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 מודעה 
 

 מקפ"ת
 

 003/2023מס' פומבי   מכרז
 

  הודה ק סירקין ומגרש מחנה י בספורט אחזקה    שירותי למתן  
 וה בפתח תקו 

הצעות  קבלת  בזאת    נהי מזמ,  ("חברהה  ן:" להל )   פתח תקוה  מרכזים קהילתיים-קפ"ת מ
שירותי   תקווהלמתן  בפתח  יהודה  מחנה  ומגרש  סירקין  בספורטק  הכול    ,אחזקה 

   . ובכפוף להוראותיוהמכרז   רט במסמכיכמפו
 

 . מכרז זה מחליף את המכרז הקודם שפורסם ,י מהותי במסמכי המכרזבשל שינו 
 

שירותי    הזוכה   המשתתף  לחברה  אספקת    , אחזקהיעניק  חלפים,  חלקים,  ,  ציודלרבות 
  , הכול נה יהודהמתחם ספורטק סירקין ומגרש מח עבור    ,אחזקה  חומרילרבות    חומרים
 . החברה  לבין בינו שיחתם השכירות בהסכם המפורטים  לתנאים בהתאם

 
ניתן  ב המכרז  באתר  מסמכי    (. "מכרזים"שונית  )בל  www.makefet.com  החברה לעיין 

  כלמ  )שלא יוחזרו₪ עבור מסמכי המכרז    1,000    של ההשתתפות במכרז כרוכה בתשלום  
  החברה,   במשרדירה או  רנט של החבהאינטבאתר  . את התשלום ניתן לבצע  (סיבה שהיא

 . יע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"להמצעל 
 

   . החברה במשרדי 15:00  בשעה 2/4/2023ביום מציעים יערך  מפגש
 

  ה במסיר ,  תקיםבשני עו  למסור  יש,  המכרז  לתנאי   בהתאם,  נספחיהן  כל   על   ההצעות   את
ת  ,2מה  קו  21שפירא    ובחרב (,  בדואר  לשלוח)לא    מקפ"ת במשרדי    ידנית   קוה, פתח 

  27/4/2023-בלבד, עד ליום  ה  "003/2023  'מס  "מכרז פומבי  ציון  נושאת  סגורה   במעטפה
 .בצהרים  12:00 בשעה

 
 החג ובחול המועד.משרדי החברה סגורים בערבי 

 
  20,000סך  למסמכי המכרז על    בנוסח המצורף  בנקאיתערבות    ו להצעתעל המציע לצרף  

עד    האת  הערבות  ש"ח תהאחבר ה  .27/8/2023ליום  בתוקף  הארכת  דרולת  רשאי  ה  ש 
 הבנקאית. בות  הער  תוקף

 
  הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון.

 
 . יתקבלו לא  לעיל הנקובים  והשעה  המועד לאחר  שיימסרו  מסמכים

 
 . שהיא הצעה כל או  ביותר הגבוהה ההצעה  את לקבל  מתחייבת אינה  החבר ה
 
 
 

 ליהו גיא א 
 

 מנכ"ל 
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 003/2023מס'  פומבי   מכרז
 

אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה  למתן שירותי  
 יהודה בפתח תקווה 

 
 

 ריכוז לוחות זמנים 
 
 

 הערות תאריך  תיאור 
במשרדי החברה ברחוב  יערך  15:00עה בש 2/4/2023 מציעים  מפגש

 קוה תפתח  ,2קומה  21שפירא  
אלות  שמועד אחרון ל
 הבהרה 

  רמט המפורטוח בפו יש לשל  12:00בשעה  4/4/2023
ייל:  המכרז למ  במסמכי 

reuth@makefet.matnasim.co.il 
מועד אחרון להגשת  

 הצעות 
ההגשה במסירה ידנית בלבד   12:00  שעהב 27/4/2023

  רחוב ב במשרדי החברה
 ,  2קומה  21שפירא  

 .פתח תקוה
  בנוסח  20,000₪ובה בג   27/8/2023תוקף על ליום  ערבות מכרז 

 . במסמכי המכרז המופיע 
 

 
 . , בהתאם לצרכיהעדים המפורטים לעילאת המולשנות  רשאית  חברהה
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 מסמכי המכרז
 

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  ' מסמך א
 תצהיר להוכחת ניסיון  1'א מסמך
 כספי  מחזור על"ח רו  אישור 2'א מסמך
                                                    רז המכ נשוא אתריםוהכרת הור תצהיר ביק  3'א מסמך

 תצהיר העדר הרשעות פליליות   4'א ךמסמ
                חוק למניעת העסקה של עברייני מיןפי הוהתחייבות לתצהיר  5'א מסמך
                                                                                   1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי צהירת 6'א מסמך
 תצהיר העדר ניגוד עניינים  7'א מסמך
 תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה  8'א מסמך

                        מכרזבנקאית ל ערבותנוסח   9מסמך א'
ם  קיו ת עובדים זריםשכר מינימום והעסקתשלום תצהיר בדבר  10מסמך א'

 ם ות עובדיכויז
 ע המצי הצעת והצהרת 11מסמך א'
 הסכם ' מסמך ב

 שירותים וה  האחזקהביצוע  ומועדי  האתריםרשימת    1' ב נספח

 האחזקה י תשירו מפרט  2' ב נספח

   האחזקהים לביצוע שירותי מפרט חומרים ואמצע 3' ב נספח

   מפתח קבלתפרוטוקול  4' ב נספח

 חוזה ות בנקאית לבנוסח ער 5' ב נספח

 טבלת פיצויים מוסכמים  6' ב נספח

 אחריות בנזיקין  7' ב נספח

 ום ביטוחים  ר קיאישו 8ב'  פחנס
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 ' מסמך א
 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז 

 כללי .1
 

מזמינה בזאת (, "המזמינה"" ו/או "החברה  יים פתח תקוה )להלן:זים קהילתמרכ-מקפ"ת.1.1
  וחומרי ניקיון , חומרים, חלפיםלרבות אספקת ציודאחזקה למתן שירותי   צעותהקבלת 

מגרש מחנה יהודה לספורטק סירקין ו ל קה אחזמתן שירותי בת  רש לטווכול הנדקה  חזוא
( הכול כמפורט במסמכי המכרז  קה"חז א"שירותי הו/או  "השירותים": )להלן בפתח תקווה

 ובכפוף להוראותיו.  
 

 כרז. ואת כל מסמכי המ  ונספחיו את החוזה מציע לקרוא בעיון רבה על.1.2
 

 מהווה תנאי להשתתפות בו. לל מסמכי המכרז  כבפורטות קיום כל ההוראות המ.1.3
 

אשר   פורטק סירקין ומגרש מחנה יהודהסמתחם על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את .1.4
את  ם, הגישה למיקומיחון ולבדוק את ב ל, (""האתריםו/או  "המיקומים" )להלן:לתחזק עליו 

שירותים והמטבחים,  ה ריחדפטים, חדרי ספח וכו'( חדרי שחקנים, שוהחדרים ) הקיים,   ודציה
את כל המגבלות  ו  סוג הריצוף, אתרמקומות לאחסון הציוד, שעות הפעילות בכל , החלונות

 . מקוםל בכמכל סוג ומין הקיימים  והתנאים האחרים 
 

אם, קר  והוא  המכרזכמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי  במכרז  ציעמתראה ב החברה.1.5
מכרז ה תנאי  יעל פ, לפעול  ומתחייבביקש   אשרהבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים 

   .במכרז כזוכה תבחר הצעתוש ככול המצורף סכםוה
 

 

 להשתתפות במכרז סף  תנאי.2

 
זה   במכרז  להשתתף  שרשאי  הה  בעצמומד  עומי  הגשת  התנאים  לצעות  במועד  בכל  מכרז, 

 המפורטים להלן במצטבר:
 
 

גוף  שלאחד לפחות מתקן ספורט ב  עבודות אחזקהביצוע בעל ניסיון מוכח של  ומציע שהינ .2.1
  תאומלרצופות  שלוש שניםבמשך לפחות  ,בשנה לפחות ₪ 600,000מצטבר של בהיקף ציבורי 

"גוף ציבורי" לעניין סעיף זה: רשות   .ת הצעות למכרזועד למועד האחרון להגש 2016 משנת
י, עירייה,  ד ממשלתי, גוף סמך ממשלת וך( תאגיד עירוני, משרמית )לרבות מוסדות חינ מקו

וף  , צבא הגנה לישראל, אוניברסיטה, קופת חולים, בית חולים ו/או כל ג חברה ממשלתית
 . 1992 -מכרזים תשנ"בהכפוף לחוק חובת  

בנוסח   יועץ מס/אישור רו"ח  ות, על המציע לצרף להצעציע בתנאי סף זההוכחת עמידת המל
 זה. למסמכי המכרז המעיד על עמידת בתנאי סף  1מך א'המצורף במס

 
לפחות    שלוש שניםבמשך  ,לא כולל מע"מ  ₪ לשנה 1,200,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של .2.2

  אחזקהמתן שירותי ום תחב עד האחרון להגשת הצעות למכרזעד למוו  2016  שניםבמהלך ה
 . לגופים ומוסדות

 
זה,  הוכחת  ל סף  בתנאי  המציע  להצעתוציעמידת  המציע  בנוסח   רף  מס  רו"ח/יועץ  אישור 

   .למסמכי המכרז 2'רף במסמך אוהמצ
 

  כיר, מסיור המציעים ו/או במסגרת עצמאית גרתבמס  כרזמנשוא ה  באתריםמציע אשר ביקר .2.3
מיקומם, גודלם, הריהוט  לרבות בדיקות הנחוצות יצע את כל ה, ובהם מגבלותי ת אותם ואובחן 

ביצוע  צורך ול להכ' וכו  , מצבם הפיזיחדרי השירותים והמטבחוניםם, סוג הריצוף,  הקייוהציוד 
 .וההסכם  תנאי המכרזכלל בהתאם לאחזקה שירותי ה

 
 חתום ע"י המציע. 3א'מסמך  ו  את ה, יצרף המציע להצעתדת המציע בתנאי סף זת עמילהוכח             

 
 בעל עבר פלילי.  ואינאשר מציע .2.4
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בתנ הל המציע  עמידת  זה,  וכחת  סף  במס  ולהצעתהמציע  צרף  יאי  המצורף  בנוסח  מך  תצהיר 

  למסמכי המכרז. 4א'
 

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז..2.5
 

  כישת מסמכיבלה המעידה על רהמציע להצעתו ק  יצרףף זה  דת המציע בתנאי סת עמילהוכח
 ז.המכר
 

 מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.  .2.6
 

 .על כך עידיםאישורים המ יצרף המציע להצעתובתנאי סף זה   ידת המציעלהוכחת עמ
 

למסמכי   9ח המצורף במסמך א'וס בנערבות בנקאית כמפורט לעיל  ולהצעתף מציע שצר.2.7
 המכרז.

 
לגרו למבלי  מאמור  ה ע  תהיה חברעיל,  לפי  רשאית  ה  מהמציעים,    ,  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

ע  מידע חסר ו/או אישורים ו/או מסמכים נוספים או כל מידלאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים  
בותם  לעמוד בהתחייתם הכספית  מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם ויכולהנחוץ לצורך הוכחת    אחר

של שיקולים לבחירת המציע    ת רחבה עיל קשלהפוכן תהיה החברה רשאית    ,סמכי המכרזעל פי מ
יכו ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  לרבות,  הארגונית  הזוכה  יכולתו  המציע,  של  המקצועית  לתו 

שברשותו וכן כל שיקול או נימוק  הציוד  סיונה של החברה ו/או העירייה עם המציע,  ינ והכלכלית,  
 ביותר או כל הצעה שהיא.  יבת לקבל את ההצעה הגבוההה מתחי יא אינכפי שנמצא לנכון וה אחר 

 
 קשרות ההת עיקרי.3

 

,  דלרבות אספקת ציו באתריםלרבות ניקיון אחזקה  שירותי  ( בעצמו )ללא קבלני משנהיספק הזוכה  3.1
,  לרבות ניקיונם  קת האתריםתחזווכל הנדרש לטובת ואחזקה   חומרי ניקיון חומרים, חלפים,

 כל נספחיו . ועים בהסכם לרבות בהתאם לתנאים וללוחות הזמנים הקב 

 

חתימת ההסכם עם   מיום חודשאשר מניינם יחל מתום  חודשים 12  -לקופת ההתקשרות הנה ת3.2
לזוכה  להאריך  ניתנת האפשרות רהחב. ל "(ראשונה תקופת ההתקשרות ה)להלן " הזוכה במכרז 

ים כל אחת  חודש 12ות נוספות בנות עד תקופ  2 -הסכם, ל י הלפ ההתקשרות הראשונהאת תקופת 
לא תעלנה  ביחד עם תקופות האופציה בכל מקרה תקופת השכירות , "( ציהפותקופת הא"  –)להלן 

  .חודשים 36על 
   אתריםלהאריך את תקופת ההסכם לכל הרה תהא רשאית למען הסר ספק מובהר בזאת כי החב      
 בלעדי. או לחלקם, והכל לפי שיקול דעתה ה      

 
לתקופה שממועד הגשת   ה, ביחסום ע"י הזוכאת תצהיר חתינו המצתנאי להארכת ההתקשרות ה3.3

   .להסכם 7ב'בנספח הקבוע בנוסח למועד הארכת ההסכם, ההצעה למכרז ועד 
 

  והדבר  ,7ב'בנספח בתנאים המפורטים  וארך במידה והזוכה לא עמדלא ימובהר בזאת כי ההסכם 
 יהווה עילה לחילוט הערבות. 

 
טרם סיום   יום 14לזוכה עד  ל כך בכתב, תודיע עופת ההסכםהחליטה החברה להאריך את תק3.4

ות  בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הורא המוארכת.תקופת ההסכם/התקופה 
 המחויבים עפ"י דין.ויים ההסכם, למעט שינ 

 
החודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה, יהוו תקופת ניסיון לזוכה, והחברה תהא רשאית   ששת 3.5

הזוכה   ם מראש, באם, על פי שיקול דעתו של המנהל, לא עמדיו  14ו, קת העסקתלו על הפס להודיע
 לשביעות רצונו.  בהתחייבויותיו על פי ההסכם

 

כמפורט  האחזקה  שירותי  את מיום חתימת ההסכם  חודשתוך  יקענ להמתחייב  במכרז  הזוכה3.6
 . במכרז
 

ם  מלא ובהתאתקין ובאופן , בעצמו )ללא קבלני משנה( חזקההאלהעניק את שירותי  הזוכה מתחייב 3.7
מובהר כי  . הסכםבמהלך כל תקופת הזאת , המכרז למסמכי   2ב'כנספח המצורף  למפרט ההפעלה
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לצורך מתן השירותים  הבדיקות הנחוצות כרז את כל ו למעל המציע לבדוק בטרם הגשת הצעת
 . כלל מסמכי המכרזבהתאם לאמור ב

 
  את היקףבאופן ניכר  לשנות  םמהלך תקופת ההסכ שהחברה רשאית וע לו דימצהיר כי  הזוכה3.8

ת הסתמכות ו/או  לו כל טענולא יהיו ואין  , אתריםאת מספר ה ו/או להגדיל, להקטין הפעילות
 . רמוכא ה אחרת בהקשר לשינוי הפעילותכל טענחוסר התאמה ו/או 

 
גם מעבר למפורט במסמכי המכרז וכי  ה אחזקדרוש החברה רשאית לשהזוכה מצהיר כי ידוע לו 3.9

במיקומים  ת ברחבי העיר של מקפ  אתריםב  אירועים שוניםבגם  להעניק שירותיםדרש  יא יוהויתכן  
ואספקת   לעובד שעות עבודה מום הזמנה של שלושמיני  , זאת בתמורה לתשלום שלמשתנים

 . על ידי החברה והאמצעים החומרים

 

 כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.   םתר תנאי ההתקשרות היני3.10
 

 
 ות והוראות למציעים חיהנ.4

 
 רכישת מסמכי המכרז .4.1

ה  ל סיבמכ  )שלא יוחזרומסמכי המכרז  ₪ עבור 1,000  שלשלום תב שתתפות במכרז כרוכה הה
על המציע לצרף  .או במשרדי החברה  רנטבאתר האינטלבצע תן ינאת התשלום   .(אשהי

 . נ"ל להצעתו אישור על ביצוע התשלום
 
  (. ""מכרזים )בלשונית www.makefet.com  פ"תקמבאתר לעיין מסמכי המכרז ניתן ב

 
 ושינוייםשאלות הבהרה סתירות .4.2

 המסמכיםאו אי התאמות בין  ,ןסתירות כלשה שאלות הברה בקשר למסמכי המכרז ו/או  
  להודיע על כךעל המציע  למסמכי המכרז,ספק כלשהו בכל הנוגע ככול שיתעורר  או  ,ימצאוש

מייל  אישור נתקבל לודא ולו ,reuth@makefet.matnasim.co.il במייל רעות חנוכהגב' לבכתב 
הפקס  ו ומספר הטלפון מייל שלו , כתובת הבציון כתובתו 12.00 בשעה 4/4/2023 ליום עד  זאת
   .בהתשו מתן לשםשלו 

 
על המציעים לצרף להצעתם   .לכל רוכשי מסמכי המכרז כל תשובה תינתן בכתב למניעת ספקות

ר,  שנתקבלו לה. לא נעשתה פנייה כאמו ההודעה ואת התשובותכחלק בלתי נפרד ממנה את  
, אם וככל שיתגלו סתירות  ה ביחס לתנאי המכרז והחוזהחברתחייב את המציעים קביעת ה

ה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב על  חברובהר, כי ה כאמור. י התאמות או אי /ו
 שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל. 

 :ובאופן הבא בלבד Wordץ קובב ההבהרה יערך קובץ שאלות 
 

 פירוט השאלה/ההבהרה  מס' סעיף  מס' עמ'  מסמך מס'   מס"ד 

     
 

ממסמכי המכרז ועל המציעים   וו חלקאמור יהת/תיקונים שינויים שניתנו כהבהרו/תשובות
 לצרפם להצעתם כשהם חתומים על ידם. 

 
שאלות המשתתפים  זמתה או בתשובה לה תהא רשאית ליתן מיוחברמבלי לפגוע באמור לעיל ה

 או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לשנות תנאי מתנאיו. ו/הבהרות לאמור במכרז 
 

ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו  שובות מך על תטענה מפי המציע כי בהצעתו הסתשמע לא ת
 ה אלא אם ניתנו בכתב על ידה  וצורפו כחלק בלתי נפרד ממנה. חבראו נעשו ע"י ה 

 
של ן באתר האינטרנט  המשתתפים החובה להתעדכ  מכרז, חלה עלהגשת ההצעה לרם טב

אחרון  למועד ה ו במסמכי המכרז ממועד פרסומו ועד , על כל שינוי ו/או תיקון אשר חלהחברה
 להגשת הצעות למכרז ו/או בתשובות לשאלות הבהרה. 
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   באתריםסיור .4.3
  המציע יצהיר במסגרת מסמכי המכרז  ,חזקתאותם עליו ל  באתריםחלה חובה על המציע לבקר  

לרבות הניקיון  האחזקה  דות ע עבולביצום מימתאים ומצא ם , בחן אותבאתריםכי ביקר 
 . פחיוובכל נסבהתאם לכל האמור במכרז 

 
,  2קומה   21ברחוב שפירא  , הבמשרדי החבר  15:00  בשעה 2/4/2023ביום מציעים יערך  מפגש

-אי כי  בהרוילהשתתפות במכרז, ואינו מהווה תנאי  המציעים אינו חובה מפגש .פתח תקוה
ולהתעדכן  ריםאתה את בעצמו בדוקול ותחובמ  גורעת אינה שמפג ב מציע של השתתפותו

 .פגשל שיצאו, בעקבות המוכהרות שיצאו, כבהב
 

 אופן הגשת ההצעה .4.4
 םמצבלרבות  אותםלבחון  ,באתריםבקפדנות את כל מסמכי המכרז, לבקר  לקרואעל המציע 

של אחזקה  שירותי ה י תנאי המכרז וביצוע לו לצורך מילוכל פרט הדרוש לבדוק ו י יזהפ
  את כל המידע ו ועל חשבונו בעצמ  להשיגעל המציע  אמור במכרז.כול הבהתאם ל האתרים

 .לתנאי המכרז בשים לבשדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה 
 
 וחוברת המכרז.  מך וכל עמוד ממסמכי ההצעהעל המציע לחתום על כל מס              

 
 תנאיו.אשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובעה מ בהגשת ההצ 

 
,  הדרושים והאישורים המסמכים כל בצירוף ותקים, י ע בשנ, המכרז י נאלת בהתאם ההצעה  את
, פתח  2ה קומ  21שפירא  ברחוב, מקפ"תבמשרדי ( בדואר לשלוח )לא  ידנית במסירה למסור  יש

  שעהב 27/4/2023 יום  עד בלבד "003/2023 ימבפו מכרז" ועליה יצויין ורהגס במעטפה, תקווה
  (. למכרז" הגשת הצעות"המועד האחרון ללהלן: )  12:00
 

 
 לא תתקבל.  ר המועד דלעיל הצעה שתוגש לאח

 
רשאיתחברה דעתה  שיקול  לפי  ההצע   ה ,  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  ות  הבלעדי, 

 למכרז.
 

ה  בהכנת ההצע , הכרוכות  ואין וסוג שה אות, מכל מ סר ספק כי כל ההוצמובהר בזאת למען ה
 . ת במכרז תחולנה על המציע בלבדובהשתתפולמכרז 

 

 ערבות למכרז .4.5
ל המציע  לעל  ה  הצעתוצרף  לטובת  לבקשתו  שניתנה  בנקאית  תנאי  ה  חברערבות  בנוסח  ללא 

 ₪.   20,000   של סךעל למסמכי המכרז  9במסמך א'המצורף 
 

 תקופה זו.  במשך כל  ניתנת למימוש  האות  27/8/2023 ליום בתוקף עד  הערבות תהא 
ת  אית. הארכת תוקף הערבות הבנקאי תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנק   ה חברה

 ארכת תוקף ההצעה. משמעו ה
 

ו/או  בנקאית  ערבות  יצרף  שלא  שאינה    מציע  ערבות  הנ"  תואמתיצרף  הצעתו  ל  הדרישות 
 .לא תובא לדיוןתיפסל 

 
שהצעת למציע  תוחזר  שהערבות  לאחר  במכרז,  תתקבל  לא  למכרז ו  החוזה  מי    יחתם  עם  זה 

 ה כזוכה. חברע"י ה שיקבע 
 

 לצרף להצעה  ם שישמסמכי.4.6

 דרש במסמכי המכרז, חתום על ידי המציע. או נספח הנכל מסמך ו/  .4.6.1

 למכרז זה.    כל מסמך המאשר כי המציע  עומד בדרישות תנאי הסף  .4.6.2

אמן  עתק נח מאושר ע"י עו"ד כהתעודת זהות כולל ספ  –א יחיד ככל שהמציע הו   .4.6.3
 למקור;  

ק דים מאושרת ע"י עו"ד כהעתתעודת רישום ברשות התאגי –שתתף תאגיד שהמככל 
 ור. ן למקנאמ

   אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת   .4.6.4
 .1975-ף, תשל"והכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסמס  
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נוסח חדש( או  הכנסה ) התאם להוראות פקודת מסס במקור בעל ניכוי מאישור תקף   .4.6.5
 על כך. המעיד   אינטרנט  צילום דף 

 ז. שת מסמכי המכרהעתק שובר רכי  .4.6.6

 . מציעה  ידי  על חתומים כשהם, שנמסרו ככל, מציעו למסרתשובות והסברים שנ דפי  .4.6.7

 .  ראות הדיןכל שרלוונטי( בהתאם להו)כ שהאי בשליטת עסק  המציע  בדבר תצהיר  .4.6.8

    חותמים , זכויות ההמציערישום  "ח ובו פרטים לגבי ום בידי עו"ד או רור חתאישו  .4.6.9
   בחתימתם. יש לצרף גם מסמך )מאושר על ידי עו"ד  מציעאת ה וסמכותם לחייב  בשמו 
ובעלי    רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליואו רו"ח או  

 השליטה בו. 

 חתום ומאומת כנדרש. -תצהיר להוכחת ניסיון -1א' מסמך.4.6.10

 חתום כנדרש.  -אישור רו"ח בדבר מחזור כספי -2מסמך א'.4.6.11

 חתום ומאומת כנדרש.  - אתריםוהכרת היקור  תצהיר ב  -3מסמך א'.4.6.12

 חתום ומאומת כנדרש.   -ליליותתצהיר העדר הרשעות פ-4מסמך א'.4.6.13

חתום ומאומת    -עברייני מיןה של חוק למניעת העסק פי הוהתחייבות לתצהיר   -5מסמך א'.4.6.14
 כנדרש.

חתום ומאומת  -  1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות  חוק  לפי ירצהת -6'ך אמסמ.4.6.15
 כנדרש.

 חתום ומאומת כנדרש.  -תצהיר העדר ניגוד עניינים -7מסמך א'.4.6.16

 רש. חתום ומאומת כנד -תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצה  -  8מסמך א'.4.6.17

 סמך.  לנוסח המופיע במבנוסח זהה  -ית למכרזבנקא ערבות  -9מסמך א'.4.6.18

    בדבר קיום זכויות  בדים זריםשכר מינימום והעסקת עותשלום  תצהיר -10א' מסמך.4.6.19
 . עובדים                      

 מלאה וחתומה כנדרש.     -הצעת המציע -11א' מסמך.4.6.20

 המציע לעניין עלויות שכר  תהצהר -נספח א' להצעת המציע   -נספח א' להצעת המציע.4.6.21
 מלא וחתום כנדרש.   -ועלויות נוספות כולל רווח

 
ורך הבהרה,  נוספים, לצ   מכים רלוונטייםף להצעותיהם פרטים ומס רשאים המציעים לצר,  סףנוב

מנת  ים, וכן לכל צורך אחר שלדעת מציע המסמך נדרש על  ת הנתונים המדווח פירוט נוסף ואימו
 של הצעתו.  להבטיח הצגה מיטבית 

 
 תוקף ההצעה.4.7

ותחייב ונספחיה,  מרכיביה  כל  על  בתוקפה,  תעמוד  המציע  ממועד  ת  א  הצעת  החל  המציע 
 . כרזת ההצעות למהקבוע להגש חודשים מהמועד האחרון 4גשתה ועד תום  ה

 
 פות הבהרות נוס.4.8

הבלעדי,חברה דעתה  שיקול  לפי  לדרוש,  רשאית  המכרז,   ה  משלבי  שלב  מ   בכל  אחד  ן  מכל 
  פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות כי ימציא כל מידע ו/או נתון ו/או  ם  מציעיה
  ם בתנאי הסף שר עם עמידתורים, לרבות בקו/או המלצות ו/או איש  ו להשלים מידע חסר א/ו

ה כאמור, תהא  חבר ככל שהמציע לא ימלא אחר דרישת הר פתיחת ההצעות. של המכרז גם לאח
 פסול הצעתו. סקנות לפי ראות עיניה ואף לק מהסירשאית ועדת המכרזים ל

 
 הסתייגויות.4.9

 , להוסיף ו/או למחוק  ות את מסמכי המכרזשנל  יובהר כי המציע אינו רשאי
ת עליהם,  התנוו להסתייג ו/או לוד מהמסמכים, ו/או להוציא עמשנדרש(, ו/אמהם )למעט ככל  

בכל אחרת.  דרך  בכל  ו/או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  ו/או    בין  שינוי  של  מקרה 
  נעשו"( שהסתייגויות : "ן  הל ורה כלשהי )להסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צ

 ה:  חברעל ידי המציע במכרז, רשאית ה
 

 עת המציע ; לפסול את הצ(  1 

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן ;   ( 2 

 ני בלבד ;כאילו הן מהוות פגם טכ לראות בהסתייגויות הנ"ל (  3 

    בכדי  ין  ד, שבתיקון כאמור א בללדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות הנ"ל, וב (  4    

 .ט מהותי בהצעהוצע ו/או פרלשנות את המחיר המ       
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ה לנהוג לפי אחת  חברה. אם תחליט ה חברל, נתונה לשיקול דעת האפשרויות הנ"ההחלטה בין ה
ה   חברהסכים להחלטתה, רשאית ה( לעיל, והמציע יסרב ל 4)-(2בס"ק )  האפשרויות המנויות 

 גשה על ידי המציע. לפסול את ההצעה שהו
 

 בחירת זוכה .5
 

 כל הצעה שהיא.  ביותר או וכהמ נאת ההצעה הה מתחייבת לקבל  חבראין ה  .5.1

 
תעמוד   נוסףהכשיר  של  ו הצעת,  ה/ים במכרזלזוכ  נוסף  שירהחברה רשאית להכריז על כ  .5.2

במידת הצורך,  .המקורי  זוכהממועד חתימת חוזה ההתקשרות עם השנה  חציעד   ףבתוק
 לתקופה נוספת.   ויר השני את תוקף הצעתהכשך ה יאריחבר ה  יאם יתבקש על יד

 
 יו. להתקשרבעל, מנהליו ועלי השליטה בוה רשאית לבדוק את אמינותו של המציע, ב חברה .5.3

טלפונית לשם כך עם גורמים שונים בשביל לקבל מידע על אמינותו של המציע. בהשתתפותו  
ד/התקשר עב לגורמים עמם תו ה את הזכות לפנ חבר יע במכרז, מעניק המציע לשל המצ

 יע. בהסכם ולקבל כל מידע בעניין המצ 
 
תה, לפסול ו/או  ול דעי שיק ת, לפ הזכו  לעצמה אתה שומרת חברמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .5.4

לדחות הצעת מציע שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי  
לך השנים האחרונות,  תקשרות עמו, במההבה ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצון רבחה

וכן   סבירות וכיו"ב י  על ידי המציע, חשד למרמה או תביעות בלת  לרבות בשל הפרת חוזה
צעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או  כל ה לפסול 

  מציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים,אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין ה
 . האחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצא באלקשרים בין חברות  

 
וכל מסמך ניסיונו   , יכולתו,עבכישורי המצי ה רשאית להתחשבחבר בקביעת הזוכה תהיה ה .5.5

 או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. 
 
באיזו הצעה שהיא   זכות לא להתחשב בפגמים פורמאלייםעצמה את הה שומרת לחברה .5.6

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין  
 
בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת המכרז, ל כלא להתחשב ה רשאית לחברה .5.7

ה מונע הערכת  חבר לדעת האו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ש
ה כי ההצעה הינה תכסיסנית ו/או אינה חברהם סברה ה רים בקמו/או ב ההצעה כנדרש

ן כפיים ו/או  יו ב ו/או בניק ה בחוסר תום ללוק בוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור ו/או  מ
 כוללת מידע שאינו נכון. 

 
ו, הורשעו בפלילים  ה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ו/או מי מבעלי חברה .5.8

חרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון  שקדמו למועד הא   ת( השנים האחרונו7בשבע )
ד רכושו של אדם נגל אדם ו/או , כנגד גופו ש1977-דינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז המ

המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של  
כאמור. כן שומרת  כים בגין עבירהיל ה אשר לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו המכרז ז

ות  מבעליו, תביע ר עומדות כנגדו ו/או כנגד מיפסול מציע אשה את הזכות ל חברלעצמה ה 
לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.  או הליכים משפטיים הנוגעיםו/משפטיות  

 ן ם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ביהחלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתא
 ימנות המציע. השלכות של ההרשעות/ההליכים על אמינות ומה היתר, בהתחשב ב

 
שקפות את הצעת המחיר  מוהצעותיהם  ישו הצעה זהה,במקרה שבו מספר משתתפים הג .5.9

לעיל בעניין עסק בשליטת אישה אינו   שהאמורוככל  ,הגבוהה ביותר בין כלל ההצעות
י המציעים בעלי רשאית וועדת המכרזים להורות על עריכת התמחרות בין שנ  וונטי,לר

ות על עריכת ה הוועדה רשאית להורותרו הצעות זהות, תהי ההצעה הזהה. ככל שעדיין נ
 תפים שהציעו את ההצעות האמורות.גרלה בין המשתה

 
 חובת הזוכה במכרז .6
 

ונספחיו במסמך ב' למסמכי המכרז, ף  רוציע במכרז יהא עליו לחתום על החוזה המצהמ זכה .6.1
ו עפ"י הודעת  , אם יערכו כתוצאה מתשובות לשאלות הבהרה א לרבות שינויים שיערכו בו

ערבות ביצוע( בנוסח המצורף  ת הבנקאית )בצרוף הערבוה חברולהחזירו חתום ל ה,חברה
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  ףורצ מיום ביטוחים בנוסח הישור חברת הביטוח על קלחוזה המכרז ובצרוף א 5בנספח ב' 
 זכייתו במכרז.  ה עלחבר קבלת הודעת ה ימים מיום  7תוך לחוזה   8בנספח  ב'

 
את   לא החזירו/או תו אשר התקבלה  עקבלה, יחזור בו מהצמציע, אשר הצעתו התהיה וה .6.2

יטוחים , ואישור חב' הביטוח על קיום בבצרוף הערבות הבנקאית, כשהוא חתום חוזה ה
ה חברתהיה הום הדרישה כאמור לעיל, ימים מי  תוך שבעהוזה כמפורט לעיל וכמפורט בח 

להשתתפות במכרז  שהמציא הבנקאיתעתה הבלעדי לחלט את הערבות רשאית לפי שיקול ד
להכריז כזוכה על  או , צעה הזוכהבהצעה אחרת כהש ו/או לבחור  אצוי קבוע ומוסכם מרכפי

בכל צעד  לנקוטו/או   ם השני )כשיר שני(, או לבטל את המכרזהמציע שהצעתו דורגה במקו 
 ל על פי שיקול דעתה  הבלעדי. ו אחר, הכ

 

ן כזוכה את  מציע שהוכרז ראשוה היפצ במכרז, כזוכה  הצעה אחרתלהכריז על  הברח ה הבחר .6.3
בגין הפער בין התמורה אותה הציע בהצעתו להצעה  בות כאמור לחילוט הערבר מע החברה

 ת. חודשי התקשרו 12וזאת למשך תקופה של אחריו   שנבחרה כזוכה
 
 לבקשת  .מיום חתימת החוזה מחודשלא יאוחר האחזקה  יחל במתן שירותי המציע הזוכה  .6.4

   בכתב ומראש.לזוכה הודעה במתן   וזלהאריך תקופה אית ה רשברהחהזוכה   המציע

 
וי קבוע ומוסכם  הזוכה בתשלום פיצ  יחויבלעיל,   וח הזמנים שנקבע כאמורלא עמד הזוכה בל .6.5

עפ"י כל דין    החברעל כל יום איחור, וזאת בנוסף לכל סעד העומד ל ₪ 3,000אש בסך של מר
ם מראש  סככפיצוי קבוע ומו   ת הערבות הבנקאית מש אה למחברובנוסף לזכותה של ה 

 . חברה אחרתכל ידי מציע אחר או -, בין בעצמה ובין עלםאתריאת ה ולתחזקלנקות  
 
 

הבלעדי  ה  פי שיקול דעתאת הזכות, ל ה שומרת לעצמהחברה כי  בזאת מובהר ומודגש  .6.6
או לא לבצעו  /והמוחלט ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו

על ביטול המכרז,  החברחליט ההיה ות .דעתההתאם לשיקול תו הכל כאמור בכולו או מקצ
ה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  תביעים ו/או למציע הזוכה במכרז כל  לא תהיה למי מהמציע

 וא כלפי המזמין. סוג שה 
 

 ביטוח.7
 

בחר כזוכה במכרז( המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )י .7.1
פי הנדרש במכרז ללא כל שינוי  יום ביטוחים כ ות ואישור קה את הפוליס חברימציא ל 

 טרם הגשת המכרז. חר בר בהליך שאלות הבהרה או הליך א בתוכנם אלא אם אוש
 

רז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  ני הגשת הצעה למכמובהר בזאת כי לפ .7.2
ת הכספיות  ז ואת המשמעויום תסכים לבטחו כנדרש במכרחשבונו אצל חברת ביטוח הא

 י הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.של התאמת הכיסו 
 
ח באמצעות  וטות להוציא לפועל את כל דרישות הביאפשרמאחר ואין   –לתשומת לב המציע  .7.3

מצית  ה העתקי פוליסות או ת חבר"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור ל 
טוח הנדרשים מהמציע  רי הבי ובהן ירשמו כל הסד ברת הביטוחדי חעל יפוליסות חתומות 

 הזוכה. 
 
 בזאת:  למען הסר ספק מובהר .7.4

בת  טוח מסרחברת בילטעון כי אין ביכולתו ו/או וכל מציע שהצעתו תתקבל לא י .7.4.1
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 ון בהצעתו.לא נלקחו בחשב שלו לדרישות הביטוח במכרז
ה במועד  חברתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה מציע שהצעתו ת.7.4.2

עתה  פי שיקול ד ה הזכות, ל חבר ם אחר במכרז, שמורה למקו הרשום בחוזה או בכל
הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר  

ממנו פיצוי  לדרוש ואף ה חברשותה של הוקית העומדת לרוכן לנקוט נגדו בכל דרך ח
 ייבות זו כלפיה. דת המציע בהתחה מעצם אי עמיחברעל הנזקים שיגרמו ל 

 
ישור א ם כלשהם בנוסח שלא להסכים לשינוייה שיקול דעת בלעדי חברבזאת כי ל הר מוב .7.5

 מסמכי ורף לויב לנוסח המדויק שצובמקרה כזה הזוכה מח  (8ב'נספח ) ביטוחים קיום 
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תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או   החברי ה אי המצאתו חתום לידהמכרז ו
 . ות הביצועערב

 
 הצהרות המציע .8
 

המכרז   הם כהצהרה ואישור שכל פרטיהמציע והשתתפותו במכרז כמו עתו של שת הצגה .8.1
כי יש לו את הידיעות,  והחוזה המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים למציע ו

 אחזקההשירותי  כלל למתן ות גולות המקצועיות האחרות הדרושהסו  , כ"אשוריםהכי
 ז.  ומסמכי המכר כמפורט בחוזה ,בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווה

 
 , זאתאת הצעתו על בדיקות ותחזיות שנערכו על ידו ובאחריותוביסס  היר כיע מצהמצי .8.2

כי  ו ן זהלא תחול אחריות כלשהי בעניי החבר ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל ה
כרז אומתו  במסמכי המ החבר או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי ההמצגים ו/או הנתונים ו/

צות עם מומחים, וביחס לכך יראוהו כמי שקיבל עצעות התיי לרבות באמ ו,ונבדקו על יד
כלפי  חבות ו/או  לא תהיה כל אחריות   הו/או מי מטעמ  החברוכי ל  משפטי,מקצועי וייעוץ 
 ו/או מצגים אלו.  ם ו/או פרטיםע בגין נתוניהמצי

 
המכרז   או לפרטים כלשהם מפרטי  ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהוכ .8.3

לא תתקבל  ו/או כנגד תנאי מתנאי המכרז ו/או כנגד פרסום המכרז נספחיו, החוזה על  ו/או  
 לאחר הגשת הצעת המציע.  

 
או  / ת ו/או הבהרות ו הסתמך על תשובו   בהצעתו ע כי  המצי   לא תשמע טענה מפי  .8.4

וצורפו כחלק     ה אלא אם ניתנו בכתב על ידה חבר נו או נעשו ע"י ה תיקונים שנית 
 . נה ד ממ בלתי נפר 

 

 עיון בהצעה.9
 

 הזוכה. קבלן על פי הדין משתתפים שלא  זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת ה    .9.1

 
מקצועיים  אום ודות מסחריים, עסקיילים ס ו כול משתתף אשר סבור כי חלקים מהצעת     .9.2

יציין  רים,  ים אחשלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפ  )להלן:" חלקים סודיים"(
 פן ברור )במרקר צהוב(. ויסמנם  באו   לקים הסודייםתו מהם החבמפורש בהצע

 
  לעיוןשמסכים למסירת ההצעה כולה משתתף שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי     .9.3

יה כל מידע  לפמצד המשתתף  צעתו תזכה. אמירה כללית משתתפים אחרים, אם וככל שה
 תתקבל. תף לא המשתשל  בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי

 

של המשתתפים הוא של ועדת המכרזים דבר היקף זכות העיון דגש, כי שיקול הדעת בוי    .9.4
ה  וכה שהזוכעת הזם בהצעיון בחלקים המפורטי בלבד. אם תחליט  ועדת המכרזים לאפשר

להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן   תן  התראה לזוכה ותאפשר לודיים, היא תיהגדירם כסו
לזוכה בטרם  ודיע על כךשגה, היא תלדחות את ההחליט ועדת  המכרזים ם ת. אסביר

 מסירת  החומר לעיונו של המבקש.
 

יונו, לקוחותיו , ניסמשתתףמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש, כי שמו וכתובתו של ה    .9.5
 י. וו סוד מסחרי או עסקשהוצע על ידו לא יה  והמחיר

 

  זה, תהא ההצעות במכרז  ידי מי ממגישיכרז  על מהעל הליכי    הגשת עתירה   במקרה של    .9.6
רשאית להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  חברהה

ך להשתתף במכרז מביע בכ שבחר משתתףוהמשתתפים האחרים מאשרים זאת מראש. 
 הסכמתו לאמור בסעיף זה. 
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 1'ך אמסמ
 003/2023ס' פומבי ממכרז 

 
 בפתח תקווהאחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה למתן שירותי 

 להוכחת ניסיון  ציעתצהיר המ
 למסמך א' 2.2ה בתנאי הסף בסעיף להוכחת עמיד

 

זיהויאני הח"מ, _________________  עליי  _______, לאחר שה__________   __ מס'  כי  וזהרתי, 

 בועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: ם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקלומר את האמת וכי א

"  מטעם  זה  ריהיתצ  נותן  הנני .1 )להלן:  ' מס  מכרז  במסגרת(  "ציע המ_________ֹֹֹֹֹֹ______ 
שירותי    מקפ"ת  של  003/2023 ומלמתן  סירקין  בספורטק  בפתח  אחזקה  יהודה  מחנה  גרש 

 .  והתקו

 ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמו.   ציע___________ במכ מכהן נינה .2
  עבודות אחזקהביצוע ניסיון מוכח של  עלב והינ מציע  '( ג צד באמצעות ולא ועצמ )ב ציעהמ 

  ,בשנה לפחות  ש"ח 600,000מצטבר של יקף בהי גוף ציבורשל אחד לפחות  מתקן ספורט ב
הצעות  אחרון להגשת ועד למועד ה 2016 משנת מלאותרצופות  םשני שלושבמשך לפחות 

 ., כמפורט בטבלה המצ"בלמכרז
ציבורי לעניי"גוף  מק"  רשות  זה:  סעיף  מוסדוון  )לרבות  ע חית  מית  תאגיד  משרד  נוך(  ירוני, 

ממשלתי, גוף סמך ממשלתי, עירייה, חברה ממשלתית, צבא הגנה לישראל, אוניברסיטה, קופת  
 . 1992 -ם תשנ"בחולים ו/או כל גוף הכפוף לחוק חובת מכרזי חולים, בית

 

 
 

 
 

     _________________  _______________      _        _________________ 
 תאריך                          חתימה וחותמת                             שם                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

גוף לו הוענקו השם 
 שירותים

 איש קשר  תקופת מתן השירות קה גודל הנכס המנו כתובת 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 
 2מסמך א'

 3202/300' מכרז פומבי מס
 

 חנה יהודה בפתח תקווהה בספורטק סירקין ומגרש מאחזקלמתן שירותי 
 

 חשבון/יועץ מס אודות מחזור כספי -אישור רואה
 מך א'מסל 2.3להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 

 

 ____/____ תאריך: ____/ 

 לכבוד 

 מקפ"ת 

 ג.נ.,.א

 

מס /בון חש-רואההח"מ  אני   לגבי  ______________________  יועץ  הבאים  הפרטים  את  מאשר   _

מס' ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________)יש    _______________________ ית של _ לות העסקהפעי 

הוכחת(  המציע  –)להלן  המיותר(  למחוק   מכרז  של    1א'  מךמס ל  2.2בסעיף  הסף  בתנאי  עמידה    לשם 

שירותי    003/2023מס'  פומבי   תקווהלמתן  בפתח  יהודה  מחנה  ומגרש  סירקין  בספורטק  ,  אחזקה 

   כדלקמן:

 

ועד ליום האחרון להגשת הצעות    2016בין ש השניםמתוך  ) לוש השנים המפורטות להלןשכול אחת ממהלך ב

____ב  קרי    (למכרז ___________ושנת  הכ  _________עלה_____ושנת    שנת  המחזור  של  היקף  ספי 

₪    000001,2,ל  ע  ,' למסמכי המכרז1אכמפורט במסמך    גופים/מוסדותלקה  חזא אספקת שירותי  מ  ,המציע

 כולל מע"מ(. א )ל לכל שנה

 

 
 

 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 
 

     _________________  _______________      _        _________________ 
 תאריך          ת חתימה וחותמ             חשבון-רואה שם    

 
 
 

       ________________        _______________       _____________ ____ 
 פקס       טלפון         כתובת                        
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 3מסמך א'
 
 

 

 003/2023מכרז פומבי מס' 
 

 מחנה יהודה בפתח תקווה  סירקין ומגרש אחזקה בספורטקלמתן שירותי 
 

 והכרתם  אתריםבקור י בתצהיר 
 למסמך א' 2.4ף בסעי  י הסףלהוכחת עמידה בתנא

 
 

 תצהיר 
 

וכי    ות  מס' זה   אני הח"מ   בלבד,  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 : אמור אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת ל 

 

 .  הירי זה מחייב את החברה תצ ו   במציע     -כ   הנני משמש  . 1

 

ניתן  . 2 זה  מ רף  במצו   תצהירי  נפרד  בלתי  למכרז  ע הצ וכחלק    רת חב שהגשתי/הגישה  ה 

 ________________   "   מקפ"ת שפרסמה    3202/300מס'  ז  למכר   "( מציע ה )להלן: 

   . ר( ושהנני מוסמך להתחייב בשמה )למחוק את המיות   ( " המכרז " )להלן:  

 

דקתי  , ב במתחם הספורטק ובמגרש מחנה יהודה בפתח תקווה י ביקרתי  יר כ מצה   הנני  .3

הנתונים  כל  לרב   ים הפיזי   את  לא  שלהם  אך  גו ות  הריה גובהם,  דלם,  רק:  וט  מצבם, 

השירו הנמצא,   חדרי  והמטבחונים ת הריצוף,  והתחזוקתי,  ,  ים  הפיזי  הגישה  מצבם 

אחר    אליהם  נתון  וכל  ובמגרש  אחזקה  תי  שירו מתן  עם    הקשור ומיקומם  בספורטק 

 . נשוא מכרז זה ,  מחנה יהודה 

את     מכיר  והם    ם אות בחנתי  ו   י ת ביקר   , פיזית   ם אתרי ה הנני  לגביהם  טענה  כל  לי  ואין 

 על ידי.   , כמפורט בכלל מסמכי המכרז   , אחזקה ה ירותי  למתן ש מתאימים  

  
      

 :_____________________חתימת המצהיר   

 אישור 

ר לי  המוכ   הופיע בפני      עורך דין, מאשר בזה כי ביום   החתום מטה    ני א  
יו  ולאחר שהזהרתיו כי על   ___________ מס'    ת ת זהו תעוד   על פי אישית/שזיהיתיו  

ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  לומר את האמת כולה  
 י. ם עליה בפנ דלעיל וחת   לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 
              
 חתימת מאשר התצהיר       

                        

                       _______________________     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 4א' מסמך
 

 003/2023' מסמכרז פומבי  
 

 אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהלמתן שירותי 
 

 ( פלילי  רישום/  יפליל  עבר)היעדר   ותהרשע  היעדר בדבר צהרהה
 למסמך א' 2.5תנאי הסף בסעיף ה במידחת עלהוכ

 
  בעלי, מציעה  של  ליהכל המנהל, ציע, שותף במציעעל ידי כל אחד מאלה: המו רה זלא הצה*יש למ
 במציע. החתימה זכויות

 **יש לסמן את התשובה הרלוונטית בכל סעיף ולפרט ככול שנדרש.
 

 להצהיר עלי כי שהוזהרתי  לאחר ,  נושא ת.ז. _____________  ______________,_____ אני הח"מ  
 : ןכדלקמ בזאת מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים  ונשיםעל   צפוי האהי וכי האמת את

 
 "(.ציעהמ________________ )להלן: "  ב_______________  בתפקיד  מכהן אני. 1
 
 )פרט(: פשע  מסוגעבירות  /בעבירה הורשעתי ; פשע מסוג פלילית בעבירה הורשעתי לא. 2

 ______ ______________________________________________ ____________________
________________________________ ________________________________________

 ________________________________________________ __________________ ______ 
 ט(:)פר עוון  מסוגעבירות  /בעבירה יהורשעת  ;עוון מסוג יתפליל  בעבירה הורשעתי לא. 3

_________________________________________________________________ _______
 ________________________________________________________________________

________________________________ _ __________________________ _____________ 
 
ד איש מעובדי המשתתף, מנהליו ובעליו, כתב  ועומד כנג   לי לא תלוידי וככל הידוע  תלוי ועומד נג  לא.  4

בגין ;    אישום  עוון  או  פשע  מסוג  מנהליו    כןעבירה  המשתתף,  מעובדי  איש  כנגד  או  נגדי  ועומד  תלוי 
 פשע או עוון )פרט(:  ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג

____________ _________ ______ _____________________________________ _______ _ 
_________ __________ ________________________________ _____________________ 

_____________________ ___________________________________________________ 
 
 
 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו , שמי זהו כי מצהיר  אני. 5
 
 

__        _________________ __________  _________________ 
 תאריך                  המצהירחתימת                                                                                             

 
 
 "דעו אימות

 
______  אני ע הח"מ   ,_________  ,)_____________ )מ.ר.  ___________  י  כ   ת/מאשרו"ד  ביום 

עליו/ה  _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי  _______________, ת.ז. ___________  'הופיע/ה בפני מר/גב
יהא/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  להצהיר את האמת וכי  
 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.    בפני את תוכן תצהירו/ה

 
 ___________ _____ __

מאשר  עו"ד  ימת  תח
 התצהיר 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 5א'מסמך 
 

 003/2023ס' ממכרז פומבי  
 

 אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהלמתן שירותי 
 

החוק למניעת העסקה של עברייני    בתנאי לעמידה והתחייבות הצהרה
 מין 

 
המשמשת"_,  ______________ אני    ,_____________ חתימה  ומורשה    ___, כ__________   ז 

פי הוראות חוק   כי  בזאתמצהיר    "(המציע לן: "___________)לה______ב_ על    הנני מתחייב לפעול 
  במסגרת"(,  החוק)להלן: "   לפיו  והתקנות  2001-"אהתשס,  מסוימים  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה

שירותי    פ"ת של מק  003/2023'  מס  פומבי  מכרז יהודה  למתן  ומגרש מחנה  סירקין  בספורטק  אחזקה 
 . בפתח תקווה

 
 

  ההעסקה  כי המעיד ישראל  ממשטרת מראש  אישור קבלת ללא בגיר  לא אעסיק  יכ בזאת מצהיר  יהננ  .1
  על  או לעבודה עמד המו רהבגי ידי על  הן מהמשטרה להתקבל יכול כאמור אישור. החוק לפי תרתומ

 . לחוק אםבהת  והכל ,  רגיהב של.ז. ת וצילום הבגיר מטעם כוח פוייי  בצירוף המוסד /המעסיק  ידי
 

החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי   למלא אחר כל דרישותבשם המציע  ייב מתח  הנני .2
דם, כמתחייב  כוח אבאמצעות קבלן דם המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( מטעם המציע, לרבות כל א

 ם ולהציגם בכל עת שאדרש. מהוראות החוק, לשמור את האישורי
 

 
 

 הירי אמת. ן תצותוכו חתימתי זהו שמי ז 
 
 
 

_ ___________ 
 ת המצהיר ימחת

 
 

 בדבר מורשי חתימה  –אישור עורך דין 
 

זאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה  _____, עו"ד מאשר באני , הח"מ________ 
___________  ___________, המורשה בחתימתו לחייב את ____  _,ת"ז_____________ 

בהתאם   ,תקווה פתח מרכזים קהילתיים-"תמקפשל  003/2023מס'  פומבי   מכרזהמשתתפת 
 ובהתאם לכל דין.  המציע להוראות תקנון  

 
  "ד  _____________________, עו

 תאריך: ____________              
 
 
 

 אימות תצהיר 
בזאת כי   עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר"מ ,  אני הח

_________,  ________ נושא ת.ז את מר _________ביום_______________ פגשתי 
חוק באם לא  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ו

 ו. ו ואישר את תוכנו ואמיתותייעשה כן חתם בפני על תצהיר
 
  ____________________, עו"ד  _

 ______ תאריך: _____
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 6א'מסמך 
 003/2023פומבי מס' מכרז 

 
 למתן שירותי אחזקה בספורטק סירקין ומגרש  מחנה יהודה בפתח תקווה

 
ים  לחוק עסקאות גופ )א(1ב2-ב)ב( ו 2בדבר עמדה בתנאי סעיפים  תצהיר

 בורייםצי
 

 

 
בל   מס' זהות    אני הח"מ   האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  וכי  לאחר  בד, 

 אמור: בזאת ל   ק, מצהיר שים הקבועים בחו אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונ 
 

 

 וגשת על ידי יחיד:  ההצעה מבמקרה ש

)להלן:  1976-ל"ום, התשים ציבורייעסקאות גופתצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק .1

 (. "החוק"

 הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק. .2

י  ודה, צווים לפי דיני העבעל זכויות עובדת חיוביי בעניין שמירה הנני מצהיר כי קיימתי א.3

 קשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. וציים החלים בה וההסכמים הקיב ההרחב

 : המיותר למחוק את  נא  .4

מצההננ    4.1 ביותר  י  הורשעו  לא  בחוק,  כהגדרתו  אליו  זיקה  בעל  וכל  המציע  היום  עד  כי  יר 

זן בחוק דהיינו עבירה לפי  משתי עבירות כהגדרת  לא  ה שעסקרים )איסור החוק עובדים 

והכד הוגניםין  תנאים  התשנ"א בטחת  לפי    1991-(  עבירה  מינימום,  או  שכר  חוק 

 . 1987-התשמ"ז

ל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות  כל בעע או  היר כי המצי הנני מצ 4.2

להגשת האחרון  במועד  וכי  בחוק  ממועד    כהגדרתן  לפחות  שנה  חלפה  למכרז  הצעות 

 רשעה האחרונה. הה

 Xסמן ד מאלה )ון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחר כי במועד האחרני מצהיוסף, הננב.5

 (:במשבצת המתאימה

  להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9עיף  הוראות ס  -  א'פה  חלו(

 על המציע.  "( לא חלותחוק שוויון זכויות"

 'ם אותן.  מציע והוא מקיילות על הזכויות ח לחוק שוויון  9 הוראות סעיף  - חלופה ב 

 וונטיות(: יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרל –)למציע שסימן את חלופה ב'  

  עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ – (1ה )חלופ 

 ( 2חלופה) –   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 טיות(: ה הרלוונסמן בחלופות משניש להמשיך ול –( 2מן את חלופה )יר שסי)למצה 

ז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  ככל שיזכה במכר המציע מתחייב כי

  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו וםייש תבחינ חברתיים לשם והשירותים ה 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמקרה
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

תים  והשירו  והרווחה של משרד העבודה המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי

זכויות, הוא פנה   לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו ולפי יישום   ם בחינתחברתיים לשה

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןום חובותיו לייש  ואם קיבל הנחיות כאמור

 יה נתן התחייבות זו(. לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגב 

הכללי של משרד לעיל למנהל  5 לפי סעיףיר שמסר עביר העתק מהתצההמציע מתחייב לה .6

זה   מונח ההתקשרות, כהגדרתימים ממועד   30השירותים החברתיים, בתוך  העבודה, הרווחה ו

 1976 –בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:  

להתחייב   ומוסמך  ________הנני משמש בו כ_ ניתן מטעם המציע _____________ שי זה תצהיר.1

 מו. בש

 

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2

 
בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי  וביו חי המציע קיים את הנני מצהיר כי .3

 מכרז.  שר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא הההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בק

 
 תר:  ויק את המנא למחו.4

מצהיר     4.1 המציעהנני  היום  עד  ביותר    כי  הורשעו  לא  בחוק,  כהגדרתו  אליו  זיקה  בעל  וכל 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  דהיינו עבירה לפי    בחוק  י עבירות כהגדרתן משת

התשנ"א הוגנים(  תנאים  והבטחת  לפי    1991-כדין  עבירה  מינימום,  או  שכר  חוק 

 . 1987-מ"זהתש

משתי עבירות    יקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותרי המציע או כל בעל ז ר כ צהינני מה 4.2

במו  וכי  בחוק  להגשת  כהגדרתן  האחרון  ממועד    הצעותעד  לפחות  שנה  חלפה  למכרז 

 ההרשעה האחרונה. 

 

 Xסמן הצעות למכרז מתקיים אחד מאלה )בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ה.5

 (:בצת המתאימהמשב

   להלן:   1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוק שוויון זכויות  ל  9הוראות סעיף    -  ה א'חלופ(

 מציע. על ה "( לא חלותזכויותחוק שוויון "

 'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 : ונטיות(שנה הרלו ולסמן בחלופות מיש להמשיך  –למציע שסימן את חלופה ב'  )

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   או יותר.   עובדים  100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –( 2ימן את חלופה )יר שס )למצה 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

דה והרווחה  ל משרד העבובמכרז יפנה למנהל הכללי ש המציע מתחייב כי ככל שיזכה

  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם ברתיים רותים החוהשי

 .ליישומן בקשר ותקבלת הנחי לשם –הצורך  ובמקרה

ע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  המצי

ה  זכויות, הוא פנ לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו ולפי וםישי   החברתיים לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןחובותיו  בל הנחיות ליישוםואם קיכאמור 

 ן התחייבות זו(. יה נתעמו התקשרות שלגב לבצע פנייה זו ונעשתה 

 

משרד לעיל למנהל הכללי של  5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף .6

זה  ת, כהגדרת מונח ההתקשרו ם ממועד  ימי 30ים, בתוך  העבודה, הרווחה והשירותים החברתי 

 . 1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 

 

                                                                                                   _________________

_______ __________          

 צהיר חתימת המ      תאריך      
            

 

 

 

 

 אישור
 

 

הופיעי  אנ  _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  בפני  / החתום  ה 

מוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו  ___ ה________ 

ד  אמת בלבלה ואת הלומר את האמת כועם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  מורשה החתימה מט

יהיה/תהיה  יעשה/תעשה    וכי  לא  בחוק אם  לעונשים הקבועים  הצהרתצפוי/ה  נכונות  אישר/ה  ו/ה  כן, 

 ה בפני.ה עליוחתם/מ  דלעיל

 

 

 

 

   _________________ _________________          

 ד עו" חתימת              חותמת עו"ד                              
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 7א'מסמך 
 

 003/2023מס'   פומבימכרז 
 

 אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהלמתן שירותי 
 

 
 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים

 
ת.ז.    ואנ  ,_________________  ,_________________ _________________,  הח"מ 

מטע__________ חתימה  מורשי  מס'  _____________________ם  ______   _______________
האמת וכי נהיה   את להצהיר עלינו "(, לאחר שהוזהרנו כיהמציע: ")להלן__________  זיהוי/ח.פ. __

 כדלקמן:  בזאת מצהירים כן, נעשה לא באם בחוק צפויים לעונשים הקבועים
 
אנחנו 1 כ ___________________-כ  מכהנים .  ]תפקיד[,   ______-

 [. המציע__________________________ ]שם -_ ]תפקיד[, ב_______________________ ____
 המציע.  מטעם זה רתצהי מוסמכים לתת . אנחנו2
 שהוא גוסו מין או חשש לניגוד עניינים מכל עניינים . אנחנו מצהירים כי איננו מצויים במצב של ניגוד3

ו צפויים  וכי אנחנו איננ או מוסדותיה,    החברם במיחום ההתקשרות ו/או גורת ב עניין בעלי עם גורמים
 ההסכם.  ם מילוי התחייבויותינו על פי טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עו/או לכל תביעה ו/או דרישה  

נודיע . אנחנו מתחייבים4 אנחנו עלולים להימצא   שבגינם מצב או  נתון כל  על  מידי  ה באופןחבר ל כי 
האמורים החל ממועד הגשת ההצעה ועד   המצב או הנתון לנו דעווהי עם מיד  עניינים גודינ של במצב

  ככל ונזכה במכרז.שרות להשלמת ההתק
נמנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידינו במסגרת ההתקשרות שלא למטרת    תחייבים כי. אנחנו מ5

ענייננו  ת  אופן שיש בו כדי לקדם אל זה להימנע מכל שימוש במידע בביצוע התחייבויותינו כאמור, ובכל
 ו ו/או ענייני צד שלישי. ו/או מי מטעמנ

ה  חברל מראש שלמת ההתקשרות, נדווחכי ממועד הגשת ההצעה ועד לה םבי חייומת  . אנחנו מצהירים6
בניגוד כל עם להתקשר  שלנו כוונה כל על שתהא  להתקשרות  להביא  העלול   תינויבויולהתחי  גורם 

ה בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים בחברלהוראות  לא חבר היין.  ענה  רשאית   התקשרות לנו שראל ה 
ואנחנו ניגוד  היעדר יחובט שי אחרות הוראות לתת או כאמור כי  עניינים,   בהתאם נפעל מתחייבים 

 .זה בהקשר אלו, להוראות
  ה חברג שהוא בגין כל החלטה של ה. לא תהיינה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסו7

 טה הקשורה במכרז זה. ינים לרבות בעניין החלניבקשר עם מניעת ניגוד ע
 דית של ההסכם. ה מהווה הפרה יסוחברזו כלפי היבות . ברור לנו כי הפרת התחי8
  . מובהר בזאת שלעניין זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד 9

 וד עניינים.  עניינים או בעל פוטנציאל לניג
 ו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת. הו שמנו, זצהירים כי זמ  . אנחנו11
 

_______________ ______ 

מת )חתי                                                                                                                                

 מצהיר/ים( ה

 אישור עו"ד
 

________________ הח  אני בעל  _,"מ  מ  ת/ עו"ד,  _______רישיון  ביום  ס  כי  מאשר/ת   _
_,  _________ וה"ה _____________ י ה"ה ______________, ת.ז __בפני   __________ הופיע/ו

שהסברתי    המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם( ולאחר  -ת.ז ___________, )במקרה של תאגיד  
 בפניי.  יותחייבות דלעיל, חתמו עללהם את משמעות כתב הה

 
____________ ______ ____________________ 

 ה חתימתאריך 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 8א'מסמך 
 

 003/2023' סמפומבי  מכרז 
 

 אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהלמתן שירותי 
 

 חבר מועצת העיר או ו/ מקפ"ת הצהרה בדבר קרבה לעובד
 
 
 

 דבולכ
 מקפ"ת

 
 א.ג.נ., 

 

 בה היעדר קר -ייבות והתח הצהרההנדון: 
 
 הנני מצהיר כלהלן:    

 
 אני המציע החתום מטה אינני נמנה על אחד מאלה:  .א

 
)בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, אחיין או אחיינית( של חבר/ה   משפחהקרוב (.1)

 .העיר פתח תקווהמליאת 
 
 . מליאהר הותפו של חבסוכנו או ש(.2)
 
 .(רה"חב"ה)להלן:  תפ"מקו של עובד וגו, שותפו או סוכנז בן(.3)
 
( לעיל חלק העולה על עשרה  2) -  ( 1ד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה )תאגי(.4)

( לעיל מנהל או  2) -( ו 1נויים בסעיפי משנה )ים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמ אחוז
 עובד אחראי בתאגיד.  

 
ה  חברקה בין העסב  ת בחוזה אוהחוק האוסרות התקשרו ידועים לי הוראותהיר כי  הנני מצ .ב

כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות לגבי איסור על    ליאההמ בר לבין ח
לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף  החברהוזה שבין  התקשרות בח 

ל כריתת חוזה  הוראות הפקודה, במקרה ש לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על
ה על פי החלטתה חבר יטול על ידי הזה לבניתן החוכאמור לעיל,   להוראות החוקבניגוד 

א לשלם את שקיבלה על פי החוזה ול ה חייבת להחזיר את מה חברומשבוטל לא תהיה ה
 שוויו של מה שקיבלה. 

 
סעיף  ל הקשור להצהרתי כאמור ב כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכ  .ג

 שינוי. רות הד עם ק מיה  חברעל כך ל תחייב להודיעא' לעיל, הנני מ 
 
 
 
 

_________                                          ___________     _____      
 חתימה וחותמת המציע                                                             תאריך 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 9א'מסמך 
 
 

 צרף להצעתושעל המציע לת בנקאית  נוסח ערבו
 
 
 

 _____ __________ סניף ______ 
 

 רחוב _____________________ 
 

 מיקוד ____________________ 
 

 __ ____________ טלפון ______
 

 תאריך ___________________ 
 
 

 לכבוד
 מרכזים קהילתיים פתח תקווה  -מקפ"ת

 2קומה   21שפירא  רחוב
 ה ופתח תקו 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 מס'  ערבות בנקאית דון:  נה
 
 
  עשרים אלף )במילים:    20,000₪של  כולל  לסכום  סכום עד  ם כל  פיכם לתשלובים בזה כלער  אנו .1

)להלן:   "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת ______________________  )להלן: ( חדשים שקלים
אחזקה בספורטק סירקין ומגרש י  שירותלמתן    ,003/2023מס'  פומבי  בקשר למכרז  "הנערב"(,  

  .ולמילוי תנאיו  ,חנה יהודה בפתח תקווהמ

  
 מתאריך התקבל דרישתכם על   ימים חמישהמ לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2

 בתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה  לפי כתוידינו  
ו חייבים לדרוש את  יתהש  את דרישתכם ומבליליכם חובה להוכיח  סכום הערבות, מבלי להטיל ע

 נערב.שלום תחילה מאת ה תה
 
ות  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דריש .3

על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה 
 הכולל הנ"ל. 

 

  -מקפ"תלחשבון  רך של העברה בנקאית ד לע  נו,י שה על ידל יעלעי  2סעיף כאמור בהתשלום  .4
כם בדרישתכם או באמצעות  יהפרטים שיימסרו על יד   יעל פ מרכזים קהילתיים פתח תקווה,

 שיקול דעתכם הבלעדי.  יפל  ו לפקודתכם עינשויה על ידהמחאה ע
 

תאריך זה   בלבד ולאחר  ל(ול)כ 2023 שנת אוגוסטחודש  ל 27ליום עד בתוקפה ערבות זו תישאר  .5
 ת. לט ומבוה  טלב יהתה

 
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
 
 הסבה. או ל  ניתנת להעברהערבות זו אינה  .6
 
   

                                                                                                     ___________________    
 ק    ה    ב    נ                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 10א'מסמך 
 
 

 ובדים זרים תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת ע
 
 

י  כ והאמת   לומר את________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני הח"מ ____________ ת.ז .___ 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   

שהוא הגוף   ("הגוף"  –להלן )_______ הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ .1
ח  ם פתהילתיימרכזים ק -"ת מקפשל   003/2023למכרז מס 'המבקש להגיש הצעה 

 ר זה בשם הגוף.  תת תצהיאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ל ווהתק

ב לחוק  2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקה נחים" שמעותם של המובתצהירי זה, מ .2
, תחת הכותרת  "תשלום ("החוק" -להלן) 1976 –התשל"ו  עסקאות גופים ציבוריים,

י". אני  עם גוף ציבורתנאי לעסקה  –שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 
 ן/ה אותם.  ותם של מונחים אלה וכי אני מבילי משמעמאשר/ת כי הוסברה 

ב לחוק) המשתתף לא 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  .3
עבירה עפ"י חוק   -ותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  רשע בפסק דין חלוט בי הו

או   1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"אעובדים זרים (איסור העסקה שלא 
) או, לחלופין,  31.10.02אחר יום , שנעבר ל1987 -שכר מינימום, התשמ"זי חוק לפ

 המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף  

עבירה    -לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  ב2
-תשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)ה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור

, אולם  (31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -תשמ"זאו לפי חוק שכר מינימום, ה 1991
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4

 

 ________________________   

 חתימת המצהיר  

 

 אישור

________, עו"ד מ.ר.  , _______ ________, הופיע בפניי ביום הריני לאשר, כ 
וכר לי  ________ '___, המ__________, מר/גב__________, אשר משרדי ברחוב __

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  באופן אישי
 פני.  עליו ב עשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתםבחוק אם לא י

  
 

__ __________________
    עוה"ד חותמת + חתימת 
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 11א'מסמך  

 3202/300ס'  פומבי מ   רז מכ 
 
 

 אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהלמתן שירותי 
 

 הצעת והצהרת המציע 
 

  כתובת _________________ __________________ח.פ./ת.ז.  ______________________ הנני
המכרז   מצהיר מסמכי  כל  את  ובקפידה  בעיון  קראתי  בזה  מצהיר    ,מסכיםהנני  ,  כי  ומתחייב 

 כדלקמן: 
 :כי בזאת הנני מצהיר 

ביצוע  ל הגורמים האחרים המשפיעים על כרז וכ נאי המת  כיהבנתי את כל מסמכי המכרז ו.1
 לכך קבעתי את הצעתי.  כרים לי וכי בהתאםהמכרז, ידועים ומוא  נשו  התחייבויותה
  

,  גודלם הפיזי,ם לא רק את מצבך א בותלר   םתואובחנתי בדקתי , נשוא המכרז באתריםביקרתי .2
את  ווכו'   השירותיםהמטבחונים ת, מיקומם, הגישה אליהם, הריצוף, הריהוט הקיים, החלונו

 . ים מכל הבחינות לצורכי מטרת הצעתימתאמ  םאות יומצאת  םסביבת
 

בצע את  וגל מכל בחינה שהיא, לס מוהכישורים והמומחיות הדרושים כ"א, הנני בעל הידע, הניסיון, .3
כוחי  ההתחייבויות על פי הוראות המכרז והחוזה על נספחיהם. ברשותי או ב ות ו/אל הדרישוכ

 נשוא המכרז.  י התחייבויותימנת לבצע את והציוד הדרוש על   , החומריםלהשיג את כל כוח האדם
 

 . בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.4
 

מין וסוג הכרוכות   ובין כלליות, מכל בין מיוחדותת, צאול ההואת כ  המחיר הנקוב בהצעתי כולל.5
יטלים  ם, ביטוחים, הסימי ת רווח, תנאי המכרז, לרבו נשוא המכרז על פי  ייהתחייבויות בביצוע 
וכלל התוספות הנדרשות    שכר המינימוםלא פחות מ לש תשלום חישובתוך   אה אחרתוכל הוצ

   .ההעבוד ניבדיים  ות הקיימם וההרחב ובהתאם לכלל החוקים, הצווילשכר העובדים 
 

ו/או מי   עם מציעים אחרים  הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום.6
 .מטעמם

 
כאמור מכל   החברו חלקו, וכי אם החליטה ה רשאית לבטל את המכרז כולו א החבר לי כי ה  ועיד.7

ה אינה חייבת  חברוכי ה  יעה בגין כל פיצויתב ת ה ו/או זכויה לי כל תביעהת סיבה שהיא, לא 
 . לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא

 
א המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  שונ את כל התחייבויותיו ני מתחייב לבצע אם אזכה במכרז הנ.8

  על פימטעמה ו הנ ו/או הממו החברלשביעות רצון ה רשמתי בהצעתי, המחירים ש והחוזה לפי
 והמכרז.  הוזות הח הורא

 
וזאת תוך שבעה ימים  אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן .9

 על זכייתי במכרז: מתאריך הודעתכם
 תום כדין. ה כשהוא חחברלמסמכי המכרז ולהחזירו לב'  מךמסלחתום על החוזה .א
   5ב' פחנסב ח המצורף אי החוזה בנוסנ תלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום .ב

 לחוזה כנדרש במסמכי המכרז )ערבות ביצוע(. 
לחוזה   8בנספח ב' ףמצורלהמציא לכם אישור חברת הביטוח על קיום הביטוחים בנוסח ה.ג

 המכרז. כנדרש במסמכי  
 

לעיל כולן או מקצתן   9אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא  .10
תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית   החבר א המכרז והשו נ בודותבצע העאבד את זכותי לא

ביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכול  המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מפעיל ו/או מציע אחר ל
 ט במכרז.  כמפור

 
עקב   החברעמדו לרשות הא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיכן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יה .11

 עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. ל  ע וטלת שאני נתחייבויופרת ההה



26 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

מיום חתימת החוזה או במועד    חודש תוך  קה  האחז שירותי  להחל במתן  הנני מתחייב  .12
   . ניתנה הארכה ככול ש   , שקבעה החברה 

ה  חברהלטובת נה לבקשתי ללא תנאי  ף ערבות בנקאית שנית צרמ  להבטחת קיום הצעתי הנני.13
ה תהיה רשאית לדרוש הארכת  חברסכים שה ואני מ  ידוע לימכי המכרז. למס  בנוסח המצורף

היתר, הארכת  תוקף הערבות הבנקאית. ידוע לי כי הארכת תוקף הערבות הבנקאית, פירושה, בין  
הבנקאית    בזכות לחלט את הערבות  הר חבארכת הערבות יזכה את התוקף הצעתי. סירוב לה

 . רבות במקרה כזהחילוט הע ה בקשר עםחברכנגד הענה ן סופי ולא תהיה לי כל ט לטובתה באופ 
 

אינה מדווחת ואינה מתקזזת במע"מ, אשר על    החברה ה  במועד הגשת ההצע   ידוע לי כי .14
ל  תקזז במע"מ ע ניתן יהיה לה   י השכירות ולא פיק חשבונית בגין דמ כן החברה לא תנ 

ית, כמו  עצמ   הנני מתחייב להמציא חשבונית ככול שהחוק מחייב  תשלום דמי השכירות,  
לך תקופת ההסכם לדווח מע"מ הנני מתחייב להוסיף  מה ברה תחוייב ב כן היה והח 

   כדין.   לתמורה הנקובה על ידי את גובה המע"מ 
 

 

כ"א נדרש אספקת לרבות האחזקה   ותימתן כלל שירל  בתמורה
ספח  המפורטים בנ  מצעים, החלפים והא, הציודחומריםהכלל  אספקת ו

  כנקוב, ש"ח  00070,על לה שלא יע חודשי לתשלום כאי  ז אהיה ההפעלה 
 בהצעתי:

 
כלל שירותי ע המוצע על ידי בתמורה לביצו םהתשלו 

הוראות  ל בהתאם    ספקת כ"א וחומריםלרבות א אחזקהה
בתוספת    חודשלש"ח  __________ והנ המכרז מסמכיו

 . , ככול שיחולמע"מ
 

 של הקבלן.  13 -עבודה ההחל מהחודש הלמדד  ד צמו יהיההתשלום 
 

                                                   תיאורו:   ע:ם המציש

 נא לפרט.  ותפות או אחר( )אדם, חברה, ש

 ___________ טלפון: ______________בת: כתו    __________ ./ח.פ :ת.ז

 _______ ____________ ____אי מייל: ___________פקס: 

 
 

 ____________ ח ת י מ ה   ______________תאריך: 

 
 הלן:ת האישור ליש למלא א הנו תאגידבמידה והמשתתף במכרז 

 
 אישור

 
עו"ד/רו"ח  כי חתימות    התאגיד   אני הח"מ _____________  בזאת  __________________ מאשר 

ב _________  _,ה"ה ______________ מנהלים  שניהם    אגידתהבצרוף חותמת    תאגיד________, 
 .התאגיד, את  וותקנותי התאגידי תזכיר על פ מחייבים,

_______ __________ 
 "ח עו"ד/רו
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 מסמך ב' 

 הסכם 

 

 ________   בשנת דש ___________ בחוביום __  תח תקווהבפשנערך ונחתם 

 

 מרכזים קהילתייםמקפת       בין:

 פתח תקווה  ,21 יראשפ  ב רחומ

 ( "רהבח"ה)להלן: 

 מצד אחד 

 

 _____ _______________________ __     לבין:

 _ _________________ _______ כתובת 

 _________________  ת.ז/.פ ח/.מעמס' 

 ( "הקבלן")להלן: 

 מצד שני 

 

מכרז  חברהוה הואיל : מס'    פרסמה  שירותי  (  "המכרז"  )להלן:  003/2023פומבי  אחזקה  למתן 
 (; "האתרים")להלן:  ין ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווהורטק סירקבספ

למכרז  הו והואיל: הצעה  הגיש  השירותים  קבלן  ביצוע  את  עצמו  על  לקבל  המכרזוהסכים   נשוא 
 ; בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו

 ; והקבלן זכה במכרז והואיל:

האמצעים  לקי החילוף,  ח  ,והאחזקה  חומרי הניקיוןמצהיר כי ברשותו כל הציוד,    בלןוהק והואיל:
א הסכם זה באופן רציף נשו  לרבות הניקיון  הזקהאחשירותי  ע  והעובדים הדרושים לביצו

הרוסדי את  לבצע  מסוגל  הינו  וכי  הנדרש   שירותים,  הזמנים  לוח  ועפ"י  הנדרשת  ברמה 
 בהסכם זה; 

 

 ן הצדדים כדלקמן:ותנה והוסכם ביאי לכך הוצהר ה

  ים וכותרותמבוא, נספח .1

 

 ה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  חוזה ז מבוא ל 1.1

וזה ולא ישמשו ח כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מה 1.2
 לצרכי פירושו.  

 : הגדרות 1.3

 מעות הרשומים בצדם: הפירוש והמש  המפורטים להלןיו למונחים זה יהבחוזה                       

 

     שירותי  יבוצעוהם  ברש מחנה יהודה ן ומגסירקי ספורטקמתחם  – "אתרים"
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 ; להסכם 1'ב בנספח רטים המפו  רהבחעבור הקה חזא ה                                 

קריאה  קבועות  טפות/ושה  אחזקעבודות    -"האחזקהעבודות    /קהחזאשירותי  " עפ"י  ו/או 
יהודה, מחנה  ומגרש  סירקין  ה ב  כמפורט  הכול  בספורטק  ,  הסכםהוראות 

 חיו. כל נספ  לרבות

   .ין הסכם זה או חלק ממנויענ לעל ידו   הוסמכו/שהוסמך מיאו   מנכ"ל החברה  -    ""מנהל 

 ;אחזקהה שרותיהאתר נשוא   מנהל –" אתרה"ממונה 

עובהזוכההספק   – "הקבלן" לרבות  מטעמהמוסמכים  יו  מורשדיו,  ,  קבלן  ולרו  והבאים  כל  בות 
 ; ההעבודמשנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 

 בודה הממונה מטעם הקבלן.  ל העמנה -"  מטעם הקבלן עבודה מנהל"

 ; או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלקו הר בחה רבזג  –"הגזבר" 

 ; שכה המרכזית לסטטיסטיקההלכפי שפורסם ע"י  רכן, רים הכללי לצמדד המחי  – "המדד"

הידוע  – הבסיס""מדד  ההמדד  להגשת  האחרון  למכרז,  במועד  חודש  הצעות  מדד    דצמבר שהוא 
    .על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהפורסם כפי ש 2022 לשנת

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה:  1.4

 ; האחזקהומועדי רים רשימת האת – 1ב' נספח 1.4.1

 ; האחזקהמפרט שירותי  – 2'בנספח  1.4.2

 ;האחזקה מפרט חומרים ואמצעים לביצוע שירותי  – 3'בנספח  1.4.3

 ; קבלת מפתחול טוקפרו – 4'בנספח  1.4.4

 ; זהנוסח ערבות בנקאית לחו – 5'בנספח  1.4.5

 ; טבלת פיצויים מוסכמים– 6ב' נספח 1.4.6

 ;ן אחריות בנזיקי  – 7'בנספח  1.4.7

 ; אישור קיום ביטוחים –8'בנספח  1.4.8

 י נפרד מחוזה זה.  הווים חלק בלתמסמכי המכרז מ 1.5

חס אליהם, בין ע"י  ה או כל הסתייגות ביתוספת שייעשו ע"י הזוכה בנוסח הסכם זכל שינוי או   .2
אחרת, לא יחייבו את  או השמטה במסמך זה, או בין במכתב לוואי או בכל דרך  שינוי או תוספת  

 . חברהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי ה  חברהה

 

 מהות ההסכם

יבצע עבה .1 כל  כ  כל, ה אחזקה באתריםשירותי    חברהור הקבלן  על  זה  וכמוסכם בהסכם  מפורט 
 פחיו. נס

ה  יבצע  הקבלן    עפ"י קריאה אחזקה  וכן שירותי    שוטפיםההאחזקה    שירותיאת כל    חברהעבור 
זה    יםהנדרש הסכם  נספחיו,  במסגרת  יהודה,לרבות  מחנה  ובמגרש  סירקין  ל  והכ   בספורטק 

 נספחיו.כל זה על  בהסכםכמפורט וכמוסכם 

מ .2 תוך    להעביר תחייב  הקבלן  מיום חתי  14למנהל  עבודה  העובד/יםכם,  מת ההסימי  פרטי    את 
: שם מלא,  ו ל כליים  / העובד  פרטיזה.  עפ"י הסכם  האחזקה  ים על ידו לביצוע שירותי  /המועסק 

, אישור ע"פ חוק למניעת  טלפון ניידה, תאריך תחילת עבודה, מספר  מס' תעודת זהות, שנת ליד 
 . עברייני מיןהעסקת עובדים  
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יעה ו/או תוספת  עם כל שינוי ו/או גר  ך תקופת ההתקשרות מידל במהלת המנה ן יעדכן אבלהק
 יון כל פרטי העובדים שנוספו. של עובד, בצ

עבודות   את  יבצע  ועל  שיספ  אמצעים בו  חלפיםב,  םבחומרי  ,םבכליהאחזקה  הקבלן  בעצמו  ק 
ביעות  הטוב ביותר ולשהצד  על    ותבודבהתאם לדרוש לשם ביצוע הע  , כםכמפורט בהס  חשבונו
ה מ   מנהל.רצון  ללספתחייב  הקבלן  חומריק  ואמצעים  עובדיו  למפורט  ם  ' 3ב  בנספחבהתאם 

 . האתריםבכל   האחזקהישמשו לביצוע עבודות להסכם, אשר 

 

 תקופת ההסכם  .3

ל   .3.1 הינה  ההסכם  __בתחילתה  שחודשים,    12-תקופת  ביום ____ יום  וסיומה   ___  
 (. אשונה"תקשרות הר"תקופת הה)להלן  _________

עפ שאיתר  יהתה החברה   ש,  דעתה  "י  להיקול  תקופת  הבלעדי,  את    ההתקשרותאריך 
נוס  בתקופות  עד  הראשונה  של  של חודשים    12פות  הכוללת  שהתקופה  ובלבד  אחת,  כל 

 חודשים.   36לא תעלה על ההסכם, כולל תקופת ההתקשרות הראשונה, 

לכל  את תקופת ההסכם  ת להאריך  תהא רשאי  חברהבהר בזאת כי ה הסר ספק מו  מעןל
 . הבלעדי דעתה שיקול ילפ והכללחלקם,  או אתריםה

פה שממועד הגשת  ת הקבלן על הצהרה ביחס לתקולהארכת ההתקשרות הינו חתימ   תנאי
 להסכם. 7ב' בנספחההצעה למכרז ועד למועד הארכת ההסכם, בנוסח הקבוע 

ל  ההסכם  כי  בזאת  והקבמובהר  במידה  יוארך  חא  לא  על  לן   7ב'נספח  ההצהרה,  תם 
 והדבר יהווה עילה לחילוט הערבות. , בהים אים המפורטלא עמד בתנ, ולהסכם

יום טרם   14ך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לקבלן עד  ארילה  חברההחליטה ה
    התקופה המוארכת./ההסכם סיום תקופת

הצדד על  לחול  ימשיכו  ההארכה  ההסכםבתקופת  הוראות  כל  ים  שינוי למעט    ,ים 
 המחויבים עפ"י דין. 

תהא    חברהה, יהוו תקופת ניסיון לקבלן, והקבלןעם    תונים להתקשרוהחודשים הראש  6
להודיע  רשאי העסקתו,  ת  הפסקת  על  של   14לו  דעתו  שיקול  פי  על  באם,  מראש,  יום 

 . ויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונוחייב בהת  קבלןהמנהל, לא עמד ה

 

 חזקה האעבודת  .4

  , בהתאם 1'בח  בנספהמפורטים    חברה ה  באתרי  אחזקה שוטפת לרבות ניקיוןהקבלן יבצע    .4.1
    . , ולהוראות המנהללתנאי הסכם זה

בקפידה,    ובנספחיבהסכם זה ו  פ"י המפורטבהתאם ועהאחזקה    שירותיהקבלן יבצע את    .4.2
 בהסכם ובנספחיו. מרבית ובמועדים הנקובים בדייקנות 

לביצוע ה  כמותאת    זה,, במסגרת הסכם  להעסיקמתחייב    לןהקב  .4.3 הנדרשת  של   םעובדים 
 ו של המנהל.   על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונ  האחזקה  שירותי

 הבאות: יחולו ההוראות  האחזקה   שירותיוע ביצעל   .4.4

רמות  ")להלן:    '2ב  בנספח  רט כמפוע  ביצו ה  רמותבהתאם ליבוצעו  האתרים  ניקיון   .4.4.1
 המנהל לכך. ע"י הוראות שיינתנו  פ"ים ועועדיויבוצעו במ  ,("הביצוע

ב  .4.4.2 יבוצעו  התחזוקה  ו מקצועי עבודת  מונעת יחולות  תחזוקה  לעבודות  ת  קו  צע בואשר 
יום המנהל  ות ל  בהתאם  ביום  ידי  על  מאושרת  שברכנית  תחזוקת  אשר   ולעבודות 

 . ("הביצוערמות ")להלן:  '2ב  בנספח למפורטהכול בהתאם  יבוצעו במידת הצורך
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ובמשרד.4.4.3 מרוכזתתתקיים    חברהה   אתרי/ממשרדי  אתר/במקרה  שבוע   חופשה    של 
יידרש    במתכונת רגילה,עובדת  אינה    חברהת שבגינה החר יבה אומעלה  ו/או מכל ס

לבצע  הק תוכנית  האחזקה    שירותי את  בלן  ע"י    ובכתב   שתקבע מראש עבודה  עפ"י 
ההמנהל תוכנית  את  עבודה  .  על  חברהה   אתריתגדיר  ל  שיהא  היה    תחזק.הקבלן 

החופשה ה   המרוכזת   ובמהלך  שבגינה  אחרת  סיבה  מכל  עובדת    חברהו/או  אינה 
רגילה,  מתכב בשעות    האחזקה צע  ותב  ,חברהה  אתר בחלקית  פעילות  תתקיים  ונת 

              לעיל. כתובה כאמור   כפי שיוגדרו ע"י המנהל בהודעה אתרשל ההפעילות 

רשימה    תמהוו  ןאינ ,  נספחיועל    בהסכם זה   טותהמפורמוסכם ומובהר בזאת כי המטלות    .4.5
, האחזקה  תוע עבודעם ביצ  בקשרשל הקבלן    וויבויותימח  כדי למצות את  ןאין בה וסגורה  

על פי    כאמור,רוט  ישה נוספת שאינה במסגרת הפיחייב לבצע כל מטלה ודר והקבלן יהא  
ובלב  ותהורא העבודות,  לביצוע  ביחס  ותוספות  שינויים  לרבות  המטלה  שד  המנהל, 

ובהינה  הנדרשת   הקבלן  של  עיסוקו  בכלל   האחזקה  שירותיל קשר  במסגרת  כהגדרתם 
 .כי ההסכםמסמ

לא  וכי  וביקר בהם  להסכם    1'בכנספח  המצורפת    אתריםמצהיר כי עיין ברשימת ה  ן קבלה  .4.6
 .  תחזוקתי שלהםזי ופיצב ומ גודל , כל טענה בנושא פיזורתהיה לו 

 שעות.   3 -ל עובד מטעמו לא יפחת מכי יום עבודה ש עוד מצהיר הקבלן

רשימת   .4.7 כי  בזאת  ב'המפורטים    האתריםמובהר  החברה   1בנספח  לשינוי.  ניתנת  להסכם 
ולצרכיה   להחלטתה  להוסיף/להפחית  בהתאם  עת  בכל  רשאית  לרשימת  תהיה  אתרים 

  חזוקה אה ושעות    תכולת ,  וכן לשנות את היקף, ימי  הסכםל  1עה בנספח ב' המופי  אתריםה
והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לשינויים שהורתה לו    ימים  3, זאת בהתראה של  באתרים

 .החברה לבצע

בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה,    האחזקהעבודות    ן מתחייב לבצע אתבלהק .4.8
פי    אשר יבוצעו על ידו עלהאחזקה  ב עבודות  והוא יהא אחראי ללא סייג כלפי החברה לטי

 הסכם זה.  

ו/או מי מטעמם לביצוע  כי אישור מפורש או משתמע של המנהל /הממונה  מובהר בזאת,   .4.9
ו/א אחזקה  עבודות   מהןכלשהן  חלק  לו  או  הועברו  ,  או  ניתנו  אשר  מידע  או  מסמך  כל 

ריותו המקצועית המלאה, ולא יהא בהם בהתאם להסכם זה, לא ישחררו את הקבלן מאח
  ו/או המסמכים  אחזקהההחברה אחריות כלשהי לטיב עבודות  כדי להטיל על המנהל ו/או  

 האמורים.  

של החברה לעניין האמור בהסכם   הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי הוא נציגה ושליחה .4.10
 מדו זה.  זה, וכי הינו חב כלפיה בחובת נאמנות, כמתחייב ממע

ח ולתושבי הסביבה במהלך ביצוע  הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אור.4.11
 העבודות.  

התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן    הקבלן ישמור ויקפיד על כללי.4.12
ורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי  מצד כל ג

 .כל אדם

 .  תג הנושא את שם העובד בדש החולצהמן עבודתם, עובדי הקבלן ילבשו בז .4.13

  ם ובחומרי  ד, בחלפיםיוצ, בםבכליעים,  אמצבבכ"א,    האחזקהיבצע את עבודות   ןהקבל         .4.14
בעצ ושיספק  חשבונומו  לעל  בהתאם  לשם  ,  העבודדרוש  ביותר    ותביצוע  הטוב  הצד  על 

רצ הולשביעות  לספק    מנהל.ון  מתחייב  חומריהקבלן  ולעובדיו  ציד  חלפים,    ם כלי ם, 
 . האתריםבכל  האחזקה עבודות  ישמשו לביצוע להסכם, אשר  '3ב בנספח מפורט בהתאם ל

החומרים .4.15 הכל  יעשו   החלקים  ,אמצעים,  בהם  במסגרת  הציוד  שימוש  הקבלן    עבודות ה 
 עות רצונו המלאה. יהיו באיכות מעולה, מהסוגים כפי שיקבע המנהל ולשביהאחזקה  

הניקוי .4.16 חומרי  החלקיםכל  הכלים,  כהאחזקה  וציוד    ,  יהיו  הקבלן  ע"י  אלו  שיסופקו 
לשימ  חומריהמאושרים  הבריאות,  משרד  ידי  על  קיימי  חלקים/מוצרים/ םוש  ם  לגביהם 



31 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

קפו במהלך  ם, וכל תו תקן אשר יכנס לתותקן ישראלי ככל שקיים לגביהם ישאו תו  תקני
 תקופת ההסכם.  

חומיחלי  הקבלן  .4.17 ויספק  לצורך העבודות,  חומר שאינו מאושר  כל  מיידית  חלופי  ף  ניקוי  ר 
 לשביעות רצונו של המנהל.

יק       .4.18 שניתן,  לקבלןככל  המנהל  )חדר  צה  נעול  לאחמקום  ארון(  או  צון  וחומר סנת    ייודו 
 . באתרים האחזקה י/המשמשים את עובדהאחזקה  

מהאמור  מ לגרוע  באופן  לעיל,  בלי  למלא  מתחייב  הקבלן  כי  בזאת  את  מובהר  שוטף 
סבון ידיים וחומר לחיטוי    ,נייר לניגוב ידיים  ,נייר טואלט  ון:חומרים שיסופקו על ידו כגה

, והכל כמפורט  אתריםבלכך    במתקנים המתאימיםו ש  והכל עפ"י הנדרמטהר אויר  ידיים,  
 להסכם.  '3ב  בנספח

על   מוסכם  ספק  הסר  הקבלן  למען  זכאי  לה  התמורה  כי  עבודות  הצדדים,  ביצוע  בגין 
כמפורהאחזקה התמורה  ט  ,  הוצבפרק  בגין  תשלום  גם  כוללת  הקבלן  אולהלן,  עבור  ת 

חלקים,חומרי  ואספקת  תרכיש ציוד,  כמפורט  אחזקההוכלי    אמצעי  וכול  חלפים   ם,   ,
ניוובכלל מסמכי ההסכם    זה   בסעיף העובדוכן  לתמורה    ,ים/ ד  זכאי  יהא  לא  וכי הקבלן 

 . פרק התמורה להלןקבועה בו/או תשלום כלשהו בגין כך בנוסף לתמורה ה

 

 ה הפרה יסודית של ההסכם.פרק זה, על כל סעיפיו, הנו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהוו

 

 תוח על העבודופיק .5

יח את קיומן המלא של  ההסכם ויבט   נשוא האחזקה    שירותי של    ם על ביצוע  יפקח  קבלן ה   .5.1
אין בקיומו של פיקוח זה בכדי לעלות לכדי קיומם    . כל נספחיות הסכם זה על  כל הוראו
 לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו.  חברהמעביד בין העובד של יחסי 

דין    קבלןה   .5.2 כל  הוראות  על  כלוישמור  הבטי הוראות  לכל  חות  לי  עפ"י    מחויבויותיו בנוגע 
בפרט, ובנוסף לכל הוראה    .ו מעת לעת בתקופת ההסכםעדכנהוראות שית  , לרבותהסכםה

עובדיו, בהתאם לכל    מירה על זכויותאחרת בהסכם זה, הקבלן יקפיד הקפדה יתרה בש
 דין.  

אשר על פי הסכם זה והאחזקה  ות  הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע עבוד            .5.3
אחר קבלת  דין תבוצע רק לאחר על פי כל  מילוי תנאי    ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או

 אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.  

יות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות  בזהירות ובאחר  את העבודהיבצע  הקבלן              .5.4
של המוסד לבטיחות   לכל חוק ותקן רלוונטיים ובהתאם להנחיותאם בהתוכללי הבטיחות  

והתקנות שהותקנו    1970-וסח חדש[ תש"לקודת הבטיחות ]נ בהתאם לפ ת, ובכלל זאתוגהו
 . מכוחה

כ  הקבלן             .5.5 הדרכת  בעבודה,  יבטיח  הבטיחות  דרישות  בעניין  ידו,  על  המועסק  עובד  ל 
 דיו. את קיומן על ידי עוביח יבט והנדרשות על פי כל דין, והקבועות 

להשיגו  האתר  ולממונה  נהל  י אשר יאפשר למר אטלפון סלולו מכשיר  הקבלן יחזיק ברשות            .5.6
היום. שעות  בכל  י  מיידית  מטעמו  עובד  לכל  כי  ידאג  ביצוע  הקבלן  בעת  נייד  טלפון  היה 

מתחיהאחזקה    עבודות הקבלן  לכך,  בנוסף  זה.  הסכם  למסור  מכוח  ונה  ולממלמנהל  יב 
ה   המשרד וכל  הקבלן  עם  קשר  ליצירת  דוא"ל  תישכתובת  אשר  בכתב  ודעה  ידםלח     על 

 ל שמסר הקבלן, תחייב את הקבלן. לדוא" םמטעמו/או 

 ביצוע העבודות. במשך כל שעות יה זמין הקבלן יהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי  
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 מפתחות לאתרים  .6

  מבוצעים בהם    אתריםשיקבל את מפתחות ה  רים לאתהקבלן ימנה עובד אחראי מטעמו    .6.1
   .האחזקה  שירותי

להסכם כשהוא חתום   '4ב נספח יגיש הקבלן למנהל את   מסירת המפתחות לקבלן, במעמד  .6.2
פרטי את  למנהל  הקבלן  ימסור  זה  ובכלל  שכנדרש,  העובד הם  האחראי/ל  מטעמו  /ים  ם 

 , כתובת, מס' טלפון נייד וכיו"ב.   כולל מס' ת.ז

הוחלף    במקרה  .6.3 מהעובדבו  לם/האחראיים  /מי  בכתב  הקבלן  יודיע  שעות    24תוך  מנהל  , 
העברת   טופס  יפעלו    .םסכלה'  4בכנספח  המצ"ב  בנוסח  מפתחות  וימולא  לכך,  בנוסף 

לאמור   בהתאם  בכל   '4בבנספח  הצדדים   של    הנוגע   להסכם  מפתחות  העברת  לעניין 
כאמור,    .האתרים העובדים  של  שינוי/החלפה  דו"ח   יידבכל  למנהל  לשלוח   הקבלן  רש 

 אקסל מעודכן של מצבת העובדים.   

ות שנמסרו לו או לעובדיו  מפתחכל ה את    למי מטעמולמנהל או    מתחייב להחזירבלן  הק  .6.4
   עם סיום ההתקשרות עמו.   מכוח ההסכם, 

הקבלרה  במק  .6.5 צילינדרים המתאימבו אבד/ו מפתח/ות, מתחייב  על חשבונו  להחליף  ים  ן 
לן  . הקבללמנה הוחלף  העתקים מכל מפתח ש  3ולספק    שעות  12תוך    אבד/ות שלמפתח/ו

חשבונו על  שומר  להציב  שמפתחותיו  ב  מתחייב  המשרד  טרם  ואשר  בו  אבדו  וחלפו 
את המשרד ללא הצבת   זובשלא יעהקבלן  הצילינדרים של המפתחות שאבדו, וכן מתחייב  

 .שומר

 ן מפתחות.  ובדהקבלן ידווח למנהל בזמן אמת על כל מקרה של א  .6.6

ה  .6.7 למשרדי  פריצה  של  ה  חברהבמקרה  של  מרשלנותו  יפצה  קבלשנבעה  עובדיו,  ו/או  ן 
 בכל נזק שיגרם לה בגינה  חברהת ההקבלן א 

 ההסכם.  רה יסודית של ק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפפר

 

 לוח זמנים  .7

עבודתו    .7.1 יחל את  ההסכם  30תוך  הקבלן  מיום חתימת  ל   מורעל אף הא  ,יום    חברה לעיל, 
בהתראה לקבלן  להודיע  הזכות  עבודה  5של    שמורה  על    ימי  תחילת    דחייתמראש  מועד 

 . ע העבודותביצו

ת  בהתאם לדרישו/או    '1ב בנספח  הנקובים  בימי ושעות  בוצעו  י בכל אתר  האחזקה  שירותי    .7.2
מובהר    להסכם.  '2ב  בנספחהביצוע כקבוע  רמות  פי  -עלוובהתאם לנחוץ באתרים    מנהלה

לשנות רשאי  המנהל  כי  לפעם  בזאת  בהם    מפעם  והשעות  הימים  שירותי  יי את  נתנו 
 החברה. רכי בהתאם לצ, הכול האחזקה

יום פעילות  אתריםב ו/או ממונה המשרד את יע  ,בהם מתבצע הניקיון בתום  דכן המנהל 
מתחייב    הקבלן, חד פעמי או זמני( ועילות )שינוי קבועבשינוי החל בימי ושעות הפהקבלן  

לקבלן לא תהא כל טענה נגד    .מסרנש  וןתאם לעדכ התאים את שעת תחילת הניקיון ב לה
  תימסר לו ביום הפעילות   דעה בדבר מועדי הפעילויות ף אם ההוא  זו  פסקההוראות  קיום  

הקבלן  ו לתמורכן  בנוסף  כלשהו  תשלום  ו/או  לתמורה  זכאי  יהא  ב לא  הקבועה  פרק  ה 
   .לותבגין שינוי מועדי הפעי התמורה

בהם ת  אשר לא מתקיימ, שביתות וכיו"ב  , חופשותגבימי ח  יבוצעו לא    אחזקהה  ירותי ש  .7.3
אלא אם ,  םשירותיהבשל    קופות אלו לא תשולם תמורה לקבלןתובגין    םתריאבפעילות  

שבהם מתקיימת פעילות    באתרים.  לע"י המנה  םרותיישהנתקבלה דרישה חתומה לביצוע  
 .  הניתנים ע"י הקבלן םוי בשירותירגיל, לא יחול כל שינ כ
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לפני  ששישי וערבי חג עד    בימיסתיימו  יעל פי הסכם זה    השוטפים  האחזקהשירותי    .7.4 עה 
ת הנקובות  מעבר לשעו ות  להורות לקבלן לבצע עבודרשאי  המנהל  יסת השבת או החג.  כנ

 לעיל. 

רשאית   אתריםברגילה פעילות ת מ לא מתקיי   כדין, בהם יםהמוכרזשבתון  ימי במקרה של   .7.5
דרישה חתומה  באמצעות    ,בהתאם לצרכיהאחזקה  עבודות  לדרוש מהקבלן לבצע    חברהה

המנהל  אחזקהה  שירותילביצוע   תשולם    ע"י  השבתון  יום  בעבור  השבתון.  לקבלן  ביום 
 אם לכול הוראות הדין. רה בהתתמו

 יסודית של ההסכם.   זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה פרק

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .8

ידי קבלני כוח  הקבלן מצהיר בז  .8.1 עובדים על  את כי אינו קבלן כח אדם עפ"י חוק העסקת 
התשנ"ו העסקת   . 1996-אדם,  חוק  עפ"י  אדם  כוח  קבלן  רישיון  בעל  הקבלן  לחילופין, 

ת מושא המכרז לא  , והוא מתחייב כי העבודו1996-תשנ"וכח אדם, ה  עובדים על ידי קבלני
כוח אדם, אלא כל   תבוצענה בשום אופן בכובעו כקבלן  וזאת למשך  כקבלן שירות בלבד, 

 תקופת ההסכם מכוח מכרז זה. 

בהיקף  התחזוקה  עבודות  שבונו את כל כח האדם הדרוש לביצוע  לספק על ח  הקבלן ידאג .8.2
ב ביותר ולשביעות רצונה של החברה. יובהר,  הדרוש, כך שהעבודות תבוצענה על הצד הטו

 כי נאסר על הקבלן להעסיק את עובדיו בשעות נוספות. 

הפנים   .8.3 משרד  מנכ"ל  לחוזר  כי 2/2011בהתאם  הזוכה  הקבלן  מתחייב  ביצוע    ,  לצורך 
עובדים  ת השירו יועסקו  לא  ההסכם,  נשוא  תושבי  ים  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים 

ו שומרון  ביהודה,  משירות  האוטונומיה  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  עזה,  חבל 
עזה   רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק  חל  ושעליהם  בישראל  לעבודה  התעסוקה 

,  וזאת בין  1994-יקה(, תשנ"הקת שונות( )תיקוני חואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראו
לן כוח אדם, קבלן  רין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבבמיש

הפרה   הינן  זה  סעיף  הוראות  הפרת  הזוכה.  הקבלן  יתקשר  עמו  אחר  גורם  כל  או  משנה 
 יסודית של הוראות ההסכם, על כל המשמע מכך. 

לע  .8.4 יעסיק בביאם חרף האמור  עוציל הקבלן  זרים, לרבות  עובדים  זרים וע העבודות  בדים 
כתוצאה מכך יהיה על הקבלן  שהינם במעמד מסתננים שהעסקתם מותרת על פי כל דין, ו

על   היטל  לרבות  זרים,  עובדים  העסקת  בגין  כלשהם  בתשלומים  לשאת  העובדים  על  או 
להשגת    שראל )תיקוני חקיקה העסקת עובדים זרים על פי חוק התכנית להבראת כלכלת י

הכלכ והמדיניות  התקציב  הכספים  יעדי  לשנות  תשס"ג  2004  -ו  2003לית  או    2003  –(, 
לפיקדון בעד עובדים זרים שהם מסתננים על פי חוק עובדים זרים, תשנ"א    הפקדת כספים

ובהתאם 1991  – העניין  לפי  העובד,  על  או  הקבלן  על  בלעדי  באופן  אלו  עלויות  יחולו   ,
מקלהו ובכל  הדין,  לרראות  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  שיפוי  ה  או  פיצוי  תמורה, 

ד טענה,  ממנו  תשמע  ולא  החברה  מאת  כנגד  כלשהו  זה  בעניין  כלשהי  תביעה  או  רישה 
 החברה. 

כמפורט  האחזקה  הקבלן מתחייב כי עובדיו יהיו מיומנים ובעלי ידע וניסיון בביצוע עבודת   .8.5
 בהסכם.

, אם לדעת  בד המועסק על ידו במסגרת הסכם זהעוחליף, לפי דרישת המנהל, כל  הקבלן י  .8.6
ו/או שלדעת ה לביצוע העבודות  מנהל העבודות אינן מבוצעות  המנהל אין העובד מתאים 

 בהתאם לנדרש עפ"י הסכם זה.

עובדיו, ככל הדרוש   .8.7 והתחבורה בעבור  הקבלן יספק, על חשבונו, את כל אמצעי ההשגחה 
 ונאות של ההסכם. לביצוע יעיל

יחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים על חשבונו את קיומם של תנאי בט    הקבלן יבטיח .8.8
דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל. לרבות, אספקת    ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין
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מסיכות, כפפות או כל אמצעי אחר הנדרש עפ"י דין או עפ"י הנחיות רלוונטיות  ממשרדי 
 הממשלה. 

זה,   .8.9 בהסכם  מהאמור  לגרוע  וביקורמבלי  פיקוח  לקיים  הקבלן  העובדים מתחייב  על  ת 
 ה, ועל עבודתם.מטעמו וכל מי שיועסק על ידו במסגרת ביצוע הסכם ז

ת אדם אשר עבר עבירות כנגד המוסר ו/או נגד  הקבלן מצהיר כי לא יעסיק בביצוע העבודו.8.10
 הרכוש ו/או כל עבירה שיש עימה קלון. 

י   י קיום הוראות הדין בכל הקשוריובהר כי א.8.11 סודית  לתשלום שכר העובדים יהוו הפרה 
 בכל שלב של ההתקשרות ועילה להפסקתה ע"י החברה.  

כן,.8.12 עובדי חברה או קרובים    כמו  עובדים קטינים,  יעסיק  מדרגה ראשונה של הקבלן לא 
ת דובר  עובדי חברה. כן מצהיר הקבלן ומתחייב להעסיק בכל צוות עבודה עובד אחד לפחו

 עברית. 

שב.8.13 של  מקרה  ידאגבכל  הקבלן  עובדי  היעדרות  או  ע"י    יתה  העבודות  לביצוע  הקבלן 
 ות המפורטות בהסכם.עובדים מחליפים אשר עונים על הדריש

בהיהקבלן  .8.14 עובדיו  את  מין  עסיק  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  להוראות  תאם 
 ו. והתקנות שהותקנו מכוח 2011 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

אל לגבי כל העובדים בלן לחברה אישורים מאת משטרת ישרטרם כניסתו למוסד, יציג הק.8.15
ש העסקה  למניעת  החוק  להוראות  בהתאם  מסוימים, מטעמו,  במוסדות  מין  עברייני  ל 

 , והתקנות שהותקנו מכוחו. 2011 -תשס"א 

 במהלך כל תקופת מתן השירותים למוסד, להציג לחברה את האישורים כאמור  .8.16

 אותו עובד.  מטעמו, וזאת טרם תחילת עבודתו שלכל עובד חדש  לגבילעיל  8.15 בס"ק

  1951-תשי"אהחה,  מנו ה ות עבודבהתאם להוראות חוק שעו   י הקבלןהעבודה תבוצע על יד.8.17
 .  1948-ופקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח

 .  חוקשל כל סוגי העובדים מטעם הקבלן יהיה כוהשבועיות  היומיות  מספר שעות העבודה.8.18

 של ההסכם.  בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית פרק זה הינו תנאי עיקרי

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .9

  החובות החלות בדיני  כל  של  ושלם  מלא  לקיום  ראיחא  ה יהי  א הו,  עובדים  הקבלן    העסיק  .9.1
לב   העבודה שבינו  ביחסים  עובדיו.  החלות  או    איישהקבלן  ין  התשלומים  בכל  לבדו 

לעובדי שהוא.  ההוצאות  ומין  סוג  מכל  והבלעדי  הקבלן  ו  היחידי  האחראי    כלפי   יהיה 
ב או עשוי  ד חעביות שמ או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חב   העובדים, או המועסקים, 

עובדיו   כלפי  בהם  לע   –לחוב  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  בתשלומים  לרבות,  יל, 
עבודה  לים אחרים מכל סוג שהוא, שכר  לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היט

ה הגנת  בחוק  פיטורי1958  –תשי"ח  שכר,  כמשמעותו  פיצויי  פיצויי    ם ,  בחוק  כמשמעותם 
חוק1963  –שכ"ג  ת  םפיטורי בגין  ,  1987-ז"התשמ ,  מינימום  שכר  ,  כלשהם  תשלומים 

פ  על  או  שנתית  תשי"א  חופשה  ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  כפי1951  –י    ותוקפם   נוסחם  , 
  החלים   קיבוציים  םכמילהס  הרחבה  צווי  של  ומלא  שלם  לקיום  אחראי  יהיה  וכן  לעת  עתמ

וח כלשהן, וכל תשלומים  ביט ות  ו קרנהעובדים וכן, תשלומים והפרשות לקופות גמל א   על
חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים    והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין,

 הם או במקומם ובכלל זה: אמורים וכל דין שיבוא בנוסף לעל פי חליפיהם של החוקים ה

מי  ק ד, חו1951  –  , חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959  –שירות תעסוקה, תשי"ט  ק  ו ח      
  –"ד  , חוק עבודת נשים, תשי 1950  –, חוק חופשה שנתית, תשי"א  1976  –מחלה, תשל"ו  

,  1953  –, חוק עבודת הנוער, תשי"ג  1996  –, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  1954
תשי"ג   החניכות,  תש"ט    ,1953  –חוק  לעבודה(  )החזרה  משוחררים  חיילים  ,  1949  –חוק 
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ה הגנת  תשי"ח  חוק  תשכ"ג  1958  –שכר,  פיטורין,  פיצויי  חוק  הביטוח  1963  –,  חוק   ,
)נוסח משולב(, תש חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1995  –נ"ה  הלאומי  ה  , חוק הודע1987  –, 

 .  2002 – לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

בזה ע .9.2 ומוסכם  כי  צדדל המוצהר  זה כקבלן עצמאי בלבד   הקבלןים  פועל במסגרת הסכם 
זו  וקיומה   מסגרת  מבחינת  מהוו של  מוקדם  תנאי  של    חברהה ה  פי    הקבלןלפעולתו  על 

 ההסכם.  

מעובדיו או מי    או מי  בלן  קהלבין    חברהה בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין   .9.3
  חברה מה מי משלוחיו יהא זכאי לקבל    או  מי מעובדיו ולא    הקבלןעמו. לא  משלוחיו או מט

בד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם  לשהן המגיעות לעופיצוי או הטבות או זכויות כ 
 סיומו מכל סיבה שהיא.  

ה  .9.4 עם  יחסיו  כי  הקבלן  מאשר  זה  הסכם  על  ונותן  עצמא   כקבלן  הינם   חברהבחתימתו  י 
יחסי עובד    חברהמעובדיו לבין ה  מי  בינו ו/או בין  ולא מתקיימים   שירות  למזמין השירות

 מעביד.  

אי  .9.5 כי  בזה  מצהיר  בהקבלן  או  זה,  בהסכם  עובד  ן  ו/או  בינו  ליצור  כדי  מתנאיו,  תנאי 
מה  ו/או מי מטע  חברה ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין הו/או קבלן משנה מטעמו  מעובדיו  

עוב וכי  דיחסי  שותפות,  יחסי  או  העובדי   ומעביד  לכל  ידו  על  שיועסקו  ביצוע  צורם  ך 
 חברהנו לבין ה בלבד ולא יהיו ביהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן  

 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  

מעביד בין  יחסי עובד    היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו  .9.6
ו  חברהה , מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה  עמו מעובדיו ו/או כל מי מט  או מי /לבין הקבלן 

אה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל  כל נזק ו/או הוצ  ו/או כל מי מטעמה בגין  חברהאת ה
דרישתה   עם  מיד  כאמור,  מעביד  עובד  יחסי  עם  בקשר  קביעה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה 

 .  חברהשל ה  הראשונה

ידי ערכאה מוסמכת, כי  על  ומוסכם בזה, כי היה וייקבע  ר  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצה .9.7
ן הקבלן, יראו את הצדדים לבי   חברהיד בין העל אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעב

בגובה   תמורה  על  מלכתחילה  הסכימו  הקבועה    55%כאילו  התמורהמהתמורה    בפרק 
המופ)להלן:   והקבחתת"התמורה  המופח"(,  התמורה  כי  בזה  מצהיר  מלאה  לן  הנה  תת 

  לוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי ע מוהוגנת עבור ביצו
 ר.  עובד מעביד כאמו

את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה   חברהבמקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב ל .9.8
)להלן:   המופחתת  לתמורה  המעבר  בתוסהשבה""סכום  למדד  (  הצמדה  הפרשי  פת 

  חברהשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, וה ד תלית, ממועאסימק לצרכן וריבית מ ם המחירי
תחוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין,  ההשבה מכל סכום שתהא זכאית לקזז את סכום  

פי    לרבות כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על
 רכאה מוסמכת כאמור.  פסיקת ע

 נוספים םשירותי .10

בזאת   מתחייב  ההקבלן  דרישת  ועפ"י  לעת  מעת  לביצוע  חברהלספק  עובדים    אחזקה   י שירות, 
תקווה    חברה ה  רועייאתרי/א/במשרדינוספים   פתח  העיר  ברחבי  אחר  אתר  בכל  )להלן: או 

 להלן:   "(, בהתאם להוראות המפורטות עפ"י קריאה אחזקהשירותי "

שירותי   .10.1 לביצוע  הדרישה  קבלת  מאת  פ"י  ע   האחזקה עם  הקבלן  יסהמנהל  קריאה  פק 
   . םבמועדים הנדרשי עיםירולאתרים/א המנהלעובדים לביצועם, בכמות הנדרשת ע"י  

שעות עבודה ליום לפחות עבור    3יידרש הקבלן לביצוע  המנהל  במסגרת כל קריאה מאת    .10.2
ן מספר  ק ביתתחלהשעות האמורות, יכול ש  3ה במהלך  כי העבוד  ,כל עובד. מובהר בזאת

אינו    חברהה  אתרי/אירועי/משרדי האתרים  בין  המרחק  טווח  כאשר  לזה,  זה  הסמוכים 
 .בקו אווירי לומטרקי עולה על
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שעות עבודתם של העובדים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך   מהמנהל,חרת  העדר הוראה אב .10.3
 .   העבודה של עובדי המשרד עותיו לאחר שעפ"י קריאה יה אחזקהביצוע שירותי ה

 . חברהיסופקו ע"י ה   עפ"י קריאה האחזקהשירותי   לביצועהציוד הנדרש ם ו חומריה  .10.4

את    מהמנהלעפ"י קריאה, ידאג הקבלן לקבל    אחזקהצוע שירותי  לבי  בלת הדרישהעם ק .10.5
שנמסרו    יחזיר את המפתחותבלן  . הק םשירותיאת הבהם נדרש לבצע    אתריםהמפתחות  

 נשוא הדרישה.    שירותים, מיד עם סיום המורלו כא

   .בדש החולצהוהחברה תג הנושא את שם העובד ו בזמן עבודתם, ענדן יבדי הקבלעו .10.6

, עובד המועסק במסגרת שעות  מובהר כי לא ישולם לעובד כפל שעות עבור עבודתו. קרי .10.7
   .בל תשלום נוסף בגין אותן שעותפות לא יקבועות/שוטק אחזקהעבודתו בעבודות 

                   

  עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.זה הינו תנאי פרק                       

 

 ן עבודה מטעם קבל מנהל .11

  ו שיעמיד הקבלן לשימוש  באמצעות רכב  נייד  האשר יהי  עמומט  עבודה  מנהלהקבלן ימנה   .11.1
 כנדרש.    האחזק שירותי ה על ביצוע  ויפקח  ינהל וא, וה סלולרי מכשיר היהי  ווברשות

לכל דבר ועניין ויפעל   חברהבלן ויעמוד לרשות האיש הקשר מטעם הקמנהל העבודה יהיה  .11.2
ר דיווחים למנהל ככל שיידרש, יבצע נחיות המנהל בלבד. מנהל העבודה יעביבהתאם לה 

וא"ל,  אמצעות הדשעות העבודה, הן בטלפון הנייד והן ב  באתרים ויהיה זמין בכלקרה  ב
 לצורך קבלת הנחיות מהמנהל. 

יהי  .11.3   נוכחות : מילוי דו"ח  הבאותבין היתר, על ביצוע המשימות  אחראי,    המנהל העבודה 
ניוד עוחודשי , אספקת כל החומרים הנדרשים בדים, העברת הנחיות מהמנהל לעובדים, 

ה  עבודות  מילאחזקהלביצוע  המשימות,  כל  המנהל שני  וי  ע"י  העובדים.   תנו  באמצעות 
ניין של מחלוקת בנושא עבודות  לן בכל עלכך, מנהל העבודה יהיה נציג מטעם הקב  בנוסף

 .  ם י/עובדהנוכחות של    מכוח ההסכם ו/או דיווחי זקהאחה

 שינוי היקף השירותים  .12

הכולל של   ההיקף הכספיצם את  תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לצמ  רהחבה .12.1
לה ואף  וזאת מבלי לנמק לקבלן את העי  ,מההיקף הכולל  ניכרבשיעור  האחזקה  שירותי  
    .הלשביעות רצונ םשירותיה  עואם בוצ

ו  ת גריע  על דרך של  לרבות  ,הינו של ההיקף הכספי  צמצום כאמור לעיל,מובהר בזאת כי  
 .  מסוים באתרודה עות עבבודה/ש או צמצום ימי עו/מסוים  אתרשל 

 . מנהלהע"י שעות מראש  24של ודעה הב יימסר לקבלן  כאמור שינוי 

לא יהא בה כדי    אחזקהרותי הישקטנת היקף  בזאת, כי המוסכם ומוצהר  מען הסר ספק,  ל
בפיצויים   הקבלן  כלשהם מה לזכות את  שייגרם    חברהו/או תשלומים  רווחים  בגין הפסד 

 הקטנה כאמור.   לקבלן עקב

בגין צמצום   חברהכנגד הינה תביעות ו/או טענות כלשהן  וצהר ומוסכם כי לקבלן לא תהימ
    הגדלת השכר.לתשלום או  ל או  לשהוכ יהיה זכאי בגין כך לפיצוי   לא וכי השירותים

עפ  חברהה .12.2 רשאית,  להגדיל  "יתהא  הבלעדי,  דעתה  הכספיאת    הותיתמ  שיקול   ההיקף 
עב  של  ה הכולל  בא   אחזקה ודת  הגדמצלרבות  האחזקהמספר  לת  עות  הוספת  שעות   ,

 לכך.  יםהדרוש והאמצעים ח האדם ואת כ  חברהפק ל והקבלן מתחייב לס וכו' אתרים
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ה  לסכום הכולל של ההסכם ייעש  הוספהי של ההסכם שמשמעותו  ההיקף הכספ  וישינ
מ בכתב  דרישה  והגזברבאמצעות  עבודה  המנהל  כל  יבצע  לא  הקבלן  אם .  אלא  נוספת, 

 כאמור לעיל. ,שה בכתבקיבל דרי

ב גזבר  וה  הלמנללא אישור בכתב מה  םשירותימהיקף    הקבלןוחרג    היה .12.3   שירות יצע  ו/או 
הח לצמצום,  בדרישה  לאמור  ע"י  מעבר  לתמורה  ,  מנהלהתומה  זכאי  הקבלן  יהיה  לא 

 . האמוריםבגין ביצוע השירותים   חברהשהי מהכל

י היקף העבודה, לא תהוונה  עקב שינו   בנוגע לתמורה המגיעה לוקבלן  יובהר, כי טענות ה .12.4
 עילה לעיכוב ביצועה. 

 

 ת ורוביקדיווח כפיפות ו .13

הקב .13.1 עבודות  עובדי  את  יבצעו  וייד  האחזקהלן  שעה  החתמעפ"י  להחתים    כרטיס  תרשו 
החתמה או  במשרד/באתר.  טלפו  נוכחות  שנדרש  נית  על  הקבלן  מתחייב  ככול  להתקין 

בט הרל חשבונו  עובדיו  של  הניידים  עם לפונים  טלפונית  החתמה  אפליקציית  וונטיים 
להחתים  איכון, אשר מתממשקת למערכת הדיווח הטלפונית של החברה. העובד מתחייב  

נוכחות טלפוני  כ לעדאו    כרטיס  דיווח  ובן  במועד הגעתו  זו  עזיבתו את  באפליקציה  מועד 
יד   .האתר אמצעי  באיזה  לבחור  רשאית  או  החברה  נוכחות  )כרטיס  העובד  החתמה  ווח 

 לפונית( ט

ויפעל    למנהל  ,וביצוע ההסכם ה האחזקשירותי  לעניין  ,כפוף יה ו/או נציג מטעמו יה ן בלהק        .13.2
הוראותי פי  בכללווהנחיותי   ועל  הא  .  בכלליות  לפגוע  ומבלי  חייב    יהיה   ,מורזה  הקבלן 

 . ממונה המשרדל או בצע כל שינוי כנדרש ע"י המנהלתקן כל פגם וליקוי ול

י .13.3 למנהל  הקבלן  המשרדדווח  התפתחות    ולממונה  או  בעיה  כל  על  ומיידי  שוטף  באופן 
 וכן בעניין  כל נושא הקשור לביצוע ההסכם. האחזקה באשר  לביצוע שירותי 

ס למ .13.4 הסר  בען  מובהר  כי  פק  ו/א זאת  שיינתנו  הוראות  ביאורים  המנהל  ו  ל  למנהע"י 
לענייןבודה  הע הקבלן,  המשרד  מטעם  ניתנו  ה   הםעלי  חברהי  כאילו  ייחשבו  מופקד,  וא 

 לקבלן. 

מטעם הקבלן, עפ"י שיקול    מנהל העבודההמנהל יהא רשאי להורות לקבלן להחליף את   .13.5
מקבלת  ימים    7מטעמו בתוך  עבודה  ל המנהף את  דעתו הבלעדי של המנהל. הקבלן יחלי

 דרישתו של המנהל. 

והסברים  למנהל  יספק  הקבלן   .13.6 ביצוע  תשובות  ובעניין  בכלל  ההסכם    השירותיםבעניין 
 בפרט.

עבודות  מ        .13.7 יבצע  לא  הקבלן  אם  כי  באחד  אחזקה  ובהר,  ההאתריםכראוי  תהא    חברה, 
 .    אחזקהמבצע עבודות  אבהם הו אתריםל היק את עבודתו בכשאית להפסר

 

 התמורה .14

עבוד  עבורב .14.1 מוחלטת    חברהה  במשרדי   האחזקהת  וביצוע  ועמידה  זה,  בהסכם  כמפורט 
נספחיו,   כל  על  זה,  זכאי לתמורה   יהיהבהוראות הסכם  ___________ש"ח  של    הקבלן 

   .חודשל בתוספת מע"מ 

נוספות   קריאהו עבודות  פי  על  מה  עבודות  בנ  קבלןשהוזמנו  לאמור  יגובו    1ב'ספח  מעבר 
  , ובגינם תשלם החברה לקבלן ע"פ שעות עבודה  מנהל וגזבר החברהה חתומה על ידי  בהזמנ

התע תעריף  כאשר  יהיה  לשעה  בתוספת  שכר  ריף  בחוק  הקבוע  רה  תקו  20%המינימום 
 , החומרים בגין עבודה זו יסופקו ע"י מקפ"ת. מע"מו

כי במידה   .14.2 ביחושבו    סכם,הה  תקופת  במהלך  אתריםויתווספו  מובהר  הם שעות העבודה 
 .לקביעת החברהלצורך מתן התמורה בהתאם 
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בגין  לשהו, וכי  בלן לא תהיה כל טענה בגין שינוי במיקום ו/או באתר ככי לק  ובהר,עוד מ
 עצם השינוי  לא יהיה זכאי הקבלן לתוספת תמורה כלשהי.   

ת אינן מפורטואשר  , בעבודות נוספות אופן חריג לעבוד בשבת או חגש הקבלן בהיה ויתבק .14.3
, להצעתו במכרזבהתאם  דעובה לשעת עבודל, יהיה זכאי לתמורה לפי המחיר  ההסכם זה

פול מספר שעות העבודה שבוצעו  דה לעובד כלשעת עבומעלות   50%בתוספת שיעור של 
)עבודה חריגה  תבוצע רק במקרים  החג ועד לצאתה/ו/בפועל, וזאת החל מכניסת השבת

 (.  מנהלהבכתב של יוחדים  ובאישור  מ

 כדלקמן: דכן ותע  מורההת .14.4

 למדד המחירים הכללי לצרכן. ם שנת הפעילות הראשונה תוצמד התמורה  בתו    .14.4.1

ון  תוקפה ללא כל שינוי ו/או עדכתישאר בן  זכאי הקבלה לה יהא  מובהר כי התמור .14.4.2
 כניסת ההסכם לתוקפו.  שים שמיום  החוד 12במהלך 

ה מהחודש  החל  תעודכן  בין  לה  13-התמורה  שיחול  השינוי  לשיעור  בהתאם  סכם, 
להסכם, ולאחר מכן    13  -ן המדד הידוע ביום הראשון של החודש המדד הבסיס לבי 

החודשים    12תוקף לאורך כל  יהיו ב  יםם המעודכנ. התעריפיחודשים  12בחלוף כל  
למעןלל שינוי.  כל  מ  א  ספק  יישארו  הסר  למשנהו  אחד  עדכון  בין  כי  בזאת  ובהר 

, זאת עד  תבוצע הפחתה מהתמורהככול שהמדד ירד  מובהר כי    עים.התעריפים קבו
 לגובה מדד הבסיס. 

על הקבלן  אשר  חומרים  ומחירי    תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריביתמובהר בזאת כי    .14.5
 לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את התעריפים. 

ה, הסכם הרחבל פי כל דין, צו  עלויות המעסיק ע  כל כוללת את  לעיל    רה המפורטת התמו .14.6
 . קיבוצי והוראות הסכם זה

מצבלהק .14.7 בן  הדרו היר  ההוצאות  כל  את  כוללת  לעיל  הנקובה  התמורה  כי  שות, זאת 
ו הקיימ  וכל מחו העתידיות, לביצוע מלוא העבודותות  יבויותיו  , כמפורט במסמכי המכרז 

של הקבלן מכח הסכם זה, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן  
מראש ובין אלו שאינן צפויות,    ו הצפויותאל להוציא בקשר עם ביצוע העבודות, בין    יהא

האמור לעיל,    פורש אחרת. מבלי לגרוע מכלליותר במ לגביהן נאמלמעט הוצאות ועלויות ש
ה בעבור הוצאות ישירות ו/או עקיפות מכל סוג שהוא שיוצאו על ידו  יכלול המחיר תמור

לרבות מטעמו,  מי  ידי  על  עז  ו/או  חומרי  חומרים,  ציוד,  כלים  ש  ר,עלויות  כר ביטוח, 
הקבלן שעל  החובה  תשלומי  וכל  נסיעה  הוצאות  פ   עובדים,  על  דילשלם  בין  י  והכל  ן, 

 אם לאו.   ראש בעת הגשת הצעתו למכרז ובין שהקבלן חזה אותם מ

המנהל   .14.8 רצון  ולשביעות  ונכון  מקצועי  באורח  שלא  ממנה  חלק  כל  או  העבודה  בוצעה 
היחס -אי  )לרבות התמורה  לקבלן  תשולם  החיתביצוע(,  בגין  מקצועי  ,  באורח  שבוצע  לק 

נ אותה  העבודה  כלל  מתוך  לבצע,  ונכון  ל   עפ"ידרש  כדי  באמור  אין  המנהל.  גרוע  אישור 
לסעדים נוספים או   חברהיצויים מוסכמים ומזכותה של המחובתו של הקבלן בתשלום פ

 חילופים עפ"י כל דין או הסכם.

בזא .14.9 עב מובהר  הקבלן  יבצע  כי אם  למען הסר ספק,  ל וד ת  או  ות מעבר  זה  בהסכם  נדרש 
ב כאמור  עבודות  מראשיבצע  אישורם  של לא  ובכתב  הה  ש  וגזבר  יהא    –  חברהמנהל  לא 

 בעבור עבודתו זו. לכל תמורה שהיא זכאי 

כי ה מובהר  .14.10 גובה התמורה    חברה,  כי  זה בהסתמך על הצהרת הקבלן  התקשרה בהסכם 
 . קבלני  פות ורווחוס יות השכר הנדרשות עפ"י דין, עלויות נ כולל את כל עלו

כן,        .14.11 זכוי כמו  כל  את  כולל  התמורה  ורכיבי  סכום  לרבות  ות  לעובדים,  דין  עפ"י  השכר 
נוספת   כל תמורה  לקבלן  לא תשולם  נסיעה.  עבודה  הוצאות  הנלשעת  קובה  על התמורה 

   .לעיל 12.1בס"ק 
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 שלום התמורהן תאופ .15

הגשת    30תוך  לקבלן  תשולם  התמורה   מיום  ידי  חשבון  יום  על  המשרד  מאושר  גזבר לממונה 
 :להלןהמפורטים   , באופן ובתנאיםהחברה או מי מטעמו

העבודה  כלל  בגין  לאישור  ן  חשבו,  אתרה   הממונ  כולליגיש הקבלן    חודשלכל    5-עד ליום ה  .15.1
   .עבור כל עובדשעות דו"ח  ףור. לחשבון יצ שבוצעה בחודש הקודם

ל פי שיקול  אשרו כלל, עיבמלואו או בחלקו או שלא    אשרוית החשבון ובדוק אי  ממונהה .15.2
 הבלעדי.  הדעת

וחר  א ל        .15.3 על  אישור  הממונה  הקבלן    ,הדוחחתימת  היעביר  מטעמו לגזבר  מי  או    חברה 
על ידי הקבלן, על גובה  שתומצא    זת וכמר  נית מס חשבו וי  בליו   ם החתו  הדוחאת    לאישור 

   .השירותים בגין מונההמושרה ע"י  שא התמורה 

מיום הגשת  לתשלום, יחל    חברהיום העומדים לזכות ה   30,  מניין  בכל מקרה  מובהר, כי       .15.4
 מו.למי מטעחברה או  ה לגזברלעיל,   15.3ק  לרבות כלל צרופותיו כמפורט בס"ון החשב

 חלקו או שלא יאשר במלואו או ב  –אותו    ק את החשבון ויאשרויבד  או מי מטעמובר  הגז .15.5
   .המאושר לתשלוםבון החשאת הבלעדי, ויעביר  ו כלל, על פי שיקול דעת ותוא

-שאושר על  החשבוןהתואמת את  ן  בזאת כי המצאת חשבונית המס מטעם הקבל   מובהר
  30ימנו    ה רה של איחור בהמצאתוכי במק   התמורה   תנאי הכרחי לתשלום  ה הינ  ידי הגזבר 

 . חברהה  לגזברמס החל מיום המצאת חשבונית ה הימים האמורים לתשלום 

 

   השבתה והפסקת שירותים   ,שביתה .16

ב .16.1 בין  הפרעה,  שום  ללא  ברציפות,  תבוצע  שהעבודה  לכך  מתחייב  בכח הקבלן  מחסור   של 
   .אצל הקבלן ובין מכל סיבה אחרת אדם

כי .16.2 בזה  מת הקבלן    מוסכם  את  להפסיק  ו/או  להשבית  רשאי  יהיה  מכל לא  השירותים,  ן 
ובין הקבלן ו/או סכסוך שבין הקבלן לעובדיו    חברהשבין הסכסוך    -סיבה שהיא, ובכלל זה  

העב  את  להפסיק  רשאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  מודגש  ספק,  הסר  תביעות  .למען  בשל  ודה 
 .   של החברהכספיות 

פיצוי    חברה ם, מכל סיבה שהיא, ישלם הקבלן להשירותיהשבית ו/או הפסיק הקבלן את   .16.3
של   בסך  השבית  10,000מוסכם  בו  יום  לכל  מבלי    ש"ח  וזאת  העבודה,  את  הפסיק  ו/או 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.    חברהלגרוע מכל סעד אחר לו זכאית ה

נוסף  ,ב  תהא החברה רשאיתבה שהיא,  ו הפסיק הקבלן את השירותים ,מכל סיהשבית ו/א  .16.4
ו/או על    הבעצמ התחזוקה    שירותיאת  לעיל, לבצע    16.3על פי סעיף    היצויים המגיעים ללפ
את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע  החברה  חייב  ת במקרה זה    .הקבלנים מטעמ  ידי

   .לקבלןקזז הוצאות אלו מהכספים המגיעים  תו/או על ידי מי מטעמה ו  ההשירותים בעצמ

התחייב על פי הסכם זה,    םהלל סיבה שהיא, חלק מהשירותים  צע, מכאם הקבלן לא יב .16.5
ע לקבלן את החלק היחסי עבור שירותים אלו,  לנכות מהתשלום שיגי  תרשאי  חברההא הת

 .  מעלות השירותים שלא בוצעו 20%בצירוף הוצאות הנהלה בשיעור 

 

 י העבודה ותשלום שכר כחוק  עמידה בחוק .17

בהתאם   האחזקה באתריםודות  סקים בביצוע עבם המועהקבלן יקבל ויעסיק את העובדי .17.1
ו/או הסדר קיבוצי או   דין, הסכם קיבוצי  כל  ומנהג מחייבים במסגרת  להוראות  נוהג  כל 
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כך שכל העובדים המועסקים על ידו  ישולמו  הקפדה יתרה על  ן יקפיד  . הקבליחסי העבודה
 מלוא התשלומים  להם  הם זכאים  בהתאם  לכל דין. 

מובהר, כי החברה התקשרה בהסכם זה על בסיס הצהרות הקבלן כי גובה התמורה כולל   .17.2
הנדרשו השכר  עלויות  כל  עפ"יאת  נוספות  ת  עלויות  חומרי  דין,  ורווח    וציוד  ם  לרבות 

 קבלני.   

מתחיי .17.3 ומצהירהקבלן  העסקת  ב  תנאי  של  כי  בכל    םעובדי הם  הן  זו,  התקשרות  במסגרת 
הנדרשים הנוגע להצעתו במכרז והן במהלך תקופת ההתקשרות, לא יפחתו מתנאי העבודה 

 היו.  , על עידכוניו ככל שיע"פ כול דין

מאת מורשי חתימתו  אישורים    להמציא  בכול עת,  מהקבלן,  לדרוש  החברה תהיה רשאית   .17.4
במחויבויות   עמידתו  בדבר  רו"ח  מינימום  ומאת  שכר  לעובדיםתשלום  הפרשה  ו   כדין 

 .  לתגמולים )פנסיה ופיצויים( בקופה אישית ע"ש עובדיו

לא הומצאו האישורים האמורים במועד הנקוב לעיל או לפי דרישת החברה, תהיה החברה   .17.5
לרשא מכל  ית  לגרוע  מבלי  וזאת  להמצאתם,  עד  מקצתם  או  כולם  לקבלן  תשלומים  עכב 

 ן לה לפי הסכם זה ועפ"י כל כדין. סעד אחר הנתו 

ועסקים ע"י הקבלן וליידע אותם כי באפשרותם לפנות  ובדים המהחברה רשאית לפנות לע .17.6
ה  דעתה,  שיקול  עפ"י  הקבלן.  ע"י  בזכויותיהם  פגיעה  של  במקרה  ולהתלונן    חברה אליה 

 רשאית להורות לקבלן למסור את ההודעה הנ"ל בעצמו לכל אחד ואחד מעובדיו. 

 ברור תלונות.  בעניין החברה הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם   .17.7

הקבלן   .17.8 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  המסמכים  מבלי  כל  את  לחברה  להמציא  מתחייב 
וע תשלומים בהתאם לנדרש עפ"י  ה, לרבות אשורים על ביצ שו על ידהרלבנטיים כפי שידר

וכ וגמל  פנסיה  לקרנות  הלאומי,  לביטוח  הכנסה,  למס  תשלומים  על  אשורים  ו',  הדין, 
י  תלושי שכר של העובדים המועסקים לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה וכל מסמך רלבנט

 אחר שיידרש ע"י החברה או מי מטעמה. 

בב .17.9 תמצא  בו  ו/במקרה  ויקורת  עובד  תלונת  בעקבות  גורם  /או  מכל  הודעה  באמצעות  או 
עובדים, הקבלן מתחייב לתקן את ההפרה/ות מיד עם   -שהוא   הפרה לכאורה של זכויות 

ד,  ימי עבודה תצהיר מטעמו מאומת ע"י עו"  5קבלת הודעה על כך מהחברה ולהמציא תוך  
ר עליו תורה החברה, מסמך אח  רלבנטיים ו/או כלאשור רו"ח ותלושי שכר של העובדים ה

רטים אודות אופן תיקון הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם  המפ
במועד   האמורים  האישורים  הומצאו  ולא  ככל  שולם.  הדין  עפ"י  הנדרש  כל  וכי  הופרו 

בלן, כולם ה, תיהיה החברה רשאית לעכב תשלומים לקהנקוב לעיל או לפי דרישת החבר
לאו מקצ עד  לגרו תם,  וזאת מבלי  זה  המצאתם,  לפי הסכם  לה  הנתון  מכל סעד אחר   ע  

 ועפ"י כל דין. 

לחוק להגברת האכיפה    5הקבלן מצהיר כי היה ויקבל הודעה על כוונת חיוב מכוח סעיף   .17.10
תשע"ב   העבודה,  דיני  ל 2011  –של  זו,  הודעה  יעביר  מ,  יאוחר  לאחר    2  -א  עבודה  ימי 

שיוגש על ידו ו/או התקבל  ן לחברה לאלתר כל מסמך  ביר הקבלמנהל. כמו כן, יע קבלתה, ל
 אצלו בעניין זה לרבות זכות הטיעון בכתב והחלטת הממונה בהתאם לחוק. 

כנגד   .17.11 ו/או מי מעובדי קבלני המשנה של הקבלן  ותוגש תביעה של מי מעובדי הקבלן  ככל 
לן ו/או מי  ידי הקב  ו בגין העסקתו עלכנגד קבלן המשנה בגין הפרשי שכרו ו/א  הקבלן ו/או

ת החברה על זכותה לקזז מסך התמורה המגיעה לקבלן מכוח הסכם זה את  מטעמו, שומר
 התשלומים הבאים: 

 ₪.  8,000 -בגין הגשת כתב הגנה מטעם החברה          

 סך   -פישור( אליו ידרשו להתייצב ב"כ החברה ונציגיה    בגין כל דיון )לרבות גישור או                   

 ₪.  3,000של                    

 אין בקיזוז זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין והסכם זה.  .17.12
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החברה   .17.13 שערכה  בביקורת/בדיקה  בין  הקבלן,  ע"י  עובדים  זכויות  של  הפרה  ונמצאה  היה 
כמפור מהממונה  הודעה  ע"י  תשע"ב  ובין  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  בחוק    –ט 

ב2011 הפרת  ,  כלפישל  הקבלן  ע"י  מזמין  עו  חובה  על  גם  חלה  כאמור  וחובה  והיה  בד, 
 שירות, דין החשבון/נות החודשי/ים שהוגשו ע"י הקבלן יהיה כדלקמן: 

ע"י   .17.14 אושר  אולם החשבון טרם  ע"י הקבלן  התקבלה ההודעה לאחר שהוגש חשבון חודשי 
 לא תתגבש זכאותו של הקבלן לתמורה עפ"י חשבון זה.   –רה החב

ה .17.15 חשהתקבלה  שהוגש  לאחר  ע"י    בון הודעה  לתשלום  אושר  והחשבון  הקבלן  ע"י  חודשי 
 יהווה הדבר עילה לעיכוב תשלום התמורה.  –גזברות החברה 

ו/או תביעה העומדים לרשות החברה עפ"י תנאי   .17.16 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד, טענה 
 זה ו/או עפ"י כל דין.  הסכם 

נ .17.17 אינו  שהקבלן  לחברה  שיתברר  בכל  ככל  לעושא  הנדרשים  הוא  ובד התשלומים  יידרש  יו, 
לגרוע   והכל מבלי  בערכם הריאלי,  לו,  ששולמו  כל הפרשי התשלומים  לחברה את  להשיב 

 מכל סעד נוסף או אחר שנתון לחברה לפי ההסכם ועפ"י כל דין. 

המועסקים   .17.18 עובדיו  על  יחיל  העבודה  הקבלן  מתנאי  יפחתו  שלא  עבודה  תנאי  בחברה 
 . וע בחוקהמוסכמים כקב

 

 י בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרק זה הנו תנאי עיקר 

 

 ערבות .18

ע"פ   התחייבויותיו  כל  קיום  ו  להבטחת  זה,  מכרז  להסכם  הקבלן  ות  ערבאת    חברהימציא 
 : ביצועה

זה,   .18.1 הסכם  על  חתימתו  לחביבמעמד  הקבלן    ₪   40,000בגובה    בנקאית   ערבותרה  מציא 
   .להסכם 5ב'ח כנספפי הנוסח המצורף  ערוכה על )להלן: "ערבות ביצוע"(

הביצוע .18.2 לעיל,  ערבות  כ  כמפורט  לאורך  בתוקף  ההסכםתהיה  תקופת  תקופות    ל  לרבות 
שיתקיימו, ככל  סיומ לאח  יום  30ועד    הארכה,  של תביעהןר  תיהיה  , למעט במקרה  אז   ,

ל  חברהה את  רשאית  הביצועדרוש  ערבות  ל   הארכת  דין    30-עד  פסק  מתן  לאחר  יום 
 בתביעה. 

הקבלן בהתאם למכרז ובהתאם  טחת קיום כל התחייבויותיו של  הערבות תשמש לשם הב
 להסכם זה. 

דיל את גובה  כן ולהגלעדי, להורות לקבלן לעדתהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הב   חברהה .18.3
עשתה שימוש בזכותה להגדיל  ם בו  בלן  מקוף ההתקשרות עם הקהערבות בהתאם להיק
 את היקף ההתקשרות. 

אותרבוהע  םסכו .18.4 ה  ות  יהי  חברהל  קבלןימסור  לעיל,  המחירים   הכאמור  למדד  צמוד 
 . כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז ד הידוע ביום שנקבע על בסיס המד  ,הכללי לצרכן

, בכל עת ללא  רהחבע"י ה   הראשונה  הדרישת  מיידי ממועדניתנת למימוש    אהערבות תה .18.5
 הגבלות ו/או התניות כלשהן. 

ע  הגזבר פייחליט  הבלעד   ל  דעתו  לממש  שיקול  מקום  יש  באם  או  את  י  כולן  הערבויות, 
 .  מקצתן

ו/או יובהר, כי אי הארבלי לגרוע מן האמור לעיל,   אי     כת  תוקף הערבות  כאמור לעיל 
התקשרות, יהוו גם  ף הל את היקשימוש בזכותה להגדי   חברהעדכונה  מקום בו עשתה  ה 

 ט הערבות. הם עילות לחילו
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 תו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הפרעיקרי בהסכם, ופרק זה הינו תנאי 

 

 ויתור או שינוי .19

ב .19.1 ומתחייב  מצהיר  שהזכיין  סוג  מכל  דרישה,  או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי  הוא,  זאת, 
ו בעקיפין, בקשר להבאתו  מישרין אשתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, ב

לא יהיה זכאי, לזכות עכבון או  לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה או הדין, הוא מוותר ו
דרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, ב

או   חוזמניעה  הבאת  של  במקרה  החוזה.  אכיפת  שתכליתה  אחרת  תרופה  ליד כל  זה  י  ה 
 . חברה או של זכיין אחרשל   קהחזא עובדי סיום, לא יהיה הזכיין רשאי למנוע הכנסת 

מתנאי   .19.2 לסטות  החברה  של  ילמדו  הסכמה  ולא  תקדים  תהווה  לא  מסוים  במקרה  החוזה 
זכויות שניתנו לו על פי החוזה  ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים ב

ר על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות  , אין לראות בכך ויתובמקרה מסוים
 ות לפי חוזה זה. זו ויתור כלשהו על זכויות וחוב

הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של החברה   שום ויתור, או .19.3
יהי והיא  מזכויותיו  זכות  ב על  מקצן  או  כולן  בזכויותיה,  להשתמש  רשאית  עת  ה  כל 

 שתימצא לנכון. 

 

 המחאת זכויות   .20

ההסכם   .20.1 מכוח  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  כי  הצדדים  בין  בזאת  מכח  מוסכם  הנן 
 מומחיותו המקצועית ולפיכך הנן אישיות ועליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. 

ו  מחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם ארשאי להאינו  הקבלן, בכפוף לאמור להלן,   .20.2
אי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת  ן אין הוא רשחלק מהן לאחר/ים וכ
המ ולרבות  כן  מההסכם,  אם  אלא  אחר,  לגורם  ממנו  תמורה  סכומי  לקבלת  הזכות  חאת 

 נתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש. 

גזבר החברה אם לאשר את ההמ  .20.3 דעתו  החלטת  שיקול  פי  על  לאו תהיה  אם  חאה כאמור 
והחלטתו  ה ס בלעדי  ותהיה  לענופית  הספק.  את  או  תחייב  בבעלות  שינוי  זה  סעיף  יין 

בעקיפין, דינה כדין העברת זכויות "שליטה" כהגדרתה בסעיף  בשליטה בספק, במישרין או  
 (. 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1

מובה .20.4 לעיל  האמורה  לגרוע מהחובה  לעיל המחה הקבלן את  מבלי  וחרף האמור  היה  כי  ר 
ל פי חוזה זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של כויותיו או חובותיו ע ז

המוט כלשהו  אחראי  שרות  הוא  יישאר  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  זה,  הסכם  לפי  עליו  ל 
לי שיהיה בכך  להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומב

 ה כלפי הגורם הנמחה. כדי לפגוע בזכויותיה של החבר

החברה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על   .20.5
 י ההסכם או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך.פ

מת .20.6 מסוים  חלק  של  בביצוע  להיעזר  הקבלן  זכאי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  וך  מבלי 
 העבודה בקבלן משנה, בתנאים שלהלן:

קבלביצו .20.6.1 ע"י  העבודה  חלק  מאת  ע  ובכתב  מראש  אישור  תהיה  טעונה  המשנה  ן 
 המנהל. 

משנה, אשר קשור בהתקשרות תקפה עם החברה  הקבלן אינו רשאי להיעזר בקבלן   .20.6.2
 עבודות מסוג אלו הנדרשות בהסכם זה.    לביצוע
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התחייבויות הקבלן, ללא יוצא מהכלל, לרבות לעניין    המשנה יהיה כפוף לכל  קבלן .20.6.3
עמידה על זכויות העובדים, חובות דיווח וכיו"ב הוראות לפי הסכם זה. כפיפות זו  

 משנה. תעוגן בהסכם שבין הקבלן לקבלן ה

לני  הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם יערוך עם קבמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב   .21
תנא  מטעמו,  הקבועים  המשנה  מאלו  יפחתו  לא  תנאיו  אשר  לחברה  ביטוחי  כיסוי  בדבר  ים 

 בהסכם זה. 

ו .22 ימשיך  לגבי  יהקבלן  אחריותו  לרבות  זה,  הסכם  עפ"י  מחויבויותיו  לכל  מלאה  באחריות  ישא 
 דות שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.  עבו

 שנה, כלפי החברה.  מלעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן ה אין באמור  .23

 

 פרק זה הנו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 אחריות וביטוח  .24

 

וך  לער  קבלןהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב    קבלןהמבלי לגרוע מאחריות   .24.1
את   חשבונו  על  המפורטים  הולקיים  נפרד    8ב'בנספח  ביטוחים  בלתי  כחלק  המצורף 

  חברה, ומתחייב להוסיף את ה ת כדין ובעלת מוניטיןאצל חברת ביטוח מורשי  מהסכם זה,
 , לכל משך תקופת ביצוע העבודות.כמבוטח בביטוחים אלו

אישור   חברההידי  להמציא ל  קבלןהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב   .24.2
ום על ידי  להסכם זה, כשהוא חת   8ב' לנספח  על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם  

   מבטחיו.

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה  ב .24.3
מתחייב  חברההולדרישת   להוראות    קבלן ה,  להתאימו  מנת  על  האישור  לשינוי  לגרום 
 הסכם זה. 

ביטוחים  יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם ל  קבלן הולדעת    היה  .24.4
יכלול  לערוך ולקיים    קבלן ה  הנ"ל מתחייב את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור 

לעניין ביטוחי רכוש   ה ו/או הפועלים מטעמ  חברה ה סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  
ן ביטוחי חבויות,  י לעני  הו/או הפועלים מטעמ  חברההו/או יורחב שם המבוטח לכלול את  

 אחד מיחידי המבוטח. הביטוח בנפרד עבור כלת צולבת כאילו נערך  בכפוף לסעיף אחריו 

 חברההיכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    קבלןהביטוחי   .24.5
ביטוחי   לשיתוף  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  המבטח  יכלל  החברה וכי  כן  כמו   .

ביטוחי   כי  לפיו מתחייב המבטח  תנאי  יבו   קבלן הבביטוחים  ולא  יצומצמו,  אלא  לא  טלו, 
 יום מראש.  30 ,חברההדעה כתובה על כך בדואר רשום לידי אם תימסר הו

או מי  /ו  חברה ה מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    קבלן ה .24.6
ל  ומטעמ זכאי  שהוא  נזק  אלמלא  בגין  עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  שיפוי 

זה, והוא פוטר בזאת   ות על ידו על פי הסכםההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכ
 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.   חברההאת 

ובמועדם את   קבלןה .24.7 ולשלם במלואם  כל תנאי הביטוחים  לקיים בקפדנות את  מתחייב 
 ביטוח. דמי ה
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עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של  קבלןהביר  יע חברההלבקשת  .24.8
לגרום    קבלןהמור בהסכם זה, מתחייב  ליסות הביטוח לבין האאי התאמה בין האמור בפו 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ביטוחי   .24.9 בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  בהמצאתקבלןהמוצהר  ו/או    ,  הביטוח  אישור 
ידי  בה על  הפוליסות  העתקי  על    קבלןהמצאת  כלשהי  אחריות  להטיל  ו/או    חברההכדי 

אישור   ולהוות  למוסכם  התאמתם  את  /בדבר  לפטור  כדי  פי    קבלןהאו  על  מאחריותו 
 ההסכם ו/או על פי כל דין. 

לידי  .24.10 ם הינ  חברההמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור 
זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח    תנאים יסודיים בהסכם

 . של ההסכםבמועד יחשבו כהפרה יסודית 

וקבלני  מתחי   קבלןה.24.11 עובדיו,  מנהליו,  לידיעת  יובאו  זה  סעיף  הוראות  כי  לכך  לגרום  יב 
שלו. מתחייב    המשנה  ק  קבלןה כן  עם  שיערוך  ההתקשרות  בחוזי  כי  לכך  בלנים  לדאוג 

.  המתאימות לסוג עיסוקםר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח  וקבלני משנה בקש
ודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח  לפני תחילת העב   חברהלמתחייב להמציא    קבלןה

 של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה. 

 עוסק מורשה .25

לעני   קבלןה .25.1 יהיה רשום כעוסק המורשה  כי במשך כל תקופת החוזה  ין חוק מס מתחייב, 
 . פרי חשבונות כדיןערך מוסף וכן ינהל ס

מתחייב .25.2 עובדיו,  נהל  ל   הקבלן  לכל  כדין  ניכויים  ההפרשות  עבור  ולהפרישתיק  כל  את  ם 
 ן וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. הנדרשות על פי הדי

 

 תיקון לחוזה  .26

יהיה  ני הצדדים, שאם לא כן, לא  ש  כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי
 להם כל תוקף. 

 

 יזוזק .27

 מוותר בזאת על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד החברה. קבלןה .27.1

החברה תהיה זכאית לקזז או לעכב תחת ידה או לגבות כל סכום או נכס או זכות כלשהי   .27.2
ל סכום שהיא עלולה לשאת  כ , מכל מין וסוג שהם, לרבותלןקבשמגיעים או שיגיעו לה מן ה 

 , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב. קבלןשי או מחדלי האו תישא בו, בגין מע בו

 

 תשלום במקום הצד האחר  .28

רה רשאית לשלם במקום הזכיין, כל סכום שתשלומו חל על הזכיין ע"פ החוזה, וזאת  החב .28.1
שבעה( ימים מיום  )  7לאחר ששלחה התראה לזכיין בכתב לשלמו, והזכיין לא שילמו, תוך  

 ות כן. שנדרש לעש

, תהיה החברה רשאית לדרוש קבלןכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הילמה החברה סש .28.2
או לקזזו. החברה תהיה זכאית לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד    קבלן את השבתו מה

השבתו   ליום  ועד  הסכום  תשלום  מיום  החל  יישא,  זה  כשסכום  הראשונה,  דרישתה  עם 
וריבפוב למדד  הצמדה  הפרשי  אשראי על,  למתן  מקובלת  בבנק    ית  חח"ד  בחשבונות 

 הפועלים בע"מ. 
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 ביטול ההסכם  .29

 :מוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים

 –באם הינו תאגיד    –מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או   .1
 קבוע או זמני.  –ק להקפאת הליכים או צו פירו  ו ניתן לגביו צ

שהרשעה נג .2 למעשים  בנוגע  הורשע  או  אישום,  כתב  הוגש  ממנהליו  מי  או  הקבלן  ד 
הנ  עבירה  ו/או  קלון  עימה  שיש  עברה  בבחינת  הינה  מכוח לגביהם  לשירותים  וגעת 

 הסכם זה. 

 רמה. מ הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה .3

הקבלן   .4 כי  לחברה  בדרהוכח  לעמוד  מסוגל  בריאותית, אינו  מסיבה  ההסכם  ישות 
 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. 

כעילות לביטול ההסכםבמובהר   לעיל  כי  אין המקרים המנויים  מהווים רשימה סגורה    זאת, 
רצו שביעות  אי  מחמת  ההסכם  את  לבטל  החברה  מזכות  לגרוע  בכדי  במנייתם  אין  ן  וכי 

שבדין, ובכלל זה  לבטל את ההסכם עקב  ו/או מכוח כל עילה     מקצועית  מתפקודו של הקבלן
 הפרתו ע"י הקבלן.

שלום ו/או  בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לת
 ששולמה ביתר לפי העניין. 

תו ע"י קבלן, לא יהיה  פרמובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור או עקב ה 
 א מהחברה בגין ביטול ההסכם.הקבלן לכל פיצוי שהו זכאי

 

 סמכות שיפוט והדין החל .30

 הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.  הצדדים מסכימים כי  

המשפט,   לבית  מוקנית  ממנו  הנובע  או  זה  לחוזה  הנוגע  עניין  בכל  לדון  הייחודית  הסמכות 
 לכל בית משפט אחר בעניין זה.  קווה, ולא תהיה סמכותבחינה עניינית, בעיר פתח תמ המוסמך

 

 מיצוי התנאים המוסכמים .31

מג מכיל,  זה  הבטחות,  חוזה  כל  הצדדים,  בין  המוסכמים  התנאים  כל  את  ומבטא  ממזג  לם, 
  שוערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נע

לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף    חוזה זה ואשר לא באו  על ידי הצדדים לפני כריתת
בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים    על החיובים והזכויות הקבועים

 לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חתימת חוזה זה. 

 

 הודעות .32

 ה. שב כמתקבלת בעת מסירתנהו לנמען המצוין להלן  תחמשכל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד ל

תחשב    -המצוין להלן  כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען  
כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים  

לא   ואם  ה  -המקובלות  העסקים  ביום  כמתקבלת  השועותיחשב  שברשות  בתנאי  והכל  לח  קב, 
 תה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. אישור בכתב על קבל 

ידי על  שתשלח  הודעה  ציון    כל  ותוך  להלן  המצוינת  הכתובת  פי  על  רשום,  בדואר  למשנהו  צד 
 שעות ממועד הישלחה.  48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  -הנמען המצוין להלן 
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 בת הצדדיםתוכ .33

 הנמען:   –החברה 

 רחוב: _____________________________________;                       

 פון: _______________;   פקס': ______________; טל                     

 הנמען:  –הזכיין 

 רחוב: _____________________________________;                      

 ________; ____;   פקס': ______ טלפון: ___________                       

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                               

   ____ ____________הזכיין:         _______  _____ החברה: ___

                         ___________ _____על ידי:            ________________ על ידי:

 ________ ___די: ____ועל י              _________ ועל ידי:______

 

 

 אישור

כי   בזאת  מאשר  הזכיין  של  המשפטי  כיועץ  המשמש   ______________ עו"ד  הח"מ,  אני 
ו  ________________ ת"ז  ת"ז    -_______________   _____________

בפני, בשם הזכיי  זה  על חוזה  הם מוסמכים לחתום מטעמו  ן  _______________ אשר חתמו 
התאגדות שלו להתקשר בחוזה זה  על ידי הזכיין בהתאם למסמכי הי נתקבלה החלטה כדין  וכ

 ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. 

                          _______________________ 

 עו"ד                                                            
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 1'בנספח 

 

 

 חזוקה  אהימת האתרים ומועדי רש

 

 

 

 האתרים:

 

 , פתח תקווה.3הרב עובדיה יוסף  חובבר -מתחם ספורטק סירקין(1

 , פתח תקווה. 41הנרייטה סולד  ברחוב  -גרש מחנה יהודהמ(2

 

 

 הניקיון והתחזוקה:ביצוע מועדי 

 

 . 18:00-23:00 וכן בשעות    08:00-13:00   ה בשעות -בימים א

)לא יאוחר משעה לפני  המנהל    בהתאם לקביעת שעות עבודה   4 –בימי ו' 
 סת השבת(. כני

 

 

קיימת  יובהר כי המנהל רשאי לשנות את שעות העבודה מפעם לפעם וכי 
 . ו ע"י המנהליוגדרכפי שחובת נוכחות במתקנים בכול שעות העבודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 2'בנספח 

 ורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה  במתחם ספ האחזקה שירותי   מפרט

   בפתח תקווה 

 

 חזקה תעבודות  .1

ה יכללו  תעבודות  המתקנים  ת  והנדרש   תועבודהכול  את  חזקה  אחזקת  תקין  לטובת  באופן 
לדר דין,  ולקביעת  ישת  בהתאם  ולכול  והחלפים  המנהל  החומרים  אספקת  בין  יכלול  ו לרבות 

 את העבודות הבאות:  היתר

 גדרות חדשים.אספקת ללא   –תיקוני גידור  .א

 לא כולל אספקת ספסלים חדשים. -תיקוני ספסלים .ב

   .הרשתותכולל אספקת   לא –החלפת רשתות בשערים  .ג

סתימותפתיח  לרבות:אינסטלציה  תיקוני   .ד וביוב,  ת  מים  בצינורות  פיצוצים  תיקוני   ,

קרמיקה   ואספקת החלפת   תיקוני  אסלות ו  אספקת,  אספקתהלרבות    ברזים,  החלפת 

תיק  וכדומהוניאגרות,  שמש/חשמל  דודי  חילוף    -וני  חלקי  אספקת  כולל  כולל  לא 

 .ש חדשיםאספקת דודי שמ

 לוף. כולל אספקת חלקי חי -פיצוצי צנרת במגרשיםתיקון  פתיחת ניקוזים ו .ה

 . בהתאם להוראות היצרן כולל אספקת פילטרים -4החלפת פילטרים בקולרים/תמי  .ו

חדרים .ז לשנהוהאתרים    צביעת  ואחת  לנדרש  קבוע   בהתאם  צבע   -באופן  אספקת  כולל 

 וציוד צביעה. 

 כולל אספקת חלקי חילוף.  -תיקוני דלתות .ח

 ף. כולל אספקת חלקי חילו -תיקוני חלונות .ט

 לכול מנעול. מפתחות  5ינדרים וסט של כולל אספקת הציל  -החלפת צילנדרים ע"פ צורך  .י

 כולל אספקת חומרי איטום. -י נזילות בגגות החדריםתיקונ .יא

 כולל אספקת מרצפות תואמות.  -יצוףתיקוני ר  .יב

 כולל אספקת אבנים משתלבות. -תיקוני אבנים משתלבות . יג

 ציוד נדרש.החומרים וכלל הכולל אספקת  -עבודות שפכטל וצבע .יד

 כולל אספקת כלל החומרים והציוד הנדרש.  -ות אקוסטיותתיקוני קירות גבס ותקר  .טו

 . ניקוי ופתיחת מרזבים .טז

 באופן שוטף ולפני/אחרי משחק.  -רשיםניקוי יציעי קהל בכול המג .יז

 . ובקבוקים( , לכלוךניקוי כללי )כולל שטח מגרשי הדשא מקליפות גרעינים . יח

דו"ח   .יט ע"פ  בטיחות במתחמים  ליקויי  הבטיחתיקון  יועץ  של  קת כולל אספ   -ותביקורת 

, מערכת כריזה מערכת כיבוי אש  כגון:לא כולל אספקת מערכות  חומרים וציוד נדרש,  

 . 'וכו

 ., לא כולל אספקת כסאותכולל אספקת ציוד נדרש -רכבת והתקנת כסאות בטריבונותה .כ

 -ומתגים  לרבות החלפת מנורותובמתקנים  בחדרים  ביצוע תיקוני אינסטלציה חשמלית   .כא

 טיפול בתאורת המגרשים. מרים, לא כולל וחו   , נורות, פלוריסנטיםודולל אספקת צי כ
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שוטף   .כב באופן  יבצע  במתחםכלל  של    גינוןהקבלן  הפתוחים  למ,  השטחים  גרשי מחוץ 

הנדרש.   -הכדורגל  והציוד  החומרים  כל  אספקת  בטיפול  י  לרבות  מדובר  אין  כי  ובהר 

 שים עצמם.דשא של המגרב

לכבות  ,  בחדרים  אורותתאורה ו, לכבות  באתרים יש לבצע סריקהפעילות    בתום כול יום.כג

 . ל דלתותלסגור ברזים במתחמים ולנעו , םחדריכול ה במתחם וב מזגנים

 שיורה המנהל לקבלן לבצע.אחרת כול עבודת אחזקה  .כד

שוטף   באופן  יבצע  במתחםכלל  של    גינוןהקבלן  הפתוחים  למ,  השטחים  גרשי מחוץ 
דשא ובהר כי אין מדובר בטיפול ב י   לרבות אספקת כל החומרים והציוד הנדרש.  -הכדורגל 
 שים עצמם.של המגר

 עבודות ניקיון  .2

 ניקיון שוטף עבודות    12.

כול חדרי המתחמים לאורך כול  של  שוטף בשני המתחמים, לרבות ניקוי  ניקיון  בצע  הקבלן י .א
היתר:רים  החד  .היום בין  כולל    -שופטיםחדרי  ו  משרדים,  מלתחות ,  שירותים  הכוללים 

הנדרשים והחומרים  הציוד  כלל  בין    מצויים  במתחמים  .3'ב  בנספחכמפורט    אספקת 
 . גל ויציעיםמגרשי כדור 4חדרים,  40 -כ היתר:

היתר:   .ב בין  יכללו  הניקיון  ושטיפת  עבודות  וטיאוט  שולחנות  והשטחים  ניקיון  החדרים 
הה של  לרבות:  פתוחים  מסדאתרים  דלתות,  רונות,  מדרגות,  של  ושטחים  ידיות  מעברים 

 .ציבוריים

,  על גבי טלפונים, מחשבים, כונניות, ארו דרים כולל מניקוי אבק בח .ג נות וכל חפץ וריהוט 
 . ניקיון של קירות פנימיים ומחיצותת,  ידיו

ניילון חדשה    פינוי אשפתונים והחלפת השקית .ד ותפונה  השקית המלאה תיקשר    –בשקית 

 למתקן האשפה של המבנה. 

 אשפה מרכזיים.   ירניקוי ושטיפה חד .ה

השיר ו ניק .ו תאי  של  כללי  חרי  וקירות  כיורים  אסלות,  מראות,  נייר  ותים,  אספקת  סינה, 
פעלת  גוב ידיים, סבון ידיים, נוזל חיטוי ידיים ומפיץ ריח, כיבוי אורות, הטואלט, נייר לני

 אזעקה  ונעילת דלתות. 

 . עיםויצי ת  ניקיון מדרגו .ז

 . ווילונות  חופים בשטיחיםשאיבת אבק במקומות המ .ח

 . בניםהממסדרונות פה ברחבות, ברצניקיון ה .ט

 . ניקוי מראות .י

 כיורים, שיש וחיפוי חרסינה. מוצרי חשמל, ניקוי כללי של מטבחונים לרבות  .יא

 ביצוע כול ניקיון אחר עליו יורה המנהל. .יב

 בתדירות של אחת לחודש עבודות ניקיון   2.2

 

 פנימי של מקררים, מיקרו וארונות מטבח.   ניקיון .א

 ומכשירי טלפון בתרסיס מיוחד למכשירי חשמל. ניקיון מתגי חשמל  .ב

 ניקיון דלתות ומשקופים.  .ג
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 ת, וניקוי ציוד חשמלי. ניקיון תריסים , ארונו .ד

 פי דרישה(. -בלבד ועלמזגנים מפוצלים ניקיון פילטר )ב .ה

 

 כללי  .3

לעיל    יבוצעוהאחקה  ת  עבודו .א המוגדרות  ובשעות  סי  מתחםבבימים  וספורטק  או  /רקין 
 מתבצעתבודה  מרבית העכיום  ,  קביעת המנהל פי  ול  מגרש מחנה יהודה, בהתאם לצורךב

 . וע אחה"צ במגרש מחנה יהודהופעמיים בשב  ירקיןק סבמתחם ספורט

 . ומנכ"ל מקפ"ת  הקבלן יהיה כפוף להנחיות ולהוראות מנהל המתקן .ב

עובד .ג יעסיק  לעבור ממתקן למתקן בהתאם להנחיית  ים אשר  / הקבלן  ויוכלו  ניידים  יהיו 
   המנהל. 

כלי עבודה והחומרים  תקופת החוזה יהיו בכל אתר ואתר    הקבלן מתחייב כי במהלך כל .ד
 . זקההאחצוע יעיל של עבודות הנדרשים לבי

בנעלי האחזקהכלל עבודות  לך ביצוע  ים, במה/העובד חייב כי  הקבלן מת  .ה יהיו מצוידים   ,  

בטיחותיות  מקדם  עבודה  הח  עם  למניעת  תקני  העובד לקה  חיכוך  שם  את  הנושא  ותג 

 . ש החולצהבדוהחברה 

   .ויאושרו על ידי המנהלומקצועי/ים  העובד/ים יהיו קבועים  .ו

בעבמתחייב  הקבלן   .ז בטיחות  בנושא  קיימת  הנחייה  הוראה,  לכול  בהתאם  ודה  לפעול 

 . הבטיחות הקיימיםונהלי כללי פי על ויפעלו יקפידו כי עובדיו  ולוודא 

כי    .ח ידאג לב בעת ביצוע  הקבלן מתחייב לוודא  וידאג  העבודות  טיחותם של באי האתרים 

לשוהים  ו/או מפגע  ו סכנה  לגידור, שילוט וסימון המקומות בהם הוא עובד כך שלא יהו 

   באתרים.

מהקבלן .ט לדרוש  רשאי  יהיה  שהיא  המנהל  סיבה  מכול  רצון  שביעות  חוסר  של  במקרה   ,

העובד  עובד/ים והקבלן יחליףלהחליף את ה  בתוך  / את  של    3ים  דרישתו  מיום  ימים 

   המנהל. 

. למען  השעות ביממ 24 ימים בשבוע,  7 המתגלות באתרים בבעיות  ויטפל קבלן יהיה זמין ה  .י

הקבלן   כי  מובהר  ספק  מע  באתרים  קה אחזבבעיות  יטפל  הסר  הפעילות  בר  גם  לשעות 

    במכרז לרבות זמינות לקריאות חרום בלילות, בשבתות ובחגים.וגדרים המ

הנדרשים   יםור ישא כלל הבעלי  עובדיו יהיו  הלך כול תקופת המכרז  במ מתחייב כי  הקבלן    .יא

 . העבודה בגובת אישור ל רבולבתוקף כדין 

  הסכם.ל  3'בבנספח למפורט  בהתאם יהיה קה חזאהשימוש בחומרי  הקבלן מתחייב כי ה  .יב

נייר . יג כל המת  עבודוהבגמר    –  וחומרים  מילוי  יושארו  ידיים,  היומי,  ניגוב  )מתקן  תקנים 

מתקן סבון,  חיטו   מתקני  מתקן  טואלט,  מלאיםנייר  כשהם  וכו'(   ידיים  כול    י  ויוחלפו 

גנים  , יכובו כול המזבה כול התאורה, תכואשפה חדשות  בשקיותבפחים  שקיות האשפה  

 . וינעלו כול הדלתות באתרים
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 לדרישת המנהל.   בהתאם םיעודי חיטוי  בחומריובחללים   בחדרים חיטוי עצבהקבלן י  .יד

האי  יספקהקבלן    .טו הציוד  לעובד  שיכול  דין    חויב יי ו/או  ים  /שיידרש  הנחיות  ע"פ  ו/או 
 אחר . וכול ציוד  : כפפות, מסכותלרבותלה  משרדי ממש

   למתקנים יעודיים.והנייר קרטונים הקבלן יאסוף את ה .טז

 המנהל.   בהתאם להנחיית תהנדרש  תאחראחזקה  עבודת כל  הקבלן יבצע  .יז
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 3'בנספח 

 האחזקהם ואמצעים לביצוע שירותי חומרי מפרט

 

 חומרי הניקיון 

 

 ד. ומרי הניקיון יהיו מאיכות טובה מאוונו. חעל חשב ידי הקבלן ו  מרי הניקיון יסופקו עלחו

 התקנים הישראלי. חומרי ניקיון אשר לגביהם קיים תו תקן של מכון    ספקהקבלן י

 : חומרי הניקיון אשר יסופקו ע"י הקבלן יכללו לפחות

o  דו שכבתי נייר טואלט . 

o יר ניגוב ידיים. ני 

o םם בחדרי השירותים ובמטבחי מתקן + חומר לחיטוי ידיי. 

o   ניילון לאיסוף אשפה שקיות 

o חומר פעיל לפחות.   24% יצת ידייםלרחחני  ריסבון + מקציף מתקן 

o נוזל לניקוי אביזרי אינסטלציה ושירותים 

o ,אסלות ואביזרי אינסטלציה  חומרים לחיטוי כיורים 

o  חומר להסרת אבנית מברזים ומשטחים 

o ללא החלקה   פותחומרים לשטיפת רצ 

o יל לפחות. חומר פע  24% נוזל לניקוי כלים 

o טי לניקוי מחשבים, פקסים, טלפונים ומכונות צילוםאתרסיס אנטיסט 

o ונות תרסיס/נוזל לניקוי חל 

o ים ישמשו בעת עריכת הניקיון( חומרי ריח נוזליים לשירותים )חומרי ריח נוזלי 

o  הצורך  שוטף לפי + מילוי  מתקנים אוטומטים לטיהור אוויר . 

o טבחים ובשירותים. ידיים במ נייר לניגוב  + אלקטרוני מתקן 

o טואלט  נייר ל  מתקן  . 

o בגובה אבק לניקוי מקל . 

o חיטוי  חומרי . 

o  .מברשות לניקוי אסלות 

o במטבחונים כלים לניכוי ספוגיות . 
 

פנטס של  מותגים  יהיו  הניקיון  סנוחומרי  קלין,  יעקובי טיק,  ערך.    ,  שווה  ואו  הסבמידה    פק בכוונת 
שורו למוצר  האישורים על איכות המוצר ולקבל את אילמנהל את  עליו להמציא  שווה ערך,  מוצר  ק  לספ

 המוצע  מראש. 

מילויים   ו/או  בהחלפתם  מתחייב  לעיל  הקבלן  האמורים  החומרים  שוטףבאושל  ייר  נ  מילויוכן    פן 
 .  , במתקנים היעודיים)שיסופקו על ידי החברה( טואלט ונייר ניגוב 

ולאי לשרמנהל  ה לגבי החומרידרוש  קבוע  ל  שהחלפתם  דרוש את  מנהל להרשאי    . כמו כןםאישורים 
 . על ידי הקבלן תוספת לכמויות המסופקותהחומרים הנזכרים לעיל ו/או 

עבודתו תחילת  ש ימצ   טרם  והיגיינה  הניקיון  חומרי  כל  רשימת  את  הקבלן  הוא  יא  מתכוון  בהם 
הנ   להשתמש ביצוע עבודות  , לאישור  , לריקיוןלצורך  זה    ואישור  מנהלה בות הכמויות שבדעתו לספק 
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 עבודה. י להתחלת יהווה תנא

 קההאחזאמצעים לביצוע 

 יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. האחזקה לביצוע כל האמצעים 

ויהיו בטוחים לעבודה,  האחזקה  לביצוע    האמצעים ועומדים בכול תיהיו מאיכות טובה מאוד  כפי  קן 
 א זכות לבודקם, מעת לעת. תה מנהל ול המוגדר בכל דין 

ואישור זה יהווה תנאי    המנהללת העבודה, לאישור  טרם תחימת האמצעים,  רשי הקבלן להגיש את  על  
 להתחלת העבודה. 

 :בין היתר יכללואמצעים  ה

o ישראלי. תקנים התקן של מכון ה ם/סולמות תקניים, בעלי תוסול 

o תו תקן" של מכון התקנים הישראלי.  אבק תקניים, בעלי שואבי" 

o טואלט.   נייר 

o  .שקיות אשפה 

o ים. נייר ניגוב ידי 

o .דליים לשטיפה 

o  למשטחי האספלט.מטאטאים 

o .מטאטאים לניקוי רצפת החדרים 

o  ות החדרים.מגבים לניקוי רצפ 

o בות מטבחונים, עשויות מיקרופייברכללי לרולניקוי   חדריםליות רצפה ל טמ . 

o ד פעמיותת לטקס חכפפו . 

o  ות. מגבים לניקוי חלונ 

o ליות להסרת אבק ומברשות לניקוי רהיטים. טמ 

o רים, אסלות, ברזים ועוד. קוי מוצרי ואביזרי אינסטלציה, כיו מברשות לני 

o .מטאטאים לניקוי חדרי שירותים 

o  לניקוי חדרי שירותים.מגבים 

o עשויות מיקרופייבר   שירותיםי חדרי  יות רצפה לניקולטמ. 

o כלים לניכוי וספוגיותברייט"  וטש "סק. 

o שות לניקוי אסלותמבר . 

o אסלות וניקוי חיטוי חומר . 

o ריח פצתוה  הצנרת לניקוי המשמשים  למשתנות  ריםוחומ רשתות . 

 

 : בין היתר יכללו אחזקהאמצעים לביצוע הה

o כול הכלים והציוד הנדרש לטובת ביצוע תיקונים בכלל שטחי האתרים לרבות   

 .חלקי חילוףו  כלי עבודה שונים

o  חומרי איטום. 

o  .חלקי חילוף שונים 

o  דבקים . 

o מסמרים.   
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o נורות ופלוריסנטים . 

o חוטי ואביזרי חשמל ואינסטלציה., צירים, ידיות, עצים, פלטות גבסצילינדרים ,   

o .מתגי חשמל 

o 4תמי  סננים ל . 

o   ,סידגבס,  צבעים, מברשות תיק, שפכטל  חומרי  וביצוע  צביעה  לטובת  הנדרש  הציוד  י  ונ וכלל 
   .תםעיצבקירות ו

o   יבונות. מושבים בטר לטובת תיקוןהנדרשים )להוציא אספקת כסאות( והחלפים כלל החומרים 

o   צוע תיקוני ריצוף וחיפוי. ביהנדרשים לטובת לרבות מרצפות והחלפים  כלל החומרים 

o מקלחות לתיקון  הנדרשים  והחלפים  החומרים  ברזים  תיםושירו  כל  אסלרבות  צנרת,  ות  ל, 
   ראשי דוש.ו  וניאגרות

o   ניקוז, תיעול וחשמל.הנדרשים לטובת תיקון צנרת מים, ביובוהחלפים  כלל החומרים , 

o ב וניקוז. סתימות ביו הנדרשים לטובת תיקוןוהחלפים  ל החומרים  כל 

o   האגיזוםכלי וכלל  דישון  חומרי  לטובת  ביזרים,  הדרושים  והחומרים  העבודה  כלי  חזוקת  א, 
 . הכדורגל( המצויים במתחמים)להוציא מגרשי השטחים המגוננים 

 

כפי  האחזקה    ביצוע עבודותדרש ליר אשר ייספק הקבלן כל אמצעי אחאמצעים הנזכרים לעיל  בנוסף ל
 לעיל. הוגדרו  ש

דה השוטפת וזאת ללא  יפגע בעבו, על הקבלן לספקו באופן שלא  האחזקהציוד שיחסר לביצוע עבודות  
 תוספת תשלום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ___________מת המשתתף וחותמת_________חתי

 
 
 

 4'בספח נ

 

 ותל קבלת מפתחפרוטוקו

 

ק  ___________________הנני .1 מפתחמאשר    ל__________________   ות בלת 
 . ( " האתר" :להלן) __________ברחוב___

 ב לנעול את האתר בסוף כול יום עבודה. יי חותהנני מ .2

כפי שהוגדרו לי  ה  קחז אהפתוח את האתר בימים ובשעות שאינם שעות  ידוע לי כי חל איסור ל .3
 . ו ותחזוקתוצרכי ניקיונשלא ל אתרהשתמש ב פתוח או כי חל איסור מוחלט לו על ידי מקפ"ת

 אף אחד.המפתחות ולא למוסרם ל לשמור עלהנני מתחייב   .4

 הנני מכיר את ההסכם ומתחייב לפעול לפיו.  .5
 

 

 באו על החתום 

 

_______ ______ ______                                                                                                                                                 
 הקבלן חתימת  

 

 

_ __________________                                                 ________ _______________ ______ 

 חתימת המנהל                                                                                 ד האחראיחתימת עוב 

 

 ___________________ _              

     תאריך   
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 5ב'נספח 

 ביצוע  ערבותכתב 
 לכבוד 

 מרכזים קהילתיים פתח תקווה  -מקפ"ת
   2קומה   21שפירא  רחוב

 קווה פתח ת

 א.ג.נ.,

 ___ ערבות בנקאית מספר ______

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ.__________________  מס'   ____________________ בקשת  לפי 
מיקוד(  _____ כולל  מלאה  )כתובת   ________________________________________

ום כולל  ם עד לסכחוזר לתשלום כל סכו-)להלן: "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי 
"( בקשר להסכם  סכום הערבות: ")להלן  (חדשים  שקליםם אלף  רבעיא:  )במילים  40,000₪של  

שירותי   סירקיןלמתן  בספורטק  תקווה  אחזקה  בפתח  יהודה  מחנה    מיום,  ומגרש 
________________ . 

על  .2 לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  די  י  סכום 
 נאי הצמדה שלהלן: המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בת הלשכה 

חודש    מדד  יהיה  זו  ערבות  לעניין  היסודי"  בתאר  _________"המדד  יך  שהתפרסם 
 נקודות.   ___________בשיעור  ___________ 

דרישתכם    לקבלת  קודם  שפורסם  האחרון  המדד  יהיה  זו  ערבות  לעניין  החדש"  פ"המדד    י על 
 ו.  ז ערבות

 
 קמן: ין ערבות זו יחושבו כדליהפרשי ההצמדה לענ  
השווה    בסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 

 ילוט מחולק במדד היסודי. לת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החלמכפ
בדרישתכם עד לסכום    וב אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנק 

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת  מיד עם  לפי דרישתכם הראשונה בכתב,   .3
ובל  להלן בדרישה,  הנקוב  סכום  כל  לכם  נשלם  בתוספת  אנו  הערבות  סכום  על  יעלה  שלא  בד 

חייבים לדרוש  שתהפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרי ומבלי שתהיו  כם 
 את הנערב.את התשלום תחילה מ

בכתובת   .4 בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכח  לתשלום  דרישה  כל 
ממלא מקומו. דרישה אשר  או    מנכ"ל החברה  על ידיכשהיא חתומה    __________________
רך דין בדבר זהות  עותהא מלווה באישור    מנכ"ל החברהממלא מקומו של    על ידיתהא חתומה  

 . חברהכזו מטעם ה  החותם וסמכותו לחתום על דרישה

  י על פ  חברהלחשבון ה   נו על דרך של העברה בנקאיתי לעיל, יעשה על יד 3התשלום, כאמור בסעיף   .5
  י על פנו לפקודתכם  יבדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על יד   כםיהפרטים שיימסרו על יד
 שיקול דעתכם הבלעדי. 

תבוער .6 ולאחר  בלבד  )כולל(  ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  כל  ת  ומבוטלת.  בטלה  תהיה  זה  אריך 
 חר מהתאריך הנ"ל. נו בכתב לא יאו י דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על יד

 או להמחאה. ו/ הסבה  ו/או לביטול ו/או ניתנת להעברהערבות זו אינה  .7

 בכבוד רב, 
 _________________ 

 
 ____________________וחותמת הסניף. טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _____ 
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 6ב' חפסנ

 טבלת פיצויים מוסכמים

 

נשוא ההסכם ע"י צוות עובדיו ויבטיח את קיומן המלא של  האחזקה  עבודות    יצועהקבלן יפקח על ב
מובהר  ,  האחזקהן לביצוע עבודות  חריות הקבלמבלי לגרוע מא.  כל נספחיוכל הוראות הסכם זה, על  

א בגין  כי  הקבלן  בזאת  ישלם  נספחיו,  על  ההסכם,  הוראות  כלל  ביצוע  מוסכמיםי  את   פיצויים 
   וזאת באמצעות קיזוז מן התמורה המגיעה לו. לעיל כמפורט הסכומים

 

 בש"ח פיצוי מוסכם   סוג ההפרה  מס'
 יוםל  700 באתר  זקהעבודת אח/ יומי  אי ביצוע ניקיון 1

אתר  לחלקי   עבודת אחזקה/ יומי  וע ניקיוןביצ 2
יוםל  003 פעם ביום   

3 
נייר טואלט, נייר  סבון ידיים, ר  בחומרים )מחסו 

סבון  מכבים,   ,םטאטאימ, חניםרים, ניגוב ידיי
 וכו"(     כלים

                       
ה למקר  100 

, כלי עבודה וחומרי  חילוף מחסור בחלקי  4
 300 למקרה  . זקהאח

 ותים, לכול תא ר יון ש אי ביצוע ניקי  5
                       

 100 למקרה 

                          רותים, לכול תא  יקי של ש ביצוע ניקיון חל   6
 50  למקרה 

יוםל  004 או המגרשים /אי ביצוע ניקיון של היציע ו 7  
 למקרה    400 אי ביצוע הוראת מנהל  8

ומפרט   ע הוראה מהוראות החוזהאי ביצו 9
 למקרה   200   פורטת בטבלה זו( מ  ןשאינ)השירותים 

 10,000 סיק הקבלן את השירותים השבית ו/או הפ 10
 

  חברה למשרד ממשרדי ה  חברהקרה בו יוזעק מי מעובדי ה, כי בכל מבזאת בין הצדדים  מובהרמוסכם ו
לוקים  א נעולים ו/או בשל השארת אורות ד אות פריצה שהופיע בשל השארת דלת ו/או חלון ל  קבותבע

, וסכום זה  חברהאת העובד לפי קביעת ה ן ו/או מי מעובדיו, ישא הקבלן בסכום הוצאות קריע"י הקבל 
 פ"י ההסכם. לן עכה מהתמורה המגיעה לקבינו

את תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול  בגין כל הור  ₪  100סך של  ב   את הקבלן   תחייב  חברהה
 .חברה לו מה אשר הוטל על הכספים המגיעים בלןקכנגד ה

 . איחור בהמצאת אישור קיום ביטוחים  בתוקף₪ ליום בגין כל   100תחייב את הקבלן בסך של  ברהחה

בין הצ כי הודעה מטעם הדדמוסכם בזאת  היה ה  חברה ים  בזמן מסוים או בכלל, לא  כי  כך  קבלן  על 
ות  ילוי  התחייבויכלל, תהא בגדר ראיה לכאורה על אי מ קההאחזבמקום המיועד או לא בוצעה  עבודת 

 הקבלן לפי הסכם זה. 

 עפ"י כל דין.  חברהלהם זכאית ה רוע מכל סעד או תרופהלעיל, בכדי לגאין באמור 
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 7ב'ח פסנ

 003/2023מס' פומבי   מכרז
 

תח  אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפלמתן שירותי 
 תקווה

 

 נזיקין  באחריות 
 

 בנזיקין אחריות
 

ה .1 ו/או  ו/או    ה חברהזכיין אחראי כלפי  ו/או מי מטעמה לכל אוהעירייה  נזק מכל  עובדיה  ו/או  בדן 
ל ו/או  במושכר  בקשר או כתו  מרכזסיבה שהיא שיגרמו למושכר  או  /וצאה מהשימוש של הזכיין 

 .בנכס

ה  הזכיין.2 כלפי  נזק  חבר אחראי  לכל  ו/או  או  / ו  ה חברל  שיגרמו   הפסדאו  /ו   ןאובד או  /וה  לעירייה 
  בגין ,  מטעמו  למיאו  /ו  לעובדיואו לזכיין ו/או  /ו  כלשהו  שלישי  לצדאו  / ו  מטעמה  למיאו  /ו  לעובדיה

עקב שגיאה מקצועית של  ו/או    מרכזבאו  / ו  ושכרבמ  הזכיין   של   מהשימוש  כתוצאה או  /ו   בקשראו  /ו
מטעמוה מי  ו/או  וזכיין  הזנחה  ו/או  טעות  חובתו  /,  במילוי  במחדל  ו/או  במעשה  השמטה  או 

 המקצועית.  

ו/או   מרכז לאו / ו  למבנהשיגרם  סוג ותיאור  מכל  קלקול או  נזק , לאובדן עירייה ה כלפי  אחראי הזכיין.3
ה   והוא  מטעמו   מי  ידי  עלאו  / ו  ידו   על   א שהוב  או  הנמצא  ותיאור  סוג  מכל  לציוד ה  חבר פוטר את 

 בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.  מאחריות לכל אובדן ו/א נזק לרכוש 

  ומתחייב   כאמור  נזקים  לגבי  אחריות  מכל  מטעמה   הפועלים  ואת  החברה  את  בזאת  פוטר  הזכיין.4
,  כאמור   נזקים  עקב  לשלם  שתחויב  סכום  כל   על  מטעמה  הפועלים  אתאו  /ו  לפצותהאו  /ו  שפותהל

כל    על  לזכיין  תודיע  הברחהו/או פסק דין.    החברה   דרישת  פי  על  וזאת"ד,  עו"ט  ושכ  הוצאות  לרבות
 תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  

להם אחראי הזכיין כאמור    םו/או לסביבת  מרכז למבנה ו/או ל  מתחייב לתקן כל נזק שיגרם  הזכיין.5
 ה.  חברפי דרישה ראשונה של הלעיל, על 
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 נספח ב'8
3202/300מס' פומבי   מכרז  

 

אחזקה בספורטק סירקין ומגרש מחנה יהודה בפתח  למתן שירותי 
 תקווה

 
 אישור קיום ביטוחים

 
 
 

 

 אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת   

כל תנאי הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף   ביטוחפוליסת  ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א

סת הביטוח למעט במקרה האמור בפוליבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  וחריגיה. יחד עם זאת,  

 קש האישור.שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור* 

מרכזים    שם:   מקפ"ת 

תקוה פתח  ו/או   קהילתיים 

 עיריית פתח תקווה

 נדל"ן ☐  שם:

 שירותים ☒ 

 אספקת מוצרים☒ 

 אחר: ______☐ 
 

בשירותי   סירקיןמתחם  אחזקה    ספורטק 

 ומגרש מחנה יהודה בפתח תקווה 

            משכיר                    ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מוצרים  מזמין☒ 

 ______אחר: ☐ 

 ת.ז/ח.פ:  580013910  ת.ז/ח.פ:

פתח    21שפירא      מען:

  תקווה

 מען:

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך 

 תחילה

 תאריך

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 ' ד לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 מטבע סכום 

לטובת    -309 ₪    ביט   רכוש תחלוף  על  ויתור 

האישור,   בגין   -313מבקש  כיסוי 

כיסוי גניבה פריצה   -314נזקי טבע,  

רעידת    -316ושוד,   אדמה, כיסוי 

 ראשוניות -328
 'ג צד

 
ביטול    כולל

 תאחריו  חריג

 מקצועית

 לנזקי גוף 

 3,000,000   ביט 

 

צולבת  -302 ₪   -304,  אחריות 

שיפוי,   ג'  -307הרחבת    -צד 

ויתור    -309קבלנים וקבלני משנה,  

האישור,  מבקש  לטובת  תחלוף  על 

שנגרם   -312 נזק  בגין  כיסוי 

בצמ" כיסוי    -315ה,  משימוש 

המל"ל,   מבוטח    -321לתביעות 

מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף 

האישור,    -המבוטח  -322מבקש 

מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק 

רכוש -329ראשוניות,    -328זה,  

 ד ג' ש האישור ייחשב כצמבק
  אחריות

 מעבידים 

שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט  ויתור    -309הרחבת 

האישור,  מבקש  לטובת  תחלוף  על 

וייחשב    -319 היה  נוסף  מבוטח 

המבוטח,   מעובדי  מי  של  כמעבידם 

 ראשוניות -328
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אחריות  

 מקצועית 

מסמכים,    -301 ₪ 1,000,000   ביט  דיבה,    -303אובדן 

במסגרת    השמצה והוצאת לשון הרע

מקצועית,   אחריות   -304כיסוי 

השיפוי,   על    -309הרחבת  ויתור 

האישור,  מבקש  לטובת  תחלוף 

נומ  -321 או בוטח  מעשי  בגין  סף 

המבוטח האישור, -מחדלי  מבקש 

יו  -325 ואי  עובדים,  מרמה  שר 

במסגרת    -326 בפרטיות  פגיעה 

מקצועית,   אחריות   -327כיסוי 

ביטוח,   מקרה  עקב  עיכוב/שיהוי 

תקופת   -332ראשוניות,    -328

 חודשים(  12גילוי )
 *: (ג'ח , יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספ )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור פירוט השירותים

 שירותי תחזוקה ותפעול  089

 ביטול/שינוי הפוליסה*

האישור  שינוי מבקש  אלא  לאביטוח,    פוליסת  שלביטול    או  לרעת  לתוקף   למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  30  ייכנס 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 חתימת האישור 

 המבטח: 


