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 2/2020מכרז מס' 
 

 ותאמתן שירותי הסעדה בקריית הכב

 עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
 

 טבלת ריכוז מועדים

 הפעילות מועד

1/11/2020 
 אתר המרשתת )אינטרנט( של הרשות בכתובתוב בעיתונות המודעה פרסום

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders  

 .בראשון לציון להשתתפות בכנס מציעים חובה בנציבות כבאות והצלה מועד ,15:00בשעה  11/11/2020

 .מהמציעים הבהרה שאלות לקבלת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה  25/11/2020

 .הבהרה לשאלות הרשות מענה לפרסום אחרון תאריך 8/12/2020

22/12/2020 
 .המכרזים תיבתב הצעות להגשת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה 

 .זו בטבלה המועדים יגברו, המכרז בגוף המופיעים אחרים מועדים לבין לעיל בטבלה המועדים בין סתירה של במקרה

 

  

א מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ול

 יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת הצעה למכרז.

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 כללי .1

הסעדה למתן שירותי  הצעות לקבל מבקשת ("הרשות: ")להלן פניםה לביטחון דשבמשר, והצלה לכבאות הארצית הרשות .1.1

לרבות אספקת כיבודים לכנסים ואירועים ושילוח מנות ארוזות לנקודות קצה ברחבי  במתחם קריית הכבאות בראשון לציון

 בנספח י"ג.הכל כמפורט במסמך תכולת העבודה  ,("השירותים": להלן)הארץ 

 .תיפסל – כל הסעיפיםהצעה אשר לא תכלול מחיר עבור  -יפים בהצעת המחיר חובה להציע לכל הסע .1.2

 ובכל, הכלל מן יוצא ללא, למכרז זה ג"יבנספח כאמור  מסמך תכולת העבודה דרישות בכל יעמדו ,לרשות השירותים שיסופקו .1.3

 .ג"יבנספח  למסמך תכולת העבודה היא הכוונה", תכולת העבודה" נאמר בו להלן מקום

 .המכרז להוראות בהתאם ,המפורטים בתכולת העבודה השירותים את לספק ביכולתם אשר גופים ,במכרז להשתתף רשאים .1.4

לידיעה  ההיקף האמור מובא .₪ 5,500,000 -כ הואבמכרז בתקופת ההתקשרות הראשונה  כתהמוער השירותים היקף הערכת .1.5

 נה בהיקף כלשהו.והערכה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות מצד הרשות לביצוע הזמ

 הזמנת שירותים,להשתמש בתוצאות מכרז זה לצורך  רשאים יהיו ושירות בתי הסוהר ישראל המשרד לביטחון הפנים, משטרת .1.6

" המציע הזוכהמאת המציע הזוכה )להלן: ", הבכפוף לתנאי מכרז ז השירותיםולרכוש את  המכרז במסגרת תקופת התוקף של

 . "(הספקאו "

 עבור המחיר. המכרז את ישיר ומשלימים באופן והקשורים, זה מכרז נשוא השירותיםסוגי  הרחיבל רשאית תהא הרשות .1.7

 מערך 20% על תעלה לא הנוספת התמורה כ"שסה ובלבד הצדדים בין מ"או במו/ו המכרז תנאי י"עפ יקבע הנוספים השירותים

 .השנתית ההתקשרות

וש בפורטל הספקים הממשלתי, כמפורט בהוראת התכ"ם "פורטל תהליך ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז, יעשה תוך שימ .1.8

 .7.7.1.1ספקים" מספר 

 .כאחד, כל האמור בלשון זכר, ישמש גם בלשון נקבה וההיפך וגברים לנשים הינה הפנייה .1.9

 

 תקופת ההתקשרות .2

חתימה של הרשות על ידי אחרון מורשי ה ההסכםמיום חתימת  (חודשים 12) שנה הינה ,השירותים למתן ההתקשרות תקופת .2.1

 ., אשר השלמתה תהיה בכפוף לעמידה בתקופת הניסיון להלן"(התקופת ההתקשרות הראשונ)להלן: "

 שנים 5 של מצטברת לתקופה עד כ"ובסה נוספות תקופותב השירותים למתן ההתקשרות את להאריך הזכות שמורה רשותל .2.2

 .מיום תחילת תקופה ההתקשרות הראשונה

 .רשותהשל  הבלעדי הדעת לשיקול נתון, לעיל 2.1 בסעיף כהגדרתה, ההראשונ ההתקשרות תקופת אמלו קיום כי בזאת מובהר .2.3

 המשוקלל לניקוד תזכה שהצעתו המציעלרשות שמורה הזכות לבחור נוסף על המציע הזוכה, גם כשיר שני.  -" שני כשיר" .2.4

 ("כשיר שני")להלן:  "שני כשיר" -כ יוגדר, הזוכה המציע לאחר, בטיבו השני

עמידה בלוחות  לרבות, למכרז בהצעתו המפורטים והתנאים המכרז ותנאי דרישות בכל הזוכה מציעה יעמוד ככל שלא .2.4.1

 שהפקיד הביצוע ערבות את לחלט רשאית תהא והרשות ההתקשרות הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, זמנים

 ".שני שירכ" וגדרהש ספקבבמקומו  ולבחור, ההתקשרות את לבטל או/ו הזוכה המציע

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה, באם תבוטל ההתקשרות  -ת עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר התקשרו .2.5

וזכייתו ו/או ההתקשרות  ,או במידה שלא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם המציע הזוכה ,מסיבה כלשהי עם המציע הזוכה

, כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי כשיר שנילפנות למציע שדורג מכל סיבה שהיא, תהא הרשות רשאית  תבוטלנהו עמ

לפנות למציע שדורג במקום הבא  ת, תהא הרשות רשאיהתקשר עם הרשותל הכשיר השנימכרז. לא הסכים ב והמכרז והצעת

לבאים אחריו, לפנות לכשיר השני ו , אך אינה חייבת,עד שייחתם הסכם חדש. למען הסר ספק, הרשות רשאית ,אחריו וכו'

 פי נסיבות העניין.ל עברשות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים  והכל
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 רשותל הנדרשים השירותים .3

אספקת ארוחות בוקר, צהריים וערב וארוחות ביניים לחניכי המכללה  – מתן שירותי הסעדה במתחם קריית הכבאות .3.1

בהתאם לאמור חם קריית הכבאות לרבות הפעלת המטבח וחדר האוכל הלאומית לכבאות והצלה וארוחות צהריים לעובדי מת

 .גכנספח י"במסמך תכולת העבודה המצורף להלן 

 .כנספח י"גבהתאם לאמור במסמך תכולת העבודה המצורף להלן  –אספקת כיבודים לישיבות וכנסים  .3.2

 ."גכנספח יבהתאם לאמור במסמך תכולת העבודה המצורף להלן  –אספקת מזון לאירועים  .3.3

 .כנספח י"גבהתאם לאמור במסמך תכולת העבודה המצורף להלן  –שילוח מנות ארוזות לנקודות קצה ברחבי הארץ  .3.4

 .כנספח י"גבהתאם לאמור במסמך תכולת העבודה המצורף להלן  –תחזוקת ציוד המטבח  .3.5

 כמות לרכוש מתחייבות הרשות ואין הבלעדי דעתה שיקול ולפי הרשות לצרכי בהתאם יהיו ההזמנות היקפי – ההזמנות היקפי .3.6

 . מאת הספק הזוכה כלשהי

לעת יידרש המציע  תבקריית הכבאות בראשון לציון, בנוסף מעהמציע הזוכה יידרש לספק את השירותים  –פריסה גאוגרפית  .3.7

מדינת הזוכה לשנע מזון לאתרים מחוץ לקריית הכבאות בראשון לציון, שינוע מזון מחוץ לקריית הכבאות יהיה לכל מקום ב

  ישראל לרבות שטחי יהודה שומרון ורמת הגולן. 

 כלליים סף תנאי .4

. אי עמידה בסעיף זה המפורטים להלן כל התנאים המקדמייםרשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים באופן מצטבר על 

 .התנאים תביא לפסילת הצעת המציע בתנאי אחד מכלל

 :הבאים המסמכים את להצעתו יצרף המציע

-ו"התשל מוסף ערך מס לחוק בהתאם כתאגיד הרשומה מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על קףת אישור .4.1

1975.  

שנים  בגין החברות, לרשם אגרה שנתית חובות אין לחברה כי המעיד התאגידים רשם של עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד .4.2

  שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.

  .ועניין דבר לכל ,זו הבחתימ אותה לזכות או אותה ולחייב החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"ור אישור: עבור תאגיד .4.3

 '.ב נספחב בנוסח המופיע כאמור סודיות ושמירת עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה .4.4

 .'גבנספח בנוסח המופיע  היעדר הרשעות קודמות לבעל שליטה ולמנהל בכירהצהרה בדבר  .4.5

 :הבאים האישורים לרבות, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים והתצהירים ישוריםהא כל של קיומם .4.6

 שכר חוק ולפי 1991-א"תשנ, זרים עובדים חוק לפי בעברות הרשעות העדר בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .4.6.1

 .'ד נספח במסגרת – 1987-ז"תשמ, מינימום

 נוסח] הכנסה מס פקודת פי על חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ וא חשבון רואה, מורשה פקיד אישור .4.6.2

 מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או 1975-ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש

  .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל

 במקור. אישור על ניכוי מס .4.6.3

' מס תיקון) ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .4.6.4

  .'הבמסגרת נספח  – 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ולחוק 2016-ו"התשע( שעה והוראת 10

-בתנאי עמידתו הוכחת לצורך .מקוריות בתוכנות ורק אך התקשרותה לצורך שימוש לעשות המציע התחייבות על חתום תצהיר .4.7

 .'ה נספח את כנדרש ויצרף המציע ימלא זה סף

 להלן. 'זבנספח בנוסח המופיע כאמור ערבות הצעה  .4.8

, הסף בתנאי עמידתם להוכחת בקשר ,נוספים ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש רשאית תהא הרשות .4.9

המציע עמד בתנאי הסף, בעת שהגיש את  כי שיוכח ובלבד, למכרז ההצעות הגשת לאחר הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות

 .הצעתו למכרז
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 מקצועיים סף תנאי .5

 עמידתו הוכחת לשם הנדרשים האישורים כל את ולהציג, שלהלן הסף תנאיבכל  לעמוד נדרש מציע כל כי בזאת ומובהר מודגש

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שלהלן  או אשר יידרש על ידי הרשות. במכרז הנדרש אחר סמךומ אישור כל וכן, הסף בתנאי

 אי עמידה באחד התנאים עלולה להביא לפסילת ההצעה. .'ח נספחימלא המציע ויצרף את 

שים רצופים בכל שנה, חוד 9, לפחות 2019, 2018, 2017( השנים 3שלוש )אחת מכל : על המציע להיות בעל ניסיון בניסיון המציע .5.1

במתן שירותי בישול והגשה בקייטרינג ו/או הפעלת מסעדה ו/או הפעלת בית אוכל כהגדרתו בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

 ג' לתוספת. על הניסיון המפורט לעיל לעמוד בדרישות הבאות במצטבר: 4.2פריט  199-רישוי(, התשנ"ה

בשריות צהריים ( ארוחות 500אספקה מינימלי שוטף וקבוע של חמש מאות ) ניסיון במוסד או ארגון אחד לפחות, בהיקף .5.1.1

 ליום לפחות.

( סועדים 100ניסיון במוסד או ארגון אחד, לפחות, הכולל גם אספקת ארוחות בוקר, צהריים וערב בהיקף של מאה ) .5.1.2

 לפחות ליום לכל ארוחה בנפרד.

 כולל מע"מ בכל אחת מהשניםלא ₪  00,0005,5דה, של לפחות עסקים, בתחום ההסע למציע מחזור: של המציע מחזור עסקים .5.2

 .2019 -ו 2018, 2017

 התקנים מכון מקביל של תקן תו בעל או 1ISO 900 תקן לפי מאושרת, ניהול למערכתבעל תקן : המציע הבטחת איכותתקן  .5.3

  .ערך שווה אישור בעל או

 .FSSC 22000 לפי ,חות מזוןמערכת בטיל בעל תקן: המציע תקן לניהול מערכת בטיחות מזון  .5.4

, בפריסה ארצית, שינוע מזוןניסיון של שנה אחת לפחות, בבעל  המציע או קבלן משנה מטעמו: ניסיון המציע בשינוע מזון .5.5

 מחוץ למקום הכנתו. ולהנחיות משרד הבריאות להכנת מזון למכירותיבהתאם 

 91בסעיף הסברים והבהרות לנושא המכרז כמפורט : המציע נדרש להשתתף בכנס מציעים לקבלת השתתפות בכנס מציעים .5.6

 עמידה בתנאי זה הינה חתימת המציע על טופס ההשתתפות בכנס.  להלן.

, הסף בתנאי עמידתם להוכחת בקשר ,נוספים ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש רשאית תהא הרשות .5.7

המציע עמד בתנאי הסף, בעת שהגיש את  כי שיוכח ובלבד, זלמכר ההצעות הגשת לאחר הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות

 .הצעתו למכרז

 

 הצעות הגשת אופן .6

 מועד הגשה .6.1

 .בדיוק 12:00 בשעה 22/12/2020יום  הינו הצעות להגשת האחרון המועד .6.1.1

 .בפני ועדת המכרזים לדיוןולא תובא כלל תיפסל  הצעות להגשת האחרון המועד לאחר שתגיע הצעה .6.1.2

 מיקום הגשת ההצעה .6.2

 העתקי הצעות. יתקבלויש להגיש הצעות חתומות בחתימה מקורית על ידי מורשי החתימה של המציע. לא  .6.2.1

 , בכתובת שד' רחבעם זאביסגורה אחת במעטפה והצלה כבאות נציבות של המכרזים בתיבת ורק אך להגיש יש הצעות .6.2.2

 .127' מס רחד ראשונהומה , ק: "ביה"ס לכבאות"(WAZE)באפליקציית  ( ראשון לציוןמינסטרנת שד' י)פ 7

 .המכרזים בתיבת פיזית להניחה אלא בדואר, ההצעה את לשלוח אין .6.2.3

 מכרז – והצלה לכבאות הארצית הרשות עבור ההסעדה בקריית הכבאות שירותי מתןל הצעה" לרשום יש המעטפה על .6.2.4

2/2020." 

 : מעטפת מחיר וקלסר מסמכי איכות תכיל המעטפה .6.3

רשום על גבי המעטפה יש ל – ('ט נספחב בנוסח המופיע) המחיר הצעת ורק אך עתופי שבה ,סגורה מחיר מעטפת .6.3.1

 "מעטפת מחיר".

 בהם שיש המסמכים לרבות ,במכרז זה אמורכ בהגשתם מחויב שהמציע המסמכים שאר כל יופיעושבו  ,איכות קלסר .6.3.2

 .הסף בתנאי עמידתולהוכיח  כדי

ומחולקים  )לא כרוך( עם מנגנון מנוף על שתי טבעותבקשיח משרדי  מתויקים בקלסריוגשו כאשר הם  םמסמכיה .6.3.3

 :המפורט להלןבחוצצים לפי הסדר 
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 שם החוצץ #
 המסמכים הנדרשים

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

 פרטים על המציע. – נספח א'  פרטי המציע. –ראשון  עמוד .1

  דיסק און קי.בעותק דיגיטאלי 

 (.16עד  1מסמכי המכרז )עמודים   י המכרז.מסמכ –חוצץ ראשון  . 2

 .מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור  .תנאי סף –חוצץ שני  .3

 העדר חובות לרשם החברות( עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד(. 

 החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד. 

 נא לצרף ) עניינים ניגודהיעדר ו סודיות שמירת על ההצהר טופס –' ב נספח

 (.חתימה בנפרדמורשה נספח זה לכל 

 נא לצרף ) היעדר הרשעות קודמות לבעל שליטה ולמנהל בכיר – ג' נספח

 (.חתימה בנפרדמורשה נספח זה לכל 

 נא לצרף נספח זה לכל תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות ) – 'ד נספח

 (.חתימה בנפרדמורשה 

 .אישור ניהול ספרים 

 אישור על ניכוי מס במקור 

 מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר – ה' נספח. 

  הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור. – 'ונספח 

  זהאמור בנספח  בנוסח תצורף בתוך "שמרדף"() -ערבות הצעה'. 

תנאי סף  –חוצץ שלישי  4

 מקצועיים
  המציעניסיון   –' חנספח. 

 'צהיר על קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים.ת – 1נספח ח 

 'רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית. – 2נספח ח 

 'רשימת צווי ההרחבה. – 3נספח ח 

 'הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום. – 4נספח ח 

 'נספח תמחירי. – 5נספח ח 

 'הצהרות המציע. – 6נספח ח 

 'טבלת לקוחות המציע. – 7נספח ח 

 'נוסח אישור רואה חשבון למחזור כספי. – 8נפסח ח 

 .תעודת להסמכת תקן הבטחת איכות 

  תעודת הסמכה לתקןFSSC 22000. 

 .קטלוג מוצרים 

  יש להגיש בנוסף עותק כרוך. –תכנית תפיסת הפעלה 
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 שם החוצץ #
 המסמכים הנדרשים

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

 .תצהיר בדבר אי תאום מכרז –' ינספח   נספחים  - רביעיחוצץ  5

  חלקים חסויים בהצעה. – י"אנספח 

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה. – בי"נספח 

מסמך תכולת  – חמישי חוצץ 6

 עבודה
 מסמך תכולת עבודה – ג"י נספח 

 

 הסכם. – די"נספח   ההסכם  – שישיחוצץ  7

 ערבות ביצוע.נוסח  –להסכם  1 נספח 

 .לשאלות הבהרה )ככל שיפורסמו(מענה   שאלות הבהרה. – שביעיחוצץ  .8

 .כל הבהרה נוספת שתפורסם ע"י הרשות 

 

 מורשה החתימה מטעם המציע.  חתימה מקורית שלכל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז יישא  ,חתימה על מסמכי ההצעה .6.5

 ., תיפסלידי שני מציעים או יותר-ותף עלבמששתוגש הצעה אחת  משמע -אין להגיש הצעות במשותף  ,הצעה משותפת .6.6

בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים כאמור לעיל ובעותק דיגיטלי )לא  מקורי אחדאת ההצעות יש להגיש בעותק  ,עותק דיגיטלי .6.7

 קי(.-כולל הצעת המחיר( מאוחסן בהתקן אחסון נייד )דיסק און

 :אחריות למידע .6.8

ליך המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה של הרשות ועל פי הנתונים כל מידע אשר נמסר או יימסר למציע במסגרת ה .6.8.1

 הקיימים בידה, במועד פרסום המכרז.

 , מוטלת בכל מקרה, על המציע ועליו בלבד.מתן השירותיםהחובה לבחינת המידע האמור לצורך  .6.8.2

בהתחייבות המציע  לא יהיה במסירת המידע האמור כדי להטיל על הרשות אחריות כלשהי או על מנת לגרוע או לפגוע .6.8.3

 הזוכה, כאמור במסמכי המכרז ובנספחיו ובהצעתו.

 :הפרדת הצעת המחיר .6.9

 תשומת לב המציע מופנית להפרדה שבין ההצעה הכספית שבמעטפת המחיר לשאר מסמכי המכרז. .6.9.1

מובהר כי אין לכלול במעטפת האיכות נתונים כספיים כלשהם, לרבות לא העתקים או צילומים של טופס ההצעה  .6.9.2

 פית, או חלק ממנו.הכס

 הרשות תהא רשאית לפסול על הסף כל מציע, שלא מילא אחר הוראות סעיף קטן זה. .6.9.3

אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים או הנוספים, למילוי שאר המסמכים הנדרשים  .6.9.4

 והמפורטים במכרז.

 :אלו לכללים בהתאם יוגשו מסמכי ההצעה .6.10

 .התצהירים יוגשו במקור או כהעתק נאמן למקורכל ההצהרות ו.6.10.1

ככל שיוגשו כהעתק או העתק נאמן למקור עלול הדבר להביא  הצעת המחיר וכתב ערבות ההצעה יוגשו במקור בלבד..6.10.2

 לפסילת ההצעה.

 וחתימת בחותמת חתומים כשהם יוגשו נוספים ומסמכים טכניים מידע דפי, בתקנים עמידה אישורי, טכניים מפרטים.6.10.3

 .עמוד כל בתחתית, יעהמצ

 אימות קבלת מסמכים מקוריים או לדרוש לדרוש, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הרשות רשאית תהיה לעיל האמור אף על.6.10.4

 הצעתם לגבי הבהרות או השלמות לקבלת למציעים פנייה במסגרת, בדין הקבוע לפי, המציע ידי על שהוגשו מסמכים של

 .במכרז
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 שפת ההצעה .6.11

 .העברית בשפה תוגש ההצעה .6.11.1

 . באנגלית או בעברית – להצעות שיצורפו והמפרטים האישורים.6.11.2

 .המאושר כדין לעברית תרגום יצורף, אנגלית או עברית אינה אשר בשפה במקורם הםאו המפרטים  שהאישורים במידה.6.11.3

 

 הצעת המחיר .7

 '.טנספח פי -הצעת המחיר תוגש על .7.1

שה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, והובהרו הצעת המחיר שתינתן על פי מכרז זה, תחשב כהצעה שהוג .7.2

 לו כל הנקודות להן ביקש הבהרה.

הצעה חלקית )בה לא יוצע מחיר לכל יש להציע מחיר לכול סוגי הפריטים ו/או השירותים המפורטים בטופס הצעת המחיר.  .7.3

 הפריטים( תיפסל.

 ם או התניות או הסתייגויות עלולות להביא לפסילת ההצעה., הוספת שינוייאין לבצע שינויים בטופס הצעת המחיר .7.4

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המחירים שינקבו במסגרת הצעת המחיר יהיו מחירים סופיים, הכוללים עלויות מיסוי )ובכלל  .7.5

 וביטוח. , הוצאות שונות למתן השירותזה היטלים, מכסים ומע"מ(, אחריות

 ההצעה: תוקף .7.6

 .המכרזים מוועדתזכיה / אי זכיה  תהודע לקבלתבתוקפה עד  הצעת המציע תעמוד .7.6.1

 , ויציגו לרשות כתב ערבות מעודכן.ההצעה באם יידרש, המציעים יאריכו את תוקף ערבות .7.6.2

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה, בפרק הזמן מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד למועד חתימת הסכם  .7.6.3

 עם המציע הזוכה.

 והמצאת הסכם חתימת לאחר עד, זוכההמציע ה של ההצעה תוקף מאליה תוארך, במכרז הזוכה על רשותה הכריזה .7.6.4

 . ההסכם פי על הנדרשות הערבויות

 ., עד למועד כניסתן לתוקף של הערבויות הנדרשות בהסכםההצעה ערבות תוקף את יאריךהמציע הזוכה  .7.6.5

 חלקית איסור הצעה .7.7

 למלא באופן מלא את הצעת המחיר. יש  - מלאה להיות המציע של הצעתו על .7.7.1

 לא ניתן להגיש הצעה חסרה ולא ניתן להשלימה. .7.7.2

 מובהר בזאת כי מציע נדרש להציע לכל השירותים. .7.7.3

 . (חלקיתחסרה ) הצעה הגיש אשר מציעהרשות תהא רשאית לפסול הצעתו של  .7.7.4

 .להלן 16בסעיף  לאמור תאםבה השלמות לבקש המכרזים ועדת תוכל, הרשות של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לחילופין .7.7.5

 תיוערבו .8

 ערבות הצעה .8.1

במילים: )₪  100,000 בלתי מותנת, ברת חילוט, לא צמודה, על סך של אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית .8.1.1

 .מאה אלף שקלים חדשים(

או של חברת  רבות תהא ערבות בנקאיתע. הבאופן מדויק וזהה לנוסח זה בלבד 'זכנספח נוסח המצורף בהערבות תהא  .8.1.2

 1981-א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח על פי חוקשברשותה רישיון לעסוק בביטוח  ,ביטוח ישראלית

מספר  ם, כמפורט בקישור בהודעת תכ"ממשלתיים ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים

 .7.5.1.1.1.ה

 לעיל. 7.6.2ף סעי, כאמור בהמכרז, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי .8.1.3

מציע שיחפוץ בכך יהיה רשאי להעביר לאישור מוקדם של הרשות את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף להצעה. את  .8.1.4

 עה ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.עד שב danielao@102.gov.il הערבות יהיה ניתן להעביר למייל 

 .הודעת הרשות על הזוכה במכרזלאחר  ,ערבות ההצעה תוחזר למציעים שלא זכו במכרז .8.1.5

mailto:danielao@102.gov.il
mailto:danielao@102.gov.il
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והגשתו  המציע יגיש כתב ערבות מקורי בלבד. הרשות לא תקבל צילום כתב ערבות הנושא חותמת "העתק נאמן למקור" .8.1.6

 ביא לפסילת ההצעה.תבאופן זה 

 ערבות ביצוע .8.2

בנקאית ערבות , ההסכםבמעמד חתימת  במכרזטחת כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, יעביר המציע שיזכה להב .8.2.1

לפקודת הרשות  .הצפויה לתקופת ההתקשרות היקף ההתקשרות מהערכת  5%שיעור של בלתי מותנית באוטונומית 

  .הסכםל 2 כנספח המצורף הנוסח לפי, המשרד לביטחון פנים –הארצית לכבאות והצלה 

 ישראלית ביטוח חברת שלאו מטעמה  בארץ או בנק מחוץ לארץמטעם בנק  בנקאית ערבות תהיה הביצוע ערבות .8.2.2

ואשר אושרה ע"י  1981-א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח על פי חוק בביטוח לעסוק רישיון שברשותה

 .7.5.1.1.1.הקישור בהודעת תכ"מ מספר ב החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמפורט

 

 אופן בחירת הזוכה .9

 :שלבים שלושהב תיבחר הזוכה ההצעה .9.1

  עמידה בתנאי הסף. – 'שלב א .9.1.1

 בדיקת איכות ההצעה. –שלג ב'  .9.1.2

 המחיר. בדיקת הצעת – ג'שלב  .9.1.3

 בחירת הזוכים במכרז – ד'שלב  .9.1.4

 סף-שלב ראשון: בדיקת תנאי .9.2

 למסירת האחרון למועד עד התקבלו אשר(, המחיר הצעות מעטפות למעט) תההצעו מעטפות כל ייפתחו, הראשון בשלב .9.2.1

 .לעיל 5בסעיף ו 4 סעיףב כהגדרתם, הנדרשים הסף תנאי בכל המציעים עמידת ותיבדק ההצעות

 הסף יעברו לשלב השני.-הצעה שלא תעמוד באחד מתנאי הסף תיפסל. ההצעות שיעמדו בכל תנאי .9.2.2

 (%04ל איכות ההצעה )משקבדיקת  :שנישלב  .9.3

 עמדו בתנאי הסף.ש בשלב השני יבדקו הצעות .9.3.1

( 0יהיה בין אפס )הציון שיוענק לאיכות כאמור  (Qרים המוצעים ויינתן ציון לאיכות )בשלב הזה תיבדק איכות המוצ .9.3.2

 ( נקודות בהתבסס על התבחינים הבאים:100למאה )

 

 המידה אמת הקריטריון

למציע אשר  התבחין משקל

לגביו  לא ניתן או טרם פורסם

על  ציון מבדק זכויות עובדים

ידי חטיבת הביקורת באגף 

 החשכ"ל

אשר למציע  התבחין משקל

ניתן ופורסם לגביו ציון 

על ידי  מבדק זכויות עובדים

חטיבת הביקורת באגף 

 החשכ"ל

חוות דעת 

לקוחות 

 המציע

לקוחות של המציע מתוך  3 -ועדת המשנה מטעם הרשות, תפנה ל

להלן ותבצע מולם סקר  7פה בנספח ח'רשימת הלקוחות שצור

טלפוני לבחינת איכות המציע במתן שירותיו להם בהתאם 

 לתבחינים הבאים:

חומרי גלם, טריות, תבלון, שומניות, מרקם, מידת  –טיב האוכל  .1

 40% –עשייה ועוד 
A 

20% 

A 

10% 

בחומרי הגלם בשלב ההכנה בתום  –טיפול במזון והיגיינה  .2

 20% –הבישול ועוד. 

 20% –אסתטיקה בסכו"ם ובצלחת, בחדר האוכל ובמטבח.  .3

 20% –התרשמות כללית מהמציע ושירותיו.  .4
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 המידה אמת הקריטריון

למציע אשר  התבחין משקל

לגביו  לא ניתן או טרם פורסם

על  ציון מבדק זכויות עובדים

ידי חטיבת הביקורת באגף 

 החשכ"ל

אשר למציע  התבחין משקל

ם לגביו ציון ניתן ופורס

על ידי  מבדק זכויות עובדים

חטיבת הביקורת באגף 

 החשכ"ל

 –ראיון 

התרשמות 

משיטת 

ההפעלה 

והמבנה 

הארגוני 

 המוצע

 

 

זה תבחין ב)

לעבור יש 

ציון איכות 

מינימלי של 

 (נקודות 50

 

ידרשו להציג תכנית רעיונית ימציעים הכחלק בלתי נפרד מהצעתם, 

התכנית המפרטת את שיטת ההפעלה והמבנה הארגוני )להלן: "

 . למתחם קריית הכבאות "(הרעיונית

 ראו הרחבה בנושא בהמשך לטבלה

תתרשם מהתכנית הרעיונית, בהתבסס על הפרמטרים  הרשות

 : שלהלן

פירוט השיטה: מידת פירוט שיטת ההפעלה שהגיש המציע  .1

   נקודות. 20 –תכולת העבודה בהתאמה לדרישות 

 נקודות. 35 –התרשמות מקטלוג המוצרים  .2

רגוני התאמה: התאמת השיטה, בעלי התפקיד והמבנה הא .3

ארוחות בוקר, צהריים, ערב, לרבות בנושאים: הרשות  לצרכי

 נקודות. 25 –כיבודים אירועים וכנסים 

ואיכות : התאמת המבנה הארגוני ובפרט היקף ואיכות היקף .4

כוח האדם המוצע , הכשרות וניסיון( חלוקה לצוותים)

 .נקודות 20 – והתאמתו לדרישות המפרט

לעדי בהתאם לניקוד המפורט הרשות תנקד לפי שיקול דעתה הב

 י)מינימום( לניקוד המקסימל 0 -לעיל, הניקוד יהיה במנעד מ

 המפורט בכל סעיף לעיל.

 התחייבויות המציע

המציע מתחייב כי במקרה שיזכה במכרז זה וככל שקיבל ניקוד בגין 

אמת מידה זו, הרי שהינו מתחייב להעניק את השירותים בפועל 

 הרשותלאחר שזו תקבל את אישור בהתאם לתכנית הרעיונית, 

 כמפורט בהסכם בעניין זה.

 

תהא רשאית במסגרת המכרז לפנות למציע ולבקש ממנו  הרשות

 לרשותהבהרות ביחס לתכנית הרעיונית המוצעת על ידו, כמו כן 

שמורה הזכות לדרוש מהמציע את תיקון התכנית הרעיונית באופן 

 העולה בקנה אחד עם הוראות מפרט השירותים

B 

80% 

B 

50% 

ציוני מבדק 

זכויות 

עובדים 

הניתנים על 

ידי חטיבת 

הביקורת 

באגף 

 החשכ"ל

מערך מרכזי לביקורת על זכויות  – 7.3.9.3בהתאם להוראת תכ"ם 

עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה, הניקיון וההסעדה.

הניתן לסעיף  ציון מבדק זכויות העובדים יחושב בהתאם למשקל

 זה. 

 הציון שייבדק הוא על פי המבדק האחרון שנעשה למציע.

---------- 
C 

40% 
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 :מסמך תפיסת ההפעלה יכלול לכל הפחות התייחסות לפרקים הבאים .9.3.3

כמפורט  ,לספק המציעהמציע יסביר על שיטת ההפעלה, בהתחשב בשירותים אותם נדרש  - שיטת ההפעלה .9.3.3.1

תהליכי העבודה ושיטות העבודה לייעול  קטלוג מוצרים, יפרט על שיטת ההפעלה, עמציה תכולת העבודה.בנספח 

 ך התייחסות לרציפות התפקוד ורמת השירות הנדרשת.ההסעדה תומערך 

 המציע יפרט את אופן ההתארגנות להפעלה, לרבות:  - הסבר על התארגנות להפעלה .9.3.3.2

 הצטיידות.והאדם,  כלל הפעולות אותם ינקוט המציע לצורך התארגנות בנושא כוח .9.3.3.2.1

 זמני ביצוע כלל הפעולות המפורטות לעיל.בקשר ל -לוח זמנים  .9.3.3.2.2

 השירותים. המבנה יכלול:  מתןהמציע יפרט את המבנה הארגוני המפורט בו ישתמש לצורך  - המבנה הארגוני .9.3.3.3

 מס' משרות לכל משימה, בהתחשב בדרישות המפורטות בנספח השירותים המפורט להסכם.  .9.3.3.3.1

 פורט.מבנה ארגוני מ .9.3.3.3.2

 המבנה יכלול את כלל בעלי התפקידים ואת כמות העובדים.  .9.3.3.3.3

 מובהר כי המציע נדרש, בין היתר, להציג את מס' המשרות כאמור. .9.3.3.3.4

 – השירותים מתןהמציע יפרט את הציוד ואת האמצעים אשר ישמשו אותו לצורך  - פירוט הציוד והאמצעים .9.3.3.4

 בדגש על ניקיון חדר האוכל, מטבח ופינוי פסולת.

המתייחס לכל האישורים, תעודות הסמכות והדרכות לעובדי הקבלן וכל השלבים הנדרשים מיום  – זמנים גאנט .9.3.3.5

 חתימת ההסכם דרך החלפת קבלן ההסעדה הנוכחי ועד לכניסה "חלקה" למתן השירותים נושא המכרז. 

 הפעלת מערך ההסעדה. .9.3.3.6

ה שבהם הקבלן מתכוון לעבוד, יש לציין פירוט מה הם הנהלים ושיטות העבוד – ת עבודהוושיט םתהליכינהלים,  .9.3.3.7

 את הלקוחות בהם כבר נעשה שימוש בנהלים ושיטות אלה.

פירוט שלבים ותהליכים בהחלפת הקבלן הקיים )"העברת מקל"( וכניסה לחדר  – החלפת קבלן קיים וכניסה .9.3.3.8

ים וציוד נוסף האוכל והמטבח. יש לפרט את שלבי קבלת ציוד המטבח המוסדי, ציוד ומתקנים חדר אוכל, שטח

 מהקבלן הנוכחי. רשיימס

ביצים, בשר, עוף, דגים,  -יש להתייחס לרשימת ספקי מזון )לציין שם ספק, ותחום  – ייצור ורכש פריטי מזון .9.3.3.9

חומרי ניקיון וכו'(, דגימות מזון )אופן דגימה, בדיקת מעבדה, מעבדה לביצוע הדגימה, ניסיון ירקות, פירות, 

 בתחום הדיגום(.

הקטלוג יכלול תמונות ופירוט של כל מנה בנפרד )מפרטי שטח, כיבודים, שתייה, מוצרי מכולת,  –וצרים קטלוג מ .9.3.3.10

מנות אירועים וכנסים(. על הקטלוג לכל התייחסות לכל המנות שהוזכרו לעיל בצירוף תמונה, הקטלוג ישמש את 

 הרשות בעבודה השוטפת עם המציע הזוכה. 

פקיד ומספר עובדים, לפי חתך ארוחות, אופן גיבוי במקרה של חופשה או כוח האדם המוצע לפי ת – כוח אדם .9.3.3.11

 מחלה של אחד העובדים.

התייחסות לציוד ואמצעים שנדרשו בתכולת העבודה ומסופקים על ידי הקבלן )לדוגמא מכונת  – ציוד ואמצעים .9.3.3.12

 שטיפה אדם הולך(.

לעיל יחושב ציון האיכות כציון יחסי לצורך חישוב  לאחר חישוב ציון האיכות כמצוין –קביעת ציון האיכות כציון יחסי .9.3.4

נקודות( ושאר  100הציון הסופי, באופן שההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל את ציון האיכות המקסימלי )

 ההצעות יקבלו ציון איכות יחסי, ביחס לאותה ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר על פי הנוסחה הבאה:
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 :לא ניתן או טרם פורסם לגביו ציון מבדק זכויות עובדים על ידי חטיבת הביקורת באגף החשכ"ל למציע אשר

 

 

 :כאשר

 𝑨𝑬=  בהצעה המוצעת לקוחות המציעחוות דעת תבחין ציון  (1

 𝑨𝑴𝑨𝑿מבין ההצעות שהוגשו =  קוחות המציעלחוות דעת בתבחין מקסימאלי ציון  (2

 𝑩𝑬=  בהצעה המוצעת התרשמות משיטת ההפעלה ומבנה ארגוני תבחיןציון  (3

 𝑩𝑴𝑨𝑿=  מבין ההצעות שהוצעו מקסימלי בקריטריון התרשמות משיטת ההפעלה ומבנה ארגוני ציון (4

 

 על ידי חטיבת הביקורת באגף החשכ"ללמציע אשר ניתן ופורסם לגביו ציון מבדק זכויות עובדים 

 

 

 :כאשר

 𝑨𝑬=  ציון תבחין חוות דעת לקוחות המציע בהצעה המוצעת (1

 𝑨𝑴𝑨𝑿שהוגשו =  מבין ההצעות בתבחין חוות דעת לקוחות המציעמקסימאלי ציון  (2

 𝑩𝑬=  התרשמות משיטת ההפעלה ומבנה ארגוני בהצעה המוצעתראיון ציון תבחין  (3

 𝑩𝑴𝑨𝑿=  התרשמות משיטת ההפעלה ומבנה ארגוני מבין ההצעות שהוצעוראיון ציון מקסימלי בקריטריון  (4

 𝑪𝑬=  עתבהצעה המוצ ציוני מבדק זכויות עובדים הניתנים על ידי חטיבת הביקורת באגף החשכ"ל (5

 𝑪𝑴𝑨𝑿=  מבין ההצעות שהוצעו מבדק זכויות עובדים הניתנים על ידי חטיבת הביקורת באגף החשכ"למקסימלי ציוני  (6

 

 (%06המחיר )בדיקת הצעת : לישיששלב  .9.4

 כולל איכות ציוןו (B) ראיוןנקודות בתבחין  50 של לפחותלשלב זה יעברו הצעות אשר קיבלו ציון איכות מינימלי  .9.4.1

 נקודות בשלב השני כפי שהוגדר לעיל. 60 לפחות של (Q) ימינימל

( 0קו הצעות המחיר, עבור כל הצעה יינתן ציון למחיר. הציון שיוענק למחיר ההצעה כאמור יהיה בן אפס )בשלב זה ייבד .9.4.2

 .( נקודות100למאה )

 ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד יחסי להצעה זו. 100ביותר תקבל את הציון הנמוכה )זולה( הצעת המחיר  .9.4.3

 ופי.מהציון הס 60%ציון המחיר יהווה  .9.4.4

 .'טשבנספח המציעים נדרשים להגיש את הצעת המחיר ע"ג הטבלה  .9.4.5

 (:Pהנוסחה לשקלול ציון המחיר ) .9.4.6

 

  

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎 × [ 𝟐𝟎% × (
𝑨𝑬

𝑨𝑴𝑨𝑿

) + 𝟖𝟎% × (
𝑩𝑬

𝑩𝑴𝑨𝑿

)] 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎 × [ 𝟏𝟎% × (
𝑨𝑬

𝑨𝑴𝑨𝑿

) + 𝟓𝟎% × (
𝑩𝑬

𝑩𝑴𝑨𝑿

) + 𝟒𝟎% × (
𝑪𝑬

𝑪𝑴𝑨𝑿

)] 
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𝐏 = 100 ∗ [45% × (
𝐴𝑀𝐼𝑁

𝐴𝐸
) + 12% × (

𝐵𝑀𝐼𝑁

𝐵𝐸
) + 15% × (

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐶𝐸
) + 7% × (

𝐷𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐸
) + 2% × (

𝐸𝑀𝐼𝑁

𝐸𝐸
) + 7% × (

𝐹𝑀𝐼𝑁

𝐹𝐸
) + 2% × (

𝐺𝑀𝐼𝑁

𝐺𝐸
) + 2% × (

𝐻𝑀𝐼𝑁

𝐻𝐸
) + 8% × (

𝐽𝑀𝐼𝑁

𝐽𝐸
)] 

 
 :כאשר

 𝑨𝑬ע"י המציע =  השהוגש ארוחת בוקר, צהריים, ערב וביניים/לילהעבור המשוקללת הצעת המחיר  (1

 𝑨𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  ם/לילהארוחת בוקר, צהריים, ערב ובינייהמינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (2

 𝑩𝑬ע"י המציע =  השהוגש מנות ארוחות, כריכים וחמגשית -מפרטי שטח עבור  המשוקללת הצעת המחיר (3

 𝑩𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  מנות ארוחות, כריכים וחמגשית -מפרטי שטח המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (4

 𝑪𝑬ע"י המציע =  השהוגש פירוט וירקות –כיבודים עבור  ללתהמשוק הצעת המחיר (5

 𝑪𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  פירוט וירקות –כיבודים המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (6

 𝑫𝑬ע"י המציע =  השהוגש חלבי –כיבודים עבור  המשוקללת הצעת המחיר (7

 𝑫𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  חלבי –דים כיבוהמינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (8

 𝑬𝑬ע"י המציע =  השהוגש חגים –כיבודים עבור  המשוקללת הצעת המחיר (9

 𝑬𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  חגים –כיבודים המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (10

 𝑭𝑬ע = ע"י המצי השהוגש חדרי ישיבות –כיבודים עבור  המשוקללת הצעת המחיר (11

 𝑭𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  חדרי ישיבות –כיבודים המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (12

 𝑮𝑬ע"י המציע =  השהוגש שתייה –כיבודים עבור  המשוקללת הצעת המחיר (13

 𝑮𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  שתייה –כיבודים המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (14

 𝑯𝑬ע"י המציע =  השהוגש מוצרי מכלת –כיבודים עבור  המשוקללת עת המחירהצ (15

 𝑯𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  מוצרי מכלת –כיבודים המינימלית עבור  המשוקללת הצעת המחיר (16

 𝑱𝑬ע"י המציע =  השהוגש אירועים וכנסיםעבור  המשוקללת הצעת המחיר (17

 𝑱𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  אירועים וכנסיםעבור  המינימלית המשוקללת הצעת המחיר (18

 

 במכרז הזוכה : בחירתרביעישלב  .9.5

 ( הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.TSההצעה שקיבלת את ציון הסופי ) .9.5.1

 .40%בציון הסופי הינו  (Q)משקל ציון האיכות  .9.5.2

 .60%בציון הסופי הינו  (P)משקל ציון המחיר  .9.5.3

 מכפלות הציונים החלקיים )ציון איכות וציון מחיר( במשקולות כמפורט בזאת:  יהיה סכום (TS)הציון הסופי  .9.5.4

𝐓𝐒 = 40% × Q + 60% × P 

 

 זכיה תשלח למציעים.-הודעה בדבר זכיה או אי .9.5.5

 הרשות תודיע בכתב לכל מציע אשר הצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו. .9.5.6

 תו. המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהרשות, בגין הצע .9.5.7
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 נוספות התניות .10

 ותקיימי לא. עצמאי וקבלן שירותים מזמין של יחסים יהיו הספק לבין הרשות בין היחסים – מעסיק-עובד יחסי קיום אי .10.1

, לפקח  , ובכללןזה מכרז במסגרתלרשות  המוקנית זכות כל. , עובדיו או עם מי הבא מטעמוהספק עם ומעסיק עובד יחסי

 לא. ןבמלוא זה מכרז הוראות ביצוע להבטיח אמצעי אלא אינה, או מטעמו של הספק המועסקיםמ אחד לכל ולהורות להדריך

 וכן, על ידי הרשות או הממשלה על ידי המועסק עובד או מדינה עובד של זכויות כל , עובדיו או מי הבא מטעמולספק תהיינה

 .א עם סיומו, מכל סיבה שהיא, במשך תקופת ההסכם ולהטבה או פיצוי ,תשלוםזכות,  לכל םזכאי ויהי לא

 ובלבד ,היקפה את לצמצם או ההתקשרות את עת בכל להפסיק הזכות שמורה לרשות  – היקפה וצמצום ההתקשרות הפסקת .10.2

לא יהיה זכאי לאף זכות, תשלום,  , עובדיו או מי הבא מטעמוספקה . ובכתב מראש מים קלנדרייםי 30 לספק כך על ודיעתש

 ההתקשרות סיום או ביטול צמצום, עם בקשר וכן לא תהיה להם כל טענה, דרישה או תביעה אחרתפיצוי, הטבה, או שיפוי 

 .סיבה שהיא מכל

 כי בזאת מובהר ספק הסר למען .שבהצעתו םלמחירי בהתאם לספק תשולם זה מכרז מושא השירותיםמתן  עבורתמורה  .10.3

 .שהוא סוג מכל לתמורה, תוספת לכל זכאי יהיה הספק לא

כפי שהיא מתעדכנת מעת  1.4.0.3 ל"חשכ הוראתלאמור ב בהתאם  יבוצע למציע הזוכה התשלוםהעברת  – וםהתשל מועדי .10.4

 לעת.

, הממשלתי הספקים פורטל באמצעות יעשה במכרז הזוכה המציע עם ההתקשרות תהליך – פורטל הספקים הממשלתי .10.5

 .7.7.1.1 מספר" ספקים פורטל" ם"התכ בהוראת כמפורט

 

 בלעדיות העדר .11

 תהא והרשות השירותים, למתן כלשהי בלעדיות למציע הזוכה תקנה לא, עמו ההסכם וחתימת במכרז הזוכה המציע הצעת קבלת

 .השירותים קבלתל אחרים, להתקשר עם או אחר עם להתקשר, המוחלט דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית

 

 החוזה על חתימה חובת .12

שהעבירה לו הרשות נוסח מהמועד ריים קלנד ימים( 10עשרה ) תוךב ,הרשות עם לחתום במכרז זכתה שהצעתו המציע על .12.1

 בהסכם הרשות תבצע אותו תיקון כל לרבות, המכרז מסמכיל די" כנספח פיםמצורה, ונספחיו ההסכם על ,הסכם לחתימה

 . המכרז הליך במסגרת(, שתבצע)ככל 

 .זה מכרזמ נפרד בלתי תנאי יםמהוו ד האמור,, במוענספחיו כלו חתימת הספק על ההסכם כי, בזאת מובהר ספק הסר למען

 כל פי עלאו /ו המכרז למסמכי בהתאם ,אחר אופן בכל או/ו ההבהרות במסגרת, במכרז ובהוראותיו שינויים שייעשו במקרה .12.2

 .אלה לשינויים הזוכה המציע עם ייחתם אשר )לרבות נספחיו( יותאם ההסכם, דין

מהודעת הרשות אליו על  םקלנדריי ימים (10עשרה ), בתוך חתום כשהוא ותלרש ההסכם את הזוכה מציעה חתם והעביר לא .12.3

 הכשיר השני.  עם, זה מכרז פי על ולהתקשר ,זכייתו את לבטל( תחייב לא אך) תרשאי זכייתו במכרז, תהיה הרשות

 ו.הכשיר השני או המציעים שדורגו אחרי עם ומתן משא לנהל רשותה מזכות אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע

ייבויות הספק, לרבות הגשת ערבות, , בצירוף מילוי כל התחכל מורשי החתימה מטעם ובשם הצדדיםרק הסכם חתום על ידי  .12.4

, יחייבו את הצדדים בהתקשרות לפי מכרז ולאחר קבלת הזמנת רכש חתומה צירוף כל האישורים הנדרשים במכרז ובהסכם

 זה.
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 המכרז ביטול .13

 חדש במכרז לצאתאו  לתקנואו  המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת הרשות, ספחיובמסמכי המכרז ונ האמור אף על .13.1

 ובהתאם שהיא סיבה ומכל המכרז הליך של שלב בכל וזאת מלא, או חלקי באופן, במכרז הזוכה עם החוזה על לחתום לאאו 

 הבלעדי.  דעתה לשיקול

לכשיר השני או  לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, איתרש היא תהיה הזוכה עם להתקשר שלא תבחר אם הרשות כי, יובהר .13.2

 נשוא ההתקשרות לביצוע בקשר דין,פי -על שהיא אחרת דרך בכל לנקוטאו  חדש במכרז לצאתאו  למציעים שדורגו אחריו

  .הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל(, ביטולו לאחר או המכרז הליך את לבטל)מבלי  המכרז

 

 חלקים חסויים בהצעה .14

וע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת ובולטת, במקום מבלי לגר .14.1

מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת  ,י"אבנספח המיועד לכך 

או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד  1999-יות, התשנ"טכהגדרתו בחוק עוולות מסחר אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי

 למסירתם לעיון כאמור.

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתידרש  .14.2

שלמציע תהיה כל לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי 

 טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 אינה חסויה בשום מקרה. –יובהר כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  .14.3

נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו אם יבקש לעיין בהצעה הזוכה  .14.4

 רים במכרז.או בהצעות מציעים אח

 

 הזוכה ובהצעה המכרזים ועדת בהחלטות עיון .15

והודעת  לאחר בחירת זוכה במכרז רק כפוף לכל דין,ב ,מציע יהיה רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה

זכות . ל הרשותש ועדת המכרזים תרכזמלבכתב  תועבר בקשת מציע לעיון במסמכים כאמור בסעיף זה, הרשות לזוכה על זכייתו.

 .( לעילבהצעה חלקים חסויים יף)סע 13סעיף העיון תהיה בכפוף לאמור ב

 

 והפנייה להשלמות  שינויים .16

 המכרז בתנאי תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגויות יביע או, המכרז במסמכי או המכרז בתנאי תוספת או שינוי מציע שיעשה .16.1

 . הרשות של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם וזאת, הצעתו לפסילת ביאלה עלול אחרת, דרך בכל או לוואי במכתב ובין

 בזכות מציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות.  לפגוע כדי באמור אין .16.1.1

או  הרותל עת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבכמהמציעים בכל אחד תה לפנות לוזכ על שומרת הרשות .16.2

  .טים או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגישופר ,השלמות מסמכים בדרישה לביצוע

או פגם, מכל  ליקוי ,שינוי ,תוספת ,השמטה ,בקשר עם טעות חישובית או אחרתיכולה הפניה להיות בכלל האמור,  .16.2.1

  .מהמענים האמורים באיזהשנתגלו  ,מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא

 המפורטותבהתאם להוראות  ,אר הזכויות המוקנות לרשותלגרוע מש אין בפניה האמורה בסעיף קטן זה, כדי .16.2.2

 במסמכי המכרז השונים ובהתאם לשאר הוראות הדין.

 

 כלשהי הצעה לקבלת חובה העדר .17

מההצעות אחרת, לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כדי לחייב את הרשות  ,אין באמור במכרז זה, על כל  נספחיו וחלקיו

 .זה שיוגשו במכרז
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 והבהרות תשאלו .18

, אליה יש להפנות, בכתב בלבד, את כל דניאלה אורנציגת הרשות האחראית למכרז זה היא מרכזת ועדת המכרזים, הגב'  .18.1

ת את הפניו  danielao@102.gov.ilהשאלות והבירורים המבוקשים, באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לכתובת הדוא"ל:

 בלבד, בטבלה במבנה הבא: WORDיש להגיש בקובץ 

 פירוט השאלה מספר העמוד והסעיף במכרז מס"ד

   

   

 PDFלא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

 .תיענה ותיחשב כאילו לא נשלחה לא, זה מועד לאחר שתישלח פניה 12:00בשעה  25/11/2020ליום  עד תעשנה פניות .18.2

אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז, מיוזמתה או כמענה לשאלות  ,עדכון או תוספת ,תיקון ,שינוי ,הבהרה כל .18.3

 .ויצורפו למעטפת ההצעה חתומים בכל עמוד ועניין דבר לכל, המכרז ממסמכי חלק יהיומשתתפים במכרז, 

 :בכתובת הרשות של המרשתת )אינטרנט( באתר רק ויפורסם למציעים יישלח לא ההבהרה לשאלות מענה .18.4

 https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders. 

 .לעת מעת שיפורסמו כפי ההבהרה, לשאלות מענה לוודא באחריות המציעים .18.5

 אחד כל של לידיעתו הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב של הרשות המרשתת )אינטרנט( אתר באמצעות ההבהרות פרסום .18.6

 .מהמציעים

או /ו טענה כל תתקבל לא הרשות את יחייבו של הרשות המרשתת )אינטרנט( באתר שיפורסמו הבהרות רק כי, בזאת מובהר .18.7

 .הרשות של האינטרנט באתר מופיעה בכתב, כלשהי שלא התחייבות על אמירה

 האחרון להגשת המועד טרם סביר, זמן תוך שתפורסם מוקדמת בהודעה עת, ובכל דעתה הבלעדי שיקול לפי, רשאית שותהר .18.8

 .זו לפנייה הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את לשנות, במכרז ההצעות
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 )חובה(מפגש מציעים  .19

נשוא ההתקשרות,  ולהסכםיעים, על מנת לקבל הסברים והבהרות למכרז במפגש מצ להשתתף נדרשיםלמכרז  המציעים .19.1

  והצלה כבאות בנציבות'( ג)קומה  דיונים בחדרוביצועו. מפגש המציעים ייערך  להסכםוכיו"ב כל דבר הנוגע או הנובע למכרז, 

 .15:00בשעה  11/11/2020 ביום לציון בראשון( מיניסטר' שד)פינת  7 זאבי רחבעם' שד  בכתובת

 להשתתפות במכרז. סף מהווה תנאיו חובה הינה  המציעים מפגשהשתתפות ב .19.2

פרוטוקול המפגש ובו תשובות לשאלות שהועלו במסגרת המפגש.  טלאחר תום מפגש המציעים יפורסם באתר האינטרנ .19.3

  מובהר כי רק תשובות שנכתבו בפרוטוקול יחייבו את הרשות.

 

 הסבה איסור .20

 במישרין, אופן או צורה בשום, לאחר להמחות או להסב להעביר, שלא מתחייבים, יע הזוכההמצ לרבות, מהמציעים אחד כל .20.1

 לצרף או להוסיף וכן מתחייבים לא שייחתם. ככל שייחתם, ההסכם או המכרז מסמכי לפי מזכויותיהם זכות כל, בעקיפין או

 אלא, שייחתם ככל שייחתם, ההסכם או המכרז מסמכי פי על חובה או זכות כל קבלת לשם אחר, תאגיד ליצור או שותף אף

 .הרשות מאת ובכתב מראש הסכמה כך לשם שקיבלו לאחר

 שתחליט בנושא לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה, הרשות של ובכתב אישורה מראש את תקבל שלא ,20.1 בסעיףכאמור  פעולה .20.2

 יסודית כהפרה הפעולה תיחשב, הפעולה בבטלות לפגוע מבלי הרשות. כלפי תוקף שום לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה

 (. שייחתם ככל) ההסכם הוראות של

 

 המציע הצעת ובמסמכי המכרז מסמכי על בעלות .21

במסמכי  וכן, ובנספחיו המכרז במסמכי, שהן וסוג מין מכל, האחרות הרוחני הקניין זכויות וכל היוצרים וזכויות הבעלות .21.1

  בלבד. הרשות של תהיינה, במכרז המציעים יבפנ הרשות תציג אותם ובמסמכים המציעים הצעת

  שימוש. כל בהם לבצע רשאית תהיה, היתר בין, הרשות .21.2

 ומושתקים מנועים יהיה וכן זכויותיהם במסמכי הצעתם למכרז זה על חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותרים המציעים .21.3

 . לכך בקשר שהן וסוג מין מכל, תביעה, טענה, דרישה כל מלהעלות

 . ההצעה לצורך הגשת למעט במסמכי המכרז כלשהו שימוש לעשות רשאים אינם במכרז מציעיםה .21.4

 

 עידוד נשים בעסקים .22

, ומעוניין כי תינתן לו העדפה כדלהלן: לאחר 1992-מציע שהוא "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בחוק חובת המכרזים תשנ"ב .22.1

ת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקלל

 של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר.  .22.2

 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף  .22.3

  .בבנספח י"כאמור 
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 קבלני משנה .23

נציג של , בכפוף לאישור מראש ובכתב השירותיםחלק מאספקת לצורך  קבלני משנה מטעמווכל להעסיק המציע הזוכה י .23.1

 .חליט בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדיאשר יהרשות, 

 וללכל הפעולות והתוצרים ש מציע הזוכה אחראיהמשנה מטעמו, יהיה בכל מקרה שיאושר למציע הזוכה להתקשר עם קבלן  .23.2

יהיו תקפות גם לגבי כל אחד  ולגבי עובדי ו, וכל מי מטעמם, והתחייבויותימקבלני משנה, לרבות כל אחד וושל כל מי מטעמ

 .וכל מי מטעמם עובדיהם מקבלני המשנה,

דויק לכל האמור בהסכם זה, ולא יכילו הוראות סותרות או , יותאמו במומטעמ לקבלני משנה המציע הזוכההסכמים בין  .23.3

 .הרשות כלפי מציע הזוכההת את זכויות הרשות ואת מחויבויות והוראות המצמצמ

או מי מטעמו,  קבלן משנההרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לדרוש את החלפתו של כל  .23.4

 היה חייב לעשות כן.י מציע הזוכהוה, תן השירותיםהעוסק במ

 הדין החל על המכרז .24

 בכל או/ו זה מכרז מהליכי הנובע או הקשור עניין בכל לדון ייחודית שיפוט סמכות תהא, בישראל המוסמכים המשפט לבתי .24.1

 .זוכה בו שנקבע לאחר ובין במכרז זוכה נקבע טרם בין, המכרז ממסמכי הנובע או הקשור עניין

 ובין במכרז זוכה נקבע בטרם בין, המכרז ממסמכי הנובע או הקשור עניין כל או/ו זה מכרז יכימהל הנובע או הקשור עניין כל .24.2

 על יגברו אשר אלה, חוקים פי על יתפרש והוא לעת, מעת בנוסחם, בלבד ישראל מדינת לדיני כפוף יהיה, זוכה בו שנקבע לאחר

 .זר דין לתחולת המפנים דין ברירת כללי כל

 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 מעון בן נרשטפסר             
 סגן הנציב ויו"ר ועדת המכרזים                                                                                                                     
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 המציע על פרטים -' א נספח
 

 המציע על פרטים

  ___________________________________________________________________ : המציע םש .1

  _____________________________________________________ : עמותה/  שותפות/  חברה מספר .2

  ______________________________________________ (:עמותה/  שותפות/  חברה) התארגנות סוג .3

  ______________________________________________________________ : התארגנות תאריך .4

 (:שותפות או חברה של במקרה) הבעלים שמות .5

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 :המציע של בשמו ולהתחייב לחתום המוסמכים של. ז.ת ומספרי שמות .6

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ___________________________________________________________ : הכללי המנהל של שמו .7

  ____________________________________________________ (: מיקוד כולל) המציע של כתובתו .8

  __________________________________________________________________ : טלפון מספרי .9

  ______________________________________________ :זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש .10

  _____________________ : פקסטלפון נייד: _________________ .מס: ____________, טלפון. מס .11

  ________________________________________________________ :אלקטרוני דואר של כתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  19עמוד 
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 להעדר ניגוד ענייניםלשמירה על סודיות ו התחייבות -נספח ב' 

 2020שנת _____ ביום ____ בחודש _____ ____שנערכה ונחתמה ב___

 

 מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל נא למלא ולחתום על ההצהרה 

 

 המצהיר:נא למלא את הפרטי 

  שם ומשפחה:

_________________________________ 

  מספר תעודת זהות:

_________________________________ 

  כתובת:

_________________________________ 

 

כהגדרתם והמוצרים בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים ו :הואיל

 להלן;

 ;והמוצרים והנני מועסק בקשר למתן השירותים :והואיל

 ולאחריו;והמוצרים והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים  :והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 

 .מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות – 2/2020מכרז כהגדרתם במסמכי  - " "השירותים

 .ותלרשאשר באמצעותו יינתנו השירותים או מי מטעמו  המציעכל אחד מעובדי  - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

 ,מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או 

 ו/או מגנטית ו/או אחרת. אלקטרונית ו/או אופטית

בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל  מי מטעמואו  המציעכל מידע אשר יגיע לידי  - "סודות מקצועיים"

במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע 

 .םגורם אחר או מי מטעמ הרשות,אשר ימסר ע"י 
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 העדר ניגוד עניינים

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים  .1

בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו מראש ואישרה  הרשותמכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט אם 

וד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניג

 המכרז.  מושאהשירותים 

, במהלך תקופת מתן הרשותהנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים, למעט מטעם  .2

 .הרשותקבל לכך אישור מראש ובכתב של אם כן בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה, אלא א םהשירותי

שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי  ,באופן מיידי על כל נתון או מצב לרשותהנני מתחייב להודיע  .3

 הנתון או המצב האמורים. 

, בניגוד להתחייבויותיי עילל 2-3מור בסעיפים על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כא לרשותהנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש  .4

לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו  תרשאי הרשותבסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. 

 העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

 שמירת סודיות

 מושא ת המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותיםהנני מתחייב לשמור א .1

. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל מכרז זה

 אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין,  הנני מצהיר כי ידוע .2

 .1977 -תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם,  .3

 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -היתבע לדין עלעבירה שבגינה אני עלול ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום: 
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 היעדר הרשעות קודמות לבעל שליטה ולמנהל בכיר -נספח ג' 
 

 
 .מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל נא למלא ולחתום על ההצהרה 

 

י הח"מ____________________, ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים אנ

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

ינה, דיני תכנון ובניה, דיני , בעבירות שעניינן בטחון המדהריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ולא הוגש נגדי כתב אישום שטרם הוכרע

דיווח לרשויות המס, -העברת ניכויים, אי-מכרזים, פגיעות בסדרי השלטון והמשפט, פגיעות בגוף וברכוש ועבירות פיסקליות )כגון: אי

 .1981-מתן קבלות רשמיות וכד'(, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א-אי

 

 

לי כי לצורך ההתקשרות עם המזמין וביצוע השירותים בחלק מהפרויקטים מושא המכרז, שהנם בעלי אופי ביטחוני, יתכן ויידרש  ידוע

 ממני לעבור בדיקות ביטחוניות )רישום פלילי ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש ע"י המזמין(. 

 

ו שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים א

 .1981-לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

 

 כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.

 

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
  

 

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 
 
 
 

 אישור עורך הדין

 

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

וכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המ

 כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
  

 

 וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 קודמות הרשעות היעדר בדבר תצהיר - 'ד נספח
 

 : מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל ההצהרה נא למלא ולחתום על 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם הרשות הארצית לכבאות המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

 ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. /אני מצהיר למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות 2020/2והצלה במסגרת מכרז מספר 

קאות גופים חוק עס)להלן:  " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. ציבוריים

או לפי  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"משמעותו של המונח 

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2רות כהגדרתו בסעיף , ולעניין עסקאות לקבלת שי1987-חוק שכר מינימום התשמ"ז

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 :במשבצת המתאימה סמן נא 

 

  ( מטעם המציע מועד להגשהשת ההצעות )להלן: "ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להג לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו"

 .למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות 2/2020במכרז מספר 

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  ולא חלפה שנה אחתמשתי עבירות בפסק דין  ביותר  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההגשה. 

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

  
 

 חתימה וחותמת  המציע שם המציע תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

י אשר ברחוב ____________ אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרד

בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 דלעיל. התצהיר 

 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך

 

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  23עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 מוגבלות עם עובדים העסקת תצהיר בדבר – 'ה נספח
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם הרשות הארצית המציעתן תצהיר זה בשם _________________________ שהוא המציע )להלן: "הנני נו

 .למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות 2/2020לכבאות והצלה במסגרת מכרז מספר 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 במשבצת המתאימה: סמן ל נא 

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9סעיף הוראות 

  חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 

 ע חלות על המצי 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 

 

 :במשבצת המתאימה נדרש לסמן נא 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה  עובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  יישום בחינת לשם המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

 סעיף לפי חובותיו יישום  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

)במקרה  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  ןלחוק שוויו 9

 שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 דה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבו

 ימים ממועד ההתקשרות. 30

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

____ אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ________

בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל. 

 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד ספר רישיוןמ תאריך

 



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  24עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה - 'ו נספח

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

רשות הארצית לכבאות והצלה ____ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה_________הנני נותן תצהיר זה בשם _______ .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

קריית למתן שירותי הסעדה ב 2/2020 מכרז  הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך .2

 נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.  והכלים ומתן השירותים הכבאות

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

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

______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

 דלעיל.  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר

 

  
 

 עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך

 

 

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  25עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 ערבות הצעה –' זנספח 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 ית לכבאות והצלה.הרשות הארצ -לביטחון הפנים באמצעות משרד 

 ____________הנדון: ערבות מס'

תדרשו מאת:  אשר מאה אלף שקלים חדשים(: )במילים₪  100,000לסך אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

 הרשות עבור הסעדה בקריית הכבאות שירותי מתן 2/2020מכרז מס' עם  )להלן "החייב"( בקשר ___________________________

 .והצלה לכבאות ציתהאר

, מבלי או במסירה ידנית יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

 וק הסכום האמור מאת החייב.תחילה את סיל

 .12.4.2021 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                            

 אינה ניתנת להעברה או להסבה.זו ערבות 

 

__________________________________      ___________________________________ 

 ברת הביטוח מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/ח                         

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

  וחותמתת חתימ                                     תאריך                                     שם מלא                       

 

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  26עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 מציע ונותן השירותה ניסיון - 'חפח נס
 

 האמת את להצהיר עליי כי שהוזהרתי לאחר' ________________מס ז.ת נושא___________________ ,  מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר,  כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

 

 _________________. פ.ח_________________________  בחברת חתימה מורשה הנני

 

 ':חאופן מילוי נספח 

 .בדרישה עומד לא או עומד נותן השירות אם דרישה כל מול לציין יש עומד" אל/"עומד בעמודת

 פירוט הדרישות המקצועיות עומד/ לא עומד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________ 

ועד האחרון להגשת ( השנים האחרונות שקדמו למ3: על המציע להיות בעל ניסיון בשלוש )ניסיון המציע

הצעות, במתן שירותי בישול והגשה בקייטרינג ו/או הפעלת מסעדה ו/או הפעלת בית אוכל כהגדרתו בצו 

ג' לתוספת. על הניסיון המפורט לעיל לעמוד  4.2פריט  199-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה

 בדרישות הבאות במצטבר:

 ( ארוחות 500היקף אספקה מינימלי שוטף וקבוע של חמש מאות )ניסיון במוסד או ארגון אחד לפחות, ב

 צהריים בשריות ליום לפחות.

  ניסיון במוסד או ארגון אחד, לפחות, הכולל גם אספקת ארוחות בוקר, צהריים וערב בהיקף של מאה

 ( סועדים לפחות ליום לכל ארוחה בנפרד.100)

 טבלת לקוחות. - 7נספח ח' להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע את

 
 
 

_________ 

כולל מע"מ לא ₪  500,0005,: למציע מחזור עסקים, בתחום ההסעדה, של לפחות מחזור עסקים של המציע

 . 2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים 

 .8אישור רואה חשבון חיצוני/מבקר בנוסח בנספח ח'להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע 

 
 
 
 

_________ 

מקביל  תקן תו בעל או ISO 9001 תקן לפי מאושרת, ניהול : המציע בעל תקן למערכתן הבטחת איכותתק

  .ערך שווה אישור בעל או התקנים מכון של

 תעודת הבטחת איכות או אישור שווה ערך.להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע 

 
 
 

_________ 

  .FSSC 22000 לפי ,בטיחות מזון ן למערכתבעל תק: המציע תקן לניהול מערכת בטיחות מזון

 

 .FSSC 22000הסמכה לתקן תעודת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע 

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  27עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 פירוט הדרישות המקצועיות עומד/ לא עומד

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
_________ 

מזון, : המציע או קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון של שנה אחת לפחות, בשינוע ניסיון המציע בשינוע מזון

 מחוץ למקום הכנתו. ובפריסה ארצית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות להכנת מזון למכירותי

 :ולמלא את הפרטים לסמןנא 

 .תנאי הסף מתקיים במציע 

 .תנאי הסף מתקיים בקבלן משנה מטעמי 

 :פרטים אודות קבלן המשנה

 שם קבלן המשנה: _________________ 

 __ח.פ: _________________________

 דוא"ל: _________________________

 טלפון: _________________________

 
 
 
 

_________ 

: נציג מטעם המציע נדרש להשתתף בכנס מציעים לקבלת הסברים והבהרות לנושא השתתפות בכנס מציעים

 להלן. 19בסעיף המכרז כמפורט 

 .בטופס הרישוםכנס עת הרשם בזה על נציג המציע בכנס המציעים להי להוכחת עמידתו בתנאי סף

 

 אני מצהיר כי החתימה בנספח ח' היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

   

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

יר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________ בישוב/ע

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חותמת עו"דו חתימה מספר רישיון תאריך

 

 



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  28עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 תצהיר על קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים – 1נספח ח'

 )יש למלא תצהיר על ידי המציע וכן על ידי בעל השליטה(

 

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 ה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בז

הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ שהוא גוף המבקש להתקשר עם הרשות הארצית לכבאות 

 והצלה. )להלן: "הגוף"( אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר בשם הגוף.

 

הרחבה, הנני מצהיר כי הגוף מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ה .1

 וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך הספקת השירותים, ובמסגרת זו על פי:

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .1.1

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .1.2

 .1949-חור החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .1.3

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .1.4

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א  .1.5

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג .1.6

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .1.7

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .1.8

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .1.9

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .1.10

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .1.11

 . 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .1.12

 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה .1.13

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .1.14

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .1.15

 .1988-בעבודה, תשמ"ח תחוק שוויון הזדמנויו .1.16

 .1991-א כדין(, תשנ"אחוק עובדים זרים )העסקה של .1.17

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .1.18

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוקבלות, תשנ"ח .1.19

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .1.20

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .1.21

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,תשס"ב .1.22

 .2006-נה על עובדים בשעת חירום, תשס"וחוק הג .1.23

 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף  .1.24

 

 

 

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5E7FD3B4-2445-48D5-AE92-FB2A550CAE22.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/C4495F22-ED0A-4E6E-80B8-82855C6E67B7.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/335289F7-90C0-4874-AFB3-DA70F3C2B230.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=385428
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
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 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  29עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 בריבוע הנכון( כי: Xכמו כן הנני מצהיר )למילוי וסימון  .1

 להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד האחרון  7 -הגוף ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפלילים ב 

  במידה השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ) 7 –הגוף ו"בעל זיקה" אליו הורשעו בפלילים ב

 והתקיימו הרשעות כלשהן יש לציין מהן ופסק דין החלוט שניתן בהן(.

 מילוי סעיף זה נדרש גם על ידי בעלי השליטה במציע.

 

 בריבוע הנכון( כי: X כמו כן הנני מצהיר )למילוי וסימון .2

  חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה במציע לא הורשעו בפלילים בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של

 הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הרשות הארצית לכבאות והצלה.

  ההצעה של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה במציע הורשעו בפלילים בתקופה שקדמה למועד מתן

במידה והתקיימו הרשעות כלשהן יש לציין מהן ופסק הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה. )

 הדין החלוט שניתן בהן(.

 

 בריבוע הנכון( כי: Xכמו כן הנני מצהיר )למילוי וסימון  .3

 ,על ידי מנהל ההסדרה  לא הושתו קנסות על המציע, בעל השליטה שבו ועל חברות אחריות בשליטת מבעלי השליטה

 והאכיפה במדרש התעשייה המסחר והתעסוקה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

  הושתו קנסות על המציע, בעלי השליטה שבו ועל חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה, על ידי מנהל ההסדרה

במידה שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. ) והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשנתיים האחרונות

 (.והושתו קנסות כאמור יש לפרטם במסגרת ההצעה

 

כמו כן  הנני מצהיר כי לצורך ביצוע השירותים נשוא ההסכם, לא יועסקו על ידי עובדים זרים, וזאת בין במישרין ובין  .4

משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הספק  בעקיפין, בין אם על ידי הספק הזוכה ובין באמצעות קבלו כוח אדם, קבלן

 הזוכה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

   

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

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

ב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ ____________ בישו

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק /

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

 

   

  וחותמת עו"ד חתימה ןמספר רישיו תאריך
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 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  30עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – 2נספח ח'

 

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

תן תצהיר זה בשם __________________ )להלן: "הגוף"( שהוא גוף המבקש להתקשר עם הרשות הארצית הנני נו

 לכבאות והצלה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר בשם הגוף.

השנים האחרונות  3-אני מצהיר כי הגוף לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים להלן ב
 ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.ממועד 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית. .1

 לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  .2

 לחוק חופשה שנתית. 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  .3

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע .4

הפרק הרביעי  בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הוראות סקהאיסור הע .5

 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף  סקהאיסור הע .6

 שעות עבודה ומנוחה.לחוק  16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  .7

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  .8

 לחוק עבודת הנוער. 20נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  סקהאיסור הע .9

 לחוק עבודת הנוער. 21נער במנוחה השבועית לפי סעיף  סקהאיסור הע .10

 לחוק עבודת הנוער. 24י סעיף נער בעבודת לילה בלא היתר לפ סקהאיסור הע .11

 לחוק עבודת הנוער. 25נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע .12

כשניכוי הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  .13

 הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף  .14

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  .15

 .1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז תשלום שכר מינימום לפי  .16

יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, 33י סעיף תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפ .17

 .1957-התשי"ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. .18

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

   

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 אישור עורך הדין

יע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופ

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק /

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

   

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm


  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות
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 רשימת צווי ההרחבה – 3נספח ח'

 

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בשם __________________  )להלן: "הגוף"( שהוא גוף המבקש להתקשר עם הרשות הארצית הנני נותן תצהיר זה 

 לכבאות והצלה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר בשם הגוף.

השנים האחרונות  3-אני מצהיר כי הגוף לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת צווי ההרחבה המפורטים להלן ב
 ונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.ממועד ההרשעה האחר

 

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. .1

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. .2

 צו הרחבה לפנסיה חובה. .3

 צו הרחבה לעניין דמי חג. .4

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. .5

 .1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  .6

 .2009ף השמירה צו הרחבה בענ .7

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

   

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

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

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק /

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

   

 וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה – 4נספח ח'

 

________________ סמנכ"ל הכספים  של חברת  -__________ מנכ"ל ו____אני הח"מ ___

 "(.החברה______________________ ח.פ _________________ )להלן: "

 :מצהירים בזאת כדלקמן

___________________ שילמה בקביעות לכל עובדיה המועסקים ההחברה ________________ ח.פ __ .1

ותקנותיו וכן  1987-במסגרת ההתקשרות שבדנון, שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 הבראה, גמל ופיצויים/פנסייה בהתאם להסכם ההתקשרות שבנדון.

 

 במסגרת ההתקשרות. 1953-בנוסף, החברה לא הפרה את חוק עבודת הנוער, התשי"ג .2

 

 

 

 : על החתום

                

 חתימה וחותמת מנכ"ל החברה שם ומשפחה מנכ"ל החברה תאריך

 

 

 : על החתום

 

                

 חתימה וחותמת סמנכ"ל הכספים בחברה שם ומשפחה סמנכ"ל הכספים בחברה תאריך
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 נספח תמחירי – 5נספח ח'

 

 א על ידי המציע ויצורף להצעתו במכרז.נספח זה ימול

 ההסעדהנספח זה מציג למציעים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדיהם בתחום 

 שעות עבודה חודשית עבור משרה מלאה. 182התחשיב שלעיל בוצע לפי 

שינויים בתעריפים השונים הטבלאות המופיעות מטה נכונות למועד פרסום המכרז. במהלך תקופת ההתקשרות יתכנו 

 הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום.

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם קיבוצי או הרחבה,  המעסיקלמען הסר ספק, יובהר כי 

קום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומד גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר, וכי במ

 הוראות הדין יש לפועל בהתאם לטבלה.

 

 :ההסעדהנספח תמחירי לעובדי  .1

למעסיק לכל שעת עבודה בתחום  שכר "עלות 7.3.9.2הנספח התמחירי להלן הינו בהתאם להודעת תכ"מ  .1.1

 ההסעדה".

דין ולצווי ההרחבה הרלוונטיים, כמפורט , בהתאם להוראות ה2020במרץ  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .1.2

 בטבלה הבאה:

 טבלה א'

 רכיב השכר
עלות שכר 

 למעסיק
 הערות

 שכר יסוד

 עובד הסעדה
29.12  ₪ 

לחודש, עבור משרה ₪  5,300שכר היסוד החודשי לעובד הסעדה עומד על 

לשעת עבודה. שכר זה יהיה ₪  29.12שעות חודשיות, קרי  182מלאה של 

צו ההרחבה בדבר בין המדינה לקבלן ההסעדה, בהתאם למוגדר בחוזה ש

 2סעיף  ,2018-שעות שבועיות, התשע"ח 42 -קיצור שבוע העבודה במשק ל

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זו

 חופשה

1.34  ₪
1(%4.62) 

 

השנים הראשונות, לפי  5 -ימי חופשה בתשלום ב 14ימי חופשה בתשלום או  12

. 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"אאורך שבוע העבודה של העובד, בהתאם ל

 להלן. 2.4ראה פירוט בדבר הזכאות לחופשה בהתאם לתקופת העבודה, בסעיף 

 חגים
1.01  ₪

(3.46%) 

הסכם מסגרת  –צו הרחבה חודשי עבודה, בהתאם ל 3ימי חג בשנה לאחר  9

. הזכאות לימי חג הינה במקרים שבהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או 2000

 יום אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן.

                                                           
 ימי חופשה. 12מתבצע על החישוב  1

https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H106.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://fs.knesset.gov.il/%5C1%5Claw%5C1_ls1_288457.PDF
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H2.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H2.pdf
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 רכיב השכר
עלות שכר 

 למעסיק
 הערות

 ₪ 0.87 הבראה

צו הרחבה בדבר ליום, בהתאם ל₪  378עומד על  2019ערך יום הבראה לשנת 

חוק ההסכמים הקיבוציים, לפי  השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה ונופש

( בדבר החלת ההוראות בהסכם 7031/2016הסכם קיבוצי כללי )ו 1957-התשי"ז

. מדד הבסיס לצורך עט חריגיםהקיבוצי הכללי על כל העובדים והמעבידים למ

. הזכאות לדמי הבראה הינה 2014עדכון תעריף יום הבראה הוא מדד חודש מאי 

לאחר שהעובד השלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, 

יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה. ראה פירוט בדבר הזכאות לימי 

 להלן.  2.5בסעיף  הבראה בהתאם לתקופת העבודה,

 
 לקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה, יחולו ההסדרים הבאים: 

  לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת

 מעסיק. -שבה לא מתקיימים יחסי עובד

 ל פי חוק. תובא בחשבון תקופת לידה והורות )חופשת לידה( ע 

  רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה מעבר להיקף משרה

 מלאה.

 פנסיה
2.05  ₪

(6.5%) 

בחוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל, המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה 

תיעשה על שם העובד, מיד  ,2005-תשס"השירותים פיננסיים )קופות גמל(, ה

חודשים מתחילת העבודה )להלן: "תקופת המתנה"(. עובד שיתקבל  6בתום 

לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות 

חודשי  3החל מהיום הראשון לעבודתו. במקרה זה, ההפרשות יבוצעו לאחר 

ד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום עבודה או בתום שנת המס, המוע

תחילת עבודתו אצל המעסיק, ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה, 

  צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ה' ל6בהתאם לסעיף 

השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע הפרשות הינו שכר יסוד, תוספת ותק, 

חוק פיצוי פיטורים, ב 1עיף תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, בהתאם לס

תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים וב 1963-תשכ"ג

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר  .1964-אותה כפיטורים(, תשכ"ד

לעובד, או על השכר הממוצע במשק, כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך  המשולם

 צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ב' ל6מבין השניים, בהתאם לסעיף 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H101.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H101.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H101.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H101.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H101.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
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 רכיב השכר
עלות שכר 

 למעסיק
 הערות

 (₪6%  ) 1.89 פיצויים

בחוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל, המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה 

תיעשה על שם העובד, מיד  ,2005-(, התשס"השירותים פיננסיים )קופות גמל

חודשים מתחילת העבודה )להלן: "תקופת המתנה"(. עובד שיתקבל  6בתום 

לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות 

חודשי עבודה או בתום  3החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 

דם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל שנת המס, המועד המוק

צו ה' ל6המעסיק, ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה, בהתאם לסעיף 

  ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.

השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע הפרשות הינו שכר יסוד, תוספת ותק, 

חוק פיצוי פיטורים, ב 1תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, בהתאם לסעיף 

תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים וב 1963-תשכ"ג

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר  .1964-אותה כפיטורים(, תשכ"ד

, או על השכר הממוצע במשק, כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך המשולם לעובד

 . צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובהב' ל6בהתאם לסעיף  מבין השניים,

 ביטוח לאומי
 1.148   ₪

(3.55%) 

עבור ביטוח לאומי. מעבר  3.55%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.6%לשכר זה, משולם לביטוח לאומי 

מאחר ומרבית  בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך,

 מהשכר הממוצע במשק.  60%העובדים משתכרים עד 

בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד, כמפורט 

, כגון חופשה, ותק, חגים, 1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה

 , הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.נסיעות

 עלות שכר מעסיק בסיסית, לשנה הראשונה. ₪  37.43 סה"כ

 

 על פי הביצוע:לעובד להלן רכיבי שכר נוספים, אשר ישולמו 

 --- --- נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל, עד 

 22.6 הנוכחית היא לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה

 ליום עבודה.₪ 

במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן עלות 

תעריף 'חופשי חודשי' באזור קבלת השירותים, או בהתאם להסכם 

צו הרחבה בדבר ההתקשרות בין המשרד לבין הקבלן, בהתאם ל

 השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה.

 --- --- מחלה

-חוק דמי מחלה ההתשל"ותשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם ל

חת , כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל א1976

לחודש. המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה 

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו בתקופת ההתקשרות עם המשרד

 החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, פיצויים, 

 קרן השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי(.

 

  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209275.PDF
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p189_004.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
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 הסעדהפות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי תוס .2

באותו יום  10 -הו  9 -במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה - שעות נוספות .2.1

באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם  11 -משכר היסוד. בגין השעה ה 1.25עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 

 משכר היסוד. 1.5לעובד שכר של 

ימים ויהיה זכאי לשכר מלא  7עדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על יבתקופת אבל זכאי העובד לה - ימי אבל .2.2

 בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה, יהיה זכאי  - היעדרות ביום הזיכרון .2.3

 היעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.ל

להלן פירוט בדבר מספר ימי החופשה להם זכאי העובד, בהתאם לתקופת עבודתו אצל המעסיק /  - ימי חופשה .2.4

 :במקום העבודה

אצל המעסיק  שנות עבודהמספר 
 או במקום העבודה )ברצף(

 לחופשה בימים זכאות
 זכאות לחופשה בימי עבודה בפועל )נטו(

 ימים בשבוע 5 ימים בשבוע 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 16 1 - 5
 ימי עבודה 14 ימי עבודה 16 18 6
 ימי עבודה 15 ימי עבודה 18 21 7
 ימי עבודה 16 ימי עבודה 19 22 8
 ימי עבודה 17 ימי עבודה 20 23 9

 ימי עבודה 18 עבודה ימי 21 24 10
 ימי עבודה 19 ימי עבודה 22 25 11
 ימי עבודה 20 ימי עבודה 23 26 12
 ימי עבודה 20 ימי עבודה 24 27 13
 ימי עבודה 20 ימי עבודה 24 28 +14

 

משרדי העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים ב - ימי הבראה .2.5

עשה בכפוף להמצאת אישור העסקה יתכאמור לעיל, הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה,  ממשלה.ה

להלן פירוט בדבר מספר ימי ההבראה להם זכאי  .תקופת עבודתו של העובד במשרד בגיןמאת קבלן השירותים 

  לתקופת עבודתו:בהתאם העובד, 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 5 שנה ראשונה
3 - 2 6 
10 - 4 7 
15 - 11 8 
19 - 16 9 
 10 ואילך 20 -מהשנה ה

 

   

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 הצהרות המציע – 6נספח ח'

 תצהיר זה יצורף להצעתו של המציע שהוא חתום על ידי מורשי החתימה שלה.

 

( עוסק מורשה/__ )שם ותפקיד בחברה_________________אנו החתומים מטה, ___________________________

___________ )שם ותפקיד בחברה( מורשי החתימה מטעם החברת _________________________ ___________-ו

 :מצהירים בזאת כדלקמן (מספר ח.פ _______________________ )להלן: "החברה"

 :הסעדהותק החברה במתן שירותי  .א

 החל משנת ________ ועד שנת_________. הסעדהוסקת במתן שירותי החברה התאגדה בשנת ___________ וע

 

 :עלות השכר למעביד .ב

השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מהסכומים המפורטים בטבלה ב'  .2.1

 למסמכי המכרז, לפי העניין. 5בנספח ח'

 -ורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מעלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפ .2.2

 ______________ שקלים חדשים לשעה.

 עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה. .2.3

 

 העדר תביעות והליכי פשיטת רגל .ג

 ם לפגוע בתפקודה אם תזכה במכרז.פירוק שעלולי/כינוסלא מתנהלות תביעות נגד החברה והיא אינה נמצאת בהליכי 

הליך של פשיטת רגל שעלולים לפגוע בתפקודו  \ככל שהמדובר במציע שהוא עוסק מורשה לא מתנהל נגדו הליך כינוס 

 אם יזכה במכרז.

 הצעת המחיר למכרז .ד

ספות כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוהמחיר של החברה למתן כלל השירותים במסגרת מכרז זה  הצעת

 בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

   

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

רחוב אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ב

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק /

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

   

  וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך
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 טבלת לקוחות המציע – 7נספח ח'

תאריך תחילת  שם הלקוח #
 עבודה

סיוג עסק 
ברישוי 
 עסקים

מספר סועדים 
ארוחת ליום ב

 בוקר

מספר סועדים 
ארוחת ליום ב

 צהריים

מספר סועדים 
ארוחת ליום ב

 ערב

שם נציג 
 הלקוח

טלפון נייד של 
 נציג הלקוח

 ל של נציג הלקוחדוא"

1 

 
 
 
 
 

        

2 
 

 
 
 
 
 
 

        

4 
 

 
 
 
 
 
 

        

5 
 

 
 
 
 

        

6 
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 למחזור הכספי של המציענוסח אישור רואה חשבון  – 8נספח ח'

 תאריך:_______________

 לכבוד

 חברת  ______________

 

 ביום ,1731.12.20פיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המו הנדון:
   31.12.2019וביום  31.12.2018

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א
בוקרו/נסקרו )בהתאמה(  31.12.2019וליום  31.12.2018 ליום, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  .ב

 על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  ______ -____ ו___, ______( 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 ______ -____ ו___, ( ______1אמה( ליום/ימים )חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהת .ג
 (.2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 

 לחילופין:
 ______ -____ ו___, ______( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

 גה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת  חרי

 לחילופין:
 ______ -____ ו___, ______( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

 המפורט בסעיף ד' להלן.כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע 

 

המחזור הכספי של  ______ -____ ו___, ______( 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד
 .לא כולל מע"מ₪  4,500,000( הינו גבוה מ / שווה ל 1) ______ -____ ו___, ______חברתכם לתקופה 

  

 בכבוד רב,

 

_____________________ 

 אי חשבוןרו    

 

 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 מהנוסח האחיד.
 

 הערות: 

 2009אוגוסט  –י החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רוא . 

 .על רו''ח להיות חיצוני ונפרד מן המציע. יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
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  מחירה הצעת –' ט נספח
 

 שם המציע:
 
 

 דוא"ל:
 

 ת"ז/ח"פ:
 
 

 כתובת:
 

 מס' טלפון:
 
 

 מס' טלפון סלולרי:
 

 

 והצלה לכבאות הארצית הרשות – המכרזים ועדת: אל

 מסכים ושאני הדרישות את שהבנתי בזה מצהיר ואני הצעות לקבלת הבקשה פרטי כל את בעיון שר כי קראתיהנני מא .1

 .הצעתי את ערכתי לכך והתאם הצעות לקבלת מהבקשה נפרד בלתי חלק והמהווים המוצעים לתנאים

 עם אתקשר, תבחר יהצעת ושאם נספחיה על זו בבקשה המפורטות הדרישות בכל לעמוד ביכולתי כי בזאת מצהיר אני .2

 .ההצעות לבקשת צורף שנוסחו בהסכם הרשות

 וכי נספחיה על זו בבקשה האמורים לכללים בהתאם תעשה זה מכרז נשוא מתן השירותים בגין התשלום כי לי ידוע .3

 .להלן שלי המחיר להצעת בהתאם מתן השירותים תהא בגין התמורה

 עלול בהם העיון אשר ההצעה של בחלקים למעט הזוכה צעהבה לעיין משתתף לכל לאפשר הרשות חובת כי לי ידעו .4

 ועדת בידי תהיה מקצועי או מסחרי סוד מהו בשאלה ההחלטה. מקצועי או מסחרי סוד לחשוף המכרזים ועדת לדעת

 .כך בגין טענה כל לי תהיה ולא בלבד המכרזים

 .למכרז 9 בסעיף לאמור בהתאם תעשה המחיר הצעות השוואת לי ידוע .5

הצעה חלקית )בה לא יוצע מחיר לכול סוגי הפריטים ו/או השירותים המפורטים בטופס הצעת המחיר.  יש להציע .6

 מחיר לכל הפריטים( תיפסל.

 תיפסל על הסף.או תרד מהמחיר המינימלי הצעה לפריט שתעלה על המחיר המקסימלי  .7

 כולל ב"וכיוצ מיסים הספק, עלויות לרבות כל לספק המלאה התמורה את ויכללו חדשים בשקלים יוצעו המחירים כל .8

 .מ"מע

 (%45)משקל  ארוחות בוקר, צהריים, ערב וביניים/לילה –טבלה א' 

 הפריט #
משקל 
 הפריט
 לשקלול

מחיר 
מקסימלי 

 בש"ח 
 (כולל מע"מ)

מחיר 
מינימום 
 בש"ח 

 (כולל מע"מ)

יח' 
 מידה

ת מידה מחיר בש"ח ליחיד
 אחת

 כולל מע"מ(₪ )

בתכולת  8)סעיף  בשרית ת צהרייםארוח 1
   סועד ₪ 30 ₪ 45 70% * העבודה(

 כולל מע"מ_______ ₪ _____

 כולל מע"מ_______ ₪ _____ סועד ₪ 20 ₪ 30 12% בתכולת העבודה(. 9ארוחת בוקר חלבית )סעיף  2

 כולל מע"מ______ ₪ ______ סועד ₪ 20 ₪ 30 12% בתכולת עבודה(. 10ארוחת ערב חלבית )סעיף  3

 כולל מע"מ______ ₪ ______ סועד ₪ 6 ₪ 10 2% עבודה(.בתכולת  11)סעיף  בוקרארוחת ביניים  4

בתכולת  11)סעיף  אחה"צארוחת ביניים  5
 כולל מע"מ_____ ₪ _______ סועד ₪ 6 ₪ 10 2% עבודה(.

 כולל מע"מ_____ ₪ _______ סועד ₪ 6 ₪ 10 2% בתכולת עבודה(. 11ארוחת לילה )סעיף  6

 כולל מע"מ.₪  10 –ית בארוחת צהריים לסועד המחיר עבור תוספת מנה עיקרית בשרהערה: 
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 (%21)משקל  בתכולת העבודה 12סעיף  מנות ארוחות, כריכים וחמגשית -מפרטי שטח  –טבלה ב' 

 הפריט #
משקל 
 הפריט
 לשקלול

מחיר 
מקסימלי 

 בש"ח 
 (כולל מע"מ)

מחיר 
מינימום 
 בש"ח 

 (כולל מע"מ)

יח' 
 מידה

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד
 מע"מ( כולל₪ )

  מנה ₪ 8 ₪ 15 20% מנה ארוזה  1
 כולל מע"מ_____ ₪ ________

  מנה ₪ 8 ₪ 15 15% כריך בשרי  2
 כולל מע"מ______ ₪ _______

  מנה ₪ 8 ₪ 15 15% כריך חלבי / כריך פרווה 3
 כולל מע"מ______ ₪ _______

  מנה ₪ 15 ₪ 25 50% חמגשית 4
 כולל מע"מ______ ₪ _______

 לכל שינוע. מע"מ₪ +   500 -לכל נקודה בארץ מזון עבור שינוע מחיר ההערה: 

 (%51)משקל  פירוט וירקות –כיבודים  –טבלה ג' 

 הפריט #
משקל 
הפריט 
 לשקלול

מחיר מקסימלי 
 בש"ח 

 (כולל מע"מ)

יח' 
 מידה

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד
 כולל מע"מ(₪ )

  פלטה ₪ 60 20% פלטת פירות חתוכים 1
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  קערה ₪ 20 30% קערת פירות שלמים 2
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

  פלטה ₪ 20 50% פלטת ירקות 3
 כולל מע"מ_______ ₪ _____
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 (%7)משקל  חלבי –כיבודים  –טבלה ד' 

 יח' מידה הפריט #
 מחיר בש"ח 

 ת מידה אחתליחיד
 כולל מע"מ(₪ )

  פלטה פלטת גבינות עממית 1
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת מיני כריכים חלביים 2
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת קישים אישיים 3
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת פיתה סביח 4
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת מיני פיתה תוניסאי 5
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  הפלט פלטת לחמניות בריוש 6
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת בייגל אמריקאי 7
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת מיני פרנה 8
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת לחמניות מיני ביס משלוש דגנים 9
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת מיני טורטייה 10
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה תפלטת טורטיו 11
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת ברוסקטה קוקטייל 12
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת סושי 13
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת בורקיטס 14
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת קרואסון 15
 כולל מע"מ__________ ₪ 

  פלטה פלטת שיפודי סלמון 16
 כולל מע"מ__ ₪ ________

  פלטה פלטת כוסות מיני מוזלי 17
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יחושב על ידי הרשות סה"כ #

 .מע"מ כולל₪  1.5 –תוספת ביצה למנות כיבוד עבור המחיר הערה:  
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 (%2)משקל  חגים –כיבודים  –טבלה ה' 

 הפריט #
משקל 
הפריט 
 לשקלול

מחיר מקסימלי 
 בש"ח 

 (כולל מע"מ)

יח' 
 מידה

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד
 כולל מע"מ(₪ )

  פלטה ₪  15 20% פלטת ראש השנה 1
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  פלטה ₪ 40 40% פלטת פירות יבשים 2
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

  פלטה ₪ 30 20% פלטת אוזני המן 3
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

  טהפל ₪ 40 20% פלטת סופגניות לחנוכה 4
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

 

 (%7)משקל  חדרי ישיבות –כיבודים  –' וטבלה 

 הפריט #
משקל 
הפריט 
 לשקלול

מחיר מקסימלי 
 בש"ח 

 (כולל מע"מ)

יח' 
 מידה

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד
 כולל מע"מ(₪ )

  מגש ₪ 45 20% מגש מאפים מלוחים 1
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  מגש ₪ 45 20% םמגש מאפים מתוקי 2
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

  מגש ₪ 20 30% מגש עוגיות יבשות מתוקות 3
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

  מגש ₪ 20 30% מגש עוגיות יבשות מלוחות 4
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

 

 (%2)משקל  שתייה –כיבודים  –טבלה ז' 

 הפריט #
מחיר מקסימלי 

 בש"ח 
 (כולל מע"מ)

יח' 
 דהמי

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד
 כולל מע"מ(₪ )

החברה  – מוגזת פחית שתייה קלה 1
  פחית ₪ 3.5 מ"ל 330 למשקאות/טמפו

 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  פחית ₪ 3.5 מ"ל 330 –לא מוגזת פחית שתייה קלה  2
 כולל מע"מ_______ ₪ _____

החברה  –מוגזת בקבוק שתייה קלה  3
  בקבוק ₪ 5.5 ליטר 1.5 למשקאות/טמפו

 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  בקבוק ₪ 7 ליטר 1.5 –לא מוגזת בקבוק שתייה קלה  4
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  בקבוק ₪ 3.5 ליטר 0.25בקבוק סודה  5
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

  בקבוק ₪ 15 ליטר 1תירוש  )מיץ ענבים( בקבוק יין 6
 כולל מע"מ_____ ₪ _______

 יחושב על ידי הרשות סה"כ #
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 (%2)משקל  מוצרי מכלת –כיבודים  –טבלה ח' 

 

 הפריט #
מחיר מקסימלי 

 בש"ח
 (כולל מע"מ)

 ת מידה אחתמחיר בש"ח ליחיד יח' מידה
 כולל מע"מ(₪ )

 כולל מע"מ__________ ₪  יח' 1 ₪ 15 גר' 150 –קפה טורקי עלית  1

 ח'י 1 ₪ 22 גר' 200 –קפה נמס עלית  2
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 30 גר' 200 –קפה ג'קובס  3
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 26 גר'  200 –קפה ארומה קלאסי  4
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 36 גר' 200 –טסטר'ס צ'ויס  נמס קפה 5
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 5 ק"ג 1 –סוכן לבן  6
 כולל מע"מ₪  __________

 יח' 1 ₪ 19 טבליות 700אריזת פטנט  –סוכרזית  7
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 14 גר' 500 –שוקולית  8
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 12 ליטר 1 –משקה חלב סויה  9
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 20 שקיקים 100 –תה ויסוצקי קלאסיק  10
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יח' 1 ₪ 14 שקיקים 100 –תה יילו לייבל ליפטון  11
 כולל מע"מ__________ ₪ 

 יחושב על ידי הרשות סה"כ #

 .מע"מ כולל₪  6 –ליטר  1 בקרטון 3%/1%חלב עבור המחיר הערה:  

 
 (%8)משקל  אירועים וכנסים –' טטבלה 

 

 יח' מידה הפריט #
ת מידה מחיר בש"ח ליחיד

 אחת
 מע"מ( כולל₪ )

 כולל מע"מ__________ ₪  סועד מזנון בשרי איכותי 1

 כולל מע"מ__________ ₪  סועד מזנון בשרי רגיל 2

 כולל מע"מ__________ ₪  סועד מזנון צלחת מזלג בשרי 3

 כולל מע"מ__________ ₪  סועד מזנון גריל ישראלי 4

 כולל מע"מ__________ ₪  סועד מזנון חלבי 5

 ושב על ידי הרשותיח סה"כ #

 
 
 
 
 

 

   
 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  45עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 מכרזהצעות בתצהיר בדבר אי תיאום  – 'י נספח
 

___ )שם התאגיד( ___________ העובד בתאגיד __ת"ז ___________ ___________________ מסאני הח"מ__

  כדלקמן:מצהיר 

 ליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנה .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת  .3

 קשר עימו(:

 

 שם התאגיד
תחום העבודה בו ניתנת קבלנות 

 המשנה
 פרטי יצירת קשר

   

   

   

 

ים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר המחיר .4

 לעיל(.  3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

הצעות במכרז זה המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .5

 לעיל(.  3או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
 

 :במקום המתאים  יש לסמן 

   רגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזכלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא. 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

וק ההגבלים העסקיים, א לח47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 .1988-תשמ"ח

 
 

    

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך
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 בהצעה חסויים חלקים - י"א נספח
 

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת  .1

, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים בנספח זהובולטת, במקום המיועד לכך 

או סוד מקצועי  1999-ות מסחריות, התשנ"טכהגדרתו בחוק עוול האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי

 ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור.

 

נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו אם יבקש לעיין  .2

 בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז.

 

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי םהבאי בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש אני .3

 במסמכי המכרז והסעיפים תיאור העמוד מספר עמוד
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי  .4

תונים או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנ

 שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 

 .אינה חסויה בשום מקרה –ה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצע יובהר כי ההצעה הכספית .5

 

, ההצעות ביתר בפני חסויים יהיו יפיםסע אותם אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם .6

 .זה למכרז שיוגשו

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -"ב נספח י

 

 תצהיר בעלת השליטה

מצהירה בזאת כי התאגיד  __ אני _____________________________ מס' ת.ז.   __________________

ב לחוק 2___________, מספר תאגיד ________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף _______________

 .1992 –חובת  המכרזים,  התשנ"ב 

  

 המצהירהשם  תאריך

 

 אישור עו"ד

 

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

________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________ בישוב/עיר ______

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  
 

 "דעו וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך

 

 אישור רו"ח

)שם התאגיד( רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי אני  .1

_________________________________ , מספר תאגיד ____________________ )להלן 

 .1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כהגדרתו בסעיף  ,הינו בשליטת אישה"(, התאגידבאישור זה: "

 הינה:   דגיהמחזיקה בשליטה בתא .2

 

  
  

  וחותמת רו"ח חתימה מספר רישיון שם רו"ח תאריך

 
 

   

 מס' ת.ז  גב'
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 תכולת עבודהמסמך  – ג"י נספח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצורף בקובץ נפרד
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 למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות הסכם – די" נספח
 

 _____ בשנת ______ בחודש __יום _בשנערך ונחתם 

 ון מורשי החתימה של הרשות()את התאריך ימלא אחר

 

המורשים להתחייב מטעמה,  באמצעות"(, הרשות)להלן: "הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים  בין:

 , סגן חשב במשרד לביטחון הפנים. עידן רייכמןמר ביחד עם , נציב כבאות והצלה דדי שמחירב טפסר 

 צד א'להלן: 

        "( באמצעות הספק)להלן: " ________________ _________ בע"מ, מספר תאגיד__________________חברת  לבין:

על הסכם  הספקלהתחייב ולחתום בשם  ת/רשאי הוא/היאכי  אתבז ה/המצהיר, גב'/ מר ___________________

 .זה

 צד ב'להלן: 

עבור הרשות והכל קריית הכבאות מתן שירותי הסעדה ב,  "(המכרז)להלן: "  2/2020והרשות פרסמה מכרז מס'  הואיל

 "(.השירותיםכמפורט להלן בהסכם זה ובנספחיו )להלן: "

לשם אספקת כהצעה הזוכה ספק הצעת הוועדת המכרזים של הרשות החליטה ביום____________ לבחור ב והואיל

 נספחיהן. כל על הספק הזוכה, והצעת המפורטים במסמכי המכרזהשירותים 

רקע הא בעל ו, והמתן השירותיםליש בידו את כל האמצעים כל התנאים והדרישות וכי כי הוא עומד במצהיר,  והספק והואיל

ספק את השירותים מומחיות הדרושים על מנת להו אדםה כוחחומרי הגלם, כישורים, הניסיון, הידע, המקצועי, ה

 הסכם תנאי פי ועלועית הנאותה, לפי הסכם זה ברמה המקצ וכל התחייבויותיב המפורטים בהסכם זה ונספחיו, ולעמוד

 ונספחיו. זה

ובתאריך _________ ניתן אישורּה של ועדת חריגים במשרד האוצר להתקשרות, בהתאם להנחיית החשב הכללי  והואיל

 .(1.2.0.6.1)הודעה מספר  2020לביצוע התקציב לשנת 

 .רטים בהסכם זה ונספחיוהשירותים המפווברצון הצדדים להסדיר ביניהם את ההתקשרות למתן   הואילו
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 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, רההוצ לפיכך

 מבוא וכותרת .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

לרבות הצעת הספק, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה, לבין אחד או יותר מהנספחים המצורפים לו,  1.2

  מה, באופן המיטיב עם הרשות.תפורש הסתירה או אי ההתא

 גילה הספק סתירה או אי התאמה במסמכי ההסכם, יפנה הוא לרשות ללא עיכוב, שתורה לו כיצד עליו לנהוג. 1.3

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם. 1.4

קבלני שלוחיו, , הספקתאגיד מטעם משמעם כל אדם או  –" עובדיו, קבלני משנה וכל מי מטעמם, הספקבהסכם זה: " 1.5

 וקבלני המשנה. הספק, שלוחיומשנה וכל מי מטעמם של 

 כל האמור בהסכם זה בלשון זכר או נקבה, ישמש לשני המינים, לפי הנדרש. 1.6

 ונספחים הגדרות .2

 :הגדרות 2.1

 הסכם זה על כל נספחיו; -" הסכם זה" ; "ההסכם" .2.1.1

ת לכבאות והצלה, המשמש כסמכות מקצועית אל מול מי שהוסמך על ידי הרשות הארצי –" נציג הרשות" .2.1.2

 להלן. 6בסעיף הספקים והכל כמפורט 

 להלן. 7בסעיף מי שמונה על ידי הספק כנציגו למימוש מתן השירותים בהסכם זה, כמפורט  –" נציג הספק" .2.1.3

 הנדרשים מהספק על פי ההסכם; שירותיםכלל ה –" שירותיםה" .2.1.4

 להסכם.  4ף בסעיכהגדרתה  –" תקופת ההתקשרות" .2.1.5

 : המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה רשימת הנספחים 2.2

 ערבות ביצוע. – 1 נספח .2.2.1

 כלל מסמכי המכרז, לרבות כל תוספת ושינוי שנערך בהם, כגון שאלות הבהרה, מפגש מציעים וכדו'. – 2 נספח .2.2.2

 הספק, לרבות הצעת המחיר. זכה ולפיה במכרז שהוגשה כפי, הספק הצעת – 3 נספח .2.2.3

 הזוכה.  לבחירת_____ _________מיום המכרזים ועדת החלטת – 4 נספח .2.2.4

 למסמכי המכרז(. נספח ב'הצהרה על שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים ) – 5 נספח .2.2.5

 למכרז(. ג"י נספחהצמדות ) – 6נספח  .2.2.6

 מענה לשאלות הבהרה והבהרות שפרסמה ועדת המכרזים של הרשות במכרז זה. – 7נספח  .2.2.7

 היקף ההתקשרות .3

 והכל כמפורט בהסכם., למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאותהסכם כם זה הינו הס 3.1

שיירכשו בפועל, ככל שיירכשו, מועדם ומאפייניהם, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול  שירותיםההיקף  3.2

 .דעתה הבלעדי

או לא מתחייבת להזמין היקף מסויים /וגם שירותיםהמלוא המוצרים וגם/או את  מהספקהרשות איננה מתחייבת להזמין  3.3

זכאי לכל פיצוי או  הספקהיה ילא  ,וכן לא מתחייבת להזמינם במועד מסוים, וככל שכך יהיהשל מוצרים וגם/או שירותים 

 .שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך

, המוחלט דעתה יקולש פי ועל, עת בכל רשאית תהא והרשות למתן השירותים, כלשהי לספק בלעדיות יקנה לא ההסכם 3.4

 למתן השירותים מושא ההסכם. אחרים,או  אחר עם להתקשר
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 תקופת ההתקשרות  .4

חודשים( מיום חתימת ההסכם על ידי אחרון מורשי החתימה של  12) לשנהתקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה  4.1

 "(תקופת ההתקשרות הראשונההרשות )להלן: "

 של מצטברת לתקופה עד כ"ובסה נוספות, השירותים בתקופות לאספקת שרותההתק את להאריך הזכות שמורה לרשות  4.2

 של הבלעדי דעתה שיקול לפי שתיעשה, תהיה התקשרות, ככל הארכת. שנים מיום תחילת תקופת ההתקשרות הראשונה 5

 הרשות.

 הרשות.של  הבלעדי דעתה לשיקול נתון, לעיל 4.1 סעיףב כהגדרתה, הראשונית ההתקשרות תקופת מלוא קיום 4.3

הרשות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות, בהודעה בכתב  4.4

( ימים קלנדאריים. יובהר כי אין בהפסקת ההסכם על ידי הרשות כדי לגרוע או למעט מחובות וזכויות 30של שלושים )

 ו לפני הפסקת ההתקשרות בפועל. הקיימות לרשות כלפי הספק ולהיפך, ככל שהן התגבש

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 הספק מצהיר:

כי יש ביכולתו לקיימם לצורך אספקת השירותים ו ומסכים להם, ו,ודרישותיההסכם תנאי  לאת כלוהבין כי הוא קרא  5.1

ם כל חלקיה על לספק את השירותים,מתחייב לרשות, על פי הדרישות והתנאים והמועדים שנקבעו בהסכם זה. הספק 

 הרשות. ובמיומנות לשביעות רצון  בדייקנות, ביעילות, במומחיותההסכם וזאת  בהתאם לכל תנאי ודרישות ורכיביהם,

, כוח כישורים ,א בעל רקע מקצועי, ידע, ניסיוןוהכי ו התקשרות,ה לביצועהוא עוסק ומתמחה בתחומים הרלוונטיים כי  5.2

למלא אחר ו שירותיםלספק את הומומחיות הדרושים על מנת  , אמצעי בדיקהאדם שהוסמך לכך, חומרי גלם, חלקי חילוף

 , ועל פי תנאי ההסכם.ברמה המקצועית הנאותה הסכם זהלפי  וכל התחייבויותי

 הספק מתחייב:

מושא הסכם זה יסופקו על ידי מי שמוסמך וברשותו כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים,  השירותיםכי כל  5.3

 הנדרשים.  השירותיםידע, השכלה, ניסיון מתאים, מיומנות, כשירות ויכולת מקצועית לספק את  והוא בעל

על פי הסכם זה, בצורה מקצועית, תוך עמידה בלוחות זמנים, רמות  השירותיםלבצע את כלל העבודות הדרושות לאספקת  5.4

 השירות והמחירונים ובהתאם להצעת הספק, כפי שאושרה על ידי הרשות. 

חלים עליו כל איסור או הגבלה ואין מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה, מסמכי התאגדות והוראות פנימיות של  כי לא 5.5

הספק, להתקשר עם הרשות בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיו לפיו; וכי אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות 

ביצוע התחייבויותיו לפיו משום הפרה של הסכם או התחייבות שנתן על פי הסכם זה; וכי אין בחתימתו על הסכם זה או ב

עם אחרים; וכי ידוע לו שיחויב לפצות ולשפות את הרשות בגין כל תביעה אשר תוגש כנגדו בקשר עם הפרת אחת או יותר 

 מהצהרותיו בהסכם זה. וכי אישר הסכם זה כדין על פי נהליו הפנימיים ומסמכי ההתאגדות שלו.

, לא יופרו זכויות יוצרים וזכויות , ככל שהרשות תאשרםיו או בכל פעולות של קבלני משנה או מי מטעמםכי בכל פעולות 5.6

קניין רוחני מכל סוג שהוא. עוד מתחייב הספק כי לא יגרום לרשות או למי מטעמה להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין 

 רוחני מכל סוג שהוא.  

לאו את תפקידיהם בנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם כי הוא, קבלני המשנה וכל מי מטעמם ימ 5.7

 לרשות.   השירותיםוניסיונם לאספקת 

שהוא לבדו יהיה אחראי למלא אחר כל החובות החלים בדיני העבודה ביחסים שבינו לבין עובדיו ושל קבלני המשנה,  5.8

מתחייב לשאת לבדו בכל התשלומים או ההוצאות "(. הספק העובדיםעובדיהם וכל מי מטעמם )להלן בסעיף קטן זה: "

לעובדים, מכל סוג ומין שהוא. הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, בגין כל אחריות, חובה, תשלום 

והטבה, שמעסיק חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, מכל מקור חוקי שהוא, לפי נוסחם ותוקפם כפי שיתעדכנו או יוחלו 

 .מעת לעת

, הם נכונים, מדויקים ומלאים לרשות כי כל ההצהרות, המצגים, המידע, הנתונים והמסמכים שניתנו, הוגשו והוצגו על ידו 5.9

וכי הוא הציג בפני הרשות את מלוא המידע והנתונים שהתבקש ואת מלוא המידע והנתונים הרלוונטיים להתקשרות 

 בהסכם זה. 

 ציגו עצמם כשליחי או נציגי הרשות.כי הוא, קבלני המשנה וכל מי מטעמם לא י 5.10
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להגיש לרשות בכל עת שיידרש לכך כל נתון, מידע או מסמך, המצוי בידו או שעליו להיות מצוי בידו, והקשור או נוגע לביצוע  5.11

 הסכם זה.

להחליף מיד כל עובד שלו, של קבלן משנה או מי מטעמם, העוסק במימוש הסכם זה, לפי דרישת הרשות ושיקול דעתה  5.12

 לעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא.הב

 החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה דיני לפי, העובדים זכויות שמירת לעניין הדין הוראות בכל לעמוד 5.13

 .השירות מתן לצורך כמעסיק הספק על

ים להם על פי הספק מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של הסכם זה, כל תשלום או זכות המגיע 5.14

"(. שכר השעה אשר הוראות הדיןכל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: "

ישולם על ידי הספק לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו 

עת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקב

התמחיר שנקבע במכרז מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. הפרת סעיף זה 

 היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

ודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך הסכם זה בהסכם הספק מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העב 5.15

העסקה התואם את דרישות ההסכם. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המידי. אם יבקש 

הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד  שיישא בכל 

 עלות נוספת שתידרש.

אם  .1958-חוק הגנת השכר, תשי"חל 24הספק ימסור לכל עובד על פי הסכם זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  5.16

 ן בדואר מיד לאחר המועד האמור.יום, ישלח לו אותו הקבל 30נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, הספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  5.17

ה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת . לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפ2002-תשס"ב

טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, 

 וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

א עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי אחת לחצי שנה ימציא הספק לרשות הצהרה שהו 5.18

הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי הרשות ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם 

 קבלן השירותים ועל ידי עורך דין. 

 5772)י"פ  2011צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב 5.19

 "(, בשינויים שיפורטו להלן: צו ההרחבה)להלן: " 1736(, 29.1.08)

 לצו ההרחבה. 5 – 1.א.4על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף  .5.20.1

ד' לצו( שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על שם  6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף  .5.20.2

( אשר 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"השל  13העובד בקופת גמל )בהתאם לסעיף 

 להם מחויב הקבלן החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:

 

 

 

 

 .1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"גל 14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .5.20.3

עובד המועסק  ז' לצו ההרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה,6 –ה' 6.ז.6 –.ה. 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  .5.20.4

על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל 

 החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה שבו העובד הפסיק  .5.20.5

 מרצונו.  את עבודתו 

-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"הל 23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף  .5.20.6

 , לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.2005

הפרשות המעביד  הפרשות העובד הפרשות המעביד
 סה"כ לפיצויים

7.5% 7% 8.33% 22.83% 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
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על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה או שבעל עניין בקבלן הוא  חל .5.20.7

 בעל עניין בסוכנות.

 הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות כאמור יהיו כדלקמן: 5.20

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד
5% 5% 10% 

 תלמותקרן הש 5.21

 הקבלן מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן  השתלמות שתיבחר על ידי העובד. .5.20.8

הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו, יבוצעו ובהתאם לכללים המפורסמים  .5.20.9

הודעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה וב דעה, "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון",הוב

 בתחום השמירה והאבטחה". 

 סה"כ  הפרשות המעביד הפרשות העובד
2.5% 7.5% 10% 

 

יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם  60-יאוחר מהקבלן מתחייב, לא  5.22

( )אחד או יותר(, שאליו 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונייים(, תשס"הב

 "הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: –מפקיד הספק את התשלומים הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה 

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של העובד המועסק על ידו לצורך  .5.20.10

 ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה. 

שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או החל מהיום פירוט  .5.20.11

 שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

 העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי עורך דין. .5.20.12

 ת של החוזה ועילה לביטולו.רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודי .5.20.13

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את רשימת  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  .5.20.14

העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך 

 חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 לעיל. 5.18 בסעיףיעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט ההוראות דלעיל  .5.20.15

 נציג הרשות .6

"(, המשמש הגורם המקצועי נציג הרשות)להלן: " לוגיסטיקה, רע"ן אילן סלעסגן טפסר א ונציג הרשות להסכם זה ה 6.1

להחליף שתפקידו לפקח על ולאשר את טיב ואיכות העבודה של הספק, לפי הסכם זה וכל הוראות הדין. הרשות רשאית 

 את נציגּה מעת לעת או למנות נציגים טכניים מטעמו, לביצוע פיקוח ואישור טיב העבודה.

 השירותיםולאספקת ואיכות העבודה  המלאה לטיב ומאחריותאין במינוי נציג הרשות כשלעצמו, כדי לשחרר את הספק  6.2

, בהתאמה מלאה או שירותיםלו לספק ככל שלדעת הספק הוראה של נציג הרשות אינה מאפשרת  זה.הסכם על פי הוראות 

 , רמ"ד מכרזים ברשות.מר יעקב לופובטיב ואיכות כאמור בהסכם, חובה עליו לפנות מיידית בכתב ל

. כן רשאי נציג הרשות יהיה רשאי לבצע כל פעולה על מנת לבדוק את טיב העבודה ואת קצב התקדמותה, אל מול הספק 6.3

 זה.  בהתאם לאמור בהסכם יםהשירותספק אכן מספק את בדוק אם הל הוא

מסור ולהספק מתחייב לסייע לנציג הרשות לבצע את תפקידו כמוגדר בסעיף זה ולאפשר לו לקיים את הבדיקות והפיקוח  6.4

 לפי הסכם זה. השירותיםידיו כל מידע ונתון אותו הוא מבקש לקבל, בהקשר עם אספקת ל

 

  

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_471.htm
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 הספקנציג  .7

__________, דוא"ל ____"(, טלפון ___הספק________ )לעיל ולהלן: "נציג __________מר/גב' לעניין הסכם זה הוא  

 . נציג הרשותמבכתב בכפוף לקבלת אישור מראש ו, ורשאי להחליף את נציג הספק______. __________________

 השירותים .8

 .של מסמכי המכרז גי" יבנספחהמפורטים  השירותיםהספק מתחייב לאספקת  8.1

מושא ההסכם, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לספק הודעה בכתב על  השירותיםיבויותיו לאספקת לא עמד הספק בהתחי 8.2

בעצמה או באמצעות גורם אחר. עשתה כן הרשות, יחולו על הספק הפרשי העלות והנזקים  השירותיםכך, לרכוש את 

 .שנגרמו לרשות, ככל שהיו או חלו על הרשות, ולספק לא תעמוד כל טענה או הסתייגות מכך

 ניגוד עניינים .9

"( בדבר הוראות הדיןא מכיר את הוראות, כללי ומגבלות הדין )להלן בסעיף זה: "ושה הספק על הסכם זה מצהיר ובחתימת 9.1

וכל מי מטעמם, בנוגע  קבלני המשנה, של ואיסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים של

 א הסכם זה.או בקשר למתן השירותים מוש

במימוש הסכם זה וכן לחתום  ושיועסק ,וכל מי מטעמםקבלני משנה , ומתחייב להביא את הוראת הדין לידיעת עובדי הספק 9.2

 .להסכם 5בנספח המופיע ולהגיש את טופס ההצהרה על היעדר ניגוד עניינים, 

ככל שיתעורר חשש להפרתן, במהלך מתחייב לשמור על כל הוראות הדין, וכן להודיע מידית בכתב לנציג הרשות,  הספק 9.3

 וכל מי מטעמם. קבלני משנה, ספקולאחריהם, כתוצאה מהם או בנוגע אליהם על פי הסכם זה,  בנוגע ל אספקת השירותים

לרבות כל אדם, בן משפחה או תאגיד, שהם בעלי עניין בהם. "בן  –וכל מי מטעמם"  קבלני משנה, הספקבסעיף זה, " 9.4

 .1968-פורשו לעניין סעיף זה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"חמשפחה" ו"בעל עניין" י
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 ( SLAאמנת שירות ) .10

 המוסכמים הפיצויים ואת ההתקשרות תקופת כל במהלך מהספק הנדרשת השירות רמת את מגדירה השירות אמנת 10.1

 המוסכמת. השירות ברמת עמידה אי בגין הספק ישלם שאותם

 .  השירות ברמת פגיעה בגין תלונותיו ואת השגותיו את קלספ להעביר עת בכל רשאי נציג הרשות 10.2

 . הספק ישירה בכתב בפנייה תועבר התלונה 10.3

שם : ( שיכלול את הפרטים הבאיםהודעה לדרישת פיצוי מוסכם"הרשות )להלן: " של רשמי במסמך תתועד התלונה 10.4

לתיקונו  עד שחלף הזמן פניה, שתהנע שאליהם הגורמים, הליקוי תאריך, המדווח, כל פרטי ההזמנה והאספקה, הליקוי

 והתייחסויות הספק, ככל שניתנו. 

 לעיל. 10.4בסעיף העתק הודעה לדרישת פיצוי מוסכם יועבר גם לענף מכרזים ברשות, כאמור  10.5

 להלן פירוט ההפרות והפיצויים המוסכמים בגינן:  10.6

 תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי(

הפיצוי  סכום/שיעור
עה המוסכם בגין הפגי

ברמת השירות בש"ח 
 לא כולל מע"מ

 לכל מקרה.₪  10,000 .הפרת זכויות עובדים

הוראות משרד מאחת או יותר מההוראות המפורטות בהסכם על נספחיו או  הפרת

בשמירת הניקיון במתחם  בנוהלי בטיחות המזון, אחסון תקין, הקשורהבריאות בכל 

היגיינה נחותים מהסטנדרטים בתנאי  ,ה, בפינוי אשפה או בבישול האוכלדההסע

 .רשותהנדרשים או המקובלים ב

500  ₪ 

אחת או יותר מההוראות המפורטות בהסכם על נספחיו בכל הקשור בהקפדה  הפרת

, ובכלל זה החזקה או שימוש בטלפון סלולרי  על לבוש או היגיינה של עובדי הקבלן

 במטבח או בחדר האוכל.

500  ₪ 

בכל הקשור בהצגת המפורטות בהסכם על נספחיו ת הוראוהאחת או יותר מ הפרת

מפרט או חוסר התאמה בין התפריט המוצג לאישור לתפריט המוגש ההתפריט לפי 

 ל.בפוע

500  ₪ 

העדר של מנות בשר ודגים  ;חוסר בלימון טרי ;חוסר בשמן זית כתית בכבישה קרה

 .הנדרשת במפרט מסוימות בתדירות
500  ₪ 

בכל הקשור בהרכב מזון  המפורטות בהסכם על נספחיוראות הוהרת אחת או יותר מהפ

ובתכולת חומרי גלם במזון, ובכלל זה תכולה של תוספי מזון מהסוגים האסורים עפ"י 

 המפרט.

500  ₪ 

הוראות משרד מאו  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות ההפרת אחת או יותר מ

 ודו"חות בתוקף. הבריאות בכל הקשור בהחזקה של תיעוד, רישום, מסמכים
500  ₪ 

או מהוראות משרד  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות ההפרת אחת או יותר מ

 הבריאות בכל הקשור בשמירת טמפרטורות המזון במהלך ההכנה, באחסון או בהגשה.
500  ₪ 

 ₪  500 הקפדה על סגירת ברזי מים או חיסכון במים.  אי

הסכם על נספחיו, שאינה נכנסת לגדר ב המפורטותהוראות האחת או יותר מ הפרת

 . בסעיף זה מההפרות הקבועות  אחת
500  ₪ 

 מערך החשבונית. 2% הגשת חשבונית שלא באמצעות פורטל הספקים הממשלתי

בכל הקשור בהגשת  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות ההפרת אחת או יותר מ

 .ארוחות באירועים
500  ₪ 

בכל הקשור במענה  המפורטות בהסכם על נספחיות הוראוההפרת אחת או יותר מ

 תזונתיים מיוחדים.-כים בריאותייםלסועדים בעלי צר
500  ₪ 
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עמוד ברמת השירות המוגדרת, על פי מידת החריגה מהרמה ילא  אם ללא הוכחת נזק, פיצוי מוסכםלרשות שלם י הספק 10.7

  .לעיל 10.6שבסעיף  השירותהמוגדרת ובהתאם לפיצויים המוסכמים הקבועים באמנת 

מסיבות שאינן תלויות בו ואינו יכול להביא לפתרונן בעצמו או באמצעות קבלני ספק שלא יעמוד ברמת השירות מוגדרת,  10.8

, יעדכן מיד בכתב את נציג הרשות. נציג הרשות יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם אכן אי העמידה משנה או מי מטעמם

חוסר התאמה של מוצר מזון או חומר גלם למוצהר על גבי תווית המוצר או חוסר 

תוקף של משרד הבריאות וכל -בפירוט תכולת מוצר, ובכלל זה היעדר רישיון יצרן בר

 עפ"י חוק עבור מוצרי מזון. הנדרשמסמך אחר 

500  ₪ 

בכל הקשור בכוח אדם  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות ההפרת אחת או יותר מ

ולרבות הדרכות עובדי הקבלן, כמות כוח האדם הנדרש לניהול תקין, מקצועיותו 

 .והתאמתו

500  ₪ 

אחרים )ארבעה עשר( יום בהגשת אישורים רפואיים, או מסמכים  14של עד  פיגור

 . רשותשנדרשו בהסכם על נספחיו או ע"י נציג ה
750  ₪ 

או מהוראות משרד  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות האחת או יותר מ הפרת

 הבריאות בכל הקשור באופן שינוע המזון ובכלל זה טמפרטורות השינוע.
750  ₪ 

בשמירת בכל הקשור  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות המהפרת אחת או יותר 

 כשרות.
750  ₪ 

בכל הקשור בהקפדה  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות האחת או יותר מ הפרת

, ובכלל זה הגשת מתחם ההסעדהעל טריות, תקינות או היגיינת המוצרים המוגשים ב

 .זריםמוצרים לא טריים או מקולקלים או מוצרים שפג תוקפם או מוצרים ממוח

750  ₪ 

בש בדגימות מעבדה שיבוצעו ושל חיידקים, שמרים או ע ערכים חריגים מציאת

 בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.
750  ₪ 

בכל והסכם ההתקשרות אחת או יותר מההוראות המפורטות בהסכם על נספחיו  הפרת

 הקשור בשמירת ביטחון ובטיחות.
750  ₪ 

 ₪  750 על ציודם ותכולתם.רשות ב מתחם ההסעדהלקויה של  אחזקה

אדם או בכל הקשור בכוח  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות המ אחת רתהפ

 העסקה של עובד קבלן.ב
750  ₪ 

 חםבכל הקשור בהפעלת מת רשותהנציג ע"י הוראה שניתנה לקבלן בכתב  הפרת

 ההסעדה ובקיום התחייבויות הקבלן.
750  ₪ 

זה על  שלא למטרות הקבועות בהסכם רשותבמתחם ההסעדה או בציוד ה שימוש

 ומראש. בכתב רשותללא קבלת אישור הובהסכם ההתקשרות נספחיו 
750  ₪ 

בהחזקה בתוקף בכל הקשור  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות המ אחת הפרת

 בכל עת של פוליסות ביטוח כנדרש בחוזה.
750  ₪ 

בכל הקשור בהחזקה בתוקף  המפורטות בהסכם על נספחיוהוראות המ אחת הפרת

 כל דין. עפ"יל כל הרישיונות וההיתרים הדרושים בכל עת ש
1,000  ₪ 

על נספחיו בכל הקשור בשמירת  הסכםאחת או יותר מההוראות המפורטות ב הפרת

סכנה  ורהלי בטיחות מזון, באופן שיש בו כדי ליצוביטחון ובטיחות או בשמירת נ

 ממשית לשלומם או לביטחונם או לבריאותם של הסועדים בחדר האוכל.

1,000  ₪ 

 ₪  1,000 ו.של הרעלת מזון כתוצאה מאכילת מוצרי מזון שהוגש אירוע

( חודשים, 6בגין חזרה על  הפרה המפורטות בטבלה, בתוף תקופה של שישה )

 יהיה סכום הפיצוי המוסכם פי שתיים.

סעיף זה לעיל "חזרה על הפרה" משמע: אירוע חוזר של איזו מההפרות  לעניין
בגינה ננקטו נגד הקבלן הליכים בהתאם להוראות מסמך  –עיל שפורטו בסעיפים ל

 .במהלך תקופת ההסכם -זה 

פי שתיים מהסכום 

 הנקוב להפרה.



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  57עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

ינחה את הספק כיצד לפעול ולא יחולו פיצויים  –נובע מסיבות התלויות בספק, וככל שמצא שאכן כך ברמת השירות אינו 

 מוסכמים בגין מקרה זה.

, ולספק לא תהא כל או חילוט ערבות את הפיצויים תהא הרשות רשאית לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית 10.9

רשאית לבצע קיזוז גם מחשבונית עבור תשלום המגיע לספק בגין  טענה, תביעה ודרישה, בגין הקיזוז. הרשות תהיה

 התקשרות אחרת שקיימת בין הצדדים.

 במקרה של קיזוז יעביר הספק לרשות חשבונית זיכוי, בגובה סכום הפיצוי המוסכם, הנדרש על ידי הרשות. 10.10

חרת של הרשות בהתאם להסכם משום פגיעה בכל זכות א ,או בתשלומם מובהר בזאת כי לא יהיה בקביעת פיצויים אלו 10.11

 .דרישה או טענה שיש לרשות ביחס להפרת ההסכם ,על כל תביעהשל הרשות ובהתאם לכל דין, וכן לא יהוו ויתור 

 קיזוז ועיכבון .11

לספק לא תהא זכות עיכבון או זכות קיזוז כלפי הרשות, משום סיבה שהיא ומשום מקור שהוא, בעבור המוצרים והשירותים, 

 ויב לפי הסכם זה, לרבות במקרה של מחלוקת כספית  עם הרשות.להם הספק מח

 התמורה ותנאי תשלום  .12

בהצעת המחיר שהגיש תמורת קיום כלל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, יהא הספק זכאי לתמורה המפורטת  12.1

 לעיל.  10בסעיף להסכם ובכפוף לאמור   3 בנספחומצורפת 

 .שירותיםמה על ידי מורשי החתימה של הרשות תחייב את הרשות עבור אספקת הרק הזמנת רכש חתו 12.2

, בנוגע או בעקבות מתן השירותים ואשר לא נקבע במפורש והיה זכאי לכל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו לילא  הספק 12.3

 יא., לא בתקופת ההסכם והארכותיו ולא לאחר סיומו, מכל סיבה שהבהסכם זה, שהרשות חייבת לשאת בו

נסיעות, שכר עבודה או שכר אחר,  שילוח, רכב, הוצאות לרבות, באספקת השירותים הקשורות ההוצאות בכל יישא הספק 12.4

 החזר לכל זכאי יהיה ולא, לפי הסכם זה שירותיםאספקת ה לצורך נחוצים שיהיו כלשהו בציוד שימוש אגרות ומיסים,

 בהסכם זה. המפורטת הלתמור מעבר, שירותיםאספקת ה בגין לו שיגרמו הוצאות

לאחר קבלת השירותים בפועל והגשת דו"ח עבודה, כפי שתעודכן מעת לעת, , 1.4.0.3התמורה תשולם על פי הוראת התכ"ם  12.5

 .חשבונית וחשבונות מפורטים, שאושרו על ידי נציג הרשות

עבודתו, במסגרת פורטל הספק נדרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור : פורטל הספקים הממשלתי 12.6

הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל 

פורטל ספקים, הספק יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל  – 7.7.1.1הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם 

 .הספקים הממשלתי
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 הצמדה .13

כמפורט להלן, כמו כן מובהר כי ההצמדה תחול , למדד המחירים לצרכןצעת המחיר יהיו צמודים בה הספקהמחירים של  13.1

 גם לחיוב וגם לשלילה.

הא זכאי להצמדה למדד בעד י, במועדי ביצוע השירותים או לוחות הזמנים, לא ו, עקב סיבות התלויות בספקה לא עמד 13.2

 תקופת האיחור.

 לצרכןתחשיב שיעור ההתאמה עבור מדד המחירים  13.3

 התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה באשר לסעיף זה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, כדלקמן:

 (.המועד האחרון להגשת הצעות במכרז)תאריך _________________  – יום הבסיס .13.3.1

 חודשים מיום הבסיס. 18המדד הידוע בתום  – מדד הבסיס .13.3.2

חודשים מיום הבסיס )המועד שממנו והלאה מחושבת  18שהוא  _____________ – תאריך התחלת הצמדה .13.3.3

 ההצמדה(.

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבונית. – המדד הקובע .13.3.4

 הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור מדד הבסיס. – הצמדה שלילית .13.3.5

סטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית ל – מדד המחירים לצרכן .13.3.6

 ישראל להחליפה.

 עקרונות ביצוע ההצמדה 13.4

 המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .13.4.1

 שיעור ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם חלה ירידה במדד המחירים לצרכן( לתמורה המפורטת בהסכם. .13.4.2

 צוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.בי .13.4.3

 ביצוע ההצמדה יהיה בהתאם לתאריך הפקת החשבונית. .13.4.4

 מנגנון ביצוע ההצמדה 13.5

חודשים מיום הבסיס, למעט במקרה המפורט מטה. המדד הידוע ביום זה  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .13.5.1

 ייקבע כמדד הבסיס.

 תדירות ההצמדה תהיה אחת לחודש. .13.5.2

בשיעור של  כל שיהיה גבוה –החודשים הראשונים מיום הבסיס, יחול שינוי במדד  18אם במועד מסוים במהלך  .13.5.3

 ויותר מהמדד הידוע ביום הבסיס יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך באופן הבא: 4%

 המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד הבסיס. .13.5.3.1

 צוע הצמדות, כאמור לעיל.ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לבי .13.5.3.2

על פי תנאי ההסכם, תגיש האגודה חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר הבסיסי  שירותיםעם אספקת ה .13.5.3.3

 ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל )סעיף זה רלוונטי גם להצמדה לשער חליפין יציג מט"ח(.

יה האגודה זכאית לכל החשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא תה .13.5.3.4

תוספת התייקרות או אחרת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האגודה לא תהיה זכאית להפרשי 

הצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת הבקשה על ידי האגודה ומותנה באישור חשב 

 הרשות )סעיף זה רלוונטי גם להצמדה לשער חליפין יציג מט"ח(.

"כללי הצמדה" , בנוסחּה כפי שיתעדכן מעת  7.5.2.1זה תתבצע בהתאם להוראת תכ"ם מס' הצמדה כאמור בסעיף  .13.5.4

 לעת. 

  



  2/2020 מס': מכרז
 מתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         66מתוך  59עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                         

 אחריות ונזיקין .14

ולכל מי  לספקהיה אחראי על פי דין לכל פגיעה או נזק שיגרמו לרשות ולכל מי מטעמה, לכל פגיעה או נזק שיגרמו י הספק 14.1

 .זה, לפי הסכם שירותיםה באספקת או הכרוך עקב  ,לשהו, כתוצאה, וכן לכל פגיעה או נזק שיגרמו לצד שלישי כומטעמ

 לכך בהתאםאל הרשות בקשר לכל פעולות הספק לפי הסכם זה ו שיגיעו הפיצוי או הנזק דמי את לשלם חייב יהיה הספק 14.2

 דרישת או מתביעה כתוצאה לשלמו תידרש הרשות אשר סכום כל בגין, דרישתה עם מיד, הרשות את לשפות חייב יהיה וכן

 .ד"עו טרחת ושכר הוצאות לרבות, לעיל כמתואר שנגרם נזק מחמת תשלום

 נובעת בגינם התביעה שעילת נזקים לגבי הספק מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל, זה הסכם של סיומו 14.3

 .אליו קשורה או זה מהסכם

 ערבות ביצוע .15

במעמד חתימת ההסכם ערבות אוטונומית ובלתי מותנית,  ספקהעביר יעל פי הסכם זה,  הספקלהבטחת כל התחייבויות  15.1

( שקלים חדשים_________  ) ₪ _________________ בסךמערך הרכש הצפוי לתקופת ההתקשרות,  5%בגובה 

 להסכם זה.  1 בנספחלפקודת הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם לנוסח המפורט 

הבלעדי, לצמצם או להגדיל את סכום ערבות הביצוע, בהתאם להיקף הרשות תהיה רשאית מעת לעת, לפי שיקול דעתה  15.2

 ההתקשרות הצפוי.

 הערבות תהא של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח המורשית למתן ערבויות. 15.3

ימים לאחר תום כל תקופת ההתקשרות בנפרד, לרבות תקופות ההארכה האפשריות.  (90תשעים ) הערבות תהיה בתוקף 15.4

ביצוע, הכוללת את תקופות ההארכה האפשריות הינה לנוחות הרשות בלבד, ואין במתן ערבות לכל יודגש כי קבלת ערבות 

תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה האפשריות, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הרשות למימוש זכותה 

 להארכת ההתקשרות, כולה או חלקה.

האמורות בהסכם זה. הערבות תחולט, כפיצוי  ווהצהרותי ובכל התחייבויותי הספקהערבות תשמש כבטוחה לעמידת  15.5

אלו, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לתבוע כל סעד או  ווהצהרותי ועמוד בהתחייבויותיימוסכם מראש, אם לא 

 פיצוי אחר או נוסף.
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 ביטוח .16

 –לביטחון הפנים  משרד – ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע, מתחייב הספק .16.1

 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים אתלרשות הארצית לכבאות והצלה  ולהציג הרשות הארצית לכבאות והצלה

 :להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים

 ביטוח חבות מעבידים .16.2

בידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מע .16.2.1

 המוחזקים.

  לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך   גבול .16.2.2

 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם. .16.2.3

היה ונטען  הרשות הארצית לכבאות והצלה –חון הפנים לביט משרד –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .16.2.4

מעובדי הספק, קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי לעניין 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .16.3

בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, כולל  הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל .16.3.1

 נזקי גרר, בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 .                                                                       )שנה(למקרה ולתקופת הביטוח ₪  6,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך  .16.3.2

 (.CROSS LIABILITYכלל סעיף אחריות צולבת )בפוליסה יי .16.3.3

 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. .16.3.4

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל. .16.3.5

 ישי.רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד של .16.3.6

החריג/הסייג המתייחס לחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ: מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו,  .16.3.7

 6,000,000טופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשירותו יבוטל בתת גבול אחריות של 

                                                                       )שנה(למקרה ולתקופת הביטוח ₪ 

הרשות  –לביטחון הפנים  משרדככל שהחריג מתייחס לאספקת שירותי קייטרינג לעובדי ולאורחי משרד 

                                                                              .הארצית לכבאות והצלה

 :  לחילופין

מסך  בגבול אחריות שלא יפחת  PRODUCTS  LIABILITY -סעיף זה, ביטוח חבות המוצר  יערוך הספק לעניין 

לביטחון  משרד –למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. כאשר הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל ₪  6,000,000

לו, הורכבו, יוצרו, נמכרו, סופקו, טופבגין נזק עקב פגם במוצרים אשר  הרשות הארצית לכבאות והצלה –הפנים 

 וכל הפועלים מטעמו. הספקעל ידי 

ככל  הרשות הארצית לכבאות והצלה –לביטחון הפנים  משרד –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .16.3.8

 והפועלים מטעמו.  הספקאחראים למעשי ו/או מחדלי  שייחשבו

 ביטוח רכוש .16.4

 על בסיס ,אש מורחבל המלאי, בביטוח מסוג הציוד והרכוש המשמש אותו לצורך ביצוע השירותים כולהספק יבטח את 

 ושוד.   כולל נזקי פריצה ,ערך  כינון

 

 –את מדינת ישראל  וככל ולא נערך הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר מאחריותביטוח, הכחלופה לעריכת 

כאמור ומתחייב לרכוש רמו ו/או אבדן אשר ייג ועובדיהם מנזק הרשות הארצית לכבאות והצלה –משרד לביטחון הפנים 

 .ועובדיהם הרשות הארצית לכבאות והצלה –משרד לביטחון הפנים  –שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל 

 .לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןהפטור כאמור 
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 כללי .16.5

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .16.5.1

הרשות הארצית  –לביטחון הפנים  משרד –מדינת ישראל  ים נוספים:לשם המבוטח יתווספו כמבוטח .16.5.1.1

 לעיל.השיפוי  להרחבי , בכפוף לכבאות והצלה

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על  .16.5.1.2

 ם.לביטחון הפנימשרד החשב סגן יום לפחות במכתב רשום ל 60כך הודעה מוקדמת של 

 משרד –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .16.5.1.3

ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  הרשות הארצית לכבאות והצלה –לביטחון הפנים 

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ליסות ולמילוי כל החובות הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפו .16.5.1.4

 .המבוטח על פי תנאי הפוליסות המוטלות על

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .16.5.1.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  .16.5.1.6

נו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על  אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הי

 .הביטוח פי

 בכפוף מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", יפחתו הפוליסות הנ"ל לא של הכיסוי תנאי .16.5.1.7

 .            לעיל כמפורט הכיסויים להרחבת

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .16.5.1.8

הרשות הארצית  –לביטחון הפנים  משרד – ישראל מדינת עם החוזית ותההתקשר תקופת בכל מתחייב הספק .16.5.2

מתחייב כי פוליסות  הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. וכל עוד אחריותו קיימת,  לכבאות והצלה

הרשות  –לביטחון הפנים  משרד –, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל תקופת ביטוחמדי  על ידו הביטוח תחודשנה

 בתוקף. כבאות והצלההארצית ל

 למועד עד רשות הארצית לכבאות והצלהל הספק ידי על יומצא, הביטוחים קיום על המבטח של בחתימתו אישור  .16.5.3

רשות ל הפוליסות חידוש אודות המבטח בחתימת חתום האישור את להציג מתחייבהספק  .החוזה חתימת

 .יטוחהב תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל הארצית לכבאות והצלה

 הביטוח סעיפי לפי הספק התחייבויות את לצמצם ים/בא ם/אינו שיוצגו הביטוח י/אישור כי בזאת מובהר .16.5.4

 לחברות לאפשר כדי ורק אך הינה ו/שיוצג הביטוח י/אישור של התמציתית תם/ומתכונתו, לעיל המפורטים

 על. לעיל זה בנספח פיעותהמו אלו הן המחייבות הביטוח הוראות. עליהן הפיקוח בהנחיות לעמוד הביטוח

 הדרישות את להבין מנת על, ומטעמ ביטוח באנשי להיעזר הצורך ובמידת אלה דרישות ללמוד יהיה הספק

  .הסתייגויות ללא ובביטוחי וליישמן

 לקבל הזכות את לעצמה שומרתהרשות הארצית לכבאות והצלה,  –לביטחון הפנים  משרד – ישראל מדינת .16.5.5

 לתביעה להביא העלולות נסיבות גילוי של במקרה, בחלקן או במלואן הפוליסות יהעתק את עת בכל מהספק

 את יעביר והספק, אחרת סיבה מכל או/ום אלו בסעיפי הספק עמידת את לבחון שתוכל מנת על או/ו בפוליסות

 תיקון או שינוי כל לבצע מתחייב הספק. הדרישה קבלת עם מיד כאמור בחלקן או במלואן הפוליסות העתקי

 .לעיל .16.5.1 סעיף הוראות פי על להתחייבויותיו הפוליסות את להתאים מנת על שיידרש

הרשות הארצית לכבאות והצלה,  –לביטחון הפנים  משרד –מדינת ישראל  י זכות כ הספק מצהיר ומתחייב .16.5.6

 –פנים לביטחון ה משרד –מדינת ישראל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

אישורי  /ת הביטוחוכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס םעל מי מטעמ או הרשות הארצית לכבאות והצלה

הספק כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  הביטוח

 ובין אם לאו. ונבדקובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם לפי ההסכם

 בבחינת הם הכיסוי ותנאי האחריות גבולות, זה בנספח הנדרשים הביטוחים כי בזה מוסכם ספק הסר למען .16.5.7

 לביטוח הסיכון וגודל להיקף מטעמה מי או המדינה אישור משום בהם ואין, הספק על המוטלת מינימלית דרישה
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 היקף לרבות הנחוצים הביטוחים את ולקבוע רכושו גוף לרבות וחבות רכוש  לסיכונים חשיפתו את לבחון ועליו

 .לכך בהתאם האחריות וגבולות, הכיסויים

 לפרש ואין החוזה פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכלהספק  את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .16.5.8

 זכות כל עללה, הרשות הארצית לכבאות והצ –לביטחון הפנים  משרד – ישראל מדינת של כוויתור האמור את

 .זה חוזה פי ועל דין כל פי על להם המוקנים סעד או

 .הסכםה של יסודית הפרה מהווה סעיפי ביטוח אלו בתנאי עמידה אי .16.5.9

 

 קבלני משנה .17

אשר נציג הרשות, של , בכפוף לאישור מראש ובכתב אספקת השירותיםלצורך  קבלני משנה מטעמווכל להעסיק י הספק 17.1

 .דעתה הבלעדיתחליט בעניין לפי שיקול 

, וכל מי מטעמם, מקבלני משנה, לרבות כל אחד וושל כל מי מטעמ ולהיה אחראי לכל הפעולות והתוצרים שי הספק 17.2

 .וכל מי מטעמם עובדיהם מקבלני המשנה,יהיו תקפות גם לגבי כל אחד  ולגבי עובדי ווהתחייבויותי

ר בהסכם זה, ולא יכילו הוראות סותרות או הוראות , יותאמו במדויק לכל האמוומטעמ לקבלני משנה הספקהסכמים בין  17.3

 כלפיה על פי הסכם זה. הספקת את זכויות הרשות ואת מחויבויות והמצמצמ

או מי מטעמו,  קבלן משנההרשות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לדרוש את החלפתו של כל  17.4

 כן.היה חייב לעשות י והספקהעוסק במימוש הסכם זה, 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק .18

או בין מי מטעמם, קבלני המשנה , ומטעמ הנציג, בין ספקמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין ה הספק 18.1

 לרשות המפורטים בהסכם זה. שירותיםלאספקת הלבין הרשות, יחסי עובד מעסיק, בכל הנוגע 

תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת, שבאה לידי ביטוי אם יקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי  18.2

בהסכם זה, יש לראות את התקשורת מושא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, 

לעניין זה  הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד, בשל העסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע

לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או 

דומה כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום 

ים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא, יקוזזו תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכוי

 הדדית.

לרשות על בסיס קבלני, ולכן הרשות לא תהיה אחראית בצורה  שירותיםמספק את הא ושה ומצהיר בזה כי ידוע ל הספק 18.3

 ספקכאמור, מתחייב ה בפני נזקים ועל פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמ שירותיםאספקת הבשל  וכלשהי לנזקים שיגרמו ל

 לביטוח לאומי לפי כל דין. ווהעובדים מטעמ ו, מנהליוא חב עבור עצמולשלם ולשאת בכל התשלומים שה

מבלי לגרוע האמור לעיל, ככל שעל אף כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש הרשות במועד  18.4

או מי קבלני משנה , ומטעמהנציג , הספקעובד מעסיק בין הרשות לבין כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי 

בגין כל תשלום שיידרש מהרשות כאמור לרבות הוצאות והוצאות שכ"ט  ,התאת הרשות מיד עם דריש הספקשפה ימטעמם 

 ועו"ד.
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 התאמה ביטחונית והנחיות ביטחון .19

עתה הבלעדי, לגורמים המוסמכים במשטרת ישראל שהרשות תיפנה, לפי שיקול ד ספקה םעל הסכם זה מסכי ובחתימת 19.1

וכל קבלני משנה , הספקובשירות הביטחון הכללי, לקבלת מלוא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני, על עובדי 

, בכפוף לאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ובשאר הוראות הדין בכל הקשור למימוש הסכם זה, םמי מטעמ

 הרלבנטיות.

 לעיל. 19.1 בסעיףמתחייב למלא כל מסמך ולמסור כל מידע, לצורך פניה של הרשות, כאמור  פקהס 19.2

שאי מסירת מסמך או מידע כאמור בסעיף זה, מהווה עילה מיידית להפסקת עבודה של האדם,  ומצהיר שידוע ל הספק 19.3

 בגינו לא הועבר המסמך או המידע המבוקש.

פי דרישת ממונה הביטחון והסייבר של הרשות, ככל שיידרש ולפי קביעתו  הרשות תבצע בדיקות התאמה ביטחונית, על 19.4

. קבלת אישור התאמה כאמור מהווה הקשורים למימוש הסכם זהוכל מי מטעמם,  הספק, קבלני משנההבלעדית, לעובדי 

עיכובים תנאי להשתתפות במימוש ההתקשרות. ככל שמאן דהוא לא יקבל אישור התאמה כנדרש, לא יהוה הדבר עילה ל

 גיש מועמד חלופי בהקדם האפשרי. י והספקאו דחיות מכל סוג ותחום שהם, 

וכל מי מטעמם, לציית לכל הוראות הביטחון בקשר ובנוגע ובקשר לביצוע  קבלני המשנה, בשם ומתחייב בשמ הספק 19.5

 על ידי הגורמים המוסמכים ברשות. והשירותים, בכל דבר ועניין, כפי שיימסרו ל

כים ברשות, באישור כניסה למתקני מוכל מי מטעמם יצוידו, במידת הצורך, על ידי הגורמים המוס משנהקבלני , הספק 19.6

 הרשות בהתאם לנהלי הביטחון ברשות.

 הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 19.7

 סודיות .20

 קבלני המשנה ומי שידוע לו שכל מידע, ידע ומסמך המצויים ויימצאו בידו, בידי בחתימתו על הסכם זה מצהיר הספק 20.1

 לידיעת זה סעיף ולהביא בסוד עליהם לשמור והספק מתחייב סודיים הינם מטעמם, בכל הנוגע והקשור למימוש הסכם זה,

 זה. הסכם ידו, על ידי קבלני המשנה וכל מי מטעמם, הנוגעים או קשורים במימוש על מהמועסקים כל

בנוגע או בקשר עם הסכם  ולהחזיר לרשות כל מסמך שנמסר ל וכל מי מטעמם,קבלני המשנה , בשם ומתחייב בשמהספק  20.2

 .זה, מיד בתום הטיפול בו לצורך מימוש הסכם זה

 לפרסם, אחר אדם כל קבלני משנה ומי ומטעמם או, מטעמו לנציג, לעובדיו להרשות לא וכן לפרסם שלא מתחייב הספק 20.3

 לכך קיבל כן אם אלא, מהם הנובע או תוצאותיהם לרבות, מושא הסכם זה בשירותים הכרוך או הקשור, הנובע דבר כל

 .מראש בכתב הרשות הסכמת

 ז"התשל, העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה זה, סעיף פי על ההתחייבות שאי מילוי לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק 20.4

ובדיו, קבלני המשנה וכל )להלן בסעיף קטן זה: "הוראת החוק"(. הספק מתחייב להביא את הוראת החוק לידיעת ע 1977 –

 .להסכם 5 בנספחהמופיע  סודיות על שמירה על ההצהרה וכן לחתום ולהגיש את טופס מי מטעמם

 איסור הסבת הסכם .21

, לכל צד שלישי ןאו מקצתן על פי הסכם זה, כול ואו מחובותי ואיזו מזכויותי , להסב או להמחותרשאי להעביר ואינ הספק 21.1

 .מראש בכתב הרשות את הסכמת כךל שקיבל לאחר , אלאשהוא

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  ספקתיימר הישל זכות או חובה, שהמחאה מסירה או  ,כל העברה 21.2

 וחסרת כל תוקף.

 , לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.הספקשל  וזכויותי 21.3

 .םהפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכ 21.4
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 ביטול הסכם .22

 לספקרשאית הרשות, נוסף על זכויותיה על פי כל דין והסכם זה, ולאחר שניתנה  –הוראה מהוראות הסכם זה  ספקהפר ה 22.1

בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, לבטל את ההסכם, ולקבל החזר על כל  ההפרההודעה בה נדרש לתקן את 

 השירותיםכן רשאית הרשות לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את . ההופר אספקתםש השירותיםהתשלומים עבור 

 בהחזר כל הוצאה ופיצוי בגין כל נזק שנגרמו לה כתוצאה מכך.  הספקפי ההסכם זה, ולחייב את ל לספקחייב היה  הספק

פת מבלי לגרוע מהאמור, רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההסכם או חלקו בכל עת לפני תום תקו 22.2

ימים קלנדריים מראש לפחות. בוטל ההסכם או חלקו  (30) שלושים , שללספקההסכם על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב 

אותם סיפק בפועל, ככל שסיפק, לאחר קיזוז  השירותיםהיחסי בתשלומים לפי  ואת חלק לספקכאמור, תשלם הרשות 

 חב בהם כלפי הרשות, ככל שישנם כאלה. שהספקסכומים 

 כללי .23

וכל מי מטעמם. הרשות לא קבלני משנה , הספקמען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשות לא תיחשב מקום העבודה של ל 23.1

 תקצה להם חדר או מקום עבודה ברשות, והם לא יהיו זכאים לקבל שירות או משאב כלשהו מהרשות.

ל זכות זו, ולא ייצור כלפיה השתק ככל שהרשות  לא תממש את זכות מזכויותיה לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לוויתורה ע 23.2

 או מניעות. 

 ויתור של הרשות, בדרך של התנהגות, לא ייחשב כוויתור על זכות, הנובעת או קשורה להסכם זה. 23.3

מבלי לגרוע מהסעיפים אחרים בהסכם זה, שהפרתם היא בגדר הפרה יסודית של ההסכם, כל הפרה של הסעיפים בהסכם  23.4

, יהיו הפרה יסודית של הסכם זה, ספקוסודיות, למתן השירותים ברמה ובאופן להם נדרש ה הנוגעים לאיסור ניגוד עניינים

 עוד ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם הדברים הבאים: על כל המשתמע מכך.

הוטל עיקול זמני או קבוע או כל פעולה במסגרת הליכי הוצאה לפועל לגבי נכס מהותי של הספק, והעיקול או  .24.4.1

 ימי עסקים ממועד ביצועם. 30הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך  הפעולה כאמור לא

 מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם, נאמן או כונס נכסים או מפרק )זמניים או קבועים(. .24.4.2

ניתן כנגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או  .24.4.3

או ניתן כנגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם,  שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק

 או שהוא פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה למען הסדר עימם.

 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם. .24.4.4

נתן או הציע שוחד, מענק, כשיש בידי הרשות הוכחות להניח את דעתה כי הספק, קבלני משנה או מי מטעמם  .24.4.5

 שי או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או עם ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במסגרת הסכם זה אינה נכונה או שהספק לא גילה לרשות עובדה  .24.4.6

 מהותית אשר לדעתה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

הסכמה, הבנה, אמירה או כוונה, שנעשו, הוחלפו נוהג, ת הצדדים ומבטל כל האמור בהסכם זה ונספחיו ממצה את הסכמו 23.5

 או נאמרו בין הצדדים, בכתב או בעל פה, טרם החתימה על הסכם זה.  

 הצדדים. מורשי החתימה של או נספחיו יעשה מראש ובכתב, בחתימת זה הסכם לכלשהו או תיקון שינוי  23.6
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 ההסכם על החל והדין השיפוט סמכות .24

  מהסכם זה. הנובע או הקשור עניין בכל לדון ייחודית שיפוט סמכות תהא, בישראל המוסמכים המשפט לבתי 24.1

 חוקים פי על יתפרש והוא לעת מעת בנוסחם, בלבד ישראל מדינת לדיני כפוף יהיה, מהסכם זה הנובע או הקשור עניין כל 24.2

 .זר דין לתחולת םהמפני דין, ברירת כללי כל על יגברו אשר אלה,

 דרכי התקשרות .25

 :הבאים המענים לפי תשלח השני לצד לשלוח להסכם הצדדים אחד אשר הודעה כל 25.1

 .gov.il.102@_______________ראשון לציון, דוא"ל: , )פינת רח' מינסטר( 7זאבי  רחבעם' שד  – הרשות

 ._____________________@_______: דוא"ל, ________________________________________  – הספק

 מתאריך שעות 72 תוך הנמען ידי לע נתקבלו כאילו יחשבו לעיל 26.1בסעיף  המענים לפי נשלחו אשר הודעה או מכתב כל 25.2

 .דבר של היפוכו הוכח לא עוד כל, המשלוח

 

 

 

 

 

 

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

______________________      __________________ 
 הספק        דדי שמחי,  רב טפסר   
  נציב   כבאות   והצלה   

    
 
 
 

   
  ______________________                                              

                            עידן רייכמן,    סגן חשב       
 המשרד לביטחון הפנים       
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 ביצועערבות  –להסכם  1נספח 
 

 : _________תאריך

 ,לכבוד

 ישראל מדינת

 והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד באמצעות

 לציון ראשון

 __________' __מס ערבות כתב: הנדון

 שקלים חדשים(._________________במילים: ) ₪  ______ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו
 
 

 
שירותי הסעדה מתן להתקשרות  עם בקשר"( החייב: "להלן________________): ________מאת תדרשו אשר

 .2/2020בקריית הכבאות במכרז 
 

 את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום בדואר הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו
 את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם

  .החייב מאת האמור הסכום סילוק
 

 .(סיום מועד ההתקשרות לאחר יום 90 יהא שיירשם התאריך___ )______ התאריך עד בתוקף תהא זו רבותע
 

 ___________________ :להלן המופיעים הפרטים פי על הביטוח חברת/  הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 הביטוח חברת/הבנק שם     
 
 

 

__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                          

 

 

 

 להסבה. הערבות אינה ניתנת להעברה או

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

  וחותמתת חתימ                                     תאריך                                     שם מלא                       


