח האמתחייב לספק 

 ל מנת לספק אתככל שיידרש עחלופי ח אדם וכ ספקת כלולרבות א החברהלהוראות ה ובהתאם ז

 . החברהתאם לצרכי ותים בההשיר

כמפורט  עובדים זריםמטעמו ם, לא יועסקו ההסכ ואדות נשלצורך ביצוע העבו, כי הקבלן מתחייב .7

 .7.4.2.6", מס' בדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלהתכ"ם, "עידוד העסקת עו בהוראת

 ים על ידי הקבלן:קסעובדים המויל יהיו העלעור מבלי לגרוע מכלליות האמ .8

 דה תקף בישראל;בודת זהות ישראלית ובעלי רישיון עעלי תעוב .8.1

 ;עבריתה י השפהדובר .8.2

 מעלה;ו 18בני  .8.3

מדבקות וכי  י הם אינם נושאים מחלותי המאשר כי רופא תעסוקתיד אי שניתן עלבעלי אישור רפו .8.4

יות הקבלן על פי וביקיום התחידרש לצורך דה הנבוד עם חומרי ניקוי ובסוג העבורשאים לע הם

אה וצילום ן, צושתת דם, הכוללת בין היתר בדיק רפואיתוזאת על פי תוצאות בדיקה כם זה, הס

 חזה.

 תאירש החברהלעיל, חפת. מבלי לפגוע באמור נגיפית ושנגד דלקת כבד ם כסנו בחיסוניעובדי הקבלן יחו .9

 .ם התחייבויות הקבלןויקם, לצורך ונים נוספינים שכי עובדי הקבלן ייחוסנו בחיסו לדרוש

 ים.רים תקופתיאישו ות, ולרב, מעת לעתהחברהעל ידי כנדרש כל אישור רפואי ו/או אחר בעלי  .9.1
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ת עובד בכל עת כי כתנאי להעסק לדרוש תאיהא רשת החברה יל,ות האמור לעמבלי לגרוע מכללי .9.2

טחון של יבהאצל קצין יר בטחוני ד תחק)או המשך העסקתו( יעבור העוב ההחברשטחי הקבלן ב

 ולאו לפסמוחלט לאשר, מעת לעת, הדעת הבלעדי והשיקול  לחברה. הממי מטע ו/או החברה

 החלטתו.דרש לנמק ור והוא לא ייכאמעבור תחקיר אשר עבר ו/או סירב ל תו של עובדהעסק

ד בד לא התמיוהעו ציב עובדים חדשים בהיכל התרבותוהקבלן ה מובהר כי במידהלמען הסר ספק,  .9.3

י העבודה הראשונים ימ 2לשאת בעלות ידרש תלא  החברהף, אזי בר לחודש עבודה רציעמ בעבודתו

 ה.עובד זשל 

באמצעות הקבלן ל חשבון ופואיים יעשו עהר או הטיפוליםרים ו/או החיסונים ו/ר כי האישומובה .9.4

 בהקשר זה.בות שהיא תקום כל ח החברשלומבלי 

 הסעת העובדים .10

ו להיכל התרבות ת, להגעת עובדירה נוספמטעמו, וללא כל תמוו ועל חשבונ על אחריותוידאג הקבלן 

ל היכת העובדים מ, כל ימות השבוע. הסעשעות היממהך כל משוזאת בלעזיבתם בסיום העבודה ו

. היה והקבלן לא עמד ום המשמרתדקות מסי 20 - , תתבצע לא יאוחר מחלוףום המשמרתהתרבות, בסי

הקבלן  בלן ולחייב אתצעות הקעה לעובדים שלא באמסה ול להסדרתלפע החברה תרשאי אתהבזאת 

 סעה. בעלויות הה

 מדים .11

אושרו הקבלן, אשר י סמלים מדים עם ים, יהיו עובדיו לבושמתן השירותל עת בכיב כי הקבלן מתחי

 . החברהש ע"י מרא

 כדלקמן: ללו את הפריטיםהמדים יכ

 ביגוד .11.1

 ע בתיאום. שיקב כפפות, מסוג ובאיכות כפי .11.2

יוד מגן אישי(, לתקנות הבטיחות בעבודה )צבהתאם תקניות ינעלו נעלי עבודה  םירנשים וגב .11.3

 בו גרביים.וייגר,1997 - התשנ"ז

 ין.כל ציוד אחר על פי ד .11.4

 גיבוי/רוםמצבי חי .12

ו/או עשויים להידרש גם  ם, נדרשיםכולם ו/או חלק שירותים על פי הסכם זה,קבלן כי הידוע ל .12.1

 בלעדי. על פי שקול דעתו ה הרבהחר אותם גדיתכפי ש חירוםבשעות 

לעיל,  ירום כאמורעות חלש החברהבהתאם לדרישת והגדרת  י לגרוע מהתחייבויות הקבלן,מבל .12.2

רים אחוזים( )עש 20% -ערוך לתגבר ב זה ויהיה ים על פי הסכםרותלספק את השיהקבלן מתחייב 

על  החברה תעממועד הודשל שעתיים תראה , בההחברההאדם שברשותו לרשות  חומצבת כ את

 כאמור. מצב חירום

שלושים ) 33% ותד לפחמילהעלן מתחייב הקבאומי/אזורי כמו כן, במקרה של מקרה חירום ל .12.3

ירותים, לצרכי לאספקת הש שמשים אותו באופן סדירמצבת כוח האדם הממ (אחוז ושלושה

 ר.ומאמצב חירום כ קבלן עלל החברהות ממועד הודעת שע 2-חר מלא יאו החברה
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 הסכםל 2נספח 
 

 
 

 
 

 הנפקת האישור:תאריך   ם ביטוחיםישור קיוא

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחוטח ישנה יטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבאישור ב
הביטוח יגבר  ם בפוליסתין התנאים הקבועיבאישור זה לבהתנאים שמפורטים  במקרה של סתירה ביןעם זאת,  חריגיה. יחדכל תנאי הפוליסה ו

 ר זה מיטיב עם מבקש האישור.טוח למעט במקרה שבו תנאי באישויסת הביהאמור בפול
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

נופש  ונית לתרבותחברה העירהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
  ובותרחו/או עיריית וספורט 

תאגידים או )המזמינה ו/
 של הנ"ל( ועובדים  נייםעירו

 שם
 
 

 

 שירותים☒
 

  שירותי אחר :☒
התרבות  היכל ניקיון

     וויםשירותים נלו

 

 בעל חוזה )מזמינת שירותים / מוצרים(☒
 

 ת.ז./ח.פ. ______________________אחר ☐
 514646124ח.ל.צ. 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 1341, ת.ד 8הנביאים מרח' 

 רחובות

 מען
 

 כיסויים 

 טוחסוג הבי
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

ספר מ
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 פח ד'ד כיסוי בהתאם לנסיש לציין קו

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
   שלישי

ביט  
______ 

 יות צולבת אחר 302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 תחלוף לטובת מבקש האישור ויתור על 309
 נזק שנגרם משימוש בצמ"הכיסוי בגין  312
 תביעות המל"ל 315
 מבוטח נוסףמבקש האישור  318
 שוניותרא 328
 האישור יחשב כצד ג רכוש מבקש  329

ט בי  יות מעבידיםאחר
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 מבקש האישור לטובת ר על תחלוף ויתו 309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 :ורטת בנספח ג'(*השירות מתוך הרשימה המפ ישור, יש לציין את קודן המבוטח למבקש האפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בי
 ניקיון  056

 שינוי הפוליסה *ביטול/

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאוח,  ביט פוליסת שלביטול  או האישור קשמב לרעת שינוי •
 הביטול.

 ורחתימת האיש
 המבטח:
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 להסכם 3ספח נ
  ועביצח ערבות סנו       

 
 

       בודלכ
 צ( )חל" "מבע נופשוספורט בות, לתרחובות ר תירוניברה העהח

 ____________סניף _________       8נביאים הרח' 
 ותרחוב
 _____________כתובת הסניף___        

           ג.נ,א.
 _______________טלפון ______        
            
 __________________תאריך __        

 
 

  .                '   מס תאיבנק ערבות : נדוןה    
 
שקלים  אלף מישיםח) ₪ 50,000ל ש ללכו לסכום עד סכום כל לתשלום כםכלפי בזה םערבי ואנ .1

 קיום תטחלהב "(,ברהנע" :להלן_______________ ) מאת, "(תרבוהע וםסכ" :להלן( )חדשים
תי ת שירוקפאסל 3/2020 בי מס'פומרז מכ הליך בעקבות רתנכש ההסכם פי על יבויותיויחהת

 .חובותר רכל התרבות בעימתחם הי ן עבורניקיו
 

 הכשלה י"ע לפעם מפעם פרסםמת שהוא כפי המחיה יוקר דלמד צמוד יהיה תהערבו סכום
  : להלןש דההצמ בתנאי, כלכלי מחקרול לסטטיסטיקה יתהמרכז

 שאחריו שלחוד 15 – ב םסשהתפר ,2020 תשנ יוני חודש דמד יהא ,זו ערבות ןלעניי" ודיהיס המדד"
 (. זה עדלמו סמוךב או)

 פי על דרישתכם לקבלת וקודם לאחרונה ורסםשפ דהמד איה, זו ערבות יןלעני" שהחד המדד"
 . וז ערבות
 המדד תומלע עלה שהחד המדד כי רברית םא: ןכדלהל יחושבו זו ערבות יןלעני ההצמדה יהפרש

 יהיסוד דדלמ שהחד המדד ןבי פרשהה תכפלמל שווהה סכוםה - דהההצמ הפרשי יויה, ודסהי
  .היסודי במדד ולקמח, הדרישה בסכום

 לסכום עד כםבדרישת בוקהנ הסכום את לכם נשלם, היסודי דדמהמ נמוך יהיה חדשה מדדה אם
 . ההצמד הפרשי כל ללא, ותערבה

 
 ותבאו) מידה מדי הצשת הפרעד לסך הנ"ל בתוספ םים או סכומכול סלכם כתחייבים לשלם מ אנו .2

 ליכםיל עי להטיל מבלובתנו המפורטת לעכת שתגיע אלינו לפינה בכתב ראשודרישתכם ה ום( עםי
 את הנערב. ה מת התשלום תחיללדרוש א םייבתכם ומבלי שתהיו חיכיח את דרישחובה להו

 
 .תבוטלמו טלהב תהיה זה תאריך אחרלו דבלב( לולכ___ )____ ליום עד פהוקבת רתישא זו ערבות .3

 . ל"הנ מהתאריך יאוחר לא בכתב דינוי על קבללהת צריכה זו תערבו יפ לע שהידר כל
 
 נת לביטול.לא ניתתלויה ו תילובת חוזר לתיב ינהזו ה ערבות .4

 
 . יתמאוטונו והינה להסבה וא הלהעבר ניתנת האינ זו תובער .5

 
  
  ,רב כבודב              

 
         ___________ 

 נקבה                 
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 סכםהל 4 פחסנ
 

 ת ובריאות תעסוקתית הסדרי בטיחו 

שכל קבלני  "( מקפידה החברה)להלן: "  (חל"צ) מבע" ספורט ונופש , ונית רחובות לתרבותהחברה העיר

אות הדין והוראותיה של עבורה עבודות, ימלאו אחר כל הור ומבצעיםהשירותים, המספקים לה שירותים 

 ות בתעסוקה.החברה, בין היתר, בכל הנוגע לבטיחות ובריא

שים לשם מניעת קוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרצפה מהקבלן ומכל הבאים מטעמו לנהחברה מ

 ר עם ביצוע השירותים והעבודות. הוא בקשפגיעה, אובדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף ש 

אשר  ת התעסוקתית בעבודהמסמך זה מפורטים באופן כללי מספר כללים בכל הנוגע לבטיחות ובריאוב

נותני השירותים )כהגדרת מונח זה  ידי-ידיך ועל-ותים וביצוע העבודות עלעליך ליישם במסגרת מתן השיר

  להלן(.

עסוקתית בקשר עם וגיות הנוגעות לבטיחות ובריאות תלמספר ס מסמך זה מתייחס בצורה חלקית בלבד

ר ממצה לכל נושאי הבטיחות תים, ואינו בגדר הסדידי נותני השירו-מתן השירותים וביצוע העבודות על

תעסוקתית די לגרוע מחובותיך בנושאי בטיחות ובריאות אות התעסוקתית. אין באמור במסמך זה כוהברי

 רות בינינו. נאי ההתקשפי ת-פי כל דין ועל -על

או שום  בזאת, כי שום דרישה ו/או הנחיה כאמור בתנאי ההתקשרות בינינו  ו/ למען הסר ספק מובהר

מי מטעמה, אינה  ידי-ידי החברה או על-, מפעם לפעם, עלנחיה במסמך זה ו/או כפי שיינתנודרישה ו/או ה

י האמור במסמך זה, וכן אינה  פ-פי דין ו/או על-מאחריות על או את נותני השירותים את הקבלןפוטרת 

פה שלישי אחר, אלא מוסימאחריות לבטיחות נותני השירותים, עובדי החברה וכל צד  את הקבלןת פוטר

ר. מנהג, נוהג בטיחות וכל מקור אחפי -פי מסמך זה, וכן על-י כל דין, עלפ-על ועל כל חובה המוטלת עלי

 מובהר כי האמור להלן כפוף להוראות כל דין.

המופיעים ברישיון/היתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות  רה בו אילו מהדרישות ו/או התנאיםבכל מק

 חברה. מנהל האחראי מטעם הדית לבינינו, עליך להודיע על כך מיי או עם תנאי ההתקשרותמסמך זה ו/

בות פי מסמך זה לחברה ו/או למפקח מטעם החברה לר-ניתנת עלבזאת, כי אין לראות בכל זכות המובהר 

ת לקבלן או למי מטעמו של הקבלן, לרבות נותני השירותים, כמטילה הזכות לפקח, להדריך או להורו

 . ריות כלשהי על החברה אח

 .להלן יפורטו התחייבויות הקבלן

 
 :התחייבויות הקבלן 

 
 ת ותפקידומינוי ראש צוו  .1

שירותים ויבצע  שלו וכל מי שיספק אחראי בטיחות לכל צוות עובדיו, קבלני המשנההקבלן ימנה  .1.1

  נותני ")להלן:  ה מטעמו של הקבלן וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמועבודות עבור החבר

 (. "ראש צוות"ראש צוות )להלן:  ( שישמש כ"השירותים

תעסוקתית היה לטפל בכל הקשור לבטיחות ובריאות יבהיבטי בטיחות צוות התפקידו של ראש  .1.2

אתר ביצוע "להלן ביחד: )בנוסף על תפקידו ו באתר ביצוע השירותים, העבודות וסביבת

 (."האתר"או  "העבודה

רה. החבמטעם מפקח הלבין לן ונותני השירותים ראש הצוות ישמש כאיש הקשר בין הקב .1.3

פי  -פי כל כללי הבטיחות הקבועים בדין, על -על צוות וכל נותני השירותים ינהגו הראש הקבלן, 

פי הנחיותיו של -נושא, כפי שיהיו מעת לעת וכן עלפי כל נהלי החברה ב-האמור במסמך זה, על

 החברה.  מטעםמפקח ה
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וע העבודות ת מתן השירותים וביצירותים במהלך כל שעוראש הצוות יפקח על כל נותני הש .1.4

פי  -התאם לכל הוראות הדין, האמור במסמך זה וכן עלויוודא שהשירותים והעבודות מבוצעים ב

  .יתבריאות התעסוקתלהנוגע לבטיחות ו הוראות החברה בהקשר זה, לרבות בכל

בריאות לבטיחות וצוות יהיה אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור להראש   .1.5

פי -זה ו/או עלפי האמור במסמך -פי הדין ו/או על -על  מחויביםכ של נותני השרותסוקתית התע

 הנחיות המפקח מטעם החברה. 

)תכנית לניהול  בתקנות ארגון הפיקוח  על העבודה הקבלן יכין תוכנית לניהול בטיחות כהגדרתה  .1.6

יתוח סיכונים מו. התוכנית תכלול נ, על ידי בעל מקצוע מתאים מטע2013-הבטיחות(, תשע"ג

הסיכונים הכרוכים במילוי ו עולות אותם ידרשו נותני השרות לבצעלכלל הפ JSAלמטלה 

  .תפקידם

 על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית  .1.7

 . חברהמעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש של ה

 

 תעסוקתיתות ובריאות לוי אחר הוראות בטיחמי .2

על הקבלן חלה החובה לעמוד בדרישות כל  מכלליות האמור לעיל ולהלן במסמך זה, מבלי לגרוע .2.1

]נוסח ק בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה כפי שיהיו מעת לעת לרבות אך לא רואחרות דין 

דה, רגון הפיקוח על העבווהתקנות שהותקנו מכוחה וכן בדרישות חוק א 1970-חדש[, התש"ל

לות עליו לצורך ביצוע  וכן הוראות כל דין ואחרות הח ו מכוחווהתקנות שהותקנ 1954-התשי"ד

 .עבודתו

לו  ן מצהיר בזאת, כי מובנים וידועים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן במסמך זה, הקבל .2.2

ות הוא מספק לחברה לרב כל הוראות הדין אשר חלות על מתן השירותים וביצוע העבודות אשר

בודה בגובה( כללי בטיחות אש, תקנות הבטיחות )ע ו,: חוק החשמל ותקנותיאך לא רק

 . 1997 –בעבודה )ציוד מיגון אישי( התשנ"ז  ותקנות הבטיחות  2007-התשס"ז

את כל הוראות הבטיחות החלות  א ונותני השירותים יכירוהקבלן ידאג והוא מתחייב לכך שהו .2.3

ת מוסמכת ובין אם בהתאם אם מכוח הנחיית כל רשודין, בין בודות בין אם מכוח העל ביצוע הע

 פיהן. -החברה, ישמעו להן וינהגו על  להנחיותיה של

 

 הדרכות .3

מספיק של  יצוע העבודות עפ״י הסכם זה, מספרהקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ב .3.1

בודות והמתאימים לביצוע העעובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, בעלי כישורים הדרושים 

 ג להכשירם עפ״י צורך. וידא

 ריך בטיחות מתאים מטעם נציג החברה. תחילת עבודת הקבלן  מותנית בקבלת תד .3.2

נותני ן אחראי למתן הדרכה תקופתית לכל לעיל, הקבל 3.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.3

י בכלל ובנושא ע מתאיםעל ידי בעל מקצוהשירותים בנושאי בטיחות ובריאות התעסוקתית 

יכונים נלווים רים לאתר ביצוע העבודה בפרט, לרבות סתעסוקתית הקשוובריאות בטיחות 

בציוד מגן אישי, הקיימים באתר ביצוע העבודה. ההדרכה תכלול גם התייחסות לחובת השימוש 

 ימיים, עבודה בגובה וכן שימוש  במטפים לכיבוי אש.שימוש בחומרים כ

 ולפחות אחת לשנה. ה בצע טרם תחילת העבודהדרכה כאמור תת .3.4

נים בכתב בשפת האם בה יפורטו כלל  הראשונה יקבל נותן השרות תמצית סיכו בתום ההדרכה .3.5

 הסיכונים הכרוכים בביצוע עבודתו.
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לעיל,  3.2שעברו הדרכה כאמור בסעיף  כל נותני השירותים על מסמך המאשרהקבלן יחתים את  .3.6

ותקים בציוד מגן אישי. הקבלן יציג עש ועה להם חובתם להשתמהבינו את הנאמר בה וכן כי יד

ר בו מבוצעת העבודה או מי מטעמו לפני תחילת ביצוע  האת חתומים ממסמך זה בפני מנהל

 העבודות. 

 שנים מיום ההדרכה.  7מסמך זה יתועד למשך  .3.7

 

 שימוש בציוד  .4

השירותים לביצוע  הקבלן יהיה אחראי לספק לנותני השירותים את כל ציוד הבטיחות הנדרש .4.1

אש צוות יהיה ידי מנהל האתר. ר-ו/או כפי שיידרש על פי הדין -עבודות באתר כמחויב עלוה

לפגוע בכלליות  אחראי כי נותני השירותים ישתמשו בציוד כאמור באופן ראוי וכנדרש. מבלי

חות, הקבלן לנותני השירותים: ציוד מגן אישי לעובדים, ביגוד, נעלי בטי האמור לעיל, יספק

פי -לנוסף על האמור לעיל אם הדבר מחויב ע ניות או משקפי מגן וכל ציוד אחרעי מגן, אוזכוב

 הדין או אם כך יורה לו מנהל האתר או מי מטעמו.

ע מהאמור לעיל ידאג פי הוראות כל דין. מבלי לגרו-על  ביצוע העבודה, תעשה נהיגה באתר .4.2

רו לכך, נושאים וסמכו והוכשאנשים שהידי -הקבלן לכך כי הפעלת הציוד האמור תעשה על

מיומנות וניסיון בתפעול הציוד, ראש אישורים או הסמכה כדין ובתוקף ובעלי  ,עימם רישיונות

 ת וההסמכות כאמור. למפקח של החברה את כל הרישיונו הצוות יציג מראש

נותני  לווה( אשר משמשים אתאת תקינות כלי העבודה )לרבות אביזרים וציוד נהקבלן יוודא  .4.3

 פסול לפי הצורך. לא תקין או  ציוד להתריע בפני המפקח על  אג השירותים ויד

המשמשים אותם לצורך ביצוע  כל כלי העבודה והחומרים ש נותני השרות יוודאו דאג כיהקבלן י .4.4

למניעת פגיעה בעוברי אורח, עובדי החברה  כךימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם תם עבוד

 .והאורחים במתקן

 

 ה בגובהעבוד .5

קנות ובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות בתכל עבודה בגובה לע יר ולא יאפשר לא יתהקבלן 

 וקיבלו אישור בכתב מהמפקח. 2007 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

 

 דות חשמלעבו  .6

ות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לנותני השירותים שלא לעסוק, עבודקבלן שאינו מוסמך לבצע 

ן לו של חשמלאי מוסמך, ויוודא כי כך אכאו בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפוו לטפל ברשת החשמל, א

 הם נוהגים. 

 

 עבודות בחום  .7

 אישורה של החברה מראש, וזאת לאחרמבלי שהוא קיבל לכך את  הקבלן לא יחל לבצע עבודות בחום

 בלן ביצע יחד עם החברה תכנון והערכת סיכונים.שהק

 

 שילוט וגידור .8

 ציוד מגן ואזהרה בהתאם להוראות הדין,שטח ביצוע העבודה, לרבות הצבת  הקבלן יסמן וישלט את

י בטיחות כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזר

 ידי מנהל האתר.-דין או כפי שיידרש עלהפי -אחרים המחויבים על 
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 שימוש בחומרים מסוכנים  .9

זה חומרים דליקים, חומרים  ים מסוכנים מכל סוג שהוא )ובכלללן יוודא אחסון חומרהקב .9.1

פי הנהלים המחייבים באתר ביצוע  -פי המתחייב בכל דין ועל-ומרים רעילים( על נפיצים וח 

 ם וקבוצות סיכון.  פי סוגיה-רבות סימונם והפרדתם עלהעבודה, ל

ומר אחר המוגדר צוע העבודה, או כל חלעיל, לאתר בי 9.1הכנסת חומרים, כאמור בסעיף  .9.2

 נהל האתר.ורק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש של מכמסוכן תעשה אך 

 

 סילוק מפגעים בטיחותיים  .10

 ם הבאים: הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי במוקדם מבין המועדי

 מיד עם גילויו; או  .10.1

וסמך מטעם החברה או עם קבלת הוראה מכל אדם אחר המ ד עם קבלת הוראה ממפקח שלמי .10.2

 כת. עם קבלת הוראה מאת כל רשות מוסמהחברה או 

מיד עם  ם החברהידווחו למפקח מטעא ונותני השירותים הקבלן ידאג והוא מתחייב לכך שהו .10.3

הקבלן מתחייב לפעול  סיכון חדש שהתגלה במהלך עבודתם, גילוי מפגע, ציוד תקול או גורם 

 פיהן. -על  ישמעו להן וינהגוות ולוודא שנותני השרלהנחיותיה של החברה, בהתאם 

 

 או בתנאי מזג אוויר קשים עבודות בשעות הלילה  .11

ת הלילה, או בתנאי מזג אויר קשים או בעייתיים לביצוע סוג עבודה זה או אחר )לפי עבודות בשעו

ממנהל האתר או צעו ללא קבלת אישור מראש ובכתב החברה( לא יבומטעם מפקח העתו של קבי

 . המפקח

 

 תר מיוחדעבודות בהי .12

צוען היתר כתנאי לבי להלן, עליו לקבל  בסעיף זהידרש לבצע את העבודות המפורטות אם הקבלן י

 תכנון והערכת סיכונים:  עבודה, וזאת לאחר שהקבלן ביצע יחד עם החברה

 ה בגובה עבוד .12.1

 ה באש גלויה(  עבודות בחום )לרבות עבוד .12.2

 הדברה .12.3

 בקיטור וניקוי חיטוי .12.4

 ללא מעקה  יםמעל משטחים מוגבהעבודה  .12.5

 מקום מוקף עבודה ב .12.6

 עבודות חשמל  .12.7

 

 על אירועים  דיווח .13

י על כל אירוע שאינו רגיל שהתרחש באתר החברה ו/או באתר ביצוע ידהקבלן ידווח באופן מי .13.1

פי הוראותיהם -ויפעל על האתרהעבודה )לרבות אך לא רק תאונה, או כמעט תאונה( למנהל 

לעניין, להמשך או  הגורמיםומציאת יתוח האירוע בכל הקשור להנחיות, לטיפול, תדרוך ונ

 ת העבודה. לעציר

 3במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תוך  ותהקבלן ידווח למנהל הבטיח .13.2

 מנהל האתר.)שלושה( ימים על התרחשות כל תאונת עבודה בטופס מתאים ויעביר העתק ל
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ה עם בא פעול כתובים ולשתףם הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכי .13.3

 .מסוכנים ונות ומקריםבעת תחקיר תא החברהכוח 

 

 רפואיות לנותני השירותים ת ביצוע בדיקו  .14

 . רפואית לעבודה מבחינה יםכשיר וו/או מי מטעמו יהי יםרותינותני השהקבלן מתחייב כי כל  .14.1

פי -ין ו/או עלפי כל ד-לבצע בדיקות רפואיות לנותני השירותים כנדרש על הקבלן יותבאחר .14.2

הר ובצורך בכל הקשור לרפואה תעסוקתית. מההתקשרות עם החברה, וכן במידת התנאי 

שא בכל העלויות ובמלוא האחריות בקשר עם ביצוע בדיקות רפואיות יבמפורש כי הקבלן י

 פי הדין. -חברה עלעל ה כאמור לעיל אף אם אלו חלות

 
 

 הפסקת ביצוע השירותים והעבודות .15

ים באתר ביצוע להפסיק כל עבודה ושירות המתבצע רה יהיה מוסמך ורשאיהחב מטעםמפקח  .15.1

ד להוראות הדין, לאמור במסמך זה, וכן בניגוד לנוהלי הבטיחות של גוהעבודה אשר תעשה בני

והכול לפי שיקול דעתו המוחלט קבלן, החברה, להוראות החברה או לתנאי ההתקשרות עם ה

 והבלעדי. 

ול זה אינה ממולאת במלואה, לפי שיקכלשהי מהוראות מסמך מובהר כי בכל מקרה שהוראה  .15.2

יהא רשאי המפקח מטעם החברה להפסיק באופן  ה,מפקח מטעם החברהדעתו הבלעדי של 

-תקבע על קופה שידי הקבלן לחברה לת-מיידי כל עבודה ו/או את מתן שירותים הניתנים על 

בקשר ל פיצוי ו/או שיפוי ידי המפקח מטעם החברה, וזאת מבלי שהקבלן יהא רשאי לקבל כ

 עם כך.

 

 סתירה בין מסמכים .16

ת והבריאות התעסוקתית ו/או הנחיה כאמור בנספח זה חומובהר בזאת כי כל דרישה בתחום הבטי

 החברה אחריות כלשהי על , לא תטיל האו מי מטעמ החברה ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

יחות עובדיו באתר העבודה, אלא או על פי כל דין לבטולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/

 ין ו/או נוהג בטיחות. ד וסיף על כל חובה המוטלת עליו על פית

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין תנאי ההתקשרות בכל הקשור לבטיחות ובריאות 

 ית, יגבר הנוסח המחמיר עם הקבלן. התעסוקת

    

 

 
 הקבלןהצהרת 

 
 נתי את תוכנו והנני מתחייב הב ל,ילע פורטקראתי את הנוהל המבזאת כי מטה, מצהיר  ני החתוםא

 בו. ות אות הכלולרמילוי כל ההו עליד פלהק
 
 
 ____________________   _____________ :ךארית

 הקבלןחתימה + חותמת    
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 כםלהס 5נספח 
 

 
 יכל התרבותהניקיון  – צוערט דרישות לבימפ

 
 
ם לקבוע בהסכאם התבת ונקל קבלן מקבל על עצמור לקבלן, והזאת למסובה מתחייבת רחבה .1

חדר ונות, רדמס, הםשירותי, הות האולםבלר היכל התרבותם מתח זה ובנספחים לו את
 .ותהתרבכל היחר המהווה חלק מאוכל חדר או מבנה  ההיכלר חצמקלט, המדרגות, ה

 
 ן: ט להלכמפור היכל התרבותיבוצעו ב ניקוןעבודות ה .2

 
 ם הבא:אד וחכבך צור יהיה ,יקיון בהיכלוע שירות הנצורך ביצל
 

  ם.ובדיע 2 – 7:00-15:30ה' בין השעות -ים א'ימ
 דים.עוב 2 – 15:30-23:00 תושעהין ה' ב -א'  ימים

 עובדים. 2 – 8:00-14:00ו' בין השעות  יום
 עובדים. 2 – 20:00-23:00  –ת שבת צא –בת יום ש

 
על פי ות שונת משמרדת בעובשל החברה והיא פנימית  ובדת ניקיוןעמועסקת  ותבבהיכל התר

ם עובדי קפסלהיה ודה זה, על הקבלן יב. לפי סידור ערההחב ר עבודה פנימי שלסידו
להגיע וכל א תוהעובדת של החברה ל הוין לעיל. כמו כן, במקרת כפי שצבמשמרות שונו

את שיחליף לחברה עובד  קהיה לספן ילעל הקב ,בה זו או אחרתשהי מסיכללמשמרת 
 העובדת.

 
 .סוימת של עובדיםעסיק כמות מלה יבתיה מתחאינ ברההח

 
 :לןורט להפמכ צוע,רמות בי 4 -וצענה בדות הניקיון תבבוע .3

 
 פות קיון שוטת ניועבוד 3.1

 
רי רגות, חדמדדרונות, חדרי , מספיםרצפות והשטחים המצורהטיאוט יומיומי של  .1

ב שוא קיוןנימכונות טאטוא ו ע על ידיניקיון יבוצהמקלטים. ו שטחי פרקט ,שירותים
 ד.ועו אבק

  .ה היכל התרבותמשרדי מבנ / ריחדכל  פעמים בשבוע של 6שטיפה  .2
  ימים בשבוע. 6, ביום פעמיים יכל התרבותה תרונודמסיפת שט .3
 מזכירותר מנהל/ת וחד לרבותמשרדים,  ,, מעבריםותחדרי המדרגשל  יומי ניקיון .4

  ות.בהתרהיכל  עות פעילותש רלאח ,היכל התרבות

 ה.לביצוע השטיפ שבוי אזרנוקי כיתמש באין להש •
כל  טף של סיוםהלך השובמ יום דימ יבוצע ירותיםהשי של חדרי דיסוי יטוחי וניקו .5

ורים, י אסלות, משתנות, כי, ניקול טאטואיכלו . ניקוי זההיכל התרבותבת וילויהפע
בחומרים  תוך שימושוהכל  ,ות, דלתיה, מראותיזרי אינסטלצבת, אחרסינו

 ם.מתאימי
ים מהמשטח ה ופסולתשפף אואיסתבצע י ,תרבוהתבהיכל  עילותכל יום פ בסוף .6

וך מתקן ות לתוסגורות ניילון מתאימים בשקיות ופינוי בחצר םיהמרוצפים ומהפח
 מוחלט של הוצאת פסולת בתפזורת.  אשפה. חל איסורוף האיס

, והכל לפי ם אחת ביוםפעלפחות  מבנה ההיכלכל הפחים בלון בת שקיות נייפהחל .7
  .צב בשטחהצורך והמ

 הכניסה. ותדלתוחבות הכניסה י רוקני .8
 ניקוי חצר.  .9

 קיות(.לל החלפת ששפה )כופחי אי יקוריקון ונ .10
 וכל, ושטיפתם.אכלי כוסות ו איסוף .11
 שאיבת אבק. .12
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 םהצורך ובהתא לפין ופי הניקיומה את האופציה לשנות את אה שומרת לעצהחבר .13
 ראות עיניה.ל
 

 יקיון שבועיותדות נבוע 3.2
 
 וע.בשם בעור מכלי האשפה פזאצה יסודי של יקוי ורחינ .1
 .אשפהשטיפת פחי  .2
 .תרבותיכל הה מבנה ועי בכלניקוי אבק שב .3
 סאות.כור ,ות, כסאותנות, שולחנארונות ויטרי:  וט, כוללהריה גובני .4
 ניקוי חניון. .5

 
 יון חודשיותעבודת ניק 3.3

 
 ף :כרז לעיל ובנוססמכי המבמהניקיון, כמפורט  כל עבודות ביצוע

התריסים,  ,סילותת, החריצים והמונחלוהופנים(, מסגרות  ץהחלונות )חו ניקוי .1
  .יםמשקופלתות וההד

 שמל.יקוי מתגי החנ .2
 והסרת כתמים. מדרגות חדרי די שליסו יקוינ .3
יקוי, שאיבה, נול: שטחים אשר תכל במכונה לניקויימוש בק כללית כולל שת אהסר .4

 ו.חיצה בשמפידי ר לעתמים והסרת כ קרצוף השטיחים
 ודש.ת וקירות פעם בחנוחלו תות, אדניקוי משקופים, דלני .5

 
 גרותדות ובפמיוח וןניקי בודותע 3.4

 
בוצע קרצוף ות, ימנהל היכל התרב עו על ידישייקבעדים במו שנה,ים בפעמי –קרצוף  .1

כל זאת  מריחת וקס לא מחליק,כולל  דורים,דרגות ובפרוזרחבות, בחדרי המפות ברצ
 ות קרצוף.נמכו ות, לרבותמיוחד תוכונבמ

יף י סעדשית לפנת חוכות במתודיוסניקוי יי הקבלן עבודות ידעל  ות יבוצעובחופש .2
הניקיון  בודותרבות, תבוצענה עבהיכל הת פוציםעו שייבוצבו  מקרהלעיל. ב 3.3

 תם.השלמ לאחר
 , תותקירות, דל כולל חלונות, שמשות,תרבות היכל השל כל חדרי  ניקוי יסודי .3

 נות וריהוט.והחל ם, משקופימשקופי
 םאדה חואת כ יספק לן. הקבהשנה תלפתיח את היכל התרבות נהל שכלן יכין בהקב .4

שאריות צבע יהוט מצפות, פנלים ורון יכללו רהניקיודות . עבודותהעבהדרוש לביצוע 
ות, גופי ם לרבות חלונות ודלתמשרדיחדרים וקוי האולם, ניקוי הריהוט, ניסיד, ו

 ן שיידרש.החצר וכל ניקיו ניקוישירותים, תאי ה ,הורתא
חדרים, משרדים לם, ולל האויכל כההקיון ני תאהפגרות יבצע בכל מהלך  לןהקב .5

 .ותיםשירו
 
 עד – ובערבי חג שישי הניקיון בימיבודות בלן לסיים את עש כי על הקומודגובהר מ

 .החג/י כניסת השבתפנל אחת שעה
 

 לן:בות ע"ח הקבחופשו בפגרות, יבוצען בגובה( ניקיו לל)כון יסודיות עבודות ניקיו .6
 על פי תוכנית עבודהו ותכל התרביג היצנדרכת את והח, בהורוכות, חנוכה, פסס

 .יכלהנהלת ההתקבע על ידי כפי שמראש  דרתמוס
דים י עוברה המנהל. שנובדים לביצוע העבודות כפי שיעו 3 פקהקבלן מתחייב לס .7

במשמרת  ובדיםע 2 -וקר ומרת בעובד במש ערב או תר ועובד במשמרבמשמרת בוק
 ב.רע
 

 תחייבויות הקבלןה .4
 

נכ"ל מ עם תתואםדה שעבו הקבלן כפוף לתוכניתהיה יקיון ית הנוודוע עבבביצ ,ככלל 4.1
 שיינתנו לו מעת לעת.הם יראותף להווכפו ל התרבותהיכ מנהל החברה ו/או
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 ולה.ית מעמקצוע רמהנות ובדקן במיומנות, שודות הניקיוצע את עבמתחייב לב לןהקב 4.2
 

ל ועה החברות ירחבאה י, הנהניקווחומרי י העבודה הציוד כלקת פסכם כי אסומובהר ומ 4.3
  .תקופת החוזהינותם של כלי העבודה בכל י לתקראאח יהא קבלןה ה, עם זאתחשבונ

 
 .וחשבונועל בות י היכל התר"סופקו עדות הניקיון ישמל לצורך ביצוע עבוחם וההמי 4.4

 
, וכל פתח אחר, לכיבוי ותלונחדלתות, ל כול היכל התרבות עילתלנ לדאוג מתחייבן הקבל 4.5

 .ודתובעות עום שם בתגנים ולסגירת הברזיהמז ו/או יזוג המרכהמיז חשמל,
 

 קוי.לצורכי ני ל התרבותכהישל מערכות הכיבוי מש בבלן מתחייב שלא להשתהק 4.6
 

תחייב ן ומקיוות הנית עבודא ומות בהם יבצעל המקו מפתחות של כיליד הקבלן יקבל 4.7
 .בבכתמראש ו ל לכךהמנההסכמת  שכפל כל מפתח ללאל ולא לאחר וסרםא למבזאת ל

 
, רבותיכל התהשיגרם לרכוש בתוך  ל נזקכאי לו אחרהינ ת כין מצהיר ומסכים בזאהקבל 4.8

העבודה ע בעת ביצומקום ב ןקיוניהיצוע עבודות במהלך ב והכל או גניבהו/ פריצהלרבות 
 םתעבודאת  סיימו לןהקב זו תחול גם לאחר שעובדיאחריות י הקבלן. עובדבאחריות 

מתחייב הקבלן להחזיר  . עם סיום החוזהותרבהת היכל אתאות כי ושלא נעלה במידו
בס"ק זה אינו בא  ור. האמצע את העבודהבו בי יכל התרבותה שלת וחהמפתאת  החברל

 כם זה.הס תו של הקבלן על פייוראחלגרוע מ
 

 םלוחות זמני .5
 

כל מנהל היהקבלן על ידי  עובדיל וצגתש ונתכניקיון יהיה במתת הביצוע עבודוככלל,  5.1
 .ליכלת ההשיפורטו על ידי הנהבמדרגים ובשעות  ודה תבוצעהעב .י מטעמוות או מתרבה

 
 םאירועים מיוחדי שבת ו/אוובדיו בימי חג ו/או יידרש מהקבלן להעמיד עשמידה וככל ב 5.2

ותם לא ניתן א ייםצם ארירועיאו א תאגיד עירוניאו י עירייה גון: קבלת פנים, אירוע)כ
 חות שבוע ימים.אש של לפהודעה על כך מרהקבלן  בליק ,(לצפות או להגדיר מראש
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 להסכם 6נספח 
 סודיותת הצהר

 
 התחייבות לשמירת סודיות

 
 תי ניקיוןשירו ספקתאל 3/2020 פומבי מס' מכרזכמפורט בתים ירולרכוש ש נתמתכוו והחברה  :ילהוא

 "(.רזכהמ")להלן:  רחובות רעית בוהתרבהיכל מתחם עבור 
 

כה ז הקבלן אשר בפני יחשףעלות להשירותים מתן ה לצורך שת השירותים ו/אוגרת רכימסוב :לוהואי
קבל מ"הלן: )ל _________________ת.ז. _______ ח.פ. / _____________ מכרז:ב

 לחברהר קשור החדע אכל מיו/או  החברהעילות של אודות פ ואו/ החברהמידע אודות  "(דעהמי
 "(.דיע הסוידהמ)להלן: " העמולמי מט

 
רק דע מיקבל הי מפנידע הסודי בולחשוף את המקשר עם מקבל המידע תהל מההסכי והחברה :אילווה

 ית שימוש בו.אי עשיהמידע הסודי ו דיותוירת סבתנאי ובכפוף לכך שמקבל המידע יתחייב לשמ
 
 :מןקזה כדל יבותתחיר בכתב הכאמו חברהל המידע כלפי המקביב יומתח ירלפיכך מצה                       

 
 רוש הבא:יכלול את הפי המונח "מידע סודי" זהבכתב התחייבות  .1

 
עה, מסמך  , ידייו וכן כל מידער אלוו הקשץ המכיל מידע שיומצא למציע וכל פרט ממנו ו/אקוב לכ          

יינו קנפעולתו, סודותיו המסחריים, דרך  יו,ציבקת ,רהחבהת, מסקנה בנוגע לעסקי , חוות דעתכתובת
בעקיפין, ובין ן שרין במיל המידע, בישהגיע לידי מקבוכן כל מידע אחר  תווכל נתון אודות פעילוהרוחני 

 ר .י אחעצל אמבין בכתב ובין בעל פה ובין בעזרת כ
 
 דעהמיבל מק םזה בשר צהיתנותן  ____________________ ________________ ת.ז.____ הנני .2

על המידע הסודי בסודיות  רמושמתחייב ל בל המידע,קמה בשם תצהיר זלתת  סמךומצהיר כי הנני מו
יחד או ב עצמי ל שימושלהביא לידיעת צד שלישי ו/או לעשות כ מסור,ל יר,להעב ולא לגלות, מוחלטת

בתקופת  ביןאת זיל ועל כהגדרתוין במידע הסודי בין בעקיפואחרים, בין במישרין  עם או עבור
 אחר מכן.ההתקשרות ובין ל

 
 כרזוא המהשירותים נשידי יהיה אך ורק לצורכי אספקת  לע יי שימוש במידע הסודכחייב מתהנני  .3

 ככל שנדרש. ,מסגרתוב החוזהו
 

 בהוראות כתתאם לי, שלא בהה מטעממקבל מידע מורש ידי דע סודי עלמיב ששימו ידוע לי כי גילוי  או .4
ים להבטיח עים הדרושצבכל האמואנקוט על ידי  ילוי או שימוש כאמורג יןכד ינודזה,  ותהתחייב

 ל המידע.רת סודיות שישמ
 

 עם רשאו בקלידי ו/או שיועברו על ידי כתוצאה ו/ שיגיעו ,חברהידי הי על ם שיימסרו לכל המסמכי .5
בכל  חברהלם יכיישהיו י או בעקיפין בשירות, ריןורים במישוהקש החברהתקשרותי עם או ה/השירות ו

ום ההתקשרות בינינו או ד עם סיימ על ידי לחברה יוחזרו יין והםדבר וענושו לכל עת וייחשבו כרכ
 ולא תהיה לי כל זכות עכבון בהם. החברהת לבקש בהתאםיותר מועד מוקדם ב

 
יבות זה פורט בכתב התחיעמי את הממט כל אחראו עת עובדי הביא לידיזאת ליב ביתחי מאנ .6

 .זהסח הצהרת סודיות נו על םהחתימול
 

אשר ייגרמו ו/או הוצאה ו/או תוצאה מכל סוג  זקלכל נ על פי כל דין ההחברפי כלחראי י אהיה אאנ .7
ישית ריות אדובר באחאם מ ת ביןאיבותי זו, וזישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחיצד שלאו ל לחברה

 ם.ריאח עםאי ביחד אהיה אחר ר ובין אםכל האמושלי בגין 
 

תאם לכתב הב תיי אלופגיעה בחובו וק שיש בעיסוך בר בכל דריב שלא לעסוק ו/או להתקשתחיי מנא .8
ם בין מילוי עקיפין, במצב של ניגוד ענייניאו ב ישריןבמ ,םמתן השירותיהתחייבות זה או שמכוח 

 .ניין אחרירותים לבין עסגרת השסוקי במו עיאקידי תפ
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נמצא  וו/א חברהלאגלה מידע כאמור השייך ה שמקר ת בכלבוו לרז התחייבותרה שאפר בכל מק .9

ובת פרת חגין הבאית כלפיי הזכות להגיש תביעה עצמ לחברהיה הת לפעילותו,או הקשור /וברשותו 
 .ברהחהשל  אחרתוע בכל זכות סודיות שלעיל וזאת מבלי לפגה

 
 דין. כלע עפ"י ידלשמור מ בותייורעות מחופות ואינו גאלו מתווס חייבויותייהת .10

 
 התחייבות זה. בכתאלו בהתאם ל בויותייייס התחיר על בסיתבין ה לי כי ההתקשרות עמי הינהוע יד .11

 
 

 
 

 
 

 

   עו"דשור אי

 

די משרבבפני ה ___________ הופיע/ם יות כי בשר/___________, עו"ד, מא_אני הח"מ _                        
ה על ידי /וצמ________ שזיהה/תה ע___גב' ____ מר/________עיר שברחוב ___________ 

היר את האמת י עליו/ה להצי שהזהרתיו/ה כואחר אישי,אופן מוכר/ת לי בה/ת.ז. _____________
 .ילבפני על התצהיר דלעה ם/כן, חתשה בועים בחוק אם לא ת/יעקי/ה לעונשים התפו ההית/יוכי 

 
 

                                                                              חתימה            מת חות
 
 
 

 קבלןהשם  

 תמתחווחתימה  

 ותפקידוחותם שם ה 

 תאריך 
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 כםלהס 7נספח 
 

 ןי מינעבריילפי חוק למניעת העסקה של  לקבלת אישור משטרהעסיק מ קשתב

 

 אישור משטרה קבלתבקשת בגיר ל

 

 –שס"א לקטינים, הת למתן שירות ווןהמכ דבמוסן יני מיעת העסקה של עבריחוק למני לפי
 (."קוהח" :לן)לה 2001

 

 ח"מ:אני ה

 י_________טפרשם 

 שם משפחה_________

 _____.ז ________ת

 ה: ________ך לידיתאר

 _________מען:__

מצוין י במוסד הלפי החוק להעסקת מניעהלכך שאין  שטרהור משלי אימבקש כי יינתן 
.__________ 

 

 גיש בקשה זוה_____ ל_______ת.ז ___ __________,של ________ וחות כאייפה מ אני
 בשמי. 

 

 "ב: תעודת מוסד.צמ

 צילום ת.ז.

 

 ______ריך:_______תא

 __________מה:__יחת
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 להסכם 8נספח 
 

 רשימת עובדים

 פרטי כל העובדים( ורך מילוילהוסיף טבלה נוספת לצ פרטי כל עובד, ניתן מולאו)י

 אהמלכתובת  שם האב שם פרטי חהמשפ שם .זת מספר

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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 םלהסכ 9נספח 
 
 

 ת עובדי קבלןכחונו ח"דו
 

 
 כח ח/לא נונוכ ובדשם ע יך תאר מס"ד

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 אישור מפקח/מנהל עבודה:

 ___________________ א:שם מל

 _____________________ תפקיד:

 _____________________ :תאריך

 _____________________ חתימה:
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 להסכם 01ח נספ

 מעביד-ובדי עיחס שיפויב כת
 

 
 

 _ _________יך:___תאר

 ד לכבו
 ה העירונית רחובותברהח

 כתב שיפוי  :ןדוהנ

)להלן:  ________________ .ת.ז /. פח. _____________________אנו החתומים מטה, 

חם היכל בור מתניקיון ע אספקת שירותיל 3/2020מס' מכרז פומבי ו בנזכיר אש "(הקבלן"

ספורט ונופש תרבות, חובות לת רירוניעחברה הידי ה-לפורסם ע אשר ,ותבר רחועיהתרבות ב

 :"(החברה העירונית רחובות)להלן: " ("צ"מ )חלבע

של  טענהב קבלן,ע"י מי מעובדיו של החברה תתבע הלפיו אם כום ל סכ ם לכםם לשלמתחייבי

 .רונית רחובותהעי חברהלעובד  ן אותועביד בימ עובד יחסי

 קיה.א נזמל לע חובותרונית רהעי חברהאת הות פים לשביאנו מתחי

 
 אתי על החתום :ה בלראיו

 
 

_____________    ____________________________ 
 וחתימות מורשי החתימה הקבלןחותמת                      אריךת
 

 
 ר עו"דשואי

 
"ד עוה שהנני, __________י היא ______אשר כתובת____, עו"ד, _________אני הח"מ 

 רחובותר יעב היכל התרבותמתחם בור עיקיון נירותי קת שלאספ 3/2020במכרז  הקבלןל ש
מורשי  תם בפני ע"יך זה נחמסמ יאשר כ"(, מהקבלן)להלן: "_________________ 

________ ______ -__ ו_________________ ת.ז. ______ ה"ה ,הקבלןהחתימה של 
חייבת תם מחתימו הקבלןיב בשם ולהתחי לחתוםים כמוסמ שרא ______________,ת.ז. 

 .ע לכל דבר ועניןמצי הקבלןת א
           

       ____________________ 
 "ד, עו          
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 כרזמך ד' למסמ
 נוסח ערבות מכרז

 
 ערבות מכרז  

 
 
 
 .... ............................. ניףס        דכבול

 ...... ..............יף נהס תובתכ רט ונופש )חל"צ( ספו, בותרת רחובות לתהעירוניהחברה 
 . .............................. וןטלפ        8הנביאים רח' 
 ... ............................קס:.פ       בות רחו

 
 א.נ., 

 
 

 ....... .............................. ...ת מס'.  בנקאי ערבותדון: נה
 
 פיםאל עשרת) ₪ 10,000של ל לוכ םסכוכם לתשלום כל סכום עד לכלפי הבז אנו ערבים .1

 ההצעהבעל  מאת"(, שתדרשו הערבות וםכס" )להלן: ים(שקלים חדש
לאספקת  3/2020 'סכרז פומבי ממ, בקשר ל("הנערב)להלן: " ___________________

 .ובותבעיר רחבות היכל התר מתחםבור ע רותי ניקיוןשי
   

לפעם ע"י  סם מפעםרוא מתפשה יכפ לצרכן יםירוד למדד המחמהיה צת יוסכום הערב
 הלן: ה שלדמ, בתנאי ההצחקר כלכלימולה ת לסטטיסטיקהלשכה המרכזי

חודש ל 15 -רסם בתפשה 2020שנת  יוני מדד חודש עניין ערבות זו, יהאל די"סו"המדד הי
 (. הסמוך למועד זיו )או בחרשלא
על רישתכם דלקבלת דם ווק נהסם לאחרוד שפוריהא המד ות זו,ב" לעניין ערהחדש דד"המ

 פי ערבות זו. 
לעומת  להש עחדכי המדד הר ראם יתב :ושבו כדלהלןבות זו יחרע יןהצמדה לעני הפרשי

דד החדש למ דדש בין המלת ההפרלמכפה הסכום השוו -שי ההצמדה יהיו הפר המדד היסודי,
 י. דק במדד היסומחול שההדריום כהיסודי בס

 עד ת הסכום הנקוב בדרישתכםם לכם אלדי, נשיסוהדד הממ ה נמוךדש יהיהחהמדד  אם
  .הפרשי הצמדה, ללא כל תבוערלסכום ה

 
 דמיבתוספת הפרשי הצמדה  לסך הנ"ל ל סכום או סכומים עדכ לכםם ייבים לשלתחאנו מ .2

כם יטיל עלהלעיל מבלי לורטת מפנו הובתתאלינו לפי כ תב שתגיעבכהראשונה עם דרישתכם 
  מאת הנערב. לדרוש את התשלום תחילה חייבים וי שתהימבלוכם ת דרישתא חלהוכי חובה

 
היה בטלה בד ולאחר תאריך זה תבלל( ולכ) 31.12.2020 םליו דע שאר בתוקףבות זו תירע .3

 ומבוטלת. 
 "ל. יך הנארמהת וחראנו בכתב לא יל על ידיקבריכה להתערבות זו צ פיעל כל דרישה 

 
 טול.ינת לבתני אול תלויה תילבות וזרלתי חב הינזו ה ערבות .4

 
 . מיתנונה אוטויוה הברה או להסבעלהזו אינה ניתנת רבות ע .5
 
 
 
 ד רב, בכבו                                            
 
 

          ________ 
 ק  ה ב נ                                                               

 
 


