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  כתב ההזמה  – 'א חלק

  08/2023מכרז מס' 

  

  ברחבי העיר למתן שירותי אבטחה, סיור ושמירה 

  .ברחבי העיר שירותי שמירה ואבטחה  למתןהצעות בזאת מזמיה  כפר קאסם עירייה

  http://kfar-qasem.muni.ilבאתר האיטרט של העירייה:  ללא תשלום  יתן לעיין במסמכי המכרז

  יוחזרו . אשר לא ₪  2,000בסכום של שריפה  גב' אצל  במשרדי העירייה, כפר קאסם מכרז יש לרכושה את

במזכירות  בדואר),  לשלוח  (לא  ידית  להפקיד  יש  המכרז,  לתאי  בהתאם  סגורות,  במעטפות  ההצעות,  את 

  .עות למכרז זהבוע להגשת הצהוא המועד האחרון הק -  15:00שעה ב  26/03/2023ליום עד   עירייההביין 

  

אל   להפות  יתן  למכרז  בקשר  לא  עירייההשאלות  עד  מ ,  המועד שהוא    12:00בשעה    16/03/2023  יאוחר 

  azmib@kfar-qasem.muni.il  מייל באמצעות –האחרון להצגת שאלות הבהרה 

 הרשות רשאית להעדיף מציע שהוא תושב כפר קאסם לרבות תאגיד שבעלי  
 מהמחיר שהוצע ע"י המציע הזול.  5%עתו לא תעלה על  סם ובלבד שהצתושבי כפר קאמיותיו הים  

  

ידי   על  ימסרו  המציעים    עירייההתשובות  לשאר  גם  הדוא"ל  באמצעות  במקביל  ויועברו  הפוה  למציע 

  בצירוף עותק ממכתבו של המציע הפוה. 

  

  , למעט המהל. יהעיריברם אחר איה אחראית לתשובות שתימסרה בעל פה ו/או על ידי כל גו עירייהה

  

  מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.  עירייההאין 

  

  עו"ד עאדל בדיר                  

  ראש העיר                   

  



  
  ב מלווה מטעם משרד הפים. אין כל תוקף להסכם ללא חתימת החשב המלווה מוה חש כפר קאסםלעיריית 

  
   עיריית כפר קאסם

  08/2023מס' פומבי מכרז       قاسم كفر بلدية
 

3 
 

 

 

  המחיר למשתתפים בהגשת הצעות  הוראות - ' ב חלק

  

   יר ברחבי הע  לביצוע 08/2023מס' מכרז 

  

  הוראות למשתתפים 

  

  כללי

  

י אבטחה, סיור שירות") מזמיה בזה הצעות לביצוע  המזמין  או /ו  יהעיריה(להלן: "   כפר קאסם  עירייה .1

 כמפורט במסמכי מכרז זה. ,")השירותים" ו/או "העבודות(להלן: " ושמירה 

 

 כאמור: ושמירה רכוב ותי אבטחה, סיור בקש לקבל שיררז, המזמין מכון למועד פרסום המכ .2

 ושתי עובדות יקיון  שומרים / סיירים. 8ש היו כוח האדם הדר . 2.1

  השומרים והסיירים לא יהיו חמושים.  . 2.2

במהלך   . 2.3 יום  בכל  ייתו  והסיור  השמירה  א'  כל  שירותי  השבוע  השעות    –ימות  בין   ,   18:00ש' 

 .ן)דרישות המזמישתו בהתאם ל(השעות אין קבועות וי בבוקר  6:00בערב  ועד 

 לן. רכבי סיור על חשבון הקב  2 . 2.4

הרכוב . 2.5 והסיור  השמירה  ברחבי    שירותי  ולהחיות    העיר  ייתו  המזמין  לדרישות  בהתאם   ,

 קב"ט העיריה.

הרכב  .3 כלי  האדם,  כוח  כל  את  לספק  יהיה  המציע  ועל  והחוזה  המכרז  הוראות  לפי  תבוצעה  העבודות 

 ן, כמפורט.רושים לביצועוהציוד הד

  

לעמוד   .4 יהיה  הזוכה  המציע  החוזה  על  קיום  הדרישות  לאורך   זכויות שמירת  בעיין והחובותבכל 

 לצורך כמעסיק   עהמצי על החלים הקיבוציים וההסכמים  ההרחבה צווי , העבודה דיי לפי  ,עובדים

 .השירותים או העבודה אספקת

 

לבצ  .5 להתחיל  חייב  יהיה  תתקבל  שהצעתו  העבודותמציע  את  את    ע  פי  יתר  ולקיים  על  התחייבויותיו 

 דה. יום, מיום קבלת צו התחלת העבו 30מאשר תוך מסמכי המכרז לא יאוחר 

  

 

  המכרז מסמכי

  

 http://kfar-qasem.muni.ilיתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה:  .6
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  לה:החוזה, הם א מסמכי המכרז, אשר אחרי החתימה על החוזים עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי .7

 המחיר למשתתפים בהגשת הצעות  הוראות - ' ב חלק . 7.1

  כתב ההצעה  –ג'  חלק . 7.2

 כולל הספחים המצורפים אליו: . 7.2.1

 ;יגוד עייים תצהיר העדר  – ההצעה  לכתב)  1(' ג  ספח

 ;יםתצהיר  -  ההצעה לכתב) 3'(ג ספח

   ;וסגורה במעטפה פרדת תוגשהצעת המחיר –                                         

 ה ערבות הצע   – ההצעה לכתב) 6'(ג ספח

 צורפים אליו:ים המהספחכולל  . 7.2.2

    ; אישור קיום ביטוחים  – לחוזה'  א  ספח

  ; בקאיתערבות    – לחוזה'  ב ספח

 התחייבות העסקת עובדים תושבי כפר קאסם  – ' לחוזהה ספח

  

  ד או יותר מהמסמכים והספחים האמורים.ף שהוזכר באחאו ספח וס/כל מסמך ו

 

  ם מציעיסיור 

    12:00בשעה   20/03/2023יום עד  הבהרות שאלות  .8

  

  להשתתפות במכרז  סף תאי

 

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת הצעות במכרז, בכל התאים המפורטים  .9

 :במצטבר  להלן

  

 . 1976- ופים ציבוריים,  תשל"וחוק עסקאות גים הקבועים בהמציע עומד בתא . 9.1

  . 25 -  19אמור בסעיפים  ת מכרז בקאית כהמציע צירף ערבו . 9.2

 המציע רכש את מסמכי המכרז. . 9.3

 ,אדם כוח קבלי ידי על עובדים תסקהע חוק  י"עפ  השמירה בתחום שירות קבלן היו המציע . 9.4

הותלה או  בוטל שלא והתעשייה,   הכלכלה משרד של תקף ישיוןרב המחזיק , 1996 -ו"תש.  

המציע בעל רישיון בתוקף לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה, לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי  . 9.5

 . 1972 - שמירה, תשל"ב

 .ה ואבטחה שירותי שמיר במתןמוכח המציע בעל יסיון  . 9.6

 בעיין  המציע של חובותיו  קיום בדבר ,בו טההשלי בעלי ושל המציע של בכתב תצהירהמציע יצרף  . 9.7

 עהמצי על  החלים  הקיבוציים  וההסכמים ההרחבה צווי  ,העבודה  דיי לפי , עובדים זכויות שמירת

 .השירותים או העבודה אספקת לצורך כמעסיק
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ש . 9.8 מציע  להעדיף  רשאית  כפרהרשות  תושב  לרבות    הוא  תושבי קאסם  הים  מיותיו  שבעלי  תאגיד 

 ציע הזול. מהמחיר שהוצע ע"י המ 5%בד שהצעתו לא תעלה על כפר קאסם ובל

  הוכחת עמידה בתאי הסף

  

 חלק  יהוו  אשר,  להלן  המפורטים  והמסמכים  הפרטים,  האישורים  כל  את   להצעתו   לצרף  דרש  מציעה . 10

 :המציע מהצעת פרד בלתי

ף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק ף אישור תקהמציע יצר  9.1תאי סף    להוכחת .10.1

 אמן למקור, המעיד על כך, כי המציע היו עוסק מורשה וכן מהל ספרים כחוק. 

 . ההצעה לכתב) 6'(ג ספחת בקאית בוסח המצורף כציע ערבויצרף המ 9.2להוכחת תאי סף   .10.2

 המציע יצרף את צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז. 9.3להוכחת תאי סף  .10.3

סף   .10.4 תאי  ריש  9.4להוכחת  אישור  את  יצרף  קבלן  המציע  היותו  בדבר  תקף  בתחום יון  שירות 

 . והתעשייה  השמירה ממשרד הכלכלה

 המציע יצרף רישיון תקף לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה.  9.5להוכחת תאי סף  .10.5

סף  להו .10.6 תאי  ימלהמצי  9.6  כחת  את  ע  ויצרף  חתום   .Error! Reference source not foundא 

 ע"י עו"ד. 

 ספח בוסח    עובדיםיין זכויות  יום חובות בעתצהיר בסבר קיצרף  המציע    9.7להוכחת תאי סף    .10.7

 חתום על ידי עו"ד.  ההצעה לכתב) 3'(ג

  

 :מסמכים ואישורים וספים . 11

 ."ממע מטעם  מורשה עוסק תעודת .11.1

 . ההצעה לכתב) 1('ג ספחשל המציע על העדר יגוד עייים בוסח  תצהיר .11.2

 לכתב )  1('ג  ספחבוסח  ותשלום שכר מיימום  בדבר העסקת עובדים זרים כדין  של המציע    תצהיר .11.3

 . ההצעה

המציע לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש, לרבות   על .11.4

א הוראות  עמודי  מסעל  כל  וכן  אל  לה  שישלח  ה מך  ידי  על  וספות,   עירייההמציע  הוראות  כגון 

 שיתקיים וישיבת ההבהרות וכד'.ככל  –כום סיור הקבלים סי

  

רשאית    עירייהה הבלעדי    –תהיה  דעתה  שיקול  המפורטים   - לפי  המסמכים  כל  אליה  צורפו  שלא  הצעה  לפסול 

  לעיל. 
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  מוקדמות  בדיקות 

  

א . 12 ויבדוק  יקרא  מסהמציע  כל  המכת  אחרימכי  באמצעים  ויקוט  העבודות  ביצוע  במקום  יבקר  ם רז, 

את   המקום,  תאי  את  לחקור  כדי  כחוצים  לו  הקשיים הראים  ואת  הדרשת  העבודה  וכמות  מהות 

 העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת החוזה. 

  

העבודות . 13 ולביצוע  זה  למכרז  הוגע  בכל  וספים  והסברים  בהוראהכלולו  ידיעות  יימסרו  ת  ותיו 

  .כתב ההזמנה – 'א חלקרט בבאמצעות שאלות ההבהרה כמפוים ילמעוי

 

  ההתקשרות  והיקף  תקופת

  

 עם חתימת ההסכם בין המשרד לספק. תחללפי מכרז זה תקופת ההתקשרות  . 14

  

 .  חודשים 36תקופת ההתקשרות תהיה ל   . 15

  

מוקית זכ  עירייהל . 16 והמוחלט, להאריך תוקפוה (אופצ ות ברירבלבד  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  של   יה), 

חודשים (שים עשר) כל תקופה, הודעה בכתב תשלח לקבלן    12תקופות וספות של  שתי  חוזה זה למשך  

  (שלושים) יום לפי תום תקופת החוזה. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות חוזה זה. 30לפחות 

 

הר . 17 החודשים  תקופאשוים  ששת  זושל  תקופה  במהלך  יסיון.  כתקופת  בזה  קבעים  החוזה  רשאית   ת 

, עפ"י שקול דעתה המוחלט והבלעדי, להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת ע"י מתן  עירייהה

 ימים מראש. 30הודעה לקבלן של 

 

ל או לבט/בודות ואו להפחית מהיקף הע/ורשאית לצמצם    עירייההמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,    . 18

 שלובכתב  מראש    הודעה לקבלן    שתיתן   ובלבד  , בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,עבודותסוגי  

 . הביטול אואו השיוי  הצמצום בדבר ימים  45

  

  ערבות המכרז 

 

ה . 19 לטובת  אוטוומית,  בקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  מציע  כל  של  עירייהעל  בסך  חמישים (  ₪  50,000, 

חדש  אלף המצורפתסח  בו)  יםשקלים  חתומה  ההצעה  לכתב )  6'(ג  ספח   הערבות  כשהיא  הבק   ידי- על, 

 . ")המכרז ערבותמוציא הערבות (להלן: "

 

 ). כולל(  20/06/2023  ליוםעד  בתוקףעל ערבות המכרז לעמוד  . 20
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לחי . 21 ויתת  מותית  בלתי  אוטוומית,  תהא  המכרז  על ערבות  דריש- לוט  חדפי  בכתב  של - ה  צדדית 

העירייהה על  להטיל  בלי  שה  עירייה,  ובלי  דרישתה,  למק  או  להוכיח  חובה  להציג    עירייהכל  תצטרך 

 לבק כל מסמך ו/או ראיה כלשהו וסף על דרישת החילוט.

 

ות על תהיה רשאית להור  עירייהפי כל דין ו/או הסכם, ה- על  עירייהבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקה ל . 22

 ם הבאים:בות המכרז, כולה או חלקה, ובכלל זה בכל אחד מהמקריילוט ערח

  

 המציע הג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסות או בחוסר יקיון כפיים; ו/או  .22.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; ו/או  .22.2

 ת; ו/או שת הצעוהמציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד להג .22.3

ל .22.4 פעל  לא  המציע  במכרז,  השירות  את  ליתן  שבחר  המכרז אחרי  במסמכי  הקבועות  ההוראות  פי 

על ההסכם עימו.  עירייהאי מוקדם לחתימת השקיומן מהווה ת 

 

על . 23 שהוגשה  מכרז  לאחר - ערבות  מציע,  לאותו  תוחזר  במכרז  השירות  את  ליתן  בחר  שלא  מציע  ידי 

השירות   למתן  ההסכם  מכ שיחתם  עמושא  זה  הזוכה.  רז  תוחזרה ם  שהיא,  סיבה  מכל  המכרז,  בוטל 

  שר) ימי עבודה ממועד ביטול המכרז כאמור.(ארבעה ע 14יות המכרז לכלל המציעים, תוך ערבו

 

ה . 24 בידי  להלן  האמורה  הביצוע  ערבות  להפקדת  הקבועות עירייהבכפוף  ההוראות  יתר  כל  ולקיום   ,

תשיב לזוכה את ערבות   עירייהעל ההסכם, ה  רייהיעתימת הבמסמכי המכרז המהוות תאי מוקדם לח

 ידיו. - ה עלהמכרז שמסר

 

 ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא צורפה לה ערבות המכרז. . 25

  
 

  ההצעה  תוקף

  

 20/06/2023 - ההצעה תישאר בתוקף עד ליום ה . 26

  

  
  המחיר הצעת טופס   הגשת

  

 על המציע להגיש את הצעת המחיר במעטפה סגורה ופרדת.  . 27

 

 רכיב. וע כל דו עבור ביצהיתת על יההצעה  את ,המחיר הצעת כתב בטופס בדיו לרשום עהמצי  על . 28

  
29 .  ימלית לשעת עבודההעלות שמוכה מאין להציע הצעההמוגדרת   כר המי  
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תקבע ה  ,עירייהאם תמצא ה . 30 את    עירייהשגיאה בהכפלת מחירי היחידות בכמויות, או שגיאה בסכום, 

 צעה של המציע, על פי מחירי היחידות שרשמו.סכום ההייחשב כהסכום הכללי המתוקן אשר 

 

בשעות יעסיק והקבלן ככל  .וספות שעות  עלות בגין תוספת לקבלן תשולם לא  כי מובהר . 31  עובדים 

לקבלן  ישולמו לא ,כן כמו בלבד. הקבלן על הוספות השעות בגין העסקתם עלות תחול  וספות,

 הבראה  דמי ,חופשה דמי ,וותק תוספת העובד (לרבות תקמוו עותהוב עבודה שכר עלויות בגין תוספות

 שלעיל.  הצעתו במסגרת בחשבון אלו רכיבים להביא  הקבלן ועל ב)"וכיוצ

 

 , והאבטחה  השמירה במערך עובד של עבודה שעות  כל בגין לקבלן תשולם אשר השכר לעלות בוסף . 32

 : שלהלן בטבלה כמפורט וספות עלויות לקבלן  ישולמו

 ,בפועל  ההוצאה ביצוע על ח "רו ואישור תיעוד כגד ן בל לק שולםי  מחלה 
  . השמירה בעף ההרחבה  צו להוראות בכפוף

 ביצוע  על ח"רו  ואישור תיעוד כגד בשה פעמיים  לקבלן  ישולם  שי לחג 
  . שמירה בעף ההרחבה צו להוראות בכפוף ,בפועל ההוצאה

 צו  להוראות בכפוף ,ח"רו שוראי הצגת כגד בשה פעם לקבלן ישולם  מעק מצוייות
  . השמירה בעף  ההרחבה

 

33 . יקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב  וי, תוספת, מחאין לרשום שי

המכרז. במסמכי  במפורש  תבקש  הדבר  אם  אלא  שהוא  אחר  אופן  בכל  או  שלא   לוואי  כזה  רישום  כל 

 ההצעה. לפסילת להביא  , אך עלולעירייהתבקש, לא יחייב את ה

 

מהמצי  עירייהה . 34 לדרוש  הזכות  את  לעצמה  ויתושומרת  במהלך העיון בהצעתו הסברים  ח של מחירי ע 

ההסברים  את  למסור  חייב  יהיה  והמציע  מדי  מוכים  או  גבוהים  לה  הראים  מסוימים  יחידות 

ל האלה  ל  עירייה והיתוחים  למסור  המציע  יסרב  אם  מטעמה.  מומחים  למ  עירייהו/או  ומחים ו/או 

המ תהיה  כאמור,  יחידות  מחירי  ויתוח  הסברים  את    ייהעירטעמה  ולחלט  הצעתו  את  לפסול  רשאית 

הערבות הבקאית שהפקיד עפ"י תאי מכרז זה, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין הפרת תאי המכרז 

 וזאת ללא צורך בהוכחת הזק.

 

 

  אישורים  והמצאת  המכרז מסמכי על חתימה

  

המציע . 35 ע לחתום    על  כל  לעל  שעליו  המכרז  בחומר  הכלולים  המסמכים  של  ועמוד  על  מוד  לרבות  הגיש, 

שישל מסמך  כל  וכן  אלה  הוראות  העמודי  ידי  על  המציע  אל  סיכום   עירייהח  וספות,  הוראות  כגון 

 וישיבת ההבהרות וכד'.

  

 עלולה להיפסל.  –הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן  . 36

 

 תעודת הזהות שלו וכתובתו. על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר ה מוגשתאם ההצע  . 37
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אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות, יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף ייפוי כוח או  . 38

יתר  שמות  את  ההצעה  בגוף  ירשום  וכן  השותפות  בשם  לחתום  זכותו  על  המעידה  אחרת  הוכחה 

 דות הזהות שלהם וכתובותיהם. פרי תעופים, מסהשות

 

יד  . 39 על  מוגשת  ההצעה  מורשיאם  יחתמו  תאגיד,  חותמת    י  בצירוף    מכתב   ויצורף  התאגידהחתימה 

 ידי  על(מאושר    מסמך  גם  לצרף  יש.  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמך  מי  המאשר"ח  רו  או"ד  עו  בחתימת

 . מהליו של תמאושר  ורשימה התאגיד רישום על) מוסמכת רשות או"ח  רו או"ד עו

 

או   . 40 חברות  של  שותפות  ידי  על  מוגשת  ההצעה  וצרה  אם  אשר  יחידים,    ביצוע   לשם  במיוחדקבלים 

 קיום   על  מתאימות   הוכחות   ויצרף  מהשותפים  אחד   כל  של  אחד  ציג  יחתום,  המכרז  שוא  העבודות

 ציגי  לש  חתימהה  זכות  ועל  המוגשת  ההצעה  לגבי  שותף  כל  של  האחריות  מידת  על"ל,  ה   השותפות

  . השותפות

  

יחיד (חברה או   חברות או קבלים יחידים, יהיה חייב כל  במקרה של הצעה המוגשת על ידי שותפות של . 41

 המכרז.  קבלן) ממרכיביה של השותפות, לעמוד בכל תאי הסף שקבעו במסמכי

 

  

  ההצעות  להגשת והזמן  המקום

  

 מסמכי הצעה"  - 08/2023'  מכרז מסרשום: "ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה  . 42

 

הצעת   –08/2023"מכרז מס'  –ביה יהיה רשום  עטפה סגורה ופרדת שעל גהצעת המחיר תוכס לתוך מ . 43

 מחיר". 

 

במסירה  . 44 מוגשת  להיות  זה,  במסמך  הכלולות  ההוראות  דרישות  כל  לפי  וחתומה  מושלמת  ההצעה,  על 

להלן: "המועד האחרון להגשת (    15:00שעה  ב    26/03/2023ליום  עד    .  כפר קאסם  עירייתידית בביין  

 ההצעות"). אין לשלוח את ההצעות בדואר.

 

 לעיל לא תובא לדיון. 44כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  . 45

  
  האומדן הכללי.כך שההצעה לא תעלה על    ₪ כולל מע"מ לחודש      250,000ה על  לי לא יע האומדן הכלל  . 46

  הצעה שתעלה על האומדן הכללי היא הצעה פסולה .  

 

  

 

  העבודות  לביצוע ערבות, החוזה חתימת
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ה . 47 ידי  על  תתקבל  שהצעתו  לעירייההמציע  וימציא  ספחיו  כל  על  החוזה  על  יחתום  חשבוו    עירייה,  על 

ערבות בחוזהת  בקאי  הוא,  של  כמפורט  בסכום  כחוק,  מבוילת  לקיום "ערבות  שתהווה  ₪    100,000, 

 , וכן אשור על קיום ביטוחים, הכל כמפורט בחוזה. עירייההחוזה", הכל להחת דעתה של ה

  

תוך   אלו  התחייבויותיו  לבצע  יהיה  המציע  מה  7על  ההודעה  קבלת  ממועד  קבלת   עירייה ימים  על 

 . עירייהיקבע על ידי האשר יאחר  הצעתו, או תוך פרק זמן

  

ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או את  לא יחתום על החוזה ו/או לא  המציע, אשר הצעתו תקבלה,    אם . 48

בסעיף   הקבוע  הזמן  תוך  הביטוחים  לקיום  ה  47האשור  תהיה  ביצוע    עירייהלעיל,  את  למסור  רשאית 

 . העיריי , לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההשי במקום דורג אשריע ת למצ העבודו

  
  הוצאות 

  

מחיר,   עירייהה . 49 הצעת  בהגשת  המשתתפים  של  כלשהן  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  לא 

לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קיית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות 

  ה.ות ממהובעבהגשת ההצעות ו/או 

  

  ושיויים   הבהרות

  

שהוא המועד   12:00בשעה    16/03/2023  יאוחר מעד לא  ,  עירייהאל ה  שאלות בקשר למכרז יתן להפות . 50

 azmib@kfar-qasem.muni.ilמייל באמצעות  –האחרון להצגת שאלות הבהרה 

קודם  עירייהה . 51 עת,  בכל  רשאית,  האחלמוע  תהא  ותיקוים ד  שיויים  להכיס  ההצעות,  להגשת  רון 

ה ובמסמכי  השיויים  המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  חלק מכרז  יהוו  כאמור,  התיקוים 

ו/או  רשום  בדואר  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  ממסמכי  פרד  בלתי 

 המכרז.  מסמכיוכשי בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי ר

  

גשו על  שהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוהמציעים יצרפו את הוראות השיוי האמורות כ . 52

 ידם. 

 

  שוות הוראות

  

שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור   עירייהה . 53

 מציעים. של ה  וויוןולא יפגע בעקרוות הש עירייהכזה לא יגרום זק ל

  

הצע  עירייהה . 54 כל  לדחות  הזכות  את  לעצמה  השומרת  כל  את  למסור  כולן,  ההצעות  את  או  עבודות ה 

שוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איה 

 ההצעה הזולה ביותר.
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  כתב ההצעה  –ג'  חלק
  לכבוד

  

  כפר קאסם עירייה

  

 ,..א  

  

    08/2023מכרז מס'    –כתב הצעה    דון:ה  

  

  
  

    1לי ספח כל –הצעת הספק 
  

עלות חודשית   שעות עבודה   מיקום/הצבה   כמות   סוג השירות 
המוצעת ע"י  

  הקבלן

סה"כ מחיר 
  כולל מע"מ 

בהתאם לקביעת   8  שומרי לילה 
  הרשות 

 18:00מהשעה 
 6:00עד השעה 

  למחרת בבוקר

    

בהתאם לקביעת     2יידת סיור
  רשות ה

 12ות יזמ
  שעות לילה 

   

לפי צרכי    2   עובדות יקיון  
   הרשות

      

סה"כ עלות  
  חודשית 

          

  
  
  

  הערה חשובה : 
  לחודש .₪ כולל מע"מ  250,000האומדן הכללי לא יעלה על 

  כך שההצעה לא תעלה על האומדן הכללי. 
  הצעה שתעלה על האומדן הכללי היא הצעה פסולה .  
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  ההצעה  לכתב ספחים

  ם עייי  ר יגודתצהיר העד  -   ההצעה  לכתב)  1('ג  ספח 

  וד עייים עדר יגתצהיר ה

  

  אי הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

  צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

  

של   .1  ______/______ מס'  מכרז  ממסמכי  כחלק  מוגש  זה  כפר    עירייהתצהיר 

  )זהמכר –להלן  ( קאסם

  

2. י  י מהו או שותפו של חבר    עירייהחבר  צהיר כי איי קרובו, סוככפר   עירייהבמכהן    עירייהואי

כחבר    קאסם שכיהן  מי  של  שלפי    12- ב   עירייהאו  ההצעות    החודשים  להגשת  האחרון  המועד 

  למכרז.

  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. - לעיין זה "קרוב" משמעו 

  

  . עירייהשותפו או סוכו של עובד ן זוגו, ואיי ב עירייהד יי עובהי מצהיר כי א

  

תאגיד ___________________________   .3 של  כמהל  מגיש   התאגיד)  –להלן  ( אי משמש  אשר 

 הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו.

  

גיד  קרי בתאעי  , שותפו או סוכו שהו בעל מיותבן זוגו  , כפר קאסם  עירייהאין בתאגיד עובד של  

  תאגיד.  מהל של ה או 

מכהן   עירייה  שותפו של חבר  , סוכו או)לעיל  2ו בסעיף  כמשמעות(, קרובו  עירייהאין בתאגיד חבר  

קאסם  עירייהב כחבר    כפר  שכיהן  מי  של  הצעות   12- ב    עירייהאו  להגשת  המועד  שלפי  החודשים 

 –ותי  יעתי ו/או אמב ידלמיט  -   שהוא  מהון או רווחי החברה או  %13- מלמכרז, אשר יש לו יותר  

  או עובד אחראי בחברה.  מהל

  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  עירייההידוע לי, כי וועדת המכרזים של  .4

  קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה כוזבת.

  .3 סעיף  כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי ייתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את    הערה:

הכאש הור  במכרז  ייתןמציע  תאגיד  המיות    א  בעל  ידי  על  או  מהלו  ידי  על  בו   התצהיר  העיקרי 

  .3וימולא סע'  2וימחק סע' 

  

  ולראיה באתי על החתום, היום בתאריך:_________________ 

  

_ ____________    _____________       ______________ ___________  

  תאריך  חתימה   
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  עורך דין  אישור

החת מטהאי  _   ,ום  מאשר_____ __עו"ד  בפי    ,____________  התייצב   _______________ ביום  כי 

שמספרה:  _________ מר____ זהות  תעודת  בשם ו  ________________ _הושא  להתחייב  המוסמך 

מספר   ת.ז.  לפי  זיהיתי  אישית/אותו  לי  והמוכר  עליו _______המציע  כי  שהזהרתיו  ולאחר   _________

י את  ישה כן יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אישר באוזאם לא יע  אותה וכי  ולה ורקהאמת כ  לומר את

  . כוות הצהרתו וחתם עליה בפי

_________ _   _____________       _________ ___________  

  תאריך          פרטי+ שם משפחהשם       

           + מספר רישיון  + חותמת + חתימה            
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  תצהיר בדבר קיום חובות בעיין זכויות עובדים   -   ההצעה  לכתב)  3'(ג  ספח 

  

  תצהיר בדבר קיום חובות בעיין זכויות עובדים

הח"מ,    /אי ו  _________________או  מספר_______________  ת.ז.  ת.ז.   - ושא/ת  ושא/ת 

שהוזהרתי/ לאחר  עלי  הוזהרומספר______________  לו /כי  האמ עליו  את  צפוי/ים מר  אהיה/היה  וכי  ת 

  לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה/עשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן: 

המכהן/  המציע.פ. ________________ (להלן: "ח_______________  ב  השליטה י  /בעלאו  /אי .1  ,("

תצהיר   ליתן  ומוסמכים  ומוסמך/  המציע  כמהל  מטעםמכהים  בהמציע    זה  עם    מכרז מסגרת  בקשר 

  "). המכרז(להלן: " 08/2023פומבי מספר  

  .1981 –"א תשמ(רישוי),   הבקאות בחוק כמשמעותו –" שליטה בעל"

  השליטה י  /בעל  בבעלות  אחרות   חברותאו  /ו  במציע  השליטהי  /בעל,  המציע  כי ים,  /מצהיראו  /אי .2

  ההרחבה   צווי  פי  ועל  העבודה  חוקי  פי  על  בדיםעו  זכויות  בעיין   חובותיהם  את  מקיימים  במציע

    : להלן   העבודה   חוקי   לרבות ,  לעף הרלווטיים הקיבוציים וההסכמים

  . 1959 –שירות התעסוקה, תשי"ט  חוק . א

  . 1951 –"א תשי, ומוחה עבודה שעות חוק . ב

  . 1976 –"ו תשל, מחלה דמי חוק . ג

  . 1951 –"א תשי, שתית חופשה חוק . ד

  . 1954 –"ד תשי, שים עבודת חוק .ה

  . 1996 –"ו תש, ולעובד בדתלעו שווה שכר חוק . ו

  . 1953 –"ג תשי, הוער עבודת חוק . ז

  . 1953 –"ג תשי, החיכות חוק .ח

  .1949 –"ט תש),  לעבודה (החזרה  משוחררים חיילים חוק . ט

  . 1958 –"ח תשי, השכר הגת חוק . י

  . 1963 –"ג תשכ, פיטורים פיצויי חוק . יא

  . 1995 – "התש ], משולב[וסח  הלאומי  הביטוח חוק . יב

  . 2002 –"ב תשס), עבודה(תאי  דלעוב  הודעה חוק . יג

חברות   האחרוות  השים  בשלושכן, אי/או מצהיר/ים, כי    כמו .3 ו/או  השליטה במציע  בעל/י  המציע ו/או 

העבודה  חוקי  פי  על  חלוט  דין  בפסק  ו/או  פלילי  בדין  הורשע/ו  לא  במציע  השליטה  בעל/י  בבעלות  אחרות 

ציים הרלווטיים לעף. וכי מיהל ההסדרה כמים קיבוה ו/או הסי ההרחב פי צוו  המפורטים לעיל ו/או על
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ה במשרד    אחרות  חברותאו  /ו  במציע  השליטהי  /בעל,  המציע  את  קס  לאוהתעשייה    כלכלה והאכיפה 

 שקדמו  האחרוות   השים  בשלוש  העבודה  חוקי  של  הפרה  בגין  בקסות   במציעה  השליטהי  /בעל  בבעלות

  .למכרז תהצעו  שתלהג האחרון למועד

 או

כי    כמו מצהיר/ים,  אי/או  ו/או   האחרוות  השים  בשלוש כן,  במציע  השליטה  בעל/י  ו/או  המציע 

חוקי  פי  על  חלוט  דין  בפסק  ו/או  פלילי  בדין  הורשע/ו  במציע  השליטה  בעל/י  בבעלות  אחרות  חברות 

  ף. יים לעהרלווט העבודה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים 

חברות   בכתב   תצהיר  ףלצר  יש ו/או  במציע  השליטה  בעל/י  המציע,  של  פלילי  בדין  ההרשעות  יפורטו  בו 

אחרות בבעלות בעל/י השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקסות שהושתו  

  העבודה   חוקי  של  הההפר  יןבג,  והתעשייה  הכלכלה על מי מאלה על ידי מיהל ההסדרה והאכיפה במשרד  

  . למכרז ההצעות להגשת האחרון מהמועד האחרוות השים  בשלוש

  ]. המיותר הסעיף את למחוק יש[

  .  אמת   היו   דלעיל ו  / תצהירי   ותוכן חתימתו,  / חתימתי   וזו שמו,  / שמי   זהו  .4

  

  תאריך

 

  שם פרטי ושם משפחה  

 

  תפקיד אצל המציע   מספר תעודת זהות

 

 חתימה  כתובת

  "ד עו   ר אישו 

עוה"ד_  אי בפי _____________הח"מ,  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת   ,__

מספר______________                       ת.ז.  ושא/ת  מר/גב'_______________ 

מספר________  - ו ושא/ת.ז.  שהזהרתיו_______מר/גב'________________  ולאחר  הזהרתי   /_ 

י עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן,  אותם, כ

מר/גב'_________________   בפי.  עליה  וחתמו  וחתם/  ה"ל  הצהרתם  הצהרתו/  כוות  את  אישר/ו 

  / וחתימתו  עהמצי  בשם  זה  הירצת  על   וםלחתמוסמכים  /מוסמךומר/גב'_____________________  

  . המציע את מחייבת חתימתם

  "ד עו_______________,  

  )וחותמת חתימה, מלא(שם 
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  כתב ערבות   -   ההצעה  לכתב)  6'(ג  ספח 

  __________________ ביטוח חברת/הבק שם

  

  __________________  הטלפון' מס

  

  ___________________  הפקס' מס

  

  ערבות  כתב

  לכבוד

  כפר קאסם עירייה

  

  

  ' ___________________________מס ערבות: ןהדו

  

  לבקשת

 ____________________________________________________________________  

  ) המציע (שם 

  

  .בלבד₪  50,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים או

  

  

  ")  יב החי" להלן_____ ( _______: _____________________________מאת תדרשו אשר

  

  י אבטחה, סיור ושמירה  שירות  08/2023   מכרז מס' עם בקשר

  מבלי, רשום בדואר הראשוה דרישתכם מתאריך יום 14 תוך ל"ה הסכום את לכם שלם או

 יבלחי  לעמוד  שיכולה כלשהי הגה טעת כלפיכם  לטעון ומבלי דרישתכם את למק חייבים  שתהיו

  . החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר

  

  20/06/2023תאריך  עד בתוקף תהיה זו ערבות

  

  :  שכתובתו הביטוח חברת/הבק  לסיף להפות יש זו ערבות פי על דרישה

  

 _________________________________  

  הבק שם

  

_____________________ _____      ________ ________________  

  הביטוח חברת/הבק  סיף כתובת          הסיף' ומס הבק' מס
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  . להעברה יתת איה  זו ערבות

  

  

ידוע לי כי אי התאמה לוסח ה"ל עלול   –בדקתי ומצאתי כי הערבות המצורפת תואמת את הוסח בדף זה 

 לגרום פסילה של הצעתי. 
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  08/2023 חוזה מס'

    עירברחבי העשייה  ירה באזור התתי אבטחה ושמשירומתן 
  

 

    ביום   כפר קאסםבשערך וחתם  

  

  

          

  

  - אחד מצד-               כפר קאסם  תעירייבין:  

  ") עירייה(להלן: "ה

  

  מוקד לב הארץ אבטחה ויקיון בע"מ לבין:_

  (להלן: "הקבלן")   

  

  - שי צדמ-                          עיריית כפר קאסם  רח'

      

  

 

  ;י אבטחה, סיור ושמירה שירותלביצוע מכרז  פרסמה עירייהוה  הואיל:

  

העבודות   והואיל:  את  לבצע  עצמו  על  לקבל  והסכים  המכרז  במסגרת  הצעה  הגיש  והקבלן 

  שוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז ותאיו.

  

  צדדים כדלקמן: ין הה בלפיכך הוצהר, הוסכם והות      

  

  י ללכ  –לחוזה  1פרק 

  

 דין המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות החוזה.  1.1

  

 בחוזה זה תהה למוחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 1.2

  

מס'     - "המכרז"  לביצוע    08/2023מכרז  ושמירה  שירותמכרז  סיור  אבטחה,  ; י 

  . עירייה י הל ידשהתפרסם ע

  . עירייה או ממלא מקומו, או מי שימוה על ידי ראש ה עירייהה קב"ט                     - "המהל" 
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  כלי רכב, ציוד ואמצעים הדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי     - "כלי רכב וציוד" 

  החוזה.       

  

  תוכית שתימסר בכתב על ידי המהל לקבלן.    - "תוכית עבודה" 

  

  (לאחר  יו, קבלי המשה שיועסקו על ידולרבות עובדיו, מועסקיו, מהל     - ן" הקבל"

  ) יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.עירייהקבלת אישור של ה

  

שירות    - "העבודות"  ושמירה  ביצוע  סיור  אבטחה,  העבודות בהתאם  י  כל   וכן 

  והתחייבויות שעל הקבלן לבצע על לפי מסמכי החוזה. 

  

  כחלק בלתי פרד מחוזה זה  רצ"בהלן המסמכים של  1.3

  

 ספח אישור קיום ביטוחים  – לחוזה' א 

 ספח קאיתערבות  – לחוזה' בב 

 ספח התחייבות העסקת עובדים תושבי כפר קאסם  – ' לחוזהה  

  

  חוזה זה, יכוו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה". טים לעיל, לרבות כל המסמכים המפור

  

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התאים והדרישות   1.4

דים  שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על לפי הדרישות והתאים המפורטים בהם ובמוע

 עו. שקב

 

(שעות    06:00עד    18:00 מהשעה  על ידי עובדיו, י אבטחה, סיור ושמירה  שירות יספק הקבלן 1.5

 לדרישות המזמין. בהתאם או/החושך)  ו

  
– לרבות ,השמירה  שירותי מתן לשם  הדרשים  האמצעים את לעובדיו לספק מתחייב הקבלן 1.6

 כי  ,יובהר .לשימוש ייםראו או/ו חדשים יהיו אשר ,ואחיד םאימת  דביגו למעט לא אך

 ובאחריותו חשבוו על יהיו  ,לספק הקבלן שעל ,הציוד ,האביזרים ,הביגוד עבור התשלום

 (הביגוד צריך להיות אחיד עם לוגו של החברה ומס' טלפון).הבלעדית

  

הכס 1.7 המשאבים  היכולת  הידע,  את  לו  יש  כי  ומתחייב  מצהיר  הכהקבלן  ישורים,  פיים, 

ל על מת  הדרש  וכל  המקצועיים  העובדים  הציוד  גבוהה המיומות,  ברמה  העבודות  את  בצע 

 ובהתאם למסמכי החוזה. 
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הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה   1.8

דין   כל  פי  על  אחר  תאי  מילוי  ו/או  היתר  ו/או  רשיון  קבלת  רקמחייב  קבלת   תבוצע  לאחר 

 אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תאי.

  

  

  ביצוע העבודה   –לחוזה 2פרק 

  

העבודה 2.1 בביצוע  יתחיל  תוך    הקבלן  מאשר  יאוחר  התחלת   30לא  "צו  קבלת  מיום  יום 

 העבודה" שייחתם על ידי המהל ובתיאום מלא עם המהל. 

  

 ווה חלק בלתי פרד מהחוזה. ' המהגח  העבודה תבוצע בהתאם למפרט הדרישות לביצוע ספ  2.2

  

הקשור  2.3 בכל  בעקיפין  ו/או  במישרין  המתייחס  דין  כל  הוראות  את  למלא  מתחייב  הקבלן 

 העסקת עובדי קבלן המתעדכות מפעם לפעם. העבודה, לרבות הוראות לביצוע 

  

בביצוע   2.4 תקלות  למוע  כדי  הדרושים  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  לקוט  הקבלן  על 

 ראות המהל או באי כוחו למיעתן. חר כל הוולמלא א העבודה,

 

ויס 2.5 מקצועית  בצורה  זה  בחוזה  למפורט  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב  ודית הקבלן 

 ולהל יומן עבודה בהתאם להוראות המהל. 

  
 כוח קבלי ידי על עובדים העסקת חוק י"עפ השמירה בתחום שירות קבלן היו הקבלן 2.6

 בוטל שלא והתעשייה    הכלכלה  משרד של תקף יוןבריש זיקהמח , 1996 -ו"תש  ,אדם

  .הותלה או

 

שמירה 2.7 לשירותי  משרד  וארגון  לקיום  בתוקף  רישיון  בעל  חוקרים הקבלן  חוק  לפי   ,

 . 1972 - פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב

 

ה 2.8 לציגי  יאפשר  בתאים   עירייההמציע  עמידה  לצורך  בעסק  וביקורות  סיורים  לקיים 

 מוכיחות עמידה בתאי הרישיון ככל שיידרש.מכתאות הה"ל ויציג האס

 

מהתחייבויות   2.9 לגרוע  זה,  הקבלןמבלי  בהסכם  המפורטות  עובדיו,  להעסקת  יחולו    ביחס 

 ההוראות הבאות:  הקבלןעל 

  
`  
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מתחייב   הקבלן 2.9.1 זה,  בכלל  דין.  כל  להוראות  בהתאם  עובדיו  את  יעסיק 

בי   הקבלן לצורך  המועסקים  עובדיו,  עבור  יהל  הסכםכי  תיק   צוע  זה, 

יכויים כדין, במסגרתו יכה עבור עובדיו את כל היכויים הדרשים על פי 

עבור יפריש  וכן  המס  לרשויות  כל הדין  לפי  הדרשות  ההפרשות  כל  את  ם 

הסכם קיבוצי   ובהעדר  קיבוצי,  הסכם  האיגוד    - דין או  ע"י  לקבוע  בהתאם 

באותו עף, במדיה    המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים

 עבור עבודה דומה. 

כל   הקבלן 2.9.2 זה  חוזה  של  לביצועו  בקשר  ידו  על  המועסקים  לעובדים  ישלם 

המגי זכות  או  הרחבה תשלום  צו  או  קיבוצי  הסכם  דין,  כל  פי  על  להם  עים 

הפרה   מהווה  זה  סעיף  הפרת  זה.  חוזה  הוראות  פי  על  וכן  עליהם  החלים 

 יידי. יסודית של החוזה ועילה לביטולו המ

השכר    קבלןה 2.9.3 רכיבי  הזכויות  כל  את  לעובדיו  משלם  הוא  כי  בזאת  מצהיר 

מכח הוראת חיקוק   המגיעים להם עפ"י דין, ובכלל זאת אלו המגיעים להם

העבודה,  דיי  של  האכיפה  להגברת  לחוק  השלישית  בתוספת  המויה 

בסעיף    2011- תשע"ב המויות  ההרחבה  צווי  הוראות  לחוק  25ומכח  (ב) 

מצהירה"ל.   הים    הקבלן  כן  וגובהו  לעובדיו  שמשולם  השכר  תשלום  כי 

בתקות  שייקבעו  השכר  לרכיבי  להתאימו  מתחייב  והוא  לדין  בהתאם 

- (ב) לחוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, תשע"ב28ותקו לפי סעיף  שי

2011  .  

לבין    הקבלן 2.9.4 ביו  העבודה  יחסי  את  להסדיר  הצורך,  במידת  מתחייב, 

המוע על  העובדים  את סקים  התואם  העסקה  בהסכם  זה  חוזה  לצורך  ידו 

ועילה   החוזה  של  יסודית  הפרה  מהווה  זה  סעיף  הפרת  זה.  חוזה  דרישות 

 המיידי. לביטולו

מ  הקבלן 2.9.5 יאוחר  לא  להעביר    60- מתחייב,  ההסכם,  על  החתימה  מיום  יום 

חוק הפיקוח על שירותים ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפסיוי" (כמשמעותם ב

תשס  פסיוי),  ובשיווק  פסיוי  (עיסוק בייעוץ  או 2005- "הפיסיים  ) (אחד 

את התשלומים הפסיוים עבור עובדיו רשימה   הקבלןיותר), שאליו מפקיד  

  הכוללת את הפרטים הבאים: 

המוע (א) העובד  של  זהות  תעודת  ומס'  ידשם  על  ביצוע סק  לצורך  ו 
  תשלומים פסיויים לקופה.   הקבלןחוזה זה, ושבגיו מפריש 

החת (ב) מיום  החל  העובד  של  החודשי  שכרו  החוזה  פירוט  על  ימה 
או החל מיום קליטתו של העובד או החל מיום שהעובד התחיל 

 לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העיין. 

מוחתם (ג) הוא  כאשר  לעירייה,  יועבר  מהרשימה  בחותמת   העתק 
או  חסר  רישום  דין.  עורך  ידי  על  וחתום  למקור",  זהה  "העתק 
 ו. כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטול
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  יקפיד על תאי עבודה הוגים לעובדיו ובמיוחד: הקבלן 2.9.6

יעסיק  (ד) לא  כן  וכמו  חוקית,  בדרך  עובדים  קבלת  על  יקפיד 
  עובדים שלגביהם יש מגבלות בטחויות.

לעובי (ה) לתעריף  שלם  בהתאם  סוציאליים  ותאים  עבודה  שכר  ד 
  שקבע ע"י האיגוד המקצועי. 

ה (ו) והסכמי  החוק  הוראות  כל  אחר  בקפדות  בקשר ימלא  עבודה 
  לקבלת עובדיו, העסקתם, תאי עבודה וכו'.

 רשימת העובדים תועבר לאישור מראש של המהל.   ) ז( 

התשלומים    הקבלן (ח) כל  את  עובדיו  לזכות  להפריש  יקפיד 
  ים לקופת גמל.הסוציאלי

  

 הפרטים את ביומו יום מדי בו וירשום יומי עבודה יומן יהל הקבלן 2.9.7

 :הבאים

 .העובדים מספר ) א( 

 כל שביצעו העובדים ושמות ,העבודות בוצעו בהם המקומות ) ב( 
 .המקום לפי עבודה

 .האויר מזג תאי ) ג( 

 .העבודה בביצוע והפרעות תקלות ) ד( 

 העירייה.  ט"קב י "ע לקבלן שיתו ההוראות )ה( 
  

  יחסי הצדדים    –לחוזה 3פרק 

  

של  3.1 והבלעדית  המלאה  ובאחריותו  בסמכותו  יהא  זה  חוזה  פי  על  העבודות  ביצוע  ארגון 

 ין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהועקו למהל במפורש במסמכי המכרז.הקבלן ואולם א

  

את   3.2 העבודות,  לביצוע  הדרוש  האדם  כוח  כל  את  חשבוו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 

עלי  ואמצעההשגחה  בכך.הם  הכרוך  אחר  דבר  וכל  עבורם  תחבורה  שלצורך    בעבודה  י 

הורא או  דין  כל  לפי  היתר  או  רשיון  רישום  חובת  קיימת  מוסמכת,  ביצועה  רשות  של  ה 

 או בעל היתר כאמור. רישיוןחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל 

ביק 3.3 השגחתו,  פיקוחו,  תחת  ימצאו  הקבלן  עובדי  כי  הצדדים  בין  ואחמוסכם  ריותו ורתו 

פי   על  בעבודות  והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  בלבד,  הקבלן  בלבד.  הקבלן  של 

ו/ עובדיו  ידי  על  החוזה  הסכמת  מסמכי  קבלת  (לאחר  ידו  על  שיועסקו  המשה  קבלי  או 

סוציאליות   עירייהה זכויות  שכרם,  תשלום  לרבות  מטעמו,  שבא  מי  וכל  ובכתב)  מראש 

אחר והפרשות  כדרשותשלומים  כי   ים  מתחייב  הקבלן  זה.  בתחום  וכמקובל  דין  פי  על 

לפ  מפעם  שייקבע,  המיימום  שכר  לפחות  ישולם  ידו  על  שיועסקו  וכי לעובדים  בחוק  עם, 

 ימציא לה אשור רו"ח בעיין.  עירייהלדרישת ה
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העבודה,   3.4 חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

 ס להעסקת עובדיו.יאות ביחהבטיחות והבר

 

יהיו   3.5 ולא  עצמאי  כקבלן  שבחוזה  התחייבויותיו  מבצע  שהקבלן  בזה  ומוצהר  מוסכם 

בין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או  ל  עירייהשוררים בין ה

ועובדיה, על כל    עירייהבשליחותו יחסי עובד ומעביד, וכל אלה אים משתלבים במסגרת ה

והובהכר מתאיו וך  בתאי  או  זה  בחוזה  אין  כי  מפורשות  מצהירים  והצדדים  מכך,  ע 

ה את  לפצות  ו/או  מעביד  עובד  יחסי  יצירת  דרישה   ייהעירמשום  עם  מיד  לשפותה,  ו/או 

ה על  שיוטל  חיוב  כל  בגין  ו/או    עירייהראשוה,  העובדתי  המצב  כי  בקביעה  ושיסודו 

 המשפטי שוה מהמוצהר בס"ק זה לעיל. 

  

  איסור הסבת זכויות והעסקת קבלי משה   –זהלחו  4רק פ

  

מזכו 4.1 חלק  כל  לאחרים  או  לאחר  להעביר  או  להסב  למסור,  זכאי  יהיה  לא  ו/או  הקבלן  יותיו 

שה ובמידה  בתאים  אלא  זה  חוזה  לפי  ובכתב   עירייהמהתחייבויותיו  מראש  לכך  תסכים 

  בלבד. 

כו 4.2 העבודות  של  ביצוען  את  לאחר  למסור  רשאי  הקבלן  מקאין  או  ובמידה לן  אם  אלא  צתן 

לפי זמן   עירייהשה עובדים בין ששכרם משתלם  ומראש, ואולם העסקת  בכתב  לכך  הסכימה 

רם משתלם לפי שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של  העבודה ובין ששכ

 העבודות או חלק מהן לאחר.

ה 4.3 אין    עירייה תה  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  האת  פוטרת ההסכמה  אמורה 

את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 ודות, באי כוחם ועובדיהם. מחדל של מבצעי העב

 

בהעברת   4.4 יראו  רשומה  בלתי  או  רשומה  שותפות  או  תאגיד  היו  והקבלן  יותר    25%היה  או 

לאחר או מזכויות השותפות  בין אםמהשליטה בתאגיד  אם    ,  בין  בבת אחת  ההעברה עשתה 

 לעיל.  4.1עשתה בחלקים, כהעברת זכות מוגדת לסעיף 

  

  וערבות  תמורה –לחוזה 6פרק 

  מורה לקבלן:הת 6.1

למחרת    6:00עד השעה    18:00מהשעה    בהתאם לקביעת הרשות    שומרי לילה  6.1.1

 בתוספת מע"מ כחוק.   ₪               תמורה בסך: ישולם לקבלן  בבוקר

ס 6.1.2 הרשות       יוריידת  לקביעת  לילה  12זמיות    בהתאם  לקבלן    שעות  ישולם 

 בתוספת מע"מ כחוק.  ₪                תמורה בסך: 
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על 6.1.3 חודשית  סה"כ  בסך:    ות  תמורה  לקבלן  בתוספת   ₪                 ישולם 

 מע"מ כחוק. 

סוג   7
 השירות 

שעות מיקום/הצבה כמות
  העבודה 

עלות  
חודשית 
המוצעת  

ע"י  
  הקבלן

פי לעלות  
    שעה

סה"כ 
מחיר 

כולל  (לא 
 מע"מ) 

מאבטחים 
 וסיירים 

       

יידת סיור לרבות 
הוצאות אחזקת  
כל  ועלויות 

  הציוד הדרש 

        

          עובדות יקיון 
עלות  סה"כ 

  חודשית 
      


