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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א

 
 ,שירותי ניקיון במוסדות חינוךלביצוע הצעות להציע ( מזמינה בזה "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.2

, וכן לביצוע ניקיון משימתי באתרים בבניין העירייהו/ או  מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים
  .ישת העירייהעל פי דרכמפורט במפרט המיוחד ו/או שונים ברחבי העיר עכו 

 24/2018 פומבימכרז  –מכרז זה  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי להכו ,"(השירותים)להלן: "
  .("הליך"ה)להלן: 

 השירותים כוללים את הפעילויות המפורטות להלן:  1.3
  .מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, ניקיון מוסדות חינוך    - פרק א'  1.3.1
 ין העירייה.ניקיון בני     - פרק  ב' 1.3.2

ובלבד שהצעתו תתייחס לכלל  המכרז של מהפרקים יותר או לאחד הצעתו להגיש רשאי משתתף כל 1.4
 .פרק אליו מתייחסת הצעתובהפעילויות המופיעות 

 
עירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת ב חינוךמינהל ה חשבאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 2.1 2

 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( אלף חמש מאות) ₪ 1,500 ךתשלום בס

עיריית עכו בתאום מראש בטלפון  , ללא תשלום, במשרדי דם לרכישתםהליך קוניתן לעיין במסמכי ה 2.2
 אצל מר יוסי לוזון., 04-9956040

 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  3.1 3

 .מנה זוהזהמצורף ל

כתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  3.2
, שירותיםבפרטים ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע ה

תביעה מכל ו/או עילה ל/י היחידה/ות , לא יהוו עילה לשינוי במחירחתימת ההסכםבמועד ו/או לאחר 
 פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. -מין וסוג 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  3.3
לידיעתם של  ויובאו, בכתב, הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה

 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 
 ,שירותי ניקיון במוסדות חינוך 2018/24 פומבימכרז את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 4

יש להקפיד למסור וללא כל כיתוב נוסף  "ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים
בבניין העירייה ברחוב  שנייהה ההעירייה, אשר בקומ מזכירותידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי 

העירייה. יש לוודא כי המזכירה  של, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל )אצל מר משה סעדה( , עכו35ויצמן 
 המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

הצעות אשר לא  .0031:עד לשעה  19/01/06 -, הא' עד ליום במסירה ידנית בלבדת המסירה יש לבצע א
 הנקובים לעילשעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה -
 

מפגש יתקיים במשרדי ה 18/12/17-, הב'ום יתקיים בי מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים 15. 5
עכו בתאריך האמור בשעה  35בניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן קומת הכניסה בב מינהל חינוךחשב 
  ולאחריו יתקיים הסיור. 11:00

 סיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה.מפגש ובהשתתפות ב

נאיו ניתן ו/או להליך זה ות שירותיםל קון בכל הנוגעשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תי 5.2
)להלן:  אלירן אלון מר  - חינוךמינהל חשב ל 04-9956050/04-9956048לפקס: להפנות בכתב בלבד 

 .15:00בשעה  24/12/18 -הב'   יאוחר מיוםעד לא ( "מנהל הפרויקט"
ה במקביל בכתב גם לשאר תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנ

 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
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למעט מנהל  הבעירייבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר  השתימסרנהעירייה איננה אחראית לתשובות 
 הפרויקט והן לא יחייבוה.

 
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל ות רשומות , שותפויבהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 6
התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

 , עבורבמוסדות חינוךניקיון  שירותילהיות בעל ותק וניסיון מוכח בביצוע  על המשתתף -לפרק א' בלבד     6.1
2  

מהלך חמש השנים          ב במהלך שנתיים ברציפותבישראל, רשתות חינוך ו/או רשויות מקומיות 
 מ"ר לפחות. 15,000האחרונות, בשטח מצטבר של 

בנייני משרדים,  2 -שירותי ניקיון בביצוע בעל ותק וניסיון מוכח בעל המשתתף להיות  -לפרק ב' בלבד 6.2
מ"ר לפחות בכל  2,000ר של במהלך שנתיים ברציפות במהלך חמש השנים האחרונות, בשטח מצטב

 בניין.

"קבלן שירות", כמשמעותו בחוק העסקת  -על המשתתף להיות בעל רישיון תקף על שמו, לעסוק כ 6.3
 .1996 -על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ועובדים 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב'2 -ו (2)ב( ) ב'2ם בו תנאי סעיף מיעל המשתתף להיות מי שמתקיי 6.4
( והוא מקיים חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי "חוק עסקאות")להלן:  1976-התשל"ו

להסכם ההתקשרות ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  3/גבנספח העבודה המפורטים 
 למתן השירותים.  םהרלוונטיי

 דנים האחרונות שקדמו למועאו בעל זיקה אליו בו הורשעו בשלוש הש משתתף שהוא  6.4.2
 תדחה הצעתו. –להגשת הצעות בהליך ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק עסקאות האחרון   

 הפרות 6-צומים כספיים בשל יותר ממשתתף שהוא או בעל זיקה אליו הוטלו עליהם עי  6.4.3
 תדחה ההצעה. המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך   
 שונות, אלא אם כן ניתן נסות בגין אותה עבירה ייספרו כהפרותמובהר בזאת כי מספר ק   
 תעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרותאישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה   
 בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.   

 ט מטעמיםעדת המכרזים רשאית להחליתהיה ו 6.3.2-ו 6.3.1למרות האמור בסעיפים      6.4.4
 תקיימו לגבייה אחד התנאים שצוינומיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה בהליך אף אם ה   
 להתחשב בהתנהלותו של המשתתף בדרךבאותם סעיפים. בהחלטה תהיה הוועדה רשאית    
 יחס שבין היקף הפעילות של המשתתףכלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ב   
 קנס לבין היקף פעילותו הכולל.שבשלה הורשע או נ   

 לנספח תמחיר עובד ניקיון המצורף ועדת המכרזים תפסול הצעה, אשר מתוך השוואתה  6.4.5
 ות ייפגעו זכויות עובדים זולת אםעולה כי בקיום ההתקשר 4/'גכנספח להסכם ההתקשרות    
 .מטעמים מיוחדים שיירשמוהחליטה אחרת    

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.5

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  6.6
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב 

 שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  

, אשר ריצוי עליו ומנהליו להיות מי שלא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלוןעל המשתתף, ב 6.7
 .  השנים האחרונות 10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 
 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת    7.1 7

 על שם המשתתף בלבד. כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו 7.2
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 ההצעה .ג
 

  הצעת הקבלן.  -מסמך ב' אך ורק על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 8.1 8

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני בתוגש על גבי מסמך ב' הצעת המשתתף  8.2
 
 כשהם לא כוללים מע"מ. כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  9.1 9

 שתתף לחתום  בחתימה  וחותמת. ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר,  על המ 9.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, פחיועל נס לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.3
 התאגיד. 

 
/או מחיקה ו/או הערה ו/או ו, ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 12

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 
לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול אחרת 

 דעתה הבלעדי של העירייה. 
 
 .בלבדגש במטבע ישראלי הצעת המשתתף תו 13.1 13

, במסמכי ההליךבהתאם לאמור  שירותיםביצוע ההצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל המכונות, הציוד, האמצעים, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

, שירותיםלביצוע ה םיכח האדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרוש
ובין  אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרזהרישיונות, האגרות, ה

 בגין פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.
 
 בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  14

 המפורטים להלן:  גם את המסמכים

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  14.1

לעיל, בנוסח  6.2ו/ או  6.1 פיםקודם כדרישת סעי ניסיוןאסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל  14.2
 למסמכי הליך זה. 2נספח ב'/כ המצורף

, על 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי א 14.3
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.4

בנוסח  לעיל 3.6מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף חתום על ידי המשתתף ותצהיר  14.5
 וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר למסמכי הליך זה 3ב'/ כנספחהמצורף 

הרשעות בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון 
להגשת הצעות להליך ו/או קנסות שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שנה הקודמת 

 למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם. 

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף בדבר העדר קרבה לעובד ו/ חתומה על ידי המשתתף הצהרה 14.6
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/

, משתתףו/או מי ממנהלי  ה משתתףו/או מי מבעלי ה משתתףתצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד ה 14.7
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

 משתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי המשתתףי להשפיע על המשך תפקוד הלתביעות חוב שיש בהן כד
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  למסמכי הליך זה. 5כנספח ב'/וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי תצהיר לפיו  14.8
וכן חתום  משתתףהתצהיר יהא חתום על ידי הונות. השנים האחר 10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 6כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 .שתתףחתומים על ידי המ להלן המצורפים למסמך ב'  15'/בועד  7/ב'  נספחים 14.9
  .6.3העתק נאמן למקור של רישיון המשתתף לעסוק כ "קבלן שירות", כדרישת סעיף  14.10

תהא היא   24/  2018מכרז פומבי בל חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף אישור בכתב ש 14.2
 5'/גכנספח מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור ("אישור הביטוחים"להלן: )להסכם ההתקשרות 
 , נוסח אישור הביטוחים.כחלק בלתי נפרד ממנות הביטוח ויצורף אליו, האישור יהא חתום על ידי חבר 
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 
, או בנוסח הנ"ל בצירוף 5בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש  

 (. ביטוחית" "הסתייגות)להלן:  בלתי מהותיותהסתייגויות 
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא  

 לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין  

ותית, רשאי לפנות כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מה
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  5.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 

  ידו.
לא תביא לפסילת אישור  5.2הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  

ב את המשתתפים הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחיי
 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור  
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 

 המשתתף.מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת 
  .החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור 
  –למשתתף שהינו תאגיד  14.11

הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  14.11.1
 הצעת המשתתף. 

 תק של תעודת הרישום של התאגיד. עו 14.11.2

חברות, לרבות רישום בעלי  תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם ה 14.11.3
 המניות.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 14.12

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  14.13
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  14.14
 ידי המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  - סיור קבלניםמפגש וסיכום  14.15

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  14.16

על חתום  8נספח ב'/ – להלן 12מוסבר בסעיף כמהעדפת משתתף מקומי,  למשתתף המבקש ליהנות 14.17
 האסמכתאות הנדרשות בו.

 

 דר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הס

 

תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  15
 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
שת יום מהמועד האחרון להג 90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  16
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 ההצעות בהליך זה.
 

 על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתףהמשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, שהוצאה להצעת  17.1 17

 ( בסכומים המפורטים להלן:  "ערבות המשתתף")להלן:  20.1.16 ליוםלפקודת העירייה בתוקף עד                    
 

 .₪ 170,000 - ת/מרכזים עירוניים ואתרים שוניםמוסדו, לניקיון מוסדות חינוך ערבות משתתף

 .₪ 20,000 -לניקיון בניין העירייה ערבות משתתף

 

 ד מהשירותים, יגיש ערבות משתתף נפרדת לכל אחמאחד מהשירותיםמשתתף המגיש הצעה ליותר 

 .מוגשת הצעתו, בהתאם לסכומים המפורטים לעיל םלגביה

 
הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  7/'ב כנספחמצורף להיות בנוסח הערבות ההמשתתף על ערבות 

 לא תידון.  7/תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה  17.2
 יום נוספים. 90נוספת עד  

 אימת שהמשתתף לא יעמוד לגביה כל  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 17.3
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד

 
 ההצעות הזוכות תעשה ביחס לכל פרק בנפרד.בחינת   18.1

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר המועד האחרון  18.2

/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו

 האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע   18.3 

 ר לכך.בה, אך לא מעב
 .וכן על הנספח הביטוחי לא יחול על מסמך ערבות המשתתף 2ס"ק   

 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.      19.1 .19

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה    19.2
יהם אינם מספיקים לפי שיקול כישור, כי יםשל אחרם מניסיונובין  הניסיונמאו שנוכחה לדעת, בין ו/

 דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה    19.3
 ותנאיה. 

, זוכה לכל פרק של המכרז. זוכים לשניפצל את הזכייה בחור בזוכה אחד או להעירייה תהא רשאית ל   19.4
 הזכייה לא תפוצל לגבי שירותים שונים בתוך אותו פרק.

 דעתה הבלעדי.  בהתאם לשיקוללחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה  19.5
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא 

 הליך זה.
עה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות לזוכה לא תהא תבי   19.6

 מזכויותיה לפי סעיף זה.  
 

היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 20.1 .20
ההצעה תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא  4%המקומי בשיעור של עד 

הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות 
במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב 
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 ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 התנאים שלהלן:  מי שהתקיים בו אחד מןהינו לעיל,  1"ק "משתתף  מקומי"  לעניין ס 20.2

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  20.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

שרד זה ארנונה לעירייה והוא משלם בגין מ עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 20.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  20.2.3
 למסמכי הליך זה. 8ב'/כנספח בנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 
בא בחשבון המחיר , יובכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  .21

והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין  הנמוך מבין השניים
 כל סעיף בנפרד.

 
במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול .22

 במסמכי ההליך.
 

בות המשתתף תושב לידי משתתף שלא ער משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .23
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-זכה בהליך לא יאוחר מ

 

 :בבחינת ההצעות תיתן העירייה לכל אחד מהסעיפים משקל יחסי כמפורט להלן .24

 

 :מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, שירותי ניקיון מוסדות חינוך

 95% -שירותי ניקיון יומי   

 5% -קיון משימתיישירותי נ   

 

 שירותי ניקיון בניין העירייה:   

 60% -משמרת אחר הצהריים   

 30% -משמרת בוקר   

 10% -משמרת יום ו'   

 

 הצעות פסולות  .25

 
 לעיל ו/או שלא תצורף אליה ערבות  6הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז המפורטים בסעיף      25.1

 .  תיפסל ולא תובא לדיון כלל לעיל 17ש בסעיף בנקאית כנדר
 

ביחס להצעה אשר תיראה כגירעונית בהשוואה לדרישות המכרז ולאומדן, הועדה רשאית לזמן את  25.2
כל מסמך  שתתףלדרוש מהמ תרשאי וועדהבעל ההצעה אליה לברר את הצעתו ויכולתו לעמוד בה, וה

 שתתףאי מתן הוכחה מספקת ליכולת המוכל אסמכתא הנדרשת לשם כך. אי מתן מענה מספק או 
)ה( 22לעמוד בהצעתו תוך קיום כל דרישות המכרז על פי כל דין, יאפשר לוועדה לפעול כאמור בתקנה 

 ולא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.
 

יידרש במסגרת שתתף ויותר, המ 15% –מובהר בזאת כי הצעה שתהא בסכום נמוך מהאומדן ב  25.3
לעיל, להציג בפני הועדה ולמסור לוועדה תחשיב מפורט של הוצאותיו  2רט בס"ק דרישה כמפו

 , הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן:מולחודש, ערוך ע"י רו"ח ובאישור עו"ד מטע

 



 24/2018פומבי מכרז 

 

 

 

 / או בבניין העירייהו מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים,  שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 

 

   

8 

 עלות שכר העובדים, לפי תפקידים, כולל מנהלי עבודה  )עלות מעביד(. .1

 זוהרים תקניים לכל העובדים לשנה. עלות נעלי בטיחות, ביגוד קיץ חורף , ואפודים .2

עלות רכישת והפעלת כלי רכב, כלים מכניים, ציוד וכלי עבודה, אמצעים וחומרים, הנדרשים  .3
 במכרז. 

 הוצאות תקורה, מימון, ורווח קבלני. .4
 

יאפשר לוועדה לפסול את מתן מענה בלתי סביר ו/או אי מתן מענה מספק ו/או מענה שגוי או מטעה, 
 .ההצעה

 
 המכרזים רשאית לפסול כל הצעה פסולה עפ"י דין או שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם  ועדת

 קשר זה. יוכח לכאורה
 

 מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ,ךשירותי ניקיון מוסדות החינו -פרק א' להצעת משתתף     25.4
 :תיפסלאשר תהא נמוכה ממחירי המינימום הקבועים להלן, 

 

 :יקיון יומיבנ
 

 כולל חומרי ניקיון. למשמרת ראשונהמחיר מינימום  - ₪ 1,733
 
 לא כולל חומרי ניקיון. למשמרת ראשונהמחיר מינימום  - ₪ 1,623 

 
 כולל חומרי ניקיון. למשמרת שנייהמחיר מינימום   -₪ 6,694 

 
 לא כולל חומרי ניקיון. למשמרת שנייהמחיר מינימום   -₪ 5,244

 
 

 :משימתיבניקיון 
 

 מחיר מינימום לשעת ניקיון. -ש"ח  41.6
 
 

 .כל מחירי המינימום המצוינים דלעיל אינם כוללים מע"מ 
 

 .כל  מחירי המינימום הנ"ל אינם כוללים רווח קבלני
 
 

אשר תהא נמוכה ממחירי המינימום הקבועים להלן,  שירותי ניקיון בניין העירייה -ב' פרק הצעת משתתף ל
 :תיפסל
  
  .)כולל עלות חומרי ניקיון( משמרת בוקרלמחיר מינימום  -₪ 472

 
 .)כולל עלות חומרי ניקיון( הצהרייםמשמרת אחר למחיר מינימום  -₪ 847

 
 .)כולל עלות חומרי ניקיון(למשמרת יום ו'מחיר מינימום  -₪ 243

 
 

 כל מחירי המינימום המצוינים דלעיל אינם כוללים מע"מ 
 
 נימום הנ"ל אינם כוללים רווח קבלני.כל  מחירי המי       
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 מחויבויות הזוכה .ה
 

 :ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7, תוך ל הזוכה יהא להמציא לעירייהע      26.1 26
עותקים חתומים של ההסכם המצורף למכרז זה, חתומים כמקור ומאושרים כנדרש ואליהם  3 26.2

 מצורפים כל הנספחים המהווים נספח להסכם.
 לחוזה 5/'גכנספח על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  אישור 26.3

 ., כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמוההתקשרות

, להבטחת קיום תנאי חוזה צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  26.4
ום יום מהי 90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 6ג'/כנספח בנוסח המצורף בסכום של  ההתקשרות, 

 , בסכומים שלהלן:   ימים מיום שיודע לו על זכייתו 7וזאת תוך שנקבע לתום ביצוע השירותים 
 

  ₪ 200,000 - מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, בניקיון מוסדות חינוך לזוכה
  ₪ 30,000 -רייהילזוכה בניקיון בניין הע    
     
 חזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תו     
 

בנוסח המצורף ממולאים וחתומים  ידיעתו למסור הודעה על פגיעה בזכויותיובדבר הצהרת עובד  יטופס 26.5
   .כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים של לחוזה ההתקשרות 7/'גכנספח 

 
 עכו כמפורט להלן:  לתושבי שירותיםעל המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע ה 27.1 27

 יהיו תושבי העיר עכו. שירותיםמהעובדים שיועסקו בביצוע הלפחות  50% 27.1.1
 ן, מתושבי העירירכשו, ככל הנית שירותיםמהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע ה 50%   27.1.2

 עכו.             

 שלהלן: אחד מן התנאים לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  27.2

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  27.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

רנונה לעירייה והוא משלם בגין משרד זה א עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 27.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

 
 שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את מ   28.1 28

 זכייתו בהודעה בכתב.

 ערבות הבנקאיתהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב  28.2
 ה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה אתלמי שייקבע על יד שירותיםידה לגביה וכן למסור את ביצוע השב     
 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.     

 תף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל עלסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשת  28.3
 שות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרתשיעמדו לרעצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד  
 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. 

 

 מסמכי ההליך .ו
 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה פמשתתוקניינה הבלעדי, והם נמסרים לרכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  29
, מלבד שימוש ימוש כלשהוש הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה

   ______________ 
 עיריית עכו                                       
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 מסמך ב'
 הצעת המשתתף

 לכבוד
 עיריית עכו

 35ויצמן 
 עכו

 
 א.ג.נ.

 
מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים ,  שירותי ניקיון במוסדות חינוךהצעת מחיר למתן הנדון: 

 ו/ או בבניין העירייה שונים
 

 כללי
     

להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המשתתף(,  הרינו מתכבדים .1
מוסדות/מרכזים עירוניים , ינוך שירותי ניקיון במוסדות ח( את הצעת המחיר למתן "המשתתף")להלן: 

( ואנו "המכרז")להלן:  24/2018, על פי המפורט במסמכי מכרז פומבי ו/ או בבניין העירייה ואתרים שונים
שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז  שירותיםמתחייבים  לבצע את כל ה

 והחוזה.
 

במסמכי ההליך, בהתאם לאמור  שירותיםביצוע הדרושות לאת כל ההוצאות ההצעתנו מביאה בחשבון  .2
 חותהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל המכונות, הציוד, האמצעים, כו

, האגרות, שירותיםהאדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע ה
תשלום אחר אותו אנו חייבים לשלם, בין בגין המכרז ובין בגין פעילות  הרישיונות, האישורים ו/או כל

 הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.
 

המיועדים  שוניםהאתרים במוסדות/מרכזים עירוניים וב, במוסדות החינוךסיירנו בזאת כי  יםמצהיר והננ .3
על כל  יםמוותר ון השירותים, ואנמתאת כל התנאים שיש בהם חשיבות ל , ובדקנובבניין העירייהוכן  ניקיוןל

 טענה בדבר אי התאמה של דרישות העירייה למצב בפועל.
 

 בוטל. .4

 
הננו מתחייבים כי כל העובדים אשר יועסקו על ידנו בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה,  5.1 .5

ני מין החוק למניעת העסקה של עבריייהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות 
 .2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

לא יועסק אדם כלשהו על ידנו בביצוע השירותים, אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו  5.2
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור של מונח זה 

 .2003-המשטרה(, תשס"ג

)חמישה( ימי עסקים מיום שיודע לנו על  5-י העירייה תוך לא יאוחר מהננו מתחייבים להעביר ליד 5.3
זכייתנו במכרז אישור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידנו במסגרת 

 ביצוע הוראות הסכם זה.

 היה ונבקש להעסיק אדם נוסף במסגרת ביצוע השירותים, אשר לא נמסר לגביו לידי העירייה אישור 5.4
 משטרה כאמור, יועבר האישור לעירייה יומיים לפחות בטרם יחל אותו עובד בעבודתו כאמור.

 
 כל להזמין את ביצועאו ים פמשתת מספרשמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין  עירייהלידוע לנו כי  6.1 .6

 לפי ראות עיניה ועל פי שירותיםהרק חלק מלהזמין או ממשתתף אחד ו/נשוא המכרז  שירותיםה
 שיקול דעתה הבלעדי.

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על  6.2
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(, בין בהפחתת "התקציב"ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב )להלן: 
ותים לתקציב המופחת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השיר

 לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. לוהכו

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק  6.3
, ו/או להוסיף / לגרוע רכיבים )להלן: שירותיםכל שהוא, להורות על ביצוע תוספת / הפחתה  ל

"(, שהיה עלינו לספק / להפחית בהתאם להוראות העירייה ומחיר הפריטים הנוספים לא ים"הפריט
 "(.המחירוןלהצעה זו )להלן: " 11יעלה על המחיר אותו נקבנו בהצעתנו, לאותו פריט, בסעיף 

בין מספר משתתפים ו/או הופחת היקף העבודה, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי  שירותיםחולקו ה 6.4
 ו עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה /התוספת כאמור.הצעתנ

 
נשוא המכרז מותנית במתן אישור  שירותיםאנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים, כי תחילת ביצוע ה .7

חודשים מיום  6"(. היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור, במהלך צו להתחלת עבודהמהעירייה )להלן: "
"( ולא תהא לנו כל עילת תביעה בקשר ביטול המכרזהמכרז ותוצאותיו )להלן: "סיום הליכי המכרז יתבטל 

 .הלביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלנו ובין אם לא נתקבלה אצלנו הודעת זכיי
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו חייבים להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  8.1 .8
 תיפסל. -ישתוגש  באופן חלק

אנו מצהירים כי  ידוע לנו כי אסור לנו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  8.2
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא ים לשינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול
 
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:, המסמכים הבאיםכל זו את  נולהצעת פיםמצר והננ .9

 למסמכי המכרז. 1כנספח ב'/דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  9.1

זמנה לה 6.2ו/ או  6.1 פיםקודם כדרישת סעי ניסיוןאסמכתאות המעידות כי המשתתף  הינו בעל  9.2
 למסמכי המכרז. 2כנספח ב'/ להציע הצעות, בנוסח המצורף

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 9.3
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 9.4

בנוסח  לעיל 4.6סעיף מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי תצהיר חתום על ידי המשתתף ו 9.5
 למסמכי המכרז.   3ב'/ כנספחהמצורף 

הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  9.6
 למסמכי המכרז. 4כנספח ב'/

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  המשתתף,  9.7
שפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות מ

לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר חתום על ידי המשתתף וכן 
  למסמכי המכרז. 5כנספח ב'/חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי תצהיר לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו  9.8
השנים האחרונות. התצהיר חתום על ידי המשתתף וכן חתום  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 למסמכי המכרז. 6כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 .נוידעל  חתומים להלן המצורפים למסמך ב'  15'/בועד  7/ב'  נספחים 9.9
להזמנה להציע  6.3תק נאמן למקור של הרישיון על שמנו לעסוק כ "קבלן שירות", כדרישת סעיף הע 9.10

 .13ב'/הצעות וכדוגמת נספח 

תהא היא   24/  2018מכרז פומבי באישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  9.11
 5'/גכנספח המצורף מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים 

 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור ("אישור הביטוחים"להלן: )להסכם ההתקשרות 
 , נוסח אישור הביטוחים.כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 
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  –משתתף שהינו תאגיד ל 9.12

 הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך זה.  9.12.1

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  9.12.2

 תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי 9.12.3
 המניות.

 תתף.קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המש 9.13

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  9.14
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  9.15
 ידי המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  -סיכום מפגש וסיור קבלנים  9.16

 .זמנה להציע הצעותלה 17עיף ערבות משתתף כדרישת ס 9.17

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 8נספח ב'/ -למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  9.18

 
להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים  יםמתחייב וכזוכה הננ היה ותוכרז הצעתנו .10

 מכי המכרז להמצאתם.הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במס
 

 הצעת המחיר
 

 הצעתנו לביצוע השירותים בהתאם להוראות המכרז, החוזה, ונספחיהם הינה כדלהלן: .11
 , ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון( בצורה ברורה)את המחיר יש למלא בעט, 

 

  מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים,  מוסדות חינוך -פרק א' 
         

 :)למוסדות חינוך( לפני מע"מ ניקיון יומיהצעת מחיר עבור 
 

חומרי  תכולל, הן הצעת מחיר שכל אחד מן הקריטריונים שבטבלהמחיר עבור להגיש הצעת נדרש המשתתף          
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תכריז עירייה ה. יובהר כי חומרי ניקיון תלא כוללהן הצעת מחיר שניקיון ו
 הצעה הזוכה תכלול חומרי ניקיון ואם לאו. האם ה

ובמפרט המיוחד  הגדרת הציוד 4כמו כן יצוין כי חומרי הניקיון הנדרשים להליך מצוינים במסמך ג' סעיף         
 .1המצורף כנספח ג'/

 

 שם ביה"ס מס"ד

מחיר יומי 
למשמרת 

כולל  - ראשונה
 חומרי ניקיון

מחיר יומי  
למשמרת 

לא  -ראשונה 
ומרי ח כולל

 ניקיון

מחיר יומי 
למשמרת 

  -שניה
חומרי  כולל

 ניקיון

מחיר יומי 
למשמרת 

  -שניה
חומרי  לא כולל

  ניקיון

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  חנ"מ ניצנים  .11.1

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אל מנארה  .11.2

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אשכול  .11.3

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  גורדון  .11.4

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  חנ"מ אייל  .11.5

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אל אמל  .11.6
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 ___ש"ח_____ ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  נועם הרצוג  .11.7

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  התומר  .11.8

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  ויצמן  .11.9

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  רמב"ם  .11.10

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  יסודי תורה עיר  .11.11

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח __ש"ח ______ שזר  .11.12

יסודי תורה שיכון   .11.13
 )בית יעקב(

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח 

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  :סה"כ 

 
 

 /מרכזיםסדות)למו 1בהתבסס על המפרט המיוחד המצורף כנספח ג'/ ניקיון משימתיהצעת מחיר עבור 
  : (/אתרים שוניםעירוניים

 
 לא כולל חומרי ניקיוןמחיר לשעת ניקיון  שם המוסד מס"ד

 לפני מע"מ
מפרץ מועדונית נוער ב .11.15

  שלמה
 ________ ש"ח

מועדונית נוער  ברח'  .11.16
 בורלא

 ________ש"ח

מועדונית נוער ברח'  .11.17
 בבל

 ________ש"ח

בן ר ברח' מועדונית נוע .11.18
 גוריון

 ________ש"ח

 ________ש"ח הפוך על הפוך .11.19
 ________ש"ח מרכז פסגה .11.20
 ________ש"ח שירות פסיכולוגי .11.21

 ________ש"ח                       סה"כ:   
 

  לפני מע"מ לשעת ניקיון  ________ש"ח -אתרים נוספים בתחום שיפוט עיריית עכו על פי דרישת העירייה
 *לא כולל חומרי ניקיון 

 
*העירייה שומרת לעצמה את האפשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמועד שתמצא לנכון, להזמין מהזוכה שירותי 
ניקיון שאינם כוללים אספקת חומרי ניקיון באתרים נוספים בתחום שיפוט עיריית עכו על פי דרישת העירייה, וזאת 

 יון על ידי העירייה )במידת הצורך( לצורך ביצוע השירותים.בכפוף לאספקת חומרי ניק

 
 

 לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין.
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 בניין העירייה: -פרק ב' 
 

 יחידת מידה תיאור השירותים מס"ד
מחיר לביצוע 

השירותים לפני 
 מע"מ

מספר עובדי 
 ניקיון

 )לא כולל מפקח(

 משמרת בוקר .11.23
(7:00 – 16:30) 

 ם שירותיםיו
 

 ________ש"ח 
1 

 משמרת אחר הצהריים  .11.22
(15:30 – 18:30) 

(16:00-19:30) 

 יום שירותים
 

 ________ש"ח

 ________ש"ח

5 
 

       1 

 1 ________ש"ח יום שירותים (12:00 – 8:00משמרת יום ו' ) .11.23

שירותי ניקיון לחלונות בכל הבניין  .11.24
בלבד שלא אופציה  -)פנים וחוץ(

  תחושב כחלק מן ההצעה

קומפלט לביצוע 
 העבודה כולה

 
 ----- ________ש"ח

 :סה"כ   
  ________ש"ח

  
 . 2המחירים דלעיל כוללים חומרי ניקיון בהתאם למפרט המיוחד המצורף כנספח ג'/        

  
 לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין. 

 
"ל כוללת העמסות בגין כל הוצאה הכרוכה בקיום ההסכם, ישירה ועקיפה, וכן הננו להצהיר כי הצעתנו הנ.  12.1  12

 רווח קבלני.
בהזמנת שעות שאינן שעות עבודה רגילות ביום חול )כגון: שעות נוספות, שעות חג(, ככל שתוזמנה כאלה,     12.2

עובד הניקיון, ללא ל שכר היסוד המשולםהבסיס לחישוב תוספת השעות הנוספות לעובדי הניקיון בלבד יהא 
 רווח קבלני. 

מצוינות, ישולמו בנוסף  כגון, נסיעות, מחלה, מענק 4תשלומים נוספים המופיעים מתחת לטבלה שבנספח ג'/ 12.3
 .)ללא רווח קבלני( להצעת הקבלן כנגד הוכחת תשלום

 
 

 
 ________________ח.פ.: _________ת.ז/ ______________________ שם המשתתף: 

 
 מורשה החתימה בשם המשתתף _____________________  ת.ז. __________________שם החותם 

 
 ________________________טלפון:  __________________________________כתובת: 

 
 _________________מס' פקס: _____  _______________________: _יסלולארטלפון 

 
 ________________ימה+ חותמת: ____חת  ______________________ תאריך:  

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי מסמכי הליך 

 חתומים על ידי ה"ה ______________________ -( "ההליך"של עיריית עכו )להלן:  24/2018מכרז פומבי  –זה 

______________________________________)שם + ת.ז(,  אשר הינם מורשי _________________
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( וחתימתם דלעיל "המשתתף"החתימה מטעם __________________________________________ )להלן: 

 מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך



 39/18מכרז פומבי 
 אריזות בתחום שיפוט עיריית עכולטיפול בפסולת שירותים  מתן
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 1'/נספח  ב
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני
 

שם המשתתף: __________________________________ , ת.ז/ח.פ.  .1

_______________________ כתובת: ___________________________ כתובת 

רי טלפון: משרד רשום: ___________________________ מספ

___________________________________  נייד :_________________________ 

 : _______________________________המספרי פקסימילי

 עיסוק המשתתף: .2
________________________________________________________________ _

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו:  .3

_____________ פקידו במשתתף ____________________________ תשם  ________
 .  _______________________________, מס טל נייד: ________________ 

כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו  לעיל,   .4

 והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתף.

 להלן פירוט הגופים להם מספק המציע את השירותים נשוא המכרז: .5

 

שם הרשות  
המקומית

 /הגוף

השירות 
הנ

 יתן

תקופת מתן 
 השירותים

 היקף הניקיון
 בחודש

איש הקשר 
 בגוף

פרטי התקשרות עם איש 
הקשר 

 )טל'/נייד/דוא"ל(

 הערות

1 .        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 
 בכבוד רב,

____________________       
חתימת המשתתף      
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 2נספח  ב'/       
                                                                                                       להזמנה להציע הצעות 6.1ת המשתתף בהוראות סע' על האישורים להוות אסמכתאות לעמיד

 ממליץיש להמציא אישור נפרד מכל 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.
 אישור על ביצוע שירותי ניקיוןהנדון: 

 

י החתום מטה באשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. ________________ )להלן: אנ

)שם הרשות המקומית/רשת החינוך(, שירותים  סיפק עבורנו  ______________________________ (,"המשתתף"

 ___.________ -__________ ועד ה -בתחום ניקיון מוסדות חינוך בתקופה שבין ה

 

 פירוט השירותים: .1

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 :ף השירותיםהיק .2

בהיקף של ____________ מ"ר לחודש לפחות, בכל אחד מהחודשים , ות חינוךמוסדבניקיון  שירותיהמשתתף ביצע עבורנו 

 _________ ברציפות. -________ ועד  -החל מ

 פירוט: ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 הערכת השירותים .3

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של 

   טיב ואיכות עבודות הניקיון: _____;

  מנים: _____;עמידת הקבלן בלוחות ז

  עמידת הקבלן באספקת כוח אדם כשיר בכמות הדרושה: _____;

  עמידת הקבלן בדרישות אספקת הציוד, לרבות מכונות הטיאוט וכלי הרכב, ביגוד, ואביזרים נלווים: _____;

  הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך תקופת ההתקשרות: _____;

 שתוף פעולה עם המזמין: _____;

 רכה כללית: _____.הע

 שם )פרטי ומשפחה( ______________________________________________: פרטי הגורם המאשר. 4

 תפקיד: __________________________________ )מנכ"ל, גזבר, מנהל אגף(

 שם הרשות המקומית: ___________________________________________

 _______________________________________________טלפונים:_________________

 

 חתימה _________________________ תאריך: ________________ 

 
 



 24/2018 פומבימכרז 

 ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 

   

18 

 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.
 

 אישור על ביצוע שירותי ניקיוןהנדון: 
 

.פ. ________________ אני החתום מטה באשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח

(, _______________________)שם מלא של מזמין השירותים(,סיפק עבורנו  _______"המשתתף")להלן: 

 ___________. -__________ ועד ה -בתקופה שבין הבנייני משרדים שירותים בתחום ניקיון 

 

 פירוט השירותים: .1

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :היקף השירותים .2

ל ____________ מ"ר לחודש לפחות, בכל אחד , בהיקף ששרדיםניקיון מ שירותיהמשתתף ביצע עבורנו 

 _________ ברציפות. -________ ועד  -מהחודשים החל מ

 פירוט: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 הערכת השירותים .3

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של 

   טיב ואיכות עבודות הניקיון: _____;

  עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _____;

  יר בכמות הדרושה: _____;עמידת הקבלן באספקת כוח אדם כש

  עמידת הקבלן בדרישות אספקת הציוד, לרבות מכונות הטיאוט וכלי הרכב, ביגוד, ואביזרים נלווים: _____;

  הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך תקופת ההתקשרות: _____;

 שתוף פעולה עם המזמין: _____;

 הערכה כללית: _____.

 י ומשפחה( ______________________________________________שם )פרט: פרטי הגורם המאשר .4

 תפקיד: __________________________________ 

 : ___________________________________________שם מזמין השירותים

 טלפונים:________________________________________________________________

 

 חתימה _________________________ ____ תאריך: ____________
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 3נספח ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

           לכבוד
 עיריית עכו 

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהצהרה בדבר הנדון: 
 

גיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתא 1
לחוק עסקאות גופים  'ב2 יףסעכהגדרתן לצורך במכרז זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים
    

מקיימים ג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצ 1
( "חוקי העבודה"חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטים ולפי חוקי העבודה )להלן: 

 המפורטים להלן: 
  ,)1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה 
  ,1946פקודת הבטיחות בעבודה 
 1949 -ה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוחררים )החזר 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 ,1954-תשי"ד חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 
 1991-ובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"אחוק ע 
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
  1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  
 2001-ת, תשס"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרו 
  2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו 
  1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף 
 עה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקרמי הבראה, החזר הוצאות נסיהוראות צווי הרחבה לעניין תשלום ד 
 ב( לחוק הגברת האכיפה 28בי שכר שנקבעו לפי סעיף הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכי( 
  יד)ב( לחוק 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף

 ;1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז
  1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה. 
 להוראות סעיף  , בהתאםהתעשייה המסחר והתעסוקהשר קבע יהוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר ש

 ( לחוק הגברת האכיפה3)ב( )25
 2011"ב תשע העבודה דיני של האכיפה להגברת חוק 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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 ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת חוק 
  2013-"גהתשע

 ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת צו , 
 .2013-"גתשע

 
 

בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או  2
 מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:

 
לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו  □

על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה 
 הקודמת להגשת הצעה זו.

מות להגשת הצעה זו ו/או נקנסנו על הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקוד □
ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה 

 הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 

 הרשעות: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ________קנסות: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 
לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כמוצהר  3

 ל או העדרם.לעי 3בסעיף 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן  4
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 5

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 התצהיר: __________________*שם נותן 

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד

 

 (. "המשתתף"_ )להלן: אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. ______________ .א

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי  .ב

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד  של עיריית עכו 24/2018במכרז פומבי ו/או מנהל התאגיד המשתתף 
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  *______________ ח.פ. _______________.

אשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מ .ג

_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______________, 

, אישר את ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

                                            
 שתתף הינו תאגידכאשר המלאישור עוה"ד ימולא רק ב' סעיף  *
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 4נספח ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 

 /או לחבר המועצהלעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

נהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מ
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלעניילעסקה עם העירייה; 

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .1.2

 הקובע: 
זה, "חבר מועצה"  ןלעניישות המקומית; עם הר לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  -

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3
רין או בעקיפין, על ידי עצמו או על "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במיש

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 ואף לא סוכן או שותף.אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  .2.1
מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר  .2.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  .2.3

 
לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש .3

 נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 
 

 _________________      חתימת המשתתף: __________________   _________שם המשתתף: __
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 5נספח  ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
         לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 
 

 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. ל עניין":"בע

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 

 

אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

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

 

( במכרז פומבי "המשתתף"ני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן: א .1

 .שירותי ניקיון במוסדות חינוך ו/ או בבניין העירייהשל עיריית עכו ל 24/2018

 

תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה  .2

 משתתף.בשמו של ה

 

הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף, תביעות  .3

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי 

 להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו  .4

 

 

________________                                                                             ______________________ 

 חתימת  המצהיר                                        תאריך    

 

 
 אישור עו"ד

 

________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני אני הח"מ, _______________

מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 

 

    _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 6נספח  ב'/
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
         לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלוןהנדון: 
 

 

 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. _____

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

 

( במכרז פומבי "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן:  .1

 .ו/ או בבניין העירייה שירותי ניקיון במוסדות חינוךשל עיריית עכו ל 24/2018

 

תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה  .2

 בשמו של המשתתף.

 

הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה  .3

 השנים האחרונות.  10דין בגינה נסתיים במהלך שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר ה

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

 

________________                                                                             ______________________ 

 חתימת  המצהיר                                        תאריך    

 

 
 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני 

מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 וי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפ

 

 

 

    _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 להצעת המשתתף 7/'בנספח 

 
 לניקיון מוסדות חינוך נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 32ויצמן 

 
 .,א.ג.נ

 
 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____
שתתפות המשתתף הש"ח( וזאת בקשר עם  אלף מאה שבעים) ₪ 170,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .שירותי ניקיון במוסדות חינוך ו/ או בבניין העירייה – 13/2015מכרז פומבי ב
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2018 אוקטוברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את ת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינויום מקבל 14תוך  הערבות,
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת
 
תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם

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

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי 
 

 ד בכלל.וע 06.4.19קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 06.4.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 06.4.19 לאחר יום
 

 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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 בניין העירייהלניקיון  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 .       מס'                     ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________על פי בקשת ____
מכרז שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  אלף עשרים) ₪ 20,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .העירייה שירותי ניקיון במוסדות חינוך ו/ או בבניין – 13/2015פומבי 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לא
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2018 אוקטוברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

לבסס או לנמק את  יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם 14תוך  הערבות,
תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת
 

אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 06.4.19עד קפה וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 06.4.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 06.4.19חר יום לא

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                           
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 להצעת המשתתף 8/'בנספח 

 ימולא על ידי משתתף המבקש להנות מהעדפת משתתף מקומי ויצורף להצעתו
 

          לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,
 

 1מקומי הצהרת משתתףהנדון: 
 

 זאת כי:על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר ב .1

 

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 בדי הינם תושבי העיר.מעו

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2

 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  

 

 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.ב.   

 
 

      _________________________________________  __________________ 
 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    

 

 

 

 אישור רואה חשבון

 
 (. "המשתתף"_______ )להלן: ________________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 
לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור  המוצהרים

 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.
 

 

 

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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 ___חתימה: ___________   תאריך: ______________
 להצעת המשתתף 9/'בנספח 

 
 1976 –תצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
 

           לכבוד
 עיריית עכו 

 , עכו35ויצמן 
 

  א.ג.נ.,
 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 
 

________________, ת.ז.  ___________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ,

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

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין                                       הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם הגוף.                                    כ  (. אני מכהן"הגוף")להלן:

       

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   
 

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  
לא "(( בעל זיקה)להלן: " 1976-רים כדין(, התשל"ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים ז

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הורשעו
 .1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 
בלבד לפי חוק עסקאות בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות  הורשעהגוף ובעל זיקה אליו  

או חוק שכר מינימום,  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .1987 –התשמ"ז 

 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי   X)למילוי ולסימון   .2

או חוק  1991 –א כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של
 ( : 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 
מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן : " לא הייתהההרשעה האחרונה  

 "(.ההתקשרות
 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה  
 

הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה  .3
 (.2002באוקטובר  31התשס"ג )

 

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

                                                  ______________________ 
 המצהיר                                                     

 אישור
 

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

________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 

ופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ___________ / המוכר/ת לי בא

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

  __________________                                  __________                    ___________________________________________ 
 חתימת  עורך דין                         חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                       תאריך             
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 להצעת המשתתף 10/'בנספח 

 
 
 

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור
 

           לכבוד
 עיריית עכו 

 , עכו35ויצמן 
 

  א.ג.נ.,
  

 

 אי העסקת עובדים זרים ללא אישורהצהרה בדבר 
 
 

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

 
 

 ( "המציע/הגוף"ח.פ. / ע.מ ___________________)להלן:______________________  אני נציג/ה של

 המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. אצל ________________ואני מכהן/נת בתפקיד: 

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 

על ידו במכרז זה, עובדים זרים, למעט עובדים המציע לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים 
זרים שהינם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון, חבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות 
התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 

וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין  1994 –תשנ"ה  )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,
אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה, או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה 
 ויזכה במכרז.

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 

                                                                              ______________________     
____________________ 

 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   
 
 

 אישור
 

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

הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה 

עצמו/עצמה על ידי ת.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 

 ק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

                                                                                                                                                                
___________                         ______________________________                        _________________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                   תאריך         
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 להצעת המשתתף 11/'בנספח 

 
 
 

 

           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו ,35ויצמן 
 

  א.ג.נ.,
 

 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר 
 
 

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

 
 

 ( "המציע/הגוף"ח.פ. / ע.מ ___________________)להלן:____________________ __ אני נציג/ה של
 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. מנהל הכספים/  מנכ"לואני מכהן/נת בתפקיד: 

 
 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
מינימום לפי חוק שכר מינימום המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר  .1

 ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה בהתאם לכל דין. 1987-התשמ"ז
 

 במסגרת ההתקשרות. 1953 –התשי"ג המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער,  .2
 

קיים יהתקשרות מוארכת(,  כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה הקבלנות )לרבות כל תקופתהמציע מתחייב  .3
כלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים 

 הרלבנטיים לענף הניקיון, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף, ואת האמור בכל דין.
 

וארכת(, ישלם למועסקים המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מ .4
מטעמו לפחות את עלות השכר המינימום למעביד לכל שעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח 

המצורף להלן, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )רכיבי  (1) 9נספח ב'התמחירי 
 , המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.2012 –השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדי קבלן( התשע"ב 

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  ______________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת                              שם המצהיר                                                                                
 
 

 אישור
 

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

הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה 

.ז. _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה עצמו/עצמה על ידי ת

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

                                                                                                                                                           
_________________                        ____________________________                         _____________ 



 24/2018 פומבימכרז 

 ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 

   

31 

 חתימת  עורך דין                                   חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      תאריך         
 

 להצעת המשתתף 12/'בנספח 
 

                                    

 בוטל.
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 להצעת המשתתף 13/'בנספח          
 
 
 

 חתימת  עורך דין               חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                    תאריך
 
 

 
 דוגמא –רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון 
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 להצעת המשתתף 14/'בנספח 

 
 

 הודעה על תיבת תלונות
           לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 על תיבת תלונות מתן הודעה לעובדיםהצהרה בדבר 
 

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

 

 ( "המציע/הגוף")להלן:                                               ח.פ. / ע.מ                                              אני נציג/ה של
 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. מנהל הכספים/  מנכ"לואני מכהן/נת בתפקיד: 

 

 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

    ן:למסור הודעה בכתב לכל עובד מעובדי, בשפה המוכרת והידועה לו, בנוסח המפורט להל  .1
 

 )יימסר לכל עובד מעובדי החברה(לכבוד:  ______________            
 

 

 הודעה בדבר קיום תיבת תלונותהנדון:  
 

 הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב בתיבה זו, אם לדעתכם נפגעו זכויותיכם ו/או תנאי העסקתכם.  .1
 

 : דוגמאות לאי שמירת זכויות
 

   הלנת שכר 
   אי תשלום שעות נוספות, 
   ,אי תשלום ימי חופשה, ימי הבראה, ימי מחלה 
   ,אי תשלום תוספת ותק 
   ,אי הפרשה לפנסיה, לפיצויים 

 

 הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב במקום העבודה בו הנכם מועסקים:  .2
 

 עכו,  לפנות ל:  ________________ ,35 ויצמןעיריית עכו,  רח' 
    

 1-800-354-354ל משרד התמ"ת בטלפון  הנכם רשאים להתלונן במוקד הטלפוני ש  .3
 )השירות ניתן בשפה העברית, ערבית, רוסית, ואנגלית(.

 

 הנכם רשאים להתלונן במוקד יחידת ביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר בטלפון:  .4
 .15:00ועד   09:00בימי שלישי,  בין השעות     054-7599998        

 

 בכבוד רב,                                                                               
                                                                              _______________ 

 שם הנציג ותפקידו                                                                        
                                                                                                                                                                                                        ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי

                                                        ______________________                   ___________________ 
 חתימה וחותמת                                      שם המצהיר                                                               

 אישור
 

/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי הנמצא   בכתובת אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר
__________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 

ה לעונשים הקבועים _______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/
 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
_____        ____________                     ____________________________                      _________________             

 חתימת  עורך דין                        ספר רישיון עורך דין                  חותמת ומ                                    תאריך            
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 להצעת המשתתף 15/'בנספח 
 
 

  
 

 אכיפת דיני עבודה
 

 )להלן:"החוק"(, מטיל חובות פיקוח ואכיפה 2011 –החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע"ב  .1
 . על מזמיני השירות בנוסף לחובות של הקבלן מוגברות

החוק מטיל עיצום כספי על מזמין השירות באם המזמין לא יפעל כנגד קבלן המפר זכויות עובדים, וכן 
 אחריות פלילית של מזמין השירות. 

 
 ציטוט:,                                                                  סמכויות פיקוח –פרק ב'  עפ"י החוק, 

 
סמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה, יהיה מפקח עבודה שהו  .23" 

מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות פרק זה, ולשם כך יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לו 
 לפי כל דין לצורך פיקוח על ביצוע הוראת החיקוק האמורה. "

 
 ציטוט:,                            ית של מזמין שירותאחריות אזרח –פרק ג' עפ"י החוק,            

 
מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים    . )א(26" 

של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה 
, ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר ()א(3)א()25ה לפי סעיף כאמור, לרבות הודע

 זו." דרך
 

 לצורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי העירייה, בין .2
 שהינו עובד עירייה ובין שאינו עובד העירייה, הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן:

 
 רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת ייחוס הבדיקה, כפי שיידרש על ידי המנהל (1)

 .  2002  –הודעה לעובד/ת, כמשמעותה בחוק הודעה לעובד/ת, התשס"ב  (2)

 פנקס שכר ותלושי שכר. (3)

 פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של העובד/ת(. (4)

 פנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד/ת. (5)

הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד תשלומי  אישורי (6)
 המעביד ותשלומי העובד/ת שהועברו בידי המעביד.

 טפסי מס הכנסה. (7)

 דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי. (8)

אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק  (9)
 דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות בנוסח המצ"ב.וכל 

    
הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נשוא חוזה זה,  .3

העירייה, אליו יוכלו  –הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות 
 התלונן על פגיעה בזכויותיהם ו/או בתנאי העסקתם.עובדי הקבלן להתקשר ול

בנוסף, הקבלן ימסור לכל עובד, הודעה בכתב בשפתו של העובד )עברית ו/או ערבית ו/או רוסית ו/או אמהרית, 
או כל שפה נוספת(, בו יציין את זכויות העובדים להתקשר למוקד אכיפה מטעם העירייה ולהגיש תלונה על 

 פגיעה בזכויותיהם. 
 

 
________________          __________________ 

 חתימה וחותמת המציע                          תאריך              
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  16נספח ב'/                                 

 תצהיר
 

 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:

 

 24/2018במכרז פומבי ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 .שירותי ניקיון במוסדות חינוך ו/או בבניין העירייה –של עיריית עכו 

  
חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  בשם המציע אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה .2

 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

  יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז

לשם קבלת , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 הנחיות בקשר ליישומן.

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום , לחוק שוויון זכויות 9בותיו לפי סעיף בחינת  יישום חו

חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה 

 נתן התחייבות זו(.

 
ביר העתק מתצהיר להע בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3

 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז
 

        _______________ 

 חתימת המצהיר           

 אישור עורך הדין

 

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

____________ 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 

 ל. הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעי

____________________ ____________________    ___________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 ג' מסמך

 

 הסכם
 שנערך ונחתם בעכו ביום _________

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35ויצמן מרחוב   
 04-9956172פקס:  04-9956055טל': 

 (""העירייה)להלן:   
 מצד אחד                                                        

 
 

 ____________________________________ לבין: 
         ____________________________________ 
 טל': ______________ פקס': ______________         
             (                              "הקבלן")להלן:   

 מצד שני         
 
 
 

שירותי ניקיון במוסדות למתן  2018/24במכרז פומבי מס'  *והקבלן הינו הזוכה/אחד הזוכים  הואיל:
 שפורסם על ידי העירייה. ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, חינוך

 
, והוראות הסכם זה ים בהתאם לתנאי המכרזוברצון העירייה להזמין מהקבלן את השירות והואיל:

בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובכפוף  לוהכולספק את השירותים לעירייה  ןמעונייוהקבלן 
 להוראות הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

 שרים את נכונות האמור בו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מא .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2
 

 כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם זה. .3
 ת הוראות פעולה.גילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבל

 
בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות שניתנה להם במפרט המיוחד ובנוסף תהיה למונחים המפורטים להלן  .4

 המשמעות המופיעה לידם:
 הסכם זה על נספחיו; "ההסכם":

לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד המחירים  המדד":"
 ומו.כל מדד רשמי אחר שיבוא במק

וכמדד הקובע המדד הידוע במועד  2018 אוקטוברכמדד בסיס ישמש מדד חודש  
 ביצוע ההצמדה, בהתאם להוראות ההסכם.

מוסדות/מרכזים , שירותי ניקיון במוסדות חינוךלמתן  24/2018פומבי מס' מכרז  :המכרז""
 .ו/ או בבניין העירייה עירוניים ואתרים שונים

  .2ג'/-ו 1ג'/ יםנספחכלהסכם זה  מצורפיםהמפרטים ה "המפרט המיוחד":
 .עיריית עכו "העירייה":

                                            
 מחק את המיותר *
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 בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.המתקשר עם העירייה  "הקבלן":
 , וכן ביצוע ניקיון משימתי בשירותי ניקיון במוסדות חינוך ו/ או בבניין העירייה  :"השירותים"

 1בנספח ג' שונים ברחבי העיר עכו כמפורט אתרים מוסדות/מרכזים עירוניים ו
השירותים כוללים אספקת כל הציוד, ו/או על פי דרישת העירייה. למפרט המיוחד 

, אלא אם יםלשם מתן השירותים הנדרשים במפרט הכלים והחומרים הדרושים
 נקבע אחרת על ידי העירייה.

כל משרדיו, מסדרונותיו, שטחיו  בעכו, על 35בניין עיריית עכו ברחוב ויצמן  בניין העירייה":
 הציבוריים וכל שטח אחר בו.

כל אחד ממוסדות החינוך אשר ימסרו לקבלן לשם ביצוע השירותים בו, כמפורט  "מוסד חינוך":
 .1בנספח ג'/

 .להסכם 19 מי שמונה לתפקיד זה על ידי הקבלן ובאישור העירייה כקבוע בסעיף "מנהל העבודה":
או  / מר דוד פרג'ון מנהל בית העירייהבעירייה חינוךינהל אמרכל מ –סי לוזון יומר  "נציג העירייה":

 כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה לקבלן כנציגה בהודעה בכתב.
: מטאטאים, מגבים, דליים, , לרבותשירותיםכל האמצעים הדרושים לביצוע ה  ":ציוד"

ת נייר, חומר לניקוי נייר טואלט, מגבו ,שקיות ניילוןסמרטוטי רצפה, , מטליות
אסלות, כלור, מברשות לאסלה, סבון כלים, חומר לניקוי חלונות, חומר לניקוי 

 .  שירותיםלביצוע ה שוכל אמצעי אחר שיידראבק, מסירי שומנים, חומצת מלח, 
 

 ' להלן.חתקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק   תקשרות":ה"תקופת ה
 
 מטרת ההסכם .ב

 
מינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז העירייה מז .5

 ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 

 אופן מתן השירותים .ג
 

 , על בסיס יומיומי. הקבלן מתחייב לבצע את השירותים על פי המופיע במפרט המיוחד 6.1 .6
הסכם זה וכל הנאמר בהסכם זה נועד להוסיף  מובהר כי הוראות המפרט המיוחד מהוות חלק מתנאי

 על הוראות המפרט המיוחד, ולא לגרוע מהן.

בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה על  לביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכו שירותיםבצע ההקבלן י 6.2
 נספחיו.

בהתאם  שירותיםוציוד בכמות מספקת לביצוע ה כוח אדם שירותיםהקבלן יעמיד לטובת ביצוע ה 6.3
 מוסד חינוך.לכל במפרט המיוחד וכנית העבודה שנקבעה לת

בהתאם לדרישות  שירותיםהקבלן ינהל, יפקח ויהא אחראי על איכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע ה 6.4
 והוראות הסכם זה. מיוחדהמפרט ה

 
 אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  7.1 .7

ודיע לנציג העירייה על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש מהלך הקבלן י 7.2
 בשלמות. שירותיםובכל מקרה מתחייב הקבלן לסיים את  ה שירותיםה

 

 תיאום ופיקוח .8
שתף י הקבלןנציג העירייה. הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם  8.1

 .על מתן השירותים סייע בידו בביצוע פיקוחיו נציג העירייהפעולה עם 

אשר מספרו ימסר  יסלולארטלפון  למנהל/י העבודה מטעמוהקבלן ירכוש ויספק בכל תקופת ההסכם  8.2
 לנציג העירייה.

 .טלפון הנייד עליוישא את מכשיר היהיה זמין בכל עת ו שמנהל העבודההקבלן מתחייב  8.3

יהיו באחריות הקבלן ועל כל המכשירים הנזכרים בסעיף זה קה של תיקון ו/או החלפה ו/או תחזו 8.4
 חשבונו.

כל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן לעירייה ו/או בפיקוח המוקנות הן בסמכויות יא 8.5
לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה כלפי  וומהתחייבויותי ומאחריות

 ן תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי.הקבלן ו/או אחרים בגי

 

על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים  .9
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 במוסדות החינוךבביצוע עצמי של העירייה ואשר מבוצעים במקביל  שירותיםאו בעלי מלאכה אחרים ו/או 
 .שםהשונות המתבצעות  שירותים, כל זאת ללא גרימת נזק ועיכובים למופקד הקבלן םניקיונ אשר על

 
לרבות הנחיות השירותים  מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין ותקן במהלך מתן וביצוע הקבלן 10.1 .10

 בריאות, משרד העבודה  או כל גוף אחר ולתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיוחינוך, משרד המשרד ה
 תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על כל הנ"ל. כך שיבצעו ושלוחיו

שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה ירכל הקבלן לקבל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  10.2
 הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.כלשהי 

בביצועה שיון או היתר על פי כל דין, חייב הקבלן להעסיק יעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, ר 10.3
 כאמור.או היתר  שיוןיררישום, בעל הינו רק מי ש

 
ו/ או לעבודת הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך הפרעה מינימאלית ללימודים במוסדות החינוך  11.1 .11

 אמור לעיל.ולהנחות את העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע השירותים כהעירייה ועובדיה 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שביצוע השירותים יביא אותו ו/או את עובדיו ו/או מועסקיו במגע יום יומי  11.2

עם תלמידי, מורי ועובדי מוסדות החינוך, וכי הוא מתחייב לכך שהוא, ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, ינהגו 
 לות במוסדות החינוך.כלפיהם בנימוס ובאדיבות ויאפשרו התנהלות סדירה ותקינה של הפעי

בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים,  שירותיםהקבלן מתחייב לבצע את ה 11.3
, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת 1961 –לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 

ולקיים את כל  רותיםשיים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע הלמידמטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לת
 הנחיות המנהל לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. 

 
מינהל על הקבלן להתייצב, בעצמו או על ידי מי מטעמו, במועדים שיקבעו ע"י נציג העירייה במשרדי  12.1 .12

או בכל מקום אחר בעיר בהתאם להוראותיו של נציג  ו/או במשרדי אב הבית של העירייה חינוךה
 אשר על ניקיונם הוא מופקד )להלן:ו/ או בבניין העירייה  מוסדות החינוךבלצורך ביצוע סיור  ,העירייה

 (."הסיור"
 והערותיו תחייבנה את הקבלן.עם נציג העירייה הסיור יבוצע 

אותן התחייב הקבלן לבצע  שירותים, מכלל השירותיםבסיורים ירשמו ביומן העבודה, הערות ורשימת  12.2
 יש לבצע. במסגרת החוזה, אשר 

אשר התחייב לבצע על פי  שירותיםלא בצע הקבלן את שדרש ממנו נציג העירייה בסיורים ו/או את ה 12.3
 הוראות הסכם זה, ירשם הדבר.

שלושה רישומים רצופים של אי עמידה בהערות נציג העירייה יחשבו להפרה יסודית של הסכם זה ללא  12.4
ל סעד העומד לה על פי דין ו/או מכוח הסכם צורך בהתראה כלשהי והעירייה תהא רשאית, בנוסף לכ

 זה להודיע לקבלן על הפסקת ההתקשרות עמו לאלתר או בתום תקופה שתקבע בהודעה.
/בניין מוסד החינוךלא טופל כיאות יוערך באחוזים מתוך שטח , אשר לפי החלטת נציג העירייה שטח 12.5

יופחת מחשבון  ו מוסד(אות עבור וערך הטיפול בו )באחוזים מערך התשלום לניקיון כולו העירייה
 הקבלן, אך אין בקיזוז זה משום שחרור ממחויבותו של הקבלן לביצוע העבודה הנדרשת.

 
 הקבלן והתחייבויות הצהרות  .ד

 
והאמצעים הכלכליים  , הכלים, הציודהקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם 13.1 .13

באופן הטוב ביותר  שירותיםוהוא מתחייב לבצע את ה רותיםשיוהמקצועיים הדרושים לביצוע ה
 ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, בהתמדה, ברציפות וללא שהיות והפסקות.

לרבות הגדלת היקף  ,םדבמוע שירותיםהכל , כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע מצהיר הקבלן 13.2
אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או ההתקשרות, ו במשך כל תקופת שהשירותים בכל היקף שיידר

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או עירייהתביעות כנגד ה
 .טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם השירותים

על ידי קבלני חוק העסקת עובדים הקבלן מצהיר כי הינו בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו ב 13.3
 וכי מחזיק ברישיון כזה משך כל תקופת ההתקשרות. 1996-כוח אדם, תשנ"ו

 שיון הקבלן לעסוק כקבלן שירות.ימצ"ב העתק נאמן למקור של ר 
שיון תקף למשך כל תקופת יהקבלן מתחייב להמציא לעירייה, עם פקיעתו של הרישיון הנוכחי ר

 ההתקשרות.

מדות נגדו בישראל ו/או נגד מי מבעליו ו/או נגד מי ממנהליו תביעות הקבלן מצהיר כי לא עמדו ולא עו 13.4
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הקבלן.
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בירה שיש עמה קלון, אשר הקבלן מצהיר כי בעליו ומנהליו לא הורשעו בישראל הרשעה פלילית בע 13.5
  השנים האחרונות. 10ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק  13.6
 בלתי נפרד מן  החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.

לחוזה  7/'גל ידו במתן השירותים על גבי נספח הקבלן מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים ע 13.7
ההתקשרות. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחתימה על גבי נספח זה מהווה תנאי לתחילת ביצוע 

 7, תוך ההשירותים ותנאי לביצוע התשלום. עותק מהצהרות העובדים יועבר על ידי הקבלן לעיירי
י בכל עת בה יועסק עובד נוסף על ידו במתן ימים ממועד הזמנת השירותים. כמו כן הקבלן מתחייב כ

ויעביר לעירייה את הנספח כאמור  7/'גהשירותים, יחתימו הקבלן מיד עם תחילת העסקתו על נספח 
 חתום על ידי העובד.

 
 שירותיםוהנסיבות הקשורים בביצוע ה את כל התנאים , בחן ובדקמוסדות החינוךכי ביקר בהקבלן מצהיר  .14

 .שירותיםלהצעתו לביצוע ה לשביעות רצונו המלאה ומתאים להכו, וכי מצא רותיםשיוהדרושים לביצוע ה
 

 עובדי ושלוחי הקבלן .ה
 

-מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד 15.1 .15
התחייבויות הקבלן לפי מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום 

 הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד.
להחלפת מי  עירייהו/או דרישת העובד מעובדיו  עירייהאין ולא יהיה באישורה של ההקבלן מצהיר בזאת כי  15.2

מצהיר הקבלן כי הוא מבין עובדי הקבלן, ובכלל זה מי ובין  עירייהמשום יצירת יחסי עובד ומעביד בין הם עובדיהמ

 זה. לבדו אחראי על איתור, מיון וגיוס עובדים למערך, בהתאם לדרישות ותנאי הכשירות שנקבעו בהסכם
 :באופן בולט את ההוראה הבאה כל עובדיציין בהסכמים בינו ובין  הקבלן 15.3

ואינו  לעירית עכו]שם הקבלן[ הינו נותן שירותים ___________העובד מצהיר, כי ידוע לו ש"
נותן שירותי כוח אדם. העובד מבין, כי אינו מועסק על ידי קבלן כוח אדם כי אם על ידי חברת 
שירותים, וכי לא יהא זכאי לזכויות הניתנות לעובדים של קבלני כוח אדם. העובד מצהיר, כי ידוע 

בד יחסי עו עירית עכו]שם הקבלן[ בלבד ואין בינו לבין  ___________ לו שהוא עובד של
 ".ומעביד

הקבלן ישפה את העירייה בגין מלוא התשלומים אותם תאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן, עקב פס"ד הקובע       15.4
, או ביחד( לאותם עובדים לחודכי אחראית היא לתשלום שכר ו/או תנאים נלווים )באופן מלא או חלקי, 

הקבלן את העירייה בגין כל הוצאותיה  כמו כן ישפהאל הקבלן.   עירייהימים מיום דרישת ה 30וזאת בתוך 
עקב ו/או בקשר עם התגוננות העירייה בפני תביעה או דרישה לתשלום תנאי שכר ו/או תנאים נלווים 
כאמור לרבות שכ"ט עו"ד. טופלה התביעה או הדרישה על ידי העירייה באמצעות עורכי דין שהינם עובדי 

מסכום התביעה ובכל  15%יה המשפטיות בסכום של העירייה, ישפה הקבלן את העירייה בגין הוצאות
 כל תביעה או דרישה שטופלה כאמור. בגין ₪ 3,500-ממקרה לא פחות 

העירייה תהא רשאית לעכב בידיה כל סכום אשר ידרש ממנה על ידי מי מעובדי הקבלן או מי מטעמם, בגין אי  16.4
לפי הגבוה וזאת עד  ₪ 3,500או  15%תשלום שכר ו/או תנאים נלווים בהתאם להוראות הדין, בצירוף 

 להסדרת והסרת אותה דרישה וסילוק הדרישה כנגד העירייה במלואה. 
 2העירייה תהא רשאית להפרע מן הסכומים המעוכבים על ידה כל סכום לו מחוייב יהא הקבלן מכוח ס"ק          

ה ו/או ריבית מיד לאחר לעיל ויתרת הסכומים המעוכבים יוחזרו לקבלן ללא הפרשים כלשהם בגין הצמד
 סילוק הדרישה כנגד העירייה.

 "דרישה" לעניין ס"ק זה משמעה פנייה בכתב ו/או הגשת תביעה.        
הקבלן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו  16.5

. על הפרה בגין עירייהלבין הובין עובדיו מעביד בינו  -ואת עובדת העדר יחסי עובד  מזמיןעצמאי כלפי ה בלןכק
וזאת בנוסף לכל סעד ו/או תשלום אחר  ,בגין כל עובד ₪ 8,000סעיף זה, יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של 

 .אשר יחויב בו כתוצאה מהפרת סעיף זה

 
, עירייהעפ"י דרישת ה , לרבות במקרה שהדבר נעשההקבלןידי -פיטורי עובד המועסק עלמובהר כי          

 .חבות כלשהי עירייהבפיצויים או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על ה הקבלןלא יזכו את 
להסכם זה ובאישור של  3בנספח ב'/הקבלן מצהיר כי הוא מעסיק עובדים בהתאם לדרישות הדין כמפורט  16.6

 מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת הרצ"ב להסכם זה.
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בנספח הוראות חוקי העבודה המפורטים קיים חובותיו בעניין זכויות העובדים בהתאם ליב להקבלן מתחי 16.7
להסכם זה, הוראות ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים והוראות צווי ההרחבה החלים עליו ו/או על  3'/ב

 . 19.7.2007עובדיו העוסקים במתן השירותים, לרבות ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 
, לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין העובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים שכר כי מתחייב הקבלן .  16.8

ולא יפחת , הרלוונטיים צווי ההרחבהיעמוד בהוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על העובדים ובהוראות 
 זה. להסכם 4ג'/בנספח מהשכר המפורט 

שירות בתחומי השמירה העסקת עובדים על ידי קבלני וף ציבורי כמשמעותו בחוק לאור היות העירייה ג  16.9
, הקבלן יחיל על עובדיו העוסקים בביצוע השירותים תנאי עבודה 2013-והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

 .שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים, כהגדרתם בחוק הנ"ל
יחול הסכום  4בנספח ג'/לבין הזכויות שפורטו  הניקיוןחום מקרה של סתירה בין הזכויות הנוהגות בת בכל 16.10

 .או תחול ההוראה שמיטיבים יותר עם העובדים

, תוך הקפדה 1951-כל העובדים יועסקו על ידי הקבלן בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 16.11
 יתרה על שעות עבודה רגילות בהתאם להוראות הפרק השני לחוק זה.

 דרשו לשעות עבודה נוספות, אלא באישור מראש ובכתב  של העירייה. העובדים לא י 16.12

 , אשר ירכז את הטיפול בתלונות עובדי הקבלן ביחס לתנאי העסקתם.התעמיד אחראי מטעמ העירייה 16.13
מר  -סמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה   יהיה העירייה, האחראי לנושא מטעם העירייהעד להודעה אחרת מצד 

 קובי שמעוני.
, כי זכותם להגיש תלונה לאחראי כאמור וכן מתחייב למסור לכל םעובדיה מתחייב ליידע את כלקבלן ה 16.14

. הקבלן מתחייב להמציא את הטופס האמור לכל עובד להסכם זה 10ב'/כנספח המצורף  הודעה בנוסחעובד, 
  במקום שיהיה נגיש לעובדיםבנוסח דומה בתחילת עבודתו ובנוסף לפרסם את מודעה 

הודעה אחד מן העובדים המועסק בביצוע השירותים ף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל הקבלן יצר 16.15
בכתב בדבר מיקום מדויק של תיבת תלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי 
 הקבלן. בנוסף, יידרש הקבלן לצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל

  ם המועסקים בביצוע השירותים אותה עת.עובדיה

עבודה, בהתאם וככל שידרש לכך לול בתלוש השכר החודשי של עובדיו כל הודעה הקשורה בדיני היכהקבלן  16.16
 על ידי העירייה.

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי העירייה, ככל שיבוצעו ביקורות  16.17
 לעיל. 8-ו 7וק עמידת הקבלן בהוראת ס"ק כאלה, שמטרתן לבד

העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין בנוסח אשר בדבר מטעמו  לעירייה תצהירהקבלן מתחייב להמציא  16.18
 . ששה חודשיםאחת לוזאת , למסמכי המכרז 3/ב'כנספח צורף 

ימים מהיום   7זה בתוך לבטל הסכם  תרשאי עירייהה תהא 18הקבלן תצהיר כדרישת ס"ק היה ולא ימציא           
 לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בעניין זה בלןתצהיר, ולקהבו היה על הקבלן להמציא 

הקבלן ימציא לעירייה בכל עת שיידרש, אישור רואה חשבון כי הינו משלם לעובדים את כל התשלומים  16.19
ת מעביד עפ"י כל דין. העירייה רשאית והזכויות עפ"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום ומעלו

 לדרוש במהלך תקופת ההתקשרות, הוכחות נוספות לביצוע תשלומים כאמור.
להלן, אלא לאחר שימציא  39לא תכנס לתוקפה הודעת הארכת תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף  16.20

על פי חוקי העבודה הקבלן לנציג העירייה תצהיר בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים, 
ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים למתן השירותים. בתצהיר  3/'בבנספח המפורטים 

יפורטו ההרשעות בדין פלילי של הקבלן, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות של מי מבעלי השליטה בו, 
י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על יד

בגין הפרה של חוקי העבודה ביחס לתקופה שממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד הארכת ההתקשרות. 
לתצהיר יצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או 

 העדרם.
יום מיום קבלת הודעת  15על ידי הקבלן לנציג העירייה תוך  התצהיר ואישור מנהל ההסדרה יומצאו          

 ההארכה.
( אותה "ביקורת השכר"בדיקת תנאי העסקת העובדים )להלן: עם  , בכל עת,הקבלן מתחייב לשתף פעולה 16.21

תבצע העירייה בעצמה או באמצעות איש מקצוע אשר תמנה העירייה כבודק שכר מטעמה, כמשמעותו בחוק 
 הגברת האכיפה. 

 ידרשיאשר  ולהציג כל מידע כל מסמךמסור למתחייב הקבלן  21בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק מ 16.23
 השכר, לרבות כל המפורט להלן: לצורך עריכת ביקורת להמציא

 ה אליה מתייחסת ביקורת השכר.תקופהבמהלך  העובדים שהועסקו על ידורשימת כלל  16.23.1

 .  2002  –התשס"ב  בחוק הודעה לעובד, ולעובד, כמשמעות ותהודעהעתקי  16.23.2

 פנקס שכר ותלושי שכר. 16.23.3
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 (.העובדיםפנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של  16.23.4

 .יםפנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד 16.23.5

אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד תשלומי המעביד  16.23.6
 עביד.שהועברו בידי המ יםותשלומי העובד

 טפסי מס הכנסה. 16.23.7

 דיווח מעביד למוסד לביטוח לאומי. 16.23.8

אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק וכל דין,  16.23.9
 והסכם זה.צווי ההרחבה, 

ל ולמנה קבלןבכתב ל ממצאי ביקורת השכרהפרה של זכות כלשהי של עובדים, יועברו העלתה ביקורת השכר  16.24
 ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה. 

 מואישור רואה חשבון מטע מיום שהומצאו לו ממצאי ביקורת השכר ימים 30הקבלן מתחייב להמציא בתוך  16.25
מלא של רכיבי השכר שלא כולל תשלום רטרואקטיבי  אופן תיקון הליקויים שהעלתה ביקורת השכר,המפרט 

 לעובדים שזכויותיהם הופרו. שולמו כדין 

בדבר פגיעה בזכויות  מהעירייהיום על כל תלונה שתועבר אליו  14מתחייב להשיב בכתב בתוך הקבלן  16.26
 ה. טופל ובתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שב .עובדיםה

תהא חוק להגברת האכיפה ההתראה מינהלית על פי  עירית עכומוסכם בזאת, בכל מקרה בו תתקבל בידי  16.27
תהא טענה כלשהי בשל כך ומבלי  לקבלןימים, מבלי ש 14תוך  לידי סיוםזה הביא הסכם רשאית ל העירייה

 .יחשב כהתנהגות בחוסר תום לביהווה הפרתו על ידי העירייה או שביטול ההסכם 
הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות תשלומי  16.28

 .הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחיםמע"מ, מס 
כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו כשירים   16.29

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות 
 .2001-תשס"א

קבלן בביצוע הוראות הסכם זה, אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" לא יועסק אדם כלשהו על ידי ה 16.30
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים כהגדרתו של מונח זה 

 (."התקנות")להלן בפרק זה:  2003-)אישור המשטרה(, תשס"ג

תים יעביר הקבלן לידי העירייה אשור משטרה כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקפו ובטרם תחילת ביצוע השירו 16.31
 לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת ביצוע הוראות הסכם זה.

ביקש הקבלן להעסיק אדם נוסף במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, אשר לא נמסר לגביו לידי 
מיים לפחות בטרם החל אותו עובד בעבודתו העירייה אישור משטרה כאמור, יועבר האישור לעירייה יו

 כאמור.
להסכם זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות בהן הורשע הקבלן  16.32

להסכם זה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד  3/'בבנספח בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 
שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה הנ"ל בתקופה של שנה  האחרון להגשת הצעות להליך ו/או קנסות

 הקודמת למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או העדרם
 

 מנהל העבודה 17
ורכב ניוד  מצויד במכשיר טלפון סלולארי, שבאחריותו למוסדות החינוךהקבלן ימנה מנהל עבודה קבוע    17.1

 צוע השירותים.בייהא בארגון ופקוח מנהל העבודה תפקידו של  .ופיקוח

הקבלן יודיע בכתב לנציג העירייה על מינוי מנהל העבודה, אולם מינוי זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת    17.2
ימים ממועד שהודע לה על זהות  7אישור העירייה. לא הודיעה העירייה דבר אישורה או סירובה תוך 

ות נציג העירייה לדרוש החלפת אין במתן האישור כדי לגרוע מסמכמנהל העבודה יחשב הדבר כאישור. 
 להלן. 22מנהל העבודה כאמור בסעיף 

יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם העובדים, יוודא התייצבותם ינהל את השירותים, מנהל העבודה    17.3
ביצוע  ישגיח עללעבודה בזמן והחלפתם בהתאם לצורך, ינהל את העובדים העוסקים במתן השירותים, 

 הא בקשר מתמיד וסדיר עם נציג העירייה.הליקויים וי, יטפל בתיקון השירותים

 דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן.  העירייהלצורך קבלת הוראות    17.4
אגרות, לרבות תשלומים )הנלוות להעסקתו  תיועלוכל הומנהל העבודה כל ההוצאות הכרוכות בשכר    17.5

 דלק, אחזקה, ביטוח וכד'( יהיו על חשבון הקבלן.

בכל עת בה מבוצעים השירותים על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי נדרשת  מנהל העבודהנוכחות    17.6
 מטעמו.

ובימי שישי וערבי חג עד  18:00 שעה במשך כל שעות היום ועד ללקבלת הודעות ן זמי אמנהל העבודה יה   17.7
 .17:00חצי שעה לפני כניסת השבת או החג ובכל מקרה לא לאחר 
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כישורים לפקח   יכולת לתקשר עם עובדי הקבלן, וכן בעלהיה בעל ת וייבשפה העברמנהל העבודה ישלוט  17.8
 .על ביצוע השירותים

בעלי  המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו עובדיםכל ה 18.1 18
ובעלי כושר פיזי אים מיומנים בביצוע השירותים, ברי בעלי ניסיון וידע בעבודה, תעודת זהות ישראלית,

  לביצוע השירותים. מתאים
 לא יועסקו בביצוע השירותים עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או אינה יעילה.  

כל העובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם, לבצע את השירותים באופן מקצועי ואיכותי,    18.2
ם לביצוע השירותים ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה תוך עמידה במועדים ובלוחות הזמני

 ביותר, התנהגות הולמת, אדיבות, נימוס, ונכונות לסייע במידת הצורך. 
 לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו.  60%18.3

 
 . ים הנעדריםעובדשל ה מיידיתפעל לשם החלפה יא ויערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים, ה הקבלן       19.1 19

הקבלן יהיה אחראי לנייד את העובדים, לצמצם או להגדיל את מספרם וכל זאת במטרה לשמור על  19.2
 רמת ניקיון על פי דרישת העירייה.

 
ו/או אחד העובדים מנהל העבודה  נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של 20

אדם אחר בעל כישורים ב להחליפוהקבלן יהיה חייב , וק נוסףלפי שיקול דעתו וללא כל נימו
שעות  24החלפת כל עובד אחר תתבצע תוך  ימים. 7תוך  . החלפת מנהל העבודה תתבצעמתאימים

 ממועד קבלת הדרישה.
 

על חשבונו תלבושת אחידה הולמת, הכוללת בגדי עבודה אחידים  עובדיוכל הקבלן מתחייב לספק ל 21.1 21
(. המדים יהיו מותאמים לעבודה בקיץ ובחורף בהתאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה. ם""המדי)להלן: 

ו/ או בבניין  סמל הקבלן יופיע על המדים באופן בולט שיאפשר את זיהוי העובדים במוסד החינוך
 .  העירייה

לעבודה פעמים בשנה לפחות, ולדאוג שכל העובדים יגיעו  2 הביגוד הקבלן מתחייב להחליף לעובדיו את 21.2
 .מדים כשהם נקייםעם ה

 באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים מגיעים לעבודה עם המדים מידי יום.  21.3

 
הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של  22

יספק לעובדיו ו/או בודה וידריך את עובדיו בנושא בטיחות בע. הקבלן שירותיםכל אדם אחר במהלך ביצוע ה
לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג 

 שימוש בציוד זה.על ידי העובדים . הקבלן יפקח כי אכן יעשה שירותיםשל ה םביצוע עבודה מסוגללהשתמש בו 
 

 וחומרים כלי עבודה, ציוד מכני .ו
 

 ויוחזקואלו יהיו רכוש הקבלן ו לשם ביצוע השירותים הנדרשקבלן מתחייב להמציא את כל הציוד ה   23.1 23
 .במצב תקין וסדיר

 ד בתנאי התקן הישראלי, ככל שקיים כזה.וכל הציוד יעמ 23.2

ירכשו, ככל הניתן, מתושבי העיר  שירותיםלפחות מהחומרים שירכשו על ידי הקבלן לשם ביצוע ה 50% 23.3
 עכו.

 
וחומרים אשר לדעתו של נציג העירייה אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה, או שאינם במצב ציוד  24.1 24

תקין, רשאי נציג העירייה לדרוש את החלפתם והקבלן יסלקם מן האתר ויביא במקומם ציוד וחומרים 
 אחרים המתאימים לדרישות. 

ים הדרושים לבצוע העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרים ו/או כלים מסוימ 24.2
 והקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה כזו ללא שהוי.  שירותיםה

 
הציוד והחומרים במקום בטוח ונוח לגישה, כדי לאפשר עבודה  וןהקבלן ידאג בעצמו ועל חשבונו לאחס 25.1 25

 רצופה וללא עיכובים.

טרה לשמור על רמת הקבלן יהיה אחראי לנייד את הציוד לצמצם או להגדיל את כמותו  וכל זאת במ 25.2
 ניקיון על פי דרישת העירייה.

 

לעירייה  קבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים להשתמש בכל ציוד או חומרים השייכים ה    26.1 26
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 וכד'. , טלפונים, מחשביםמחסניםבין אם ציוד טכני ובין אם מבנים, 

 העירייה   ( חדרי שירות בבניין 2ים בשני )יהיה רשאי הקבלן לאחסן ציוד וחומר 1על אף האמור בס"ק  26.2
 (, אשר יועמדו לרשותו לטובת מטרה זו בלבד על ידי העירייה. "חדרי השירות")להלן בסעיף זה: 

 הקבלן אחראי לניקיונם, ואחזקתם השוטפת של חדרי השירות ולשמירת הסדר בהם.
א תמורה והקבלן יהיה אחראי מובהר בזאת כי העירייה מעמידה את חדרי השירות לטובת הקבלן, לל

בלעדי לציוד, לחומרים ולכל פריט נוסף המאוחסנים בהם. העירייה לא תהא אחראית מכל סיבה שהיא 
לכל נזק, בלאי ו/או אובדן שיגרמו לציוד, לחומרים ו/או לכל פריט נוסף המאוחסנים בחדרי השירות 

 ן. בכל דרך שהיא, לרבות: נזקי אש, מים, גניבה ו/או נזק בזדו
הקבלן מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין 

 נזק, אובדן ו/או פגיעה כלשהי לציוד, לחומרים ו/או לכל פריט אחר שיאוחסן בחדרי השירות.
 

 
 התמורה .ז

 
 כמפורט להלן: ן תמורה תשלם העירייה לקבל זה הסכםשל הקבלן על פי  וקיום כל התחייבויותי תמורת 27
 

 ניקיון מוסדות חינוך:
 :ניקיון יומי

 

 שם ביה"ס מס"ד

יומי מחיר 
למשמרת 

לפני ראשונה 
כולל  -מע"מ

 חומרי ניקיון

מחיר יומי 
למשמרת 

ראשונה לפני 
לא  -מע"מ

חומרי  כולל
 ניקיון

מחיר יומי 
 למשמרת שניה

 -לפני מע"מ
חומרי  כולל

 ניקיון

מחיר יומי 
 למשמרת שניה

לא  -ני מע"מלפ
חומרי  כולל

 ניקיון 

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  חנ"מ ניצנים .29.1

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אל מנארה .29.2

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אשכול .29.3

 ________ש"ח ________ש"ח _____ש"ח___ ________ש"ח  גורדון .29.4

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  חנ"מ אייל .29.5

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  אל אמל .29.6

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  נועם הרצוג .29.7

 ________ש"ח ________ש"ח _______ש"ח_ ________ש"ח  התומר .29.8

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  ויצמן .29.9

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  רמב"ם .29.10

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  יסודי תורה עיר .29.11

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח  שזר .29.12

יסודי תורה שיכון  .29.13
 )בית יעקב(

 ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח ________ש"ח 

     :סה"כ 

 
  :)למוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים(  ניקיון משימתי

 
 לא כולל חומרי ניקיוןמחיר לשעת ניקיון  שם המוסד מס"ד

 לפני מע"מ
מועדונית נוער במפרץ  .29.15

 שלמה 
 ________ ש"ח

 ________ש"חמועדונית נוער  ברח'  .29.16
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 לא כולל חומרי ניקיוןמחיר לשעת ניקיון  שם המוסד מס"ד
 לפני מע"מ

מועדונית נוער במפרץ  .29.15
 שלמה 

 ________ ש"ח

 בורלא
מועדונית נוער ברח'  .29.17

 בבל
 ________ש"ח

מועדונית נוער ברח' בן  .29.18
 גוריון

 ________ש"ח

 ________ש"ח הפוך על הפוך .29.19
 ________ש"ח מרכז פסגה .29.20
 ________ש"ח ירות פסיכולוגיש .29.21

 ________ש"ח                       סה"כ:   
 

  לשעת ניקיון לפני מע"מ ________ש"ח  -אתרים נוספים בתחום שיפוט עיריית עכו על פי דרישת העירייה
 * לא כולל חומרי ניקיון

 
מצא לנכון, להזמין מהזוכה שירותי ניקיון * העירייה שומרת לעצמה את האפשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמועד שת

שאינם כוללים אספקת חומרי ניקיון באתרים נוספים בתחום שיפוט עיריית עכו על פי דרישת העירייה, וזאת בכפוף 
 לאספקת חומרי ניקיון על ידי העירייה )במידת הצורך( לצורך ביצוע השירותים.

 
 :בניין העירייהניקיון 

 

 חידת מידהי תיאור השירותים מס"ד
מחיר לביצוע 

השירותים לפני 
 מע"מ

מספר עובדי 
 ניקיון

 )לא כולל מפקח(

 משמרת בוקר .29.23
(7:00 – 15:00) 

 יום שירותים
 

1 

 משמרת אחר הצהריים  .29.22

(15:30 – 18:30) 
(16:00-18:00) 

 יום שירותים

 5 

 
       1 

 1  יום שירותים (12:00 – 8:00משמרת יום ו' ) .29.23

שירותי ניקיון לחלונות בכל הבניין  .29.24
אופציה בלבד שלא  -)פנים וחוץ(

  תחושב כחלק מן ההצעה

קומפלט לביצוע 
 העבודה כולה

 
----- 

  :סה"כ   

 
 הסכומים הנקובים לעיל יעודכנו באופן הבא:  28

 
. עדכון התמורה הבגובה שיעור שינוי שכר המינימום המעודכן ביום חתימת חוזה ז הנותרים יעודכנו 75% 28.1

במועד העלאת שכר המינימום ותחול על כל החשבונות שיוגשו בגין  ךבגין העלאת שכר המינימום תיער
תקופה המאוחרת למועד העדכון. חל העדכון באמצע החודש, יחולק החשבון בהתאמה והעדכון יחול בגין 

 חלק השירותים שבוצע לאחר מועד עדכון שכר המינימום.
העתקים  לושהבשחשבון מפורט  גיש הקבלן לנציג העירייהי ,גרגוריאני בכל חודש 5-ד לעלחודש,  אחת   28.2

 לעירייה, ככל שניתנו כאלה.  בחודש החולף ובגין השירותים שניתנו על יד
 לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי נציג העירייה.

 ימים ממועד שהוגשו לו.  10נציג העירייה יבדוק החשבונות, תוך 
 

  יום מתום החודש שבו הוגש על ידי הקבלן,  45 ךישולם תו כפי שאושר על ידי נציג העירייה,החשבון           . 29
 דין.הוראות כל האמור בהסכם זה  ו/או עפ"י  וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

 
 תשלום. במועד הה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף לכל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי חוז .30



 24/2018 פומבימכרז 

 ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 

   

45 

 
 לכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. .31

 
 פרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.ס .32

 
בגין לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת  29ף התמורה הקבועה בסעי .33

 המניחהנ"ל  התמורההקבלן מצהיר כי  קיום כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
 לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה. ,את דעתו ומהווה תמורה הוגנת

 
 התמורה בגין השירותים תשולם כנגד ביצוע בפועל.עוד מובהר כי  .34
 
תוספת בשיעור התוספת  קבלןל עירייהה תשלם של עובדי ניקיון בלבד נוספותעבודה  שעות בגין .35

(. הבסיס לחישוב תוספת "תוספת שעות נוספות"הקבועה בחוק שעות עבודה ומנוחה )להלן: 
 לעובד הניקיון, ללא רווח קבלני. שכר היסוד המשולםהשעות הנוספות יהא 

 

מצוינות,  מענק, נסיעות, מחלה, כגון 4/'גשבנספח תשלומים נוספים המופיעים מתחת לטבלה             .36
 .)ללא רווח קבלני( ישולמו בנוסף להצעת הקבלן כנגד הוכחת תשלום

 
 

 תקופת ההתקשרות .36
 

_ ועד _____יום מהחל , שנתייםלמשך תקופה של זה סכם השירותים יבוצעו על ידי הקבלן מכוח ה 37.1 .37
 ליום ________.

וניינת בביצוע השירותים, כולם או העירייה תהא זכאית להודיע לקבלן על תקופות בהן אין היא מע      37.2
ולא  -בהתאם להודעת העירייה  –השירותים, כולם או חלקם  ויינתנחלקם, ובתקופות אלה לא 

ובלבד שנציג העירייה הודיע לקבלן אודות  בהתאמה –תשולם התמורה בעדם או חלקה היחסי 
 יום מראש לפחות. 21תקופות אלה 

 
תקופות נוספות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על .38

שאורך כל אחת מהן לא יעלה על שנה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה 
בטרם תום  ייםשנים ובתנאי שהודיעה לקבלן על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש חמשעל 

 העירייה להאריך.תקופת ההתקשרות אותה תבקש 
יום ממועד  14הודיעה העירייה לקבלן על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הקבלן לעירייה, תוך 

הודעת העירייה, הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה 
 מת בידיה לגבייה.בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיי

 
ההתקשרות לפי הסכם ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע .39

יום לקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל  30לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה מראש של זה, כולה או חלקה, 
קבל את התמורה בגין ל ומעט זכותטענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, ל

 למועד סיום או הפסקת ההתקשרות, כאמור.עד בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על ידם שירותיה
 

 איסור הסבת ההסכם .40
 

ו חלקו, או כל חבות או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב רשאי  והקבלן אינ 40.1
 הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב  25%עברת ה      40.2
 לעיל. 1כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק 

 
למסור לאחר כל חלק  רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או וקבלן אינה 41.1 .41

מראש  עירייהר הפעולות הקשורות בביצוע השירותים, לרבות העסקת העובדים, אלא באישומה
  ובכתב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה       41.1
וא הסכם כי יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נש
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 זה.
הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות        41.2

 העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא אחריות  41.3

 כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
עסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה ה      41.4

 יצוע השירותים לאחר.בכשלעצמה, משום מסירת 
 

 ושיפוי בנזיקיןאחריות  42
ן ו/או הפסד העלולים לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובד העירייהכלפי בלעדית אחראי  קבלןה 42.1

לעובדי  ו/או  קבלןל ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או הו/או למי מטעמ האו לעובדיו/עירייה להיגרם ל
בגין ו/או בקשר ו/או  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם קבלןהו/או לקבלני משנה מטעם  קבלןה

כל מי ו/או  וו/או עובדי קבלןהכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כתוצאה ו/או הנובע מהשירותים  ו/או 
  מטעמו.

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על  העירייהאחראי כלפי  ולבד קבלןה 42.2
  נשוא ההסכם. שירותים הביצוע לצורך  ו ו/או המשמש ו/או על ידי מי מטעמ ויד

 םזקים כאמור ומתחייב לשפותנמכל אחריות לגבי  הואת הפועלים מטעמ  העירייהפוטר את  קבלןה 42.3
 נזק שייגרם להם ועל כל  על כל העירייהב מאת ממועד קבלת דרישה בכת ימים  7תוך   םו/או לפצות

ודיע ת העירייה. משפטיות ואחרות בקשר לכך לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  וחויביסכום ש
על  ,מפניה  העירייהובמידת הצורך להגן על  להתגונן ואפשר לתכנ"ל ו ועל כל תביעה שתוגש נגד קבלןל

 . קבלןשל ה וחשבונ

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  קבלןהלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי  העירייה 42.4
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מהעירייהסכומים אשר נתבעים 

 קבלןהשל  מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו לעירייהור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו כאמ קבלןה
 כאמור לעיל.

  ביטוח 43
 

, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות קבלןאחריותו של הלהבטחת  43.1
למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי  ולערוך ולקיים על חשבונ קבלןה

ול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים לפי שיק ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור על פי דין
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  5/'נספח גוהתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  "(. טופס אישור קיום הביטוחים)להלן: "

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  קבלןה 43.2
ידי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על ם בישראל המורשי קבלןה

בתרופות  העירייהבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את  לעירייה קבלןהמבטחי 
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן  קבלןה בגין הפרת ההסכם.

 .מהעירייהם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי חלותו של הסכ

 לעירייהאו תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע 43.3
אחריות כלשהי בקשר לכך  ה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי עירייהלא יהוו אישור כלשהו מה

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על קבלןהשל  ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  עם  קבלןה -ביטוח כלי רכב 43.4
מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין , ביטוח אחריות 

גבלים )ביטוח חובה( ,חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מו
, כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות ₪ 600,000 -אחריות שלא יפחת מ

חובה   ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב  הרכב וכן לנזקי גוף שאינם  של פוליסת כלי  הסטנדרטים
 בהתאם להגדרות הפלת"ד.

ב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח "כלי רכ 43.5
 ש"ח למקרה. 2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  קבלןה 43.6
 וח.בפוליסות הביט

ו/או הפועלים  קבלןהלבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  קבלןה 43.7
מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית 

אחראי לנזקים בלתי  קבלןמובהר, כי ה של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  מתחייב קבלןה 43.8
 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

לנזקים  אחראי קבלןאחראי ה,  עירייהקיע את זכויות האת הוראות הפוליסות באופן המפ קבלןהפר ה 43.9
 ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל  עירייהטענה כלשהי כלפי ה ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת.

 להפרה יסודית של ההסכם. תיחשבסעיף זה על כל תנאיו  הפרת 43.10
 

 הפרות וסעדים. 44
 

הינם תנאים  68-ו, 65, 64, , 51-42, 40, 39, 23, 20, 19, 18, 17 ,16,15 ,13 ,11, 10, 6כי סעיפים מוסכם בין הצדדים  44.1
 הסכם.זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ה הסכםעיקריים ויסודיים של 

 
 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זההוכח  44.2

 
 םירותיהשהתראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  לושיתנו לקבלן שהאמור לעיל, מוסכם כי באם נ בנוסף לכל .45

 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.אלה לא תוקנוו
 

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת מן  46.1
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך לעיל את העירייה  44.1,44.2,45 ההפרות המפורטות בסעיפים

 .כשהם צמודים למדד )חמש עשרה אלף ש"ח(, ₪ 15,000

 תהא רשאית העירייה: 1נוסף לאמור בס"ק ב 46.2

 .לבטל את ההסכם לאלתר 46.3
 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.   46.4

 
הקבלן לתקן, על חשבונו, ליקויים או פגמים העומדים לעירייה, מתחייב  מבלי לפגוע מן הסעדים האחרים 47.1 47

 .עירייההנציג העירייה ושל ם (, לשביעות רצונ"ליקויים")להלן:  שירותיםב

בעצמה לתקן את הליקויים  תרשאי תהא העירייה, שירותיםשנתגלו בביצוע הלא תיקן הקבלן במועד ליקויים  47.2
להשבה מיידית של כל  תהה זכאיתעל חשבונו של הקבלן ומצעות קבלן אחר ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות בא

מיוחדות. העירייה רשאית לגבות מן הקבלן הוצאותיה הוצאות  15%ה, בתוספת הוצאה או נזק שנגרמו ל
 בהתאם לסעיף זה בכל דרך, לרבות בדרך של קיזוז מן התמורה לה זכאי הקבלן מכוח הסכם זה.

  
, להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשיתוסף לכל האמור לעיל יהא רשאי נציג העירייה נב         48.1  48

במועד מהמועדים  יםבכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות(, "פיצויים מוסכמים")להלן: 
הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה 

 כדלקמן:

 הנושא / הליקוי מס"ד
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 
 בש"ח

 100 פח אשפהאי החלפת שקית ב  .1

2.  
 בניין העירייהמוסד/מרכז עירוני/אתר// של מוסד החינוךאי ביצוע ניקיון 

 1,000 בשלמותו

 500 אי העסקת עובדים עם מדים )הפיצוי הינו לכל עובד(  .3

 700 הינו בגין כל עובד חסר(אי העסקת עובדים בכמות נדרשת )הפיצוי   .4

 500 העסקת עובד בניגוד להוראות נציג העירייה  .5

6.  
ממוסד/מרכז /בחלק ממוסד החינוךאי ביצוע עבודת ניקיון 

 500  מבניין העירייהעירוני/מאתר/

 700 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום  .7

8.  
של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת בטבלה  הפרת קלה

 500 זו 

9.  
של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת  הפרת חמורה

 1,000 בטבלה זו. 

 500 ביצוע עבודת ניקיון שלא לשביעות רצון נציג העירייה  .10
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ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום  בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד         48.2
 , בגין החודש בו בוצעה ההפרה.חודשיתמהתמורה ה 5%

 המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד. פיצוייםכל סכומי ה 48.3

קבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או נציג העירייה כקביעתו של  48.4
 שהוא כנגד העירייה בשל כך. טענה מכל מין וסוג

 דין. וע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל אין באמור בסעיף זה כדי לפג 48.5
 

המזכים את העירייה  זה הסכםוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מ 48.6
 בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם,  וטל עיקול זמני או קבוע או נעשתהה 48.7
 ימים ממועד ביצועם. 14והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

, כולם או חלקם, או הקבלן ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או  48.8
צו פירוק או  ואו ניתן נגד ,בקשה לפירוק ורצון, או שהוגשה נגדהחלטה על פירוק מו נתקבלה על יד

למען קבל ארכה או ו א פנה לנושיוכולם, או חלקם, או שה וא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיושה
 לחוק החברות. 350פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

נתן או הציע שוחד, מענק או ו שיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמכ 48.9
 זה או ביצועו.  הסכםטובת הנאה  בקשר עם 

זה אינה נכונה, או שהקבלן לא  סכםתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הה 48.10
 ה.גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימ

 
יום לא יהווה הפרה של  30על ה שלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלכי איחור בת בזאתסכם מו 49.1 49

 תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. הא זכאית לכל סעד אויזה והקבלן לא  הסכם
יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית,  30איחור העולה על   49.2

 . 1961-תשכ"א
 

לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה  עירייה זכאית 50
 אחרת שהיא.

 
 ערבויות 51

 
 צוע תשלום כלשהו על ידיפי חוזה זה וכתנאי לבי-להבטחת מילוי התחייבויותיה של החברה על  51.1

 ת ובלתי מותניתת בנקאית אוטונומיהעירייה, תמציא החברה לעירייה עם חתימת החוזה ערבו  
 יום מתום 90עד שתוקפה )להלן: "ערבות הביצוע"(,  4בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע בנספח ג'/   
 תקופת ההתקשרות, בסכומים כדלקמן:    

 

  ₪ 200,000 -לניקיון מוסדות חינוך            

  ₪ 30,0000 -לניקיון בניין העירייה            

 

 פעם, כתבי הארכה של ערבות הביצועמדי פעם ב עירייהלהמציא לרה חבה תבמקרה הצורך, מתחייב  51.2
 ועד למועד שיהיה מאוחר בשלושה כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל 
 חודשים לפחות ממועד השלמת ביצוע העבודות על פי חוזה זה.  

 בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה ו/או ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפהכ  51.3
 .הוישולמו על ידחברה ין, יחולו על הילפי הענ 

 רבות ביצועע עירייהלהמציא מיד ל חברהה תבמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב  51.4
 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע. 

 
על פי החוזה ו/או על  חברהמה התשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל כלחברה לגבות מה תזכאי עירייהה 52

 פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.
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 שירותים בשעת חירום  53
 

ובין שאינה מוכרזת, בהתאם הקבלן מתחייב ליתן שירותים לעירייה בשעת חירום בין שהינה מוכרזת 
 להוראות המנהל  והוראות פיקוד העורף.

 
 
 אכיפת דיני עבודה .54

 
 העירייה, בין צורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי ל       54.1  

 ין שאינו עובד העירייה, הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן:שהינו עובד עירייה וב                  

 
 .רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת ייחוס הבדיקה, כפי שיידרש על ידי המנהל (1)

 .  2002  –הודעה לעובד/ת, כמשמעותה בחוק הודעה לעובד/ת, התשס"ב  (2)

 פנקס שכר ותלושי שכר. (3)

 של העובד/ת(. פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי (4)

 פנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד/ת. (5)

אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד תשלומי  (6)
 המעביד ותשלומי העובד/ת שהועברו בידי המעביד.

 טפסי מס הכנסה. (7)

 דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי. (8)

ת, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבו (9)
 וכל דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות בנוסח המצ"ב.

    
   הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נשוא חוזה  54.2
 העירייה,  –לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות זה, הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד                 
 אליו יוכלו עובדי הקבלן להתקשר ולהתלונן על פגיעה בזכויותיהם ו/או בתנאי העסקתם.                

 ית ו/אובנוסף, הקבלן ימסור לכל עובד, הודעה בכתב בשפתו של העובד )עברית ו/או ערבית ו/או רוס  
 להתקשר למוקד אכיפה מטעם העירייהת(, בו יציין את זכויות העובדים אמהרית, או כל שפה נוספ  
 ולהגיש תלונה על פגיעה בזכויותיהם.   
 

 בוטל. – 63 -55
 

 השבתת שירותים טו.
 

 הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה      64.1 64
 לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה  זה, מכל סיבה  שהיא,            
 עובדי רשויות מקומיות. של             

 
    השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן לעירייה פיצויים  64.2

  ( לכל יום עבודה שבו לא  ₪)במילים: חמישים אלף  ₪ 50,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של     
 ביצע את העבודות.     
 

אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של העירייה, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט 
ערבות בנקאית( ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה 

 מהשבתת שירותי הקבלן.

 
רוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על פי כל דין מבלי לג 64.3

ועל פי חוזה זה, תהא העירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים 
בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים 

 הוצאות מיוחדות של העירייה.  15%ים כאמור בתוספת של אחר
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לפי  64.4
לעיל, לחלט את ערבות הביצוע  2שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק 

 בגין הפרת חוזה. כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, 
 

לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות  1-3הוראות ס"ק  64.5
 בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

   
ות במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי דריש 64.6

שעות. אם הקבלן יפר חובה זו כאמור,   3 החוזה, לצורך ביצוע העבודה, תוך פרק זמן שלא יעלה על 
תקזז העירייה מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים מוסכמים 

 מראש המפורטת בנספח ד' לחוזה להלן.  
 
ה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר חילוקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עיל 64.7

 מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.
 

 שונות .גי
 

 העירייה מצהירה כי: 65
 התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין. בהסכם זה נתקיימו כל  65.1

 פים תקציבייםבסעיההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר   65.2 
             1813211750 ,1813311750 ,1938000750.  

 
במלואו וכי  בין הצדדיםהמוסכם והמותנה כל זה משקפות נכונה את הסכם הוראות  מוסכם בזאת כי  66

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה,  פרסומים, העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות,
 קודם לחתימתו.  ,בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו לליםשאינם נכ

 
 אם נעשה בכתב זה לא יהא לו כל תוקף אלא הסכם ל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות כ 67.1 67

 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה מנוע האיהקבלן שני מורשי החתימה מטעם העירייה. ובחתימת               
 ורה. בדרך האמ              

 זה, לא יחשב הויתור כויתור על כלויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם  67.2
הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 

 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 

תו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות או הקבלן לא יאט את קצב עבוד 68
 מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 
, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי לכתובת הצדדים כמפורט בראשית ההסכםכל מסמך שנשלח בדואר רשום  69

ת או בפקסימיליה יראו אותו ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישי 3הנמען עם תום 
, או במועד קבלת אישור  טלפוני כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  70
 סכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.והייחודית לדון ב

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

________________   _______________ 
 הקבלן               העירייה                                             
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 .הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייה
 כדין.פומבי סכם קדם מכרז לה

 .עומד בדרישות הדיןההסכם 
 

______________   __________________ 
 חתימה             תאריך 
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  1נספח  ג'/

 

 לשירותי ניקיון במוסדות חינוך מפרט מיוחד

 

 תכנית עבודה .א
 

 שירותי הניקיון יבוצעו בשתי משמרות.  .1

 3ה'. כל עובד במשמרת הראשונה יועסק  –בימים א' משמרת ראשונה תבוצע במהלך שעות הלימודים,  .1.1
)שלוש( שעות לפחות. מספר העובדים לא יפחת מהמצוין בטבלה אשר בפרק ב' להלן ליד שם מוסד 

 החינוך.

תבוצע החל משעת סיום הלימודים, בכל ימי הלימודים. כל עובד במשמרת השנייה  משמרת שנייה .1.2
יפחת מהמצוין בטבלה אשר בפרק ב' להלן ליד שם מוסד  שעות לפחות. מספר העובדים לא 3.5יועסק 

 החינוך.
 

 יבוצעו השירותים המפורטים להלן:  בתקופת הלימודים .2

הניקיון . חדרי הספח ובתי המלאכה, המעבדותהמסדרונות, המשרדים, הכיתות, יומי של יום  יקוינ .2.1
 מידי יום. וניגוב לוחות הסרת אבק  ,שטיפה, כולל טאטוא

מי של חדרי השירותים הכולל שטיפת הרצפות וניקוי האסלות, המשתנות הכיורים ניקוי יום יו .2.2
 והברזים בחומרים המתאימים לכך והמבטיחים השמדת חיידקים.

ריקון יום יומי של כל סלי האשפה והפחים המוצבים בשטח מוסדות החינוך למתקני האשפה  .2.3
והפחים תוחלפנה מדי יום שקיות  הרשותיים המותקנים מחוץ לשטח מוסד החינוך. בכל סלי האשפה

לאיסוף האשפה. השקיות תהיינה במידות המתאימות למידת סל האשפה או הפח בהתאמה ותהיינה 
 בטיב המבטיח עמידותן.

 בחדרי השירותים ימולא מדי יום סבון הידיים. .2.4

דשית נייר טואלט ומגבות נייר לניגוב ידיים ימסרו למנהל מוסד החינוך או למי מטעמו בכמות החו .2.5
 המפורטת בפרק ב' להלן, לצד שמו של מוסד החינוך.

פעמים בשבוע כולל טאטוא, שטיפה,  3מקלטים, אולמות ספורט, אולמות מופעים וספריות יש לנקות  .2.6
 הסרת אבק וניגוב לוחות.

יום ובהתאם  45 -בכל מקום בו קיימים חלונות בבית הספר, יש לנקותם לפחות פעם ב –חלונות  .2.7
 אוויר. להשפעות מזג ה

במוסד החינוך בין האחד לעניין מפרט זה הינה כל אחד מימי הלימודים  "תקופת הלימודים" .2.8
  היסודיים.( בבתי הספר 30.6( ועד השלושים ליוני )1.9בספטמבר )

 ו'.  –להלן ימי הלימודים הינם ימים א'  2בכל בתי הספר למעט אלה המפורטים בס"ק  .2.9

 ה'. –נם ימים א' ימי הלימודים הי אל אמלת הספר יבב .2.10
 
 

הקבלן יקבל מנציג העירייה לוח חופשות שנתי לכל בתי הספר המפרט את הימים בהם נמצאים תלמידי בתי 
הספר בחופשה ובהם לא יבוצעו השירותים, למעט משמרת ראשונה אשר תבוצע בחופשות ארוכות ביום 

 האחרון לחופשה, בהתאם להנחיית מנהל מוסד החינוך.
 

קיון יתבוצענה עבודות נ ,,  שבועיים לפני מועד התחלת הלימודיםבחופשת הקיץ/ המועד בפסח  שבוע לפני חול .3
 תחילת שנת הלימודים. להמשך/ יסודי שמטרתן הכנת מוסדות החינוך 

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תכלולנה העבודות
 צביעת מוסד החינוך. ניקיון יסודי של כל הרצפות והפנלים לאחר .3.1

 יסודי מאבק, פסולת ולכלוך של כל שטחי מוסד החינוך.ניקיון  .3.2

 ניקיון יסודי של חדרי השירותים,  לרבות האסלות, המשתנות, הכיורים והברזים שבהם. .3.3

 ניקיון יסודי של החלונות באמצעות מיכון מתאים. .3.4
 
 



 24/2018 פומבימכרז 

 ו/ או בבניין העירייה מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים, שירותי ניקיון במוסדות חינוך

 

   

53 

 
 

האורות והמזגנים על הקבלן להקפיד ולוודא כי בסופו של כל יום עבודה, כל החלונות במוסד החינוך סגורים,  .4
כיתות, משרדים, מעבדות, חדרי ספח, בתי מלאכה, אולמות,  –כבויים וכל החדרים נעולים )חדרים משמע 

 מקלטים וכו'(.
 

על הקבלן להקפיד ולוודא נעילת מוסד החינוך בסופו של כל יום עבודה, אלא אם כן נתבקש מפורשות אחרת  .5
 על ידי מנהל המוסד.
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 פירוט השטחים .ב
 

. הכמות המחייבת הינה זו הקיימת בפועל בכל מוסד חינוך. הינם הערכה בלבדסדות החינוך המפורטים להלן, לרבות מספר המתקנים המפורטים בטבלה, מו שטחי
  לא תשולם תוספת כלשהי לתמורה בגין שטחים או מתקנים שלא פורטו בטבלה שלהלן.

 

 שם ביה"ס מס
 מס' 

ימי לימוד 
 בשנה

מס' 
מינימלי 
 של עובדי
ניקיון 

במשמרת 
 השניה

מס' 
עובדי 
נקיון  

במשמרת 
 הראשונה

חבילות 
נייר 

טואלט 
 לחודש

חבילות 
נייר 
ניגוב 
ידיים 
 לחודש

מס' 
כיתות 
 לימוד
 )מ"ר(

 מס'
 משרדים

 )מ"ר(

 חדרי 
 מורים
 )מ"ר(

חדרי 
 ספח

 )מ"ר(

אולם 
 ספורט
מרכז 
 פיס

 )מ"ר(

 אולם
 )מ"ר(

 שירותים
 )מ"ר(

 ממ"ד
 )מ"ר(

 מחסנים
 )מ"ר(

ח שט
ברוטו כולל 

מעברים 
 ומדרגות

 10 8 9 1 2 268 חנ"מ ניצנים  .1
(440) 

4 
(62) 

1 
(60) 

4 
(60) 

0 1 
(120) 

8 
(16) 

1 
(120) 

1 
(15) 

1097 

 18 8 8 1 4 235 אל מנארה  .2
(882) 

 1 
(90.95) 

4 
(125) 

0 0 4 
(149) 

2 
(187) 

0 1434 

 19 6 5 1 2 235 אשכול  .3
(937) 

2 
(36) 

1 
(46) 

8 
(190) 

0 0 4 
(32) 

2 
(149) 

0 1390 

 22 8 8 1 4 235 גורדון  .4
(1093) 

4 
(56.5) 

1 
(49) 

5 
(225) 

1 4 
(143) 

4 
(32) 

2 
(120) 

13 
(133) 

1719 

 17 8 8 1 3 257 חנ"מ אייל  .5
(595) 

5 
(47) 

1 
(43) 

13 
(304) 

1 
(220) 

1 
(45) 

5 
(40) 

2 
(112) 

2 
(46) 

1406 

 22 8 8 1 4 235 אל אמל  .6
(1078) 

4 
(84.5) 

1 
(34) 

7 
(252) 

0 0 5 
(50) 

2 
(126) 

0 1625 

 15 6 6 1 3 235 נועם הרצוג  .7
(691) 

3 
(66.5) 

1 
(43) 

9 
(222) 

1 
(1000) 

1 
(120) 

6 
(112) 

3 
(63) 

4 
(32) 

2762 

 19 6 6 1 3 235 התומר  .8
(958) 

3 
(69) 

1 
(28) 

8 
(170) 

1 
(520) 

1 
(143) 

3 
(114) 

1 
(100) 

4 
(71) 

2102 

 15 6 6 1 3 235 ויצמן  .9
(739) 

2 
(30) 

1 
(26.5) 

9 
(201) 

1 
(177) 

1 
(73) 

3 
(35) 

2 
(117) 

1 
(68) 

1399 

 14 6 6 1 3 235 רמב"ם  .10
(686) 

2 
(28) 

1 
(24) 

8 
(241) 

1 
(504) 

1 
(98) 

4 
(51) 

0 1 
(8) 

1632 

 יסודי תורה  .11
 עיר

235 2 1 5 4 11 
(362) 

3 
(46) 

2 
(20) 

5 
(106) 

0 1 
(104) 

4 
(40) 

1 
(102) 

4 
(20) 

740 

 12 0 0 1 1 235 שזר  .12
(558) 

3 
(50) 

1 
(35) 

6 
(237) 

1 
(350) 

0 7 
(70) 

2 
(113) 

1 
(16) 

2090 

יסודי תורה  ' .13
שיכון )בית 

235 2 1 5 4 8 
(320) 

2 
(35) 

1 
(20) 

5 
(56) 

0 1 
(40) 

4 
(40) 

2 
(172) 

1 
(12) 

1200 
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 שם ביה"ס מס
 מס' 

ימי לימוד 
 בשנה

מס' 
מינימלי 
 של עובדי
ניקיון 

במשמרת 
 השניה

מס' 
עובדי 
נקיון  

במשמרת 
 הראשונה

חבילות 
נייר 

טואלט 
 לחודש

חבילות 
נייר 
ניגוב 
ידיים 
 לחודש

מס' 
כיתות 
 לימוד
 )מ"ר(

 מס'
 משרדים

 )מ"ר(

 חדרי 
 מורים
 )מ"ר(

חדרי 
 ספח

 )מ"ר(

אולם 
 ספורט
מרכז 
 פיס

 )מ"ר(

 אולם
 )מ"ר(

 שירותים
 )מ"ר(

 ממ"ד
 )מ"ר(

 מחסנים
 )מ"ר(

ח שט
ברוטו כולל 

מעברים 
 ומדרגות

 יעקב(
 
 

 יומימספר שעות ניקיון  שבועי מס' ימי ניקיון שם המוסד מס'
   עדוני נוערמו 

 מפרץ שלמה .15
 

3 3 

 בורלא .16
 

3 3 

 בבל .17
 

3 3 

 בן גוריון .18
 

3 3 

 הפוך על הפוך .19
 

3 3 

   מוסדות היקף 
 מרכז פסגה .20

 
5 3 

 שירות פסיכולוגי .21
 

3 3 

 
 
 

________________________  ________________________ 
 העירייה                                                                     הקבלן                                                   
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  2נספח  ג'/

 מפרט מיוחד לשירותי ניקיון בניין העירייה

 
 תכנית עבודה

 
 עובדות לכל הפחות וכמפורט להלן:  7שירותי הניקיון יבוצעו על ידי  1

 . 16:30עד  7:00-ה', במהלך שעות עבודה מ –ין העירייה, בימים א' עובדת אחת תעבוד בבני     1.1
 .16:30עד  7:00-ה', במהלך שעות עבודה מ –עובדת שנייה תעבוד בבניין העירייה, בימים א'            
 ה'. -, בימים א'18:30ועד  15:30ארבע עובדות יעבדו משעה            
 ה'. -בימים א' 19:30ועד  16:00עה עובדת נוספת תעבוד החל מש           

 .12:00ועד  8:00ביום ו' תעבוד עובדת משעה      1.2

 
 השירותים יבוצעו כמפורט להלן:  2

   ניקוי של כל חדרי השירותים בעירייה, בתדירות של אחת לשעתיים לכל חדר שירותים. הניקוי כולל       2.1
בחומרים המתאימים לכך והמבטיחים שטיפת הרצפות וניקוי האסלות, המשתנות הכיורים והברזים 

 השמדת חיידקים.

 מילוי שוטף של סבון הידיים בחדרי השירותים.      2.2

 ימצא נייר במתקנים בכל אחד מחדרימילוי מתקני מגבות הנייר בנייר לניגוב ידיים, כך שבכל עת       2.3
 השירותים.     

 א נייר במתקנים בכל אחד מחדריימצמילוי מתקני נייר הטואלט בנייר טואלט, כך שבכל עת       2.4
 השירותים.     

 ניקיון דלתות הכניסה לבניין העירייה פעם בשבוע לפחות.      2.5

 ניקיון שוטף של משטחי זכוכית וחלונות, בהתאם להנחיית נציג העירייה.      2.6

 העירייה. ביצוע ניקיונות דחופים במשרדים או בכל חלק אחר של בניין העירייה בהתאם להנחיית נציג      2.7

 בהתאם לנדרש לשם שמירה על נקיון ביצוע מטלות ניקיון נוספות עליהן יורה נציג העירייה, מעת לעת      2.8
 בניין העירייה.     

 מית וכל שטח אחר בבנייןניקוי של כל המשרדים, המסדרונות, חדרי הספח, הלובי, החצר הפני      2.9
 העירייה.     
 לרבות שולחנות, מחשבים, ארונות, , הסרת אבק ולכלוך מכל הריהוטהניקיון כולל טאטוא, שטיפה     
 מדפים, דלתות, ספי חלונות  מידי יום.      

 יג העירייה. ניקוי השטיחים יתבצעניקוי השטיחים באולם המועצה במידת הצורך ובהתאם לדרישות נצ 2.10
 פעמים בשנה.  4לכל הפחות      

 האסלות, המשתנות הכיורים והברזיםרצפות וניקוי ניקוי של חדרי השירותים הכולל שטיפת ה 2.11
 בחומרים המתאימים לכך והמבטיחים השמדת חיידקים.    

 בשטח בניין העירייה למתקני האשפהריקון של כל סלי האשפה, הפחים, המאפרות, המגרסות  2.12
 פנה מדישפה, הפחים והמגרסות תוחלהרשותיים המותקנים מחוץ לשטח בניין העירייה. בכל סלי הא     
 ידות המתאימות למידת סל האשפה אומשמרת שנייה השקיות לאיסוף האשפה. השקיות תהיינה במ     
 הפח בהתאמה ותהיינה בטיב המבטיח עמידותן.     

 בחדרי השירותים ימולא סבון הידיים. 2.13

 נייר טואלט ומגבות נייר לניגוב ידיים יותקנו במתקנים המיועדים לכך. 2.14

 צב מיכל אחד של חומר לשטיפת כלים, אשר ימולא מעת לעת בהתאם לצורך.בכל חדר שירותים יו 2.15

 
יום מראש( יבוצע ניקוי  14חודשים, או בתדירות אחרת עליה יורה נציג העירייה לקבלן )בהתראה של  4-אחת ל 3

 פנים וחוץ. –חלונות בכל בניין העירייה 
 

י סבון רחצת הכלים, מתקני נייר הטואלט הקבלן אחראי לקיומם ולתקינותם של מתקני סבון הידיים, מיכל 4
ומתקני מגבות הנייר לניגוב ידיים בכל חדרי השירותים בבניין העירייה והוא יתקנם או יחליפם על חשבונו לפי 

 הצורך מיד עם הווצר הקלקול או השבר בהם ו/או בסמוך לאובדנם )לפי העניין(.
 

ביום האחרון  -, ואם יום זה הינו יום חג או שבת ביום האחרון של כל חופשה מרוכזת של עובדי העירייה 5
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שלפניו שאינו יום חג או שבת, תבוצענה עבודות נקיון יסודי שמטרתן הכנת בניין העירייה לחזרת העירייה 
 לפעילות. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תכלולנה העבודות:
 ניקיון יסודי של כל הרצפות והפנלים. 5.1

 ת ולכלוך של כל שטחי בניין העירייה.ניקיון יסודי מאבק, פסול 5.2

 ריקון כל הפחים, סלי האשפה, המגרסות והמאפרות, והחלפת שקיות בהם.      5.3

 ניקיון של דלתות הכניסה לבניין העירייה.      5.4

 ניקיון יסודי של חדרי השירותים,  לרבות האסלות, המשתנות, הכיורים והברזים שבהם.      5.5

 גבת הנייר לניגוב ידיים בכל חדרין הידיים, סבון הכלים, נייר הטואלט ומבדיקת תקינות מתקני סבו      5.6
 תיקונם, החלפתם ו/או הצבת חדש. –השירותים. ככל שנתגלה בהם ליקוי, פגם או אובדן      

 גוב ידיים בכל המתקנים, בכל חדרימילוי סבון ידיים, סבון כלים, נייר טואלט ומגבת נייר לני      5.7
 השירותים.     

 
על הקבלן להקפיד ולוודא כי בסופו של כל יום עבודה, כל החלונות בבניין העירייה סגורים, וכל האורות  6

 והמזגנים כבויים, למעט חדרים בהם נמשכת פעילות עובדי עירייה לאחר גמר ביצוע השירותים.
 

בודה, אלא אם כן על הקבלן להקפיד ולוודא נעילת דלתות כל החדרים בבניין העירייה בסופו של כל יום ע 7
משרדים, חדרי ספח, אולמות, חדרי ישיבות  –נתבקש מפורשות אחרת על ידי נציג העירייה )חדרים משמע 

 וכו'(.
 
 
 
 
 

________________________  ________________________ 
 העירייה                                                                     הקבלן   
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 3/'גספח  נ     

 

 (3בוטל )ראו נספח ב'/
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 להסכם 4/'גנספח 
 
 

 תמחיר עובד ניקיון
 
 

 7.3.9.2.2ה.ל  הודעת חשכ" -תמחיר עובד ניקיון

 כללי

 מעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון וכן מרכיביםהלמשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל  הודעה זו מציגה .1.1

שוועדת המכרזים על מנת  . זאתאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות, נוספים

 כויות עובדים.ז כי לא ייפגעולוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ותוכל 

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182בוצע לפי  שלהלןהתחשיב  .1.2

הנובעים משינוי שכר  ,שינויים בתעריפים השונים ייתכנו. הודעה זונכונות למועד פרסום  0הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.3

עדכנית למועד  רכיבי השכרעל המשרד לוודא כי טבלת המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. 

יש לעדכן את  ,לי המחושב לעילאמינקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינמקרה שבו ב עריכת המכרז.

 רכיבי השכר האחרים בהתאם.

צי או צו למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם קיבו .1.4

ה מטיב עם לבמקום בו המרכיב בטב . כמו כן,הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר

 יש לפעול בהתאם לטבלה. ,העובד לעומת הוראות הדין

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון

 בדצמבר 4 וםבהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מי, 2018 באפריל 1 הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום .2.1

 :2014בפברואר  5 וצו ההרחבה מיום 2012

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

ולאחראי על עובדי  שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון

הניקיון, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן 

 לחודש עבור משרה ₪ 5,300יעמוד על  הניקיון,

 לשעת עבודה. ₪ 29.12מלאה, קרי 

 ,2014-התשע"ד ,צו ההרחבה בענף הניקיון :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5 פיםסעי

 חופשה
1.34 ₪ 

(4.62%) 

1.36 ₪ 

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום  14ימי חופשה בתשלום או  12

, לפי אורך שבוע העבודה של בשנתיים הראשונות

 . העובד

 .3.5פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  ורא

צו ההרחבה ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א :מקור

 .15סעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך 

 6 - מהשנה ה לכל שעת עבודה. ₪ 0.35לעבודה, 

 . לכל שעת עבודה ₪ 0.46ואילך התעריף הינו 

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 ינואר.ב

אצל  או ותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלןוחישוב ה

אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק 

קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת 

אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת 

 .עבודתו של העובד במשרד

, הקבלן היוצא יעביר דוח במקרה של חילופי קבלנים

המוכרות שנות הוותק  לקבלן הנכנס ולמשרד, בגין

 שנצברו עבור כל עובד.

סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד :מקור

7. 

 
 

 חגים
1.01 ₪ 

(3.46%) 

1.02 ₪ 

(3.46%) 

 .חודשי עבודה 3לאחר  ימי חג בשנה 9-עובדים זכאים ל

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים 

אלא  ,אחרי החג לא נעדרו יום לפני ו/או יום

 .בהסכמת הקבלן

סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 .(א') 19

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.36 ₪ 1.36 הבראה

. ליום ₪ 424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

שיעור השינוי  יפל ראה יעודכן עהבתעריף יום 

שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים 

 , או2013לבין מדד חודש אפריל  ,דמי ההבראה

לפי  - פי התעריף המעודכן בשירות המדינה לע

 .הםינביהגבוה 

 .הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון

אשר  ,לעובד כרכיב נפרד דמי ההבראה ישולמו

תעריף זה כולל בתוכו . ד שכר השעהישולם לצ

תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה 

 והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם 

 עבור העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.

 .3.6 ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

, סעיף 2014-ד"עתשהצו ההרחבה בענף הניקיון, : מקור

11. 

 פנסיה
2.46  ₪ 

(7.5%) 

2.49 ₪ 

(7.5%)  

לקצבה לפנסיה,  משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות ב כהגדרתה

, החל על שם העובדתעשה  ,2005-גמל(, התשס"ה

זאת  .להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות מהיום הראשון

]נוסח משולב[ לפנסיה חבה צו ההרה' ל6למרות סעיף 

  חובה.

בתוספת וותק, דמי  יסודההפרשה תתבצע על שכר 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי 

 מילואים ודמי לידה. 

יום העובד עבד שעות נוספות או שעבד בבמקרה שבו 

  יש להפריש גם תמורת עבודה זו. המנוחה,

סעיף  ,2014-ד"עתשהצו ההרחבה בענף הניקיון, : מקור

-תשמ"טהפנסיית יסוד",  "הגדלת בדבר ההרחבה צוו ,9

1989. 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.73  ₪ 

(8.33%) 

2.77 ₪ 

(8.33%) 

חוק הפיקוח הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 מהיום הראשוןהחל  על שם העובד , תעשה2005

זאת למרות ת. לצורך ביצוע ההתקשרו להעסקתו

 [נוסח משולב] צו ההרחבהל ה'6 האמור בסעיף

 .לפנסיה חובה

בתוספת וותק, דמי  היסודההפרשה תתבצע על שכר 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי 

 מילואים ודמי לידה. 

העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין במקרה ש

ור הפרשה זה יהיה יובהר כי שיע .6%בלבד  עבודה זו

, לפי 150%או  125%בעד העבודה הנוספת שבוצעה )

 העניין(. 

בגין שכר היסוד יש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש  8.33%להפריש 

 . 6%להפריש 

צו ו ,1963-תשכ"גהי פיטורין, חוק פיצוי :מקור

 .9 בסעיף ,2014 -ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד

 ביטוח לאומי
1.13 ₪  

(3.45%) 

1.15 ₪  

(3.45%) 

 3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%מעבר לשכר זה משולם  .לאומיביטוח 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית 

מהשכר הממוצע  60%העובדים משתכרים עד 

 במשק. 

כמפורט  ,ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים

-, התשנ''ה[נוסח משולב]בחוק הביטוח הלאומי 

: חופשה, ותק, כגון ,מעבר לשכר היסוד, 1995

חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד 

 ארוחות.

-, התשנ"ה[נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי : מקור

1995. 

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
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ן השתלמותקר
2.46 ₪ 

(7.5%) 

2.46 ₪ 

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע  2014באוקטובר  1החל מיום 

תשלום זה יבוצע עבור הפרשות לעובד לקרן השתלמות. 

גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן  עובדים

ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי 

 דל.ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מח

היסוד החודשי הנקוב בהודעה שכר על ההפרשה תתבצע 

זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת 

דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג 

 ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות 

נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום 

הפרשה רק עבור השכר הרגיל  המנוחה. כלומר, תתבצע

 המשולם בגין עבודה ביום המנוחה. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע 

 ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.

 ,2014 -שע"דצו ההרחבה בענף הניקיון, הת מקור:

 .10סעיף 

   ₪ 42.08  ₪ 41.62 סה"כ

 

                                                 _______________________ 

 חתימת הקבלן                                                                

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

   נסיעות 

עד  ,ש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועלי

לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית 

 ליום עבודה. ₪ 26.4 היא

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן עלות 

 תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.

בהוצאות נסיעה  צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד מקור:

 .עבודהל

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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הפרשות לגמל 

עבור החזר 

 הוצאות

 נסיעה

(5%) (5%) 

החל מהיום  ,אישית על שם העובד לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 

 . על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד הראשון להעסקתו

 (.3)ב() 9סעיף  ,2014 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף הניקיון,  :מקור

   מחלה

-חוק דמי מחלה ההתשל"ובהתאם ל תשלום זה יבוצע על ידי המשרד

על על ביצוע התשלומים בפו רואה חשבוןכנגד קבלת אישור  ,1976

אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של 

. אין בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתיהעובד בחברה 

 כלפי העובד. הקבלןבאמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של 

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

 ביטוח לאומי(.השתלמות ועלויות מעביד 

צו ההרחבה בענף הניקיון, ו ,1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו :מקור

 .14סעיף  ,2014 -התשע"ד

 הניקיוןות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי תוספ

  9-במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה - שעות נוספות .3.1

באותו  11-משכר היסוד ותוספת הוותק. בגין השעה ה 1.25באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  10-ו

 משכר היסוד ותוספת הוותק. 1.5בד שכר של לעו יש לשלםיום עבודה )יום חול(, 

הקבלן, ימי חופשה על חשבון  3-ל חודשי עבודה ומעלה 6המועסק  עובדבחופשת נישואין זכאי  - חופשת נישואין .3.2

 מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

לשכר מלא ימים ויהיה זכאי  7העדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד ל - אבל ימי .3.3

  מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. בגין היעדרותו,

יהיה זכאי  ,עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה -ביום הזיכרון  היעדרות .3.4

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

 זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: כל עובד - חופשה ימי .3.5

מספר שנות עבודה אצל 
המעסיק או במקום 

 העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  - ימי הבראה .3.6

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 הלן: ל בהתאם לאמורהשירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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15 - 11 10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 - מהשנה ה

 

על  ,על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים רואה חשבוןישולם כנגד אישור  - מענק מצוינות .3.7

הודעת תכ"ם, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן ב ,י המדינהאמות מידה שנקבעו על יד בסיס

  .7.3.9.2.4בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון", מס' 

דעה זו המפורסם בהו : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ 1%גובה המענק יהיה  .3.7.1

, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(

 מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.  .3.7.2

יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא  .3.7.3

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה 

 קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .3.7.4

 כמעסיק.

יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש  ל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(,גובה השי לרגל כ - שי לחג .3.8

 212.5)יש להצמיד את התעריף  2013לבין מדד חודש ינואר  ,ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג

גובה השי לחג לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה זו,  - (, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה₪

 :. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(₪ 213.3יעמוד על 

החודשים אשר  3-שעות בחודש בממוצע ב  93משרה או שעבד לפחות  50% -עובד המועסק לפחות ב  .3.8.1

קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי 

 החודשים שקדמו למתן השי. 3 -בהתאם לחלקיות משרתו ב לחג 

 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןכאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  תשלום .3.8.2

, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .3.8.3

 כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים

 כגון: ביגוד, ציוד הניקיון, וח ההצעות על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספיםנוסף לאמור לעיל, בעת נית .4.1

 וכי לא ייפגעו זכויות עובדים. בהצעת הפסד, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר וכדומה

                                             _______________________ 

 חתימת הקבלן                                                             

 

 

 

 

 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 להסכם 5/'גנספח 

   אישור על קיום ביטוחים 
 לכבוד

 "(המזמינהו/או " "העירייה" :)להלן עיריית עכו
 עכו 34ויצמן 

 
ו/או בקשר עם שירותי גין ב ("קבלןה)להלן: "  ___________________________אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

 "(שירותים)להלן: "הושירותים נלווים עבור המזמינה בקשר עם המפורט בהסכם מיום _________  ןניקיו
 

 בזאת כדלהלן:מאשרים לביטוח בע"מ חברה אנו הח"מ_________________ 
 , כמפורט להלן:קבלןהקיימות של  פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קבלןלאנו ערכנו   .1

 
 ביטוח אחריות חוקית כלפי א. 

  הציבור )"ביטוח צד שלישי"(
 פוליסה מספר

___________ 

ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  קבלןלכיסוי אחריות על פי דין של ה
 עובדיה ולמי מטעמה, בגין ו/או בקשר עם השירותים.העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו, למזמינה ול

 למקרה ולתקופת הביטוח.   ₪ 2,000,000סך  :גבולות אחריות
 

ומי מטעמו בקשר עם ביצוע  קבלן.הביטוח מכסה את המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של ה1 :תנאים מיוחדים
 השירותים.

 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2
 הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל כנגד המזמינה . .3
 . רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד שלישי.4
 . הביטוח כולל כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.5
הביטוח מורחב לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים  של .6

 גוף שאינם  ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב  חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד.פוליסת כלי  הרכב וכן לנזקי 
ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית ככול ויש שימוש ב. 7

 .₪ 2,000,000בנ"ל עד סך של עבור נזקי גוף הנובעים משימוש  כיסוי  ללבטחו ב"ביטוח חובה", ייכל
 

 לכל מקרה ביטוח₪ 50,000אינה עולה על  : תתפות עצמיתהש
  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 פוליסה מספר
___________ 

על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין תאונות עבודה  קבלןלכיסוי אחריות ה
 ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדים המועסקים על ידו בקשר עם השירותים. 

 
 לתובע  ₪ 6,000,000סך  בולות אחריות:ג

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000סך 
 

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לתאונות עבודה  :תנאים מיוחדים
 בקשר עם השירותים. קבלןומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי ה

 
 לכל מקרה ביטוח ₪ 20,000ה על אינה עול השתתפות עצמית:

 _________)כולל(._____________ ועד_______________________ -תקופת הביטוח היא החל מ .1
 

 "העירייה"ו/או "הקבלן"  –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .2
 .עובדים ומנהלים של הנ"ל  וו/או חברות בנות ו/אעיריית עכו "המזמינה":  -לעניין אישור זה 

 

 כל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:ב .3
 .זדוןלמעט כלפי מי שגרם לנזק ב המזמינהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  א.

  לרעה, אלא םנוי תנאיהיו/או ביזמתנו ו/או לש קבלןההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ב.  
 ו/או השינוי המבוקש. הביטול יום לפחות לפני מועד 60תב רשום, הודעה בכתב, במכ ולמזמינה קבלןללאחר שנמסור      
 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחג. 
 מבוטל. –התקפות במועד התחלת הביטוח .חריג רשלנות רבתי     

 
 לום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתש הקבלן .4

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  .5

ו, במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי ותההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אהמזמינה , ולגבי המזמינה
לחוק  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  המזמינהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי ו הטוחייללא זכות השתתפות בב

 .הנ"ל אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק, ולמען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 
 
ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות .6

 המפורטים באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.

 
       _____________  ___________________          ________________ 

  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך 
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 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________ :פרטי סוכן הביטוח
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 להסכם  6/'גנספח 

 
 נוסח ערבות בנקאית

 
 
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 מס'                           . ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 
( אנו ערבים בזה כלפיכם "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________בקשת ____ על פי

להסכם ביניכם לבין הקבלן לביצוע ( וזאת בקשר ___________₪ )____________לסילוק כל סכום עד לסך של 
 ./ או בבניין העירייהו במוסדות חינוךשירותי  ניקיון 

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור ל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כ

 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2018 אוק'ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  14תוך 

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

 
אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.__________ קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. __________ דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 רבותינו זו בטלה ומבוטלת.ע  __________לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 7/'גנספח 
 
 
 

 אריך: ________ת         ודלכב
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה אודות ידיעה בדבר האפשרות למסור הודעה על פגיעה בזכויותיי כעובדהנדון: 
 

__________________  ידוע לי כי כל תלונה שתהא לי על אי מילוי חובות הקבלן כי בזאת, צהירמהנני  .1
 יה, לשם בירורה מול הקבלן.י( כלפי או על פגיעה בזכויותיי כעובד רשאי אני להגיש לעיר"הקבלן")להלן: 

 
 יה מסרתי לקבלן דרישה בכתב, למלאיה הודעה בכתב לפיכמו כן ידוע לי כי רשאי אני להגיש לעיר 2.1 .2

 כלפי חובה מן החובות שלהלן:             
 שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;מתן חופשה  2.2
 לחוק חופשה שנתית; 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  2.3
 לחוק חופשה שנתית; 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  2.4
 לחוק שעות עבודה 6היתר לפי סעיף איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא  2.5

 ומנוחה;              
 תאם להוראות היתר שניתן לפי הפרקפות או במנוחה השבועית שלא בהאיסור העבדה בשעות נוס 2.6

 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;             
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 9איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  2.7
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  2.8
 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 17חה השבועית לפי סעיף תשלום גמול עבודה במנו 2.9

 לחוק עבודת הנוער; 20איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  2.10
 לחוק עבודת הנוער; 21איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  2.11
 לחוק עבודת הנוער; 24איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  2.12
 לחוק עבודת הנוער; 25נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף איסור העבדת  2.13
 כשניכוי הסכומים היה –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף     2.14

 ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;            
 א לחוק הגנת השכר;25העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף  2.15
 ( לחוק הגנת השכר;1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  2.16
 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום; 2.17
 יד)ב( לחוק33צו הרחבה, לפי סעיף תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב ב 2.18

 ;1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז             
 ת נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספתאה, החזר הוצאוהוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבר 2.19

 יוקר;             
 ת ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעתהוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר המרכיבים א     2.20

 העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים;            

 ת, בהתייעצות עם שר האוצר וארגוןשר התמ" הפרת הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שיקבע 2.21
 מעבידים שלדעת השר הםהעובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני              
 יציגים ונוגעים בדבר.            

 

כאמור ה יימים ממועד מסירת ההודעה לעירי 30ידוע לי כי רק אם החובה לא מולאה בידי הקבלן עד תום   .3
בעד פרק הזמן בו הועסקתי במתן השירותים יה ילעיל עשויות חובות הקבלן כלפי לחול גם עם העיר

 ה בהתקיים התנאים הקבועים לכך בחוק שעיקרם:יבעירי

 באמצעות ארבעה עובדים לפחות;  יהיהעירהשירות ניתן אצל  3.1
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 ע ורציף;השירות ניתן במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבו         3.2

 
ה או ארגון העובדים ימסר על ידי או על ידי ארגון העובדים היציג בעיריייכולה לה 2הודעה כאמור בסעיף  .4

על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים, ובלבד שאני הסכמתי  –שאני חבר בו, ובאין ארגון כאמור 
 לכך.

 
יה בקומה השנייה ייה במזכירות העיריר לעיראני למסו לעיל יכול 2-ו 1בסעיפים ידוע לי כי הודעות כאמור  .5

 יה.יבבניין העיר
 

 ה תהיה רשאית לפנות אלי לשם קבלת פרטים אודות הודעתי  ובירורה.יידוע ומוסכם עלי כי העירי .6
 

ה תהא רשאית לקבל מהקבלן, באמצעות רואה חשבון או בודק שכר שתעסיק יכמו כן מוסכם עלי כי העירי .7
ה, ים מלאים על אופן העסקתי ועל השכר שקיבלתי במהלך תקופת העסקתי בשירות העירילצורך כך, פרטי

 וי הרחבה החלים עלי. והכל במטרה לבדוק התאמת תנאי העסקה אלה לדרישות החוק, לרבות הוראות צ
 

 
 
 
 

 : __________________עובד: ____________________________      חתימת העובדשם ה       
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