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רשות העתיקות
אגף מינהל ובטחון

טא
טיו

מכרז פומבי
מס' 28/17

בקשה לקבלת הצעת מחיר
לאספקת שרותי אבטחה ושמירה
בעבור המרחבים ירושלים והדרום
רשות העתיקות
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נספח א'

הזמנה לקבלת הצעות מחיר ותנאים כלליים
מכרז  - 28/17אספקת שירותי אבטחה ושמירה במרחב ירושלים ומרחב דרום ברשות העתיקות
 .1רשות העתיקות )להלן "הרשות"( ,מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי אבטחה ושמירה עבור
משרדי רשות העתיקות ולפרויקטים במרחב ירושלים ובמרחב דרום ולעיתים ביו"ש )להלן ":שירותי
אבטחה ושמירה"(.
 .2שרותי האבטחה והשמירה הנדרשים על-פי תוכנית העבודה של הרשות הנם בשני אזורים גיאוגרפיים
כדלקמן:
א .מרחב ירושלים של רשות העתיקות
ב .מרחב דרום של רשות העתיקות

טא
טיו

 .3ההתקשרות הינה לתקופה שבין 01 :פברואר  2018ל 31 -ינואר  .2019לרשות קיימת אופציה להארכת
תקופת ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות של  12חודשים כל אחת )להלן :התקופות
הנוספות"( .משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

 .4אין לראות בבקשה זו לקבלת הצעת מחיר משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם
המציע .מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם להסכם כמפורט בנספח ב' למכרז זה
לאחר ובכפוף לאישור ההצעה ע"י ועדת המכרזים של המזמין.
 .5רשאים להגיש הצעות מציעים בעלי רישיון תקף לקיום תאגיד למתן שירותי אבטחה ,לפי סעיף  18לחוק
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב 1972-העומדים בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז
)להלן" :המציע"(.

 .6טבלת ריכוז מועדים
מס"ד

הפעילות

תאריך

שעה

1

מועד אחרון לרישום בדוא"ל
לסיור קבלנים

10/12/2017

12:00

2

סיור קבלנים

13/12/2017

13:00

3

מועד אחרון לשאלות הבהרה
למכרז

18/12/2017

12:00

4

מועד הגשת המכרז

24/12/2017

12:00

סעיף ועמ' ב נספח א'

 .7המסמכים הבאים מצורפים בזאת ומהווים חטיבה אחת וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:
נספח א' -הזמנה לקבלת הצעות ותנאים כלליים.
נספח ב' -הסכם.
נספח ג' -נוסח הצעה למשתתף במכרז.
נספח ד' -מפרט.
נספח ה' -הצהרת המציע אישור עו"ד/רו"ח.
נספח ו' -נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית.
נספח ז' -אישור קיום ביטוחים.
נספח ח' -הצהרת סודיות.
נספח ט' -התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.
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נספח י'  -הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.

נספח יא' -הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני.
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח

יב' – התחייבות להימנעות מניגוד עניינים.
יג' – תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע
יד'  -פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם סיפק המציע שרותי אבטחה ושמירה
טו' – היעדר הרשעות
טז' – אישור רו"ח למחזור כספי

טא
טיו

 .8תנאים מקדמיים-תנאי סף חובה להשתתפות במכרז:
א .להצעה יצורפו המסמכים שלהלן:
 (1אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – .1976
 (2אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור עוסק מורשה לענייני מע"מ.
 (3במידה והמציע הוא תאגיד-תעודת רישום תאגיד )חברה/שותפות/עמותה( .על המציע לצרף אישור
ניהול תקין מרשם העמותות ,אם המציע הנו עמותה רשומה.
 (4הצהרת המציע לעמוד בכל דרישות המכרז )נספח ה'(.
 (5אישור עו"ד/רו"ח על כך שהמציע חתום על ההסכם הקיבוצי וצווי ההרחבה הנוגעים לענף השמירה.
 (6בהתאם להוראות חשכ"ל  ,7.11.3על המציע לעמוד גם בתנאי הסף הבאים:
 6.1מסמכים שעל המציע להגיש בעת הגשת ההצעה למכרז בתצהיר יפורט ,בין היתר ,המידע הבא:
 6.1.1ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה.
 6.1.2ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.
 6.1.3ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( בגין
הפרת דיני עבודה.
 6.1.4פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.
 6.1.5כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מנהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן" :הכלכלה"( ,בשנתיים
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
 6.1.6כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מנהל
ההסדרה והאכיפה בכלכלה ,בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה  ,תשע"ב.2011 -
 6.1.7תצהיר ובו התחייבות כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו עובדים זרים
כמפורט בהוראת תכ"ם" ,עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות
הממשלה" ,מס' .7.12.9
 6.1.8המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א ,תשנ"ו 1996-או אישור מאת משרד הכלכלה
על הגשת בקשה לרישיון כאמור.
 6.1.9המציע יצרף להצעתו תצהיר שבשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על
הספק או על בעל הזיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 ,1976עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה ,בגין הפרת חוקי
העבודה המפורטים בנספח ט' ובנספח י'; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל
עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור מנהל מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
 6.1.10המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב מטעמו ומטעם בעלי השליטה בו ,בדבר קיום
חובותיו בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה ,על פי צווי ההרחבה ועל פי
ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף) ,נספח ט'(.
 6.1.11התחייבות המציע ,כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו עובדים זרים
כמפורט בהוראת תכ"ם" ,עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות
הממשלה" ,מס' .7.12.9
 6.1.12המציע יצרף אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ב-
 3השנים 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 .ראה נוהל קבלת האישור בהודעה" ,נוהל קבלת אישור בדבר
הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה" ,מס' ה.7.11.3.1.
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 6.1.13המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר עבור שעת עבודה של כל אחד מנותני השירותים
מטעמו .הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר -נספח ג' .הצעת המחיר לא
תפחת מן הסכומים המפורטים ב נספח ג' להלן ביחס לנותן השירותים הרלוונטי.
 6.1.14נספח התמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים ]ראה הודעה "עלות שכר למעביד
לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה" ,מס' ה [7.11.3.3.וכן את עלות השכר
המינימלית אשר המציע ישלם לעובדיו.
 6.1.15נוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר ]עלות השכר למעביד[.
 6.1.16הצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם ,כולל
רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.
 (7פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם ביצע המציע אספקת שירותים מסוג ההצעה
בשלוש השנים האחרונות ,המלצות וכן מספרי טלפון ושם איש קשר .על המציע להיות בעל ניסיון במתן
שירותים דומים בסדר גודל דומה ומעלה ,בלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק להסדרת הביטחון
בגופים ציבוריים התשנ"ח –  ,1998בחמש השנים האחרונות )נספח יד'(.
 (8מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין
לספק ולבצע את השירותים.
 (9אישור קיום מוקד רמה א'  ,בבעלותו ,מאושר על ידי משטרת ישראל.
 (10רשות העתיקות נזקקת מעת לעת לשירותי אבטחה ושמירה בשטחי יו"ש ולפיכך על המציע להבטיח
לתת את השירותים כאמור ,באמצעותו או באמצעות חברה ובלבד שיהיה לה רישיון בר תוקף למתן
שירותי שמירה בשטחי יו"ש מטעם המנהל האזרחי.
 (11אישור על היות המציע בעל תקן  ISO 9001:2000או ,ISO 9001:2008 ,המתאים לארגון מסוג זה לפי
דרישות מכון התקנים הישראלי.
 (12אישור רישום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו.
 (13אישור בעלות חברה בפריסה ארצית המפעילה לפחות ארבעה סניפים ,ביום הגשת ההצעה ,מהם אחד
בתחומי מרחב ירושלים של הרשות ואחד בתחומי מרחב דרום של הרשות .וכן בעל יכולת לספק שירותי
אבטחה ,שמירה וסיור בכל אתר ואתר בהתאם לדרישת המנב"ט הארצי.
 (14אישור רשימת מורשים )דו"ח אביב( ביום הגשת ההצעה על המציע להעסיק לפחות 400
מאבטחים/שומרים פעילים ובעלי רישיון להחזקת כלי נשק )לפי חוק כלי ירייה ,התשי"ט – .(1949
 (15אישור בר תוקף ממשטרת ישראל ומשרד הבט"פ להחזקת לפחות  250כלי נשק )לפי חוק כלי ירייה,
התשי"ט –  ,(1949וכן בעל אישור "מפעל ראוי" ממשרד הבט"פ.
 (16רישיון בר תוקף לקיום משרד לשירותי שמירה מאת וועדת הרישוי עפ"י חוק החוקרים הפרטיים
ושירותי שמירה ,תשל"ב – .1972
 (17המציע יגיש תצהיר מאושר על ידי עו"ד ,כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו ,לא הורשע בעבר
ע"י בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש
עמה קלון )נספח טו'(.
 (18המציע יגיש תצהיר המאשר כי הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו ,לא הורשעו בפסק דין לפי חוק
עובדים זרים ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות ,כאמור במכרז .תצהיר בעניין העסקת
עובדים זרים ע"י המציע המצורף כ נספח י' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו,
מאושר ע"י עו"ד ,יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז.
 (19המציע יגיש תצהיר לעניין מערכות מידע ושימוש בתוכנות מקור ע"ג הטופס המנוסח ב נספח יג'
המצורף למסמכי המכרז.

 .9ערבות בנקאית –
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום  22/03/2018על סך
) ₪ 50,000חמישים אלף ש"ח( ,זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ,לפי נוסח הערבות המצ"ב
למכרז כנספח ו' .ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש את
הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין.
א .אי המצאת הערבות הבנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,תביא לפסילת ההצעה .למען
הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז,
שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי
להגשת הצעות למכרז ,בלעדיו אין.
ב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מתנאי הערבות לעומת הנוסח המצ"ב
כנספח ו'  -יגרום לפסילת הצעת המשתתף.
ג .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות
במכרז תחולנה על המציע בלבד.
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ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע
לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3-חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.
הערבות של המציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  90ימים או לאחר חתימת ההסכם עמו
והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.
לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בסעיף  8לעיל ,רשאי המזמין לדרוש ולקבל פירעון
הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 .10המציע בעל מחזור כספי של לפחות ) ₪ 10,000,000עשרה מיליון  ,(₪לשנה בכל אחת מחמש השנים
האחרונות בפרויקטים בתחום האבטחה והשמירה כמפורט במכרז זה .יש לצרף אישור רו"ח )נספח טז'(.
 .11המציע וכל המועסקים על ידו ,או שותפים בו ,בכל דרך שהיא ,מצהירים כי נכון למועד התקשרותם
בהסכם זה ,אין הם יודעים על כל מניעה חוקית שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן השירותים על פי הסכם
זה ,וכי אין הם קשורים ו/או מעורבים ,באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים
ביחס להתחייבויותיהם מכוח הסכם זה.

טא
טיו
 .12המציע וכל המועסקים על ידו ,או שותפים בו ,בכל דרך שהיא ,מצהירים ומתחייבים להימנע מכל מצב של
ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,בקשר לפעילותם המקצועית במתן השירותים לרשות העתיקות
במסגרת הסכם זה ,ולהימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה
ו/או עניין שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה .כמפורט בנספח יב'.

 .13המציע מתחייב להביא לידיעת הרשות בכתב אם קיים מצב של ניגוד עניינים כאמור או חשש לניגוד
עניינים כאמור לגבי המועסקים ברשות ,מיד עם קרות מצבים אלו ,תוך פירוט הנסיבות אשר בגינן נמצא
או עלול להימצא במצב כאמור .הגורם המוסמך במשרד ייבחן את מכלול נסיבות העניין ויודיע למציע
כיצד לנהוג על מנת שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים .המציע ו/או מי מעובדיו
יפעל בהתאם להוראות שינתנו.
 .14הצהרת בעלי החברה בדבר שמירת סודיות על גבי הטופס המסומן כנספח ח' .בעלי התפקידים המועסקים
מטעמם ידרשו לחתום לאחר חתימת הסכם התקשרות.

 .15התנאים הנם מצטברים .הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תידחה על הסף.

 .16העסקתו של כל מועסק על ידי המציע בעבודות על פי חוזה זה )בתפקיד קבוע ,זמני ,ארעי ,ממלא מקום,
מחליף או מעמד אחר( טעונה אישור מראש ובכתב של המנב"ט הארצי .המנב"ט הארצי יהא רשאי לדרוש
להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשרותו של המציע .המציע
מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש ממנו לעשות זאת.
 .17ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא לדון בהצעה שלא יתקיימו במציע הדרישות הללו ביום פתיחת
תיבת המכרזים .מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את
הצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
 .18מובהר בזאת כי המציע מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או
מועסקים ,לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד
חייב בניכויים על-פי חוק .מובהר בזאת כי הפרת חוק שכר מינימום התשמ"ז  1987-תחשב כהפרת
הוראות הסכם זה.

 .19המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או בדוא"ל ,על הזכייה במכרז תוך  15ימים ,לאחר שוועדת המכרזים
החליטה על זכייתו.

 .20על הזוכה להמציא למזמין במעמד חתימת ההסכם ,אישור קיום ביטוחים ,המצורף למסמכי המכרז
והמסומן כנספח ז' ,חתום על ידי חברת הביטוח .מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי ,תוספת או הסתייגות
ביחס לאישור קיום הביטוחים ,בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה.
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 .21כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על
המציע בלבד.
 .22המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המרכז ובכל תנאי מתנאיו ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהיו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל משתתפי כנס המציעים בדוא"ל ,לפי הפרטים
שנמסרו על ידם ברישום המוקדם.
 .23המזמין רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן" :המועד האחרון"( על פי שיקול
דעתו ,ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז ,כאמור לעיל.
 .24ההודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים
שנמסרו על ידם ברישום המוקדם ,שקבלתה תאושר טלפונית.

טא
טיו

 .25המזמין ,או מי שיוסמך על ידו לצורך כך ,יהיה רשאי לנהל ,באמצעות ועדת המכרזים ,משא ומתן עם
מגיש ההצעה ה"זוכה" ,בטרם תקבל את הצעתו.

 .26המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה
מהמזמין בעניין זה.

 .27ניתן להוריד המסמכים האמורים באתר האינטרנט שכתובתו www.antiquities.org.il :ללא עלות או
לקבלם באמצעות פנייה לגב' חנה ארז ,בדואל. hannah@israntique.org.il :
 .28על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ג' – "נוסח הצעה למשתתף" המצורפת למסמכי המכרז .כמו כן
יחתום המציע על כל דף ממסמכי מכרז זה.

 .29סיור קבלנים ייערך ביום  13/12/2017בשעה  .13:00המפגש יערך במוזיאון רוקפלר ,ירושלים .סיור קבלנים
הנו תנאי להגשת הצעה למכרז זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה.
מציע שלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל ,הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.
 .30השתתפות בסיור קבלנים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל diegoba@israntique.org.il :בלבד.
אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר .על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום לכנס ווידוא רישום
כנדרש .ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום  10/12/2017בשעה  .12:00מובהר בזאת כי מציע שירשם
לאחר המועד הנ"ל לא יוכל להשתתף בכנס ודינו כאמור בסעיף  28מעלה.

 .31שאלות הבהרות:
.31.1
.31.2
.31.3

מס"ד

.31.4

.31.5
.31.6
.31.7

מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז יעשה כן בכתב בלבד לדוא"ל. hannah@israntique.org.il :
באחריות המציע לוודא שפנייתו התקבלה בכתב.
הפנייה תוגש כדלקמן:

מס' הסעיף והעמוד
במסמכי המכרז

שאלת ההבהרה

תשובת הרשות

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור 18/12/2017 ,בשעה  .10:00שאלות שישלחו לאחר
מועד זה לא תטופלנה ולא תענינה.
שאלות ההבהרה והתשובות של עורך המכרז ישלחו בדוא"ל לכל המציעים משתתפי כנס המציעים.
נוסח התשובות מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז .רק תשובות בכתב מחייבות את המזמין.
על המציע לצרף את השאלות והתשובות שנשלחו על ידי המזמין כאמור בסעיף  ,31.5למסמכי
המכרז בהצעתו כשהן חתומות.

 .32כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני/בכתב הכמויות/בטופס ההצעה/תנאי החוזה וכל הסתייגות
כלשהי לגביהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב עלול לפסול את ההצעה.

7

 .33הצעות המכרז יוגשו בשתי מעטפות נפרדות כדלקמן:
.33.1
.33.2
.33.3
.33.4

טא
טיו

במעטפה הראשונה יוכנסו כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף ועליה יירשם "מכרז - 28/17
לאספקת שרותי אבטחה ושמירה ירושלים והדרום-תנאי סף" .כשהם חתומים בכל עמוד בחתימת
המציע וחותמת )מסמכי המכרז ,נספחים ,שאלות הבהרה ותשובות וללא נספח ג'(.
במעטפה השנייה יוכנס נספח ג' – הצעת המציע ,עליו תוגש ההצעה של המציע כשהוא חתום
בחתימת המציע וחותמת .על המעטפה יירשם "מכרז מס'  - 28/17הצעת המציע ".
שתי המעטפות ,כאשר כל מעטפה תהיה סגורה ונפרדת ,יוכנסו למעטפה אחת.
על המעטפה הכוללת את שתי המעטפות שלעיל יירשם " מכרז מס'  -28/17לאספקת שרותי אבטחה
ושמירה ירושלים והדרום".
את המעטפה הכוללת האמורה בסעיף  33.4יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי רשות העתיקות
במוזיאון רוקפלר ,ירושלים ,לא יאוחר מתאריך  24/12/2017בשעה  12:00בצהרים בדיוק.

.33.5

 .34מציע שהצעתו תתקבל יחתום על הסכם לא יאוחר מתום  15יום ממועד קבלת הודעת הרשות על קיבול
הצעתו.

 .35בנוסף לאמור בסעיף אחריות וביטוח בנספח ב' מטה ,המציע יצרף פוליסת ביטוח לעובדיו מפני תביעה,
חתומה עפ"י הנוסח המצורף בנספח ז'.
 .36המציע יצרף מטעמו את מסמכי ההתאגדות ,ובכלל זה תקנון החברה.

 .37החברה תצרף תצהיר חתום כדין על ידי עו"ד ,המאשר כי העובדים מטעמה שיועסקו בעבודות אבטחה
ושמירה במסגרת מכרז זה לא יהיו עובדי חברת כוח אדם ,כמו כן המציע יצהיר כי הינו מעסיק עובדים,
מפעיל אותם ומשלם להם מטעמו לצורך ביצוע המשימות על פי תנאי מכרז זה.
 .38המציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .מובהר בזאת כי הגשת יותר מהצעה אחת כמפורט לעיל ,תגרום
לפסילת הצעות המציע.
 .39כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין .המסמכים מושאלים למציע ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך
מועד ההגשה בין אם יגיש ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה
אחרת.
 .40הצעת הקבלן תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  90יום ממועד ההגשה.

 .41המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין תוספות ,שינויים או תיקונים ביחס לכל הצעה שהיא ,כולה או
מקצתה.

 .42המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהעבודות המוצעות בהצעה .עשה המזמין כאמור ,תנוכה
התמורה מהמחיר הרשום בהצעת המציע.
 .43המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור הצעה בחלקה או בשלמותה.

 .44המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בשלמותו או בחלקו בכל עת ,בטרם קבלת ההחלטה על
הזוכה ,בלא מתן הסבר כל שהוא לכך.
 .45המזמין שומר לעצמו את הזכות לאפשר לכל המשתתפים במכרז לעיין בהצעה הזוכה ,כולה או מקצתה,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולזוכה לא יהיו כל טענות כנגד המזמין בנושא זה.
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 .46אין המזמין מתחייב לגבי:
היקפו הסופי של החוזה.
.46.1
שמירת היחס בין סעיפי העבודה השונים.
.46.2
הכמויות של כל סעיף בנפרד.
.46.3
הזמנת כל סעיפי החוזה.
.46.4
 .47אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי או לנמק את ההחלטה שתתקבל.
 .48אמות המידה לבחירת ההצעה מלבד המחיר ,תהיינה גם ניסיונו של המציע ,לרבות עם רשות העתיקות
במידה וקיים ,היקף פעילותו ותחומי התמחותו ועיסוקו בתחום האבטחה והשמירה על פי המפתחות
והתנאים כדלקמן:

טא
טיו

הליך בחירת ההצעה הזוכה מורכב משלושה שלבים:
.48.1
 .48.1.1שלב ראשון – תפתחנה כל המעטפות שהוגשו עד לתאריך האחרון למסירת ההצעות .בשלב זה
יפתחו המעטפות הכוללות את תנאי הסף לצורך בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף .הצעות
שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף לא יעברו לשלב השני.
 .48.1.2שלב שני – ישפטו וינוקדו ההצעות שהוכחה עמידתן בתנאי הסף .בשלב זה יפתחו המעטפות
שכוללות את הצעת המציע )נספח ג' למכרז(.
.48.1.2א .טבלת ניקוד איכות -סה"כ  30נקודות

מס"ד
1

2

המדד

ניסיון עבודה במתן שירותים דומים בסדר גודל
דומה ומעלה ,בלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח –
 ,1998בחמש השנים האחרונות )נספח יד'( כולל
רע"ת
המלצות מלפחות שלושה גופים הכפופים לחוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח –
 ,1998בחמש השנים האחרונות

משקל

הערות

 15נקודות לסעיף זה

 15נקודות לסעיף זה

.48.1.2ב .הרשות רשאית לפנות לממליצים שפרטיהם ימסרו בנספח יד' ,לרבות הרשות
עצמה בהתאם לעניין ,לקבלת חוות דעת בקשר להתנהלות הספק ואיכות השירות.
.48.1.2ג .על אף האמור לעיל ,שומרת לעצמה וועדת המכרזים של הרשות את הזכות לפנות
לכל אחד מלקוחות המציע אף אם אלו לא צוינו בהצעתו כאמור.
.48.1.2ד .הגיעה לידי הוועדה חוות דעת שלילית בכתב ו/או דו"ח ביקורת שלילי בכתב מאת
משרד ממשלתי שאתו התקשר המציע במהלך  3השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות .רשאית הוועדה להפחית עד  6נקודות מניקוד סעיף  2בטבלה
שלעיל.
.48.1.2ה .מחיר -סה"כ  70נקודות
.48.1.2ה .1.ההצעה בעלת המחיר המשוקלל הנמוך ביותר שתוגש ע"ג נספח ג' סעיף
 .2תקבל  70נקודות ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
.48.1.2ה .2.המחיר המשוקלל יקבע עפ"י המפתח הבא )המצוין בטבלה ב נספח ג'(:
אחראי משמרת ,10%-מאבטח מתקדם א' ,60%-מאבטח מתקדם ב' ,5%-
רמה א' ,10%-זקיף ,10%-מנהל יחידה.5%-
 .48.1.3שלב שלישי – שקלול הניקוד הסופי
.48.1.3א .ציון "מחיר" – 70%
.48.1.3ב .ציון "איכות – 30%

 .49המציע נותן בזאת את רשותו לרשות ,מעצם השתתפותו במכרז ,לפנות לכל גורם עבורו ביצע המציע
עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.
 .50בתוך  15ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף )נספח ב'(.
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 .51תוקף ההתקשרות כאמור עד תאריך . 31/01/2019
 .52לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות ,המציע יגיש ערבות בנקאית לביצוע על סך ) ₪ 100,000מאה אלף (₪
בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז ,וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם
למסמכי המכרז ,בכללם אישור על קיום ביטוח ,חתום על ידי החברה המבטחת )נספח ז'(.
 .53חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים לעיל ,רשאית הרשות תוך פרק זמן
הקבוע בחוק ) 90יום( לחלט את הערבות הבנקאית שבידה ,וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-
ידה ,וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם להוראות
הדין.

טא
טיו
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נספח ב'

הסכם
מכרז אספקת שירותי אבטחה ושמירה מרחבים ירושלים ,איו"ש והדרום – מס' 28/17

הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ______________שנת 2018
בין

טא
טיו
רשות העתיקות ,מוזיאון רוקפלר ,ת.ד ,586 .ירושלים 91004
)להלן" :הרשות"(

מצד אחד

לבין

___________________________________________
___________________________________________
)להלן" :הקבלן"(

מצד שני

הואיל  :והרשות פרסמה מכרז לקבלת הצעות לביצוע שרותי אבטחה ושמירה במרחב ירושלים
ויו"ש ובמרחב דרום )להלן" :המכרז"(.

והואיל :ועל פי תוצאות המכרז מעוניינת הרשות למסור את אספקת שירותי האבטחה והשמירה
במרחב ירושלים ויו"ש ובמרחב דרום לקבלן )להלן " :שרותי אבטחה ושמירה"(.

והואיל :וברצון הרשות למסור לקבלן אספקת שירותי האבטחה והשמירה ע"פ התנאים
שבהסכם זה )להלן" :ההסכם"(.
והואיל :והקבלן הצהיר כי הוא עוסק ,בין היתר ,באספקת שירותי אבטחה ושמירה ומורשה
כדין לבצע את שירותי האבטחה והשמירה.
והואיל :והרשות מוכנה למסור לקבלן את ביצוע שירותי האבטחה והשמירה בכפוף לכך שהקבלן
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יקיים את התחייבויותיו ע"פ ההסכם במלואן ,והקבלן מסכים לקבל על עצמו ביצוע
שירותי האבטחה והשמירה לפי תנאים אלה.
אי לכך מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.
 .2כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.
 .3נספחים לחוזה:

טא
טיו

נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח

א' -בקשה לקבלת הצעות ותנאים כלליים.
ב' -הסכם.
ג' -נוסח הצעה למשתתף במכרז.
ד' -מפרט.
ה' -הצהרת המציע אישור עו"ד/רו"ח.
ו' -נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית.
ז' -אישור קיום ביטוחים.
ח' -הצהרת סודיות.
ט' -התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.
י' – הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
יא' -הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני.
יב' – התחייבות להימנעות מניגוד עניינים.
יג' – תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע.
יד'  -פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם סיפק המציע שרותי אבטחה ושמירה
טו' – היעדר הרשעות
טז' – אישור רו"ח למחזור כספי

 .4תקופת ההתקשרות על פי ההסכם הינה מיום  01/02/2018ועד ליום ) 31/01/2018להלן" :תקופת
ההסכם"(.

 " .5שרותי אבטחה ושמירה" בהסכם זה ככל שלא פורש אחרת – אספקת שירותי אבטחה ושמירה למבני
ומתקני רשות העתיקות המפורטים להלן ,וכן לפרויקטים וליוויים במרחב ירושלים ויו"ש ובמרחב דרום,
בהתאם למסמכי המכרז.
" .6מתקנים" בהסכם זה ככל שלא פורש אחרת – השטחים והמבנים בהם יבוצעו שירותי האבטחה
והשמירה במבני הרשות כמפורט ב נספח ד'.

" .7פרויקטים" בהסכם זה ככל שלא פורש אחרת – מקומות מחוץ למבני ומתקני הרשות ,בהם מתבצעים
הפרויקטים השונים של הרשות.
" .8ליוויים" בהסכם זה ככל שלא פורש אחרת – אבטחת ליווי לעובדי רשות העתיקות העובדים מחוץ
למבני ומתקני הרשות לרבות בשטחי איו"ש או לכל מקום אחר כפי שיידרש על ידי הרשות.
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התחייבות הקבלן:
 .9הקבלן מתחייב בזה לספק לרשות את שירותי האבטחה והשמירה כמפורט במסמכי מכרז זה המהווים
חלק בלתי נפרד מהחוזה ,בצורה הטובה ביותר ,במיומנות ,במקצועיות ולשביעות רצונה המלא של
הרשות.
 .10הקבלן לא יהא רשאי להעביר את ביצוע שירותי האבטחה והשמירה לאדם/חברה או גוף אחר זולתו.
 .11הקבלן יהיה חייב להבטיח הגעת עובדיו בזמן למשמרתם במתקנים ,בפרויקטים ובליוויים ,ככל שיידרש
על ידי הרשות .לשם כך מתחייב הקבלן להסיע על חשבונו את עובדיו לשאר האתרים בהם יידרש לספק
שירותי אבטחה ו/או שמירה ומהם ,בכל שעות היממה.

טא
טיו
 .12הקבלן מתחייב בזה לספק לרשות שירותי אבטחה ושמירה ,לפי דרישת הרשות ,ובלבד שהרשות הודיעה
לו  12שעות מראש את פרטי השירותים הנוספים.

 .13בעד ביצוע שירותי אבטחה ושמירה נוספים ,תשלם הרשות לקבלן תשלומים לפי הסכומים הקבועים
בחוזה זה ,והוראות החוזה יחולו ,בשינויים המחויבים ,אף על שירותי האבטחה הנוספים.
 .14הקבלן מתחייב לקיים את שירותי האבטחה והשמירה רק על ידי שומרים ומאבטחים שהוא מעסיק
כעובדיו ואשר אושרו מראש על ידי המנב"ט הארצי ,לאחר ראיון עמו .לפני הגעת שומר/מאבטח לראיון
כאמור יעביר הקבלן למנב"ט הארצי "שאלון אישי למועמד" בהתאם ל נספח ד' .על כל אחד מהמועמדים
לעמוד בכל התנאים הרלוונטיים לגביו כאמור במפרט  -נספח ד'.
 .15המאבטחים והשומרים יפעלו בהתאם להנחיותיו ותחת פיקודו של ממונה הביטחון הארצי של הרשות
)להלן "המנב"ט הארצי"( ,אשר יקבע מעת לעת הוראות בדבר ביצוע האבטחה והשמירה.

הקבלן מתחייב כי השירותים יבוצעו ביעילות ובמומחיות הדרושים ,ולשביעות רצונה המלא של
.16
הרשות; כמו כן מתחייב הקבלן לקיים פיקוח מקצועי על האבטחה ,סדריה ונהליה התקינים וזאת עפ"י
הנחיות והוראות המנב"ט הארצי בלבד.

 .17הקבלן ימנה נציג מהנהלת החברה )להלן" :נציג החברה" ו/או הנציג"(  ,כאחראי לקיום התחייבויותיו על
פי ההסכם במלואן ולפעילות השוטפת.
 .17.1הנציג מטעם הקבלן לביצוע השירותים ___________ :מס' ת.ז_________ .
 .17.2הקבלן מתחייב כי הנציג מטעמו ,יועסק על ידו כאחראי לביצוע השירותים במשך כל תקופת
ההתקשרות על פי הסכם זה וכי יקדיש לביצוע השירותים את פרק הזמן הדרוש לשם ביצועו ,ברמה
מקצועית גבוהה.
 .17.3לא יוכל מי הנציג מטעמו לבצע תפקידו בדרך קבע או ארעי מחמת סיבה שאינה תלויה בקבלן ושאין
לאל ידו למנוע ,יציע הקבלן ללא דיחוי אחראי מטעמו אחר ברמה נאותה לשם ניהול וביצוע
השירותים ,והנציג מטעמו כאמור ,ימונה ,מיד לאחר שמועמדותו תאושר ע"י המנב"ט הארצי .לא
אישר הנציג את המועמדות ,יחזור הקבלן ויציג ללא דיחוי מועמד אחר עד אשר יוצע מועמד מקובל
על המנב"ט הארצי .במידה ולא נמצא מועמד ראוי מטעם הקבלן לאחר בחינת שלושה מועמדים
הדבר יהווה הפרה של ההסכם ועילה לסיומו לאלתר על כל המשתמע מכך ,למען הסר ספק מובהר
כי סעיף זה יחול גם במקרה של היעדרות מסיבה של מילואים ,מחלה ,פציעה ,ו/או כל סיבה אחרת,
הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין החלפות שיבצעו מסיבות אילו.
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 .17.4הקבלן יפסיק את עבודת מי מהנציג מטעמו או אחר הקשור בביצוע השירותים אם המנב"ט הארצי
ידרוש זאת מטעמי בטחון או מכל טעם אחר שיראה לו .הקבלן יציע מועמד אחר במקומו בהתאם
לאמור לעיל.
 .17.5תפקידי נציג החברה יהיו בין היתר:
א .קשר רצוף מול המנב"ט הארצי של הרשות.
ב .הכנת שיבוצים ותכניות עבודה שבועיות על פי דרישות המנב"ט הארצי .לרבות הזמנת
תגבור מיחידות אחרות של הקבלן בתנאי שהמתגברים עומדים בכל דרישות המפרט ב
נספח ד'.
ג .אחראי על ביצוע קורסים ורענונים לשומרים בהתאם להנחיות חטיבת הבטחון במשטרת
ישראל והחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים.
ד .אחריות על תקינות כל הציוד הנלווה לביצוע משימות האבטחה והשמירה כפי שמפורט ב
נספח ד'.
ה .קיום שיגרת ביקורות במשך שעות היום והלילה.
ו .ביצוע ביקורות בכל המתקנים ואתרי השמירה והגשת דו"ח בכתב ,על פי דרישות
המנב"ט הארצי.
ז .דיווח שעות עבודה בפועל לבקרה וגביה.
ח .פיקוח על עבודת השומרים ,ווידוא ביצוע הנחיות.
ט .אחריות לטיפול בעיות הפרט והמנהלה של עובדי הקבלן ,דוגמת שכר ,הסעות ,ציוד אישי
וכדומה.
י .טיפול בבעיות משמעת.
יא .העברת נהלים ,עדכונים ומודיעין מהמנב"ט הארצי לעובדי החברה.

 .18על הקבלן להפעיל מוקד רמה א' ,אשר בבעלותו ועל חשבונו ,העומד בתקן משטרת ישראל ,אליו יוכלו
עובדי הקבלן ,המנב"ט הארצי או נציגו ,להתקשר בכל עת בימות השנה ובכל שעות היממה )להלן:
"המוקד"(.
 .19המוקד יפעיל לפחות שתי מכוניות פיקוח בלילות ובסופי שבוע במרחב ירושלים וכן יפעיל שתי מכוניות
פיקוח בלילה ובסופי שבוע במרחב דרום של רשות העתיקות )סה"כ לפחות ארבע מכוניות פיקוח(,
המצוידות במכשיר קשר אלחוטי; המפקח ברכב הפיקוח יהיה חמוש ומאומן וכשיר לסייע בעת אירוע
שאליו יקרא .רכב הפיקוח יגיע לנקודות האבטחה והשמירה עד  15דקות מעת קריאה.
 .20המוקד יפעל על-פי נוהל מבצעי שיכתב על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנב"ט הארצי הרשות.

 .21על הקבלן לקיים ביקורות בכל נקודות האבטחה והשמירה שלא יפחתו פעם בלילה בשעות שבין  17:00ל –
 05:00למחרת .הביקורות לא תתבצענה בשעות קבועות.
 .22הקבלן יגיש בתוך  10ימי עבודה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ,למנב"ט הרשות ,רשימה המונה
לפחות  10מועמדים לתפקיד שומר ו 20-לתפקיד מאבטח עבור מרחב ירושלים ומרחב דרום ברשות
העתיקות העומדים בכל דרישות המפרט שב נספח ד'.
 .23על הקבלן לשמור באופן קפדני על ציוד ורכוש רשות העתיקות.

 .24על הקבלן לארגן מטעמו ועל חשבונו ,על פי הנחיית המנב"ט הארצי ו/או מי שהוסמך על ידו ,קורס
מאבטחים ואימוני רענון לכל המאבטחים והשומרים בהתאם לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
במוסד מאושר על ידי משטרת ישראל לרבות קבלת תו תקן לכל מאבטח/שומר והנפקת תעודת מאבטח,
הכל כמפורט במפרט – נספח ד'.
 .25הקבלן יגיש עם תחילת תקופת ההתקשרות על פי ההסכם תכנית אימונים שנתית שתאושר על ידי
המנב"ט הארצי .חברת ההכשרה אשר תעביר את האימונים תהא בעלת תו תקן משטרתי בכפוף לחוק
הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים ,תעמוד בדרישות הסף כמפורט ב נספח ד' ,תאושר על ידי המנב"ט
הארצי ותעמוד בקשר מתמיד עמו.
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 .26הקבלן יעמוד בכל דרישות ההכשרה תוך חודש מיום כניסתו למתן השירות לרשות העתיקות ,כאמור ב
נספח ד' .כן ,לא יתחיל מאבטח בעבודתו לפני שעמד בכל דרישות ההכשרה והונפקה לו תעודת מאבטח.
 .27הקבלן ,בתאום עם המנב"ט הארצי של הרשות ,מתחייב לצייד את המאבטחים והשומרים המבצעים את
השירותים נשוא הסכם זה ,על חשבונו ,בכל הציוד כפי שנדרש במפרט – נספח ד'.
התמורה החוזית:
 .28בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,תשלם הרשות לקבלן את הסכומים כמפורט ב
נספח ג' להלן )"נוסח הצעה למשתתף במכרז"( ,בתוספת מע"מ כחוק.

טא
טיו

 .29הרשות תשלם לקבלן את התשלומים המגיעים לו בתוך תקופה של  90יום מיום אישור החשבונית .תוך
תקופה זו תהיה הרשות רשאית לבדוק את החשבון והדין וחשבון ולחלוק על נכונותו .חלקה הרשות על
נכונות הנקבע בחשבונית או בדין וחשבון – תהא הרשות חייבת לפרוע אך ורק את החלקים שאינם שנויים
במחלוקת לדעת הרשות ,ולקיים ברור עם הקבלן על ההפרש.

 .30הפר הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה וניתן עדיין לקיימו ,תהא הרשות זכאית לעכב ביצוע כל תשלום עד
אשר ימולא התנאי .עיכוב כאמור לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית .אין בהוראת סעיף זה כדי
לגרוע מזכות הרשות לתבוע כל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה.

 .31מוסכם בזאת על הצדדים כי התמורה כהגדרתה לעיל ,מהווה תמורה מלאה ושלימה ,והרשות לא תשלם
דבר מעבר לתמורה ,לרבות לא בשל תיקון תקלות או התייקרויות מכל סוג ומין.
תחולת יחסי עובד-מעביד:

 .32מוצהר ומוסכם על-ידי הצדדים כי:
 .32.1היחסים הנוצרים ביניהם על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן.
 .32.2בין הרשות לקבלן לא נוצרים יחסי עובד-מעביד.
 .32.3העסיק הקבלן עובדים לצורך ביצוע הסכם זה ,יהיו אלה עובדים שלו בלבד ולא יקשרו יחסי עבודה
כלשהם בינם לבין הרשות .לקבלן ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות של עובדים ברשות ,והם לא
יהיו זכאים לכל פיצוי או הטבות אחרות ,או תשלומים אחרים ,לרבות תשלומים סוציאליים מכל
סוג שהוא מן הרשות .הקבלן מתחייב למלא לגבי העובדים הנ"ל אחרי הוראותיהם של כל הדינים,
ההסכמים הקיבוציים ו/או הסכמי עבודה אחרים החלים על יחסי מעביד-עובד ו/או המטילים על
מעביד חובות כלשהן בקשר להעסקת עובדים ,ולבטח את עצמו בביטוח חבות מעבידים כלפיהם.
 .32.4הקבלן מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומהמועסקים על ידו על הסכם בו יצהיר העובד ו/או
המועסק כי אין הוא עובד רשות העתיקות ,כי אין לרשות העתיקות כל התקשרות איתו ,לא במישרין
ולא בעקיפין ,כי לא תהיינה לו כל טענות או תביעות כלפי רשות העתיקות בקשר עם שרותי
האבטחה ו/או השמירה ,הן לעניין זכויותיו כעובד או מועסק והן בכל עניין אחר ,וכי הוא עובד
החברה בלבד .הקבלן מתחייבת להעביר התחייבות זו ביחד עם חוזה ההעסקה של העובד למנב"ט
הארצי של הרשות ,טרם קליטת העובד לעבודה .לא תעשה זאת ,תיקנס החברה כמפורט בסעיף 47
מטה.
 .32.5הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע המשמר ו/או
האבטחה ,את האמור בחוקי העבודה וכן האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר
תוקף בענף השמירה ,כפי שהסכמים אלה יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו
לגבי הסכמים אלה ועליו יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שהמעביד חייב לשלמם בהתאם
לדין ולנוהג ,לרבות התשלומים למס הכנסה ,לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות על פי כל דין.
כמו כן הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו תנאים סוציאליים עפ"י דרישות המכרז ,החוזה ,ועל פי כל דין
ויכללו בין היתר :הבראה ,ימי חופשה/חגים ,פיצויי פיטורין ,הפרשות לקופת גמל ,דמי מחלה .יודגש
כי ביצוע ההפרשות הנו חובה .יובהר כי אין לאפשר ,בכל מקרה ,ויתור על חובה זו ,לרבות אם הדבר
נתבקש על ידי העובד.
 .32.6מוסכם ,מוצהר ומובהר בזה כי על הקבלן יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב
לשלמם בהתאם לדין ולנוהג ,לרבות התשלומים :ביטוח לאומי ,מס מקביל ,קרן פיצויים ויתר
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הזכויות הסוציאליות או הנובעות מהסכם זה והקבלן בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד
מעובדיו הנובעות מיחסי העבודה שבינו ובין עובדיו.
 .32.7הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מן הרשות בגין הוצאה או נזק שייגרם במהלך מתן שירותי
האבטחה והשמירה או בגינם .הקבלן ישפה את הרשות על כל סכום שזו תידרש לשלם בשל תביעת
עובד בניגוד להסכם זה.
 .32.8תבע עובד אחר כלשהו של הקבלן את הרשות בטענת קיום יחסי עבודה ביניהם ,כי אז תחולנה על
תביעה זו הוראותיהם של הסעיפים  34 ,33הסכם זה בשינויים המחויבים על פי העניין.

טא
טיו

 .33חובות הספק כקבלן שירותי שמירה ואבטחה:
א .למען הסר ספק ,כל המפורט בסעיף זה כפוף לעדכונים ככל שיכולו בהוראות חשכ"ל ,7.11.3
 ,7.11.3.3צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה לפי חוק
הסכמים קיבוציים התשי"ז  ,1957הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ב 4 -דצמבר ועפ"י כל דין.
ב .הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של מכרז זה כל תשלום או זכות
המגיעים להם על פי כל דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות
מכרז זה והחוזה המצורף אליו .שכר השעה אשר ישולם על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת
מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז ,ובכל מקרה עלות זו לא תפחת
מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת .יובהר כי
במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכרז מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין ,יש
לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה
לביטולו המיידי.
ג .קבלן מתחייב ,הסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך מכרז
זה בהסכם העסקה התואם את דרישות המכרז והחוזה המצורף אליו .הפרת סעיף זה מהווה
הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
ד .הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  24לחוק הגנת
השכר ,תשי"ח .1958-אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו ,ישלח לו אותו הקבלן
בדואר.
ה .הקבלן ישלם לעובדיו ימי חג בהתאם להוראות ודיני העבודה וכך גם לגבי תשלום דמי
הבראה.
ו .הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,תשס"ב .2002-תנאי
לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה ,וכן
הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה ,וזאת בצירוף נוסח
ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.
ז .בתום כל חצי שנת התקשרות ימציא הקבלן אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים
החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי המשרד
ובמתקניו .על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי
רואה חשבון.
ח .הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני
מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז) ,1957-י"פ ) 1736 ,(29.1.08) 5772להלן:
"צו ההרחבה"( ,בשינויים שיפורטו להלן:
 .1על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף .4א (5 – (1.לצו ההרחבה.
 .2על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף .6ד .לצו( שיעור ההפרשות מהשכר
הפנסיוני לקופה אישית על שם העובד אשר בו מחויב הקבלן החל מיום העסקת
העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:
הפרשות המעביד הפרשות העובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
22.83%
8.33%
7%
7.5%
ט .על אף האמור בסעיפים .3א (1.ו.6 -ה.6 – .ז .לצו ההרחבה:
 .1עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני
ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע
ההתקשרות.
 .2ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד.
 .3למען הסר ספק ,מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  23לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל( ,תשס"ה ,2005-לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי
התגמולים שנצברו בקופה ,לרבות תגמולי המעסיק.
 .4חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין
בה.
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י.

טא
טיו

יא.

הקבלן מתחייב ,לא יאוחר מ 60-יום מיום החתימה על ההסכם ,להעביר ל"גוף מוסדי"
ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני
ובשיווק פנסיוני( ,תשס"ה) (2005-אחד או יותר( ,שאליו מפקיד הקבלן את התשלומים
הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה " -הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:
 .1שם ומס' תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה ,ושבגינו
מפריש הקבלן תשלומים פנסיוניים לקופה.
 .2פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו
של העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה ,לפי העניין.
 .3העתק מהרשימה יועבר לרשות ,כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור",
וחתום על ידי עורך דין.
 .4רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.
 .5דיווח זה יחזור על עצמו מידי  1בחודש פברואר ו 1-בחודש אוגוסט של כל שנה.
הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה
זה ,ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד
הדיווח.
הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף
החשב הכללי ,מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי
אשר ימונה על ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.
במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה,
למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה ולקופות גמל ,תלושי שכר ,דוחות נוכחות של העובדים
המועסקים במשרד וכן כל נספח אחר הרלוונטי לביקורת.
במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל הממצאים בכתב
לקבלן הזוכה והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה ,למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה .הקבלן יתחייב להמציא בתוך  30ימים תצהיר בכתב
בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים ,כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים
שזכויותיהם הופרו .התשלום הבא לזוכה יושהה עד למילוי תנאי זה .מובהר בזאת כי
בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא
זכויות הרשות על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך  30ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד בדבר פגיעה
בזכויות העובדים המועסקים על ידו ברשות .בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה
ואת האופן שבו טופלה.
על הקבלן להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל ליום עבודה .ובהתאם
לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה .הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת
הנסיעה המשולמת לעובד .הפרשות כאמור יהיו כדלקמן:
הפרשות המעביד הפרשות העובד סה"כ
10%
5%
5%
הקבלן מתחייב להחתים כל עובד מבין עובדיו במועד תחילת העסקתו במשרד על טופס
בקשה להפקדה או אי-הפקדה לקרן השתלמות.
 .1הפקדות לקרן השתלמות עבור עובדים שחתמו על טופס הבקשה יתחילו במועד
החתימה על הטופס .שיעורי ההפרשה יהיו כדלקמן:
הפרשות המעביד הפרשות העובד סה"כ
10%
7.5%
2.5%
שי לחג :
 .1הקבלן מתחייב להעניק שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח יעמוד על ₪ 212.5
לעובד המועסק מעל  4חודשים רצופים במשרד .האמור לעיל יחול רק לגבי עובד
המועסק בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או חל ערב פסח ,לפי העניין .השי
לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה.
 .2גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם להוראת נציבות שירות המדינה .השי יינתן
בשני חלקים ,חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה.
 .3הקבלן מתחייב להעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי המדינה
)כגון :סלסלת שי לט"ו בשבט ,משלוח מנות בפורים וכו' ( בשווי השתתפות המשרד
שניתנה לעובד המדינה .הקבלן יזוכה במלוא סכום שווי המתנה שקבע המשרד לאחר
המצאת חשבונית רכישת הטובין.
מענק מצויינות:

יב.

יג.

יד.

טו.

טז.

יז.

יח.
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 .1על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים ,מתחייב הקבלן לשלם ,אחת לשנה ולא
יאוחר מחודש אפריל בכל שנה ,מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה  %1מבסיס
השכר המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות מידה
שתקבע המדינה מעת לעת שיפורסמו בהודעה" ,אמות מידה להענקת מענק מצוינות
לעובדי קבלן בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון" ,מס' ה 7.11.3.4 .יובהר כי
הקבלן מתחייב לשלם בכל שנה את הסכום הכולל במלואו.
 .2שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד
המפורסם בהודעה" ,עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה
והאבטחה" מס' ) 7.11.3.3גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה(,
בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה ,ככל שהעובד זכאי להם,
וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק.
 .3המענק שישולם ,אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין פיצויי
פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות
לקופת גמל ,ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.
יט .ארוחה מסובסדת:
 .1הקבלן יוודא כי עובד אבטחה יהיה רשאי לרכוש ארוחה בכל משרד שקיים בו מזנון
מסובסד ,תמורת סכום זהה לסכום שמשלם עובד רשות העתיקות המועסק באותו
מקום עבודה ,תמורת אותה ארוחה על פי האמור בהוראת חשכ"ל .7.11.3
כ .ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף  .33ז' דלעיל.

 .34אחריות וביטוח:

 .34.1מבלי לגרוע מאחריותם של "________________" )להלן" :הקבלן"( על פי הסכם זה ועל פי דין,
"הקבלן" יהיה אחראי לכל אובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד לגוף או לרכוש ,מכל מין וסוג ,ישיר ו/או
תוצאתי ,שייגרמו ל"רשות העתיקות" )להלן" :הרשות"( ו/או לעובדיהם ו/או לכל הבאים מטעמם
ו/או לכל צד שלישי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לעובדי "הקבלן" ו/או כל הבאים
מטעמו ,עקב מעשה ו/או מחדל של "הקבלן" ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן השירותים נשוא הסכם
זה.

 .34.2למען הסר ספק ,מצהיר "הקבלן" שידוע לו כי הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית בגין כל פעולה
שתיעשה על ידו וגם או על ידי מי מעובדיו וגם או על ידי מי מטעמו ,בקשר עם ביצוע
השירותים/עבודות וגם או הוראות הסכם זה ,וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידו ו/או על ידי
הבאים מטעמו ,וכן על ידי עובדיו.

 .34.3מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של "הקבלן" על פי הסכם מתן שירותים זה ועל פי דין" ,הקבלן"
מתחייב לשפות את "הרשות" מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועו לרבות הסכם פשרה ,ש"הקבלן" היה
שותף לו ונתן את הסכמתו בחתימתו בגין כל תביעה שתוגש כנגדו בשל אובדן ,פגיעה ,נזק או הפסד
להם אחראי "הקבלן" כאמור לעיל ,שנגרמו ל"רשות" ו/או אשר "הרשות" עלולה לשלם בגינו וכן
בכל ההוצאות ש"הרשות" נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אובדן ,פגיעה ,נזק או
הפסד כאמור ,הכל מבלי לגרוע מזכויות "הרשות" על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,לכל תרופה או
סעד אחרים ובלבד ש"הרשות" מתחייבת להודיע ל"קבלן" בהקדם אודות קבלת תביעה בגין האמור
בפרק זה ולאפשר ל"קבלן" להתגונן בפניה ולשתף עמו פעולה בהתגוננות מפני כל תביעה כאמור.
 .34.4מוסכם ומוצהר במפורש כי על "הרשות" לא תחול כל אחריות שהיא כלפי "הקבלן" בשל נזק הנגרם
לרכוש של "הקבלן" ו/או הבאים מטעמו ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או
תוצאתי ,למעט נזק שנגרם על ידי "הרשות" ו/או עובדיה במתכוון.

 .34.5מבלי לפגוע בכלליות האמור ,אחריות "הקבלן" כאמור ,תחול ,בין היתר ,אך לא רק ,על נזק ממוני
ונזק שאינו ממוני ,נזק צפוי ונזק בלתי צפוי.
 .34.6בכל מקרה בו תוגש תביעה למוסד שיפוטי כלשהו כנגד "הרשות" שעילתה כולה או חלקה ,קשורה
בהפרת התחייבויות "הקבלן" עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין ,תחולנה מלוא הוצאות ההגנה
על "הקבלן" ועליו בלבד והוא מתחייב לשפות את "הרשות" בגין כל סכום ש"הרשות" תוציא בקשר
לכך ,לרבות קנס ,פיצויים ,הוצאות ,שכ"ט עו"ד.
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"הרשות" רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להורות "לקבלן" לנהל את ההגנה בין בעצמו ביחד עם
"הרשות" ובמקרה כזה תמסור "הרשות" לפרקליטי "הקבלן" ייפוי כוח שיאפשר להם ניהול ההגנה.
אין באמור סעיף זה כדי לגרוע מזכות "הרשות" לשלוח ל"קבלן" הודעת צד שלישי בכל תביעה שתוגש
כאמור ,במידה ותוגש.
 .34.7מבלי לגרוע מאחריותו של "הקבלן" על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב "הקבלן" לפני מועד
תחילת העבודות נשואי הסכם זה ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה את
הביטוחים המפורטים בנספח ז' להסכם )להלן" :אישור ביטוחי הקבלן"( ,המהווים חלק בלתי נפרד
ממנו ,בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן" :ביטוחי הקבלן"( ,.אצל חברת ביטוח מורשית כדין
בישראל:
ביטוחי "הקבלן":
 .34.7.1ביטוח חבות כלפי צד שלישי
 .34.7.2ביטוח חבות מעבידים
 .34.7.3ביטוח אחריות מקצועית

טא
טיו

" .34.8הקבלן" פוטר בזאת את "הרשות" מכל נזק לרכוש בבעלותו או בשימושו ,אולם הפטור כאמור לעיל
לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .34.9על "הקבלן" להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים ,במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה
בתוקף ולגבי ביטוח אחריות מקצועית ,כל עוד חלה על "הקבלן" חבות חוקית.

" .34.10הקבלן" מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "הרשות" בגין נזק שהוא
זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ,על פי הביטוחים שנערכו לפי
נספחי אישורי ביטוחי ה"קבלן" ,והוא פוטר בזאת את "הרשות" מכל אחריות לנזק כאמור .אולם
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
 .34.11למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור
עריכת ביטוחי "הקבלן" ,הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על "הקבלן" ,ועל "הקבלן" לבחון
את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם" .הקבלן" מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי "הרשות" ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
המינימאליים כאמור.

 .34.12ביטוחי "הקבלן" יכסו בין היתר גם את אחריותו של "הקבלן" בגין קבלנים וקבלני משנה ובנוסף
)ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי "הקבלן" לשפות את "הרשות" ו/או מנהליה ו/או עובדיה,
בגין כל מעשה ו/או מחדל של "הקבלן" ו/או מטעמו עובדיו ומנהליו ,לרבות כאמור אחריותו בגין
קבלני משנה מטעמו.
 .34.13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה
במלואם או בחלקן ,יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם "הקבלן" ,מתחייב "הקבלן" לדרוש מקבלני
המשנה מטעמו כי פוליסות הביטוח שלהם שלא תפחתנה מהמפורט בחוזה זה לרבות בהתאם
לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור ביטוחי "הקבלן".

 .34.14למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי "הקבלן" הוא הנושא באחריות כלפי "הרשות" ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ,ו/או הבאים מטעמה ,בגין העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות עבודות אשר תבוצענה על ידי
קבלן משנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את "הרשות" ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או
הבאים מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין או בעקיפין ,עקב העבודות
שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל
ובין אם לאו.

".34.15הקבלן" מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח במלואן ובמועדן ולדאוג ולוודא
כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן העבודות נשוא הסכם זה ולגבי ביטוח אחריות
מקצועית ,כל עוד חלה עליו חבות חוקית..
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.34.16היה ולדעת "הקבלן" יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל ,רשאי
"הקבלן" לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך ,שבכל ביטוח רכוש
נוסף או משלים אשר יערוך מעבר למצוין לעיל ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי
"הרשות" ו/או הבאים מטעמה ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון ,ובביטוח אחריות נוסף או משלים שיערוך "הקבלן" ,לגרום לכך ,כי הביטוח
יורחב לשפות את "הרשות" ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפי העניין.
.34.17ביטוחי "הקבלן" יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל או לצמצם את היקפם במשך
תקופת הביטוח ,אלא אם שלח גם ל"רשות" הודעה בכתב בדואר רשום  60יום מראש על כוונתו
לעשות זאת .מבטחי "הקבלן" יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול שכאלה לגבי "הרשות"
אם לא נמסרה הודעה כאמור ובטרם חלוף  60הימים ממסירת ההודעה.
.34.18ביטוחי "הקבלן" יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
"הרשות" וכי מבטח "הרשות" מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי "הרשות" לרבות
כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .1981
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.34.19ללא צורך בכל דרישה או פנייה מצד "הרשות" ,מתחייב "הקבלן" להמציא לידי "הרשות" לפני מועד
החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה ,אישור בדבר עריכת
הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח "אישור ביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומן כנספח ז' ,כשהוא
חתום כדין על ידי המבטח.

.34.20מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור ,לא תיגרע מהתחייבויות "הקבלן" על פי
הסכם זה.

.34.21בכל מקרה של אי התאמה בין פוליסות הביטוח של "הקבלן" לבין האמור בהסכם זה ,ולדרישת
"הרשות" ,מתחייב "הקבלן" לגרום לשינוי הפוליסות )במידת הצורך( על מנת להתאימן להוראות
הסכם זה.
.34.22כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו
הבלעדית של "הקבלן" לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה או על פי דין.
תנאים נוספים:

 .35סודיות:
 .35.1הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע חוזה זה מתוך
תקופת השירות שלפני תחילתה או לאחר מכן.
 .35.2הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרת סודיות בנוסח המפורט ב נספח ח' לחוזה זה ,לפיה
יתחייבו לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם
בקשר עם ביצוע חוזה זה בתוקף ,במהלך או אגב ביצוע חוזה זה תוך תקופת השרות ,לפני תחילתה
או לאחר מכן.
 .35.3החברה וכן העובדים יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי התחייבויותיהם על פי סעיף זה מהווה עבירה
לפי סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז.1977-

36

הרשות תהא רשאית ,בכל עת במהלך תקופת ההסכם ,לצמצם את היקף שירותי האבטחה והשמירה,
ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי הרשות.

37

הקבלן מתחייב להמציא לרשות בעת הגשת ההצעה ולא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה ,באישור
הרשות ,את המסמכים והאישורים כדלקמן ,ולדאוג לכך שאישורים אלו יהיו בתוקף במשך כל תקופת
ההסכם:
 אישור על היות הקבלן "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף. -אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976 -

20

 אישור על היות הקבלן בעל תקן  , ISO 9001המתאים לארגון מסוג זה לפי דרישות מכון התקניםהישראלי.
 רשיון בר תוקף לביצוע עבודות אבטחה ושמירה בשטחי יהודה ושומרון מטעם המנהל האזרחילאזור יהודה ושומרון או להבטיח את השירותים כאמור באמצעות חברה ,בעלת אישורים אלו.
 אישור בר תוקף ממשטרת ישראל ומשרד הבט"פ להחזקת לפחות  250כלי נשק; אישור "מפעל ראוי" ממשרד הבט"פ. מציע בעל רשיון בר תוקף לקיום משרד לשירותי שמירה מאת וועדת הרישוי עפ"י חוק החוקריםהפרטיים ושירותי שמירה ,תשל"ב – .1972
 מסמכים המעידים על כך שלקבלן יש את כל ההיתרים ,הרשיונות והביטוחים הנדרשים על פי דיןלספק את השירותים נשוא ההסכם ,הכל כמפורט במכרז ומסמכיו.

39

על הקבלן להיות בעל חברה בפריסה ארצית המפעילה לפחות ארבעה סניפים ,אחד מהם באזור
הגיאוגרפי של מרחב ירושלים של הרשות ואחד באזור הגיאוגרפי של מרחב דרום של הרשות ,וכן בעל
יכולת לספק שירותי אבטחה ושמירה וסיור בכל אתר ואתר בהתאם לדרישת ממונה הביטחון של
הרשות.

40

על הקבלן להעסיק לפחות  400מאבטחים/שומרים פעילים ובעלי רשיון להחזקת כלי נשק )לפי חוק כלי
ירייה ,התשי"ט – .(1949

41

הרשות תהא רשאית ,בכל מקרה של הפרת התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ובנוסף לכל סעד אחר
המוקנה לה על פי כל דין ,לממש את הערבות הבנקאית.

42

הרשות תהיה רשאית לוותר לאלתר ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,על ביצוע שירותי האבטחה
והשמירה או על חלק מהם ,במקרה שהקבלן יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלק מהן .על
הקבלן לפצות את הרשות בגין כל נזק שייגרם לרשות בעקבות ביטול ההסכם כאמור.

טא
טיו

38

על הקבלן להיות בעל ניסיון במתן שירותים דומים בסדר גודל דומה ומעלה ,בלפחות שלושה גופים
הכפופים לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח –  ,1998בחמש השנים האחרונות.

 43מוסכם בין הצדדים כי על כל אחד מהליקויים המפורטים להלן ,רשאית הרשות לנכות תשלום על-פי
הפיצויים המוסכמים מטה וזאת מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,בכל מקרה בו
הקבלן ,אחד מעובדיו המועסקים על ידו הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע כל המשימות נשוא
הסכם זה וזאת לפי קביעה בלעדית של המנב"ט הארצי:

גובה פיצוי מוסכם
ליקוי
מס
התייצב איש אבטחה/שומר בלתי חמוש ו/או צויד בנשק לא תקין ו/או לא תקני  ₪ 2500לכל עובד
1
ו/או בלא נרתיק אקדח ו/או צויד במחסנית אחת בלבד ו/או במחסנית פגומה
ו/או לא צויד בכדורים כנדרש
התייצב איש אבטחה/שומר ללא מדים ,ו/או חגורה ו/או כל פריט אחר שהוסכם  ₪ 1000לכל עובד
2
בחוזה זה
התייצב איש אבטחה/שומר שאינו עונה על תנאי הכשירות המפורטים ב נספח ד'  ₪ 2000לכל עובד
3
התייצב איש אבטחה/שומר אשר לא התקבלה הסכמת המנב"ט הארצי  ₪ 2000לכל עובד
4
להעסקתו
 ₪ 1000לארוע
בוצעה בדיקת ערנות והמאבטח/שומר נכשל בה
5
נעדר מאבטח/שומר מטעמי מחלה ,חופשה ,מילואים או מסיבה אחרת ולא הוצב  ₪ 1500לארוע
6
במקומו מאבטח/שומר אחר ובעל כישורים מתאימים בהתאם להסכם זה
שאושר ע"י המנב"ט הארצי
במקרה ולא אוישה עמדת שמירה או אבטחה ,באדם מתאים על פי הקריטריונים
7
המפורטים במכרז זה ,בנוסף לניכוי תשלום המצוין בסעיף קטן  6בטבלה מעלה,
תהיה הרשות רשאית להציב אבטחה/שמירה חליפית באמצעות חברה נוספת או
בכל דרך אחרת אפשרית .התשלום עבור האבטחה החליפית יהיה על חשבון
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

הקבלן
במקרה ולא בוצע סיור או ביקורת כפי שנידרש ב נספח ד'
איחור של עד חצי שעה של עובד החברה
איחור מעל חצי שעה ועד שעה של איש עובד החברה
איחור מעל שעה של עובד החברה יחשב כהיעדרות ודינו כאמור בסעיפים 6,7
מעלה
 ₪ 250לארוע
התנהגות או התבטאות בלתי הולמת של עובד החברה
 ₪ 700לפריט ציוד
ציוד לא תקין ,אי השלמתו ,החלפתו או תיקונו בפרק זמן של שני ימי עבודה
 ₪ 500לארוע
תקלה בקורס הכשרה או רענון שנגרמה על ידי הקבלן או נציגיו
כפל הפיצוי המוסכם
ליקוי חוזר מהליקויים המצוינים מעלה
בטבלה
שמירה על אי הפרה של זכויות עובדים לרבות פגיעה בשכר העובדים המופיעות  ₪ 5000עבור כל
בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  .2011חלק א' לתוספת מקרה ועוד ₪ 2500
השנייה כגון :חופשה שנתית ,שעות עבודה ומנוחה ,שכר מינימום ,העסקת נער לכל יום שבו נמשכת
ההפרה
ועוד כמפורט בהצעת הקבלן.
שמירה על זכויות העובדים המופיעות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ₪ 20000 ,עבור כל
התשע"ב 2011-חלק ב' לתוספת השנייה כגון :דמי חופשה ,פדיון חופשה ,שעות מקרה ועוד ₪ 10000
לכל יום שבו נמשכת
נוספות ,מנוחה שבועית וכו'
ההפרה
שמירה על זכויות העובדים המופיעות בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ₪ 35000 ,עבור כל
התשע"ב 2011-חלק ג' לתוספת השנייה כגון :הלנת שכר ,פיטור עובדים ,פגיעה מקרה ועוד ₪ 17500
לכל יום שבו נמשכת
בהיקף משרה ועוד
ההפרה
 ₪ 1000לארוע
 ₪ 250לארוע
 ₪ 500לארוע

טא
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הקבלן לא יסב הפיצוי המוסכם שבסעיף  48מעלה או חלקו על שכרו של איש האבטחה.

45

בתום כל חודש וחודש בתקופת מתן השרות יגיש הקבלן לרשות חשבוניות ובהן פירוט מלא של
השירותים שניתנו עבור שירותי אבטחה בחודש שחלף )להלן "החשבוניות"( ,לכל פרויקט ומתקן תונפק
חשבונית נפרדת .לכל חשבונית יצורף:
א .דין וחשבון ממוחשב ובו יפורטו מס' המאבטחים והשומרים שסיפקו שירותים לרשות ,מס'
שעות עבודה ושיטת חיוב )לפי שעה( ביחס לכל מתקן בנפרד; דין וחשבון כאמור יינתן גם
לגבי שאר פעילויות של האבטחה והליוויים שביצע הקבלן על-פי ההסכם.
ב .צילום יומן הנוכחות לכל אתר ו/או כרטיסי נוכחות חתומים במתקנים שיוחלט על כך על ידי
המנב"ט הארצי.
ג .לדו"ח פעילויות אבטחה המתייחסות לליוויים ואבטחת פרויקטים מחוץ למתקני הרשות,
יצורף כרטיס עבודה חתום ע"י מי מטעם הרשות במקום שקיבל את השירות ,על פי הוראות
המנב"ט הארצי.
ד .כל דו"ח יתייחס לתקופה שחלפה מאז המצאת החשבון והדין וחשבון הקודמים.
ה .הדו"ח בצרוף החשבונית וכרטיסי העבודה יוגשו למשרד המנב"ט הארצי ויאושרו לתשלום
על ידו.

46

הקבלן יספק לרשות העתיקות תוכנה תואמת לתוכנה בה הוא משתמש לדיווחי שעות העבודה של
השומרים והמאבטחים .על-פי החלטת המנב"ט הארצי הרשות ימולאו שעות העבודה ברשות העתיקות
ויועבר קובץ ביקורת לקבלן בכל סוף חודש.

 47הקבלן ימציא לידי הרשות את דיווחי השעות הסופיים עד ל 8 -בכל חודש .לא יוציא הקבלן תלושי שכר
לפני בדיקתם על ידי המנב"ט הארצי או מי מטעמו .לאחר אישור המנב"ט הארצי ישלם הקבלן את
משכורות המאבטחים והשומרים עד ה 10 -בכל חודש.
48

על פי דרישת הרשות ,ימציא הקבלן אישור רו"ח כי החברה שילמה לעובדיה או לעובד ספציפי ,את
השכר והתנאים המגיעים לעובד על פי חוזה זה .לא המציא הקבלן את האישורים שנדרשו ,לא תשלם
הרשות את התמורה לפי חוזה זה עד הגשת המסמכים הנדרשים.
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 49כל שינוי להסכם זה ו/או ויתור על זכות כלשהי של הרשות על פיו או על פי הדין ייעשה בכתב בלבד .היה
בשינוי ו/או בויתור להוסיף על התחייבויותיה של הרשות על פיו ,כי אז יהיה לשינוי ו/או לויתור תוקף
רק באישור מפורש בכתב של וועדת המכרזים של הרשות אשר אישרה את המכרז.

51

ניתנת בזאת אופציה לרשות )להלן" :האופציה"( ,להאריך את תקופת ההסכם לתקופות בנות 12
חודשים )להלן" :תקופת האופציה"( ,מפעם לפעם ועד לתקופה מכסימלית של שנתיים )עשרים וארבעה
חודשים( ,ובלבד שתודיע לקבלן בכתב 30 ,יום לפני תום תקופת ההסכם ,על רצונה לממש את האופציה.
במקרה כזה יחולו על האופציה תנאי הסכם זה ,בשינויים המחויבים; כמו כן ,יוארך תוקף הערבות
הבנקאית המצורפת למסמכי המכרז נשוא ההסכם ,עד לאחר  30יום מתום תקופת האופציה.

52

תעריפים שנקבעו בהסכם זה ,לא ישתנו מכל סיבה שהיא בתקופת האופציה ,למעט התוספות שאושרו
ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

53

התחייבויות של הקבלן שבהסכם אינן באות לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות כל
דין ,ואי ביצוע שירותי האבטחה והשמירה כנדרש על פי הדין תחשב הפרת ההסכם.

54

במקרה של סכסוך בין הצדדים יהיה מקום השיפוט הבלעדי בירושלים.
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50

הרשות רשאית להפסיק הסכם זה תוך הודעה של  30יום בכתב מכל סיבה שהיא.

 55כל התנאים והאישורים לחתימת הסכם זה ע"י הרשות קוימו כדין.

 56כל הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה בתוך  48שעות משעה שנמסרה לתשלום בסניף
דואר ,ואם שוגרה בפקס או נמסרה על ידי שליח ,בעת קבלתה.

לראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________

הקבלן

_________________________

הרשות

אני עו"ד  /רו"ח _________________________________ מאשר בזאת כי החתימה על ההסכם ע"י החברה
נעשתה כדין ומחייבת את החברה ________________________ חתימת החברה __________________
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נספח ג'

נוסח הצעה למשתתף במכרז
מכרז אספקת שירותי אבטחה ושמירה מרחבים ירושלים והדרום – מס' 28/17
אני הח"מ:
שם הקבלן __________________________________ :ת.ז____________________ /___ :
שם החברה _______________________ :כתובת___________________________________ :
מס' טלפון ____ /_______________ :פקס ____ / ____________ :נייד____ /____________ :

טא
טיו

 .1הנני מצהיר ומאשר בזה כי ברשותי נמצאים כל המסמכים הנזכרים במכרז זה ובנספחיו ,קראתי
והבינותי את תכנם וכי אני מסכים לכל התנאים הנקובים בהם.
 .2אני מצהיר בזה כי אנו מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים בתנאים הכלליים למכרז זה.
להלן המחירים המוצעים על-ידי לשכר עבודת שומרים )לפי שכר עבודה לשעה בלבד(:
תמחור מינימאלי -
שכר שעה לעובד

משקל הסעיף בתחשיב ההצעה
לשקלול

אחמ"ש

₪ 43

10%

מאבטח מתקדם א'

₪ 41

60%

מאבטח מתקדם ב'

₪ 37

5%

רמה א'

₪ 28.5

10%

זקיף

₪ 28.5

10%

 ₪ 12,500ברוטו חודשי

5%

מנהל יחידה

הצעת המציע:
סה"כ לשעה בש"ח

הערה :המחירים אינם כוללים מע"מ

להלן המחירים המוצעים לאספקת רכב לביצוע משימות אבטחה )לפי יום עבודה בלבד(:
סוג רכב

מחיר ליום עבודה )כולל :רישיונות  ,ביטוחים ודלק(

רכב 4X2
רכב 4X4

הערה :המחירים אינם כוללים מע"מ

בנוסף לתעריף לשעה ישולם לעובדים:
א.
ב.
ג.
ד.

תוספת  50%לשעות שבת וחג .החל מהשעה ) 17:00שישי( עד  19:00מוצ"ש ) 26שעות(.
תוספת  100%בליל הסדר .החל מהשעה  17:00ערב חג עד  06:00למחרת ) 13שעות(.
תוספת  100%ביום כיפור .החל מהשעה  17:00ערב חג עד  19:00מוצאי חג ) 26שעות(
שעה נוספת במשמרת לילה.

ולראיה באתי על החתום:
____________________
חותמת וחתימת הקבלן

____________________
תאריך
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עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום האבטחה והשמירה
הוראת חשכ"ל  7.11.3מס' הודעה ה 7.11.3.3 .מהדורה  13בתוקף מיום  22נובמבר 2016

הערות

שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה,
המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה ,יעמוד על ₪ 5,300
שכר יסוד
עובד שמירה

28.5₪

לחודש עבור משרה מלאה ,קרי  ₪ 28.5לשעת עבודה.
מקור :צו הרחבה בענף השמירה מיום  22בדצמבר .2016

טא
טיו

חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

 12ימי חופשה בתשלום בארבע השנים הראשונות ,הכול בהתאם

חופשה

₪ 1.32

)(4.62%

לחוק חופשה שנתית ,התשי"א.1951-

ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף .3.5

מקור :חוק חופשה שנתית ,תשי"א 1951-וצו הרחבה בענף
השמירה מיום  02באוקטובר  ,2014סעיף .15

העובדים זכאים ל 9 -ימי חג בשנה .הזכאות לימי חג הינה במקרים

חגים

₪ 0.99

)(3.47%

בהם העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג אלא אם נעדרו

בהסכמת המעסיק.

מקור :צו ההרחבה בענף השמירה מיום  02באוקטובר ,2014
סעיף .19

ערך יום הבראה לשנת  2016עומד על  ₪ 421ליום.

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד

כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה.

תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג ,החופשה

הבראה

1.32₪

והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה
מעבר להיקף משרה מלאה ) 186שעות חודשיות(.

ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף .3.6

מקור :צו הרחבה בענף השמירה מיום  02באוקטובר  2014והסכם
קיבוצי מיוחד מיום .04.12.2012
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הערות
הפרשה לקופת גמל ,המשולמת לקצבה לפנסיה ,כהגדרתה בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה,2005-
תעשה על שם העובד ,החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך
ביצוע ההתקשרות  -ובהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה,
בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.
פנסיה

₪ 2.41

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה ,ימי חג ,דמי

)(7.5%

חופשה ,ימי מחלה ,תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.
במקרה שהעובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה יש
להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

טא
טיו
מקור :צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים

קיבוציים ,תשי"ז ,1957-הסכם קיבוצי מיוחד מיום  04.12.2014וצו

הרחבה מיום .02.10.2014

הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על

שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה ,2005-תיעשה על

שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע
ההתקשרות .זאת למרות האמור בסעיף 6ה' לצו ההרחבה )נוסח
משולב( לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה ,ימי חג,

פיצויים

₪ 2.68

דמי חופשה ,ימי מחלה ,תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

)(8.33%

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו

בלבד  .6%יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת
שבוצעה ) 125%או  ,150%לפי העניין(.

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש להפריש
 8.33%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש .6%

מקור :חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג ,1963-הסכם קיבוצי מיוחד מיום

 04.12.2012וצו הרחבה מיום .02.10.2014
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הערות
עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם  3.45%ביטוח לאומי.
מעבר לשכר זה משולם .7.5%
יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף
ביטוח לאומי

₪ 1.11
)(3.45%

הנמוך ,וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 60%
מהשכר הממוצע במשק.
ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים כמפורט בחוק הביטוח
הלאומי מעבר לשכר היסוד כגון :חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות,
הבראה ,מתנות לחגים ,סבסוד ארוחות.
מקור :חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשנ"ה.1995-

טא
טיו
החל מיום  1.11.2014הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן
השתלמות לטובת העובד החל מהיום הראשון להעסקת העובד

אצל קבלן השירותים .תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא
הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו
)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי

קרן השתלמות

₪ 2.41
)(7.5%

הבראה .ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה ,חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור

הגמול המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה.

כלומר ,תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין
עבודה ביום המנוחה.

אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רו"ח לביצוע ההפקדות לקרן

השתלמות לעובדים.

מקור :הסכם קיבוצי מיוחד מיום  4.12.2012וצו הרחבה מיום

.02.10.2014

סה"כ

40.72
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להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:
יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל
לעובד עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה.
התקרה הנוכחית היא  ₪ 26.4ליום עבודה.
במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות המשרד ישלם לקבלן

נסיעות

עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים אלא אם
נקבע אחרת בתנאי המכרז.
מקור :צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה
לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז.1957-
הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה
אישית על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.

טא
טיו
הפרשות לגמל בגין
החזר הוצאות

)(5%

רכיב זה לא ישולם במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות
לעובדים.

מקור :הסכם קיבוצי מיוחד מיום  4.12.2012וצו הרחבה מיום
.02.10.2014

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רואה

חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש .יובהר כי

המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד בחברה

בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי או לפי צבירת ימי
המחלה של העובד בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי .אין

באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות חוק דמי מחלה

מחלה

התשל"ו ,1976-אולם על אף האמור בחוק זה תקופת הזכאות
לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו

מעביד או באותו מקום עבודה ובסה"כ  24ימי מחלה אך לא

יותר מ 130-יום ,בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי
מחלה על פי חוק דמי מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה,

פיצויים ,קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו 1976-וצו ההרחבה בענף
השמירה מיום .02.10.2014



הטבלה מפנה לנוסח הוראת החשכ"ל האמורה בכותרת והיא המחייבת לרבות שינויים ותוספות
ככל אשר יחולו.



הכול בהתאם להוראת חשכ"ל" ,הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים
בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון" ,מס' ) 7.11.3מהדורה עדכנית  07מיום .(24.06.2013
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נספח ד'

מפרט
מכרז אספקת שירותי אבטחה ושמירה מרחבים ירושלים והדרום – מס' 28/17
 .1מפרט טכני לשירותי אבטחה ושמירה:
להלן פירוט האבטחה והשמירה ברשות העתיקות לאזור ירושלים והדרום:
שירותי אבטחה ושמירה על פי המכרז בפרויקטים של הרשות ברחבי הארץ:
אבטחת עובדים ו/או מועסקים של הרשות וציוד הרשות ,בפרויקטים השונים המתבצעים בתוך ומחוץ
למתקני רשות העתיקות ,בכל מקום במדינת ישראל על פי דרישות המנב"ט הארצי) .להלן :אבטחה
בפרויקטים( ,כמפורט להלן:

טא
טיו

.1

רשות העתיקות מבצעת פרויקטים שונים ברחבי הארץ .שירותי האבטחה ושמירה יבוצעו באתרים
ו/או בפעילויות בהם נדרשת הרשות על ידי גורמי הבטחון או על פי שיקול דעת המנב"ט הארצי,
להציב מאבטחים בשעות העבודה בצמוד לעובדי רשות העתיקות או המועסקים על ידה ו/או להציב
שומרים וזקיפים בשעות העבודה או לאחר שעות העבודה.
רשות העתיקות באמצעות קמ"ט ארכיאולוגיה שבמנהל האזרחי ,מבצעת פעילויות סיור ופיקוח
בשטחי יהודה שומרון .הפעילויות מתבצעות באזורים בהם מותרת תנועת ישראלים ובכפוף להוראות
הצבא בשטח .בפעילויות שידרשו לכך יוצמדו מאבטח/ים לאבטחת עובדי רשות העתיקות ו/או
המועסקים מטעמה.
תדירות ומיקום העבודות והליוויים אינם קבועים ואינם ידועים מראש ונגזרים מאופי ומיקום
הפרויקטים והפעילויות המתבצעות על ידי רשות העתיקות ברחבי הארץ.
הרשות רשאית לערוך שינויים בהיקפי האבטחה והשמירה שידרשו על ידה ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי.
אבטחה נדרשת:
ימים א-ה משמרת יום  3 :מאבטחים מתקדם א' +מנהל יחידה.
 .1רוקפלר:
ימים א-ה משמרות לילה  2 :מאבטחים מתקדם א'.
 2 :מאבטחים מתקדם א'.
ימים שישי-שבת

.2

.3

.4

.5

 .2בית שמש:

 1מאבטח מתקדם ב'.
ימים א-ה משמרת בוקר:
ימים א-ה משמרת צהריים  1שומר.
ולילה:
 1שומר.
ימים שישי-שבת:

 .6הערכת היקפי פעילות:
מס'
סה"כ שעות אבטחה בשנה
מתקן
1

רוקפלר

חול
18,000

שבת
2,500

סה"כ שעות מנהל יחידה סוג
בשנה
שבת
חול
מאבטח מתקדם א'
0
2,600

2

בית שמש

2000

0

0

0

מאבטח מתקדם ב'

3

בית שמש

5,300

1,248

0

0

בודק בטחוני חמוש

א.
ב.
ג.
ד.

סה"כ שעות מאבטח מתקדם א' בימי חול לשנה:
סה"כ שעות מאבטח מתקדם א' ליווי ביו"ש בשנה:
סה"כ שעות מאבטח מתקדם א' בימי שבת בשנה:
סה"כ שעות בודק בטחוני חמוש בימי חול בשנה:

 18,000עמדות .ליוויים-הערכה12,000 -
-) 1,000הערכה בלבד(
2,500
5,300
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סה"כ שעות בודק בטחוני חמוש בימי שבת בשנה:
סה"כ שעות מנהל יחידה בשנה:
סה"כ שעות מאבטח מתקדם ב' בימי חול בשנה:

ה.
ו.
ז.

1,248
2,600
2000

 .7פירוט השמירה והאבטחה לפי מיתקנים:
רוקפלר
.35.4
תקן
מנהל יחידה
מאבטח מתקדם א'
מאבטח מתקדם א'
מאבטח מתקדם א'
מאבטח מתקדם א'

ימים
א-ה
א-ה
א-ה
א-ה
שישי –שבת

שעות
06:30-16:30
06:30-16:30
07:00-15:00
15:00-07:00
07:00-07:00

טא
טיו
.35.5

בית שמש

תקן
מאבטח מתקדם ב'
שומר
בודק בטחוני חמוש

ימים
א-ה
א-ה
שישי שבת

שעות
08:00-16:00
16:00-08:00
08:00-08:00

 .2תנאי סף לבעלי תפקידים:

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים על ידי שומרים ,מאבטחים ואחראי משמרת ,המועסקים על ידו
כעובדיו בלבד ,בעלי אזרחות ישראלית שאושרו על ידי הרשות ,עמדו בתנאי הסף ובעלי כישורים ,הכשרה
וכשירות מבצעית ,כפי שיפורט מטה:

א .מנהל יחידה

.1

בוגר קורס פיקודי בצה"ל או מג"ב  ,רובאי  7לפחות.

.2

בעל עבר פיקודי בפועל או בעל ניסיון בניהול עובדים.

.3
.4

עומד בכל תנאי מאבטח להלן שעבר בהצלחה קורס מאבטח מתקדם א'.
המועמד יעבור מבחן התאמה פסיכוטכני המעיד על התאמתו לתפקיד .המבחן
יתקיים על חשבון הקבלן עפ"י המפרט מטה.

 (1תנאי הסף לקליטת מועמד להכשרה לתפקיד אבטחה בגוף מונחה משטרת ישראל:
מאבטח בכיר א'  /ב' ,עוטף י-ם ,מתקדם א':
) (1אזרח או תושב קבע בישראל.

) (2שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית -עבר בהצלחה מבחן
לידיעת השפה העברית טרום ההכשרה במוסד להכשרת מאבטחים עפ"י הנחיות חטיבת
האבטחה /מדור הכשרות.
) (3למאבטח ברמת "בכיר" ו"עוטף ירושלים" :בוגר לפחות  12שנות לימוד במוסד חינוך מוכר
כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט  1949או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה
כללית שוות ערך לכך.
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) (4המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו אמור למלא ובהתאם
לתקנות כפי שיקבעו ע"י השר לבט"פ בהתייעצות עם שר הבריאות.
) (5נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני לרבות אישור משטרת ישראל כי
אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי.
) (6עבר בהצלחה ועדת קבלה ואושר בכתב ע"י מנב"ט או סגנו בגוף המונחה.
) (7גיל 21 :ומעלה ,משקל 65 :ק"ג ומעלה ,גובה 165 :ס"מ ומעלה.
) (8הוא בעל רישיון לפי סעיף ) 18ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,1972-או
בעל אישור לפי סעיף ) 19ב( לחוק האמור או שהוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי
ירייה כאמור בסעיף  4לחוק כלי הירייה.

טא
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) (9שירת בצה"ל שירות צבאי מלא ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון )נוסח משולב( התשמ"ו-
 ,1986בעל תעודת לוחם אשר שירת כלוחם באחת מהיחידות הבאות:
חיל רגלים:


בוגרי חטיבות חי"ר :גולני ,צנחנים ,גבעתי ,נח"ל ,כפיר ,קומנדו



בוגרי גדודי בט"ש מעורבים :קרקל ,אריות הירדן ,ברדלס



בוגרי יחידות מיוחדות :דובדבן ,מגלן ,עוקץ ,רימון ,אגוז
חיל שריון:



בוגרי קורס מפקדי טנקים וקציני שריון



בוגרי פלס"ר שריון



בוגרי פלוגות מסייעות שריון
חיל הנדסה:



בוגרי קורס מ"כים הנדסה



בוגרי יחידת יהל"מ



לוחם הנדסה )פלס  5ומעלה(
פיקוד העורף:



מפקדי חילוץ והצלה
חיל התותחנים:



בוגרי קורס מ"כים וקצינים



לוחמי מורן ,זיק ורוכב שמיים )רוכ"ש(
חיל המודיעין:



לוחמי סיירת מטכ"ל



בוגרי יח' 504



בוגרי מערך האיסוף הקרבי -יח' תצפיות קרביות
חיל האוויר:



בוגרי קורס טייס



לוחמי שלדג



לוחמי יחידת חילוץ ח"א )(669



בוגרי קורס פיקודי בנ"מ -מפקדים וקצינים
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חיל הים:


לוחמי שייטת 13
לוט"ר:



מפקדים וקצינים בלוט"ר
מג"ב:



לוחמי מג"ב



בוגרי קורס סמלים וקציני מג"ב
קצינים:



בוגרי קורס קציני מגמת להב
מקצועות לחימה המאושרים לרמת הכשרה מתקדם א' בלבד:



לוחם שריון



לוחם תותחנים



חיל הים -בוגרי סטי"ל ודבור



פיקוד העורף -לוחם חילוץ והצלה



הנדסה -לוחם אב"כ
מאבטח מתקדם ב'  /מאבטח טיולים:

טא
טיו



בוגרי קורס חובלים

) (1אזרח או תושב קבע בישראל.

) (2שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור בשפה העברית -עבר בהצלחה מבחן
לידיעת השפה העברית טרום ההכשרה במוסד להכשרת מאבטחים עפ"י הנחיות חטיבת
האבטחה /מדור הכשרות.

) (3המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו אמור למלא ובהתאם
לתקנות כפי שיקבעו ע"י השר לבט"פ בהתייעצות עם שר הבריאות.

) (4נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני לרבות אישור משטרת
ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחונו לרבות מפאת עברו
הפלילי.
) (5עבר בהצלחה ועדת קבלה ואושר בכתב ע"י מנב"ט או סגנו בגוף המונחה.
) (6גיל 21 :ומעלה.

) (7הוא בעל רישיון לפי סעיף ) 18ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,1972-או
בעל אישור לפי סעיף ) 19ב( לחוק האמור או שהוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי
ירייה כאמור בסעיף  4לחוק כלי הירייה.
) (8שירת בצה"ל שירות צבאי מלא ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון )נוסח משולב( התשמ"ו-
: 1986


בעל תעודת לוחם -רובאי  03ומעלה.



נשים :מדריכת חי"ר )ללא תעודת לוחם(.



שירת במשטרת ישראל תקופה של  18חודשים לפחות לאחר מעבר קורס שוטרים בהצלחה
וביצוע תפקידי שטח )ללא תעודת לוחם(.
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 .3כשירות:

טא
טיו

מאבטח  .1לפני תחילת העסקה :קורס מאבטח רמה א' ,על פי מפרט משטרה בבי"ס מאושר
רמה א' על ידי המשטרה בתו תקן.
 24 .2שעות חפיפת שטח ,לפני תחילת העסקתו במתקן.
 .3תקופתי –בתוך כל ששה חודשים :אימון חד יומי עפ"י מפרט משטרת ישראל.
מאבטח .1 :קורס מאבטח מתקדם א' או ב' מלא על פי מפרט משטרה בבי"ס מאושר על ידי
המשטרה בתו תקן.
 .2תקופתי – בתוך כל חודשיים אימון חד-יומי .,סה"כ  6ימי רענון בשנה לפחות.
 24 .3שעות חפיפת שטח לפני תחילת העסקת מאבטח במתקן.
 .4מעבר מבחן הכולל :סמכויות מאבטח ,הכרת שטח ונהלים.
 1 .5אימון טקטי במתקן הגוף המונחה ,על חשבון הקבלן
אחמ"ש :שווה ערך מאבטח.

 (4אישורים ,רישיונות והרשאות

 .4.1כתנאי להתקשרות עם הרשות ,על הקבלן להמציא למנב"ט הארצי בתוך  15ימי עבודה ממועד
חתימת החוזה ,את רשימת העובדים שבכוונתו להעסיק במסגרת החוזה נשוא מכרז זה ואת כל
האישורים והרישיונות לצורך קבלת אישור הממונה להעסקתם.

 .4.2הרשימה תכלול לפחות עשרים ) (20מועמדים לתפקיד מאבטחים ,שלושה ) (3מועמדים לתפקיד
מנהל היחידה וששה ) (6מועמדים לתפקיד בודק בטחוני חמוש.
 .4.3כל העובדים אשר בכוונת הקבלן להעסיק במסגרת שרותי האבטחה באתרי הרשות יעברו ,כתנאי
להעסקתם -ראיון אצל המנב"ט או אצל מי שהוסמך על ידו.
 .4.4מובהר כי למנב"ט נתונה הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי להחליט על קבלת או דחיית מועמד מטעם
הקבלן .הקבלן מתחייב להעמיד מועמדים חלופיים ככל שיידרש לכך על ידי המנב"ט.
 .4.5הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל עובד שיועסק על ידו במסגרת החוזה נשוא מכרז זה יעביר לידי
המנב"ט הארצי את האישורים הבאים:
 .4.5.0רישיון לנשיאת נשק מטעם משרד הפנים והמשטרה  +רישיון נשק של הקבלן .התשלום עבור
הנפקת רישיון הנשק יחול על הקבלן.

 .4.5.1הצהרת מאבטח )כאמור בנספח ו'( ושאלון אישי למועמד )כאמור בנספח ה'( בצירוף תמונת
פספורט ומילוי שאלון לבדיקה ביטחונית.

 .4.5.2אישור מרופא ע"פ הנוסח שבנספח ,המעיד על בריאותו התקינה של העובד ויכולתו לעסוק
בתפקיד מאבטח ולעבור הכשרות פיזיות הכוללות מאמץ פיזי.

 .4.5.3אישורים המעידים כי העובד עומד בתנאי הסף המקצועיים הרלוונטיים אליו כפי שהם
מפורטים בסעיף  2למפרט.
 .4.5.4כל אישור אחר שיידרש ע"י המנב"ט.
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 (5הכשרות ואימונים של נותני השירותים מטעם הקבלן
 .5.1כל מאבטח חדש יעבור קורס הכשרה בסיסית למאבטח מתקדם א' שיארך  15ימים בתנאי פנימייה
וכל מאבטח רמה א' חדש יעבור קורס רמה א' שיארך  6ימים בתנאי פנימייה) ,להלן:
"הקורס"( .ההכשרה תבוצע בטרם הצבת המאבטח ביחידה ע"י חברה המחזיקה באישור משטרת
ישראל ותאושר מראש על ידי המנב"ט הארצי.
 .5.2במידה וברשות הממונה מינימום של  8מאבטחים/בודקים הממתינים לקורס ההכשרה ,ע"פ דרישת
המנב"ט ,הקבלן ייבצע את הקורס תוך חודש מדרישת המנב"ט ,בתחילת הקורס יבוצע בוחן כושר
אשר כל מאבטח יידרש לעבור בהצלחה כתנאי מקדים לכניסתו לקורס.
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 .5.3הקורס יבוצע ע"י חברה שתיבחר ע"י המנב"ט הארצי ,מתוך מספר חברות שהספק יציע שעומדות
בקריטריונים המפורטים בסעיף .חברת ההכשרה תאושר ע"י משטרת ישראל ותעמוד בתקני
המשטרה הנדרשים ,כפוף לדרישת המנב"ט .ע"פ בחירת המנב"ט יתאפשר מצב בו
המאבטחים/בודקים הנקלטים במהלך ההתקשרות יבצעו את הקורס יחד עם מאבטחים/בודקים
מיחידות אבטחה אחרות ובלבד שהקורס יהא הומוגני בתכניו עפ"י קביעת המשטרה באשר לקורס
מאבטח מתקדם א' וקורס בודק בטחוני חמוש.

 .5.4מובהר כי התשלום בגין הכשרת המאבטחים יחול על הקבלן.

 .5.5החברה שתאושר תבצע את ימי הרענון השוטפים למאבטחים.

 .5.6המדריכים המבצעים את ההכשרה בפועל ,יאושרו ע"י המנב"ט וכן ע"י משטרת -ישראל.

 .5.7מובהר כי לשם מתן אישור המנב"ט לחברה המבצעת את הכשרות המאבטחים והבודקים ,יילקחו
בחשבון הפרמטרים הבאים ביחס למתקני האימונים בהם יבוצעו הקורסים והרענונים אשר יהיו
מאושרים ע"י משטרת ישראל לצורך כך:

 .5.7.0מתקן מגודר ומאובטח הכולל בקרת כניסה.

 .5.7.1המתקן יכלול לפחות  4מטווחים תקניים ומאושרים ,מקורים ומצופי אספלט ,לפחות 2
באורך  40מ' וברוחב 15מ' מינימום ,ולפחות אחד באורך  100מ' וברוחב  20מ' ,כוללים תאורת
יום ומאפשרים אימונים ביום ובלילה ללא הגבלת זמן.

 .5.7.2במטווח אחד לפחות יהיו מטרות אלקטרוניות ניידות בכמות מספקת לביצוע תרגילים.

 .5.7.3המתקן יכלול לפחות סככה מקורה אחת לאימון יבש ומשטח לאימונים טקטיים.

 .5.7.4מתקנים אחוד – כיתות לימוד ,אולמות קרב מגע ,מתקנים לאימונים יבשים ומטווחים
במתחם אחד המאפשר מעבר רגלי בין פרק אימון אחד למשנהו.
 .5.7.5הן בית הספר והן הגוף המאמן עומדים בתו התקן של משטרת ישראל להכשרת מאבטחים.

 .5.7.6צוות המדריכים מוסמך ומאושר ע"י משטרת ישראל ומשרד הפנים ובעלי הסמכה מתאימה
כמע''ר.

 .5.7.7בית הספר יכלול לפחות שני אולמות מדופנים וממוזגים לאימוני קרב מגע וכן ציוד קרב מגע
תקני ומלא.
 .5.7.8בית הספר יספק כלי נשק ותחמושת לאימונים ,כולל נשקים ותחמושת לירי ח''ק ,לירי כדורי
צבע כולל שירותי נשק.
 .5.7.9בבית הספר קיימת מערכת אימונים ממוחשבת ומאושרת ע"י משטרת ישראל למעקב חניכים
כולל אפשרות להנפקת תעודת מאבטח בגמר הקורס.
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 .5.7.10בית הספר יספק  3ארוחות מלאות לחניך ליום  +שתי ארוחות ביניים.
 .5.7.11תשתית הלינה למגורי החניכים –  2בחדר הכולל שירותים ומקלחות צמודים.
 .5.7.12אספקת שתייה חמה וקרה ללא הגבלה.
 .5.8תכני הקורס יתאימו לקביעת המדור הממונה בחטיבת האבטחה של משטרת ישראל ויאושרו ע"י
המנב"ט הארצי של הרשות ויכללו בכל מקרה:
 .5.8.0ירי של  1450כדור לפחות.
 .5.8.1כ 58 -שעות אימוני ירי טכני וירי מבצעי )תרגולי תנועה ותרגילי הפתעה וכו'(
 .5.8.2כ 32 -שעות אימוני לחימה ללא נשק )קרב מגע(
 .5.8.3בוחן כושר גופני ע"פ דרישת הנהלים.
 .5.8.4כ 15-שעות שיעורים עיוניים בנושאי הכשרת מאבטח לתפקיד.
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 .5.8.5נוהל סמכויות חיפוש ועיכוב יבוצע ע"י משפטן /עו"ד המוסמך ע"י משטרת ישראל.

 .5.8.6תוכנית הקורס תכלול את תכני החובה של המשטרה וכן תכני בידוק ותשאול למבקרים
ותובא לאישור המנב"ט.

 .5.9כל מאבטח יבצע אימון רענון חד יומי אחת לחודשיים ,קרי  60יום בין אימון לאימון )סה"כ  6ימי
אימון בשנה ,לא כולל קורס ההכשרה( .האימונים יתקיימו במינימום של  8מאבטחים.

 .5.10אימון ריענון חד יומי יערך ע"פ הנחיות משטרת ישראל.
 3 .5.11שעות ריענון נהלי בטחון – ע"פ קביעת המנב"ט.

 .5.12מאבטח שלא יעבור אימון בתדירות הרשומה מעלה ,או שנכשל באימון ,לא יאושר לעבוד ברשות
עד אשר יעבור אימון בהצלחה.
 .5.13מדדי המעבר לבוחן הכושר כפוף לקביעת הממונה וע"פ המופיע להלן.

 .5.14פעמיים בשנה נוסף על האמור לעיל יבוצע יום תרגול טקטי במתקן ייעודי )מינימום  8שעות(.
הקבלן יישא בהוצאות התרגול כולל אמצעים פירוטכניים ,בשכר המאבטחים ובעלות המדריך.

 .5.15מדדי בוחן כושר למאבטח/ת:

 .5.15.0כל מאבטח יידרש לעמוד ,בהצלחה בבוחן כושר טרם תחילת עבודתו ,כל עוד הוא נותן
שירותים כמאבטח ברשות העתיקות על פי תקן משטרת ישראל.
 .5.15.1מאבטח שנכשל במדד אחד בלבד ,יאושר להמשיך לעבוד בכפוף לכך שישפר את המדד בבוחן
כושר שלאחריו.

 .5.16עלויות ההכשרות והאימונים -כולל העלויות הנלוות )הסעות ,ארוחות ,לינה ,תשלום עבור ימי
האימון ע"פ ביצוע שעות בפועל וכו'( יחולו על הקבלן .יובהר כי התשלום למאבטח יחושב ע"פ שכר
בסיס משעת יציאת המאבטח לאימון ועד שעת חזרתו לרשות או ע"פ שעות האימון בפועל בתנאי
פנימייה.

 (6הדרכות ,גיבוש וערבי צוות
 .6.1במסגרת ההכשרות השוטפות יקיים המנב"ט ארבעה ערבי צוות להעברת נהלים ,מודיעין וטיפול
בבעיות שוטפות ,ערב הצוות יארך כ 3 -שעות.
 .6.2ערב צוות הינו חלק בלתי נפרד מההכשרות וחובה על כל מאבטח להשתתף בו.
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 .6.3עלות השתתפות המאבטחים בערבי צוות תחול על הקבלן כולל כיבוד ע"ס  ₪ 200לאירוע.
 .6.4אחת לשנה ,ע"פ קביעת המנב"ט ,יתקיים יום גיבוש .הקבלן יממן  ₪ 350עבור כל עובד המועסק על
ידו במסגרת ההתקשרות לכל ערב גיבוש .יום הגיבוש יחשב יום עבודה וישולם למאבטחים על חשבון
הקבלן.
 .6.5במסגרת ההכשרות השוטפות יקיים המנב"ט  3ימי הדרכה מקצועית ) 8שעות( ,בשנה הכוללים:
חיפוש גופני ,בידוק כבודה ,תשאול ,סנ''ח ,פעולות בחירום ,הרצאות מקצועיות וכל פעילות מקצועית
נוספת הנדרשת ע"פ החלטת המנב"ט .יום ההדרכה ישולם כיום עבודה למאבטח על חשבון הקבלן.
 .6.6מאבטח חדש בטרם כניסתו לתפקיד יעבור חפיפה באתרים השונים בהם מיועד לעבוד במסגרת
תפקידו.
 .6.7כל מאבטח יעבור חפיפה של  8שעות לפחות בשכר וע"ח הקבלן.

טא
טיו

 .6.8במידה ויתווספו אתרים נוספים לאלו הקיימים במועד חתימת החוזה ,יתווספו  8שעות חפיפה לכל
אתר ואתר.
 .6.9עלויות ביצוע החפיפה יחולו על הקבלן.

 .6.10השכר שישולם למאבטחים בגין הקורס ,ההכשרות והחפיפות לסוגיהם יהיה ע"פ שכר הבסיס אשר
מוגדר בחוזה המכרז .השכר ישולם למאבטחים ע"פ שעות הביצוע בפועל.
על פי החלטת מנב"ט הרשות ,מנהל היחידה יבצע קורס מנהלי אבטחה ,מונחה משטרה ,המחויב ע"פ תקן
המשטרה או קורס מוקדן/רמ"ש .עלויות הקורס יחולו על הקבלן .המנב"ט יאשר את מקום ההכשרה.

 (7ציוד ,ביגוד והנעלה

 הקבלן ,בתאום עם המנב"ט הארצי של הרשות ,מתחייב לצייד את עובדיו המבצעים את השירותים נשוא
הסכם זה ,על חשבונו ,בציוד לפי הפירוט הבא:
א.

נשק:

ב.

מיגון אישי:

מאבטח :
אקדח ) 9מ"מ( מסוג  GLOCK 19Cמסומן בפס סימון זוהר צהוב  +שלוש מחסניות
אינטגראליות ,מחסנית אחד של  15כדורים ו שני מחסניות של  17כדורים מתוצרת
 ,GLOCKנרתיק עור פנימי ,ופונדה פלסטיק לשתי מחסניות מתוצרת פובוס .שרוך
אבטחה תקני מאושר מ"י.
נשק לטווח ארוך מסוג :מיקרו תבור  2 +מחסניות) ,סה"כ לא פחות מ 50-כדור( .וכל
הציוד הנלווה )רצועה ,צולבת וכיו"ב(.

רוקפלר 6 :אפודי מגן  A3עם פלטות קרמיות ,העומד בתקן מאושר של משטרת
ישראל 6 .כפלס"ט בתקן .A3

ליווי באיו"ש וקו התפר 2 :אפודי מגן  A3עם פלטות קרמיות ,העומד בתקן מאושר

של משטרת ישראל 2 .כפלס"ט בתקן .A3
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ג.

קשר:

ד.

ביגוד:

רוקפלר:
 6 (1מכשיר קשר דיגיטלי בסוג  HYTERAאו דומה לוׁׂ ,עמיד בכל תנאי מזג אויר
ועמיד בפני זעזועים ומכות שעבר את בדיקות קליטה ושידור בכל המתקן ואושר
ע"י המנב"ט הארצי .המכשירים יהיו בעלי אפשרויות צריבה של לפחות 2
תדרים ,כאשר תדר מס'  1יהיה תדר שגרה ,תדר מס'  2יוקצה לתדר חירום.
עלויות הצריבה על חשבון הקבלן.
 (2לכל מכשיר תסופק אזנייה ,מיקרופון ומע"ד תואמים דגם שב"כ וכן פיטמה
אישית לכל מאבטח .ובנוסף אספקה של  20פטמות לשנת עבודה .בנוסף ,יסופקו
נרתיקי נשיאה +קליפס לכל מכשיר  2 +קליפסים נוספים רזרבה 3 ,מע"ד רזרבה
 2 +סוללות רזרבות  3 +ערכות אוזן רזרביות

טא
טיו

ליוויים:
 1מכשיר קשר פתוח לאשכולות לכל עבודת חוץ )לפחות  8משימות במגביל(.
החברה תספק ,על חשבונה ,לכל המאבטחים ביגוד כמפורט להלן פעמיים לשנה או
עם התבלות הבגד ,המוקדם מבניהם :
 ערכת קיץ הכוללת:
נעלי עבודה תקניות מסוג  Blundstoneעפ"י מפרט מאת ממונה הבטיחות
של רשות העתיקות )לפחות שווה ערך למחויב עבור עובדי הרשות(2 ,
מכנסיים מסוג  workerשחור 4 ,חולצות קצרות פולו דרייפיט שחורות עם
לוגו ,כובע להגנה מפני השמש ,קרם הגנה מפני השמש ).(SPF 45

ה.

תאורה:

 ערכת חורף הכוללת:
 4חולצות שרוול ארוך דרייפיט שחור עם לוגו  3 ,מכנסיים ארוכים מסוג
 WORKERשחור ,פליז דו צדדי – שרוול ארוך ,מכנסי סערה )עמיד בפני גשם(,
מעיל סערה )עמיד בפני גשם( ,כובע פליז/צמר ,חמצוור.
 חגורת עור כפול רחבה ) 4ס"מ( בצבע שחור ,המתאימה לנשיאת אקדח
ופונדה.
 כובע זיהוי על פי מפרט משטרת ישראל.
 המדים יהיו תואמים את הממדים הגופניים ,של המאבטחים.
 כל פרטי הלבוש וההנעלה יאושרו ע"י מנב"ט הארצי המשרד.
א .לכל תקן מאבטח/זקיף בלילה יוצמד פנס מגה-לייט מדגם  LED 3Dנטען
)גדול( ,ומטען.
ב .מנורת לילה לכל עמדה מאוישת לילה.
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ו.

רכב:

 (1רכב  2X4לפעילויות האבטחה:

ב.

ברכב ינהג מאבטח השייך לפרויקט הנדרש.

ג.

הרכב יתאים להסעת לפחות  4מאבטחים על ציודם.

ד.

רכב פרטי בעל  4דלתות ונפח  1400סמ"ק ומעלה ,במצב מכני מעולה משנת
ייצור של מועד פרסום המכרז ומעלה ללא הגבלת קילומטר'.

ה.

הרכב חייב להיות בבעלות החברה או רכב השכור על ידה מחברת השכרה.

ו.

בכל מקרה של תקלה תעמיד החברה רכב חלופי ,על חשבונה ,בהתאם
לדרישות הרכב לעיל וזאת תוך  3שעות ממועד התקלה.

ז.

כל הוצאות הרכב יחולו על החברה.

ח.

הרכב יכלול :גלגל רזרבי ,כלי עבודה ,מוט הרמה ,מטף כיבוי.

טא
טיו

א.

הרכב מיועד להגעת מאבטחים לשטחי הפעילות ע"פ דרישות המנב"ט
הארצי.

 (2רכב  4X4לפעילויות האבטחה:

ז.

בידוק:

א.

הרכב מיועד לביצוע משימות אבטחה וסיור בשטח שאינו עביר לרכב רגיל,
ע"פ דרישות המנב"ט הארצי.

ב.

הרכב יתאים לפעילות הנדרשת ,באישור המנב"ט הארצי.

ג.

ברכב ינהג מאבטח השייך לפרויקט הנדרש.

ד.

הרכב יהיה בעל  4דלתות ויתאים להסעת  4מאבטחים על ציודם.

ה.

הרכב יעמוד בדרישות סעיף ו' :1ד ,ה ,ו ,ז ,ח.

בכל מתקן  :מכשיר ידני לגילוי מתכות של חברת  CEIAמדגם  PD140SVRאו שווה
ערך שיאושר ע"י המנב"ט הארצי.
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ח.

רפואה:

 20פדים  7.5 X7.5ס"מ סטריליים

טא
טיו

 10אגדים לחבישה
 5תחבושות אישיות
 2תחבושות אלסטיות
 5תחבושות בינוניות
 1חוסם עורקים
 1פד לכוויות
 50פלסטרים
 5גליל פלסטר
 1צמר גפן חבילה
 3משולשים לקיבוע
 1סד עץ לקיבוע
 10קיסמים עם צמר גפן

 1מנתב אוויר ) AIR WAYגדלים (3 ,2 ,1

 1פינצטה
 1מספריים
 10סיכות ביטחון
 20כדורים להורדת חום וכאבים
 1סטילה לשטיפת עיניים
 1סביעור CC 60

 1אלכוהול CC 50

ט.

חימום:

 15גר' משחת פולידין
 10גר' משחת סביעור
 20גר' פולידין נוזלי
 3לימוניות לבחילה
 1הוראות עזרה ראשונה
בכל עמדה  :תנור חימום תקני ובטיחותי )בחורף(.

י.

קירור:

מאוורר גדול.

יא.

יומן מבצעים :ברוקפלר :יש לספק יומן מבצעים  2לחודש.

יב.

אחסנת נשק:

יג.

אופטיקה:

כספת תקנית לאחסנת נשק עפ"י מפרט משטרת ישראל תותקן בכל אתר שיוגדר ע"י
המשטרה .אספקת והתקנת כספות לנשק אישי בבתי המאבטחים בעלי אישור החרגה

ממ"י ומשרד הבט"פ ע"י הקבלן ועל חשבונוF.ב

ברוקפלר ופרויקטים )ע"פ דרישת מנב"ט הארצי( משקפת  8x30מדגם שיאושר ע"י
המנב"ט הארצי.
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כל הציוד והביגוד יובא לאישור המנב"ט הארצי לפני חלוקתו
למאבטחים.
 הקבלן מתחייב לדאוג ,על חשבונו ,שבכל עמדה בה נמצאים מאבטחים/זקיפים מטעמו יהיו אביזרים
ומצרכים לשתייה חמה הכוללים כוסות לשתייה חמה וקרה ,כפיות ,סוכר ,תה ,קפה מסוג עלית ,ושתייה
קרה .כולל מתקן מי עדן או שווה ערך על הקבלן לדאוג לאספקה שוטפת מידי חודש.

הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון וציוד העמדות בהם מוצבים עובדיו .לצורך כך ידאג הקבלן לציוד ניקוי מלא
לכל עמדה )מטאטא ,מגב ,סחבה ,חומרי ניקוי ,פחי זבל ,שקיות זבל(.
 הקבלן מתחייב לדאוג ,על חשבונו ,לעמדת גזיבו לכל עמדה שמירה בשטח החפירות.

טא
טיו

 (8תיק אישי:
 .8.1לכל מועמד לתפקיד מנהל יחידה ומאבטח יוכן תיק אישי ראשוני שיוגש למנב"ט הארצי בטרם
הגעתם לראיון אישי .התיק הראשוני יכלול:
 .8.1.0שאלון אישי )דוגמה מטה(
 .8.1.1תעודת שחרור
 .8.1.2תעודת זהות
 .8.1.3הסמכות ,הכשרות ורקע מקצועי )ככל שישנו(.
 .8.2לכל מועמד שאושר ע"י המנב"ט הארצי ,התקבל לעבודה וסיים הכשרה כנדרש יוכן תיק אישי בקובץ
 PDFבלבד שישלח למנב"ט הארצי ויכלול בנוסף לאמור מעלה:
 .8.2.0הצהרת סודיות )נספח ח' למכרז(
 .8.2.1תעודת הסמכה
 .8.2.2הכשרות תקופתיות
 .8.2.3רישיון נשק
 .8.2.4תעודת מאבטח
 .8.2.5מבחנים פסיכוטכניים )מפרט מצורף מטה(
 (9מנהל יחידה ארצי
 .9.1הקבלן יעמיד לרשות המזמין מנהל יחידה ארצי.
 .9.2מנהל היחידה יועסק על ידי הקבלן לצורך פיקוח על האבטחה כמפורט בנספח זה ,אך ורק במתקני
רשות העתיקות ויעמוד לרשות המזמין  24שעות ביממה.
 .9.3מנהל היחידה לא יועסק בכל עבודה נוספת ולא תוטל עליו שום מטלה נוספת מטעם הקבלן ,אלא
באישור ובכתב מנב"ט ארצי של רשות העתיקות או מי מטעמו .מנהל היחידה יקיים קשר רצוף עם
הממונה ויפעל ע"פ הנחיותיו או מי מטעמו.
 .9.4אין באמור בנספח זה באשר לאחריותו של מנהל היחידה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן למלא את
מלוא ההתחייבויות המפורטות בהסכם זה על נספחיו כלפי המזמין.
 .9.5פירוט עיקר תפקידיו של מנהל היחידה:
 .9.5.0מנהל היחידה אחראי על יישום הוראות הסכם זה ,על נספחיו ,מהווה איש הקשר של הקבלן
מול המזמין ואחראי על פיקוח ולוגיסטיקה בשטח.
 .9.5.1אחראי על הטמעת נהלי העבודה ,החלת הנחיות משטרת ישראל ומחלקת ביטחון של רשות
העתיקות ,בכל אחד ואחד ממתקני הרשות.
 .9.5.2ביצוע של ביקורות ובקרות על הפעילות השוטפת של מערך האבטחה.
 .9.5.3ביקורות על עמדות האבטחה ,ציוד אישי ויחידתי.
 .9.5.4בקרות מאבטחים ,הכרת שטח ,הכרת נהלי עבודה והנחיות ,הכרת הוראות והנחיות פתיחה
באש ושימוש בנשק וסמכויות המאבטחים בשטח.
 .9.5.5ביצוע ביקורות ובקרות והשתתפות בתרגילי פינוי והפעילויות השונות של מחלקת ביטחון.
 .9.5.6פיקוח על קיום נהלי המשמעת המבצעיים של רשות העתיקות ומשטרת ישראל בכפוף לתיק
הנהלים.
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 .9.5.7פיקוח והקפדה על מימוש קוד לבוש בקרב המאבטחים.
 .9.5.8פיקוח ובקרה על תיקי השטח  ,תיקי עמדה והפ"קמים השונים במתקני רשות העתיקות.
 .9.5.9אמון על ניהול קשר רציף עם המאבטחים ,וידוא קיום שיחות חתך עם המאבטחים.
 .9.5.10נוכחות וביקורת באימוני ירי ובקורסי הכשרה ,והדרכות שוטפות ובקרה על ביצוע האימונים
כמתחייב על פי חוק.
 .9.5.11אחראי על ביצוע כל משימה או הנחייה נוספת שהמזמין/או מי מטעמו יטיל עליו.
 .9.5.12סיוע במתן פתרון לבעיות שכר ,חופשות ,מילואים ,ושאר בעיות מנהלה של אנשי האבטחה.
 .9.5.13מנהל היחידה יבצע ביקורות במתקנים בהתאם להנחיית המנב"ט ובכפוף לפק"מי הרשות.
 .9.5.14מנהל היחידה יעבוד על פי תוכנית עבודה חודשית שתאושר ע"י המנב"ט.
 .9.5.15הקבלן ידאג שמנהל היחידה יעבור הכשרות /ריענונים בהתאם להנחיות משטרת ישראל

טא
טיו

 (10שכר מנהל יחידה ותנאי עבודתו:
 .10.1הקבלן ישלם למנהל יחידה שכר בסיס חודשי שלא יפחת מסך של  ₪ 12,500לחודש .בנוסף לכך,
הקבלן ישלם למפקח את מלוא הזכויות הסוציאליות להסכם וכמפורט בנספח ט' להסכם .אין בסעיף
זה כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להעסיק מפקח ארצי בתנאים מיטיבים מתנאים אלה .שכרו של
המפקח יעודכן בהתאם לקבוע במסמכי הסכם ההתקשרות על נספחיו.
 .10.2מנהל היחידה יעבוד מדי יום בין הימים א'-ה' למשך  8.5שעות ביום.
 .10.3על פי החלטת הממונה ,מנהל היחידה יהיה זמין לעבודה בעת הצורך גם בימי שישי ובימי חול המועד
פסח וסוכות.
 .10.4במידת הצורך ,יידרש מנהל היחידה לעבוד שעות נוספות.
מנהל היחידה יהיה זכאי לתשלום שכר מהקבלן בגין שעות נוספות אלה בהתאם להוראות כל דין ,צו
הרחבה והסכם קיבוצי רלוונטי .למען הסר ספק ,הקבלן לא יקבל תשלום נוסף כלשהו בגין העסקת
מנהל היחידה בשעות הנוספות.
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שאלון אישי למועמד
 2תמונות
עדכניות

 .1פרטים אישיים:
שם ________________________ :ת.ז _______________ מ.א _________________
כתובת מגורים _________________________ טלפון __________ :נייד____________ :
תאריך לידה ___________ ארץ לידה ______________ שנת עליה _________________

טא
טיו
 .2שרות צבאי:
תאריך גיוס __________ :תאריך שחרור _________ :דרגה______________ :
שירות ביחידה _________________ .3 _______________ .2 ________________ .1 :
שירות בתפקיד _______________________________________________________ :
קורסים צבאיים ______________________________________________________ :

שירות מילואים ____________________ :תפקיד_____________________________ :
.3

השכלה :

.4

עבודות קודמות:

.5

קורסים והכשרות בתחום האבטחה:

א .הנני מאשר בזאת כי כל הפרטים אשר מסרתי כאן ,שלמים ונכונים.
ב .ידוע לי כי אין במילוי שאלון זה בכדי ליצור יחסי עובד – מעביד עם רשות העתיקות.

שם_____________________________ :

תאריך____ / ____ / ____ :

חתימה___________________________ :
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דף מפרט המבחן הפסיכוטכני לבדיקת ההתאמה לתפקידי מאבטח ומנהל יחידה
 .1מאפייני אישיות
 .1.1בגרות אישית – רמה ממוצעת
 .1.2אמינות – רמה גבוהה
 .1.3אחריות – רמה ממוצעת
 .1.4תפקוד תחת לחץ – רמה גבוהה
 .1.5יכולת קבלת מרות – רמה ממוצעת
 .1.6יכולת עבודה בצוות – רמה ממוצעת
 .1.7יכולת עבודה עצמאית – רמה ממוצעת

טא
טיו
 .1.8קבלת ביקורת – רמה ממוצעת
 .1.9אסרטיביות – רמה ממוצעת
 .1.10רצינות – רמה ממוצעת

 .1.11סבלנות – רמה ממוצעת

 .1.12מוטיבציה לתפקיד – רמה גבוהה
 .1.13נחישות – רמה גבוהה

 .2מאפיינים קוגניטיביים

 .2.1אינטליגנציה וידע כללי – רמה ממוצעת
 .2.2יכולת ריכוז – רמה ממוצעת

 .2.3יכולת למידה – רמה ממוצעת

 .2.4יכולת אבחנה בפרטים – רמה ממוצעת

 .2.5יכולת ביטוי בכתב ובע"פ – רמה ממוצעת

 .3מאפייני ביצוע

 .3.1מהירות תגובה – רמה ממוצעת

 .3.2יכולת התמודדות עם מטלות שגרה לאורך זמן – רמה ממוצעת
 .3.3חלוקת קשב – רמה ממוצעת

 .4ניתוח מילולי של עוצמות וחולשות הקשורות לתפקיד


המבחן יבוצע ע"י גורם מקצועי מוסמך בנושא אבחון והשמה מקצועיים

43

נספח ה'
מכרז 28/17

הצהרת המציע אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ______________________
מס' ____________ עיר __________________ מאשר בזאת כי היום ___________
חתמו בפני ה"ה ת.ז ____________________ .וה"ה _____________________
ת.ז_________________ .

טא
טיו
על מסמכי מכרז פומבי מספר _______________________.

________________
תאריך

___________________
עו"ד/רו"ח

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________ מס' _____________

עיר ___________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של

ה"ה __________________ ת.ז ____________________ .ו_________________ -

שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז פומבי זה בפני ___________________ ,מחייבים
את התאגיד לכל דבר ועניין.

____________________

תאריך

___________________

עו"ד/רו"ח
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נספח ו'
מכרז 28/17

כתב ערבות בנקאית
תאריך__________ :
לכבוד:
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר_______________

טא
טיו

 .1אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  50,000ש"ח )במילים:
חמישים אלף שקלים( )להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן" :סכום
הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ________________ )להלן "החייב"( וזאת בקשר
למכרז מספר  28/17לאספקת שרותי אבטחה ושמירה בעבור המרחבים ירושלים והדרום של רשות
העתיקות.

 .2אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכל עפ"י דרישותיכם ,זאת מבלי
שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול עליכם כל
חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא ומבלי להתנות
את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

 .3אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי דרישתכם
הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

 .4סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן" :המדד"( .המדד הקובע לצורך
חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום תאריך הוצאת ערבות זו )להלן " -המדד
הבסיסי"( .אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין
המדד החדש למדד הבסיסי .למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.
 .5התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום .22/03/2018

 .6התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל שינוי של
מבנה ו/או שם.

בכבוד רב,

___________________
)בנק(
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נספח ז'
מכרז 28/17

אישור על קיום ביטוחי הקבלן
תאריך_________ :
לכבוד:
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
ג.א.נ,.

טא
טיו

הנדון :אישור על קיום ביטוחים בקשר עם __________________ )להלן" :העבודות/שירותים"(
ע"י ___________________ )להלן" :הקבלן"(

===============================================================
אנו הח"מ __________________________ ,מאשרים בזאת כדלקמן:

 .1אנו ערכנו לבקשת "הקבלן" פוליסות ביטוח בקשר עם ביצוע אספקת השירותים המצויינים לעיל,
כמפורט להלן לתקופה מיום _______ עד יום _______:
א .פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי מס'

:

ביטוח אחריות "הקבלן" כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או גוף משפטי ,בין נזק ישיר ובין עקיף אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
"הקבלן" ו/או מי מעובדיו ,בגבול אחריות על סך ) ₪ 4,000,000ארבעה מיליון  (₪למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה
והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי.
כמו כן ,מוצהר כי הפוליסה כוללת הרחבה כי רכוש ה"רשות" ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין
פוליסה זו למעט אותו חלק של רכוש בו פעל "הקבלן" במישרין.

:
ב .פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס'.
ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות "הקבלן" כלפי עובדיו המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית
ו/או מחלה מקצועית או אחרת ,העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם עבור
"הקבלן" ,בגבול אחריות של ) ₪ 20,000,000עשרים מיליון  (₪לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח .הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות
ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו עובדי הקבלן( ,וכן בדבר העסקת נוער
בהתאם להוראות החוק .הביטוח מורחב לשפות את "הרשות" היה וייטען לעניין קרות תאונת
עבודה ו/או מחלה כלשהי ,כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן ,כלפי מי מעובדי "הקבלן".

:
ג .פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס'
ביטוח אחריות מקצועית ,בגבולות אחריות על סך ) ₪ 4,000,000ארבעה מיליון  (₪למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית בגין חבות "הקבלן" על פי דין כלפי צד שלישי ,עקב מעשה או מחדל אשר
אירעו כתוצאה ממעשה רשלנות של "הקבלן" ו/או עובדיו ,ו/או בגין הבאים מטעמו ,לרבות מחדל,
טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית ,שנעשו בתום לב וגרמו נזק גוף או רכוש.
פוליסה זו כוללת תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח וכיסוי רטרואקטיבי החל
מתאריך 1.1.99
הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה בדבר ,אי יושר עובדים ,הוצאת דיבה ולשון הרע ,אובדן מסמכים
ועיכוב או איחור עקב מקרה ביטוח מכוסה.
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 .2ביטוחי "הקבלן" יהיו כפופים להוראות הבאות:
 .2.1תנאי הפוליסות המצויינות )למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מתנאי ביט
2013
 .2.2הפוליסות כוללות סעיף ויתור על זכות לתחלוף כלפי "הרשות" ו/או עובדיה ומנהליה ו/או
הבאים מטעמה ,אך הויתור כאמור לעיל לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 .2.3נכלל סעיף הקובע שביטול הביטוח ו/או שינוי תנאיו לרעה ,ייעשו בהודעה מוקדמת שתישלח
ל"רשות" ,בדואר רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול או השינוי לרעה.
 .2.4הננו מאשרים כי זכותה של "הרשות" עפ"י הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תיפגע עקב היעדר
רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים הרלוונטיים
 .2.5ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה עם "הקבלן" ,ולפיכן
לא יחולו בו שינויים המבטלים או מרעים את היקף הכיסוי הביטוחי ,ללא הודעה של  60יום
מראש כאמור.

טא
טיו
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.

________________
______________
)חתימת המבטח(
החותם(

______________
)חותמת המבטח(

_________________
)שם החותם(

)תפקיד
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נספח ח'
מכרז 28/17

הצהרת סודיות

אני ________________________ ת.ז .מספר____________________________ :

טא
טיו

העובד ב ____________________ -בתפקיד ______________________________

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע

אלי בקשר עם עבודתי במקום זה ובמהלך תקופת עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זו
מהווה עבירה על חוקי המדינה על פי סעיף  188לחוק העונשין תשל"ז – .1977

חתימה _____________

תאריך_____________
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נספח ט'
מכרז 28/17

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
המציע מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו
את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:

טא
טיו

חוק שירות התעסוקה תשי"ט
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א
חוק דמי מחלה תשל"ו
חוק חופשה שנתית תשי"א
חוק עבודת נשים תשי"ד
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
חוק עבודת הנוער תשי"ג
חוק החניכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
חוק הגנת השכר תשי"ח
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
חוק שכר מינימום תשמ"ז
חוק שוויון הזדמנויות תשמ"ח
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה
)כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב
חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( תשנ"א
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם תשנ"ו
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תשנ"ח
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח
חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז
סעיף  29לחוק מידע גנטי תשס"א
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום תשס"ו
סעיף 5א .לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות
ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין( תשנ"ז
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(
חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד
חוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז

1959
1951
1976
1950
1954
1965
1953
1953
1951
1958
1963
1987
1988
1995

תאריך

2001
2002
1991
1996
1998
1998
1957
2000
2006
1997
1945
1954
1967

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור רו"ח /עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

תאריך

שם מלא של רו"ח /עו"ד

חתימה וחותמת

49

נספח י'
מכרז 28/17

הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום

טא
טיו

אני הח"מ*_____________________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1א.
)אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ז-
) 1976להלן – החוק( ,לא הורשענו בפסק-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א) 1991-להלן חוק עובדים זרים( בשנה שקדמה
לתאריך תצהיר זה.
אני ,או "בעל זיקה" כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים
ב.
בתקופה של  3שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.
אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף ג  2בחוק:
**א .לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז) 1987-להלן-חוק שכר מינימום(
**ב .הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.
**ג .הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד
ההרשעה האחרונה.
אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם רשות העתיקות

_______________
חתימה
אני ______________________עו"ד מאשר כי ביום_________________ הופיע בפני
מר____________________ נושא ת"ז מס'____________ המוסמך לתת התצהיר בשם
תאגיד***______________________ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני .
* מחק/י הסעיפים המיותרים
** ניתן התצהיר ע"י תאגיד – יש לרשום שמו המלא של התאגיד
*** למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד
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נספח יא'
מכרז 28/17

הצהרת התחייבות בטיחות בעבודה לקבלן חיצוני
הקבלן מצהיר בזה כי הוא בקי ויודע את כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ובתקנות הבטיחות הידועים
והנהוגים בישראל וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן לרבות כדלקמן:
 .1הקבלן ימנה אחראי בטיחות לצוות עובדיו המבצעים את העבודה ,שישמש כנאמן בטיחות ותפקידו
יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן.
 .2הקבלן יהי אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שנדרש על פי חוק.

טא
טיו

 .3הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם
מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה ,ויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי ,או בית חולים
בשעת חירום.
 .4הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר השמירה ,כולל הצבת ציוד מגן ואזהרה עפ"י
חוק.

 .5הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור
בסעיף  8לעיל וטיפול בו .כמו כן יחתים את עובדיו שקיבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם
בשימוש בציוד מגן אישי.
 .6הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי שתייה ורחצה ומתקנים
נוספים עפ"י הנדרש בחוק – תנאי בטיחות וגהות לעובדים ,וידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים
הנ"ל.

 .7קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו /לא לעסוק או לטפל ברשת
החשמל ,או בכל אביזר חשמלי /מחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך.
 .8הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו.

 .9הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  3ימים על התרחשות כל תאונת עבודה בטופס מתאים ,עותק יועבר
למנב"ט רשות העתיקות.

 .10הקבלן יוודא תקינות כלי העבודה ,אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג להחלפתו
של הציוד הפסול או לתיקונו לפי צורך.

 .11אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן.
 .12הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים בעבודה.

 .13ממונה הבטיחות של רשות העתיקות ו/או מנהל הפרויקט מטעם הרשות ו/או נאמן בטיחות מרחבי,
יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי ,תקנות ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא
תמלא אחר ההוראות והנוהליים המפורטים בנספח זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן ,או המהווה
מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש על פי כל דין וזאת עד להסרת הסכנה ו/או המכשול .הקבלן
ישא בכל עלות או נזק או הפסד רווחים או הוצאות שיגרמו לו ו/או לרשות ו/או לצד שלישי כתוצאה
מהפסקת העבודה אמורה וזאת באמצעות מנב"ט הרשות.
 .14מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או שתינתן
מפעם לפעם לקבלן על ידי ממונה הבטיחות של רשות העתיקות או מטעמה ,לא תפטור את הקבלן
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מאחריות לבטיחות עובדיו באתר העבודה ולעוברים ושבים יהיו אלו עובדי הרשות או עוברי אורח,
אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ,מנהג ,נוהג בטיחות ואחר.
 .15לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של רשות העתיקות ו/או מי מעובדיה כדי להסיר
מהקבלן או להטיל אחריות על רשות העתיקות אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי
כל דין מוטלת על הקבלן.
 .16בכל מקרה של עבודה בגובה מעל  2מטר או בעומק מעל  2מטר יעסיק הקבלן רק עובדים אשר עברו
הסמכה לעבודה בגובה ויקפיד על קיום כל כללי הבטיחות הנדרשים ,בנוסף הקבלן יספק להם ציוד
מגן.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

טא
טיו
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נספח יב'
מכרז 28/17

התחייבות להימנעות מניגוד עניינים

תאריך__________ :
לכבוד:
ועדת המכרזים  -רשות העתיקות
הנדון :התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
הואיל ורשות העתיקות )להלן – הרשות( יצאה במכרז פומבי לקבלת שירותי אבטחה;

טא
טיו

והואיל ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז ,בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;
והואיל ונדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים;
לפיכך ,הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

(1

המציע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין מחויבותו לתת את השירותים עפ"י מכרז
זה ,בתום לב ,ובין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו.

(2

מובהר כי הרשות תהא רשאית לפסול הצעה של מציע ,אשר על פי שיקול דעתה מתקיים לגביו חשש
לניגוד עניינים.

(3

המציע מתחייב בזאת ,כי אם ייבחר בהליך זה ,הוא ימנע מכל פעולה שיש בה ,במישרין ו/או בעקיפין,
ניגוד עניינים עם מילוי תפקידו על פי מכרז זה .היה ובמהלך ביצוע העבודה ימצא חשש לניגוד
עניינים של הקבלן ו/או של מי מעובדיו ,יודיע הקבלן על כך לממונה בתוך  48שעות .הקבלן ימלא
אחר הוראות המנב"ט בנדון.

(4

בכל נושא הקשור להתחייבות זאת ,אפעל לפי הוראות הרשות ,כפי שיהיו מזמן לזמן.

(5

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום
ההתקשרות ביני לבין הרשות ,מכל סיבה שהיא.

__________________

__________________

חתימה

תאריך
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נספח יג'
מכרז 28/17

תצהיר שימוש בתוכנות מקור ומערכות מידע
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב
כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי __________________)להלן" :המציע ("לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז מס' ___________________ ל_____________________) להלן" :המכרז"(.

טא
טיו

למציע מערכת מידע ")תוכנת מדף ("המופעלת באופן תקין ושוטף על ידי המציע .מערכת המידע תומכת
לפחות בפעילויות הבאות:

ניהול לקוחות ,ניהול הזמנות ,ניהול ספקים ,ניהול כספים והנח"ש ,דו"חות תפעוליים וניהוליים.

למציע אמצעי ונהלי גיבוי ושיחזור של המידע והנתונים המצויים במערכת המידע שלו ,כולל תמיכה טכנית
שוטפת ולפחות בימים א'-ה' בין השעות  ,17:00-08:00המבוצעת ע"י עובדי המציע או ספקים
חיצוניים למציע.

למציע נהלים ואמצעים לאבטחת מידע לרבות :ניהול הרשאות ומידור נתונים ומידע ע"פ משתמש/קבוצת
משתמשים ,תוכנת "אנטי -וירוס" מעודכנת ,מערכת הגנה מסוג "חומת אש" ) .( Fire wall

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'  --/--ולצורך
ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים של רשות
העתיקות.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אני הח"מ ,עו"ד ________________,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני הנציג
_____________שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז _____________/ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן  ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך

שם מלא ומספר רישיון .של עו"ד

חתימה וחותמת
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נספח יד'
מכרז 28/17

פירוט גורמים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם סיפק המציע שרותי אבטחה ושמירה
להלן פירוט משרדי ממשלה ו/או גופים ציבוריים ,עבורם בוצעו שירותי אבטחה ושמירה בסדר גודל דומה
ומעלה )לפחות שלושה גופים הכפופים לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח – : (1998

מס

טא
טיו

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

שם הגורם מקבל
השירותים

איש קשר

טלפון של איש
הקשר

מועדי השירות
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נספח טו'
מכרז 28/17

הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
אני הח"מ _____________ ת.ז______________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לכל העונשים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר זאת בכתב כדלקמן:
 .1הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה
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  ,297סעיפים  383עד  393ו 414-עד 438
לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977 -למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות
______________________________________)יש לפרט את העבירות(.

טא
טיו
ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם הרשות וביצוע השירותים נשוא המכרז ,עלי לעבור בדיקות
ביטחוניות.

 .2הואיל וכך אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א – .1981
 .3כמו כן ,למען הסר כל ספק ,אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע
כאמור לעיל.

 .1הסכמה זו תהא תקפה ,במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה ואזכה
במכרז ,במש כל תקופת ההתקשרות עם הרשות.

 .2הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא
והרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הרשעתי )מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות
__________________________________________ )יש לפרט את העבירות(.
-ולראיה באתי על החתום-

__________ _______________
שם פרטי ומשפחה
תאריך

___________
תפקיד

__________
שם האב

_________________
כתובת

_________
שנת לידה

__________
תעודת זהות

__________________
חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ________ עו"ד מאשר כי ביום ________הופיע בפניי ה"ה______ ,אשר זיהה עצמו
באמצעות ת.ז / __________.המוכר לי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על הצהרה זו.
_______________________
חתימה
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אישור רו"ח למחזור כספי
תאריך_______________:
לכבוד
חברת ______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.2012וביום  31.12.2013וביום
 31/12/2014וביום  31/12/2015וביום 31.12.2016
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

טא
טיו

א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ )או לחילופין ליום_________
וליום _________( ) (1בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים ) __________ (1בוקרו על ידי רואי
חשבון אחרים.

ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )(1
__________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד
).(2

לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )(1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד'
להלן.

לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )(1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף
ד' להלן.
ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) _________ (1המחזור הכספי של
חברתכם לתקופה _____ ) (1הינו גבוה מ  /שווה ל _______ )או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור
במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.
בכבוד רב,

___________________________
חתימת רואי חשבון

 .1יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
 .2לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו
אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות:
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

