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ערכינרת
איגוד ערים כנרת
מכרז פומבי מס' 11-2020
עם הליך תחרותי נוסף1
למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כינרת

מסמך א' -הזמנה להציע הצעות והוראות להמשתתפים
מסמכי המכרז (כמסומן באות שלצידם)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים.
טופס הצעת המציע (כולל טבלת רכיבי שכר ,עלות שכר מינימאלית ופירוט עלויות נוספות).
נוסח כתב ערבות המכרז /ההצעה.
מבוטל
נוסח אישור רו"ח בגין מחזור כספי/איתנות פיננסית וביצוע תשלומים לעובדים עפ"י דין.
הצהרת המציע בדבר מאפיינים שונים של המציע.
אישור עו"ד /רו"ח בדבר זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה במציע.
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבורים.
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.
הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
מפרט השירותים ,כוח האדם והציוד הדרוש
החוזה ,הכולל את הנספחים שלהלן:
נספח א' :נספח הוראות ביטוח – (אישור על קיום ביטוחים).
נספח ב' :נוסח ערבות בנקאית לביצוע
נספח ג' :כתב התחייבות לשיפוי
נספח ד' :התחייבות לשמירה על סודיות
נספח ה' :בדיקה ע"י בודק שכר מוסמך

הבהרה -בכל אחד מהמסמכים/נספחים מופיע מידע רלוונטי וחשוב להצעה .יש לקרוא את כל המסמכים
בעיון ולהבינם .כמו כן ,תשומת לב המציע לכך ,כי הינו נדרש לצרף להצעתו מסמכים ואישורים נוספים
מעבר למסמכי המכרז דלעיל ,והכל כמפורט בהמשך הוראות המכרז שלהלן ,כאשר מכלול המסמכים שעל
המציע לצרף מהווים יחד את מסמכי המכרז.
 .1כללי
איגוד ערים כנרת (להלן" :האיגוד" ו/או "המזמין") מבקש לקבל בזאת הצעות לאספקת שרותי אבטחה
ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת ,הכל כמפורט במסמך /מכרז זה .השירותים יינתנו
לפי ההוראות המפורטות במסמכי המכרז כולם ,לרבות חוזה ההתקשרות ונספחיו ,כאשר על הזוכה או
הזוכים במכרז ,על פי העניין ,יהיה לספק את כל כוח האדם ,כלי הרכב ,הציוד והאמצעים הדרושים
לביצוען ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והחוזה (להלן" :השירותים").

 1לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף 16.3
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להלן רשימת החופים:
א  .חוף צינברי ,ברניקי ושקמים
ב  .חוף מפרץ אמנון
ג  .חוף כינר
ד  .חוף דוגית  -גולן
ה  .חוף כורסי  -לבנון  -חלוקים
ו  .חוף סוסיתא
ז  .חוף שיזף רותם (חוף פתוח)
ח  ** .חוף צמח
ט ** .חופי טבריה  :חוף הדקל והחוף הנפרד

** מובהר בזאת כי בחירת זוכה למתן שירותי האבטחה והשמירה בחופים:
צמח ו ב חופי טברי ה מותנים בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים
והשגת מימון .לא ייחתם חוזה לגבי חופים אלה לפני השלמת אישורים
והשגת ה מימון .כמו כן ,המזמין יהיה רשאי להוסיף ו/או לגרוע חופים
מהרשי מה שלעיל בהתאם לשיקול דעתו ו לשינויים שיהיו בחופים שבתחום
אחריותו בתקופת ההתקשרות .
המזמין שומר לעצמו את הזכות למתן שירות י אבטחה בחופים נוספים
בתחומו הסטטוטור י של האיגוד עפ"י צרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
לידיעת המציע -האיגוד הינו גוף סטטוטורי שהוקם מכוח חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,תשס"ח-
( 2008להלן" :החוק") ,אשר נחקק במטרה להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה,
בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכנרת ,ולהגביר את האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע ולצמצם את
הפגיעה בכנרת (הכל כאמור בסעיף  1לחוק) ,כאשר תפקידיו של האיגוד מנויים בהוראות החוק ,ובמיוחד
בסעיף  7לחוק (על תתי -סעיפיו) ,הכוללים ,בין היתר ,ייזום הליכי תכנון ופיתוח; הקמה ,ניהול ,החזקה,
הפעלה וטיפוח החופים ,לרבות ניקיונם; פיתוח ,תפעול ותחזוקה של תשתיות בתחום האיגוד ,לרבות
תשתיות לדרכים ,וכן למים ולביוב והספקת שירותי מים וכיו"ב; מילוי תפקידיה של רשות מקומית
בתחום האיגוד; פיקוח ואכיפה ועוד.
הרשות הינה זרוע הביצוע של האיגוד לשם ביצוע משימותיו ותפקידיו של האיגוד ,כאמור בסעיף 10
לחוק.
נמסר בזאת למשתתפים כי המזמין הינו גוף ציבורי לפי הוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג ,2013-וכי הוראות החוק הנ"ל חלות עליו כגוף
ציבורי ועל קבלן השירות שיוכרז כזוכה במכרז זה ועל עובדיו.
( -)Iפיצול זכיה -המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים ,להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או
לממש את ההצעה בחלקים ו/או בשלבים ,במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה ,בין אם
מדובר בפיצול הזכיה לחופים השונים ו/או פיצול הזכייה לקבוצות חופים אשר יוגדרו ע"י המזמין
מהרשימה כאמור בסעיף  1לעיל ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ,לרבות המפורט
בסעיף  27להלן .למען הסר ספק ,כל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
( -)IIהמזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי זוכה זה או
אחר ,יעניק את כל השירותים ,או חלק מהם ,במתחם חופים מסויים או בחלק ממנו ,במספר מתמחים
או בחלק מהם ,בכל עת ובכל פרק זמן ,וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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( -)IIIביטול ו/או צימצום היקף העבודות -המזמין יהיה רשאי בכל החופים לצמצם ואף לבטל
את מתן השירותים ,כולם או חלקם ,בכל עת ובכל פרק זמן ,וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .2הגדרות
כל עוד לא נאמר אחרת לצד המונח (ואף אם נאמר ,שאז יש בכך אך להוסיף ,על האמור בסעיף זה) ,תהא
למונח ההגדרה כמפורט בסעיף זה להלן:
האיגוד -איגוד ערים כינרת כהגדרתו בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת ,התשס"ח.2008 -
המזמין -איגוד ערים כנרת.
המציע -מגיש ההצעה למכרז.
החוק" -חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,התשס"ח."2008-
הזוכה /הקבלן /נותן (ספק) השירות -המציע שהצעתו תזכה במכרז.
"המנהל"– מנהל מחלקת ניהול ותפעול חופים ו/או קב"ט המזמין.
"הקב"ט" -קצין הביטחון של המזמין אשר יהווה את איש הקשר מטעם המזמין בעבודה השוטפת מול
הקבלן ו/או כל מי שימונה מעת לעת ע"י המזמין ,להיות הגורם העליון המפקח על כל העניינים נשוא
מכרז זה ,ובתוך כך ,יהיו באחריותו כלל העניינים המנהליים ,הלוגיסטיים והאחרים הנוגעים לקיום
הוראות החוזה שייחתם בין המזמין לבין הקבלן ,על מסמכיו /נספחיו.
המפרט -כמתואר במסמך י"ב -מפרט השירותים ,כוח האדם והציוד הדרוש
חוף ,חניון ,מתקן -חופי ומתקני האיגוד ו/או הרשות לגביהם נדרשים השירותים נשוא מכרז זה,
והמצויים בתחום האיגוד לפי החוק.
ספק השירות -עובדים מטעם הספק ,לרבות איש מערך האבטחה ,במיוחד כאלה שבינם לבין הספק
שוררים יחסי עובד-מעביד ,ולרבות ספקי/קבלני משנה מטעמו ועובדיהם של קבלני המשנה.
איש מערך האבטחה -כל אחד מהבאים :מפקח אבטחה ושמירה המשמש גם כנציג ספק השירות;
אחראי משמרת; מאבטח ,בודק בטחוני ,מאבטח מועדונים ,סדרן ,כולם כפי שהם מוגדרים במסמך י"ב
לחוברת המכרז.
צוות גיבוי -צוות מעבר לצוותי העבודה הקבועים ,המיועד לסייע בביצוע משימות תקופתיות וכן לתגבר
את צוותי העבודה הקבועים.
 .3קבלת מסמכי המכרז
את מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף מינהלת הכינרת בצומת צמח ,בניין מכבי אש (טל:
 )04-8591910תמורת עלותם בסך  ₪ 250שלא יוחזרו ,החל מיום רביעי  4.11.2020בין השעות 8:00-
 .16:00בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז ,החל מהמועד הנזכר לעיל ,גם באתר האינטרנט
של הרשות בכתובת , www.kineret.org.il :תחת לשונית "מכרזים" .ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים
הנ"ל.
 .4תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה לשנה אחת בלבד ,כאשר למזמין תהא האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות בתום השנה ,בשנה אחת נוספת (להלן" :אופציית המזמין") ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין ,וזאת עד לתקופת הארכה מצטברת של  3שנים לכל היותר (סה"כ  4שנים).
ב .המציע שיזכה במכרז יידרש להיות מוכן להתחיל את עבודתו תוך  7ימים לכל המאוחר מיום
ההודעה על הזכייה .עם זאת המזמין אינו מתחייב להתחלת עבודה במועד הנ"ל וייתכן כי המועד
יידחה לפי שיקול דעת המזמין בהודעה שתימסר על כך למציע.
תקופת ניסיון -שלושת החודשים הראשונים של ההתקשרות עם המציע ייחשבו כתקופת נסיון,
ג.
במהלכה תיבדק יכולת המציע לעמוד בכל תנאי החוזה .המזמין יהיה רשאי במשך תקופה זו לבטל
את ההתקשרות עם המציע בהודעה מוקדמת מראש ובכתב בת ( 14ארבעה עשר) יום ,וזאת מבלי
צורך לנמק את הודעת הביטול וללא כל פיצוי .לצורך זאת ,בין היתר ,המזמין יהיה ראשי לקבוע
"זוכה שני" בהתאם לאמור בסעיף  20להלן.
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 .5תנאי סף ותנאים נוספים
תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז ,בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן (על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו
בתנאי הסף):
א .המציע הינו קבלן שירות בתחום השמירה עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
תשנ"ו ,1996-המחזיק ברישיון תקף של משרד הכלכלה ,שלא בוטל או הותלה .יש לצרף להצעה
העתק נאמן למקור של הרישיון.
ב.

המצאת מלוא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976 -להלן" :חוק
העסקאות") ,וביניהם האישורים הבאים מהגורמים המתאימים הנקובים בחוק ,ובכללם:
אישור לפיו המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי דין
()1
ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,או לחילופין אישור כי הוא
פטור מניהולם של הנ"ל (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון/
יועץ מס);
אישור כי המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על
()2
הכנסותיו (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון /יועץ מס);
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו
()3
בעל זיקה אליו (כמשמעותו בחוק העסקאות) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים ו/או חוק שכר מינימום ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה
לפחות שנה ממועד העבירה האחרונה (יש למלא את התצהיר בנוסח המצורף
כמסמך ח');
תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו מתקיים אחד מאלה (יש למלא
()4
את התצהיר בנוסח המצורף כמסמך ח'):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
()I
(להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;
()II

(א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
(ב) אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא הצהיר על התחייבותו לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה
כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
(ג) התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו
התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי
פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
(ד) המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה
זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך
 30ימים ממועד ההתקשרות.

ג.

המציע הינו ,תאגיד (לרבות שותפות רשומה) פעיל ,אשר נרשם כדין ורישומו לא בוטל ,פקע או
נמחק .יש לצרף להצעה העתק מתעודת ההתאגדות ברשם החברות ובכל מרשם רלבנטי אחר.

ד.

ערבות בנקאית להבטחת ההצעה -המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית,
ברת חילוט ,של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א 1981-ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות
למכרזים ממשלתיים הערבות תהיה על סכום של ( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף שקלים חדשים)
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(להלן" -ערבות ההצעה" או "ערבות המכרז") .הערבות תעמוד בתוקפה החל מתאריך
 19.11.2020ועד ליום ( 16.2.2021כולל) או כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לתנאי ההזמנה.
הערבות תהא ערוכה עפ"י הנוסח במסמך ג' למכרז.
המציע יאריך את תוקף ערבות ההצעה לבקשת האיגוד ,עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
המציע שיזכה במכרז ,יחליף את ערבות המכרז בערבות לביצוע החוזה כאמור וכמוגדר בהוראות
החוזה המצ"ב.
לעניין תנאים נוספים לערבות – ראה סעיף  7להלן.
הצעה שלא צורפה אליה ערבות הנ"ל או שצורפה אליה ערבות שאינה תואמת את תנאי המכרז
תיפסל על הסף ולא תידון כלל.
ד.

יש להמציא אישור כי המציע הינו תאגיד למתן שירותי שמירה ובעל רישיון תקף למתן שירותי
שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב.1972-

ה.

יש להמציא העתק רישיון מיוחד מטעם האגף לרישוי כלי יריה במשרד לבטחון פנים להחזקת 35
אקדחים לפחות.

ו.

המשתתף במכרז יהיה בעל רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה לפי סעיף  10ג' לחוק כלי היריה,
התש"ט –  .1949הרשיון יהא על שם המשתתף במכרז ,אם המשתתף במכרז הינו תאגיד ,יהיה בעל
הרשיון הנ"ל אחד מבעלי המניות המחזיק למעלה מ 25% -מהון המניות המונפק והנפרע או אחד
ממנהלי התאגיד' או אחד מן המנויים בסעיף ( 10א) לחוק כלי היריה ,התש"ט 1949-ובלבד שהציג
אישור רו"ח על מעמדו בתאגיד בהתאם לחוק.

ז.

למציע ניסיון מוכח באסמכתאות לפחות ב 3 -שנים האחרונות ( )2017-2019במתן שירותי אבטחה
ושמירה מקיפים לפחות ב 3-מוסדות ציבוריים מאובטחים .כמוסד ציבורי מאובטח יחשב מוסד
(כדוגמת משרד ממשלתי ו/או יחידת סמך ,רשות מקומית ,תאגיד סטטוטורי וכו') המעסיק לפחות
 10מאבטחים במשמרת לאתר או  30מאבטחים למשמרת במספר אתרים סמוכים בו זמנית.
יש להעביר כאסמכתא מכתב רשמי מהמוסד הציבורי הרלבנטי חתום ע"י קב"ט המוסד ו/או
הממונה על הביטחון במוסד להוכחת תנאי סף זה.
יינתן ייתרון למציע בעל ניסיון באבטחת מתחמים פתוחים ,פארקים ,שמורות טבע ,ארועים
המוניים ,מופעים וכד'.
מובהר כי הניסיון צריך להיות של המציע עצמו .על המציע לצרף אישור מאת המוסדות הציבוריים
בהן עבד ,חתום ע"י מנכ"ל/גזבר/קצין הביטחון ,המאשר את עמידת המציע בתנאי זה.

ח.

המציע בעל ניסיון מוכח לפחות ב 3 -שנים האחרונות ( )2017-2019בניהול חב' אבטחה ושמירה.
האישור יוגש בתצהיר בנוסח המצורף כמסמך ו' למכרז.

ט.

המציע מחזיק לפחות משרד פעיל אחד באזור הגולן ,בגליל או בעמקים בסמוך לכנרת או בצפון
הארץ בסמוך לתחום האיגוד"[ .משרד פעיל" הינו סניף משרדי ולוגיסטי כולל צוות של מנהל אזור,
מזכירה ,מחסן נשק וכד'] .האישור יוגש בתצהיר במסגרת מסמך ו' למכרז.

י.

יש להמציא אישור רו"ח לפיו המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות ( ₪ 6,000,000לא כולל
מע"מ) בכל אחת משלוש השנים  ,2017-2019בתחום האבטחה והשמירה בלבד ,בנוסח המצורף
כמסמך ה' למכרז.

יא.

יש להמציא אישור רו"ח המעיד כי המציע שילם בקביעות בשנים  2017-2019לכל עובדיו כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוצים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה
שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום בחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש .האישור
יוגש במסגרת מסמך ה' למכרז.

יב.

המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין
שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע
כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים .התצהיר יוגש במסגרת מסמך י' למכרז.
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יג.

עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל הזיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת
השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-ואם הורשעו ביותר משתי
עבירות – כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
כמו כן ,בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על המציע או על בעל הזיקה אליו,
כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות
המהוות עבירה ,בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה ,התשע"ב ;2011-לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה
אחת ,אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי
עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
להוכחת האמור המציע יצרף להצעתו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
בדבר הרשעות ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה ,קנסות בשנה
האחרונה ועיצומים כספיים ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה ,אם
היו ,או היעדר הרשעות.
הבהרה :סעיפים א' -יג' לעיל מהווים ,כאמור ,תנאי סף להשתתפות במכרז .הצעה שאינה
עומדת בכל תנאי הסף דלעיל ,תיפסל!

תנאים נוספים להשתתפות במכרז (שאינם תנאי סף)
בנוסף לתנאי הסף המפורטים לעיל ,על המשתתף לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז גם בתנאים הבאים
(על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאים אלו):
א .יש להמציא אישור עו"ד או רו"ח התאגיד המפרט את בעלי זכויות החתימה המוסמכים להתחייב
בשם התאגיד להתקשרות מהסוג הנדון ודוגמאות חתימה מטעם המציע (מסמך ז' למכרז).
ב .צירוף אישור קיום ביטוחים חתום בנוסח המופיע כנספח א' לחוזה.
לתשומת לב המציע -האישור הביטוחי הנדרש הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת יכולת המציע
להמציא אישור כזה ,כמופיע במסמכי המכרז ,במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח /סוכן הביטוח.
ג .יש להמציא תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות (מסמך ט' למכרז).
ד .יש להמציא הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים (מסמך י"א למכרז).
ה .יש להמציא עותק מתעודת ההסמכה לקורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל עבור מפקח
האבטחה והשמירה אשר יוצב מטעם המציע ואשר ישמש כנציגו בכל הקשור לביצוע משימות
האבטחה והשמירה נשוא מכרז/חוזה זה ועפ"י דרישות מסמכי המכרז.
ו .תחולת הוראות תקנה 6א(.א) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-לפיהן תידחה הצעה,
בהתקיים אחת הנסיבות הבאות:
(א) המציע או מי מבעלי השליטה בו (ככל ומדובר בתאגיד) ,הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;
(ב) המציע או מי מבעלי השליטה בו ,כאמור ,נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות המשפטית
אשר מגישה את ההצעה .המזמין יהא רשאי שלא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות
משפטית אחרת.
 .6כנס וסיור מציעים
 .6.1מציע אשר יהיה מעוניין בקיום סיור באתר חוף לדוגמא ,יפנה למזכירות באיגוד ערים כינרת בטלפון
 04-8591910או במייל  info@lakekinneret.co.il :לתיאום הסיור .למען הסר ספק ,סיור באתר חוף
עם נציג המזמין אינו חובה ואינו מהווה תנאי להגשת הצעה במכרז .ככל שיתקיים סיור לבקשת
המציעים הרי שזה יתקיים לא יאוחר מתאריך 9.11.2020
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פרוטוקול המפגש ,ככל שיתקיים ,יישלח לכל המשתתפים ויפורסם באתר האינטרנט של
המזמין בכתובת המופיעה בסעיף  11להלן.
 .6.2יודגש כי ההשתתפות במפגש ובסיור המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת
הצעות למכרז.
 .6.3באחריות המציעים לדאוג לבקר בחופי ומתקני האיגוד לצורך הכרת החופים ומאפייניהם .אין
באמור במסמכי המכרז ובהשתתפות בכנס המציעים כדי לפטור את המציעים מביקור בחופים
הרלבנטיים ,באופן עצמאי ובמיוחד ככל והוחלט ע"י המזמין שלא לקיים סיור מציעים על ידו.
מעבר לסיור המציעים דלעיל (ככל ויתקיים) ,רשאים המציעים להגיע לחופים ולמתקנים באופן
חופשי ועצמאי ,לראות ולהתרשם .במסגרת הסיורים העצמאיים הנ"ל ,לא ניתן יהיה לשאול
שאלות בנוגע למכרז ,וככל שתינתנה תשובות ע"י מאן דהוא במהלך הסיורים ,כולל עובדי
המזמין ,הן לא תחייבנה את המזמין .המזמין מצידו פוטר עצמו לחלוטין מכל טענה /תביעה של
המציעים ו/או הזוכים במכרז שהיא תולדה של היכרות לא מספקת של חופי ומתקני האיגוד.
 .7ערבות ההצעה/המכרז
המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ,על סכום של ( 150,000מאה וחמישים אלף)  ₪כולל מע"מ ,להבטחת
התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז.
הערבות תהא ערוכה בנוסח מסמך ג'.
הערבות תעמוד בתוקפה החל מתאריך  19.11.2020ועד תאריך  16.2.2021או כפי שיעודכן מעת לעת
בהתאם לתנאי ההזמנה .תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף
למסמכי המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
על אף האמור ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע הארכת הערבות
לתקופה נוספת של שלושה ( )3חודשים.
ועדת המכרזים תשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך לאחר שהמציע
שנבחר להעניק את השירותים המציא ערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי החוזה ,אך למעט אם הערבות חולטה
בהתאם לתנאי המכרז ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל.
המזמין יהא רשאי להציג את ערבות המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו) ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מ קום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות
ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות בדבר חתימת
החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל
דרך אחרת מהוראות המכרז.
מובהר ,כי אין בזכויות ועדת המכרזים/המזמין כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד א חר
אשר עומד למזמין בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
ועדת המכרזים/המזמין רשאים לחלט את הערבות ,מבלי ש יצטרכו לנמק בקשתם או לבסס
דריש תם או לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה ו/או בהארכתה יח ולו על המציע בלבד ,והמציע
לא יהא זכאי לשיפוי מאת המזמין ,גם במקרה שבו הצעתו לא תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.
מציע אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז ,אלא אם כן המציא למזמין במצורף
לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו  3חודשים מיום החזרתה למזמין.
 .8ההתקשרות המוצעת הינה על בסיס קבלת כלל השרותים המופעים במסמכי המכרז.
 .9דרישות השירותים הנדרשים
תאור מפורט של כל השירותים הנדרשים ותנאים נוספים הנדרשים מהמציע/ים שיזכה/יזכו במכרז
מפורטים במפרט השירותים הנדרשים במסמך י"ב למכרז ,בסעיפי החוזה וביתר נספחי ומסמכי המכרז.
יש לקרוא בעיון רב את החוזה (על נספחיו) ואת כל יתר המסמכים המצורפים למכרז.
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 .10הצעת המחיר
המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת שתתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה ע"ג מסמך ב'-
טופס הצעת המציע .תשומת לב המציע מופנית להוראות סעיף  12.3להלן לעניין אופן הגשת ההצעה
הכספית.
יובהר כי המזמין רשאי להשתמש בשירותי המציע הזוכה במכרז זה על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל
החופים או רק בחלקם ,וכן ,לפצל את הזכייה בין מספר זוכים .כמו כן ,רשאי המזמין על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להמחות לאחרים את זכויותיו על פי מכרז זה ,מבלי שיהיה שינוי ביתר תנאי המכרז.
 .11שינוי תנאי המכרז
 .11.1ועדת המכרזים רשאית בכל עת ,עד למועד הקבוע להגשת ההצעות ,לשנות כל תנאי מתנאי
המכרז ,בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם
להוראות סעיף  14להלן (שאלות ובירורים).
 .11.2שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים ותפורסם באתר האינטרנט של
המזמין בכתובת www.kineret.org.il:תחת לשונית "מכרזים" .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז .למען הסר ספק ,מובהר כי לא יהא תוקף לכל
התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי המכרז ,אלא אם ניתנה הודעה על כך בכתב שתשלח לכל
מגישי ההצעות לכתובתם כפי שנרשמה אצל ועדת המכרזים במועד הגשת מסמכי המכרז ו/או
שפורסמה באתר האינטרנט של המזמין .על המציע חלה חובה לעקוב באופן שוטף אחר פרסומים
של המזמין בקשר עם המכרז אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט.
 .11.3המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז
שיוגשו על ידם.
 .12אופן ומועד הגשת ההצעות
 .12.1המציע ימלא את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה ויכניסם למעטפה  ,שלא תשא עליה סימני
זיהוי כלשהם של המציע ,מלבד הרישום" :מכרז מספר ( "11/20להלן" :מעטפת המכרז").
 .12.2מובהר כי המציע יצרף למעטפת המכרז הנ"ל את ערבות המכרז כהגדרתה להלן ,את כל
התצהירים ,האישורים וההמלצות הנדרשים לפי תנאי המכרז ,וכן את הסכם ההתקשרות-
מסמך יג' כשהוא חתום על ידו בראשי תיבות בכל עמוד (לרבות נספחיו) וחתימה מלאה במקום
המתאים ,כאשר ככל ומדובר בתאגיד -חותמת על כל עמוד וחתימה ,וזאת ללא תיקונים או
מחיקות או שינויים.
חתימת המציע על הסכם ההתקשרות הנ"ל מהווה הסכמה לכל תנאיו והסכמה לחתום עליו אם
יוכרז כזוכה במכרז .למען הסר ספק מובהר כי הגם שהסכם ההתקשרות ייחתם ע"י המציע ,לא
יהא בכך כדי להעיד שנכרת הסכם מחייב עם האיגוד ,כל עוד לא הוכרז המציע כזוכה במכרז,
ואם זכה ,עדיין לא יהא בהסכם ההתקשרות החתום על ידו משום הסכם המחייב את האיגוד כל
עוד לא חתם האיגוד עצמו על הסכם ההתקשרות.
 .12.3כמו כן ,המציע ימלא את טופס הצעת המציע -מסמך ב' ויחתום עליו בחתימה מקורית מלאה.
אם המציע הינו תאגיד -יחתום מי שהוסמך לכך במסמכי ההתאגדות ובתוספת חותמת התאגיד
ויצורף אשור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע .מסמך ב' זה ,כשהוא חתום כאמור,
יוכנס אף הוא למעטפת המכרז.
 .12.4מבוטל.
 .12.5את מעטפת המכרז יש למסור ידנית לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי רשות ניקוז כנרת,
בכתובת :בית מכבי אש ,צמח ,ד.נ .עמק הירדן  ,15132לא יאוחר מיום חמישי  19.11.2020בשעה
.12:00
 .12.6מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא לדיון.
 .12.7כל עמוד בהצעה יוחתם בחותמת הרשמית של המציע בצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם
המציע .בנוסף יחתום המציע גם על נוסח החוזה (חותמת וחתימה) בתחתית כל עמוד מעמודיו
ומעמודי נספחיו ,ובעמוד האחרון בחוזה יחתום גם במקום המתאים היכן שמצויין "הקבלן".
 .12.8תיקונים בכתב יד ,של הצעת המציע ,אם יהיו ,יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת
מורשי חתימה וחותמת ליד התיקון.
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 .12.9מודגש בזאת כי המציע יגיש הצעה אחת בלבד .המזמין לא יתחשב בהצעות של אותו
מציע שהוגשו בשמות שונים ו/או שהוגשו על ידי גורם הקשור בו באופן כלשהו.
 .12.10על אף האמור בסעיף  12.5לעיל ,ונוכח החלטות הממשלה ו/או החקיקה בקשר עם משבר
הקורונה בדבר סגר ו/או הגבלות תנועה המוטלות מעת לעת על הציבור ,רשאי כל מציע להגיש
את הצעתו למכרז עד למועד הנקוב בסעיף  12.5לעיל ,גם בדרך של הגשה דיגיטלית לתיבת
דוא"ל מיוחדת של המזמין ,בכתובת.michrazim@lakekinneret.co.il:
מציע הבוחר להגיש את הצעתו למכרז כאמור בס'  10לעיל ,ישלח את הצעתו ו/או קישור
להורדת הצעתו ביום חמישי  19.11.20בין השעות  08:00-12:00בלבד ,אל כתובת המייל
כאמור לעיל.
כל מסמכי הצעת המציע אשר יוגשו באופן דיגיטלי כאמור ,ייסרקו בצבע ,לרבות ובמיוחד
תצהירים ,הצהרות ומסמכי התחייבות שונים ,המצורפים כנספחים להצעה ,וישלחו כאמור
לתיבת הדוא"ל הנ"ל של המזמין.
 .12.11כמו כן ,על המציע לשלוח את כלל מסמכי ההצעה המקוריים ,לרבות ובמיוחד את ערבות ההצעה
המקורית ,חתומה כדין ע"י הבנק ,כמפורט בסעיף  7לעיל ,באופן אשר כלל המסמכים הללו יגיעו
פיזית לידי מר שלום רנד ,מהנדס מנהלת הכינרת ,במשרדי המזמין בצומת צמח (בנין מכבי אש),
עמק הירדן ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימים מן המועד שבו הוגשה ההצעה לתיבת הדוא"ל של המזמין
כאמור.
 .12.12מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה ,על מסמכיו /נספחיו ,ועדת המכרזים רשאית לדחות כל
אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו ,לרבות מועד הגשת ההצעות ,ככל שתמצא לנכון ,ואף
מספר פעמים .על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים ,במידה שייקבע,
תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו ,אלא אם כן נאמר אחרת
בהודעה בדבר הדחייה .למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח הענקת ארכה
להגשת הצעות ושיקול הדעת בהקשר זה נתון אך ורק בידי ועדת המכרזים בלא שתחול עליה
חובה כלשהי לנמק את החלטה.
 .13תוקף הצעות
ההצעות למכרז תשארנה בתוקף עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה .כמו
כן ,לבקשת המזמין המציע יאריך את תוקף ההצעה ,וזאת עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
 .14שאלות ובירורים
 .14.1המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי
המכרז באמצעות פנייה בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל או פקס ,אשר תוגש לא יאוחר מיום רביעי
 11.11.2020בשעה .16:00
את השאלות יש להפנות בכתב בלבד ל:
שם :דנה בכר
תפקיד :מנהלת אגף מינהלת כינרת
טלפון04-8591910 :
פקס'04-6752220 :
כתובת :בית מכבי-אש ,צמח – עמק הירדן
דוא"לinfo@lakekinneret.co.il :
.14.2

באחריות המציע לוודא כי הפניה או הבקשה להבהרות אכן הגיעה לידי איש הקשר בכתובת
דלעיל ,בטלפון מס'.04-8591910 :
רק שאלות בכתב תעננה!

.14.3

המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להיענות או שלא להיענות לפניות או בקשות ,בין
אם נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאו .במסגרת בחינת הבקשות תעמודנה למזמין /לוועדת
המכרזים ,בין היתר ,הזכויות המפורטות בסעיף ( 16בדיקת ההצעות) ו( 14 -שאלות ובירורים).
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תשובות המזמין/ועדת המכרזים לבקשות תופצנה לכל המציעים כהודעה בכתב ,מבלי
לחשוף את זהות המבקש וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין בכתובת המופיעה בסעיף 11
לעיל .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי
המכרז ,אלא אם ניתנה הודעה בכתב כאמור ,שתשלח לכתובת המבקש כפי שצוינה בבקשה
להבהרות.
המזמין /ועדת המכרזים שומרים לעצמם את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור בסעיף
זה ,אשר תוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל.
 .15פסילת הצעות
מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומדת לרשות ועדת המכרזים על פי כל דין ועל פי הוראות מכרז
.15.1
זה ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול הצעות אשר הוגשו למכרז זה ,כמפורט
להלן:
 .15.1.1ככל ומדובר בהצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעית או מבוססת על הנחות
בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של המכרז ו/או מסמכי המכרז ,זולת אם החליטה
ועדת המכרזים אחרת .החלטת הוועדה וטעמיה ביחס להצעה או למספר הצעות
יירשמו בפרוטוקול.
 .15.1.2על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית להחליט כי אי התאמה לתנאי מסמכי
המכרז הייתה בגדר טעות סופר או טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה .תיקון כאמור
ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת המכרזים ויירשם בפרוטוקול.
 .15.1.3פתיחת או נקיטת הליכי פשיטת רגל ,פירוק ,כינוס נכסים ,פשרה והסדר ,כנגד
המציע ,ובלבד שההליכים כאמור לא התבטלו בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט
לאחר קיום דיון במעמד הצדדים ,או בהחלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת שלא ניתן
לערער עליה או שחלף המועד האפשרי לכך ,או תוך פרק זמן סביר שקבעה לכך ועדת
המכרזים.
 .15.1.4הפרה מצד המציע ו/או בעל מניות במציע של הוראות מסמכי המכרז.
 .15.1.5שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או בהון המניות של המציע אשר
ארע לפני הזכייה במכרז ,אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה.
 .15.1.6אם הורשע המציע ו/או בעל עניין במציע [כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך
ותקנותיו] וככל שמדובר בתאגיד עד לרמת זהות המציע האינדיבידואלי השולט
בפועל במציע ו/או מנהלו הכללי בעבירה שיש עמה קלון וכן אם ובמידה ונתקבלה
"המלצת פסילה" בכתב מטעם משטרת ישראל לאחר שזו קיבלה מאת האיגוד את
הנתונים אודות זהות המציעים ופרטיהם" .המלצת פסילה" משמעותה כל חוות דעת
שלילית הקושרת את המציע ו/או כל בעל עניין בו בגורמי פשיעה ו/או ארגוני פשיעה,
כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה ,תשס"ג.2003-
 .15.1.7אם המציע ו/או בעל מניות במציע קיבל או מקבל שירותים ללא קבלת אישורה
המוקדם של ועדת המכרזים מאחד או יותר מיועצי המזמין ,ולרבות מגוף אשר ייעץ
או מייעץ לאיגוד ו/או לוועדת המכרזים בקשר עם שלב המכרז ו/או המכרז.
מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע יודיע מייד לוועדת המכרזים על כל שינוי במציע ו/או
.15.2
בבעל מניות ו/או בבעל עניין במציע אשר עלול להשפיע על עמידתו בתנאי הסף לצורך השתתפות
במכרז כאמור לעיל (תנאי סף להשתתפות במכרז) .אי מתן הודעה על שינוי כאמור עלול לגרום
לפסילת ההצעה ,על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.
מציע או בעל מניות במציע ו/או בעל עניין בו וכן כל גוף הנשלט על ידם או בעל שליטה בהם יודיע
.15.3
מיידית לוועדת המכרזים על כל מקרה של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בקשר למכרז
זה .אי מתן הודעה כאמור עלול לגרום לפסילת ההצעה ,על פי שיקול דעתה של ועדת המכרזים.
מציע ו/או בעל מניות ו/או בעל עניין במציע -אף לא אחד מהם ,יחליף מידע עם מציע אחר או עם
.15.4
גורם אחר אשר עשוי להיות לו במישרין ו/או בעקיפין קשר למכרז.
 .16בדיקת ההצעות ,קיום הליך תחרותי נוסף והכרזת הזוכה במכרז
ועדת המכרזים איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,ובכלל זאת
.16.1
הינה רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.
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המזמין רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ,לרבות שיחות עם
.16.2
ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או כל מי מטעמו שלדעת המזמין יהא זה רלבנטי .אם יחליט
המזמין לערוך ראיונות כאמור ,יתחייב המציע להתייצב לראיון בהתראה של  3ימים מראש.
פתיחת תיבת המכרזים וקיום הליך תחרותי נוסף:
.16.3
משנפתחה תיבת המכרזים ,יוצאו ממנה המעטפות .כל מעטפה תסומן במספר סידורי
.I
ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול.
 .IIלאחר מכן ,תיפתח כל מעטפה ,וחברי ועדת המכרזים יחתמו בראשי תיבות על כל חוברת
שהוצאו מכל מעטפה.
שמות המשתתפים במכרז יירשמו בפרוטוקול ,אולם לפני רישומם יכריז עליהם יו"ר ועדת
.III
המכרזים (להלן" :ההצעות הראשוניות").
 .IVועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט במכרז
זה .מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף ,או באיזה מהם -תיפסל ,והודעה על כך תימסר
למציעים שהצעותיהם נפסלו.
 .Vמבוטל.
 .VIועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה (להלן:
"המציעים הכשרים") ,כי יתקיים הליך תחרותי נוסף .ועדת המכרזים תהא רשאית
להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף כאמור ,בהתקיים התנאי הבא:
במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת ,וקיימות לפחות שתי הצעות זהות מבחינה כספית
ו/או שההפרש הכספי ביניהן אינו עולה על .5%
מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא ,נתונה לשיקול דעתה המוחלט
.VII
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.
החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים שלעיל ,תפנה
.VIII
ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש ,במועד שיקבע,
הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית ,בתנאים המיטיבים עם המזמין לעומת
הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת
ועדת המכרזים כאמור (להלן" :ההליך התחרותי הנוסף") .הצעת המחיר הסופית תוגש
לתיבת ועדת המכרזים במתכונת שהוגשה הצעת המציע כאמור בסעיף  12לעיל ,כאשר על
המעטפה יופיע הכיתוב "מכרז מס'  -11/2020הליך תחרותי נוסף".
במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף ,מובהר כי לא יפורסמו
.IX
הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הנוסף.
הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,
.X
ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש .במקרה בו לא נענה מציע מהמציעים כאמור להצעת
ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף בהתאם
לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת ,יראו את
הצעת המחיר המקורית שהגיש ,זו המצויה במעטפה שהוגשה על ידו כהצעה הסופית
והקובעת במכרז מטעם אותו מציע.
 .XIמבוטל.
 .XIIמבוטל.
ככל שסברה הוועדה ,כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב ו/או בטעות
.XIII
ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיננו מיטיב עם
המזמין ,רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שניתנה
במסגרת ההליך התחרותי .למציע או המציעים ,אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא
תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה.
במקרה זה ,הצעתו/ם המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם
הסופית ,היחידה והמוחלטת.
הוועדה ,תהא רשאית ,בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי ,לקבוע כי ההליך
.XIV
התחרותי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב ,ומשכך ההליך התחרותי
מבוטל לאלתר .למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול
ההליך התחרותי ,כמפורט בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה,
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הצעתם המקורית הראשונית של המציעים ,אשר השתתפו בהליך התחרותי ,תהא
ההצעה הסופית היחידה והמוחלטת.
 .XVלמען הסר ספק ,זכיית המציע ,כמפורט בסעיף זה ,כפופה לעמידתו בתנאי המכרז לרבות
תנאי הסף שלו .מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו ,רשאית ועדת המכרזים לבחור
כזוכה ,את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה.
בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן:
.16.4
 .16.4.1בדיקת התנאים המוקדמים והאחרים – הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל
וכן הצעה שוועדת המכרזים החליטה על פסילתה כמפורט בסעיף  15לעיל – תיפסל;
 .16.4.2בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז .נתגלו טעויות סופר או
טעויות חשבוניות -רשאית ועדת המכרזים של המזמין לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע.
ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן
ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם החליטה
הוועדה אחרת מטעמים שירשמו;
הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה מתוך ההצעות שעמדו בתנאי הסף יעשה באופן המפורט
.16.5
בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן.
ועדת המכרזים רשאית לבחור בחלק מן השירותים המפורטים במסמכי מכרז ,ולפעול לפי שיקול
.16.6
דעתה בנוגע ליתר השירותים ,לרבות הוצאתם למכרז חדש.
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת מציע זוכה ככשיר שני ,שלישי וכו' ,וזאת למקרה
.16.7
שההתקשרות עם הזוכה הראשון ,השני וכו' לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא.
החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים שישתתפו
.16.8
במכרז.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה בכל עת משיקוליו הוא.
.16.9
 .16.10זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בהוראות מכרז זה ,רשאית ועדת המכרזים
לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ,ובתוך כך להודיע פורמאלית על בטלותה ,תוך מתן הודעה
למציע ,כאשר מיום משלוח ההודעה כאמור יהיה המזמין רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון
לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו ולנקוט בכל צעד אחר הנראה
לו לנכון ,לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין מן המציע שחזר בו מהצעתו וכל מי מטעמו.
 .16.11למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פעולות ו/או דיוני ועדת המכרזים ,בקשר עם בדיקת ההצעות
השונות אשר יוגשו למכרז זה ,מו"מ והליך תחרותי נוסף (כמפורט בס'  16לעיל) ,היוועצות
ביועצים ו/או מומחים וכל כיו"ב ,דיונים ופעולות יכול שייעשו גם בדרך של "היוועדות חזותית"
(כגון באמצעות אפליקציית זום) ,וזאת ע"פ שיקול דעת ועדת המכרזים וככל שהנסיבות מחייבות
כך ,נוכח הנחיות הממשלה ו/או החקיקה בגין מגבלות תנועה ו/או סגר ,בקשר עם משבר
הקורונה.
 .17מבוטל
 .18בקשת הבהרות מצד המזמין /ועדת המכרזים וסמכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לוועדת המכרזים על פי כל דין ו/או מסמכי המכרז ,לוועדת המכרזים יהיו
סמכויות כמפורט להלן:
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז,
.18.1
במידה והיא סבורה כי שינוי ,עדכון או סייג כאמור נדרשים לצורכי המכרז או לצרכי המזמין.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדון עם מציע בפרטי הצעתו,
.18.2
לבקש הבהרות לגביה ולבקש מכל המציעים לתקן את הצעותיהם ,והכול תוך מתן הזדמנות שווה
לכל אחד מהם.
ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים ,או למי מהם ,ו/או לצד שלישי בבקשה לקבלת הבהרות
.18.3
בנוגע להצעותיהם או בבקשה לקבלת מידע ו/או מסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה ,לצורך בדיקת
ההצעות והערכתן ,בכל שלב ,מספר פעמים כפי שתמצא לנכון ,לרבות הוכחת מהימנותם,
כישוריהם ,ניסיונם ויכולתם לביצוע השירותים הנדרשים.
למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לפסול הצעה של מציע שבעבר היה לו עמו ניסיון בלתי
מוצלח.
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.18.4

.18.5

.18.6
.18.7

המציעים יעבירו לוועדת המכרזים את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים במועד
שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה ,לפי כתובת ועדת המכרזים כמפורט לעיל (בקשות להבהרות
מצד המציע/ים).
תגובת המציעים תצורף להצעתו במכרז של כל מציע ,בהתאמה ,ותיחשב כחלק בלתי נפרד
הימנה .במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע
לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה ,יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על
האמור בהצעה.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו,
מבנה ההון ומקורות המימון שלו ,וכן כל מידע אחר שלדעת הוועדה יש עניין בגילויו.
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע ,גילוי כל המידע האמור בסעיף זה לעיל ,גם לגבי בעל
עניין במציע ,ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות אדם או תאגיד
אחר ,אחד או יותר ,אמצעי שליטה במציע (בסעיף זה" :בעל עניין" ו" -אמצעי שליטה"-
כהגדרתם בחוק החברות ,תשנ"ט 1999-ובחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.)1968-

 .19ביטול המכרז הנוכחי
ועדת המכרזים רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז הנוכחי ,לרבות
.19.1
לאחר הגשת הצעות .למען הסר כל ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול
ההליך ,למעט השבת עלות רכישת מסמכי המכרז הנוכחי בלבד.
אין בעצם ביטול המכרז הנוכחי ,כדי למנוע מהמזמין לפרסם מכרז אחר /חלופי בשלב אחר
.19.2
שלאחר ביטול המכרז הנוכחי ובתנאים זהים /דומים ו/או אחרים.
 .20המציע שדורג שני
במידה ויחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון
.20.1
מתפקודו במהלך שלושת החודשים הראשונים להתקשרות עימו (תקופת ניסיון) ,רשאי המזמין,
על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להתקשר עם 'המציע שדורג שני' מבין המציעים .במידה ויחליט
המזמין לעשות כן מתחייב הזוכה השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  14יום ממועד ההודעה
על כך.
כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את 'המציע שדורג שני' במידה
.20.2
ויידרש לחתום על החוזה ,לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב.
המזמין יהיה רשאי לבחור גם במציע שדורג שלישי וכו' ,לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם
.20.3
הזוכה הראשון או השני וכו' לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא .המציע שדורג שלישי (וכן הלאה,
לפי העניין) יעמוד בדרישות המפורטות לעיל.
 .21שינויים
אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או
כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא
יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה
במידה והמזמין יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.
 .22התבוננות בהצעות של מציעים אחרים
המציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב( 1992-להלן" :חוק חובת המכרזים"),
יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה .משכך ,מצהיר המציע ,כי אין
לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו ,בכפוף לחוק חובת המכרזים .ועדת
המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד
מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים .מבלי לגרוע מהאמור ,מציע הסבור
שחלקים מסויימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז .מציע כאמור
ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים .על אף האמור,
ההחלטה הסופית בעניין מסורה לועדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון
במסמכים ,בכפוף להוראות כל דין.
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 .23בעלות על המכרז וההצעה
 .23.1כללי
מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המזמין אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד .אין
להעתיקו ,אין להעבירו לאחר או לעשת בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.
 .23.2זכויות השימוש במידע ובנתונים
הבעלות על כל המידע והנתונים שיועברו למזמין ע"י המציע שיזכה במכרז ,תעבור לבעלות המזמין,
ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם .המזמין יהא רשאי להשתמש במידע ובנתונים האמורים בהתאם
לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .24זכויות קניין
המציע מצהיר ,כי אין ולא יהיה במתן השירות למזמין ,הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו ,וכי
אין כל מניעה או הגבלה שחלים על האיגוד כתוצאה מכך .במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות
המוצע או כולו שייכות לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות ,להנחת דעת המזמין,
למקור הזכויות של המציע להציע למזמין את השירות .כמו כן יבהיר המציע ,כי ישפה את המזמין בכל
מקרה של תביעת צד שלישי שתוגש נגד המזמין ,וקשורה בזכויות השירות המוצע.
 .25שלמות ההצעה ואחריות כוללת
 .25.1בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,תתאפשר התקשרות עם קבלני
משנה לצורך מתן השירות ,אשר אנשיהם עברו מראש את אותו הליך בדיקת ההתאמה לדרישות
המזמין ואשר אושרו ע"י הקב"ט כמוגדר בסעיפים  6ו  7-במסמך י"ב למסמכי המכרז .מובהר כי
המזמין יהיה ראשי לסרב לבקשת המציע הזוכה להתקשר עם קבלני משנה ,מבלי שתחול עליו חובה
לנמק את סירובו .אין באמור כדי לגרוע מאחריותו של המציע שיוכרז כזוכה במכרז גם במקרה שבו
חלק מהשירותים ינתנו באמצעות קבלני משנה מטעמו.
 .25.2ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אחת .מגיש ההצעה יחשב
לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני
המשנה מטעמו (ככל שאלו מותרים עפ"י תנאי המכרז) ,וכל מי מטעמם ,והתחייבויותיו לגבי עובדיו
יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיהם.
 .25.3במקרה ויתברר למזמין כי הזוכה במכרז מעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים שלא עפ"י
המוגדר בסעיף  25.1לעיל וללא אישור מראש ובכתב מהמזמין ,יהיה המזמין רשאי לבטל את
ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי ולנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון כנגד הזוכה ,לרבות פנייה
לבית משפט וחילוט הערבות .מובהר כי הזוכה ו /או קבלן המשנה מטעמו ו /או מטעמם לא יהיו
זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הזוכה.
 .26כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה ותנאיה ויש לראותם
כנספחים להזמנה .המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בהתאם לאמור בהוראות
מסמך /מכרז זה.
 .27זכויות וסמכויות ועדת המכרזים/המזמין
 .27.1פיצול הזכייה -על אף האמור לעיל ולהלן ,יובהר כי המזמין רשאי לפצל את השירותים בין מציעים
שונים ,להזמין רק חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים לפי
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,אף לאחר חתימה על החוזה עם המציע הזוכה .ועדת המכרזים
שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה שתבוצע ע"י כל אחד
מהזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי ייתכן ופיצול הזכייה וחלוקת השירותים בין הזוכים
לא יעשה באופן שווה ,הכל בהתאם לצרכי המזמין ולשיקול דעתו.
 .27.2ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף לדיני
המכרזים ו/או להודיע על קיום הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי המכרז .ועדת המכרזים אף
שומרת לעצמה את הזכות להציע ,בכפוף לדיני המכרזים ,לכל המציעים גם יחד להתחרות במחירי
ההצעה הראשונה על מנת לזכות בביצוע חלק מהשירותים נשוא המכרז.
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 .27.3העברה והמחאה -מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ,להמחות לאחרים את זכויותיו לפי מכרז זה ,כולן או חלקן ,אף לאחר חתימה על החוזה
עם המציע הזוכה.
 .27.4המזמין יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם ,ניסיון העבר שלהם,
הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא לנכון ,הכל בכפוף לכללי דיני מכרזים .כמו כן ,יהיה המזמין
רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.
 .27.5המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה .המזמין רשאי להרחיב או לצמצם
את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות ,וזאת גם לאחר
שיוכרז על הזוכה במכרז ,ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה
זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

 .27.6המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה,
תנאיה ,או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המזמין מונעת מלהעריך את
ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו /או בחוזה .היה
והמזמין יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט ו /או
בחוזה ,יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המזמין.

 .28הגשת טופס ההצעה וחתימה על מסמכי המכרז
על המציע למלא בעט דיו ,בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה.
המחירים שירשמו ע"י המציע במסמך הצעת המציע – מסמך ב' ,כוללים את הרווח הקבלני ,התקורות של
הקבלן ,עלות הכשרת העובדים וציוד נדרש לשם ביצוע השירותים ,דמי הניהול של המזמין כהגדרתם
במסמכי החוזה ,וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת על פי הוראות המכרז והחוזה המוטלת על המציע.
על המציע למלא את הצעת המחיר בנוסח המפורט במסמך ב' למסמכי המכרז ולהכניסה נפרד מיתר
המסמכים לתוך מעטפת משנה מס'  ,2כמפורט בסעיף  12.3לעיל.
השירותים והעבודות יבוצעו בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות הכלולים בחוזה ובמסמכים של המכרז
והנספחים למכרז .לשם כך ,יספק המציע את כל כח האדם ,הרכבים ,האמצעים והציוד הדרושים למתן
השירותים הנ"ל.
 .29תנאים לחתימת חוזה
ביצוע העבודה/השירותים והיקף הביצוע מותנים ,בין היתר ,בהשלמת אישורים והשגת מימון ע"י
המזמין.
לא ייחתם חוזה עם המציע הזוכה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין.
המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין ימציא למזמין על חשבונו הוא ,ערבות בנקאית ,בסכום של
( 200,000מאתיים אלף)  ₪כולל מע"מ בנוסח המצורף לחוזה כנספח ב' ,שתהווה "ערבות לקיום החוזה",
הכל להנחת דעתו של המזמין ,ואישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף לחוזה כנספח א' ,הכל כמפורט
בחוזה .על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך  7ימים ממועד קבלת ההודעה מהמזמין על קבלת
הצעתו ,או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המזמין.
אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את האשור לקיום הביטוחים,
תוך פרק זמן זה ,יהיה המזמין רשאי למסור את ביצוע השירותים והעבודות למציע אחר ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין ,והערבות להצעה ,כולה או מקצתה ,תחולט לטובת המזמין ,וזאת מבלי כל
צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם ,ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו של המזמין
לתבוע את נזקיו הממשיים במידה שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.
 .30שונות והבהרות
 .30.1המציעים יישאו לבדם ועל חשבונם בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות ,לרבות הבדיקות
המוקדמות ,הערבויות ,דמי קניית מסמכי המכרז או האוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת
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ההצעות ו/או הנובעות ממנה ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין
הוצאות אלו ובכלל.
 .30.2מסמכי המכרז הינם רכוש ועדת המכרזים והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכרז,
בלבד.
 .30.3על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים מהמכרז ,לרבות (ומבלי
לגרוע) מסמכי המכרז ,מיקום ביצוע השירותים ,מהות השירותים ואופן מתן השירותים ,מועדים
ולוחות זמנים צפויים בקשר למתן השירותים ,וכן כל נתון משפטי ,פיזי ,ביצועי תפעולי או עסקי,
ביחס לכל אחד מאלה ,אשר רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכלול התחייבויות המציע על פי
מסמכי המכרז והזמנה זו.
 .30.4הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר
לידיו על ידי האיגוד ,ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז (לפניו ואחריו) הינה באחריות
המציע בלבד ,כך שהאיגוד ,ועדת המכרזים או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל סוג שהוא של נזק
ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות של מי מהם על
מידע כאמור.
 .30.5יש לקרוא את מסמכי המכרז יחד עם הוראות הדין הרלבנטיות ,ובין השאר ,החוק (כהגדרתו לעיל),
חוק חובת מכרזים ,תקנות חובת מכרזים וכיו"ב ,כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לעת .למען הסר ספק,
מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במסמכי המכרז אשר עשויים להשפיע
על המציעים ועל כן ,המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה.
 .30.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את סמכויות
למזמין ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין.
 .30.7ההצעות על כל צרופותיהן ,ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו בשפה
העברית בלבד .במידה והמסמך המקורי איננו בעברית -יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני
המאמת את התרגום לעברית.
 .30.8כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב.
 .30.9במקרה של סתירה בין איזה מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם למתן שירותי אבטחה
ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת המצורף אליו כמסמך י"ג ,על נספחיו ,תועדף
ההוראה המטיבה עם המזמין (האיגוד).
בברכה,
ועדת המכרזים
רשות ניקוז כינרת עבור איגוד ערים כינרת
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מסמך ב'
*** הערה :טופס זה ימולא ע"י המציע ויוכנס בנפרד מיתר המסמכים לתוך מעטפת משנה מס'  -2ראה
סעיף  12.3לחוברת המכרז

טופס הצעת המציע
(כולל טבלת רכיבי שכר ,עלות שכר מינימאלית ופירוט עלויות נוספות)

לכבוד
ועדת המכרזים
רשות ניקוז כינרת עבור /איגוד ערים כירת

הנדון :מכרז פומבי מס' 11-20
למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת
אני ________________ החתום מטה ,מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר
הציבורי בחופי איגוד ערים כינרת כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס' .11-20
 .1פרטים על המציע:
שם המציע:
מס' חברה  /שותפות:
מס' עוסק מורשה במע"מ:
סוג התארגנות (חברה  /שותפות):
תאריך התארגנות  /התאגדות:
שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:
_________________

______________________

_________________

______________________

שם המנכ"ל:

___________________

מען המציע (כולל מיקוד):

________________________________

טלפונים:

________________________________

פקסימיליה:

_____________________________

שנות ותק בענף:

_______________________

מספר העובדים במציע:
עובדי מנהלה ופקידים _________________________
_________________________
עובדי אבטחה
 .2התחייבות כללית
 .2.1אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בגוף המכרז ,על מסמכיו ,ובהצעה זו ידועים לי ואני
מקבלם במלואם ללא סייג.
 .2.2הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם
מתאימים וראויים ,ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה ,פגם או אי התאמה אחרת.
 .2.3הנני מצהיר כי אני מודע ללוחות הזמנים וליתר הפרמטרים הכרוכים בביצוע השירותים ,ולא יהיו
לי כל טענות בגין קשיים או עמידה בפרמטרים כאמור.
 .2.4הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה ,אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על
על פי כל הוראות המכרז ,לשביעות רצונו המלאה של האיגוד.
 .2.5הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון ,ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי כח אדם
כנדרש במכרז וכן ידע ואמצעים כנדרש לביצוע השירותים ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות
המכרז.
 .2.6הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד
למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום ההצעה.
 .2.7ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא
לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לאיגוד.
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 .2.8ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות
מכרז זה כולן או חלקן ו/או מטעמים אחרים כמפורט בתנאי המכרז .כן רשאית הועדה להחליט
על בחירת חלק מהשירותים המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.
 .2.9ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא נמסרה לי
הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על האיגוד כל מחויבות כלפי.
 .2.10אם אזכה במכרז ,אני מתחייב בזאת כי בתוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אחתום על
הסכם לביצוע השירותים בנוסח המצורף למכרז זה .ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו במועד הקצוב
לכך מהווה תנאי לסיום הליכי ההתקשרות.
 .2.11ידוע לי כי כל בעלי התפקידים מטעמי יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף  6למסמך י"ב
למסמכי המכרז וכי עלי להעביר מבעוד מועד ועד לתאריך  21.2.2021את פרטיהם האישיים של
כלל המאבטחים המיועדים לעבודה בחופים כולל העתקים מתעודות הסמכה לקב"ט הרשות (40
מאבטחים סד"כ עיקרי ועוד  7מאבטחים עתודה) ,וכי כל עוד לא יאושרו אלה ע"י הקב"ט מראש
ובכתב לא יורשו לבצע את תפקידם בחופים .עוד ידוע לי כי מאבטח אשר יתייצב למשמרת ואשר
לא אושר ע"י הקב"ט לא יורשה לעבוד בחופים והדבר יגרור הטלת פיצויים כספיים כמוגדר
בחוזה.
 .2.12אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל (סעיף  2על תתי סעיפיו),
כולן או מקצתן ,במועד הקצוב לעיל ,אאבד את זכותי לקבלת ההרשאה נשוא המכרז.
 .2.13אני מצהיר כי ערכתי בדיקה ומצאתי כי יש בתמורה המבוקשת על ידי להלן בכדי לכסות את עלות
השכר המינימאלית שתשולם לעובדים וכן את כל התוספות ,התקורות ,המשאבים והעלויות
האחרות הנדרשות ממני לצורך ביצוע השירותים על פי הוראות המכרז והחוזה.
 .2.14אין בכל האמור לעיל ,כדי למצות את התחייבויותי על פי מכרז זה ,כמפורט ביתר מסמכי המכרז
והחוזה.
 .2.15הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,אלא בכפוף להוראות המכרז
ומסמכיו ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.
 .3התמורה
התמורה אשר תשולם במסגרת מכרז/חוזה זה מורכבת מעלות השכר המינימאלית (טבלה מס' ,)1
מהעלויות הנוספות (טבלה מס'  ,)2וכן מהתוספת המוצעת ע"י המציע (טבלה מס'  3להלן) ,כמפורט להלן:
 3.1תשולם לקבלן עלות שכר מינימאלית קבועה עבור שעת עבודה רגילה עבור כל אחד מבעלי
התפקידים במערך האבטחה והשמירה (אחראי משמרת /מאבטח/בודק ביטחוני חמוש ,סדרן,
בודק ביטחוני מועדונים ,מפקח האבטחה והשמירה מטעם הקבלן/נציג ספק השירות ,כמוגדר
במסמכי המכרז)בסך של ( ₪ 43.22ארבעים ושלושה שקלים ועשרים ושתיים אגורות).
רכיבי השכר הכוללים את עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה רגילה מפורטים בטבלה שלהלן
(טבלה מס' .)1
 3.2תשולם לקבלן עלות שכר מינימאלית קבועה עבור שעת עבודה בימי מנוחה (שבת/חג) עבור כל
אחד מבעלי התפקידים במערך האבטחה והשמירה (אחראי משמרת /מאבטח/בודק ביטחוני חמוש,
סדרן ,בודק ביטחוני מועדונים ,מפקח האבטחה והשמירה מטעם הקבלן/נציג ספק השירות,
כמוגדר במסמכי המכרז)בסך של ( ₪ 60.26שישים שקלים ועשרים ושש אגורות)
רכיבי השכר הכוללים את עלות השכר המנימאלית לשעת עבודה בימי מנוחה מפורטים בטבלה
שלהלן (טבלה מס' .)1
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טבלה מס'  -1עלות שכר מינימאלית לשעת עבודה רגילה /ימי מנוחה (שבת/חג)
הערה :התחשיב מבוסס על שכר המינימום בענף השמירה לפי החקיקה המחייבת וצו ההרחבה בענף אשר
בתוקף במועד פרסום המכרז
רכיב

שכר יסוד עובד
האבטחה והשמירה

שעה
רגילה
במערך ₪ 29.12

שעה בימי
מנוחה
(שבת/חג)
₪ 29.12

תוספת שבת/חג

0

₪ 14.56

חופשה

₪ 1.34

₪ 1.34

חגים

₪ 1.01

₪ 1.01

הבראה

₪ 1.38

₪ 1.38

ביטוח לאומי

₪ 1.17

₪ 1.68

פנסיה

₪ 2.46

₪ 2.46

פנסיה -ימי מנוחה

0

₪ 1.09

פיצויים

₪ 2.74

₪ 2.74

פיצויים -גמול ימי מנוחה

0

₪ 0.87

קרן השתלמות

₪ 2.46

₪ 2.46

נסיעות

₪ 1.17

₪ 1.17

פנסיה -נסיעות

₪ 0.06

₪ 0.06

גילום משמרת לילה

₪ 0.30

₪ 0.30

סה"כ

₪ 43.22

₪ 60.26

הערה ( : )Iמובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת בגין עלות שעות נוספות .ככל והקבלן יעסיק עובדים
בשעות נוספות ,תחול עלות העסקתם בגין השעות הנוספות על הקבלן בלבד .כמו כן ,לא ישולמו לקבלן
תוספות בגין עלויות שכר עבודה הנובעות מוותק העובד (לרבות תוספת וותק ,דמי חופשה ,דמי הבראה
וכיוצ"ב) ,ועל הקבלן להביא רכיבים אלו בחשבון במסגרת הצעתו שלהלן (טבלה מס' .)3
הערה ( :)IIעלות השכר המינימאלית (טבלה מס'  1לעיל) מבוססת על החקיקה המחייבת ועל הוראות
צו ההרחבה בענף השמירה העומד בתוקף במועד פרסום המכרז .ככל ובמשך תקופת מתן השירותים
יחול שינוי בעלויות השכר בענף השמירה ,מכוח חקיקה ו/או צו הרחבה ,תעודכן בהתאם גם עלות
השכר המינימאלית שתשולם לקבלן בהתאם לנתונים שימסרו ע"י רואה החשבון המלווה את המזמין.
מובהר כי במקרה כאמור העדכון יחול רק עלות השכר המינימאלית (טבלה מס'  ,)1ולא על הצעת
המציע (טבלה מס'  )3אשר תישאר קבועה וקשיחה לאורך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות
האופציה ,ככל וימומשו ע"י המזמין.
 3.3בנוסף לעלות השכר המינימאלית אשר תשולם לקבלן בגין כל שעות עבודה של עובד במערך השמירה
והאבטחה כאמור לעיל ,ישולמו לקבלן עלויות נוספות כמפורט בטבלה שלהלן (טבלה מס' .)2
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טבלה מס'  -2עלויות נוספות שישולמו לקבלן
הרכיב
מחלה
שי לחג
מענק
מצוינות

אופן התשלום
ישולם לקבלן כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע ההוצאה בפועל ,בכפוף להוראות צו
ההרחבה בענף השמירה
ישולם לקבלן פעמיים בשנה כנגד תיעוד ואישור רו"ח על ביצוע ההוצאה בפועל ,בכפוף
להוראות צו ההרחבה בענף שמירה
ישולם לקבלן פעם בשנה כנגד הצגת אישור רו"ח ,בכפוף להוראות צו ההרחבה בענף
השמירה

 .3.4התוספת המוצעת ע"י המציע היא המרכיב עליו מתקיימת התחרות במכרז/חוזה זה ,הכל בכפוף
לפרטים ולתנאים המופיעים במכרז זה.

*על המציע למלא בכתב יד את התוספת המוצעת בטבלה שלהלן.
סימון
הסעיף
בנוסחת
שיקלול
ההצעות

X

Y

טבלה מס'  – 3התוספת המוצעת
סעיף

תוספת מבוקשת בגין כל שעת
עבודה של עובד במערך
האבטחה והשמירה בימים
רגילים/בימי מנוחה בשקלים
חדשים (לפני מע"מ)

תוספת בשקלים חדשים מבוקשת בגין כל שעת עבודה רגילה
ו/או בימי מנוחה (שבת/חג) של עובד במערך האבטחה
והשמירה (אחראי משמרת /מאבטח /בודק ביטחוני חמוש,
סדרן ,בודק ביטחוני מועדונים ,מפקח האבטחה והשמירה
מטעם הקבלן/נציג ספק השירות ,כמוגדר במסמכי המכרז),
בכל אחת מהמשמרות :ראשונה ,שניה ושלישית ,של  8שעות
עבודה למשמרת.
התוספת המבוקשת כוללת (בין היתר) :רווח קבלני ,תקורות
המציע ,הכשרה ואימון מאבטחים ,בגדי עבודה ,הסעות ,ציוד
נדרש בהתאם להוראות החוזה (לרבות הציוד שעל הקבלן
להעמיד בהתאם למסמך י"ב) ,תשלום בגין ימי אבל ,חופשה
מסיבות משפחתיות והיעדרות ביום הזיכרון ,וכן כל הוצאה
אחרת הנדרשת מהקבלן על פי הוראות המכרז והחוזה אשר
אינה נכללת בעלות השכר המינימאלית (טבלה מס'  )1ו/או
בעלויות הנוספות (טבלה מס'  )2ו/או בתשלום עבור רכב
הסיור שלהלן.
משמרת של  8ש"ע של רכב סיור מסוג די מקס או ש"ע או
מסוג אחר בנפח מנוע  1600סמ"ק ובאישור המזמין
(הערה :העלות הינה בגין הרכב בלבד ולא בגין אנשי הצוות)

הערות
• כל בעלי התפקידים כאמור יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף  6למסמך י"ב למסמכי
המכרז.
• המפקח או נציג ספק השירות יעביר מבעוד מועד את פרטיהם האישיים של כלל המאבטחים המיועדים
לפעולה בחופי האיגוד כולל תעודות הסמכה לקב"ט המזמין.
• באחריות נציג ספק השירות/המפקח להעביר את רשימת המאבטחים אשר יועסקו בחופים לאישור
הקב"ט עד לתאריך .21.2.2021
• באחריות המפקח/נציג ספק השירות להעביר רשימת של לפחות  40מאבטחים קבועים כולל רשימת
עתודה של כ 7 -מאבטחים נוספים ככח עתודה.
• עקב הצורך בשמירת רציפות נוכחות המפקח בתפוסות מלאות ושיא גם ביום וגם בלילה יש למנות
מחליפים למפקח (לפחות  2מחליפים) .גם פרטי בעלי תפקידים אלה יועברו מראש לקב"ט.
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•

•
•
•
•
•
•

מצבות כ"א עקרוניות ומנחות מפורטות במסמך י"ב -מפרט השירותים ,כוח האדם והציוד
הדרוש והמפרטות את מצבת כ"א הדרוש למערך השמירה והאבטחה בחופי איגוד ערים כנרת במשך
תקופות השנה.
המצבות הינן מקסימאליות ,עקרוניות ומנחות ,ואין מחייבות את המזמין.
דרישות למצבות כ"א עבור ימי השיא כהגדרתם במסמך י"ב יועברו לקבלן בכתב כ 5-ימים לפני
הארוע.
דרישות למצבות כ"א לאבטחה ביתר ימות השנה יועברו לקבלן מידי יום ד' לגבי השבוע הבא.
התשלום בפועל יבוצע כנגד ביצוע שעות עבודה ובכפוף לאישור יומני עבודה אשר יוגשו ע"י הקבלן
ויאושרו ע"י הקב"ט.
המזמין רשאי בכל עת להקטין ולהגדיל את מצבות כ"א הנדרשות.
הקבלן מתחייב להעניק לעובדים המועסקים על ידו את כל הזכויות המגיעות להם בגין העסקתם
במסגרת מכרז זה על פי הוראות המכרז ועל פי כל דין.

____________________
שם

____________________
חתימה

____________________
תפקיד

____________________
שם

____________________
חתימה

____________________
תפקיד

חותמת תאגיד____________________ :
{להוסיף במקרה של תאגיד או שותפות רשומה}

תאריך_________________________ :

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _______________ מרח' _________________ מאשר בזה כי ה"ה
___ _____________________ ,ת.ז ,____________________ .מוסמכים לייצג את המציע
_______________ וחתימותיהם מחייבות את המציע.

חותמת +חתימה ______________

תאריך _______________
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מסמך ג'

נוסח כתב ערבות המכרז /ההצעה לקיום המכרז
תאריך ___________
לכבוד
איגוד ערים כנרת
א.ג.נ,.
.1

הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________ :
על פי בקשת ________________* (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה (להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת
הפרשי ההצמדה יחד" :סכום הערבות") בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה
שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות /מכרז מס'  -11/20למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר
הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת.
"המדד" מדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי;
"מדד הבסיס" המדד בגין חודש ________ לשנת _________ ,האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש
כתב ערבות זה ,דהיינו _____ :נקודות;
"המדד החדש" המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,ולא פחות מאשר
מדד הבסיס ,דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;
אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס ,כי אז יהיו
"הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן
המחולק למדד הבסיס.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה ,בכתב ,כל סכום אשר יצויין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
הבאה.________________________________ :

.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה ,יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה ,לא יעלה
על סכום הערבות.

.4

התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה ,הינה בלתי מותנית /אוטונומית ,ובכלל זה לא תחול עליכם
חובה כלשהי להבהיר /לנמק /לפרט /לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם ,או לדרוש תחילה
את התשלום מאת המבקש.

.5

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

.6

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  19.11.2020ויעמוד בתוקפו עד ליום  16.2.2021אלא אם הוארך
תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
בכבוד רב,
__________________________________
(שם הבנק ,כתובת הבנק וחתימת מורשי חתימה)
__________________________________
* יש לנקוב בשמו המלא והמדוייק של המציע
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מסמך ה'

אישור רו"ח אודות מחזור כספי/איתנות פיננסית ותשלום לעובדים עפ"י דין
תאריך _________
לכבוד
איגוד ערים כנרת /רשות ניקוז כנרת
א.ג.נ,.
הנדון :אישור רו"ח -מכרז  11-20למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת
אני הח"מ ,רו"ח __________ ,שכתובתי _____________________ טל',_____________ :
פקס' ,_____________ :מאשר בזאת כדלקמן:
 .1התאגיד ___________________________ [להלן" :המשתתף"] הודיעני בדבר כוונתו להשתתף
במכרז מס'  11-20למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת [להלן:
"המכרז"].
 .2הנני מכיר היכרות מעמיקה את ספרי התאגיד של המשתתף במכרז ,ועל סמך ספרים אלה הנני נותן
אישורי זה.
 .3הריני לאשר כי המשתתף הינו בעל מחזור כספי שנתי (לא כולל מע"מ) בתחום האבטחה והשמירה
בלבד ,כדלקמן:
שנת ( ____________ -2017במילים)_________________________________ :
שנת ( ____________ -2018במילים)_________________________________ :
שנת ( ____________ -2019במילים)_________________________________ :
 .4המשתתף שילם בקביעות בשנים  2019 - 2017לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוצים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה לא פחות
משכר מינימום בחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.
 .5המציע מקיים את חובותיו בעניין זכויות העובדים ,על פי מכלול חוקי ודיני העבודה (לרבות תקנות,
הסכמים ,הנחיות וכיו"ב) ,ובמיוחד חוקי המגן ,ובכלל זאת החיקוקים המפורטים להלן:
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו1976-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1950-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו1965-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א1951-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג1963-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשכ"ה1963-
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב2002-
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב – 2011
26

צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה מיום .01.11.2014
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג2013 -
והוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג-
2013

.6

על סמך היכרותי עם המשתתף ,הוא יוכל לעמוד בדרישות המכרז ,לרבות תנאי התשלום.

בכבוד רב,

רו"ח________________ :

תאריך_____________ :
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מסמך ו'

תצהיר אודות מאפיינים שונים של המציע (ניסיון ,מספר עובדים ומיקום משרדים)
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:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
רשות ניקוז כנרת .הנני משמש בתפקיד ____________ במציע ,והאמור בתצהיר זה הינו מידיעתי האישית,
מתוקף תפקידי במציע ,והנני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע.
 .1למציע ניסיון מוכח באסמכתאות לפחות ב 3 -שנים האחרונות ( )2017-2019במתן שירותי אבטחה
ושמירה מקיפים בלפחות 3 -מוסדות ציבוריים מאובטחים .כמוסד ציבורי מאובטח יחשב מוסד
(כדוגמת משרד ממשלתי ו/או יחידת סמך ,רשות מקומית ,תאגיד סטטוטורי וכו') המעסיק לפחות 10
מאבטחים במשמרת לאתר או  30מאבטחים למשמרת במספר אתרים סמוכים בו זמנית.
 .2להלן הפרטים אודות הלקוחות כאמור .כמו כן מצורפים אישורים מתאימים מאת המוסדות
הציבוריים בהן עבד המציע ,חתום ע"י מנכ"ל/גזבר/קצין הביטחון ,המאשר את עמידת המציע בתנאי
זה:
שם הגורם-
מקבל
השירותים

תקופת
האתר/האתרים
ההתקשרות
סוג
האתר/האתרים

שם איש
הקשר לצורך
קבלת חוו"ד
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מס' טלפון
של איש
הקשר

היקף כספי
(בש"ח)

מס'
מאבטחים
ביממה
למשמרת
לאתר (כולל
אחראים)

 .3מנהליו של המציע בעלי ניסיון מוכח לפחות ב 3 -השנים האחרונות ( )2017-2019בניהול חב' אבטחה
ושמירה .להלן פרטים אודות מנהלי המציע וניסיונם (ניתן לצרף בנפרד קורות חיים של מנהלי
המציע):
שם מנהל המציע ,______________ :ת.ז______________ .
תקופת עבודה במציע_____________________ :
פירוט ניסיון בניהול חב' אבטחה:
_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
שם מנהל המציע ,______________ :ת.ז______________ .
תקופת עבודה במציע_____________________ :
פירוט ניסיון בניהול חב' אבטחה:
_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 .4המציע העסיק באופן רצוף במהלך השנים  2017-2019לפחות  50מאבטחים (יש לסמן בהתאם)
 כן
 לא
 .5מס' המשרדים הפעילים של המציע המשמשים לשירותי אבטחה ושמירה כאמור ,הינו ____,
בכתובות הבאות:
▪ כתובת ._______________ :1
▪ כתובת ._______________ :2
▪ כתובת ._______________ :3
 .6המציע איננו נמצא בהליכי פירוק /פשיטת רגל /כינוס נכסים וכיו"ב.
 .7מפקח האבטחה והשמירה אשר יוצב מטעמינו ואשר ישמש גם כנציגינו ואשר יהיה אחראי
להתנהלותם השוטפת והתקינה של עובדינו בכל החופים נשוא מכרז זה אשר בתחום האיגוד ולביצוע
משימות האבטחה והשמירה ופתרון בעיות שיופנו אליו ע"י הקב"ט הינו :
______________________________________________________________________
ת.ז
משפחה
שם פרטי
הנ"ל מוכשר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל  .יש לצרף עותק מתעודת ההסמכה של
הקורס.
 .4תוכן תצהירי זה אמת וזו חתימתי.
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חתימת המצהיר בשם המציע
אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________________
חתימת עוה"ד

מסמך ז'

אישור עו"ד /רו"ח בדבר זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה במציע
תאריך__________ :
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח _________________ רישיון מס' _______ ,כתובת ________________
______________________ ,מאשר בזה כדלהלן:
 .1הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד ___________________ ,ח.פ( _____________ .להלן:
"המציע").
 .2מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:
א______________ .
ב______________ .
ג______________ .
חתימת כל אחד מהם בצירוף חותמת המציע ,מחייבת את המציע.
(הערה  :במקרה שזכויות החתימה במציע שונות מן המתכונת לעיל ,יש לצרף פרוטוקול זכויות
חתימה מתאים ומאושרר סמוך למועד פרסום המכרז ,בצירוף אישור עו"ד או רו"ח מטעם המציע,
בדבר נכונות הפרוטוקול).
 .3בעלי השליטה במציע ,הינם:
א ,_________________ .ת.ז /.ח.פ)___%( _____________ .
ב ,_________________ .ת.ז /.ח.פ)___%( _____________ .
ג ,_________________ .ת.ז /.ח.פ)___%( _____________ .
 .4הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז (מס'  )11/20מתוך מורשי החתימה
המפורטים לעיל ,הינם:
א____________________ .
ב____________________ .
ג____________________ .
הערות נוספות________________________________ :
,עו"ד /רו"ח

הערה :במידה ומי מבעלי השליטה במציע הינו תאגיד בעצמו ,יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי תאגיד
זה וחוזר חלילה ,עד לרמת הפרט.
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מסמך ח'

תצהיר על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(יש להקפיד למלא כנדרש את התצהירים ולסמן את המקומות המתאימים)

 .1תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
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:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :הגוף") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות
ניקוז כנרת .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה
אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן:
"מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר  11/20למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר
הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :

אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________________
חתימת עוה"ד

 .2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות – מכרז 11/20
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:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות ניקוז כנרת
(להלן" :הגוף") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה
כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה
זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

אישור
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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____________________
חתימה

מסמך ט'

הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות
אני ה ח"מ _____________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
(להלן" :המציע")
הנני משמש בתפקיד _____________ בחב' ________________ בע"מ ח.פ___________ .
ומתוקף תפק ידי זה ובכלל הנני מוסמך ליתן תצהיר זה בדבר היעדר הרשעות קודמות של המציע ו/או בעלי השליטה בו
ו/או בעלי המניות בו.
הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי מידיעה אישית ,כי המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מבעלי המניות בו לא הורשע
ו/או לא נחקר בעבירות לפי מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס
ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414 -עד 438
לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם איגוד ערים כנרת בביצוע השירותים נשוא המכרז (מס'  ,)11/2020על המציע ו/או בעלי
השליטה בו ו/או בעלי מניותיו לעבור בדיקות ביטחוניות.
הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו /או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי
ביחס לעבירות שפורט להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א .1981-יובהר ומוסכם ,כי ככל
והסכמתי זו לא תספק לצורך קבלת המידע כאמור ,אדאג להעביר אליכם לפי דרישתכם הראשונה הסכמה/ות
נוספת/ות מהגורם/ים הרלבנטי/ים.
כמו כן ,למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה של מסירת מידע כאמור לעיל.
הסכמה זו תהיה תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה והמציע יזכה במכרז ,משך כל
תקופת ההתקשרות עם המזמין.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני מצהיר בזאת כי המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או בעלי מניותיו לא הורשעו ו /או
נחקרו בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא ,והרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת
השבים ,התשמ"א.1981-
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

תאריך
תפקיד במציע

שם האב

שם פרטי ומשפחה

שנת לידה

כתובת:

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ה"ה ______________ ת.ז.
________________ המשמש בתפקיד ______________ במציע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ייעשה כן ,חתם בפני על הצהרה זו.
 ,עו"ד
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מסמך י'

תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים
(הערה :תצהיר זה ימולא ע"י המציע וכן ע"י בעל השליטה בו כנדרש במסמכי המכרז)
אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה ולמלא כנדרש:
 הנני משמש בתפקיד _____________ בחב' ________________ בע"מ ח.פ( ___________ .להלן" :המציע")
ומתוקף תפקידי זה ובכלל הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 הנני בעל השליטה במציע.

 .1המציע מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו ועל מנת לבצע את השירותים
שלפי המכרז ,על מסמכיו /נספחיו ,את מלוא דיני העבודה ומילוי זכויותיהם הסוציאליות של העובדים,
ובתוך כך את הקבוע בחוקי העבודה הקיימים ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת ,וכן
את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,וצווי הרחבה החלים על המציע כמעסיק לצורך
אספקת השירותים ,ובכלל זה מתוקף החוקים הבאים:
-

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה).1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה.1946 ,
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט.1949 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.1951-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1951-
חוק החניכות ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד.1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח.1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט.1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז.1967-
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה.1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז.1957-
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח.1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א.1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-פרק ד'.
חוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח ,1988-סעיף .8
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א.2001-
חוק מידע גנטי ,תשס"א ,2000-סעיף .29
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב.2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו.2006-
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-

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז-
 ,1997סעיף 5א.
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב – 2011
צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה מיום .01.11.2014
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג2013 -
והוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג-
2013

-

 .2ידוע למציע כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם
מועסקים עובדי המציע ,וזאת כי לוודא את ביצוע הנ"ל ,ומבלי שתוטל עליו אחריות כלשהי.
 .3ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורכי מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית של המציע
ולא יהיה בינם לבין המזמין כל קשר עובד מעביד.
 .4להלן פירוט בנושאים הבאים (*יש למלא בהתאם או לציין "אין" ליד כל סעיף):
א.

ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.
ב.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה (אם קיימות) בגין הפרת דיני
ג.
עבודה.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.
ד.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה
ה.
במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן" :הכלכלה") ,בשנתיים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות.
_____________________________________________________________
______ _______________________________________________________
כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה
ו.
והאכיפה בכלכלה ,בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בהתאם
לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה  ,תשע"ב.2011 -
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ה"ה ______________ ת.ז.
________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם
לא ייעשה כן ,חתם בפני על תצהיר זה.
 ,עו"ד
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מסמך י"א

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אין ניגוד עניינים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז פומבי מס'
 11-2020או חשש לניגוד עניינים כזה.
בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לאיגוד.
אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל ,אודיע על
כך מייד לאיגוד ואפעל פי הנחיותיו.
ידוע לי כי העדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכתה בכל עת.

___________________
חתימה
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מסמך י"ב

מפרט השירותים ,כוח האדם והציוד הדרוש
רלבנטי לכלל החופים שבתחום האיגוד ואשר בגינם או בגין חלק מהם מתבקשים השירותים
נשוא מכרז זה מהזוכה
 .1כללי
מפרט זה מאגד את כל דרישות האבטחה והשמירה של האיגוד .על המציעים לעמוד בכל הדרישות
המקצועיות ,המנהליות ,וכן בכל דרישה אחרת ,המפורטות במסמך זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.
השתתפות במכרז מהווה התחייבות על יכולת המציע לעמוד בתנאים ובמטלות אלו.
סד"כ כ"א אבטחה בחופי הכנרת שבתחום האיגוד מושפע מנסיון העבר ונקבע על פי מדרג עונות
והתפוסה:
תפוסת
שיא
תפוסת
מלאה
תפוסת
חלקית
תפוסה
אפסית

התקופה הכוללת את  :חג הפסח ,חוה"מ פסח ,יום העצמאות ,שבועות ,עיד אל-פיטר
ועיד אל-אדחה וכל יום אחר לפי הנחיית האיגוד ו/או המצב בשטח .
התקופה הכוללת את סופי השבוע ביולי ,כל חודש אוגוסט וחגי תשרי.
התקופה הכוללת את החודשים מרץ עד יולי והחודשים ספטמבר אוקטובר (למעט
התקופות המהוות ימי שיא ו/או תפוסה מלאה כאמור לעיל).
ימי חול במהלך התקופות של תפוסה מלאה ותפוסה חלקית שבהם כמות הנופשים
מינימלית ,כמו גם חודשי החורף נובמבר עד פברואר.

סד"כ אבטחה יוצב בתפוסות חלקיות ,מלאות ותפוסות שיא בלבד.
 .2החופים למתן השירותים:
א  .רצף החופים :צינברי,ברניקי ושקמים
ב  .חוף מפרץ אמנון
ג  .חוף כינר
ד  .רצף ה חופים  :דוגית וגולן.
ה  .רצף החופים  :כורסי  -לבנון  -חלוקים
ו  .חוף סוסיתא
ז  .חוף שיזף רותם (חוף פתוח)
ח  ** .חוף צמח
ט ** .חופי טבריה  :חוף הדקל והחוף הנפרד

** מובה ר בזאת כי בחירת זוכה למתן שירותי האבטחה והשמירה בחופים:
צמח ו ב חופי טבריה מותנים בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים
והשגת מימון .לא ייחתם חוזה לגבי חופים אלה לפני השלמת אישורים
והשגת המימון .כמו כן ,המזמין יהיה רשאי להוסיף ו/או לגרוע חופים
מהרשימה שלעיל בהתאם לשיקול דעתו ולשינוי ים שיהיו בחופים שבתחום
אחריותו בתקופת ההתקשרות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות למתן שירו תי אבטחה בחופים נוספים
בתחומו הסטטוטורי של האיגוד עפ"י צרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .3תחום האיגוד
האיגוד הינו גוף סטטוטורי שסמכותו נפרסת בכל תחום האיגוד כהגדרתו בחוק ובתוספות המצורפות לו.
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 .4טבלאות סד"כ
מצ"ב טבלאות סד"כ נדרש בחופים השונים בהתאם לתפוסות ומספרי הרכבים בחניון.
הטבלה זו נותנת מושג על כמויות המאבטחים הנדרשות בכל אחת מהתפוסות ,אך מובהר כי למזמין
שמורה הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את כמויות המאבטחים בהתאם לשיקוליו ולצרכי האבטחה כפי
שיוגדרו על ידו ו/או ע"י משטרת ישראל ו/או ע"י כל גורם מוסמך אחר.
חניון צינברי 503 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
מלאה
חלקית
אפסית
פחות מ-
301-400
200-300
200

כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת
כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת של 8
שעות
הסיור משותף עם שקמים

2

חניון שקמים 307 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
מלאה
חלקית
אפסית
פחות מ
201-250
100-200
100

כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת
כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת של 8
שעות
הסיור משותף עם צינברי

ללא

+2סיור

+1סיור

חניון מפרץ אמנון 401 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
מלאה
חלקית
אפסית
פחות מ
251-350
150-250
150

כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת
כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת של 8
שעות

ללא

2

1

חניון כינר 100 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
מלאה
חלקית
אפסית
פחות מ80 -

כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת
כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת של 8
שעות

כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת

ללא

+2סיור

ללא

אפסית
פחות מ250-

כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת
של  8שעות
הסיור משותף עם לבנון

ללא

ללא

ללא

שיא
401-503
+6סיור

שיא
251-307
+3סיור

שיא
351-401
3

שיא
81-100
2

חניון דוגית 1632 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
שיא
מלאה
חלקית
1301-1632
901-1300
250-900
+3סיור

+2סיור
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+4סיור

חניון סוסיתא 300 ,מקומות חניה בחניון
כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת

אפסית
פחות מ100-

כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת של 8
שעות

ללא

כמויות רכבים לפי תפוסות
מלאה
חלקית
181-250
100-180
ללא

שיא
251-300
2

1

חניון חלוקים-לבנון -כורסי  1438 ,מקומות חניה בחניון
כמויות רכבים לפי תפוסות
כמות מאבטחים/
סדרנים נדרשת

אפסית
פחות מ250-

חלקית
250-700

ללא

+ 1סיור

כמות מאבטחים
נדרשת למשמרת
של  8שעות
הסיור משותף עם דוגית

מלאה
701-1200
+3סיור

שיא
1201-1438
+ 5סיור

סה"כ מאבטחים/סדרנים בחופים לפי תפוסות  ,לרבות החופים צמח והחוף הנפרד
כמויות רכבים לפי תפוסות
כמות מאבטחים/
שיא
מלאה
חלקית
אפסית
סדרנים נדרשת
 29מאבטחים  2+רכבי
 2+ 11רכבי  17מאבטחים 2+
0
סיור
רכבי סיור
סיור
הבהרות לגבי רכב הסיור
א .כחלק ממערך האבטחה יופעלו  2רכבי סיור של הספק בחופים המזרחיים ובחופים המערביים .כל רכב
יאוייש ע"י  2מאבטחים ,אחד מהם הוא האחמ"ש.
ב .הרכב בצד המערבי יסייר בכביש הפנימי לכל אורך רצועת החוף משקמים עד צינברי .הרכב בצד המזרחי
יסייר בכביש הפנימי לכל אורך רצועת החוף מכורסי עד חלוקים ופעם בשעתיים יסייר באופן יזום
בחופים צאלון ודוגית ,או יגיע לשם במהירות אם הוזעק ע"י המאבטח בחוף לטפל בארוע.
ג .משימות רכב הסיור:
א .הפגנת נוכחות
ב .תיגבור וסיוע למאבטחים הרגליים בטיפול באירועים
ג .כיסוי איזורים בחוף שבהם לא נמצאים מאבטחים
ד .החלפת מאבטח המבקש לצאת להפסקה
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

רכב הסיור יהיה טנדר מסוג די מקס או ש"ע( .במידה ולא ניתן לספק את הרכב מסוג זה יתאפשר שימוש
ברכב חלופי לפי מפרט שיצויין ובאישור הקב"ט).
הרכב יתיצב למשמרת כשהוא תקין ומיכל הדלק מלא.
על גג הרכב תהיה צ'קלקה כתומה ועל הדלתות משני צידיו מדבקה או מגנט עם הכתובת "אבטחה".
ברכב יהיה תיק עזרה ראשונה כמפורט בסעיף .14.5
מובהר כי רכב הסיור אינו משמש כרכב מנהלה.
למען הסר ספק ,רכב זה אינו מהווה רכב הסעות לצורך ניוד העובדים אל וממקום העבודה.
על הרכב להימצא בתחום שהוגדר במפרט השירותים במהלך כל שעות המשמרת לצורך ביצוע המשימות
האמורות לעיל ו/או כל משימה אחרת כפי שיקבע על ידי קב"ט המזמין.
הסיור בצינברי ושקמים הינו סיור משותף.
הסיור בכורסי נותן מענה גם לדוגית וצאלון.

40

 .5הערכת כמויות
בהמשך לסד"כ המפורט לעיל מצ"ב הערכת כמויות נדרשת לפעילות בפרישה שנתית בחלוקה משתנה
בהתאם לשינויים בתפוסות בחופים ,צרכי המזמין ודרישות האבטחה של משטרת ישראל.
מובהר כי הערכה זו הינה בלתי מחייבת את המזמין ,והתמורה לקבלן תשולם רק בגין ביצוע עבודה
בפועל בהתאם לדרישות המזמין כפי שימסרו לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות.
מס"ד
1

יח'

הפעילות

מאבטח בסיסי חמוש*/בודק ביטחוני**  ,ו/או אחראי משמרת משמרות של 8
(אחמ"ש) חמוש ,לרבות נוכחות המפקח /נציג ספק השירות בתפוסות שעות של
מלאות ושיא ,למשמרת של  8שעות ,ביום או בלילה ,ביום חול ,עפ"י מאבטח

כמות
860

ההגדרות וכמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
מאבטח בסיסי חמוש -מאבטח שעבר הכשרה בת  6ימים ומוסמך
לשאת נשק ארגוני .מוצב בחופים בכניסה לכל חוף.
בודק בטחוני -מאבטח שעבר הכשרה בת  4ימים .לא מוסמך לשאת
נשק .מוצב בתוך החוף ובסיור הרכוב.
2

כנ"ל אך למשמרת בשבת או בחג

3

סיור רכוב הכולל רכב אבטחה מסוג די מקס או ש"ע או מסוג אחר
אך בנפח מנוע  1600סמ"ק ובאישור המזמין ,משולט ו/או מסומן
כרכב אבטחה ו 2-מאבטחים רמה א' חמושים ו/או אחמ"שים
חמושים .אחד מהמאבטחים/אחמ"שים משמש גם כנהג הרכב.
למשמרת של עד  8שעות ביום חול ,עפ"י ההגדרות וכמפורט במסמכי
המכרז.
כנ"ל אך למשמרת בשבת או בחג

5

בודק ביטחוני מועדונים חמוש למשמרת של  8שעות ,ביום או בלילה,
ביום חול ,עפ"י ההגדרות וכמפורט במסמכי המכרז.

6

כנ"ל אך למשמרת בשבת או בחג

7

סדרן למשמרת של  8שעות ,ביום או בלילה ,ביום חול ,עפ"י
ההגדרות וכמפורט במסמכי המכרז
כנ"ל אך למשמרת שבת או חג

4

8

משמרות של 8
שעות של
מאבטח
משמרות של 8
שעות של רכב2+
מאבטחים

משמרות של 8
שעות של רכב2+
מאבטחים

משמרות של 8
שעות
משמרות של 8
שעות
משמרות של 8
שעות
משמרות של 8
שעות

1450

90

220
370
440
240
350

סד"כ האבטחה בכל חוף יאוייש ע"י אנשים קבועים ככל האפשר ,להוציא אילוצים תפעוליים הכרחיים
כגון חופשות ,מחלות וכיו"ב ,על מנת להגיע למצב שבו המאבטחים מפתחים היכרות טובה עם החוף
ומתקניו ,נקודות התורפה בחוף ,היכרות אישית עם צוות החוף ומתוך כך יצירת שיתוף פעולה ,עבודת
צוות וסינרגיה בין המאבטחים לצוות החוף.
יחד עם זאת ,הקבלן מודע לכך כי ייתכנו שינוים ( הורדה/תוספות כ"א ) בהתאם להערכות מצב שיבוצעו
בשוטף על ידי המזמין ,והמזמין יהא רשאי להודיע לקבלן בהתראה מיידית ,בכל שלב ולפי העניין ,על
דרישתו בהצבת /גריעת מערך האבטחה בחופים השונים ,והקבלן מחוייב להיענות לדרישתו זו של
המזמין באופן מיידי ועל פי הנחיות האחראי באיגוד.
 .6משימות האבטחה והשמירה של האיגוד
 .6.1משימתו העיקרית של מערך האבטחה והשמירה באיגוד הינה אבטחת חופי הכנרת שבתחום
האיגוד ,לרבות עובדי המזמין ,ע"י צוות קבוע של מאבטחים ,בודקים ביטחוניים ,סדרנים ואנשי
עמדת ביטחון ,במטרה לשמור על הסדר הציבורי תוך מניעת אלימות מכל מין וסוג שהוא ,מניעת
ואנדליזם והפרה כלשהי של הסדר הציבורי ,לרבות מתן מענה ראשוני לאירועי פח"ע ולאירועים
פליליים תוך קריאה למשטרת ישראל ועד להגעתה למקום והשתלטותה על האירוע.
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 .6.2בנוסף לאמור לעיל ,המציע יספק לאיגוד שירותי אבטחה ושמירה נוספים הכוללים
אבטחה ושמירה של שוהי החופים ,כמפורט בהמשך .מודגש בזאת כי המזמין אינו מתחייב על
היקף הפעילות לה יידרש המציע שיזכה במכרז בתחומים אלו.
 .6.3משימות האבטחה והשמירה במתקני האיגוד מושפעות הן מהמצב הנוגע לסדר הציבורי והן
מהמצב הביטחוני ומהתרעות שונות .לפיכך ,ייתכנו משימות אבטחה ושמירה בלתי מתוכננות
במצבי חירום ובהתרעה של  24שעות.
 .6.4משימות האבטחה יבוצעו בהתאם לפק"מ האבטחה של המזמין אשר יימסר לספק השירות ע"י
קב"ט הרשות.
 .7בעלי התפקידים במערך האבטחה והשמירה
להלן פירוט כל תפקידי האבטחה והשמירה במערך האבטחה והשמירה הדרושים לאיגוד שאיושם הינו
באחריות ספק השירות (להלן" :עובדי ספק השירות" או "איש מערך האבטחה והשמירה" ,לפי העניין).
 .7.1מפקח אבטחה ושמירה מטעם ספק השירות /נציג ספק השירות /המפקח-
 .7.1.1מפקח האבטחה והשמירה מטעם ספק השירות אשר ישמש גם כנציג ספק השירות (להלן:
"המפקח" או "נציג ספק השירות") יהיה אחראי להתנהלותם השוטפת והתקינה של
עובדי ספק השירות בכל החופים נשוא מכרז זה אשר בתחום האיגוד ולביצוע משימות
האבטחה והשמירה ופתרון בעיות שיופנו אליו ע"י המנהל .המפקח יהא אחראי על פיקוח
וביצוע כל המטלות השוטפות של מערך האבטחה והשמירה ,ובתוך כך ימלא גם את
המשימות הבאות :ארגון ושיבוץ סידורי עבודה בכל החופים שבתחום האיגוד; ביקורת
אבטחה ושמירה; פיקוח מקצועי וניהול אירועי אבטחה ושמירה; יערוך ביקורות אבטחה
ושמירה בכל החופים שבתחום האיגוד ואשר בהם מועסקים אנשי אבטחה ושמירה מטעם
ספק השירות (בכל יום יבקר בכל חופי האיגוד ,כאשר מטרת הביקורת הינה בחינת תפקוד
מערך האבטחה והשמירה ,חשיפת ליקויים ,דיווח לאחראי ותיקונם במיידי) .הביקורת
תתבצע בשעות העבודה של עובדי ספק השירות והמפקח ירשום ביומן האירועים את
התאריך והשעה של הביקורת שערך ,את שמו ואת ת.ז .שלו; יחתום בסמוך לביצוע
הביקורת ביומן האירועים;
 .7.1.2לצורך שמירת רציפות נוכחות המפקח יש למנות מפקח יום ומפקח לילה.
בתפוסות מלאות ושיא קיימת חובת נוכחות של המפקח או נציגו בחופים במשך כל
שעות פעילות המאבטחים ,יבצע ביקורות ויטפל בבעיות כמוזכר למעלה.
 .7.1.3פתרון בעיות מנהלה -המפקח יהיה מעודכן במצב עובדי ספק השירות בכל החופים
והמתקנים הרלבנטיים שבתחום האיגוד ,ובתוך כך ידאג לרווחת עובדי ספק השירות
ולמילוי כל התחייבויות ספק השירות לעובדיו במסגרת ההתקשרות עם המזמין וכן מתן
מענה לכל הבעיות שיעלו עובדי ספק השירות ,לרבות בנושאי שכר ,לבוש וכיו"ב ,ויעביר
דיווח שוטף לספק השירות ובמידת הצורך גם לאחראי מטעם המזמין ,על כל הבעיות
שיתעוררו בקרב עובדי ספק השירות; תיאום וקיום הכשרות ,רענונים ,תרגילים ,מטווחים
ימי עיון וכל משימה נוספת שבאחריות ספק השירות על פי המפורט בהמשך וביתר מסמכי
המכרז; הנציג יהיה בקשר ישיר על בסיס יומיומי עם האחראי באיגוד.מודגש בזאת כי
מינוי בעל תפקיד למפקח האבטחה מטעם ספק השירות הינה חלק בלתי נפרד מדרישות
המזמין במכרז/חוזה זה ולא תשולם בעבורו תמורה באופן נפרד .המחיר בעבור מינוי בעל
תפקיד זה כלול במחירי היחידה.
 .7.1.4על המפקח להיות מוכשר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל .ראה סעיף תנאי
סף ותנאים נוספים להשתתפות במכרז.
 .7.1.5יובהר ,כי המפקח יחל בתפקידו לאחר שיאושר ע"י הקב"ט כאמור ולא יוחלף במהלך כל
תקופת ההתקשרות אלא באישור ו/או בהוראת הקב"ט לספק השירות בכתב.
 .7.2אחראי משמרת (להלן" :אחמ"ש") -האחמ"ש משמש כמנהל המשמרת ומפקדה בפועל ,ויתכן
שיהיה חלק ממערך האבטחה והשמירה במשמרת או בגזרה .בתוך כך הינו נושא באחריות
לתפקודם הכולל של המאבטחים במשמרתו בגזרתו ,לרבות :הצבת המאבטחים למשימות
השונות; קביעת סדרי עדיפויות בטיפול באירועים; פיקוח על עבודת המאבטחים ,הבודקים ועובדי
הביטחון; פיקוח על ניהול הרישום (ידני וממוחשב) במוקד הביטחון; ניהול אירועים ויומן
ארועים; העברה מסודרת של המשמרת למשמרת הבאה ועתודה /גיבוי לשאר המאבטחים (לרבות
ע"י צוות הגיבוי) .יובהר ,כי על האחמ"ש לעמוד בדרישות המפורטות בהמשך .האחמ"שים יהיו
חלק מצוות הסיור הרכוב בחופים צינברי וכורסי ויתנו מענה גם לחופים הסמוכים.
 .7.3בסוף כל משמרת ימלא האחמ"ש דו"ח פעילות מפורט לגבי כלל הפעילות שבוצעה בשטח
אחריותו .הדו"ח ימסר למפקח ויצורף לחשבונית התשלום.
 .7.4בודק ביטחוני -אחראי על ביצוע ומתן מענה אבטחתי לאירועים במתחם החוף הרלבנטי שבו הוא
מוצב ו/או בכלל ,וזאת הן בתוך מתחם החוף הרלבנטי (להלן" :המעגל הפנימי") והן מחוץ
למתחם החוף הרלבנטי (להלן" :המעגל החיצוני") לצרכים שיפורטו להלן .המאבטח יבצע את
המשימות הבאות :ישמש כגורם מרתיע במעגלים הפנימי והחיצוני; יבצע סיורים לאיתור
מפגעים/אנשים חשודים במעגלים הפנימי והחיצוני; יאבטח את קהל המבקרים ועובדי המזמין.
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יאכוף את נהלי איגוד ערים כינרת כגון :חופים שקטים ,איסור הקמת אוהלים בחוף
המוכרז וכיו"ב .יובהר ,כי על המאבטח לעמוד בדרישות המפורטות בהמשך.
 .7.5מאבטח מועדונים -משימותיו זהות לאלה של המאבטח ואולם קיימות דרישות לנתונים פיזיים:
גובה  1.85מ' ומעלה .משקל  100-110ק"ג .כושר פיזי גבוה.
 .7.6מאבטח בסיסי חמוש -איש מערך האבטחה והשמירה המקדם את פני הנכנסים לחופים שבתחום
האיגוד ונותן מענה למפגעים המגיעים לחוף .הבודק יבצע את המשימות הבאות :יבצע בידוק
ביטחוני לנכנסי החוף הרלבנטי; יעסוק בתחומי אבטחה ושמירה במעגל החיצוני והפנימי; יסייע
לאחמ"ש ולמאבטחים במילוי משימותיהם; יובהר ,כי על הבודק הביטחוני לעמוד בדרישות
המפורטות בהמשך.
למען הסר ספק-
מאבטח בסיסי חמוש -מאבטח שעבר הכשרה בת  6ימים ומוסמך לשאת נשק ארגוני .מוצב בחופים
בכניסה לכל חוף.
בודק בטחוני -מאבטח שעבר הכשרה בת  4ימים .לא מוסמך לשאת נשק .מוצב בתוך החוף ובסיור
הרכוב.
 .8דרישות ומאפייני בעלי התפקידים
בסעיף זה מפורטות כל הדרישות המקדימות מעובדי ספק השירות לצורך העסקתם במערך האבטחה
והשמירה של המזמין.
 .8.1כללי
על כל עובדי ספק השירות לעמוד בדרישות הסף הבאות :אזרחות ישראלית; בריאות תקינה (יש
להציג אישור רופא עדכני); כושר גופני גבוה – פרופיל  65ומעלה; ראייה ושמיעה תקינה (ללא
מגבלות המונעות מתן שירות כנדרש -מקרים חריגים יובאו לאישור האחראי באיגוד); השכלה של
 12שנות לימוד לפחות; שליטה מלאה בשפה העברית; ללא עבר פלילי (אזרחי /צבאי); אישור
משטרת ישראל בטרם מעבר ההכשרה הרלוונטית לתפקיד.
 .8.2דרישות נוספות
בנוסף על האמור בסעיף הקודם ,יעמדו עובדי ספק השירות בדרישות המפורטות בטבלה הר"מ,
על פי הגדרות תפקידי האבטחה והשמירה השונים:
בעל
תפקיד
אחמ"ש

קורסים

רישיונות

דרישות נוספות

עד 55

בוגר קורס
פיקודי/קצין ביחידה
קרבית .סיים שירות
חובה מלא בצה"ל/
מג"ב.

סיים בהצלחה קורס
הכשרת מאבטחים
המועבר ע"י ספק
בהתאם
השירות
להוראות משטרת
ישראל ותו תקן
בתוקף.

• מורשה כחוק
לעסוק
בשמירה;
• בעל רישיון
תוקף
בר
לנשיאת נשק;

• מעבר קורס מאבטח
רישוי עסקים מוסמך
א'.
מעבר קורס מנהלי
אבטחה מונחי משטרת
ישראל

2

מאבטח
+
בודק
בטחוני
חמוש+
סדרן

עד 55

בוגר יחידה קרבית,
רובאי  03-05וסיים
שרות חובה מלא
בצה"ל /מג"ב.

3

מאבטח
מועדונים

עד 55

בוגר יחידה קרבית,
רובאי  03-05וסיים
שרות חובה מלא
בצה"ל /מג"ב.

• מורשה כחוק
לעסוק בשמירה
• בעל רישיון
בר תוקף
לנשיאת נשק.

מעבר קורס בודק ביטחוני
רמה ב' מועודונים
נתונים פיזיים :גובה 1.85
מ' ומעלה .משקל 100-110
ק"ג .כושר פיזי גבוה.

4

מפקח
אבטחה
ושמירה
מטעם
ספק
השירות/
נציג ספק
השירות/
המפקח

עד 55

בוגר קורס קצינים
בצה"ל/מג"ב.

סיים בהצלחה קורס
הכשרת מאבטחים
המועבר ע"י ספק
השירות בהתאם
להוראות משטרת
ישראל ותו תקן
בתוקף.
סיים בהצלחה קורס
הכשרת מאבטחים
המועבר ע"י ספק
השירות בהתאם
להוראות משטרת
ישראל ותו תקן
בתוקף.
• סיים בהצלחה
קורס הכשרת
מאבטחים המועבר
ע"י ספק השירות
בהתאם להוראות
משטרת ישראל ותו
תקן בתוקף.
• בוגר קורס
מנהלי אבטחה מונחי
משטרת ישראל

• מורשה כחוק
לעסוק בשמירה.
• בעל רישיון
בר תוקף
לנשיאת נשק.

מעבר קורס מאבטח רישוי
עסקים מוסמך א'.

• מורשה כחוק
לעסוק בשמירה.
• בעל רישיון
בר תוקף לנשיאת
נשק.

• בעל ניסיון בניהול
מערכי אבטחה
ושמירה חמושה.
• רישיון נהיגה חובה.
• מעבר קורס מנהלי
אבטחה ושמירה מונחי
משטרת ישראל.

סעיף

1

גיל

שירות בצה"ל
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 .9בדיקת התאמת המאבטחים מטעם הספק לדרישות בסעיף 6
 .9.1כל בעלי התפקידים כאמור יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף .6
 .9.2המפקח או נציג ספק השירות יעביר מבעוד מועד את פרטיהם האישיים של כלל המאבטחים
המיועדים לפעולה בחופי האיגוד כולל תעודות הסמכה לקב"ט הרשות.
 .9.3באחריות נציג ספק השירות והמפקח להעביר את רשימת המאבטחים אשר יועסקו בחופים
לאישור הקב"ט עד לתאריך .1.3.20
 .9.4באחריות המפקח/נציג ספק השירות להעביר רשימה של לפחות  40מאבטחים קבועים כולל
רשימת עתודה של כ 7 -מאבטחים נוספים.
 .9.5עקב הצורך בשמירת רציפות נוכחות המפקח בתפוסות מלאות ושיא גם ביום וגם בלילה יש
למנות מחליפים למפקח (לפחות  2מחליפים) .גם פרטי בעלי תפקידים אלה יועברו מראש
לקב"ט.
 .9.6הקב"ט יעבור על הנתונים ,הפרטים וההסמכות ורק לאחר אישורו בכתב יורשו הללו לבצע את
תפקידם.
 .9.7כל המאבטחים כולל מאבטחי העתודה יאושרו בכתב ע"י הקב"ט מראש.
 .10מאפייני המטלות
 .10.1הוראות כלליות לאיש מערך האבטחה והשמירה
• אחמ"ש אבטחה יהיה אחראי לביצוע תדריך ,לחלוקת מטלות ומילוי דוח סיכום משמרת
בתחום אחריותו עותק ישאר בחוף ועותק יצורף לחשבונית
• סמכויותיו מוקנות לו בהתאם לחוק ובכפוף להכשרות אשר עבר במוסד ההכשרה יעמוד בכל
הדרישות המקצועיות והמנהלתיות שיוגדרו לו ע"י המנהל מי מטעמו;
• יכיר היטב את השטח בו הוא מוצב ואת אופיו ,ובתוך כך ילמד ויכיר היטב את מתחם החוף
ומתקניו;
• במקרה של אירוע פח"ע ,יסייע לקב"ט בהערכות צוות הכוננות ,עד לבוא כוחות הביטחון
(יתודרך מבעוד מועד ע"י הקב"ט).
• ירסן מעשי פח"ע ואלימות וינהג עם התוקפים על פי חוק ,ובעת הצורך יצור קשר עם מוקד
המשטרה להזעקת תגבורת.
להלן דוגמאות לסוגי אלימות המאפיינים את האזור ואשר על איש מערך האבטחה בכל
הרמות ושמירה לטפל בהם ובדומיהם :תקיפות וקטטות ,מעשי ואנדליזם; גרימות נזק
לרכוש ציבורי ופרטי; הטרדת אורחים; מפגעי /מטרדי רעש למינהם וכו'.
• בהגיעו למשמרת ובלכתו ,בהתאם לשעות שהוקצו לו לביצוע משימות אבטחה ושמירה,
ייתיצב במשרדי החוף ויחתום על טופס נוכחות אצל מנהל המשמרת בחוף .במידה ויהיה
שינוי באופן ציון זמני הנוכחות ,יפעל איש מערך האבטחה והשמירה בהתאם להנחיות
הקב"ט .המאבטח יתייצב בזמן ,לבוש מדים ובהופעה נאותה ,יהא חמוש ,מצוייד בגלאי
מתכות וביתר האביזרים הנדרשים;
• בהגיעו למשמרת ,יתייצב בפני האחמ"ש ,או ממלא מקומו אשר יתאם עמו את פעילותו
לאותו יום ויקבל תדרוך מפורט על המשימה ,הגזרה והנחיות מיוחדות במידה ויש;
• יבצע סיורים במתחם החוף ,בכביש הפנימי ,במתחמי החניה ובמתחמי האוהלים ,לפני
כניסת משמרתו ובסיום משמרתו ותוך כדי המשמרת ,ברציפות;
• בהיותו בתפקיד ,לא יעדר איש מערך האבטחה והשמירה ממשמרתו ,ללא אישור מנהל
המשמרת בחוף;
• יבצע כל תפקיד אחר שיוטל עליו מטעם הממונים ,בתחום הביטחון והבטיחות;
• בכל עת היותו בתפקיד יבצע את תפקידו בהתאם לתדרוך וההנחיות שקיבל בטרם כניסתו
לתפקיד;
 .10.2כאשר יוצב איש מערך האבטחה והשמירה בשער /בכניסה לחוף:
• יב דוק את זהות הנכנסים ויבדוק את כליהם וחפציהם ,כדי לוודא שאין ניסיון להחזיק
אמצעי חבלה/אמל"ח/תקיפה .במידת הצורך יעשה שימוש בגלאי המתכות;
• לא יתיר הוצאת ציוד של החוף ממתחם החוף ,שלא באישור האחראי;
• בעיתות לחץ ,יווסת פיזית כניסת מבקרים במתחם החוף ,בתאום עם הממונים;
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 .10.3כאשר יוצב בשער כניסה לרכב /חניון:
• יבדוק את כלי הרכב הנכנסים כדי לוודא אי החדרת אמל"ח או מלכוד הרכב;
• יבדוק את נהגי הרכב והנוסעים כדי לסכל ניסיון חדירה חבלנית;
• יחלק חומר הסברתי מנחה להתנהגות בחוף;
 .10.4כאשר יוצב בתפקיד סיור מסביב למתחם החוף (מעגל חיצוני);
• ימנע ניסיון חדירה חבלנית או כוונת פריצה/גניבה ,במידה ויאתר חפצים חשודים ויפעל ע"פ
הנוהל;
• יבצע סיור מסביב /לאורך מתחם החוף ,כפי שיונחה ע"י הממונים עליו (לרבות ע"י האחראי
מטעם האיגוד) ויחתים שעון ביקורת;
• במידה וקיימת גדר ,יבדוק המצאות פרצות בגדר או בצידו החיצוני של החוף ,יפעל וידווח
עפ"י הנוהל;
 .11משימות נוספות
ספק השירות נדרש לספק למזמין עובדי אבטחה ושמירה נוספים לצורכי משימות אבטחת נציגי המזמין,
כל אימת שאלה מצויים במתחם החוף ,לרבות לצורכי עבודות /פיקוח וכיו"ב.
במידה שהקבלן יבקש לאייש חלק מהמאבטחים במאבטחים של קבלן משנה עליו להודיע על כך מראש
לקב"ט ולקבל את אישורו לכך.
 .12העברה חמה של נשק:
אין לבצע העברה חמה של נשק .כל מאבטח חמוש יגיע עם נשקו הארגוני האישי.
 .13הכשרות ואימונים
 .13.1כללי
• את ההכשרות יעברו אנשי האבטחה והשמירה בבתי ספר שברשותם תו תקן תקף של
משטרת ישראל ומסמך נלווה ובו רמות ההכשרה המאושרות לבית הספר .עובדי ספק
השירות יעברו את ההכשרות והרענונים המפורטים בסעיף זה .ההכשרות והאימונים יתבצעו
על חשבון ספק השירות ובהתאם לדרישות המפורטות להלן:
• קורסי ההכשרה והרענונים שיועברו לעובדי מערך האבטחה והשמירה יעמדו בדרישות
המפורטות בסעיף זה ,וכן בדרישות הרלוונטיות לכל הכשרה בהתאם להנחיות משטרת
ישראל התקפות לסוג המאבטח;
• ספק השירות מתחייב כי בתחילת ההתקשרות עם המזמין יעברו כל עובדי האבטחה
והשמירה ,אשר יתנו שירותים מטעמו למזמין ואושרו על ידי הקב"ט ,קורסי הכשרה כנדרש;
• דרישה זו תחול גם על עובדי אבטחה ושמירה מטעם ספק השירות שיכנסו לתפקידם במהלך
תקופת ההסכם;
• עם סיום קורס ההכשרה ובטרם תחילת עבודתם ,יעברו כל עובדי ספק השירות תדרוך נוסף
( 8שעות) שיועבר ע"י מנהל האבטחה והאחמ"ש בחוף בו הם עתידים לעבוד;
 .13.2חברת ההדרכה להכשרות והאימונים:
• את קורסי ההכשרה והרענונים תעביר חברת הדרכה חיצונית בעלת תו תקן של משטרת
ישראל תקף לסוג המאבטח כאמור לעיל;
• ההתקשרות עם החברה תעשה ע"י ספק השירות ועל חשבונו .עם זאת ,כל פעילות הכשרה
או אימון ,לרבות ההתקשרות עם חברת ההכשרה וההחלטה על המתקן בו יתקיימו
ההכשרות והאימונים ,תקבל את אישור המנהל ו/או הקב"ט בטרם ביצועה;
• לא יתאפשר ביצוע אימונים והכשרות לעובדי ספק השירות שיועסקו בתחום האיגוד ע"י
חברות ובמתקנים שלא קיבלו את אישור המנהל ו/או הקב"ט בכתב ומראש;
• הזוכה במכרז ידרש להחליט על חברת ההדרכה שתעביר לכל עובדי ספק השירות את
ההכשרות והאימונים במשך תקופת ההתקשרות .החברה שתבחר ,תאושר ע"י הקב"ט לפני
תחילת פעילותה וכתנאי לכך.
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 .13.3תיעוד על מעבר הכשרה:
• על ספק השרות לוודא בגמר הקורס שחברת ההכשרה תספק לאנשי האבטחה והשמירה
תעודה סיום הכשרה בהתאם לדרישות משטרת ישראל ותעודת מאבטח עם הסמכויות;
• ספק השרות יכין לכל איש אבטחה ושמירה תיק אישי ממוחשב וקשיח עבור מקבל השרות
שיעודכן באופן שוטף;
• ממועד סיום קורס ההכשרה על המאבטח לשאת "תעודת מאבטח" המעידה על הכשרתו
המקצועית .התעודה תשא חותמת של החברה המכשירה וכן חתימה על כל מעבר אימון
רענון;
 .13.4אימוני רענון
• כל עובדי ספק השירות המועסקים באבטחה ושמירה יעברו רענונים בהתאם להכשרה שעברו
והנחיות משטרת ישראל בנושא ,כפי שיהיו בתוקף במהלך הפעילות;
• הרענון יועבר על חשבון ספק השירות בבתי ספר שברשותם תקן של משטרת ישראל בתוקף
ואושר לכך מראש על ידי הקב"ט;
• השתלמות חבלה תיעשה ע"י חבלן מוסמך בתפקיד בעל תו תקן של משטרת ישראל ומחייבת
הימצאות אמצעי חבלה ותרגולת;
• השתלמות כיבוי אש תיעשה ע"י קצין כיבוי אש מוסמך;
• השתלמות מד"א תיעשה ע"י פראמדיק או מדריך מד"א מוסמך;
 .14דגשים
• ספק השירות יישא בהוצאות הישירות של התכנון ,הארגון ,ההדרכה והרישום ,קניית פריטים או
אביזרים הקשורים לתרגיל ותשלום לכוחות העזר ובהם כיבוי ,מד"א ומשטרת ישראל;
• בתום ההדרכה ,ימציא הקבלן לקב"ט ,דו"ח על הפעילות ,הכולל רשימה של משתתפים ומהות
ההדרכה;
• יש להכין את הפריטים והאביזרים הנדרשים לתרגיל ולתדרך מבעוד מועד את צוות הכוננות,
המאבטחים ועובדי /נציגי המזמין (במידת הצורך);
 .15תרגילים והכשרות נוספים
 .15.1תרגיל כניסה מצולם:
אחת לשנה יבוצע תרגיל כניסה מבוקרת מצולם ע"י חברה מומחית בנושא בכל החופים
הרלבנטיים שבתחום האיגוד ואשר בהם נותן הקבלן לאיגוד את השירותים נשוא מכרז זה.
לצורך ביצוע התרגיל נדרש מתרגל מהחברה ומצלמה מוסוות אחת .בתרגיל תיבדק התנהלותו של
מערך האבטחה והשמירה בחוף הרלבנטי ,כאשר תוכן התרגיל יוגדר ע"י הקב"ט ויאושר על ידו
מראש לאחר התיעצות עם גורמים מקצועיים שיימצא לנכון.
 .15.2תרגיל פינוי:
על ספק השירות יהיה לבצע על חשבונו אחת לשנה ,תרגיל פינוי משולב של החופים הרלבנטיים
שבתחום האיגוד ,ובהקשר זה יחולו ההוראות הבאות;
• התרגיל יתואם ויאושר ע"י הקב"ט;
• התרגיל יערך לכלל העובדים במתחם החוף הרלבנטי ,ובמהלכו יפונו כל עובדי החוף
והמבקרים;
• בתרגיל ישתתפו כוחות העזר הבאים :משטרה ,כיבוי אש ,מד"א וגורמים נוספים עפ"י
החלטת המזמין;
• מטרת התרגיל :העלאת הרמה המבצעית של צוות הכוננות ,בחינת מערך האבטחה והשמירה,
בדיקת התנהגות עובדים בקשר למטען חשוד ,בדיקת זמן פינוי ,בדיקה מערכת הכריזה,
התנסות בטיפול במצבי חירום בהיקף רחב במתחם החוף ,חבירה יעילה עם כוחות העזר
ועוד;
• תכנון התרגיל ויישומו יבוצעו ע"י הקב"ט שייתכן ויסתייע בחברה מומחית בתחום;
• התרגול יכלול :סריקות ,גילוי ונטרול מטענים ,פינוי כל העובדים ,כיבוי דלקות ,חילוץ מגובה
וטיפול בפצועים;
• על הגוף המבצע להכין תיק תרגיל ,לארגן ,לתאם ,לתכנן ולבצע תרגיל גדול מימדים בהתאם
להוראות הקב"ט.
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 .15.3יום עיון לקב"טים ואחמ"שים
• אחת לשנה ,החל מהשנה השניה להתקשרות וככל והוארכה תקופת ההתקשרות העיקרית,
ייערך יום עיון משותף ,באתר הולם( ,במועד שייקבע ע"י המזמין) לכל מערך האבטחה
והשמירה והבטחון מכל החופים הרלבנטיים שבתחום האיגוד.
• ביום העיון יועברו סדרות הרצאות בתחומים שונים שייקבעו ע"י המזמין לאחר התיעצות עם
גורמי אבטחה ,שמירה וביטחון רלוונטיים;
• ספק השירות יארגן הסעות לעובדיו ליום העיון או יחזיר לעובדיו את עלות הנסיעה;
• תוכן היום מותנה באישור המזמין לפני ביצועו;
 .16ציוד
להלן ריכוז דרישות הציוד שעל ספק השירות לספק לצורך שירותי האבטחה והשמירה במתקני האיגוד.
על הציוד להיות תקין ולעמוד בדרישות הקב"ט.

 .16.1צל"מ – נשק מבצעי
ספק השירות יצייד כל מאבטח המיועד לעמוד בשער בכל החופים הרלבנטיים ,בכלי הנשק
והאמצעים הנלווים כמפורט להלן:
 1אקדח מ"מ .9
 2מחסניות מבצעיות מלאות כדורים.
 1נרתיק שליפה מהירה מקורי לאקדח.
 1אשפה זוגית למחסניות – המתאימה לחיבור לחגורת מכנסיים.
 1שרוך אבטחה ושמירה לאקדח.
 .16.2ציוד אישי לכל אנשי מערך האבטחה והשמירה
 1מיכל גז פלפל תקין בהתאם לתאריך התפוגה.
 1פונדה עבור מיכל הגז.
מדים שעליהם יופיע לוגו האיגוד והמילה "אבטחה" בגב החולצה.
 .16.3ציוד למאבטחים המועסקים באבטחת נציגי המזמין (פקחים ,עובדים ,קבלני משנה ועוד) יהיה
כפי שמאבטח רגיל נושא במשימתו בחופים.
 .16.4ציוד בחופים הרלבנטיים שבתחום האיגוד
ספק השירות יספק לכל החופים הרלבנטיים שבתחום האיגוד ,עפ"י זכייתו במכרז זה ,את הציוד
המפורט להלן:
• ארגז חירום עשוי עץ או מתכת ,בעל מכסה הניתן לסגירה ונעילה בעל קיבולת מתאימה
להכיל את ציוד החוף כמפורט להלן בס"ק  .2-8הגדלים וסוג הארגז טעונים את אישור
האחראי על הבטחון באיגוד .גודל הארגז שיוצב בכל חוף יתאים לכמות הציוד הדרוש בכל
חוף כמפורט בהמשך;
•  1מגבר קול נייד כולל סוללות נטענות ומטען ,או לחלופין ידאג ספק השירות לסוללות רגילות
ולהחלפת הסוללות בעת הצורך;
• מס' פנסים המותאמת לכמות המאבטחים המרבית בחוף  +סוללות נטענות  +מטען ,בעל
עוצמת מינימום של  6וואט ,מסוג ; Maglight
• יומן אירועים;
• קומקום לחימום מים ושתייה קרה וחמה עם כל האביזרים והמצרכים הדרושים בכמות
שתספיק לכל צוות האבטחה והשמירה לכל החודש;
• עמדות פריקה -על ספק השירות להתקין עמדות פריקה לנשק בכול חופי האיגוד ,עמדות
הפריקה ומיקומם יאושרו ע"י קב"ט האיגוד ,ולפי הנחיות משטרת ישראל.
 .16.5ציוד עזרה ראשונה ברכב הסיור:
• ספק השירות ידאג להימצאות ציוד עזרה ראשונה כמפורט במפרט שלהלן ,בכל החופים
הרלבנטיים שבתחום האיגוד (בתוך רכב האחמ"ש במהלך משמרת);
• הערכות יהיו במצב תקין ומלא ויחודשו במידת הצורך או במידה ונעשה בהן שימוש.
אביזרים שנפגמו או שפג תוקפם יוחלפו ע"י ספק השירות;
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ערכת עזרה ראשונה תכיל את הציוד כמפורט להלן:
שם הפריט
תרמיל גב ממודר דגם  -4הדר
משולש בד  +סיכות ביטחון
פד גזה סטירילי  7.5 X 7.5ס"מ
חוסם עורקים גומי
אגד לחבישה  7ס"מ
פד לכוויות
תחבושות אלסטית  8ס"מ
תחבושת שדה אישית ()H-H
תחבושת שדה בינונית ()H-H
אגד מדבק
קסמי עץ (אפליקטור  100יחידות)
שקית קירור ח.פ.
פד יוד
מספריים לחומר עם כפתור
מנתב אוויר 3,4
כפפות ח.פ( .זוג)
פינצטה לגוף זר
פנס

כמות
1
6
20
2
10
1
2
6
2
20
1
1
15
1
2
10
1
1

 .16.6קשר
 .16.6.1כללי
א) כל המכשירים שיסופקו יהיו במצב תקין ,כולל סוללות וסוללות חלופיות ,מטענים
ושנאים ,אמצעי נשיאה על החגורה ואביזרי שמע;
באחריות ספק השירות להחליף ולתקן על חשבונו את המכשירים ,האביזרים
ב)
והסוללות ולספק ציוד חלופי במידת הצורך ובאופן מיידי על מנת לאפשר את
פעילות האבטחה והשמירה;
לעניין זה" :באופן מיידי" -עד שעתיים ממועד ההודעה .אי קיום האמור יגרור
קנס ,כמפורט בהוראות בחוזה;
ספק השירות ידאג להחלפה מידית של סוללות רגילות שהתרוקנו ,ולהחלפת
ג)
סוללות שתוקפן יפוג במהלך תקופת ההתקשרות;
מודגש בזאת כי האיגוד רואה חשיבות רבה בתקינות כל מכשירי הקשר ו/או
ד)
התקשורת המצוינים להלן והינו רשאי לנקוט בכל צעד שימצא לנכון כנגד ספק
השירות במצבים של אי עמידה בדרישות המכרז;
 .16.6.2פיתרונות תקשורת נייד מסוג ( PTTכדוגמת "מירס" או ש"ע)
א) ספק השירות יספק לעובדי האבטחה והשמירה מכשירי תקשורת ניידים מסוג
 .PPTכמות המכשירים תהיה בהתאם לכמות המאבטחים במשמרת בפועל כולל
כל מערך האבטחה והשמירה הפעיל סביבו ובתוספת של  10 %מכשירים כעתודה
לשעת הצורך בשעת אירוע חרום ,תקלות או לגורמי חרום/בטחון/הצלה לתאום
ותקשורת מיידית;
במידה וידרש ספק השירות למשימות אבטחה ושמירה נוספות :אבטחת עובדי/
ג)
נציגי /קבלני האיגוד כמפורט בסעיף  7לעיל ,יספק בנוסף מכשירי מירס כדלהלן:
מכשיר אחד לכל איש אבטחת נציגי האיגוד ,ומכשיר אחד לכל איש אבטחה
ושמירה בטיולי האיגוד;
לכל מכשיר יספק ספק השירות מנשא מקורי לנשיאת המכשיר בחגורת מכנסיים,
ד)
מטען מקורי ,אזניית שמע וכן סוללת גיבוי טעונה ומוכנה לשימוש;
במידת הצורך ובהתאם לשיקול האחראי באיגוד ,ניתן יהיה לבצע החלפה של הדגם
ה)
הנ"ל לדגם חדיש יותר  ,בתום שנתיים של עבודה עם מכשיר המצויין בסעיף לעיל;
הרשת תהיה זמינה  24שעות ביממה וללא הגבלה במכסת דקות הדיבור;
ו)
המכשירים בשימוש האיגוד יהיו מוסדרים בהסכם שרות ,תיקונים ותמיכה של 24
ז)
שעות;
ח) המכשיר יהיה בעל תכונות זיהוי מקום ( )GPSפעילה וזמינה לשימוש;
ט) המכשירים ימסרו לשימוש אנשי האבטחה והשמירה של האיגוד כשהם צרובים
בתוכנות התדר הפרטי ותכונת התדר הקבוצתי ( )GROUP + PRIVERTעל
חשבון ספק השירות;
מספרי התדר הפרטיים והקבוצתיים יקבעו ע"י האחראי באיגוד;
י)
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יא)
יב)
יג)

במידה וקיים מיסוך או בעיות קליטה בחוף ,יידרש לבצע מערכות In
 Doorלהגברת קליטה;
עלות השרות ,התמיכה והתחזוקה ,וכן השימוש במכשירים ,לרבות השימוש
בתכונות מיוחדות יהיו על חשבון ספק השירות בלבד;
ספק השירות יאפשר לקב"ט לבחון בזמן אמת ובדיעבד את כל חשבונות הרשת
לרבות תעבורת שיחות המשתמשים;

 .16.7לבוש למשימות האבטחה והשמירה השוטפות
כל איש מאנשי מערך האבטחה והשמירה יצויד ב 2-ערכות מדים לפחות כמפורט להלן:
א)
ב)

ביגוד קיץ גברים -החל מ 1-במאי 1 :מקטרון שרוול קצר בצבע כחול 3 .חולצות
פולו בצבע תכלת 2 .מכנסיים ארוכים צבע כחול Navy
ביגוד קיץ נשים -החל מ 1-במאי 1 :מקטרון שרוול קצר בצבע כחול;  3חולצות
נשים פולו בצבע תכלת;  2מכנסי נשים ארוכים בצבע כחול  2 ;Navyצעיפים;

כל איש אבטחה ושמירה יצוייד בכובע בצבע צהוב עם סימון "ביטחון".
 .17רגישות למתן מידע נכון לנופשים בחופי הכינרת
המאבטחים ו/או הבודקים ו/או האחמש"ים מטעם מערך האבטחה ,מעצם היותם מוצבים בין השאר
בעמדות הבידוק בכניסה לחוף  -נתפסים ע"י הציבור כגורם מוסמך למתן מידע בנושאי שירות שונים
בחופי הכינרת.
נושאי השירות השונים כוללים מידע בנושא תעריפים ,שעות פתיחה ,שירותים הניתנים בחוף ועוד.
המזמין אינו רואה במערך האבטחה גוף מוסמך למתן תשובות בנושאים אלה.
יחד עם זאת ,ולאור צרכים שעלו מהשטח בשנים עברו ,מוצא המזמין לנכון לעדכן ולמסור מידע עדכני
לאנשי מערך האבטחה ,על מנת שבבואם במגע עם הציבור -יוכלו לענות על שאלות בצורה מעודכנת
ונאותה.
לצורך כך ,יקיים המזמין יום הדרכות מסודר למאבטחים/בודקים/אחמ"שים מטעם חברת האבטחה
אשר תיזכה במכרז ע"מ למסור מידע רלוונטי הקשור במתן השירות בחופים :תעריפים ,הנחות ,שעות
פתיחה ועוד.

ההשתפות ביום הדרכות זה הינה חובה.
על הקבלן הזוכה לשלוח ליום זה את מירב נותני השירות אשר יעבדו בחופי הכינרת מטעמו
במשך תקופת ההתקשרות עם המזמין.
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מסמך יג'
חוזה התקשרות
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הסכם למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי
בחופי איגוד ערים כינרת
שנערך ונחתם ב _____________ -ביום _____ לחודש _____________ בשנת 2020

בין
איגוד ערים כנרת
בית מכבי אש
צמח ד.נ  15132עמק הירדן
(להלן" :המזמין")
מצד אחד

לבין
_________________ ,ח.פ /.ת.ז_____________ .
מרח' ___________ ,ב___________ -
טל' _____________ :פקס'____________ :
(להלן" :הקבלן")
מצד שני
והמזמין הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכח חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,תשס"ח2008-
הואיל
(להלן" :האיגוד" או "המזמין" ו"החוק" ,לפי העניין);
ומתוקף סמכותו שבחוק ,פירסם המזמין מכרז מס'  11/2020לקבלת הצעות למתן שירותי אבטחה
והואיל
ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כינרת שבתחום סמכותו בנוסח הפנייה למציעים
(מסמך א' למכרז) ,במפרט ועל פי היקף זכייתו בהתאם להוראות המכרז ומסמכי המכרז (להלן:
"המכרז" או "מסמכי המכרז" ו"השירותים" ,לפי העניין);
עותקי מסמכ י המכרז ,במיוחד אלה החתומים ע"י הקבלן ,מצורפים יחד כנספח להסכם זה,
נספח "א"-
מסומנים "א" ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
וועדת המכרזים מטעם המזמין בישיבתה מיום _________ בחרה בקבלן כזוכה לספק למזמין
והואיל
את שירותי האבטחה והשמירה נשוא המכרז לפי הצעתו המצורפת כחלק מנספח א' דלעיל.
והקבלן הינו קבלן שירות ,כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996 -
והואיל
וכל חוק/דין רלבנטי אחר ,והינו בעל הידע ,הנסיון ,המומחיות ,כח האדם והמשאבים הנדרשים
בתחום האבטחה והשמירה ,לרבות כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי
נפרד הימנו (להלן" :השירותים") ,ובידיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לשם כך על פי כל
דין;
והואיל:

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז עפ"י הנוסח המפורט בהצעת המציע – מסמך ב' לחוברת
המכרז (להלן":הצעת הקבלן") וזכה בביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז ,כולם או מקצתם,
והסכים לקבל על עצמו לתת השירותים ולבצע את השירותים והעבודות בהתאם למסמכי המכרז
ותנאיו וכי ככל שהתקיים במסגרת המכרז הליך תחרותי שבו תוקנה הצעתו ו/או אף אם תוקנה
באופן אחר המיטיב עם המזמין  -הרי שהמחירים בהצעה המתוקנת הם המחייבים לצורך חוזה
זה.
והמזמין מעוניין לקבל מהקבלן ,והקבלן מעוניין להעניק למזמין את השירותים נשוא המכרז
ברמת מומחיות ומיומנות גבוהה ,אשר הולמת את דרישות המזמין;
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והואיל
והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם לפיו יתן הקבלן ,כקבלן שירות עצמאי ,למזמין,
את השירותים באתר ,הכל באופן ובתנאים כמפורט בהסכם זה להלן.
ותוקפו וביצועו של הסכם זה מותנה בתנאי מתלה/מפסיק שהוא קבלת מימון ותקצוב ממשלתי
עבור השירותים כולם ו/או כל חלק מהם וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממנו,
לא יועברו למזמין ,אזי לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ,בגין כך.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,הצהרות ,נספחים וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו ,הכוללים בין היתר את מסמכי המכרז ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו
ומחייבים כיתר תנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד ,ואין להיעזר בהן לצורך פרשנות ההסכם.
 .1.3הקבלן מתחייב לספק למזמין את השירותים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הרלבנטי
לזכייתו.
 .1.4חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .כל המצגים ,המסמכים,
וההבטחות שקדמו לחוזה זה ,בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה ,ככל
ואומצו.
 .2הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם ,כדלקמן:
מכרז פומבי מס'  11/20עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי אבטחה
"המכרז"
ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת
רשות ניקוז כנרת עבור איגוד ערים כנרת ,לרבות נציגו ו/או מי מטעמו
"המזמין"
"ההסכם"" /החוזה" הסכם זה על מסמכיו /נספחיו.
מנהל מחלקת ניהול ותפעול חופים ו/או קב"ט המזמין.
"המנהל"–
קצין הביטחון של המזמין אשר יהווה את איש הקשר מטעם המזמין
"הקב"ט"-
בעבודה השוטפת מול הקבלן ו/או כל מי שימונה מעת לעת ע"י המזמין,
להיות הגורם העליון המפקח על כל העניינים נשוא מכרז זה ,ובתוך כך,
יהיו באחריותו כלל העניינים המנהליים ,הלוגיסטיים והאחרים הנוגעים
לקיום הוראות החוזה שייחתם בין המזמין לבין הקבלן ,על מסמכיו/
נספחיו.
" מפקח אבטחה ושמירה מטעם ספק השירות /נציג ספק השירות /המפקח "
(נציג הקבלן) נציג הקבלן שימונה על ידו כאחראי לביצוע הוראות הסכם זה
וכאחראי לפיקוח על שירותי האבטחה הניתנים למזמין ע"י עובדי הקבלן
בהתאם למפרט השירותים.
עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו ,לרבות קבלני משנה
"העובדים"
מטעם הקבלן ועובדיהם.
חופי הכנרת שבתחום איגוד ערים כנרת כהגדרתם בחוק ,או כל חלק מהם,
"האתר"
אשר לגביהם חלה זכייתו של הקבלן מתוקף המכרז ,לפי בחירתו ושיקול
דעתו של המזמין.
חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת ,התשס"ח.2008 -
"החוק"
ציבור המתרחצים /המבקרים בחופי הכנרת הנ"ל ,לרבות הולכי רגל,
"אורחי האתר"
משתמשי מתקני האתר ,כל מי ששוהה בתחום האתר וכיוצא בזה.
כמופרט במפרט המכרז ;
"השירותים"
הבהרה:

אין בהגדרות המונחים דלעיל כדי לגרוע מהגדרתם במקום אחר במסמכי ההסכם ו/או
במסמכי המכרז ,ו/או כדי לגרוע מהגדרת מונחים נוספים /אחרים במסמכי המכרז והחוזה,
אלא אך להוסיף עליהם ולהשלים אותם .ככל ותמצא סתירה בין המונחים והגדרותיהם
במסמכים /במקומות השונים בהם הם מופיעים ,יגברו המונח וההגדרה המיטיבים עם
המזמין.
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 .3הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .3.1כי הינו חברה המאוגדת ופועלת כדין בישראל ,וכי אין כל מניעה ,חוקית ,חוזית או אחרת,
להתקשרותו עם המזמין בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.
 .3.2כי יש לו ויהיו לו במהלך תקופת ההסכם את כל הרשיונות וההיתרים הדרושים לצורך ניהול
עסקו וביצוע השירותים על פי כל דין ,לרבות רשיון לפעול כקבלן שירות מאת שר הכלכלה ,וכי
הוא מתחייב לנהל את עסקו בהתאם להוראות כל דין.
 .3.3כי הוא ראה ומכיר את האתר ואת סביבתו ,בדק את האתר ואת צרכיו מספר פעמים ,קיים
פגישות עם הנהלת המזמין ובחן היטב כל פרט שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים והוא
מצהיר ומתחייב ,כי הוא יכול לבצע את השירותים ואת כל התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה
מעולה וגבוהה.
 .3.4כי אופן ביצוע השירותים (לרבות היקפם ותדירותם) הנדרשים ממנו על פי הסכם זה על נספחיו
ברורים לו ,והוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המזמין.
 .3.5כי הוא בקיא ומנוסה בניהול וביצוע שירותים מעין אלה המתבקשים בזאת ,וכי עומד לרשותו
כוח האדם ,הידע ,הניסיון ,הכישורים ,האמצעים ,הציוד והיכולת ליתן את השירותים ולפקח
עליהם ,בהתאם לאמור בהסכם ובנספחיו ,וכל זאת לשביעות רצון המזמין ,ובהתאם לצרכיו
המיוחדים ,וכי יעשה כל דבר ,שמומחה מעולה מהתחום היה עושה לשם מתן השירותים בהתאם
להוראות הסכם זה.
 .3.6כי יש לו את היכולת להעמיד והוא יעמיד את כמות העובדים הנדרשת לצורך מתן השירותים
כמפורט בהסכם זה על נספחיו ,והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין וכי הצעת המציע כפי
שהוגשה לוועדת המכרזים [לרבות כל תיקון שייערך בו בהתאם להוראות המכרז] ישמש כבסיס
לחישוב התמורה בגין מתן השירותים בהתאם להיקפי העבודה בפועל בלבד שיהיו לפי קביעת
המזמין מעת לעת.
 .3.7כי ידוע לו כי כל בעלי התפקידים מטעמו יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף  6למסמך
י"ב למסמכי המכרז וכי עליו להעביר מבעוד מועד ועד לתאריך  21.2.21את פרטיהם האישיים של
כלל המאבטחים ( 40מאבטחים סד"כ עיקרי ועוד  7מאבטחים עתודה) לפעולה בחופי האיגוד
כולל תעודות הסמכה לקב"ט הרשות ,וכי כל עוד לא יאושרו אלה בכתב ע"י הקב"ט לא יורשו
לבצע את תפקידם בחופים.
 .3.8כי ידוע לו כי מאבטח אשר יתייצב למשמרת ואשר לא אושר ע"י הקב"ט בכתב לא יורשה לעבוד
בחופים.
 .3.9כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לפצל את הזכייה
במכרז בין מספר זוכים וכי אין לו ולא יהיו לו כל התנגדויות ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או
טענות בקשר לכך ,הכל כמפורט בהזמנה להציע הצעות – מסמך א'
 .3.10כי הוא מצהיר ומסכים לכך כי במקרה של פיצול הזכיה במכרז כאמור ,בין מספר מציעים ,ו/או
בכל מקרה אחר ,המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,
לקבוע כי זוכה זה או אחר ,יעניק את השירותים ,או חלק מהם ,במתחם חופים מסוים או בחלק
ממנו ,במספר מתחמים או בחלק מהם ,בכל עת ,בכל פרק זמן ובכל כמות כ"א נדרשת ,בין אם
פחותה מכמות כ"א המפורטת בהצעת הקבלן ובין אם לאו לרבות צמצום ו/או הפחתת ו/או
ביטול השירותים במתחם ,או במתחמים או בעונות או בימים מסוימים – הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין ותוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתשלומי התמורה לקבלן .הקבלן מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ,והכל עפ"י המפורט
במסמכי המכרז.
 .3.11כי עם קבלת הודעת המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים ,הוא יפעל באופן
מיידי למילוי דרישות המזמין .לא מילא הקבלן את דרישות המזמין לשביעות רצונו ,ו/או בכל
מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או העובדים לצורך ביצוע השירותים ,רשאי המזמין ,מבלי לגרוע
מזכותו לכל סעד אחר ,להעסיק קבלנים אחרים לביצוע השירותים ולשלם להם מתוך התמורה
המגיעה לקבלן ו/או לגבות מן הקבלן את הסכום ,אשר שילם לאותם עובדים ו/או קבלנים.
המזמין מצידו מתחייב להודיע לקבלן על כל תקלה במתן השירותים על-ידי העובדים ו/או אי
שביעות רצון מהשירותים של העובדים.
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.3.12

.3.13
.3.14

.3.15

.3.16

.3.17

.3.18
•
•
•
•

הקבלן מתחייב ,כי ידווח בכתב למזמין על כל מאורע חריג או חמור או לא צפוי ,אשר
יתרחש במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו ,ובכלל זה ידווח בכתב על כל פגיעה ו/או נזק לאורחי
האתר ,לעובדיו ,לאתר ,לעובדי המזמין ,מייד לאחר התרחשותו ,ובכל מקרה לא יאוחר מ24 -
שעות ממועד האירוע הרלוונטי.
כי ינחה את עובדיו ,שההוראות בדבר סדרי המשמעת ,הבטיחות והעבודה הנהוגים באתר,
ובכללם ,הופעה נאותה (כמפורט במסמכי המכרז) ,תחייבנה אותם.
הקבלן ועובדיו יתנהגו אל אורחי האתר ולכל אדם הנמצא בתחום שטח האתר בכבוד ובדרך ארץ,
כדרך שנותן שירות סביר המעניק שירות טוב נוהג ,ובכלל זה יימנעו מהטרדת האורחים ,פגיעה
ברכושם ,פגיעה בגופם שלא כדין ,העלבתם בעל-פה או בהתנהגות.
הקבלן ועובדיו יישמעו להוראות המנהל ו/או מי שהוסמך על-ידו ,ובייחוד להוראותיהם בנושאי
כללי התנהגות ,לבוש ,הופעה ,בטיחות ולעניין פעולות ,שעליהם לבצע או להימנע מלעשות .כל
ההנחיות וההוראות של המזמין לקבלן בקשר עם ביצוע השירותים ימסרו במישרין ע"י המנהל
לספק ו/או לנציגו באתר ,והקבלן יהיה האחראי הבלעדי להעביר את ההנחיות וההוראות
המתאימות לעובדיו.
כי הימצאות הקבלן ו/או עובדיו במקום ביצוע השירותים ,לצורך ביצוע השירותים ,לא תתפרש
כשלעצמה כמסירת חזקה כלשהי באותו מקום ובכלל לידי הקבלן ,והקבלן (וכל מי מטעמו) יהיה
מנוע ומושתק מלטעון כי על ידי הצבת הקבלן או עובדיו במקום ביצוע השירותים לצורך ביצוע
השירותים נמסרה לקבלן החזקה באותו מקום או בכל חלק הימנו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  3זה ,לא יפגע הקבלן באתר ,בציודו ,במתקניו ,ו/או
במשטחיו ולא יעשה בכל אלה כל שינוי ,אם לצורך עיסוקיו ואם בכלל ,אלא אם קיבל לשם כך
הסכמה בכתב ומראש מן המזמין.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידווח למזמין מיד עם קרות איזה מהאירועים שלהלן לגביו ו/או לגבי
מנהליו ו/או לגבי מי מטעמו המועסק במסגרת ההתקשרות נשוא הסכם זה:
הוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל.
נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט.
נמצא חייב בהליך אזרחי.
נחקר באזהרה במשטרה או ע"י רשות חוקרת אחרת ,במקרה כזה הדיווח יינתן בכפוף לקבלת
רשות מאת הגורם המופקד על החקירה.

3א .נציג/י המזמין /האחראי
נציגי המזמין לצורך ביצוע הסכם זה מר אריק טל ,קצין הביטחון של המזמין ,או כל אדם אשר
א.
יוסמך על ידי האיגוד מעת לעת (לעיל ולהלן" :המנהל" או "האחראי").
האחראי רשאי למנות בא/י כוח מטעמו לביצוע תפקידיו ,כולם או מקצתם (להלן" :ב"כ
ב.
האחראי ") ,אלא אם המזמין מצא לנכון שלא לאשר את מינויו הנ"ל של אותו אדם לבצע
פעולות במקום האחראי שמונה ע"י המזמין ,והקבלן (וכל מי מטעמו) מתחייב להישמע
וכנדרש.
להוראות האחראי ו/או ב"כ האחראי (לפי העניין) ולפעול עמו בשיתוף פעולה מלא
3ב.

נציג הקבלן /מפקח שמירה ואבטחה
א .נציג הקבלן לעניין ביצוע הסכם זה הינו מר /גב' __________________ (להלן" :מפקח
אבטחה ושמירה מטעם ספק השירות" " /נציג ספק השירות"" /המפקח").
ב .נציג הקבלן הנ"ל ,יהיה אחראי לפיקוח אחר שירותי האבטחה הניתנים ע"י הקבלן למזמין
בהתאם להוראות המכרז והסכם זה על מסמכיהם /נספחיהם ,ויפעל בתיאום מלא עם האחראי
מטעם המזמין תוך הישמעות להנחיות האחראי וציות להן.
ג .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,האחראי מטעם המזמין יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהקבלן להחליף
את נציגו ,מכל סיבה שהיא ובלא צורך לנמק ,והקבלן מתחייב לעשות כן בתוך  7ימים ממועד
הדרישה.
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.4

אופן מתן וביצוע השירותים
 .4.1הקבלן מתחייב לספק למזמין עובדים למילוי התפקידים /למתן השירותים ,כפי שיידרש על ידי
המזמין מעת לעת ,וזאת באופן מיידי ולכל המאוחר תוך  24שעות לאחר מתן הדרישה כאמור,
ככל ואישר זאת האחראי לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .4.2השירותים יבוצעו בשיתוף פעולה מלא עם מלוא הגורמים המצויים באתר על-מנת למנוע הפרעות
למהלך העבודה התקין בו.
 .4.3השירותים יבוצעו בכפוף לצרכי המזמין ובהתאם לצרכים המיוחדים באתר בהתחשב בעונות
השנה ובתפוסת האתר.
 .4.4הקבלן מתחייב ,כי כל העובדים יעזבו את האתר מיד עם סיום משמרתם ,אלא אם כן ניתן היתר
לכך מאת המזמין ו/או מי מטעמו.
 .4.5המזמין זכאי לדרוש מהקבלן בכתב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לגרום להחלפתו
המיידית של מי מעובדיו של הקבלן בעובד אחר ,מבלי שיהא עליו לנמק את דרישתו .במקרה של
קבלת דרישה כאמור ,יחליף הקבלן את העובד ,אשר המזמין הורה לו להחליף ,וזאת לא יאוחר
מיומיים ( 48שעות) לאחר שנתבקש לעשות כן .למען הסר ספק ,הקבלן ו/או העובד ו/או כל אדם
אחר לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמזמין בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם ,אם
יגרמו ,עקב דרישתו האמורה של המזמין.
 .4.6הקבלן מתחייב ,כי ככל וידרוש מעובדיו לעבוד שעות נוספות ,הדבר יבוצע בכפוף למגבלות
הקבועות על פי דין ו/או בהסכם קיבוצי החל על העובדים .ידוע לקבלן כי החל מיום 01.11.2014
נכנס לתוקפו צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה והקבלן מתחייב לפעול ולכבד
את הוראות צו זה.
 .4.7הקבלן יבצע את השירותים בתאום מלא עם האחראי ו/או מי שהוסמך על ידי האחראי.

.5

עובדי הקבלן
הקבלן מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .5.1כי העובדים יועסקו על ידו ,והוא ישא בכל העלויות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מהעסקתם
במתן השירותים ,לרבות בכל העלויות הקשורות בגיוסם ,הכשרתם והצבתם של העובדים למתן
השירותים.
 .5.2כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לגיוס ,הכשרה ,הצבה ,הדרכה ,פיקוח והנחיית כלל העובדים
מטעמו שיספקו את השירותים ,לרבות מתן הנחיות והדרכות מתאימות בדבר כל החידושים,
הנוהלים ,החיקוקים ,התקנות וההוראות המתחייבות ממתן השירותים .מובהר כי הקבלן יהיה
האחראי לשיבוץ משמרות העובדים ,חלוקתם והצבתם באתרים השונים .מבלי לגרוע מהאמור,
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא כי כל העובדים מטעמו יחזיקו בכל תקופת מתן
השירותים בכל ההיתרים ,האישורים ,והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים ,בהתאם לכל
דין ,ובהתאם לדרישות המזמין המפורטות במסמכי המכרז והחוזה.
 .5.3כי תחילת מתן השירותים על-ידי עובד מטעמו במתן שירותים לפי הסכם זה ,תהא מותנית
בקבלת אישור המזמין.
 .5.4כי כל עובד יעבור טרם התחלת מתן השירותים באתר הדרכות אוריינטציה ואיכות כוללת
בהתאם לנהוג באתר באותה עת וכן הדרכות נוספות מעת לעת כמקובל באתר ,ובהתאם לצורך
ולהנחיות אשר ימסרו לקבלן ע"י המזמין ו/או המנהל.
 .5.5כי יחולו עליו כל התשלומים ,וכל ההפרשות ,אותם יש לשלם או לבצע על-פי כל דין ,בקשר עם
קיומם של יחסי עובד מעביד בינו לבין עובדיו ,לרבות ,אך לא רק ,תשלום שכר ,תשלומים
וניכויים למס הכנסה ומס מעבידים ,הפרשות סוציאליות והפרשות בגין פיצויי פיטורים ,ביטוח
לאומי ,מס בריאות וכיו"ב.
בתוך כך ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן למלא כלפי עובדיו ובכלל ,אחר מלוא
הדינים /החוקים /התקנות /ההוראות /ההנחיות /ההסכמים ,כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,
והנוגעים לשמירת זכויותיוהם של עובדים.
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.5.6

.5.7
.5.8
.5.9

.5.10

.5.11
.5.12

.6

כי כל עובדיו ,שיעסקו במתן השירותים ,נבדקו ונמצאו כשירים למתן השירותים ,לרבות מבחינה
בריאותית ,ובידיהם כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים ,וכי כל אחד מהם
יעבור בדיקות רפואיות מעת לעת ולא פחות מאחת לשנה בהתחשב בתפקיד אותו הוא אמור
למלא באתר ,ובאופן מיידי ככל שהתעורר צורך בכך.
כי כל עובדיו שיעסקו במתן השירותים ,תושאלו ונבדקו על ידו ונמצאו נקיים מעבר פלילי מכל
מין וסוג שהוא.
כי העובדים ימלאו בקפדנות ,בערנות ,בשקדנות ובמיומנות את תפקידם ,וינקטו בכל אמצעי
הבטיחות הנחוצים למניעת כל נזק לרכוש ו/או לגוף בעת ביצוע השירותים.
כי ידוע לו ,כי השירותים יינתנו גם בימי מנוחה וחג ,ולשם כך הוא מתחייב לקיים הוראות כל דין
בהתייחס למועדי ביצוע העבודה ,וכי יש ברשותו את האישורים הדרושים לפי כל דין לקיום
התחייבותו זו.
כי בכל מקרה של הפסקת מתן השירותים על-ידי עובד כלשהו (מכל סיבה שהיא) ,ידאג הקבלן
לכך ,כי כל ציוד ו/או מדים ו/או כל פריט אחר ,אשר העובד קיבל ו/או הקבלן קיבל מן המזמין
עבור אותו עובד ,אם קיבל ,יוחזרו למזמין ו/או יועברו לעובד המחליף ,אשר יחליף את העובד
אשר עבודתו נפסקה מכל סיבה שהיא ,והכל לפי בחירת המזמין.
כי בכל מקרה של היעדרות עובד מפאת חופשה ,מחלה ,מילואים או היעדרות מכל סיבה שהיא,
מתחייב הקבלן לדאוג לעובד מחליף ,באופן שרמת השירותים לא תיפגע.
כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית ובעלי
תעודת זהות כחולה .רשימת העובדים שיועסקו באתר ,תועבר מראש ולפני תחילת מתן
השירותים ע"י הקבלן למזמין ותכלול את שמות העובדים ,ומספר תעודות הזהות של כל עובד
וכן יצורפו לה אסמכתאות ו/או אישורים ו/או תעודות הסמכה בדבר ההכשרות ו/או ההסמכות
ו/או ההשתלמויות כנדרש על פי הוראות כל דין.

תקופת ההסכם וסיומו /סיומו המוקדם
 .6.1הסכם זה יהיה בתוקף ויחייב את הקבלן עם קבלת הודעת הזכיה מאת המזמין ותחילתו מיום
מתן צו התחלת עבודה בכתב ע"י המזמין או נציג (להלן" :צו התחלת העבודה") ועד ליום
( 31.12.21להלן" :תקופת ההסכם") .למזמין בלבד מוקנית האופציה להאריך את תקופת
ההסכם לכל תקופה או תקופות זמן שיראו לו ,בכל אזור/תחום/גזרה/חוף באתר ,בין אם מדובר
בחוף אחד ,במספר חופים או חלק מהם ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתקופות
הארכה אלו יסתיימו לא יאוחר מיום ( 31.12.24להלן" :תקופות האופציה").
מובהר בזאת ,כי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי שלא להאריך את התקופה
העיקרית או איזו מהתקופות המוארכות.
עוד מובהר ,שלושת החודשים הראשונים להתקשרות ,יהוו תקופת ניסיון (להלן" :תקופת
הניסיון").
 .6.2למרות האמור לעיל ,המזמין יוכל לבטל ו/או לצמצם הסכם זה בכל עת ,מכל סיבה שהיא וללא
כל צורך במתן נימוק לביטול ו/או לצמצום ,על ידי מתן הודעה מוקדמת לקבלן  30יום מראש,
ובמקרה זה יהא הקבלן זכאי אך ורק לתמורה המגיעה לו בגין השירותים שנתן בפועל עד לאותו
מועד ,בהתאם להצעת הקבלן המבוססת על מסמך ב' למכרז [ לרבות תיקוניו כאמור ] והכל בלא
שיהא זכאי לפיצוי נוסף.
 .6.3בקרות אחד או יותר מן הארועים שיפורטו להלן ,תהיה למזמין הזכות לבטל את ההסכם ,כולו
או חלקו ,לאלתר ובלא צורך בהודעה מוקדמת:
 .6.3.1הקבלן לא הופיע ו/או איחר למתן השירותים.
"לא הופיע למתן השירותים" משמעו :לא התייצבו שניים מעובדי הקבלן למתן
שירותים במשך יומיים רצופים ו/או לא התייצבו שניים מעובדי הספק למתן
השירותים במשך ארבעה ימים בלתי רצופים.
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.6.3.2

.6.3.3
.6.3.4

.6.3.5
.6.3.6
.6.4

.6.5

.6.6

.6.7

.7

ניתן כנגד הקבלן או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק
ו/או ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים על נכסי הקבלן ו/או הוכרז מי מבעלי
המניות של הקבלן כפושט רגל ו/או הוגשה כנגדו התראה לפשיטת רגל ו/או מונה
מפרק זמני ו/או ניתן צו לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים כנגד מי מבעלי המניות של
הקבלן ,ואם הצו זמני  -אם לא יבוטל בתוך  30יום מיום הוצאת הצו.
בוטל או פקע תוקפו של אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך
ניהול עסקי הקבלן ,והאישור לא חודש בתוך  7ימים לאחר פקיעתו.
הוטל עיקול על חלק מהותי של נכסי הקבלן ו/או הוחל כנגדו בהליכי הוצאה לפועל,
ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתוך  30יום לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל
בהם.
הקבלן לא שילם לעובדים את מלוא משכורות החודש הקודם במועד הנדרש על-פי
דין.
הקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

בוטל או פקע הסכם זה ,כולו או חלקו ,לרבות מסיבה המנויה בס"ק  6.2ו/או  6.3לעיל ,לא תהיה
לקבלן כלפי המזמין כל זכות וכל תביעה או טענה לכל תשלום בקשר עם ביטול או פקיעת
ההסכם ,מוניטין ו/או פיצויי פיטורים ,והוא מוותר בזה במפורש ומונע מעצמו כל זכות וכל
תביעה או טענה כאמור .למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של הקבלן לקבלת
התמורה בגין השירותים ,שנתן למזמין עד מועד ביטול או פקיעת ההסכם.
מובהר בזה ,כי במהלך תקופת ההסכם כמו גם לאחר סיום הסכם זה תהיה למזמין הזכות
להתקשר בהסכם לביצוע שירותים עם כל חברת כח אדם ו/או אדם ו/או גוף אחר ולקבלן לא
תהא כל תביעה או טענה כלפי המזמין בקשר עם התקשרות כזו והוא מונע מעצמו בזה כל זכות,
אפילו תעמוד לו כזו ,למנוע מהמזמין להתקשר כאמור עם כל אדם ו/או גוף אחר לקבלת
השירותים.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי מעת לעת אפשר שפעילות האתר תופסק לתקופה מסויימת,
כאשר ככל וכתוצאה מכך לא יידרשו שירותיו של הקבלן ,לא ישולמו לקבלן ,ו/או יקוזזו
מסכומים עתידיים ,תשלומים ,או כל חלק מהם ,שהיו צריכים להשתלם לו בגין התקופה בה
הופסקה פעילותו כאמור ,והקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות בגין אובדן רווחים ו/או נזקים בשל הפסקת הפעילות כאמור.
בוטל או פקע הסכם זה מכל סיבה שהיא ,יחזיר הקבלן למזמין את כל הציוד ,אשר הקבלן ו/או
מי מעובדיו קיבל מן המזמין ,לרבות מדים ,מפתחות וכו'.

התמורה ומועד/י התשלום
 .7.1סכום התמורה לו יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה ,הינו כמפורט
בטופס הצעת המציע (מסמך ב' למכרז) שמסר למזמין במסגרת המכרז (להלן" :התמורה").
לסכומים שישולמו לקבלן ייווסף מע"מ כפי שיהיה שיעורו ביום התשלום ,וזאת כנגד הצגת
חשבונית מס כדין.
ככל ובהמלך תקופת ההסכם ו/או תקופת האופציה יעודכנו עלויות השכר בענף השמירה ,מכוח
חקיקה ו/או צו הרחבה ,אזי תעודכן בהתאם גם עלות השכר המינימאלית שתשולם לקבלן
(טבלה מס'  1במסמך ב' -הצעת המציע) לפי נתונים מעודכנים אשר ימסרו ע"י רואה החשבון
המלווה את המזמין .מובהר כי במקרה כאמור העדכון יחול רק עלות השכר המינימאלית (טבלה
מס'  1למסמך ב') ,ולא על הצעת המציע (טבלה מס'  3למסמך ב') אשר תישאר קבועה וקשיחה
לאורך כל תקופת ההסכם ,לרבות תקופות האופציה ,ככל וימומשו ע"י המזמין.
התמורה תכלול את כל מרכיבי העלות המפורטים במכרז /הסכם זה על מסמכיהם /נספחיהם,
ובפרט את הרכיבים שלהלן:
שכר עבודה לקבלן ולעובדיו;
•
עלות הציוד ,חלפים וחומרים הדרושים /שיידרשו למתן השירותים;
•
הוצאות ביטוח ומסים;
•
תשלומים סוציאליים לעובדים וכדומה;
•
הוצאות מנהלה ,כגון :ביגוד לעובדים ונסיעות;
•
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•
•
•
.7.2

.7.3

.7.4

.7.5
.7.6

.8

קורסי הכשרה ,אימונים וימי עיון;
כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן;
רווחי הקבלן;

המזמין ינהל רישום יומי של נוכחות העובדים באתר (להלן "רישומי המזמין") .בכל מקרה של אי
התאמה ,שיתגלה בין רישומי המזמין לבין כל רישום מכל סוג שהוא ,שנעשה על ידי הקבלן ו/או
מי מטעמו יתוקן רישום הקבלן ,כך שיתאים לרישומי המזמין .רישומי המזמין יהוו ראיה
מכרעת לעניין נוכחות העובדים .מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין מתחייב לאפשר לקבלן לבדוק
את רישומי המזמין הנ"ל במשרדיו ובתאום מראש.
הקבלן יגיש למזמין לא יאוחר מה 5 -לכל חודש ,חשבונית בגין השירותים ,שבוצעו בחודש
הקודם  ,או חלק ממנו ,והתמורה המגיעה לקבלן בגין אותם שירותים בתוספת מע"מ כחוק,
מחושב על פי הצעתו הכספית [מסמך ב' ,לרבות תיקוניו כאמור] .יובהר כי החשבונית שיוציא
הקבלן תהיה בהתאם לדיווח החוזר שיגיע מטעם המזמין.
המנהל יבדוק את החשבון ,אשר הוגש למזמין ע"י הקבלן ,יאשרו לתשלום ,במלואו או חלקו תוך
 14יום ממועד הגשתו .המזמין יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים ,בגין עבודות ו/או שירותים
שלא בוצעו לשביעות רצונו של המזמין ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל
הוראות המנהל ובין מסיבה אחרת כלשהיא ,לרבות קיזוזים ,נזקים ופיצויים מוסכמים.
גזברות המזמין תפרע את החשבון המאושר ע"י המנהל בכפוף להפחתות שבוצעו ,ככל שהיו
כאלה ,תוך  45יום מתום החודש בו הוגשה חשבונית המס .חשבונית המס תוגש עם אישור
החשבון ע"י המנהל.
מסכום התמורה ינוכה מס במקור כדין ,אלא אם יומצא למזמין אישור כדין בדבר פטור מניכוי
מס במקור.
מובהר בזאת ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי המזמין לא ישלם לקבלן כל תשלום נוסף
מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,והקבלן מתחייב שלא לדרוש כל תשלום
נוס ף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע שירותים נוספים ,שאינם כלולים
בהסכם זה ו/או בנספחיו.

ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לקיים את הוראות
הקבועות בנספח א' (להלן" :נספח ביטוח") וכן לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין למשך כל
תוקף מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוחים המצ"ב המסומן נספח א'
(להלן בהתאמה " -ביטוחי הקבלן" ו/או "אישור עריכת ביטוחים") ובהתייחס לביטוח אחריות
מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.

חבות /אחריות ושיפוי
.9
הקבלן ישא באחריות מלאה כלפי המזמין לכל מעשה ו/או מחדל ,שנעשו ,בעקיפין ו/או במישרין,
.9.1
על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים (להלן:
"מעשי הקבלן") ,שיגרמו לנזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק אחר לאתר ו/או למזמין ו/או נציגיו,
שלוחיו ,אורחיו ,לקוחותיו ,עובדי הקבלן ו/או כל צד ג' אחר ,ובמיוחד כאשר מדובר בחוף או
חופים בהם הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו נותנים את השירותים.
היה והמזמין יתבע ו/או ידרש על ידי הקבלן ,עובדיו ו/או צד ג' כלשהו לשלם פיצוי בקשר עם
הסכם זה ו/או לפצות את מי מעובדי הקבלן ,שיינזק במסגרת מתן השירותים ,יהא הקבלן חייב
לשפות ולפצות את המזמין ,מיד עם קבלת דרישה ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות,
שנגרמו למזמין בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן ל שלם לו כל סכום ,שיוטל עליו כתוצאה
מכך (לרבות במסגרת הוצאות בית המשפט ,שכ"ט מומחים ושכר טרחת עו"ד) ,וזאת
מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של המזמין על -פי ההסכם ו/או על -פ י דין .התחייבות
הקבלן לפי סע יף  9.1זה תהא מותני ת בכך ,שתנתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפני
הדרישה ו/או התבי עה על חשבונו ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין
ו/או ההסכם.

59

.9.2

.9.3

הקבלן פוטר בזאת את המזמין מאחריות לנזק ,פגיעה ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של
עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או רכוש הקבלן ו/או רכוש שהובא על-ידי הקבלן לשם מתן
השירותים ו/או צד ג' כלשהו ,אשר ייגרמו במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או
על ידי מי מטעמו.
מבלי לפגוע בכלליות התחייבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או ההוראות החלות על הקבלן מכוח
הדין ,אם המזמין יידרש לשלם קנסות ו/או פיצוי ו/או כל עיצום כספי אחר בגין אי מילוי דרישות
הדין בכל הנוגע לעניינים המצויים באחריות הקבלן על-פי ההסכם ,מתחייב הקבלן לפצות ו/או
לשפות את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום ,שנשא בו כאמור.

 .10פיצויים מוסכמים
 .10.1בכל מקרה של איחור ,היעדרות ,רשלנות מחסור בנשק או בציוד ,אי ביצוע הכשרות כנדרש ,אי
קיום הוראות או קיומן שלא כמסוכם וכו' ,יהא רשאי המזמין לדרוש מהקבלן ,פיצוי מוסכם
וקבוע מראש ,כמפורט בסעיף  10.4להלן ,אשר ייושמו ויבוצעו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין ו/או נציגו.
 .10.2המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בגין הפיצויים המוסכמים הנ"ל ,מכל סכום המגיע לקבלן
ממנו ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו/או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכל עפ"י
שיקול דעתו המוחלט.
 .10.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד לזכות האיגוד עפ"י הסכם זה על נספחיו ו/או
עפ"י כל דין.
למען הסר ספק ,במקרה של אי ביצוע השירותים או חלקם ,ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו ,הפיצויים הנקובים להלן ישולמו למזמין ,ע"י הקבלן ,בנוסף לאי התשלום לקבלן ,ע"י
המזמין ,בגין השירותים שלא ניתנו ע"י הקבלן ,הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים.
 . 10.4מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה על נספחיו ,לרבות מפרט זה ומכל סעד אחר המגיע למזמין על פי
החוזה ו /או על פי כל דין ,מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן יהא המזמין
זכאי לתשלום פיצויים מוסכמים מאת הקבלן .בגין כל הפרה רשאי המזמין לחייב את הקבלן
בפיצ וי כספי מוסכם המפורט בצידה (להלן" :הפיצויים המ וסכמים" ).
מס"ד

1

2
3
4

5

6

נושא

פרטי סוג הפיצוי המוסכם

הכשרות הצבת מאבטח ללא אישור מראש של הקב"ט
ואישורים הצבת מאבטח ללא אישור מראש של הקב"ט
מטעם
הצבת מחליף למפקח ללא אישור מראש של הקב"ט
המזמין
העדרות מפקח /נציג ספק השירות
פיקוח
איחור לכל שעה
איחור
היעדרות אי הפעלת ניידת סיור
אי הצבת מאבטח למשמרת
היעדרות מאבטח
נטישת משמרת
אי קיום סריקות
רשלנות
הצבת מאבטח ללא אמצעי קשר או אמצעי קשר לא תקין
ערנות
אי מילוי יומנים כנדרש
הצבת מאבטח ללא כובע זיהוי צהוב
הופעה
הצבת מאבטח עם חולצה ללא לוגו  /ללא מכנסי דגמ"ח

סוג
התעריף
למאבטח

תעריף
פיצוי
מוסכם
בשעות
*
למשמרת
50
למשמרת
50
למשמרת
50
80
3
40
40
5
5
5
30
5
5
10
15

למשמרת
לשעה
למשמרת
למשמרת
לשעה
לשעה
למקרה
למשמרת
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה

*למען הסר ספק הפיצוי המוסכם הינו מכפלת השעות הקבועות בטבלה לעיל בתעריף לשעת מאבטח
עפ"י החוזה.
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מס"ד

נושא

6

הופעה

7

נשק

8

תיעוד

9

אישורים

10

רכב סיור

11

קבלן
משנה

12

פרטי סוג הפיצוי המוסכם

הצבת מאבטח ללא נעלים סגורות עם שרוכים
הופעה מרושלת
הצבת מאבטח ללא תרסיס פלפל
הצבת מאבטח חמוש ללא נשק
המאבטח נושא נשק שלא תואם לרישיון הארגוני
המאבטח נושא נשק שלא תואם לנשק שעליו ביצע הכשרה
המאבטח נושא נשק מבלי שביצע בו מטווח
מחסור בפונדה
חוסר בשרוך אבטחה לנשק
הצבת מאבטח עם מחסנית אחת בלבד
הצבת מאבטח עם נשק לא תקין
הצבת מאבטח עם נשק חלוד
משחק בנשק – הדחה מיידית
ללא חגורה  /חגורה שאינה מעור
ללא פנקס כיס
ללא תעודת מאבטח תקפה
אי נשיאת רישיון מאבטח  /שומר מטעם רישוי כלי ירייה
השחתת או אובדן פנקס כיס
הצבת מאבטח ללא רענון תקף

תעריף
פיצוי
מוסכם
בשעות*
15
5
25
50
15
15
40
3
5
25
50
25
50
5
5
15
3
3
10

רכב שאינו מהדגם המפורט במכרז או ללא צ'קלקה או ללא 70
מגנטים עם המילה "אבטחה"
הצבת מאבטחים של קבלן משנה ללא קבלת אישור מראש 50
של הקב"ט
הערה חוזרת בכל הקשור לסעיפים1,2,4,7,9,10,11 :

100

סוג
התעריף
למאבטח
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
למקרה
ליום
ליום
למקרה
למקרה
למקרה
למשמרת
למשמרת
למשמרת

הערה
חוזרת
*למען הסר ספק  -הפיצוי המוסכם הינו מכפלת השעות הקבועות בטבלה לעיל בתעריף לשעת
מאבטח עפ"י החוזה.

 .10.5המזמין היה זכאי לחלט ו/או לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בפרק זה גם מהערבות
הבנקאית להבטחת חוזה זה ו/או לנכותם מכל תשלום שיגיע לקבלן מאת המזמין או לגבותם בכל
דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.6תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למזמין מאת הקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו
על פי חוזה זה ,ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או בכדי להוות ויתור על כל זכות מזכויותיו
של המזמין עפ"י חוזה זה.
 . 10.7מובהר בזאת כי במקרה של הפרה יסודית יהא זכאי המזמין מלבד חילוט הפיצויים המוסכמים גם
לבטל את החוזה וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל סעד המוקנה לה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.
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.11

היחסים בין הצדדים /היעדר יחסי עובד מעביד
 .11.1מוסכם ומובהר ,כי אין בהסכם זה כדי ליצור בין המזמין והקבלן ו/או בין המזמין למי מעובדיו,
יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בכל צורה ואופן שהם; וכי הקבלן ו/או העובדים וכל הבאים
מכוחו ומטעמו לא יהיו זכאים לקבל מן המזמין כל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה ו/או תמורה
ו/או זכות כלשהי על פי דין ו/או נוהג ו/או מנהג המגיעים לעובד מאת מעבידו בקשר עם ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ו/או הוראה אשר ניתנה לפיו ו/או ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת
השירותים מכל סיבה שהיא.
 .11.2היה והמזמין ו/או מי מטעמו ייתבעו על ידי מי מעובדי הקבלן בתביעה כלשהי בקשר לאמור לעיל
ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הקבלן ו/או לרשויות עקב
מתן השירותים לפי הסכם זה או סיומו ,יהא הקבלן חייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או מי
מטעמו בגין כל נזק ,ישיר ועקיף ,שייגרם לו בגין כך ,וכן לשלם כל סכום ,שיוטל על מי מהם
כתוצאה מכך ,בין במסגרת הסכם פשרה ו/או פסק דין (לרבות הוצאות בית המשפט ,מומחים
ושכר טרחת עו"ד) .התחייבות הקבלן לפי סעיף זה תהא מותנית בכך ,שתנתן לקבלן הזדמנות
להתגונן בפני הדרישה ו/או התביעה על חשבונו ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המזמין
מכח הדין ו/או ההסכם.
 .11.3הקבלן מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור בסעיף  11.1לעיל ,יתבע ו/או ידרוש עובד מטעמו,
בכל אופן ומסגרת שהם ,מהמזמין כי מעמדו יוכר כעובד המזמין ,ו/או כל טענה אחרת לקיום
יחסי עובד – מעביד ,מכל מין וסוג שהוא ,בין עובד הקבלן לבין המזמין ,אזי ישפה הקבלן את
המזמין בגין כל סכום שיזקף ו/או יפסק לחובתו של המזמין בעניין זה ,לרבות עפ"י קביעת
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,אך לא רק ,והמזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל סכום שעליו
לשלם לקבלן ,הכל כמפורט בכתב ההתחייבויות והשיפוי המצורף כנספח ג' להסכם המהווה
חלק בלתי נפרד ממנו .מוסכם על הקבלן כי סעיף שיפוי זה יורחב ויחול ,בשינויים המחוייבים,
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתשלום כלשהיא ,אשר תופנה מצד עובד הספק ו/או מי
מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,לרבות בגין הודעות צד ג' כלשהן ,בקשר עם טענה כלשהיא
הנוגעת להפרת חוקי העבודה החלים על הספק בגין מתן השירותים ו/או חוק הגברת האכיפה
של דיני עבודה ,התשע"ב 2011-והחיקוקים המפורטים בו ,ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

.12

בטחונות
.12.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן ,כלפי המזמין ,במלואן ובמועדן ולהבטחת כל סכום שיגיע
למזמין ,עפ"י הסכם זה על נספחיו ,ימציא הקבלן ,לפקודת המזמין ,במעמד חתימת ההסכם על
ידי המזמין ,ערבות בנקאית ,אוטונומית ובלתי מותנית ,בנוסח המצ"ב להסכם זה (להלן:
"הערבות" או "ערבות הביצוע") ,אשר תהא ערבות מטעם מוסד פיננסי מוכר או חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א1981-
ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

.12.2

נוסח ערבות הביצוע ,מצורף כנספח להסכם זה ,מסומן "ב" ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
א.

סכום הערבות יהא בסך של  300,000ש"ח (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).

ב.

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,לפי המדד הבסיסי הידוע במועד חתימת
ההסכם.

ג.

הערבות תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם ,עד להשלמת מתן השירותים ,לרבות השלמת כל
התחייבויות הקבלן כלפי המזמין ,עפ"י הסכם זה על נספחיו ,ככל שיהיו ,ולפחות  90ימים
לאחר תום תקופת ההסכם ,לפי המאוחר.
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.13

.14

ד.

במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם ,כתבי הארכה של
הערבות כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ביצוע השירותים .בכל מקרה בו לא יאריך
הקבלן את הערבות הנ"ל ,עפ"י דרישת המזמין ,יהא המזמין רשאי לחלטה ולעכב תחת ידו
את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז והחוזה
ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמין עפ"י מסמכי המכרז והחוזה.

ה.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ,לפי
הענין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

ו.

במקרה של מימוש הערבות הנ"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין
ערבות חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.

ז.

המזמין יהיה זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או כל פיצוי ו/או כל שיפוי ,ע"י מימוש
הערבות ,בגין כל נזק אשר ייגרם למזמין על ידי הקבלן /עובדיו /מי מטעמו וזאת בכל
מקרה בו אלו לא יעמדו בתנאי הסכם זה על נספחיו.

.12.3

המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,וזאת
בכל מקרה בו הקבלן לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ,על מסמכיו /צרופותיו /נספחיו ,ו/או בגין
כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למזמין ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,בהתראה של 7
ימים מראש.

.12.4

אין במתן הערבות הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי
המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד
המגיע ו/או שיגיע לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ניגוד עניינים
.13.1

הקבלן אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו ,עפ"י הסכם זה על נספחיו ,ובלבד שלא
יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא הסכם זה ,ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם
פעולתו ומתן שירותיו ,עפ"י הסכם זה על נספחיו.

.13.2

הקבלן מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה ,או שיש חשש כי תגרום לו
להימצא במצב של ניגוד עניינים ,בכל הקשור למתן השירותים נשוא המכרז והסכם זה על
נספחיהם ומסמכיהם.

.13.3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין הוא ,ובכלל זה עובדיו ,נמצא וימנע מלהימצא במצב של ניגוד
עניינים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם זה לבין עיסוקיו האחרים .הקבלן יימנע מניגוד עניינים
כאמור במשך כל תקופת ההסכם ובמשך תקופה של שנה לאחר סיומו של ההסכם.

.13.4

הקבלן מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם
להחלטת המזמין ולכל דין.

שמירת סודיות
.14.1

הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לשמירת סודיות מוחלטת באשר לכל ידיעה ו/או מידע ו/או
נתונים ו/או מסמכים ,אשר הגיעו לידיעתו ו/או לרשותו בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא
יעביר לכל צד שלישי ,מידע כאמור לעיל .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת
לוודא את שמירת הסודיות על-ידו ועל-ידי עובדיו למעט מידע ,שהוא נחלת הכלל.

.14.2

הקבלן יהא אחראי למילוי התחייבויותיו לסודיות כאמור בסעיף זה על ידיו ועל ידי עובדיו ועל
ידי כל אדם ,אשר ישלח על ידו לספק שירות כלשהו למזמין.
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.14.3

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו כי מידע שימסר לו ע"י המזמין לשם ביצוע השירותים,
אין לפרסמו ,ועליו להחזירו למזמין בתום השימוש .ההתחייבות לשמירה על הסודיות תחול גם
לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

.14.4

הקבלן מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות ,והעונש על אי מילוייה .נספח
"ד" -טופס הצהרת סודיות מצורף כנספח להסכם זה ,מסומן "ד" ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .15אי הסבת ההסכם
.17.1

הקבלן מצהיר בזאת על ידיעתו והסכמתו ,כי הוא אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות
לאחר הסכם זה ,כולו או מקצתו ,או את זכויותיו או התחייבויותיו על פיו ו/או על פי כל דין ,כולן
או מקצתן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הזכות לקבלת תשלומים על פיו ,אלא
לאחר ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב .הקבלן אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן כל
זכות כאמור.

.17.2

המזמין זכאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לאחרים ,כולן או חלקן ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 .18הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת /ביטול החוזה
.18.1

על הפרות הוראותיו של הסכם זה ,יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
תשל"א( 1970-להלן" :חוק החוזים תרופות") ,וזאת בנוסף לכל דין וליתר הוראות ההסכם
הנוגעות להפרתו.

.18.2

אי עמידה של הקבלן באיזו מהתחייבויותיו כאמור בסעיפים 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
ו 16-להסכם זה ,תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע
מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-על ידי
הקבלן ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה ,מהווה הפרת יסודית
של ההסכם.

.18.3

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הוראות ההסכם או כהגדרתה בחוק החוזים תרופות ,או
תנאי אחר מתנאי חוזה זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן ארכה לתיקון ההפרה /התנאי ,כאמור,
אלא שהקבלן לא תיקן את הנדרש תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד מהמקרים
הנ"ל רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות
אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הקבלן ,וזאת על חשבון הקבלן
ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות שבהסכם זה ,לרבות הזכות
לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של  50,000ש"ח בגין כל הפרה ולצורך כך לחלט את
ערבות הביצוע כולה או חלקה.

 .19כללי
.19.1

הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,
והוא מחליף ומבטל כל מצג ,הסכם ,משא ומתן ,נוהג ,זיכרון דברים ,וכל מסמך אחר ששררו או
הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים.

.19.2

כל תוספת או שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
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.19.3

המזמין יהא זכאי לקזז כל סכום ,שיגיע לו מאת הקבלן ו/או אשר הקבלן חייב
בתשלומו עפ"י הסכם זה ,מכל סכום אחר ,שיגיע לקבלן ו/או ,שיעמוד לזכותו של הקבלן.

.19.4

כל התחייבות המוטלת על הקבלן עפ"י מסמכי החוזה ואשר הקבלן לא קיימה ,יהא המזמין
רשאי ,אך לא מחוייב ,לבצעה במקום הקבלן ,בין בעצמו ובין ע"י כל דרך אחרת שתראה לו ,וכל
ההוצאות והנזקים בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן ע"י המזמין ,כאמור בסעיף זה ,יחולו על
הקבלן.

.19.5

שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועד לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין ו/או
הקבלן לפי הענין עפ"י הסכם זה או עפ"י דין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

.19.6

מוסכם במפורש ,כי ספרי המזמין וחשבונותיו יהוו ראיה מכרעת לנכונות כל האמור בהם ,לרבות
כל חשבון המתייחס לקבלן.

.19.7

הצדדים מסכימים בזאת ,כי אך ורק לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל
תובענה הקשורה בהסכם זה.

.19.8

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט ברישא להסכם זה .כל הודעה ,שתשלח ע"י צד
למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל תיחשב כאילו הגיעה למענה תוך  72שעות ,מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום ,ואם נמסרה ביד או נשלחה באמצעות פקסימיליה או מכשיר
דומה להעברת הודעות  -בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

המזמין
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נספח א' -ביטוח
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

במשך כל תקופת מתן השירותים הקבלן יערוך ויחזיק בתוקף את הביטוחים המפורטים בנספח א'-
אישור קיום ביטוחים (להלן" :אישור קיום ביטוחים") ,בנוסח "ביט" או בנוסח אחר מקביל לו (למעט
ביטוח אחריות מקצועית) .למרות האמור לעיל ,הקבלן יחזיק בתוקף את ביטוח האחריות המקצועית גם
לאחר סיומו של הסכם זה ,וזאת כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין בגין השירותים.
התאריך הרטרו-אקטיבי בביטוח האחריות המקצועית לא יהיה מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על
ידי הקבלן.
ללא צורך בדרישה מצד המזמין ,מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין ,לפני תחילת מתן השירותים ,את
אישור קיום הביטוחים ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .לפני תום תקופת הביטוח ,ימציא הקבלן אישור
קיום ביטוחים מעודכן בגין הארכת תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל
עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין .המזמין יהיה רשאי למנוע את מתן השירותים
כל עוד לא הומצא אישור קיום הביטוחים במועד.
בנוסף לביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים יערוך הקבלן ,בעצמו או באמצעות קבלני משנה
מטעמו ,ביטוח חובה –רכב כנדרש על פי דין וביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש
בכלי רכב בגבול אחריות סטנדרטי.
הוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי הקבלן:
הביטוח(ים) ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין והבאים מטעמו ו/או כל מי
.5.1
שהמזמין התחייב בכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו.
ויתור על זכות השיבוב כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או כל מי שהמזמין התחייב לוותר על
.5.2
זכות התחלוף כלפיו ,אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי ,על הקבלן לוודא כי חריג כאמור יימחק ,אולם מובהר
.5.3
כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.
בביטוח אחריות כלפי צד ג' -חריג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף.
.5.4
מובהר ,כי דרישות הביטוח (לרבות גבולות האחריות ותנאי הכיסוי) המפורטות בנספח זה ובנספחים
הנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על הקבלן .הקבלן מצהיר ,כי יהיה מנוע מלהעלות כל
טענה ו/או דרישה כלפי המזמין והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל .מובהר ,כי הקבלן מתחייב לאמוד את
חשיפותיו ולערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי דין.
הקבלן מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים שלישיים הפועלים מטעמו ,כי לא תהיה להם כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ומי מטעמו ,וכל מי שהמזמין התחייב לפטור כלפיו טרם קרות
מקרה ביטוח ,בגי ן נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שייערכו על ידו ,או שהיה זכאי לשיפוי
בגינו (אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) ,או בגין כל נזק שנגרם לרכוש הקבלן והבאים
מטעמו ,וכן בגין כל נזק ו/או אובדן תוצאתי ,והוא פוטר בזאת את המזמין וכל הבאים מטעמו מכל
אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
במקרה שבו הקבלן מתקשר עם קבלני משנה או צדדים שלישיים ,ידאג הקבלן לכך שהסכמי ההתקשרות
עמם יכללו הוראות מקבילות להוראות נספח זה בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם.
מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי המזמין בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד
שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדים שלישיים מטעם הקבלן ,והקבלן ישפה ויפצה את
המזמין בגין כל נזק ,אבדן והפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה וצדדיים שלישיים
כאמור ,בין אם נזק ,אבדן והפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין אם לאו.
מובהר כי הקבלן לבדו יישא בפרמיות הביטוח ,בהשתתפות העצמית ובכל עלות אחרת הקשורה
לביטוחים הנ"ל.
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נספח א' -1אישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הב יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
המבוטח

מבקש האישור*
שם

מעמד מבקש האישור*

אופי העסקה*

שם
☐זכיין

איגוד ערים כנרת
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

☒מזמין שירותים

☒שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אספקת מוצרים

☐אחר______ :

☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר

נוסח ומהדורת

הפוליסה

הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע

סכום

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול

חלוקה לפי גבולות

חריגים

אחריות או סכומי

יש לציין קוד כיסוי

ביטוח

בהתאם לנספח ד'

רכוש

₪

"ביט"/

,313 ,308 ,309

"פסגה""/מגדל

,324 ,316 ,314

ביט""/הראל

.328

ביט""/מנוביט"
צד ג'

4,000,000

ביט"/

₪

,309 ,304 ,302

"פסגה""/מגדל

,328 ,321 ,315

ביט""/הראל

.329 ,322 ,307

ביט""/מנוביט"
אחריות מעבידים

20,000,000

"ביט"/

₪

"פסגה""/מגדל

,304 ,319 ,309
.328

ביט""/הראל
ביט""/מנוביט"
4,000,000

אחריות מקצועית

₪

,309 ,303 ,301
,326 ,325 ,321
12( 332 ,328 ,327
חודשים).

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח
ג')*:
.058 ,039 ,001

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב' -נוסח ערבות בנקאית לביצוע
תאריך ___________
לכבוד
איגוד ערים כנרת
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________ :
.1

על פי בקשת ________________* (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום של  ( ₪ 300,000שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן"),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה (להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת
הפרשי ההצמדה יחד" :סכום הערבות") בקשר לעמידתו של המבקש בקשר למכרז מס'  -11/20למתן
שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת.
"המדד" מדד המחירים לצרכן ,כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי;
"מדד הבסיס" המדד בגין חודש ________ לשנת _________ ,האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש
כתב ערבות זה ,דהיינו _____ :נקודות;
"המדד החדש" המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,ולא פחות מאשר
מדד הבסיס ,דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;
אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה ,כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס ,כי אז יהיו
"הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן
המחולק למדד הבסיס.

.2

.3

.1

.2
.3

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה ,בכתב ,כל סכום אשר יצויין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
הבאה.________________________________ :
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה ,יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה ,לא יעלה
על סכום הערבות.
התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה ,הינה בלתי מותנית /אוטונומית ,ובכלל זה לא תחול עליכם
חובה כלשהי להבהיר /לנמק /לפרט /לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם ,או לדרוש תחילה
את התשלום מאת המבקש.
כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
ערבות זו תעמוד בתוקפה מיום _________ ועד ליום _________ (היינו  90ימים לאחר מועד סיום
החוזה ביניכם לבין הקבלן) ,אלא אם הוארך תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף
כאמור.
בכבוד רב,
__________________________________
(שם הבנק ,כתובת הבנק וחתימת מורשי חתימה)
____________________________________
* יש לנקוב בשמו המלא והמדוייק של המציע
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נספח ג' -כתב התחייבות לשיפוי

כתב התחייבות לשיפוי
מכרז מס'  11-2020למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת

לכבוד:
רשות ניקוז כנרת ו/או איגוד ערים כנרת

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותי בקשר עם השתתפותי במכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר
הציבורי בחופי איגוד ערים כנרת (להלן" :המכרז") ,אני __________________ ו/או מי מטעמי (להלן:
"הקבלן") מתחייב בזאת כי במידה ואזכה במכרז ,אשפה ו/או אפצה ,מייד עם דרישה ראשונה ,את רשות
ניקוז ניקוז כנרת ו/או איגוד ערים כנרת ו/או מי מטעמם (להלן" :המזמין") ,בגין כל סכום ו/או תשלום ו/או
הוצאה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (להלן" :סכומי השיפוי") ,אשר ייזקפו ו/או ייפסקו לחובתו של
המזמין ,לרבות עפ"י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת ,עקב כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתשלום
כלשהיא ,אשר תופנה מצד עובד הקבלן ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,לרבות בגין הודעות צד
ג' כלשהן ,בקשר עם טענה כלשהיא להתקיימותם של יחסי עובד – מעביד ,בין המזמין לעובד הקבלן ,לרבות
התקיימות יחסי עובד מעביד עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם ,תשנ"ו –  1996ו/או על פי
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב( 2011-להלן" :חיובי המזמין") ,על כל הנובע ,משתמע או
כרוך בכך.
למען הסר ספק ,הנני מצהיר ומתחייב בזה ,כי אין לי ,לא היו ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות מכל מין
וסוג שהוא מהמזמין בכל הנוגע לחיובי המזמין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הנני מצהיר ומסכים כי במקרה ותקום חובה עלי לשפות ו/או לפצות את המזמין,
כמפורט בנספח זה ,המזמין יהיה רשאי לחלט לאלתר את הערבות הבנקאית שהפקדתי לשם קיום
התחייבויותי עפ"י המכרז ,או חלק ממנה .בנוסף ,המזמין יהיה רשאי לקזז את סכומי השיפוי ,כולם או
מקצם ,מכל סכום אותו הוא מחויב לשלם לי.

ולראיה באו על החתום:

______________________
תאריך

______________________
חתימת הקבלן
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נספח ד' -התחייבות לשמירה על סודיות
תאריך__________ :
לכבוד
____________ (המזמין)
_____________
____________
א.ג.נ.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל

ולפי חוזה מיום ___________ אשר נחתם בינינו -חב' ___________________ (להלן:
"הזוכה") לביניכם (להלן" :המזמין") מזמין המזמין מהזוכה שירותים לאבטחה ושמירת הסדר
הציבורי בחופי איגוד ערים כינרת ,הכל כמפורט במכרז מס'  11/2020שפורסם ע"י המזמין ,על
מסמכיו ונספחיו (להלן" :המכרז");

והואיל

והמזמין הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע
כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע ;

והואיל

והוסבר לזוכה כי במהלך עיסוקו בעבודה באיגוד ו/או בקשר אליה יתכן כי יעסוק ו/או יקבל
לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה
ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך לאיגוד ו/או הנודע לאיגוד ו/או לפעילותיו בכל צורה ואופן,
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ,דו"חות וכיו"ב (להלן "המידע");

והואיל

והוסבר לזוכה וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדו ,עלול
לגרום לכם ו/או לצדדים נזק ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;
אי לזאת ,אני הח"מ ,הזוכה (ע"י מורשה חתימתו) ,מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 .1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה.
 .2ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא
הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב
אחר ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
 .3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
 .4להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
 .5להיות א חראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם או
לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובין אם אהיה אחראי ביחד עם האחרים.
 .6להחתים את כל קבלני המשנה מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.
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 .7להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך
לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או
חומר שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור אל של
מידע.
 .8שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע העבודה
כאמור לעיל.
 .9בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם ,תהיה לכם
זכות תביעה נ פרדת ועצמאית כלפי הזוכה בגין כך ,וידוע לי כי מסירת מידע שהגיע לידי הזוכה ,במהלך
ביצוע העבודה ,לאחר ,מהווה עבירות על פי חוק העונשין ,התשל"ז 1997-וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-
.1981
 .10התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בין הזוכה ו/או כל מי מטעמו לביניכם.

ולראיה באתי על החתום
היום __________ :בחודש_________ שנת_________ :

שם מורשה בחתימה (פרטי משפחה) ,______________________ :ת.ז_______________ .
שם התאגיד והזוכה ,______________________ :ח.פ_____________________ .
כתובת_________________________________________ :
חתימה וחותמת הזוכה_____________________________ :
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נספח ה' -בדיקה ע"י בודק שכר מוסמך
בודק שכר מוסמך מטעם המזמין יבצע בדיקות תקופתיות מדגמיות של תלושי השכר ,הפרשות ותנאי העסקה
לגבי עמידת הקבלן בכל החובות החלות עליו על פי דין בהתייחס לעובדיו המוצבים במזמין .הקבלן מתחייב
כי יעמיד לרשות המזמין כל מסמך וכל רשומה שתידרש על ידי המזמין ו/או בודק השכר מטעמו לא יאוחר מ-
 10ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה לצורך פיקוח ובקרה על כל התשלומים המגיעים לעובדי הקבלן וכל
הזכויות על פי דין.
הקבלן יהיה חייב לתקן באופן מלא ומדויק את כל הליקויים שימצאו בדו"ח הבודק בתוך זמן סביר.
אי עמידה בסעיף זה כמוהו כהפרה יסודית של ההסכם ,על כל המשתמע מכך.
תהליך ניהול כוח אדם של הקבלן ,החישוב והתשלום:
להלן השלבים להצבה ,ניהול ותשלום שכר עובדי הספק:
 .1הצבת עובדי הקבלן במזמין
מס

אחריות לביצוע

פעולה

1

הנחיה להצבת עובד מטעם הקבלן ,הגדרת פרופיל העובד הנדרש
ומתכונת העסקה באמצעות הקבלן

2

הצגת מועמדים רלוונטיים בהתאם לדרישות המזמין

4

הודעה לעובד על הסדר העסקה והנלוות לו ,החתמת העובד על
המסמכים הדרושים לקליטתו.
הצבת העובד הנדרש במזמין

5

המזמין

הקבלן
הקבלן

הקבלן

 .2ניהול עובד הקבלן
מס
1
3

אחריות לביצוע

פעולה
ניהול תיק עובד ותיק שכר בהתאמה מדויקת למזמין
ניהול השכר המגיע לעובד ומתן דיווחים רבעוניים על שכר בפועל
למזמין.

5

הקבלן
הקבלן

הקבלן
סיום העסקת עובד הקבלן בחברה בפרק זמן שיקבע המזמין.
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 .3חישובי שכר ותשלומים:
מס

אחריות לביצוע

פעולה

הקבלן

1
על פי דוח שעות הנוכחות בפועל של עובד הקבלן כפי שאושר
על-ידי המזמין יחושב השכר ,על כל הנלווים ,המגיע לעובד
,כפי המצוין בהסכם זה ועפ״י חוק.
יופק תלוש שכר עובדי הקבלן אשר יימסר לעובד.
2

4

על פי הדיווחים הנ״ל יחושבו כל ההפרשות הנדרשות (חלק
העובד וחלק המעביד )ויופק דו״ח הפרשות עבור עובדי
הקבלן.
תשלום שכר עובדי הקבלן עד היום ה  9לכל חודש בגין

הקבלן

הקבלן

החודש -החולף
5

6

הפקת הוראות תשלום וביצוע התשלום ,קרנות פנסיה,
במועדים הקבועים בחוק
הפקת הוראות תשלום וביצוע תשלומים ליחידות המס
השונות (מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכו )' במועדים הקבועים
בחוק
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הקבלן

הקבלן

 .4דיווחים חודשיים ורבעוניים
מס

אחריות לביצוע

פעולה
הפקת דו״ח תשלומי שכר לעובדי הקבלן והעברתו

1

הקבלן

לזמין.

2

הפקת דו״ח ביצוע הפרשות הנובעות משכר עובדי
הקבלן (חלק עובד וחלק מעביד) והעברתו למזמין
בצרוף אישור מתאים כי התשלומים הועברו.
הפקת דו״ח ביצוע תשלומי מס והעברתו למזמין.

3

הקבלן

הקבלן

 .5מעקב ובקרה
מס
1

אחריות לביצוע

פעולה
הקבלן יאפשר לנציגי המזמין לבדוק את מערכות השכר
שלו הנוגעות לניהול העובדים המועסקים אצלו וזאת בכל

הקבלן

עת וללא הודעה מוקדמת.
2

3

דיווח למזמין על סיום התקשרות של הקבלן עם עובד
שהועסק על ידו והוצב במזמין ,והוכחת העברת כל
הסכומים שנצברו בקרנות ובקופות על שמו של העובד
ולשימושו הבלעדי .והכול עד ולא יאוחר מ 30 -יום
מסיום הצבת העובד במזמין.
דיווח למזמין מידי סיום העסקה של עובד על יתרות
נצברות לגבי כל עובד המועסק במזמין בכל הקופות
והקרנות.
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הקבלן

הקבלן

