
 

 

 

 

 פומבי מסגרת מכרז 

 2017/02מס' 

 

 

 

 

 ח אדם ולמתן שירותי כ

עבור החברה לשרותי איכות 
 הסביבה בע"מ

 

 

 

 

 

 2017 אוגוסט



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

2 

 
 תוכן עניינים

 02/2017הזמנה להציע הצעות מס' 

 

 הזמנה להציע הצעותמסמכי ה – א'מסמך 
 

 והמלצות  פירוט ניסיון המציע, מציעפרטי ה – (1מסמך א)

  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה – (2מסמך א)

 על מחזור כספי הצהרת המציע - (3מסמך א)

 נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי - (4מסמך א)

 נוסח קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים - (5מסמך א)

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  – (6מסמך א)

 יםפליליאו הליכים תצהיר בדבר היעדר הרשעה  – (7מסמך א)

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר  – (8מסמך א)
 

  
   

 
 הצהרת והצעת המציע –מסמך ב' 

 
 

  ההתקשרות הסכם –' גמסמך 
 

  מפרט השירותים - נספח א'
 כל מסמכי המכרז והצעת הזוכה - נספח ב'

  1996-רישיון בתוקף כקבלן כח אדם בהתאם לחוק קבלני כח אדם, התשנ"ו - 'גנספח 
 אישור עריכת הביטוח - 'דנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים - ה'נספח 
 ם לפי חוקי העבודה וההסכםאישור עמידה בחובות ובתשלומי - ו'נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx


 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

3 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 במכרז מסגרת פומבי הזמנה להציע הצעות

 ח אדםוכשירותי למתן 

 כללי .1

אדם ח וכשירותי "( מזמינה בזה הצעות למתן החברה)להלן: " בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה
ייבחרו זוכה/זוכים במסגרת מכרז זה  .בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו

שיספק/יספקו )ככל שיספקו( בהתאם לצרכי החברה, את השירותים נשוא מכרז זה, והכל בהתאם 
לתנאי ההזמנה להציע הצעות והחוזה מצורף לה על נספחיו, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: 

 .("המכרז"

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 

 מועד פעילות

 10/8/2017 מועד פרסום המכרז

 24/8/2017 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 31/8/2017 פרסום השאלות והתשובותמשוער למועד 

 7/9/2017 המועד האחרון להגשת הצעות

 

ינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצו**

 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

ם לעיל בהודעה שתפורסם לשנות כל אחד מן המועדים המנויי את הזכות הלעצמ תשומר החברה

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.   מציעים, ולא תהא למי מהחברהההאינטרנט של באתר 

 

 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן ים בסעיף זה הפרטים המובא
ה תיי. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . המפורטת, תחייב ההוראה האחרת המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

ויוצבו  הזוכהאדם אשר יהיו עובדי ח וההתקשרות הינה התקשרות מסגרת למתן שירותי כ .2.1
-משרדי החברה שוכנים בתל במפעל החברה או במשרדיה )מפעל החברה שוכן בנאות חובב,

שירותי לתקופה מוגבלת או לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לצרכי החברה )להלן: " ,אביב(
ים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תהיה רשאית לפנות לספק"(, ח אדםוכ

"( בדרישה לקבלת הצעה למתן השירותים המבוקשים, הכל ספקי המסגרתשיבחרו )להלן: "

 201702/מכרז מס' 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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 "(.השירותיםכמפורט במסמכי המכרז ובחוזה על נספחיו )להלן: "

מטרת המכרז היא לבחור ספקי מסגרת שיתקשרו עם החברה בחוזה ואשר יספקו לחברה  .2.2
 'א נספח –במפרט השירותים שירותי כח אדם במגוון משרות במקצועות שונים כמפורט 

אליהם תפנה החברה מפעם לפעם בהתאם לצרכי החברה ולהוראות המכרז  להסכם )מסמך ג'(
 והחוזה.

בכל התשלומים מכל מן וסוג  יישא אשר במכרז הזוכה ידי על יועסקו"ל הנ העובדיםמובהר כי  .2.3
 המגיעים לעובדים אלו, בכפוף להוראות מכרז זה.

תבצע על פי החוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו והיא תכלול מתן ההתקשרות בין הצדדים ת .2.4
קצובות -שירותי כח אדם, בין לתקופות קצרות, בין לתקופות ארוכות ובין לתקופות בלתי

אשר יוצבו במפעל החברה ו/או במשרדיה. תיאור התפקידים, היקפי המשרה, ואיתור עובדים 
שר להעסקת העובדים תיקבע על ידי החברה איכות וכמות העובדים וכן כל דרישה אחרת בק

 באופן בלעדי בהתאם לצרכיה.

שיונות והיתרים תקפים כמפורט ילקיים במהלך תקופת ההתקשרות רספקי המסגרת ידרשו  .2.5
שיונות וההיתרים הנדרשים ילהארכת הר ודאגיוכנדרש על פי כל דין, וחוזה במסמכי המכרז, ב

כך שיהיו  המכרז ו/או החוזה ו/או מכוח החוקהתאם לתנאי ב הםלשם מילוי התחייבויותי
 בתוקף עד מועד סיום ההתקשרות.

לתמורה ם זכאייהיו ספקי המסגרת , והחוזה על פי המכרז הםבתמורה לקיום התחייבויותי .2.6
תעודכן בהתאם  של שכר העבודה לעובד התמורה. ב' מסמך, בה נקבו במסגרת הצעתם במכרז

יקוק ו/או צו הרחבה ו/או הוראות רשות מוסמכת של לעדכונים בדיני העבודה ו/או בכל ח
  .בחוזה, הכל כמפורט מדינת ישראל

מתן עבור ומלאה הינה תמורה סופית בהתאם להצעתם, שתשולם לספקי המסגרת, התמורה  .2.7
היא תעודכן אך ורק במקרה של עדכונים ו/או והשירותים ו/או כל חלק מהם על פי החוזה, 

 . עילל 2.6רט בסעיף יני העבודה כמפושינויים בד

שיהיה בתוקף במועד ולה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי  45בתנאי שוטף + התמורה תשולם  .2.8
 המצאת חשבונית מס כדין. ביצוע התשלום, בכפוף ל

ית, על תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים, החל ממועד חתימת החוזה. החברה תהיה רשא .2.9
שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת שנתיים או  פי

( שנים, עם כל ספקי המסגרת או עם חלק מהם, בהתאם 5פחות מכך, ועד למקסימום חמש )
 לשיקול דעתה הבלעדי.

יחד עם זאת, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, לפי שיקול דעתה, 
 ראש ובכתב לספקי המסגרת או לחלק מהם.בהתראה מ

 ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת, לביצוע הזמנות עבודה מעת לעת, והחברה איננה .2.10
המסגרת שיבחרו במכרז והיא תהיה רשאית להזמין  מתחייבת להיקף הזמנה מסוים מספקי

מין את השירותים מספקי המסגרת, בהיקפים שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואף לא להז
שירותים מספק מסוים בכלל, הכל לפי שיקול דעת החברה. דרישת החברה לקבלת שירותים, 

 ככל שתהיה, תיעשה בהתאם לצורכי החברה, תקציבה ושיקול דעתה הבלעדי.

כל ו/או השירותים הרשאה בלעדית להענקת י המסגרת ספקמובהר כי החברה אינה מעניקה ל .2.11
תיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים לה בכל עת והיא תהיה רשאית ,חלק מהם
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  .שרות דומה ו/או מקביל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

, כל מציע מתחייב ומצהיר כי הוא יהיה מנוע מלטעון בהגשת הצעה ובהשתתפות במכרז זה .2.12
טענה בקשר להסתמכות או להפסד הכנסות צפויות או כל טענה דומה בענין זה, והוא מוותר 

בויתור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף הזמנות מסוים במהלך  שבזאת מרא
 תקופת ההתקשרות.

כי החברה חתומה על הסכם לשירותי כוח אדם לפרויקט "פנליסטים", שהינו פרויקט מובהר  .2.13
נקודתי בו מוצבים עובדים בחברה לתקופה קצובה. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה 

תי השמת כוח אדם לפרויקט "פנליסטים" כאמור, אשר מוענקים אינם כוללים את שירו
 לחברה בנפרד.  

על המציע לקרוא את מסמכי המכרז, לרבות החוזה ונספחיו, וכל התחייבויותיו על פי תנאי  .2.14
המכרז והחוזה, ובעצם הגשת הצעתו ייחשב כמי שקראם, הבין את האמור בהם והסכים 

 להם.

אים המפורטים בחוזה המצורף למכרז זה, ובכל מקרה תנאי ההתקשרות המחייבים הם התנ .2.15
 יגברו תנאי החוזה. –של סתירה בין תנאי המכרז הכלליים ובין תנאי החוזה 

 סף תנאי .3

רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים בישראל, העומדים בדרישות 
 המצטברות הבאות:

 
במתן , הגשת הצעות במכרזל האחרון למועד בשלוש השנים שקדמולמציע ניסיון מוכח  .3.1

 ;בסך הכל עובדים בחודש 80-יפחת מבהיקף שלא ו לפחות, לקוחות 20-לשירותי כח אדם 

       )כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים ₪ מיליון 3-מ יפחתשנתי בהיקף שלא הכנסות למציע מחזור  .3.2
 ממתן שירותי כח אדם; 2014-2016

 סביבתה; למציע סניף באזור באר שבע או .3.3

יה על פי חוק העסקת עובדים ע"י יהמציע בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד הכלכלה והתעש .3.4
 ;1996-קבלני כח אדם, התשנ"ו

שרותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של חברות לאספקת  בארגוןהמציע חבר  .3.5
בענף כח  ההסכם הקיבוצי הכללי שליד איגוד לשכות המסחר וחל עליו החברה למשאבי אנוש

  . 7003/04ומספרו  16.2.04האדם שנחתם ביום 

השנים שקדמו למועד  5לא קיים הליך פלילי תלוי ועומד שטרם הסתיים או הרשעה במהלך  .3.6
האחרון להגשת הצעות של המציע ו/או מי ממנהליו או מורשה החתימה מטעמו ו/או בעלי 

תפות במכרזים ו/או בהליכים הזיקה אליו בעבירות שיש להם קשר לנושא המכרז ו/או להשת
דומים, ובכלל זאת היעדר הרשעה פלילית או הליך פלילי תלוי ועומד שטרם הסתיים בשל 

 הפרת דיני העבודה או דיני הבטיחות בעבודה.

 -, תשל"וב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2המציע, או מי מבעלי הזיקה בו )כהגדרתו בסעיף  .3.7
לחוק העבירות המינהליות,  5ודה שמונה לפי סעיף (, לא נקנסו על ידי מפקח עב1976

קנסות בשל  2-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ביותר מ 1985-התשמ"ו
 הפרת דיני עבודה;
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ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים(, לא 2המציע, או מי מבעלי הזיקה בו )כהגדרתו בסעיף  .3.8
האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  הורשעו בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה

 הצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר שנעשו בניגוד לדיני העבודה;

יל, רשאית ועדת המכרזים להחליט מטעמים מיוחדים לע 3.6-3.8על אף הוראות סעיפים 
שיירשמו, שלא לדחות הצעה במכרז אף אם לא התקיים לגביה אחד התנאים כאמור. 

רשאית הועדה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע או בעל הזיקה בהחלטה כאמור 
אליו, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע או 
בעל הזיקה אליו שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל 

 של המציע.

ל בעל זיקה אליו, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של דיני לא הוטלו על המציע או ע .3.9
ין זה יראו יעבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לענ

מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממנהל ההסדרה 
ד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עוב

 משתלם לו שכר.

 כולם הסף תנאי, מציעים מספר מטעם משותפת הצעה הגשת תותר לא כי מובהר ספק הסר למען
 צריכים זה הליך במסגרת הנדרשים והמסמכים האישורים ומלוא, עצמו במציע להתקיים צריכים

 עמידה/או ו כישורים/או ו וןבניסי להשתמש רשאי יהיה לא המציע. עצמו המציע שם על להיות
 יוכל לא זאת ובכלל, עצמו המציע שאינם לגורמים הנוגעים מסמכים/או ו אישורים/או ו סף בתנאי

 שותפים, קשורות חברותאם, -חברות, בנות חברות, אחיות לחברות הנוגעים בכאלה להשתמש
 '.וכד עסקיים

 

 הצעהה מסמכי .4

רטים להלן. מובהר כי כל המסמכים והאישורים על המציע לצרף את המסמכים והאישורים המפו
הבאים הם בבחינת תנאי סף מצטברים במכרז, וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה 

 אשר תחסר מסמך אחד או יותר מהמסמכים המפורטים להלן: 

כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים בכתב, ככל שנשלחו, כשהם חתומים  .4.1
 ,מקום המיועד לכךב לחתום על מסמכי המכרז ציעהחתימה של המ ה/מורשיעל מורש על ידו.

יש לצרף את מובהר כי על מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.  בשולי כל דף ובנוסף לחתום
 .הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' כשהוא חתום במלואו, על כל נספחיו

  פרופיל של המציע. .4.2

בהתאם לחוק העסקת  כח אדםה, לפעול כקבלן יהתעשיו הכלכלהממשרד  תקף שיוןירהעתק  .4.3
 ;, תחת שמו של המציע1996-עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו

 המציעלמועד הגשת ההצעות ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לגבי  תקףאישור  .4.4
 , לצורךולגבי בעלי שליטה בו בדבר ההרשעות והקנסות בתחום דיני העבודה ו/או היעדרם

 לעיל. 3.9הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 

שרותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי חברות לאספקת  בארגוןאישור כי המציע חבר  .4.5
של החברה למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר וחל עליו ההסכם הקיבוצי הכללי בענף 

 כח האדם.



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.

 

 

7 

, לעיל 3.3, 3.1 אי הסף בסעיף המציע עומד בתנ כשהוא ממולא כנדרש המעיד כי (1)א מסמך .4.6
ובות ומסמכים נוספים של גופים אשר התקשרו עם המציע בעבר לצורך המלצות כתלרבות 

 .המציע של האיכות ניקוד לקביעת ישמשוהנ"ל  והמסמכים ההמלצותמתן השירותים. 

 . (2מסמך א)רו"ח או עו"ד בנוסח  אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר על ידי .4.7

 של המציע , מחזור ההכנסות2016-ו 2015, 2014בכל אחת מהשנים המציע כי  הצהרה מאת .4.8

 .  (3מסמך א)בנוסח לא כולל מע"מ,   3,000,000₪ -לא פחת מ

 בעל מחזור הכנסות בהיקף כולל שלאת רואה החשבון של המציע כי המציע הינו אישור מ .4.9

מסמך בנוסח ,  2016-ו 2015, 2014 , לא כולל מע"מ, בכל אחת מן השניםלפחות, 3,000,000₪
 .(4א)

, חתום על ידי 1976 –ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חו תנאיםתצהיר בדבר קיום  .4.10
 .(5מסמך א)בנוסח  ,ומאושר כדין מציעחתימה מטעם ה המורש

בכל  הםם את חובותימימקיי ובעלי הזיקה אליולפיו המציע  קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  .4.11
, חתום על ידי מורשה חתימה הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם

 .(6מסמך א)בנוסח  ומאושר כדין,ועל ידי בעלי הזיקה מטעם המציע 

, הליכים פליליים, עיצומים כספיים והליכים כמפורט בדבר היעדר הרשעה פלילית תצהיר .4.12
ועל ידי בעלי הזיקה ם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע מיחתו לעיל 3.6-3.8בסעיפים 

 .(7מסמך א)כדין, בנוסח  יםומאושר

 תיקון) ציבוריים גופים עסקאות חוקבדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לתצהיר  .4.13

 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, ול2016  -ו"התשע ,שעה( והוראת 10 'מס
  (.8מסמך א)בנוסח , 1998

 ,1976-ם, תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבורייאישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס  .4.14
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  מציעהמעיד כי ה

וכי  ,חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976 -הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי 

 ע"מ.חוק מ

 עותק מתעודת עוסק מורשה של המציע. .4.15

מאת רשם  1.8.2017מוקדם מתאריך שאינו הינו "תאגיד": תדפיס נתונים  מציעבמקרה  וה .4.16
בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים  /השותפויותהחברות

 על נכסיו. 

וחתום ממולא  "(פיתההצעה הכסטופס )להלן: " 'במסמך הצהרת והצעת המציע בנוסח  .4.17
 כנדרש.

 מובהר כי:

חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. הינו  ההצעה הכספיתטופס של  מילויו .4.17.1
 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע במידה וייבחר כזוכה לכל דבר ועניין. 

http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
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מע"מ התמורה המוצעת במסגרת ההצעה הכספית לא תכלול מע"מ, ואליה יתווסף  .4.17.2
 . כדין

כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים  מובהר
 במכרז בלבד.  ציעהנדרשים במכרז, יהיו על שם המ

, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת המכרזכל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי 
לא יהיו בני תוקף כלפי החברה או מי או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת,  המכרזבמסמכי 

מטעמה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה 
 הנוסח שהוכן על ידי החברה יחייב את הצדדים ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. 

נם ברורים או לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאי
, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול כלשהו פרטסותרים זה את זה או החסיר 

דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או 
 ועדתיתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. כן רשאית 

המכרזים להתעלם מפגמים טכניים, פגמים שאינם מהותיים ופגמים אשר אינם מצדיקים את 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי. הכלפסילת ההצעה על הסף, 

 

 הבהרות ושינוייםחוברת המכרז,  .5

 מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת:את חוברת מסמכי המכרז ניתן להוריד  .5.1

http://enviro-services.co.il/  כמו כן ניתן לקבל את חוברת המכרז וספקים מכרזים"תחת לשונית ."
, 8:30-13:00ה בין השעות -תעשייתי בנגב, נאות חובב, בימים א-, בכתובת פארק אקובמשרדי החברה

 וכנגד מסירת פרטים של המשתתף.

ודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביס .5.2
התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו 

 5.3 וזאת עד למועד הנקוב בסעיףבצורה מרוכזת בקובץ וורד, לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, 
 .להלן

לא  2017/824/ עד ליום ,meital@escil.co.il"ל בדואוקה מיטל אקגב' לשאלות הבהרה תוגשנה  .5.3
כל תשובה מהחברה ו/או מנציג . , בדוא"ל חוזרהדוא"ליש לוודא את קבלת  .10:00יאוחר מהשעה 

באמצעות פקסימיליה ו/או דואר אלקטרוני לכתובות  החברה, כפי שיתמנה מעת לעת, תהא בכתב
 קף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. ולא יהא תו שסיפקו המציעים במסמכי המכרז,

 תכלולנה הפניות. כדלהלן ייעשוחברה ה תשובות ומתן המציעים של הבהרה ובקשות שאלות העברת .5.4
שאליהם ניתן  'פקס ומספר אלקטרוני דואר כתובת, מענו, השואל המציע שם, המכרז' ומס שם את

יף הרלוונטי במסמכי המכרז להעביר מידע עבורו. בחלקה המהותי, הפנייה תכלול את החלק והסע
  שעורר את השאלה, ואת שאלת ההבהרה, כשהיא מנוסחת בצורה בהירה ומלאה.

 :/בקשהשאלה לכל ביחס

 פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף בפרק

  

 

שיב לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לכתובת הדוא"ל המצוינת לעיל, באופן תלא חברה יודגש, כי ה .5.5

http://enviro-services.co.il/
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תשובות  להשיב על כל השאלות שיוגשו. תמתחייב האינחברה כן יודגש, כי ה ובצורה המפורטים לעיל.
באתר האינטרנט של חברה פרסם התלעיל,  5.3 לשאלות ההבהרה שתתקבלנה עד למועד הקבוע בסעיף

התשובות יפורסמו ללא זיהוי המציע שהפנה את .  http://enviro-services.co.ilבכתובת: החברה
 השאלה. 

וו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפן להצעה, חתומות בכל עמוד על ידי תשובות אלה יה
 .מורשה חתימה מטעם המציע

במענה  תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם .5.6
ויהוו חלק  , בדף המכרזדלעיל לפניות המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר האינטרנט

באופן שוטף עד למועד  בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט
ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה  הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי

 ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

במסמכי המכרז, , להכניס שינויים ותיקונים ההצעותשת החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הג .5.7
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

 .ממסמכי המכרז ומתנאיו

כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים  מציעה , מצהירהצעתועם הגשת  .5.8
, יהיה מנוע מלטעון כי לא ההצעהאת מסמכי שהגיש  מציע. םעתו על בסיסמכל סוג שהוא, והגיש הצ

 היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, תקבע יהםלגב במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות ,להסרת ספק .5.9
י בהירות ו/או לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מא מציעהחברה את הפרשנות המחייבת. ל

 סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6

הצעת המשתתף במכרז, עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים, תוכנס למעטפת המכרז  .6.1
 14:00עד השעה  7/9/2017התשע"ז,  אלולב 'טז, 'הותוגש כשהיא סגורה היטב, לא יאוחר מיום 

חברה לשירותי איכות סביבה ה"( לתיבת המכרזים של הצעות להגשת האחרון המועד)להלן: "
 .תעשייתי בנגב, נאות חובב-הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו

ועדת המכרזים רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .6.2
 שיקבע המשרד.ובהודעה שתפורסם בדרך 

או במועד נדחה כאמור בסעיף שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות  הצעה .6.3

 .כלל תידון לאלעיל, לפי הענין,  6.2

 בתיבת המכרזים, אינם המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .6.4
הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון . עונים על דרישות המכרז

 להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  .6.5
 רות הפגמים שנפלו בה, הכל לפי שיקול דעתה.לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למ

 הבין, לעיל האמורים המקדימים בתנאים עומד הוא כי בזאת מצהיר המציע כי פירושה ההצעה הגשת .6.6
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 מלוא את קיבל הצעתו את הגיש בטרם וכי, תנאיהם לכל הסכים, המכרז נשואהשירותים  מהות את
 לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, תוהעובדו הפרטים, הנתונים כל את בדק, האפשרי המידע

 .וחלקיו פרטיו כל על המכרז של כלשהו תנאי/או ו פרט הבין לא/או ו ידע

 יחתום אחר דף ובכל, במפורש לכך נדרש שבו המכרז בחוברת מקום בכל מלאה חתימה יחתום המציע .6.7
 .תיבות בראשי

 ובתוספת בתאגיד המוסמכים םהגורמי החלטותפי -על לכך שהוסמך מי רק יחתום המציע בשם .6.8
 מחייבת החתימה וכי כאמור המוסמך זהות בדבר"ד עו אישור ויצורף(, הצורך)במידת  התאגיד חותמת

 נדרש מציע שבו מקום. התאגיד בשם ומסמכיה ההצעה והגשת זה מכרז לעניין לרבות, המציע את
 .בלבד חותמת באמצעות תהיה החתימה, תיבות בראשי לחתימה

 או, במשותף מציעים שניידי -על המוגשת אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין כי יובהר .6.9
 .יותר

 

  תבחינת ההצעו .7

עומדים בדרישות ועדת המכרזים כי המסמכים שהגיש כל מציע  תוודאלאחר מועד הגשת ההצעות  .7.1

 דלעיל. 4-ו 3 פיםובתנאי סעי

שייעשו במסמכי  ו אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספתאי הגשת הצעת מחיר ו/א .7.2
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או  בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה
 .י שייקבע ע"י ועדת המכרזיםפעולה אחרת, כפ

או  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .7.3
 .לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

ומת מהות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לע ועדת המכרזים .7.4
מונע  ועדת המכרזיםההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 .הערכת ההצעה כדבעי

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .7.5
ללא חובת הנמקה, כן רשאית  יה בתנאים,ירשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכשהיא כזוכה, כן 

שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים  ועדת המכרזים
, כך שכל אחד )פיצול הזכייה( משתתפיםלהחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר 

לא תהא כי  יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, מהמשתתפים
עקב אי קיבול בקשר עם כל האמור לעיל ו/או , מהחברה -כספית ו/או אחרת  -למשתתף כל דרישה 

 ההצעה או ביטול המכרז. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  .7.6
רך המקובלת בהליכי מכרז, או שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדאם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי ישכוונתו הי
הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם 

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

ביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, עדת המכרזים תהא רשאית להו .7.7
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ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך,  החברהיכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של 
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים  החברהתהא רשאית 

 כל שיידרש., כהחברהמתחייבים לשתף פעולה עם 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים  .7.8
ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן כל מידע 

 אחר שלדעתה יש ענין בגילויו.

רשאית ועדת  –דע הדרוש או מסר מידע לא נכון מציע אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המי .7.9
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת  ,המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה

המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין, כתוצאה מאי הגילוי או מסירת המידע הכוזב כאמור לפי תנאי 
 מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר  למען הסר ספק, ועדת .7.10
לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,  לרבותשלדעתה יש ענין בגילויו, 

 אמצעי שליטה במציע. (,לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר)

דא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרו אמיתות ועדת המכרזים והחברה שומרות לעצמן את הזכות לוו .7.11
כאילו הסכימו לכך  ,כל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו יראו את המציע ואת בעלי הענין בו

שועדת המכרזים והחברה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר, ככל שהסכמה זו 
 נחוצה.

ו בפני משתתפים אחרים אם ועדת המכרזים בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעת .7.12
פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של וזאת תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז, 

ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. במקרה שועדת המכרזים תסבור, לפי שיקול דעתה, 
ו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשה

תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי 
 פניית המעוניין בגילוי.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  .7.13
בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום  שמסר לועדת המכרזים או לחברה,

 החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה.

ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ענין  .7.14
 מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר, ואולם היא לא

  תהיה חייבת לעשות כן.

 

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .8

 תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן:  המכרזיםועדת 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם  – 'א שלב .8.1
 .מכרז כמפורט להלןתימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של ה

 

 שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. – 'ב שלב .8.2
 

הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים  מהציון 30%המהווה מרכיב האיכות  
 הבאים כדלקמן:
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 הניקוד הקריטריון
 המירבי

 הניקוד ביצוע אופן

-2014משתתף אשר לו מחזור כספי בשנים  5 איתנות פיננסית
יקבל , מיליון ש"ח 3-בהיקף של מעל ל 2016

מלש"ח נוספים   1ניקוד במרכיב זה כך שכל 
)בשלוש השנים כאמור( יזכו את המשתתף 

נקודות אפשרויות )ניתן  5עד נקודה אחת וב
 לקבל ניקוד יחסי(.

 
באיוש המציע ניסיון 

 תפעולמשרות 
 בתעשייה 

 

 מציע שלו מספר שנות הניסיון הרב ביותר 7
 באיוש משרות בתחום התפעול בתעשייה, 

הנקודות האפשרויות, כאשר כל שאר  7-ב יזכה
המציעים בעלי ניסיון כאמור ידורגו באופן 

 .יחסי אליו
באיוש המציע ניסיון 
בתעשייה  משרות

 הכימית

הרב  מס איושי המשרותמציע שלו מספר  3
 ביותר מכל התחומים בתעשייה הכימית בלבד

 3-זכה את המציע בי,  נותהשנים האחרו 3-ב
הנקודות האפשרויות, כאשר כל שאר 
המציעים בעלי ניסיון כאמור ידורגו באופן 

 יחסי אליו.
שיחות עם מזמיני 
 עבודות קודמות

 והמלצות

ינוקד בהתאם לשיחות עם ממליצים של  15
עם  החברההמשתתף ו/או ניסיון של 

 המשתתף.
תיצור קשר עם מזמיני העבודות  החברה

מות )בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין קוד
שאלות  4אם לאו(. מזמיני העבודות יישאלו  

 זהות שעניינן: 
, סוג השירותים שבוצעו עבור המזמיןא( 

 ,אופן הפקת תלושי השכר של העובדיםלרבות 
ניסיון בהפקת תלושים לעובדים חודשיים 

, )בסיס + שעות נוספות וקיזוז שעות חוסר(
 ,בזמן שליחת קורות חייםאיכות המועמדים 

קצועיות הרכזות ומנהל הסניף, אופן מ
התנהלות בתהליכי סיום עבודה, נכונות לדאוג 

 ; לתלושי שכר בהתאם לדרישות החברה ועוד
 תקופת ההתקשרות ; ב( 
 היקף ההתקשרות ;ג( 

בשאלה האחרונה יתבקש מזמין העבודה ד( 
לדרג או לנקד את המשתתף בהתאם לניסיונו 

 ;תתףעם המש
הניקוד הסופי של המשתתף יהא ממוצע 
 הניקוד שניתן על ידי מזמיני עבודות קודמים

 .דלעיל בארבעת הסעיפים
 

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות ו/או הוכחות לצורך בחינת המרכיב האיכותי 
 ( .1כאמור בטבלה לעיל, ולרבות פירוט הניסיון הנדרש במתכונת הטבלה שבמסמך א)

 
האיכות  ניקוד: "להלן) האיכות במרכיב נקודות 20 הפחות לכל לקבל המשתתף על

האיכות  ניקוד את יקבל שלא משתתף. המכרז של' ג לשלב לעבור מנת על"( המינימאלי
 .תפסל הצעתו - הנדרש המינימאלי
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מעטפות ההצעות הכספיות של מציעים שעברו את  -70%: המחיר הצעת בחינת -  'ג שלב .8.3
לעיל, תפתחנה ויבוצע שקלול של המחירים  8.2נימאלי כאמור בסעיף ניקוד האיכות המי

שהוצעו ע"י המציעים. 



שעלו לשלב נקודות, והמציעים האחרים  100ביותר יזכה ל נמוכה השהציע את ההצעה מציע 
 כמתואר בנוסחה שלהלן:בסדר יורד אחריו. השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי 

 

 כאשר:

P = .ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת 

A  = ההצעה הכספית הנמוכה ביותר. 

B =  נבחנת.הההצעה הכספית 

 

: /הזוכותהזוכה /ההצעותההצעה קביעתהליך תחרותי נוסף ו –ד'  שלב .8.4



( כאמור בשלב ג' לעיל )סעיף Aמציע אשר הגיש את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ) .8.4.1
למציעים אשר ידורגו תפנה החברה במקום הראשון. לאחר מכן, ידורג  -(8.3

במסגרת שלב ג' לעיל, "( ארבעת המציעים הבאים)להלן: " 2,3,4,5 -במקומות ה
הליך תחרותי )להלן: "( Best & Final)בבקשה להגשת הצעות משופרות וסופיות 

יך במקרה בו תבחר החברה לקיים הל "(, אשר ינוהל בהתאם לאמור להלן.נוסף
כי הם רשאים להגיש,  הבאים לארבעת המציעים החברה תחרותי נוסף, תודיע 

 תהא ובלבד שהצעתםבמועד ובתנאים שתורה, הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם, 
(. Aלהצעה של המציע בעל ההצעה הנמוכה ביותר ) שווה



 ככל שהמחיר המוצע ע"י מי מארבעת המציעים הבאים יהא גבוה מהמחיר הנמוך .8.4.2
הצעתו תיפסל. במקרה כאמור, החברה תהא רשאית לפנות למציע הבא  -(Aותר )בי

לעיל.  8.4.1ת הצעתו כאמור בסעיף בתור מבחינת המיקום ולאפשר לו לתקן א

 
לעיל או במקרה שבוצע הליך  8.3 בהתאם לאמור בסעיף לאחר חישוב ציון המחיר .8.4.3

לל הסופי לכ"א יחושב הציון המשוק זה,תחרותי נוסף בהתאם לאמור בסעיף 
מהמציעים שנבחנו כאמור לעיל, כאשר לציון האיכות שקיבלה ההצעה בשלב בחינת 

 70%ואילו לציון המחיר יינתן משקל של  30%האיכות )שלב ב'( יינתן משקל של 
"(.הציון המשוקלל הסופי)להלן: "

 
תהיה החברה  שקיבלו את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר,מבין ההצעות  .8.4.4

מובהר כי סדר ודירוג זכייתם של המציעים במכרז לא  .זוכים 5ת לבחור עד רשאי
יחייב את החברה לצורך הזמנת שירותים ממי מהזוכים. הזמנת שירותים תתבצע 

באופן ובתנאים הנקובים לשם כך בהוראות החוזה.

 

 והתקשרות יהיהודעה על זכ .9

מטעם ועדת המכרזים, ותחייב את הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך  .9.1
החברה והמציע, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין 
הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טענת השתק או 

רזים את הודעת הזכייה, תהיה סייגה ועדת המכ. למציעכלשהי זכות הענקת או  מניעות כלפי החברה

100 
B 

A     P 
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 הזכייה. הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב 

במכרז איננה התחייבות של החברה למסור למי מהזוכים ביצוע של עבודה או  הזכיימשמעותה של  .9.2
ת, שירות כלשהם. משתתפים שיוכרזו כזוכים במכרז ייחשבו כספקי מסגרת, אשר החברה תהיה רשאי

אך לא חייבת, לפנות אליהם מעת לעת, בפניה פרטנית, לצורך קבלת הצעותיהם למתן השירותים 
 המבוקשים בפניה הפרטנית, וזאת בכפוף למפורט בחוזה המצורף.

יה למציע, ימציא המציע לידי החברה את יבתוך שבעה ימים ממועד משלוח הודעת החברה על הזכ .9.3
את אישורי הביטוח מכרז זה והחוזה, ובכלל זאת ימציא מלוא המסמכים הנדרשים על פי מסמכי 

  המצורפים להסכם ההתקשרות.

לעיל במועד, תהא החברה רשאית לבטל את זכיית  9.3במקרה בו לא מילא זוכה אחר האמור בסעיף  .9.4
כרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הזוכה ו/או להודיע על בחירת זוכה אחר ו/או לבטל את המ

החברה ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי הסכם ההתקשרות ו/או על פי מכרז זה, 
 ולזוכה לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין כך.

לדעת החברה, החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל,  .9.5
וי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה במכרז על עובדה שינ

במקרה שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היתה ידועה לחברה בעת קבלת ההחלטה. מהותית 
כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו 

 החברה לבטל את זכייתו כאמור.שוקלת 

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם  .9.6
לפי  במכרז, להזמין כל מציע אחרחודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה  12עמו תוך 

 . םשירותיההסופי, לספק את סדר דירוגו 

חברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או זכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .9.7
מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או לחברה, לפי העניין,  ,הוצאות
 מכי מכרז זה או לפי כל דין.כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מס

בעקבות  9.3לפי סעיף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו  .9.8
, תהא החברה ההזכייכאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את  ההזכיי

 . 9.3 וסכמים בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיףכפיצויים מ ₪ 2,000 עד זכאית לסך של

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות,  .9.9
בין בכתב ובין  ,למסמכי המכרזמצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין  פה,-בעל

לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים, תהא החברה  .9.10
רשאית, אף מטעם זה בלבד, לבטל את ההסכם, ולהיפרע ממנו בגין כל הנזקים שייגרמו לה, לרבות 

 . פתו בזוכה אחרבגין החל

 המכרזים תוסמכות ועד תנאים כלליים .10

ביותר או כל הצעה  ותהזול ותאינה מתחייבת לקבוע את ההצע למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.1
 שהיא כזוכה. 
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יה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים יאת הזככן רשאית ועדת המכרזים להתנות  .10.2
או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל  שלא לבחור הצעה בשלמותה

יבצע רק חלק  מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים, כך שכל אחד מהמשתתפים
כספית ו/או  -כל דרישה  מציעמהעבודות הנזכרות בהצעה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא ל

 ו/או קיבול ההצעה בחלקה ו/או עקב אי קיבול ההצעהמהחברה, בקשר עם כל האמור לעיל  -אחרת 
 או ביטול המכרז. ו/

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  .10.3
הליך לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר 

והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות להביא לעיונה  יעמצעל מנת לבחון את ה ההתמחרות
, וכן לבקש אשר יומצאו על ידי המציע לחברה על פי דרישתה מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים

בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים )לרבות עם חלק  מציעמהמשתתפים, בין אם מדובר ב
הם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותי

במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל 
 הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

זוכה בדברים במטרה לשפר את הצעתו גם לאחר קביעתו ועדת המכרזים רשאית לבוא עם מובהר כי  .10.4
 כזוכה. 

מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, ל .10.5
לחזור בו  מציעלהסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר ל מציעכדי לאפשר ל

 ממה שכתב בהצעתו.

לעומת מהות ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  .10.6
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע 

 הערכת ההצעה כדבעי.

החברה תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  .10.7
חברה מכוח החוק ו/או הסכם ההתקשרות, וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם תהיה זכאית ה

 .מכוח תנאי מכרז זה

ועדת ת הצעות במכרז. יום מהמועד האחרון להגש 120תהא בתוקף לתקופה של  ציעהצעת המ .10.8
לא מציע  המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה.

 .רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זויהיה 

 חול"עקרון ה"עפרון הכ .11

הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה  .11.1
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 

ו בתוקף מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותר
העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה, ובנוסף לכך יוסיפו לחול  האפשרי ויפורשו באופן הרחב ביותר

לבטל  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –בין הצדדים תנאי הסכם זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 
 את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

 ועיון בהצעות סודיות .12

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  מציעת מסמכי המכרז הבקבל .12.1
 , למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.מתן השירותיםלצורך 
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לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  מציעלשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב ה .12.2
 המשנה שלו או כל מי מטעמו.עובדיו, קבלני 

 מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. מציעה .12.3

לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מציעכל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים ל .12.4
הצעה, או  מציערשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש ה מציעה

מיד את מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על  מציעהודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, יחזיר הקיבל 
 ידי החברה.

 הזוכה בהצעה עיון .12.5

ת המכרזים . ועדהזוכהשונים ובהצעת  םמציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכי .12.5.1
מך אשר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מס

להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות 
  חובת המכרזים.

מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו  .12.5.2
חשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם ילמכרז. מציע כאמור י

, שתהיה רשאית על פי לועדת המכרזיםחסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה 
 שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

 הודעות ונציגות .13

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת  (1א) מסמךבמסגרת במכרז יציין  מציעכל  .13.1
של נציג מטעמו המוסמך לחייב וכתובת דואר האלקטרוני הפקסימיליה  מספר, שמו, מספר הטלפון

  ן מכרז זה.יעל פי דין לעני מציעאת ה

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את  .13.2
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל. מציעה

לפי הכתובות ומספרי  או בפקסימיליה , בדואר אלקטרוניתשלחנה בדוארציעים יכול שלמהודעות  .13.3
 72. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך הפקסימיליה שסיפקו המציעים

תחשב כאילו הגיעה ליעדה  או בדואר אלקטרוני . הודעה שנשלחה בפקסימיליהמשלוחהשעות ממועד 
או לא  המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה שעות ממועד 24תוך 

קבלת -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .לא נשלח הדואר האלקטרוניהתקבלה הודעה אלקטרונית כי 
או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי ו/למספר הפקס  ה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת ו/אוהודע

 .לפרטים שסופקו על ידו ם זו נשלחה בהתאםאמהמציעים 

 :שמירת זכויות והוראות כלליות .14

אים לעשות כל שימוש במסמכי והמשתתפים במכרז לא יהיו רש ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .14.1
 אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. המכרז

ה על כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנ .14.2
 המציע. 

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  .14.3
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 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

, ולמציעים לא מכרז חדשפרסם לבטל את המכרז או ל הבלעדי, העל פי שיקול דעת תרשאיחברה ה .14.4
זוכה, הודעה על ביטול המכרז  מציעהמכרז לפני בחירת  יבוטלש ככל. כך בשל לפיצוי זכות כלתהא 

 .לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז שלחית

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על  .14.5
 ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות במקרה של

 קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.  

להתקשר עם  תרשאיחברה בחירתו של מציע כזוכה במכרז לא תקנה לו בלעדיות במתן השירותים, וה .14.6
 מהסוגים נשוא המכרז.  העבודותקבלנים נוספים לשם ביצוע ספקים / 

 ., או לממשה בשלביםצעהההחלקים מרק לקבל  תרשאיחברה ה .14.7

להזמין מהמציע שייבחר שירותים בכמות  תמתחייב האינחברה , ההזוכהבמסגרת ההתקשרות עם  .14.8
בגדר האמור החברה תהיה זכאית להגדיל או להקטין את היקף  כלשהי, או בכלל. תמינימאלי

 השירותים.

פסקה אותה ערכאה כי הוראה הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ו .14.9
או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה 
מהוראות המכרז, לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף 

ה, ובנוסף לכך יוסיפו לחול העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסול האפשרי ויפורשו באופן הרחב ביותר
לבטל  –לפי שיקול דעתה הבלעדי  –בין הצדדים תנאי הסכם זה, אלא אם תבחר החברה )והיא בלבד( 

 את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור.

הסמכות הייחודית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו השונים  .14.10
 תי המשפט המוסמכים בתל אביב.תהא לב

 

 

 בכבוד רב,                         

 ישראל יחזקאל
 יו"ר ועדת מכרזים

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
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מכרז מס' 

02/2017 
 (1מסמך א)

פרטי מציע, מסמכי 
 הערכה ובדיקת תנאי סף

 
 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 פרטים על המציע .1

       שם המציע: .1.1

          ' הזיהוי:מס .1.2

        מען המציע )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המציע  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 13.סעיף הניסיון הקודם כמפורט ב .2
 

צעות במכרז, במתן שירותי כח אדם, למציע ניסיון מוכח בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ה
 ;בסך הכל עובדים בחודש 80-יפחת מבהיקף שלא לקוחות לפחות, ו 20-ל
 
 

תקופת  שם הלקוח / מזמין מס"ד

ההתקשרות 

)פירוט משנה/ 

עד  -חודש

 שנה/חודש(

שם וטל' איש 

קשר אצל 

 המזמין

היקף 

העובדים 

שסיפק 

המציע ללקוח 

 בחודש ממוצע

אופי ותחום 

 המשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
 ** יש לפרט ולמלא את ניסיון המציע לצורך ניקוד האיכות של המשתתף במתכונת הטבלה דלעיל.

 

 

  3.3רטי הסניפים, לצורך עמידה בתנאי סעיף פ .3
 

 מס' טלפון בסניף כתובת הסניף מס"ד

1   

2   

3   

 

     __________________ 

 חתימת המשתתף            

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר 
והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, פני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, זיהה עצמו ב

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 

_______________________    _______________________ ____ 
  חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 

02/2017 
 (2מסמך א)

אישור רישום תאגיד 
 וזכויות חתימה

 
 

 לכבוד
       לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה

        40רחוב יצחק שדה 
 67212אביב, -תל

 
 א.ג.נ.,

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה הנדון:
 02/2017מכרז 

 
"( מאשר מציעה)להלן: " ___________________עו"ד/רו"ח של  ___________________"מ אני הח

כי המציע  התאגד כדין כ: חברה בע"מ / שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; מציעבזה כי ה

י נתקבלו כהצהיר בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; 

כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין  מציעאצל ה

בפניי על הצהרה  םחת ___________כי ביום ועל מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; מציע לחתימת ה

 המורש ונ, שהי ______________________________זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה 

על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או ציע כדין לחתום בשם המ ךהוסמ ציע אשרחתימה של המ

 אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

 

 

 ,עו"ד   _________

    

      
  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 המציע על היקף הכנסות הצהרת 

 

 ____________________ח.פ.   ________________________   : המציעשם 

משירותי כוח אדם הכנסות  לח"מ מחזור ההי 2016 -ו 2015, 2014מהשנים  כל אחתבהרינו להצהיר כי 

כולל שקלים חדשים(, לפחות )לא _________________________) ₪____________בהיקף כולל של 

 .מע"מ(

 

____________________ 

 חתימת המציע 

 

 ____________________תאריך : 

 

 

  

מכרז מס' 

02/2017 
 (3מסמך א)

הצהרת המציע על 
 מחזור כספי



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 אישור רו"ח על מחזור כספי
           

 תאריך:_______________
 

 ______________ לכבוד
 
 

  2016.31.12 -ו 2015.31.12, 2014.31.12ביום שנסתיימו מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 . רואי החשבון של חברתכם משנת_________הננו משמשים כ .א

 
בוקרו/נסקרו   31.12.2016-ו 31.12.2015, 31.12.2014 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום .ב

 )בהתאמה( על ידי משרדנו.
 

 לחילופין:
ו על ידי בוקר  31.12.2016-ו 31.12.2015, 31.12.2014ליום  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם

 רואי חשבון אחרים. 
 
 31.12.2015, 31.12.2014 לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום וחוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ .ג

 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 2016.31.12-ו
 

 לחילופין:
, 31.12.2014ליום דוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה ל

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף   31.12.2016-ו 31.12.2015
 ד' להלן.

 
 לחילופין:

, 31.12.2014ליום חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  31.12.2016-ו 31.12.2015

 בסעיף ד' להלן.

  
המחזור  31.12.2016-ו 31.12.2015, 31.12.2014יום בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ל .ד

  . 3,000,000₪וה מ / שווה ל הינו גב 2016-ו 2015, 2014שנים הכספי של חברתכם ל
 

                                                                                                             
 רב, בכבוד       

                                                                                                           
                                                                               ___________________________ 

                    
 חתימת רואי החשבון       

 
 
 

 הערות: 

 2009אוגוסט  – בישראל אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע . 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

                                                 
יראו אותן כחוות דעת ללא  ,99רטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפו 1

 סטייה מהנוסח האחיד.
 

 02/2017מכרז מס' 
 (4מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 02/2017מכרז מס' 
 (5מסמך א)

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 
 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 
הוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ לאחר שאני הח"מ ____________ ת.ז. 

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

"( שהוא הגוף המבקש מציעה" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
ת תצהיר זה להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לת

 .מציעבשם ה

 

 -)להלן 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .2
 ."(החוק"

 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( למועד האחרון להגשת ההצעות, המציעהנני מצהיר בזאת כי עד  .3
פ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה עבירה ע -לא הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 או ,(1987 -או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז ,1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
, אולם במועד )כהגדרתן לעיל( או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותו/לחלופין, המציע 

 האחרונה. האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
 

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

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 אישור עו"ד

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכר לי באופן אישי / 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

_______________________    _______ ____________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מכרז מס' 

02/2017 
 (6מסמך א)

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
מבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ה

 .המציעתצהיר זה בשם 

מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  המציע .2
 וההסכמים הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

 החיילים חוק; 1946 בעבודה, הבטיחות פקודת ;1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 חופשה חוק; 1951-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים

 עבודת חוק ;1953-תשי"ג הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א שנתית,

 ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים,
 הביטוח חוק ;1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק

 מינימום, שכר חוק; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי

 שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות שוויון חוק ;1987-תשמ"ז

 שוויון לחוק ד' פרק ;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-תשנ"א כדין(,

 חוק ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות

 ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 סעיף ;2001-תשס"א ,ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה
 ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב עבודה(, )תנאי בדלעו הודעה חוק

-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף
1997; 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך  

 

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ולאחר והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 הרשעותתצהיר בדבר היעדר 
 

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

 

"( שהוא הגוף המבקש מציעה" –לן הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )לה .1
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת החברה" –להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 .מציעלתת תצהיר זה בשם ה

  

ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית  מציעהנני מצהיר בזאת כי ה .2
( השנים שקדמו 5) בחמשוזאת  מרמהה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות שיש עמה קלון או בעביר

להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או 
 הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. 

 
ב' לחוק עסקאות גופים 2סעיף המציע, או מי מבעלי הזיקה בו )כהגדרתו בהנני מצהיר בזאת כי  .3

 1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 5ציבוריים(, לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 
 קנסות בשל הפרת דיני עבודה; 2-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ביותר מ

 

ב' לחוק עסקאות גופים 2בסעיף המציע, או מי מבעלי הזיקה בו )כהגדרתו הנני מצהיר בזאת כי   .4
ציבוריים(, לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת 

 הצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת או יותר שנעשו בניגוד לדיני העבודה;
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

יו כי עליו להצהיר את ולאחר שהזהרתוהמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, _________________, 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.
 

_______________________     ___________________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך  

 
 

 מכרז מס' 

02/2017 
 (7מסמך א)

הרשעה תצהיר העדר 
 פלילית
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 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר 
 

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

 פוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צ
 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה החברה" –החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 .מציעבשם ה
 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

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

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

 מקיים אותן.  

נדרש  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

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

, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ

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

, הוא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי יוחובות יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

 הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים
 

 אישור עורך הדין

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

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

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

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

     

 ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                          תאריך

 

 מכרז מס' 

02/2017 
 (8מסמך א)

 תצהיר העסקת אנשים
 עם מוגבלות

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 לכבוד
 "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 
 

 
 הצהרת משתתף

לאחר שקראתי בעיון   ,__________________/ ע.מ/ ת.ז פ.ח ____________________אני הח"מ 
במסמכים האחרים אשר ועיינתי הסכם ההתקשרות, את  לרבות ,י המכרזובחנתי בחינה זהירה את מסמכ

מגיש את הצעתי כמפורט להלן  ולאחר שהשתתפתי ו/או מי מטעמי השתתף בכנס מציעים, למכרז,צורפו 
 וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

בביצוע את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי הריני מאשר .1
בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  והנני מצהיר כי אנו ם,ו/או העלולים להשפיע עליההשירותים 

 א מכרז זה. שונ למתן השירותים

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי  .2
, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן למסמכי המכרז 'גמסמך המצורף כ ההתקשרות הסכם

 .השירותים ומתחייב לפעול על פיהם

כי הצעתי זו עונה על כל והנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3
 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

 ,שהצעתי המחירם המפורטים במסמכי המכרז לפי בהתאם לתנאי לתת את השירותיםאני מתחייב  .4
 .לשביעות רצונה המלא של החברה לבצע את השירותים האמוריםהנני מקבל על עצמי ו

 'גמסמך מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ יבהגשת הצעתי זו, הננ .5
ל פי כל האמור בנספחים להסכם למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ע

המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת 
 ממנו.

, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים באמצעות מורשי חתימה מטעמי בחתימתי על מסמכי המכרז .6
 רו במהלך תקופת ההסכם.יישאכך , ולחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים שנתתי

הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר 

, תהא החברה זכאית לפסול שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג
בקשר לעניין את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה 

 זה.

, הנני מציע לתת את השירותים בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז .8
 הסכם ההתקשרות בתמורה למחיר אשר נקבתי בטופס הצעת המחירמפרט ובהמפורטים ב

 . עם הצעתיהמוגש יחד להלן, 

לתשלום כל  וינהתחייבויותתוך קיום מלוא  נולעמוד במחירי הצעת נווביכולת נויש באפשרות .9
  דין.המתחייבים לפי ה נוהסכומים המגיעים לעובדי

 

המסמכים ואפקיד בידי החברה את כל חתום במסמכי המכרז אקבע נכי תוך המועד שהריני מתחייב  .10
י כאמור תחיל לבצע את העבודות ביום שהחברה תורה לאוכן מכי המכרז, הנדרשים כאמור במס

 במכתב הזכייה.

כרז מס' מ

02/2017 
 ב'מסמך 

 הצהרת המשתתף
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כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  מודע לכךהנני  .11
 .רחלמשתתף א הזכות למתן השירותיםהחברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  המכרזבמסגרת הצעתי  .12
, והיא תמשיך יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז 120אותי במשך תקופה של 

 לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

או קשר עם אנשים או גופים אחרים  , תיאוםסכםללא ה ,הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב .13
 וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. במכרז,המגישים הצעות 

בקשר עם אי מילוי או  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .14
או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
 
 _______________________ מס' הזיהוי:  __________________________  :מציעם הש

חתימה וחותמת המציע:  ___________________________ כתובת רשומה:
____________________ 

    תאריך: ___________

 ת מורשי חתימההצהר

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הצעה זו כי  יםמצהירהרינו 
 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי וכי אנוההצעה, 

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ _שם מורשה החתימה מטעם המציע: ____________

 

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 _____________ :' קספ    מייל : ___________________________
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 מחיר ת טופס הצע
 

ת השירותים מושא בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע א .1
 המכרז בהתאם להצעת המחיר להלן: 

 

_____ )ובמילים: _____________________ אחוזים( מסך תשלום השכר  % -סכום השווה ל .א

, לרבות בגין שכר עבור שעות נוספות ו/או משמרות )ככל העובד המוצבשל החודשי )ברוטו( 

 השתתפות בביטוח חבות מעבידים. עבורשבוצעו(, 

 

_____ )ובמילים: _____________________ אחוזים( מסך תשלום השכר  % -ווה לסכום הש .ב

תשלומי תקורה, , עבור שעות נוספות ו/או משמרות( ללא) העובד המוצבשל החודשי )ברוטו( 

 .ורווח המנהל

 

 .שתי נקודות עשרוניותל * יש לנקוב באחוז כמספר שלם ועד
 

מורה בגין שכר שעות עבודה רגילות לעובד שעתי או כי המונח "שכר חודשי" כולל את הת ,מובהר

, כמוגדר בהסכם "שכר עבודה חודשי" בניכוי ערך שעות חוסר לעובד על פי בסיס חודשי קבוע

 .המצורף כנספח ג'

 

 :על סוגיהן, הכרוכות במתן השירותים, ולרבות המציע כולל את כל הוצאות להלןהמחיר המוצע 

מיסים  ,נסיעות, דלק, ניהול, ביטוח, טלפון, תקשורת תקורה,צים, שכר עבודה, העסקת יוע ,משרדים

כל הוצאה ו/או עלות ו, כל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים (למעט מע"מ)ותשלומי חובה 

הכל  ,לכל תשלום נוסף או אחר כלשהו המציע לא יהא זכאיאחרת הכרוכות במתן השירותים וכי 

 כאמור בהסכם המצורף.

 
 

מתקבלים מעת לעת קורות חיים של בעלי תפקידים/מקצוע  החברהכי אצל  למציעדוע : יהערה

היא תולדה  החברהעבור  המציע. ככל שהעסקת עובדי כוח האדם על ידי ("פיירול")שירותי  שונים

המוצעת בגין העסקת אותו  התמורהשל העברת קורות החיים של בעלי התפקיד כאמור תופחת 

 .50%-ב החברהעובד עבור 

 

 
 
 

_____________       _________________ 
 המשתתףחתימת             תאריך          
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 הסכם                           

 

 _____שנת ________לחודש ________שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 
 __________       בין  

__________ 

__________ 

 

 "(   החברה)להלן: "

 - אחד מצד -                                             

 
 "מבע הסביבה איכות לשירותי החברה             לבין

 , 40 שדה יצחק מרחוב       
 67212 אביב תל, 51631.ד ת        

 
 "(       המזמין)להלן: "   

 - שני מצד -                                            
 

 "(;המכרזלמתן שירותי כוח אדם )להלן: " 02/2017את מכרז פומבי  רסםפ והמזמין  הואיל
 

הצעה למכרז ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ___________ הצעת  ההגיש והחברה והואיל
 היא שזכתה במכרז;   החברה

 
 שונים עבודה ובענפי במקצועות תי כוח האדםאת מתן שירו לחברההחליט למסור  והמזמין והואיל

לבצע  העל עצמ תמקבל והחברה  , "(םשירותיהלהלן: ") ידה-על המועסקים עובדים באמצעות
 שירותים אלה;

 
 תכאמור בהסכם זה ורשאי השירותיםאת  למלא נהמוכ הכי הינ תומתחייב המצהיר והחברה והואיל

כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים  מצויים העשות כן בהתאם לכל דין, וכי בידיל
 ;פי הסכם זה-על הלמלא את התחייבויותי

 
ולהלן  משפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעילוברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים ה  והואיל

 בהסכם זה;
 
 
 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר, הותנה לפיכך
 

 מבוא .1
    

 .ממנו נפרד בלתי חלק הוויםמ נספחיו וכל זה להסכם המבוא 1.1
 

 הסכם של פרשנות לצרכי תשמשנה ולא בלבד נוחיות לצרכי נןיה זה ההסכם סעיפי כותרות 1.2
 .זה

 

 מכרז מס'

02/2017 
 'גמסמך 

הסכם 
 ההתקשרות
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 שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהיפך.    בהסכםמקום  כל 1.3
 

 .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווים זה להסכם מצורפים הבאים הנספחים 1.4
 

  תיםמפרט השירו - נספח א'
 כל מסמכי המכרז והצעת הזוכה - נספח ב'

  1996-רישיון בתוקף כקבלן כח אדם בהתאם לחוק קבלני כח אדם, התשנ"ו - 'גנספח 
 אישור עריכת הביטוח - 'דנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים - נספח ה'
 עבודה וההסכםאישור עמידה בחובות ובתשלומים לפי חוקי ה - נספח ו'

 
 זה המשמעות המפורטת לצדם: בהסכם למונחים הבאים תהא  1.5

 
, ואשר הוצבו בחצרי החברהידי -עובדים המועסקים על –"המוצבים העובדים"

 בהתאם להוראות הסכם זה.המזמין 
 

"שירותי כוח אדם 
 -זמני"

במקצועות שונים, לצורך זמני כוח אדם השמת מתן שירותי 
איתור מיון  ות שירותיבלפי צרכיו, לר ,אצל המזמיןהעסקתם 

 החברהעל ידי  המזמיןובחירת העובדים המתאימים לדרישות 
לכל  החברה, כאשר עובדי כוח האדם הינם עובדי הועל חשבונ

 דבר ועניין וללא תחולת יחסי עובד מעביד בין העובד לבין
 המזמין.

 
שירותי כוח אדם "

 -זמני בשיטת פיירול"
דם במקצועות שונים, לצורך העסקתם מתן שירותי כוח א

, לפי צרכיו, כאשר עובדי כוח האדם הרלוונטיים אצל המזמין
ויועברו להמשך תהליך ההשמה והגיוס  המזמיןיאותרו על ידי 

לכל דבר ה ויהיו עובדי החברהיועסקו על ידי אצל החברה וכן 
וללא תחולת יחסי מלכתחילה  הועניין כעובדים שאותרו על יד

 ין.מהמז ביד בין העובד לביןעובד מע
 

 עובד החברה אשר נבחר למתן השירות.  -"עובד"
 

 כל אחד ואחד מימות השבוע, למעט שבת וחג. -"ימים" או " יום"
 

שכר העובד כשהוא כולל את כל רכיבי השכר להם זכאי העובד   -שכר ברוטו""
על פי דין, לרבות: שכר הבסיס, קצובת נסיעות, דמי חופשה, 

אה, ימי מחלה, הפרשות פנסיוניות, שעות נוספות, הבר
משמרת, ככל שחלה חובה על פי דין לשלמם ומעת שחלה 
חובה על פי דין לשלמם, וכן כולל רכיבי שכר אשר אושרו 

מראש ובכתב, לעובד מסוים, על אף  המזמיןלתשלום על ידי 
 .שאינם נדרשים בדין

ך שאושר שכר הברוטו על כל האמור לעיל, הינו בכפוף לכ
על פי שיקול דעתו  המזמיןלתשלום מראש ובכתב על ידי 

ובשיעור שייקבע על ידו בלבד, ובלבד  המזמיןהבלעדי של 
מבלי לגרוע מהאמור,  .החברהששולם בפועל לעובד על ידי 

שכר ברוטו אינו כולל תשלומים ו/או תוספות בגין הפרשות 
מוקדמת, ו/או תשלומים לצורך פיצויי פיטורין, דמי הודעה 

 .Back to Back, אשר ישולם בונוסים וכדו
 
 
 
 מתן השירותים .2
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מוסר לחברה, והחברה מקבלת על  מזמיןבזאת בהסכם לפיו ה יםמתקשר מזמיןהחברה וה .2.1
עצמה את ביצוע השירותים על כל הקשור והכרוך בהם ובביצועם ואת מילוי כל 

 הסכם זה., הצהרותיה כאמור בהתחייבויותיה

 

נה התקשרות מסגרת למתן שירותי כוח אדם, בהתאם לנספח השירותים ההתקשרות הי .2.2
 . ("שירותי המסגרתלהלן: "המזמין )זה, ובהתאם לדרישות  להסכם בנספח א'כמפורט 

, המזמין, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי (אם בכלל)היקף השירותים, מועדם ומאפייניהם  .2.3
איזה  מהחברהנו מתחייב להזמין אי המזמיןועל פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר, כי 

על  לחברהמהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל ו/או להורות 
הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, וזאת מבלי 

 .מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך לכל פיצוי ו/או שיפוי תהיה זכאית שהחברה

 

כל  .למתן השירותים הנ"ל חברות (ש)חמ 5רת הליכי המכרז עד בחר במסגין המזמי .2.4
 החברהת השירותים, תחייב את ענקיבחר להתאשר  חברהעם ן המזמיהתקשרות של 

ן את כוח האדם, לרבות כל השירותים זמילספק למלעשות את מירב המאמצים יבחר, תש
 הסכםובהתאם לתנאי שייבחרו במכרז,  חברותלהנלווים, הכל כפי שיפורט בפנייה פרטנית 

 .זה
 

מובהר כי המזמין יוכל לפנות למספר חברות במקביל לשם מתן השירותים, וכי לשאר  .2.5
 החברות לא יהיו טענות כנגד כך.

 
ח אדם במקצועות ולמתן שירותי כ ותדרישלשנות את השמורה הזכות  למזמיןיובהר כי כן  .2.6

רות, לרבות בתקופת נוספים, ו/או במשרות בכירות נוספות, במהלך תקופת ההתקש
מועמדים מתאימים או  תציעלא  שהחברההאופציה וזאת ללא תוספת תשלום כלשהי. ככל 
לחברות לפנות  המזמין, יהא רשאי המזמיןלחילופין הצעת המחיר לא תהלום את ציפיות 

לקבלת הצעת מחיר למתן שירותים במקצועות/במשרות הנ"ל , הכל לפי שיקול  אחרות
 .דעתו הבלעדי

 

 
 החברהוהתחייבויות צהרות ה .3

  
 כדלקמן: מזמיןבנוסף להצהרותיה במבוא להסכם זה, החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי ה 

 
לה האפשרות לבדוק ויש בידה את כל הנתונים והמידע שיש להם השפעה על  ניתנהכי  .3.1

 פיו ומצאה, בעקבות בדיקתה האמורה, כי-בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה עלהתקשרותה 
 הפי תנאי הסכם זה באופן מצוין ולשביעות רצונו המלא-עלבצע את השירותים ביכולתה ל

 .מזמיןשל ה
 

ובמידת הצורך תאתר, תמיין ותגייס  מזמיןח אדם מתאים לצרכי הוכי היא בעלת מאגר כ .3.2
, בהתאם מזמין, אשר יוצבו לעבודה אצל המזמיןמועמדים לעבודה בהתאם לדרישות ה

 לצרכיו.
 
 עובדיה. /יהיוזה הינםהסכם בדים אשר תעמיד לרשות המזמין במסגרת כי כל העו .3.3

 

-בעלת ידע, ניסיון, מיומנות, וחוסן פיננסי מספיקים לצורך ביצוע התחייבויותיה על היאכי  .3.4
 .פי הסכם זה, וכי עומד לרשותה כוח האדם המקצועי והמיומן לביצוע האמור

 
במקצועיות ובאיכות טובה , ר, ביעילותכי תבצע את השירותים במיומנות, בנאמנות, ביוש .3.5

ותמלא אחר הוראותיו ותפנה אליו  מזמיןידי ה-מסרנה מעת לעת עליובהתאם לדרישות שת
 פי הסכם זה. -בכל בעיה ו/או שאלה שתתעורר במסגרת ביצוע התחייבויותיה על
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 כמו כן, החברה מצהירה ומתחייבת כי תדאג שעובדיה ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, .3.6
ידיעותיהם, ניסיונם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע 

 פי הסכם זה.-התחייבויות החברה על
 

פי כל -תדאג להשיג, בעצמה ועל חשבונה, את כל הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על כי .3.7
י חוק פ-ו/או אשר יידרשו בעתיד ובכלל זה, אך לא רק, עללצורך מתן השירותים דין 

וזאת, בקשר לכל פעולה ועניין הכרוכים  1996 -, תשנ"וח אדםוקבלני כהעסקת עובדים ע"י 
ך כל הלדאג כי רישיונות אלו יהיו תקפים במתפי הסכם זה, ו-ע התחייבויותיה עלבביצו

 תקופת הסכם זה. 
 
איזה מן לאלתר במידה שלא יעלה בידה לחדש את  מזמיןאת ה ליידעהחברה מתחייבת  .3.8

איזה . אי חידוש ימים קודם למועד פקיעת הרישיון 30רים ו/או הרישיונות האמורים, ההית
 ויקנה זה הסכם של יסודית הפרהידי החברה יהווה -עלנות ו/או ההיתרים הרישיומן 

 .לאלתר זה הסכם לבטל הזכות את מזמיןל
 

 במתן השירותים.  מזמיןידי ה-כי תעמוד בלוחות הזמנים שיקבעו לה על .3.9

 

ו/או  מזמיןפי הסכם זה ללא גרימת נזק ו/או מטרד ל-צע את התחייבויותיה עלכי תב .3.10
 לצדדים שלישיים.

 
ומפירוט תנאי  101, העתק מטופס העובד אצל המזמין בסמוך לקליטתכי תמציא למזמין,  .3.11

 עובד ומתעודת הזהות שברשותו.בין החברה לו מהעסקה שנחת
 

, כפי מזמיןללים ולנהלים הנהוגים אצל ההמוצבים לנהוג בהתאם לכ יםעובדהתנחה את  כי .3.12
 שיהיו מפעם לפעם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בענייני בטחון ובטיחות.

 
, לרופא תעסוקתי, במטרה מזמיןכל עובד טרם הצבתו אצל ה תשלח, מזמיןלבקשת ה כי .3.13

יחזיר  ןמזמי. המזמין, ולהעביר את מקור האישור למזמיןלקבל אישור לעבודה אצל ה
ובקבלת  לחברה את העלות של הבדיקה הרפואית )אם תהיה עלות כזו( כנגד הצגת קבלות

 .אישור בכתב ומראש לקיום הבדיקות בתשלום
 

כי תשתף פעולה עם המזמין ככל ויידרש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לצורך קבלת כל היתר  .3.14
י העובדים המוצבים יד-מנת לאפשר את ביצוע השירותים על-פי כל דין על-הדרוש על

המנוחה השבועית ו/או ימי חג ו/או מעבר לשעות הנוספות המותרות על פי שעות במהלך 
 חוק. 

 
כי מועדי החופשה של העובדים המוצבים, כולם או חלקם, יקבעו לפי צרכי המזמין ולפי  .3.15

שיקול דעתו. במידת האפשר יתחשב המזמין בצורכי העובדים המוצבים ו/או החברה, לפי 
 ניין.הע

 
כהגדרתה  ההתקשרותפי הסכם זה לאורך כל תקופת -כי תתמיד בביצוע התחייבויותיה על .3.16

בכל עניין שהוא, אלא  מזמיןלהלן, זאת גם במקרה של חילוקי דעות בינה לבין ה 9בסעיף 
 הורה לה אחרת בכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מזמיןאם ה

 
, בשעות וימים מזמיןפי דרישת ה-חר עלאו ממקום א מזמיןה השירותים יבוצעו בחצריכי  .3.17

 . לפי סדרי העבודה המקובלים אצל המזמין ולפי קביעתו, כפי שתהא מעת לעת
 

את כי בכל מקרה של סיום העסקתו של מי מעובדיה המוצבים, תדאג החברה ליידע  .3.18
 בעניין באופן מיידי. מזמיןה

 

פי שיקול דעתו הבלעדי, -על, בכל מקרה בו יחליט מזמיןכי תפעל בשיתוף פעולה מלא עם ה .3.19
במקרה כאמור יפעלו הצדדים בשיתוף  הפסקת הצבתו של עובד החברה בחצריו.בקש את ל

מנת לקיים הליך שימוע בנוכחות -פעולה בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, על
  כאחד. מזמיןנציגים מוסמכים מטעם החברה וה
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כולם או חלקם, , מזמיןהחברה אצל ה ידשל עוב םכי סיום הצבתלמען הסר ספק מובהר 

תזכה את החברה בתמורה ו/או בפיצוי לא מסורה לשיקול דעת המזמין ומכל סיבה שהיא, 
כלשהו למעט התמורה לה זכאית החברה בגין התקופה בה הוצב עובד החברה אצל המזמין 

 בפועל. 
 

סוג שהוא, לרבות או תביעה מכל ו/בכתב ובאופן מיידי על כל דרישה  מזמיןכי תדווח ל .3.20
דרישה ו/או תביעה שקיבלה בקשר עם הפרה או פגיעה בזכויות מי מעובדיה המוצבים, 
בעבר או בהווה, וכי תתקן כל הפרה ו/או פגיעה באיזה מתנאי העבודה החלים על עובדיה 

ידי -ידה ובין על-בין על מיד עם גילוי הפרה כאמור,, מזמיןלרבות אלו המוצבים אצל ה
 .מזמיןה

 
רטרואקטיבית לעובדים  בות ביצוע תשלומים והענקת זכויותלר –" ההפרה תיקון"

 המוצבים ולרבות תשלום ריבית והצמדה ו/או פיצויי הלנה בהתאם להוראות כל דין.
 

כי בכפוף ובהתאם לדרישת המזמין תספק לעובדים המוצבים ביגוד ונעלים מתאימים.  .3.21
הביגוד והנעלים שסופקו לעובדים במקרים כאמור, המזמין ישיב לחברה את עלות 

 המוצבים כאמור. 

 

פיו ניגוד ו/או סתירה ו/או הפרה של הסכמים -כי אין בהסכם זה וקיום התחייבויותיה על .3.22
 עלחיוב כלשהו המוטל על החברה ו/או  לשקודמים אשר החברה ו/או עובדיה צד להם ו/או 

 ח הדין.וח הסכם ובין אם מכועובדיה בין אם מכ
 

, מבלי שקבלה את הסכמת אחרת או כספיתאת המזמין בשום התחייבות, ייב לא תח כי .3.23
 .המזמין מראש ובכתב

 
כי היא ו/או בעל מניותיה ו/או מנהלה ו/או עובדיה אינם מצויים במצב של ניגוד עניינים  .3.24

. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מצהירה כי מזמיןישיר או עקיף כלפי ה
יה ו/או יחסיה עם גופים ו/או חברות קשורות לה ו/או למנהלה ו/או לבעל כל יתר עסק

ו/או אינם מונעים  מזמיןמניותיה, אינם מעמידים אותה במצב של ניגוד עניינים מול ה
פי הסכם זה וכי בעתיד וכל עוד ההסכם בתוקף, החברה -ממנה לבצע את התחייבויותיה על

מיד אותה ו/או את בעל מניותיה ו/או את מתחייבת כי לא תעסוק בכל עיסוק אשר יע
מנהלה ו/או את עובדיה במצב של ניגוד עניינים ו/או של אי יכולת קיום מלוא 

 פי הסכם זה. -התחייבויותיה על
 

מבלי לגרוע מהצהרותיה והתחייבותה בסעיף קטן זה, החברה מתחייבת כי בכל מצב של 
 מזמיןל, היא תודיע על כך ללא דיחוי לחשש לניגוד עניינים או ניגוד עניינים כאמור לעי

ותפעל בהתאם להנחיותיו. החברה מוותרת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
בקשר עם החלטותיו בכל מקרה שהחברה תימצא בחשש לניגוד עניינים או  מזמיןכלפי ה

 בניגוד עניינים כאמור.
 

י משאבי אנוש בישראל או שרותחברות לאספקת  בארגוןמצהירה כי היא חברה  החברה .3.25
באיגוד הארצי של החברה למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר וחל עליה ההסכם 

וכי היא מקיימת  7003/04ומספרו  16.2.04הקיבוצי הכללי בענף כח האדם שנחתם ביום 
 . את כל תנאיו

 

ם זה פי הסכ-למען הסר ספר מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות החברה על .3.26
 פי כל דין.-ועל

 

סעיפיו מהווה תנאי יסודי להתקשרות והמשך -סכם כי האמור בסעיף זה על תתימו .3.27
 ההתקשרות בין החברה למזמין.
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 ה המוצביםעובדיהתחייבות החברה בקשר ל .4

 

החברה מתחייבת כי במהלך כל תקופת מתן השירותים, תקפיד הקפדה יתרה על ביצוע כל  .4.1
ידי -חוק העסקת עובדים על, 1959 –תשי"ט ירות התעסוקה, הלרבות חוק ש חוקי העבודה

צווי ההרחבה וההסכמים וכן על  ,על תיקוניהם 1996 –ח אדם, התשנ"ו וקבלני כ
ים על הקיבוציים הכלליים ו/או הענפיים ו/או המיוחדים וכן ההסכמים האישיים החל

סמכות הוראות שקיבלה מהרשויות המוכל על ו העסקתם של העובדים המוצבים
  .מזמין, כפי שיהיה מעת לעתומה

 
את כל  וצביםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת לשלם עבור העובדים המ .4.2

פי צווי ההרחבה -עלפי כל דין לרבות -התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעביד על
ם, דמי שכר מינימוובכלל זה לבצע תשלומים עבור  ,וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים

הבראה, דמי חגים, תוספות יוקר, ביטוח פנסיוני, החזר הוצאות נסיעה, תשלום ימי מחלה, 
וכן כל הוראה רלבנטית אחרת , תשלום שעות נוספות, מתן חופשה שנתית ותשלום בגינה

 דין.פי כל -מהעובדים המוצבים עלעל העסקתם של מי  ההחל
 

אישור אודות עמידתה בכל החובות  אחת לחצי שנה, מזמיןהחברה מתחייבת להמציא ל .4.3
והתשלומים החלים עליה לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים 
הרלוונטיים ולפי הסכם ההתקשרות, כלפי העובדים המוצבים. על האישור להיות חתום 

  חשבון.-ידי רואה-בידי מורשה חתימה מטעם החברה ומאושר על

 

של העובדים  השכרשיקול דעתו לקבל מהחברה תלושי  פיוליהיה רשאי בכל עת  מזמיןה .4.4
העובדים  שלנאי העבודה ת עם הקשוראחר  מידעהמוצבים, כולם או חלקם, וכן כל 

 .אצל המזמין המוצבים
 
 המי מבעלי הזיקה אלי או הרשעת היום, על הרשעת 14ן בכתב, תוך זמיודיע למת החברה .4.5

קנס על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה ת להטל בעבירה פלילית על פי חוק/י העבודה, ו/או ע
 .בגין עבירה על חוק/י העבודה הכלכלהבמשרד 

 

 .פעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד במקום העבודהת החברה .4.6

 

סעיפיו מהווה תנאי יסודי להתקשרות והמשך -סכם כי האמור בסעיף זה על תתימו .4.7
 ההתקשרות בין החברה למזמין.

 

 בחירת עובד למתן שירות פרטני שיטת .5

 
שבמסגרת המכרז,  הבזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ידוע ל תומתחייב המצהיר החברה

מסגרת למתן השירותים  הסכםבן זמיככל שנבחרו, עמם התקשר המחברות נוספות,  המזמיןבחר 
תקופת ההתקשרות ן יהא רשאי להזמין שירותים במהלך זמי, וכי המ("חברות נוספותלהלן: "(

 : , כמפורט להלןחברות הנוספותו/או מה חברה, מה(ככל שתחולנה)ו/או תקופת ההארכה 
 

 לחברה/ותן על פי שיקול דעתו, זמין צורך בגיוס כוח אדם, ישלח המזמיכל אימת שיהיה למ .5.1
 ,ן: כוח האדם המבוקשזמיבמסגרתה יוגדרו, בין היתר, לפי צרכי המ ,הזמנת שירותים

הזמנת להלן: ") פרטים נוספים ככל שאלה דרושים לאפיון המשרהקיד וכן דרישות תפ
להציע לעשות את מירב המאמצים  ותנדרש/ חברה/ות. ה("פניה פרטנית"" או שירותים

מועמד/ים להזמנת השירותים הנ"ל בתוך פרק הזמן הנקוב לכך בהזמנה, כפי שייקבע 
 .זה הסכםות ן, הכל בהתאם להוראזמיקבל מהמתבהזמנת השירותים ש

 

לקיים ראיון עם המועמדים ולוודא כי הינם  החברהן, על זמיבטרם שליחת המועמדים למ .5.2
בעלי הכישורים המתאימים לתפקיד ובעלי ניסיון מקצועי מוכח הנדרש בתחום, בהתאם 

 .ן בהזמנת השירותיםזמילדרישות שהוצגו על ידי המ
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ן את קורות החיים של זמילמ חברהעביר הת, החברהלאחר בחינת המועמדים על ידי  .5.3
כאמור, והם יוזמנו לראיון אישי במזמין. הריאיון  הידהמועמדים שנמצאו מתאימים על 

 .יתקיים על ידי הגורם הרלוונטי במזמין

 

בדבר המועמד שנבחר על ידו, או לחילופין יבקש  לחברהבסיום הראיונות, יודיע המזמין  .5.4
ועמד לא התאים לדעת המזמין לתפקיד היה ואף מ ,להעמיד לרשותו מועמדים אחרים

 .לעיל בהתאמה 5.3-ו 5.2הנדרש. במקרה זה יחולו שוב הוראות סעיפים 

 

 ככל שבסבב השני לא יימצא מועמד מתאים, יהא רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי .5.5
 .או לכל אחת מהחברות הנוספות פעם נוספת לחברהלפנות 

 
י הסכם זה, לרבות אך לא רק, אינה מחזיקה ככל שיימצא כי חברה מפרה את תנא .5.6

זה  הסכםברישיונות בתוקף ו/או לא משלמת לעובדיה את הסכומים עליה לשלם להם על פי 
המזמין לא יפנה לחברה הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ו ועל פי כל דין, אזי
 להזמנת השירותים.

 
ברה אשר תשלח למזמין את כמות יתן עדיפות בהזמנת השירותים לחימובהר כי המזמין  .5.7

 הגבוהה ביותר.המתאימים העובדים 

 

 , או למפעל החברה בנאות חובב. תל אביבלמשרדי המזמין בהשירותים יסופקו  .5.8
 
 .מועמדים עבורן ידרש להציעת החברההוראות סעיף זה תחולנה על כל סוגי המשרות אשר  .5.9

 

ירות כלשהו בהיקף כזה או אחר, למען הסר ספק, מובהר כי המזמין אינו מתחייב לרכוש ש .5.10
 ת.או אחר וכזחברה מ

 

אין באמור כדי לגרוע מזכות של המזמין לקלוט עובדים ו/או שירותי כח אדם נוספים בכל  .5.11
 .מסגרת אחרת מעבר למכרז זה

 

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי  תמוותר החברה .5.12
חברות ו/או עם ה החברהות השירותים אותן יבצע המזמין עם בגין היקפי הזמנ ,המזמין

ו/או בגין סכומן, או בגין פער כזה או אחר, ככל שיהיה, בין מספר הפעמים בהן  ותהנוספ
 .נדרשו לספק את השירותים המבוקשים למזמין ותהנוספחברות המהוא או מי 

 

דם זמני בשיטת להזמנת "שירותי כוח א החברהלמרות האמור, במקרה של פניה אל  .5.13
 5.2-5.5חובה להציע ולמיין את העובדים כמפורט בסעיפים  החברהלא תחול על , ""פיירול

יחולו  ההסכםדלעיל ואיתור העובדים יעשה על ידי המזמין ו/או מי מטעמו. כל יתר סעיפי 
בלא שינוי הן על מתן שירותי כח אדם זמני רגיל והן על מתן שירותי כח אדם בשיטת 

מובהר כי לחברה שיקול הדעת לבחור את מי מבין החברות שתבצע את שירותי  .פיירול
 הפיירול, כאשר לכל אחת מהחברות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד כך. 

 

 מעביד-יחסי הצדדים והעדר יחסי עובד .6

 

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המוצבים הינם עובדי החברה בלבד וכי אין  .6.1
לבין החברה ו/או העובדים המוצבים יחסי שותפות ו/או יחסי  מזמיןמו בין הולא יתקיי

ח אדם, כהגדרתו ופי הסכם זה החברה פועלת כקבלן כ-מעביד וכי במתן השירותים על-עובד
וכי העובדים המוצבים הינם עובדי החברה בלבד  1996-, התשנ"וח אדםובחוק קבלני כ

 הדין החל.  להוראותבכפוף 
 

לא תהיה להם כל בכפוף להוראות כל דין, יבת להודיע לעובדים המוצבים כי החברה מתחי .6.2
לרבות זכויות מההסכם הקיבוצי המיוחד החל על חלק מעובדי  מזמיןזכות מזכויות עובדי ה

, לרבות שכר עבודה, פיצויים כלשהם מזמיןוהם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו מההחברה 
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פיו ו/או בקשר -הסכם זה או הוראה שניתנה על בקשר עם ביצוע מזמיןאו הטבות מאת ה
פי הסכם זה מסיבות -ותים עלעם ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת ביצוע מתן השיר

 . כלשהן

 

לפקח,  מזמיןפי הסכם זה ל-החברה מסכימה ומצהירה כי אין לראות בכל זכות הניתנת על .6.3
צבים, אלא אמצעי להבטיח להדריך או להורות לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדים המו

ידי החברה -ביצוע הוראות הסכם זה במלואן וביצוע מתן השירותים ברמה גבוהה על
 םחברה ו/או העובדימעביד בין ה-יצור יחסי עובדוהעובדים המוצבים ואין בהם כדי ל

 פי הסכם זה. -ו/או כדי לגרוע מאחריות החברה על מזמיןהמוצבים לבין ה
 

יחידה והבלעדית בגין כל נזק ו/או אבדן שיקרו או יגרמו לה חברה תהיה האחראית הה .6.4
-ו/או לכל מי שיועסק על , כולם או חלקם,המוצבים םעצמה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדי

פי הסכם זה בין אם מדובר בנזק לגוף ו/או -על הידה עקב או בקשר עם ביצוע התחייבויותי
 לרכוש ו/או נזק פיננסי כלשהו.

 
יה אחראית בלעדית לעובדים המוצבים ותישא במלוא שכרם ובכל עלויות החברה לבדה תה .6.5

מכל אחריות ו/או חבות שהיא  מזמיןפי כל דין. החברה פוטרת בזה את ה-העסקתם על
מעביד ומתחייבת לשפות ולפצות -מעביד ו/או הקשורה ליחסי עובד-הנובעת מיחסי עובד

או הוצאה, לרבות שכר טרחת מומחים בגין כל סכום ו/ , לפי דרישתו הראשונה,מזמיןאת ה
יחויב להוציא ו/או לשלם למי מהעובדים המוצבים ו/או למי מטעמם  מזמיןו/או עו"ד, שה

מעביד. -יחסי עובדמ נובעת/או ו הקשורהאו תביעה ו/בגין הגשתה של דרישה  ו/או בגינם,
לצורך  מיןמזהסר ספק יובהר כי חובת השיפוי האמורה תחול גם על הוצאותיו של ה למען

התגוננות כנגד תביעה כאמור. החברה מתחייבת לטפל לאלתר ולנקוט בכל האמצעים בכל 
יפנה אל החברה בגין תלונה או פנייה של מי מהעובדים המוצבים בנוגע  מזמיןמקרה בו ה

לשכרם או תנאי העסקתם, ובמידה ויתברר כי אכן הטענה/ות נכונה/ות, החברה מתחייבת 
 .וש תיקון לתקן לאלתר את הדר

 

ו/או במקרה בו הסתיים הסכם זה מכל  מזמיןהצבתו של עובד אצל ה תופסקכל מקרה בו ב .6.6
סיבה שהיא ובכל מועד שהוא, וכתוצאה מכך החליטה החברה לסיים את העסקתם של 

עובדים מוצבים את  אותםהעובדים המוצבים, כולם או חלקם, החברה מתחייבת לשלם ל
ידי ו/או לטובת העובדים המוצבים, כולם או -נצברו עלאשר  כל התשלומים והזכויות

חלקם, לרבות העברה לזכותם של הזכויות הפנסיוניות כולל פיצויי פיטורים, דמי הבראה, 
בגין עבודתם  ביןפי כל דין( -ם לתשלומים אלו עלפידיון ימי חופשה וכו' )ככל שהם זכאי

את, ללא כל טענה ו/או דרישה ו/או ו/או סיומה ובין בגין כל תקופה אחרת וז המזמיןאצל 
 שיהוי.

 
וסכם ומוצהר בזה כי התמורה שעליה הסכימו הצדדים בהסכם זה, הינה תמורה סופית מ .6.7

ח אדם כדין המקיים את ווכוללת והיא נקבעה בהתחשב בעובדה שהחברה הינה קבלן כ
ן ביצוע לא יחולו כל הוצאות נוספות בגי מזמיןהוראות הסכם זה, ומתוך כוונה כי על ה

 פי הסכם זה.-התחייבויות החברה על
 
סעיפיו מהווה תנאי יסודי להתקשרות והמשך -סכם כי האמור בסעיף זה על תתימו .6.8

 ההתקשרות בין החברה למזמין.

 

 שמירה על זכויות עובדים .7

 

ו/או  לשתף פעולה באופן מלא עם מבקר ו/או רואה חשבון ו/או בודק שכר תמתחייב החברה .7.1
 הכלכלהן, כמו כן עם נציגי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד זמיעם הממט כל גורם אחר 

ן לעניין זמיוכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי המ ו/או רשות החברות הממשלתיות
שמירת זכויות עובדים, ולהמציא להם כל מסמך אשר ידרשו לצורך עריכת הביקורת וכן 

 .לתת להם כל מידע שיידרש על ידם

  

מצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב במקרים שבהם נ .7.2
ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון  30תחייב להמציא בתוך ת החברה. לחברה
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המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. 
שהיא חבה לחברה בגין הסכם החברה תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים אלו מכל סכום 

 זה.

 

ן בדבר זמימהמ הימים על כל תלונה שתועבר אלי 21להשיב בכתב בתוך  מתחייבת החברה .7.3
את  חברהפרט הת הן. בתשובתזמיבאתרי המ הפגיעה בזכויות העובדים המועסקים על יד

ל ן באופן מיידי על כזמיעדכן את המת חברהההליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 
 ה.כן בתיקון ההפרה על ידימן הממונה בגין הפרת חוקי העבודה, וקבל תשהתראה מנהלית 

 

זה,  הסכםחשב כהפרה יסודית של אי מילוי הוראות סעיף זה על כל סעיפי המשנה, יי .7.4
 .בגין ההפרה החברהן תעמוד הזכות לביטול ההתקשרות עם זמיולמ

 

 התמורה .8
 

 מזמיןה ישלם, מזמיןה רצון לשביעותברה, ידי הח-על מזמיןל שירותיםתמורת מתן ה .8.1
 את התשלומים המפורטים להלןמהעובדים המוצבים  אחדעבור עבודתו של כל לחברה 
 : "(התמורה)להלן: "

 

בין כמוגדר בהסכם זה וכפי שהוסכם בין המזמין ל, העובד המוצבחודשי של בסיס  שכר .8.1.1
 חברה.ה

רה בגין שכר שעות עבודה רגילות " כולל את התמו חודשיבסיס מובהר כי המונח "שכר 
לעובד שעתי או "שכר עבודה חודשי" בניכוי ערך שעות חוסר לעובד על פי בסיס חודשי 

 קבוע.

 לתשלום למחויבות ובכפוף, שבוצעו ככל, במשמרות/או ו נוספות שעות עבור שכר .8.1.2
 ;ובהתאם להוראות הדין המשרה לאופי בהתאם לעובד

 ;מחלה דמיו חג דמי, חופשה דמי .8.1.3

הסעה מאורגנת לעבודה וחזרה המוצב לעובד  מזמיןאלא אם סיפק ה ,דמי נסיעות .8.1.4
 ממנה;

 מזמין;לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה נוספים מענקים, החזר הוצאות ותשלומים .8.1.5

 חלף הודעה מוקדמת; .8.1.6

 חופשה;  פדיון .8.1.7

 הסכום ששולם בפועל לביטוח לאומי; –עבודה  תאונת .8.1.8

פיצויים( אותם שילמה החברה לקרן הפנסיה ו )תגמולים לפנסיה סוציאליות הפרשות .8.1.9
ו/או לביטוח המנהלים ו/או לקופת התגמולים, לפי העניין, ביחס לכל עובד מוצב; 

יבוצעו מהתמורה המשולמת  פיצויים(ו)תגמולים  נסיהפהפרשות החברה ל כי מובהר
 הפרשות סוציאליותלא יבוצעו  . למען הסר ספק,בלבד לעיל 8.1.1לעובד על פי סעיף 

אלא אם הוסכם  המשתלמת לעובד בגין עבודתו בשעות נוספות, ככל ועבד, תמורההמ
 אחרת בין הצדדים מראש ובכתב. 

 .דין פי על ומתחייב מעסיק על החל אחר תשלום כל .8.1.10

בנוסף, ישפה המזמין את החברה בגין הסכומים אותם שילמה לביטוח לאומי )חלק מעסיק(  .8.2
)כולל( וכן בגין הסכומים אותם  8.1.6עד  8.1.1ם עבור התשלומים הנקובים לעיל בסעיפי

שילמה לביטוח לאומי עבור תגמולי מילואים, שווי רכב ושווי טלפון, ככל והחברה שילמה 
בהתאם לשיעורי דמי הביטוח כפי כאמור לביטוח לאומי בגין העובדים המוצבים וזאת, 

 עד לסכום התקרה ובכפוף לכל דין.  ,שמשתנים מעת לעת
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לאחוז אותה הציעה החברה במסגרת סכום השווה  ישלם המזמין לחברה מדי חודשבנוסף  .8.3
תשלומי תקורה, מנהלה וכן בגין  השתתפות בביטוח חבות מעבידיםבגין  הצעתה למכרז

 .של כל אחד מהעובדים המוצבים, ורווח
 
שתשלום לחברה תהא בסך  התמורהמובהר כי במתן שירותי כוח אדם זמני בשיטת פיירול,  .8.4

 מהסכום בו נקבה במסגרת הצעתה. 50% של
 

לו זכאית  והסופי, הינה התשלום המלא, השלם לעיל 8.1-8.3בסעיפים  המפורטת התמורה .8.5
מחויב בכל תשלום נוסף  יהיהלא  מזמיןהחברה כנגד מתן השירותים כאמור בהסכם זה, וה

  בגין הסכם זה.

 

ו/או לפגוע מחובת החברה כדי לגרוע זה הסכם אין בהוראות למען הסר ספק מובהר כי  .8.6
על פי כל חוק והסכם, כפי שיידרש ת כל התשלומים והזכויות לשלם לעובדים המוצבים א

 .מעת לעת

 

זה ישולמו לחברה על ידי  בהסכםלמען הסר ספק מובהר ומוסכם כי התשלומים המפורטים  .8.7
ל דין כי העובד המוצב זכאי לתשלומים האמורים על פי כ :המזמין בשני תנאים מצטברים

פי דין. אין -וכי החברה אכן שילמה את התשלומים האמורים לגורם הרלבנטי, כמתחייב על
זה כדי לחייב את המזמין לשלם תשלום ו/או תמורה כלשהי לחברה מקום  בהסכםבאמור 

 בו העובד המוצב אינו זכאי לה על פי דין ו/או הסכם.
 
בתוספת תשלום כלשהו מזמין חוב הילא  מזמיןיקלט אצל ה החברהבמידה ומי מעובדי  .8.8

. במקרה כזה, ככל שבוצעו הפרשות סוציאליות לזכותו של העובד, הו/או מי מטעמ חברהל
 . חברהישוחררו אלו לזכות העובד עם סיום עבודתו עבור ה

 
לחברה דו"ח  מזמיןלכל חודש קלנדרי, ימציא ה 7 -לא יאוחר מה: אופן תשלום התמורה .8.9

 בהסתמך ."(השעות ח"דו)להלן:" לו לעבודה בחודש החולףשעות לגבי כל עובד שהוצב אצ
 10-חשבונית מס והעתק תלושי שכר לא יאוחר מה מזמיןעל דו"ח השעות, תגיש החברה ל

 הקודם בגינו הוגש דו"ח השעות.  , בגין החודש קלנדרי חודשכל ב
 

שוטף ) ניתנו השירותיםימים מתום החודש בו  45תום מ יאוחר לאהתמורה תשולם לחברה  .8.10
לכל תשלום,  בכל חודש. 10ובלבד שהחברה העבירה חשבונית מס כדין עד ליום  (45+ 

 לחברה, כנגד חשבונית מס כדין מזמיןידי ה-כאמור, יתווסף מע"מ כדין אשר ישולם על
 . מזמיןערוכה לפקודת ה

 
: במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח כללי הצמדה בעדכון רכיבי השכר .8.11

, יעודכן החברהאות חוק או צו הרחבה או כל הסכם עליו חתמה המדינה המחייב את הור
את  לחברהן ישלם זמיערך שעת העבודה לעובד בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים והמ

קרי: שיעור המקדם שבו החברה, ההפרש בגין עדכון השכר הנ"ל לעובד. יובהר כי תקורות 
קבות עליית ערך שעת עבודה כאמור. כן יובהר כי , לא תגדל בעהבהצעת החברה הנקב

 .במלואן הבזאת להעביר תוספות אלו לעובדי תמתחייב החברה

 

גבוה 'משכר המינימום' המפורסם, הרי שעדכון בשכר  החברהבמקרים בהם שכרו של עובד  .8.12
המינימום המפורסם, לא יגרור העלאה בשכר העובד הנ"ל, כל עוד שכרו נותר שווה או גבוה 

  .כר המינימום המעודכן שפורסםלש

 

 מידעאישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים כחוק וכל  מזמיןהחברה תמציא ל .8.13
 של דעתו שיקול לפי, מזמיןידי ה-ו/או מסמך אחר שיידרש לצורך תשלום התמורה על

 .מזמיןה

 

סכום שמגיע ו/או יהיה זכאי לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל  מזמיןה .8.14
 פי הסכם זה.-על מזמיןם זה, מכל סכום שיגיע לחברה מהכפי הס-שיגיע לו מהחברה על
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 ההתקשרותקופת ת .9
 

 ליום ועד  _______ חודשים, מיוםֹֹֹ  36-לו כי תוקפו של הסכם זה הינמוסכם  .9.1
 ן:, לפי המוקדם )להלדין כל פי-ועל זה הסכם___________או עד סיום ההסכם כאמור ב

  "(.ההתקשרותתקופת "
 

יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת התקשרות המזמין בלבד 
 , ועד למקסימום של("האופציהתקופת : ")להלןבתקופה נוספת בת שנתיים, או חלק ממנה 

 . שנים חמש
 

 ונספחיו זהכאמור, יחולו הוראות הסכם  נוספות בתקופות תוארך ההסכם תקופת באם .9.2
 .אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים האופציה התקופות במהלך המחויבים ינוייםבש

 

פי הוראה אחרת בהסכם זה או -בלי לגרוע מזכותו של המזמין להביא הסכם זה לסיומו עלמ .9.3
 ,ההסכם, ביחס לשירותיםודיע על סיום ו/או ביטול יהיה רשאי לה מזמיןהפי כל דין, -על

 30הודעה בכתב ובלבד שמסר לחברה  ,שהוא יא ובכל שלבכולם או חלקם, מכל סיבה שה
 מראש.  ימים

 

-חלק התמורה היחסי המגיע לה עלל רק זכאיתשל סיום ההסכם, החברה תהיה  מקרהבכל  .9.4
 זכאית תהיה לא והיאפי הסכם זה, בגין אותו חלק מהשירותים שבוצעו בפועל עד אותה עת 

ובין בעקיפין, עם סיום  במישריןובע, בין ו/או נ הקשורלתשלום נוסף ו/או פיצוי כלשהו 
ההסכם כאמור. החברה מצהירה כי לא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 

 כך.ל
 

סעד העומדים זכות תרופה או לעיל, ומבלי לגרוע מכל  9.2 -ו 9.1 פיםלמרות האמור בסעי .9.5
רך בהודעה מוקדמת, יהיה זכאי לבטל את ההסכם באופן מיידי ובלא צו מזמין, המזמיןל

ללא שיהיה בכך כדי להוות הפרה כלשהי, ומבלי שיהיה בכך כדי לזכות את החברה בפיצוי 
 בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: כאמור מכל סוג שהוא בגין סיום ההתקשרות 

 
זה ו/או על פי כל דין ולא תקנה  פי הסכם-לעהחברה הפרה איזה מהתחייבויותיה  .9.5.1

 ; אומזמיןהידי -שנקבע לכך בכתב על את ההפרה תוך המועד

 

ו/או מי מטעמה  , עובדיה ידי החברה-עבירה פלילית עלכל ביצוע  או חשד לביצוע  .9.5.2
או עבירה שיש בה פגיעה ברכושו,  מזמיןמעילה בכספי הובכלל זה או עובד החברה 

 ; אומזמיןבמוניטין, בנכסיו או בעובדיו של ה
 

בויותיהם לסודיות ו/או לאי תחרות החברה או עובד החברה הפרו את התחיי .9.5.3
פי הסכם זה או נספחיו או פגעו בחובות הנאמנות שלהם כלפי -ולקניין הרוחני על

 ; או מזמיןה

 

מונה לחברה או לרכושה או לחלק ממנו או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או  .9.5.4
שה נגדו מנהל או מפרק זמני או נאמן או כל מינוי רשמי אחר בעל אופי דומה, או הוג

בקשת פירוק, או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או צו פירוק ו/או כל צו אחר בעל אופי 
  אודומה; 

 
אדם של הח ושיון קבלן כיבמקרה בו יישלל ו/או יופקע ו/או יוקפא ו/או לא יחודש ר .9.5.5

 החברה. 
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  אחריות לנזקים וביטוח .10
 

בנאמנות, במומחיות,  כםהחברה מתחייבת לבצע את השירותים בהתאם להוראות ההס .10.1
-בזהירות, ברמה מקצועית כמקובל בענף ולקיים את כל כללי הבטיחות, הכל כפי הנדרש על

 וכמתחייב לפי הוראות כל דין, והכל בהתאם להוראות הסכם זה. מזמיןידי ה

 

, אחר או רכוש, לגוף שהוא נזק או קלקול, אובדן, חבלה, תאונה לכל אחראית תהא החברה .10.2
 של  מחדל או ממעשה כתוצאה, לעובדיו או/ו מזמיןל או/ו כלשהו שלישי לצד שייגרם
 שלוחיה ומי מטעמה.  העובדים המוצבים, מנהליה, מועסקיה, עובדי החברה,, החברה

 
 כל או, לעיל כאמור שייגרם נזק כל בגין מזמיןה את לשפות או/ו לפצות חייבת תהא החברה .10.3

 שייפסק דין פסק או/ו מזמיןה נגד שתוגש עהתבי בשל לשלם עליו שיהיה תשלום וכל הפסד
, כאמור סכום כל בתשלום יחויב מזמיןשה מקרה ובכל, כאמור מחדל או מעשה בגין, כנגדו

 בכל לשאת, וכן, מזמיןל או מזמיןה במקום, כאמור סכום כל לשלם החברה מתחייבת
 מסכים דומצי מזמיןה. דין עורך טרחת ושכר הוצאות לרבות, מזמיןל שנגרמו ההוצאות

 .מזמיןה שיחליט כפי, במקומו או איתו ביחד, כאמור תביעה בכל להתגונן לחברה לאפשר
 

  ביטוח
 

מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין, על החברה לערוך ולקיים,  .10.4
על חשבון החברה, למשך כל תקופת ההסכם את הביטוחים המפורטים באישור עריכת 

ביטוחי , והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "'דכנספח ף להסכם זה הביטוח המצור
", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל אישור עריכת הביטוח" ו"הקבלן

 ובעלת מוניטין. 

 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על החברה להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן  .10.5
תנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, השירותים נשוא הסכם זה וכ

את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיה. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, 
על החברה להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 

הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה החברה לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד 
 לעיל. 10.4מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

 
בכל פעם שמבטח החברה יודיע למזמין כי מי מביטוחי החברה עומד להיות מבוטל או עומד  .10.6

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על החברה לערוך את אותו 
דש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח ח

 בביטוח כאמור.
 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי החברה כמפורט באישור עריכת  .10.7
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על החברה, שאין בה כדי לגרוע מכל 

ר את החברה התחייבות של החברה לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחר
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולחברה לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או 

 מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .10.8
תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על החברה כאמור לעיל, ועל החברה לבצע כל שינוי, 

 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות החברה על פי הסכם זה.
 

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .10.9
ם מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחי

נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 
מכל חובה שהיא המוטלת על החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו 
עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם 

 לאו.
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רת את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש רה פוטהחב .10.10
או ציוד כלשהו המובא על ידי החברה או מי מטעם החברה לחצרי המזמין  או המשמש את 
החברה לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים 

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור
 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי החברה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  .10.11
על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים מבלי לגרוע מכל הור .10.12
נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על החברה לדאוג כי 
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות לחלופין, 

וטח מסגרת הביטוחים הנערכים לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המב
 על ידי החברה כמפורט באישור עריכת הביטוח. 

 
 שירותיםאחריות כלפי המזמין ביחס לה מוטלתהחברה  עלמובהר בזאת כי  ספקלמען הסר  .10.13

 החברה ועלמשנה  קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותיםבמלואם לרבות 
, במישרין או בעקיפין, שייגרםכל אובדן או נזק  לשפות את המזמין בגין ותאחריה תחול
 אםשניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין  שירותיםעקב 

 אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 
 
 

 השבת ציוד .11

 

כגון  ,ןזמיו במשיימסר לעובד במסגרת עבודת ן של כל ציודזמילהשבה למ תאחראי החברה .11.1
להלן: ) , כלי עבודה, מחשב ניידולרבות, נעלי עבודה, בגדי עבודה, ציוד מיגון, טלפון סלולרי

 "(. ציוד"

 

ן כשהוא במצב טוב וסביר ולמעט בלאי הנובע משימוש רגיל זמיהציוד יש להשיב למאת  .11.2
 .ןזמיוסביר וזאת עם סיום העבודה של העובד מכל סיבה שהיא אצל המ

 
אם וככל ו/או המחשב הנייד והציוד הנלווה לו, לפון הסלולרי והציוד הנלווה לו, ככל שהט .11.3

לשלם  החברהן כאמור, יהיה על זמי, לא יושב למ("הניידציוד להלן: ") שנמסרו לעובד
ן ו/או לפי התעריפים זמילפי לוח התעריפים המצוי בידי המ, הניידציוד הן את שווי זמילמ

  .יהיה מעת לעתוכפי ש זמיןעליהם יחליט המ

 

לנכונות  מהא מסכייכי ה החברה תלמען הסר ספק יובהר כי בחתימתו על הסכם זה, מאשר .11.4
 .ן לעדכון התעריפים מעת לעתזמיולסבירות התעריפים האמורים ולשיקול דעת המ

 

ן ו/או מי זמימהמ לחברהן יהיה רשאי לקזז סכומים כאמור מכל סכום המגיע זמיהמ .11.5
 .ו/או כל דין הסכםו כל זה ו/א הסכםמטעמו מכח 

 
 הפרות .12

 

 ,₪ 50,000פיצוי מוסכם בסך  זמיןלמ חברהשלם התזה,  הסכםבגין הפרה יסודית של  .12.1
זה ועד למועד התשלום בפועל, שישולם על  הסכםבתוספת הפרשי הצמדה ממועד חתימת 

התראה בכתב  לחברהן, ובלבד שנמסרה זמימיד עם דרישתו הראשונה של המ החברהידי 
 ימים לתקן את ההפרה.  (רבעה עשר)א 14שהות של  הל וניתנה

 

על פי הסכם זה או  למזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  .12.2
 המזמין יההיבגין הפרות ההסכם המפורטות להלן מוסכם בין הצדדים כי  ,על פי כל דין

 :ללא התראה מראש זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם
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הצדדים קובעים סכום זה כפיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש, בסכום הולם  .12.3
 .ונאות, שנשקלו, הוערכו ונמצאו סבירים ומתאימים בנסיבות העניין

 

ן לתבוע פיצויים עבור הנזקים זמיאין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המ .12.4
או ביטולו,  הסכםהאו לתבוע ביצוע בעין של  שנגרמו לו בפועל עקב ההפרה או אי הקיום,
זה ועל פי כל דין. כן יהיה  הסכםן על פי זמיאו כדי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למ

 .ממנו, את הפיצויים המוסכמים, דלעיל לחברהן לקזז מכל תמורה המגיעה זמירשאי המ
 

 העברת זכויות .13
 

פי -את זכויותיה או חובותיה על החברה לא תמחה או תסב לאחר )במישרין או בעקיפין( .13.1
הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין היא רשאית להעביר או להסב לאחר, את ביצוע 

 . מזמיןהשירותים וכן כל זכות או חובה לפי הסכם זה, אלא בהסכמה מראש ובכתב של ה

 

לצורך סעיף זה, תיחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר או כל גוף משפטי  .13.2
 פי הסכם זה.-או בלתי מאוגד או הקמת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיה עלמאוגד 

 
 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .14
 

על נספח , מזמיןתדאג להחתים כל אחד מהעובדים המוצבים, טרם הצבתו אצל ה  החברה .14.1
ותהיה אחראית  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'הכנספח הסודיות המצורף להסכם זה 

. כמו כן, החברה תעביר העתק נספח הסודיות חתום ידי עובדיה-עלספח לקיום הוראות נ
 ע"י העובד לחברה. 

 
הסתיימה,  מזמיןוהצבתם אצל ה מזמיןהחברה תדאג לכך כי עובדיה, אשר הוצבו בחצרי ה .14.2

כל פריט השייך לו לרבות, מסמך, חפץ, אביזר, ציוד,  מזמיןמכל סיבה שהיא, יחזירו ל
מוצרים, דוגמאות לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תגי , שרטוט תוכניות, נוסחאות

כולל כל העותקים מהם. החברה תנקוט בכל האמצעים  מזמיןידי ה-זיהוי שסופקו על
 . עיף זהסהסבירים הנדרשים לקיום הוראות 

 
 

 (חירום לשעת"ח )משק מל מערך .15
 

 של"ח מל רשויות ידי-לע" חיוני"מפעל כ מוגדר מזמיןשה לה ידוע כי בזאת מצהירה החברה .15.1
 .ישראל מדינת

 
 למצבי מענה לתת מזמיןה יידרש בו אחר מקרה בכל וכן"ח, מלב מצ יוכרז בו מקרה בכל .15.2

 מזמיןה אצל המוצבים החברה עובדי ייחשבו"ח, מל מצב על רשמית הכרזה ללא גם חירום
 .מזמיןה של החרום ממערך כחלק

 
 שיגרה בעת החברה ידי-על, הצורך ידתבמ יצוותו מזמיןה אצל המוצבים החברה עובדי .15.3

 יערוך אותם והדרכות בתרגולים וישתפו חרום בשעת הנדרשים ותפקידים למשימות
 .חירום לשעת כהכנה לעת מעת מזמיןה
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 שונות .16

 

 חתימתו ועם לכריתתו עובר הצדדים בין שנעשו מצג או הבנה, הסכמה כל ממצה זה הסכם .16.1
 טרם זה להסכם בקשר הצדדים בין שנעשו מסמך או צגמ, הסכמה, טיוטה כל בטלים יהיו

 .כריתתו

 

 .הצדדיםידי -על ונחתם בכתב נעשה אם אלא, תקף יהיה לא זה להסכם שינוי כל .16.2
 

לא יחשבו  מזמיןכל ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או אי שימוש בזכות כלשהי הנתונה ל  .16.3
פי הסכם -על מזמיןונה ליתור או כתקדים לעתיד ולא ישמשו מניעה לשימוש בזכות הנתוכו

 לחברה בכתב. מזמיןזה, אלא אם אישר זאת ה
 

 .בהם האמור לאמיתות לכאורה ראיה יהוו, וחשבונותיו מזמיןה ספרי כי בזאת מוסכם .16.4
 

 הנובע או זה להסכם הקשור או הנוגע עניין בכל לדון המוסמך המשפט בית כי בזה מוסכם .16.5
 .בלבדאביב -בתל המשפט בית הינו הימנו

 
 בהודעה שישונה כפי או, להסכם במבוא כמפורט יהיו זה הסכם לצורכי הצדדים ותכתוב .16.6

 כאילו תחשב למשנהו אחד צדידי -על שתישלח הודעה וכל, למשנהו צד שימסור בכתב
 אם שעות 24 תוך, רשום בדואר נשלחה אם המשלוח ממועד שעות 48 תוך לתעודתה הגיעה

 .האישית סירתהמ עם מיד או"ל בדוא או בפקסימיליה נשלחה
 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 

 
 

__________________       ____________________ 
 החברה                 מזמיןה   
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  מפרט השירותים –א'  נספח
 
 

 : ההתקשרות הינם ובהסכמיעל פי המפורט במכרז  חברהה תבצעשירותים אותם ה
 

במקצועות שונים לצורך כוח אדם זמני ירותי השמת מתן ש: שירותי כוח אדם זמני .1

לפי צרכיו, לרבות שירותי איתור מיון ובחירת העובדים המתאימים  ,מזמיןהעסקתם אצל ה

לדרישות המזמין על ידי החברה ועל חשבונה, כאשר עובדי כח האם הינם עובדי החברה לכל 

 . דבר ועניין וללא תחולת יחסי עובד מעביד בין העובד למזמין

גם  החברה, הן באופן מלא בו מזמיןשירותי כוח אדם זמני יסופקו מעת לעת על פי דרישות ה .2

, "(PAY ROLLפיירול ) ו/או בשיטת "עובדי את העובדים המתאימים תובוחר תמאתר

יועברו להמשך תהליך , מזמיןאשר במסגרתה העובדים הרלוונטיים יאותרו על ידי ה

כעובדים שאותרו על  החברהלכל דבר ועניין על ידי  עסקוההשמה והגיוס אצל החברה וכן יו

  .מלכתחילה וללא תחולת יחסי עובד מעביד בין העובד לבין המזמין היד

מובהר בזאת, למען הסר ספק כי העובדים המסופקים במסגרת שירותי כוח אדם זמני הנם  .3

בלבד  חברהות, הלתקופות מוגבל מזמיןלכל דבר ועניין ואשר יוצבו בסניפי ה החברהעובדי 

. עובדים כאמור הסכםישא בכל החבויות וההתחייבויות הנובעות מכך, והכל כמפורט בת

כלפי עובדים כאמור בכל התחייבות  מחויבלא יהיה  מזמיןוה מזמיןאינם מועסקים על ידי ה

 .החלה על מעסיק

ידי לספק עובדים העומדים בדרישות ההזמנה הפרטנית וכפי שתוצא על  תתחייבמ החברה .4

ידריך  מזמין. יובהר, כי המזמיןקבע ה רעונים לדרישות הסף אשמעת לעת ואשר  מזמיןה

 .את העובדים בתכנים פנימיים נדרשים

 

 מזמיןידרשו לענות על הדרישות הבאות, אלא אם יוגדרו ע"י ה מזמיןהמועמדים שיופנו ל .5

 : דרישות אחרות

באחריות החברה לוודא כי המועמדים  על המועמדים לעבור בדיקות רפואיות.  .1.5.1

 כשירים ובעלי בריאות תקינה לביצוע התפקיד אליו הם מועמדים.

המזמין . מיון בהתאם לדרישת המזמיןמבחני לגשת למבחני אמינות/ על המועמדים   .1.5.2

יקבל את תוצאות המבחנים ואלה ישמשו כלי תומך החלטה בדבר התאמת המועמד 

 לתפקיד. 

שמורה הזכות  מזמין, וכי למזמיןעל מנת לחייב את השיקבעו י הקבלה תנאיובהר, כי אין ב .6

 .קבלה , והכל בהתאם לצורך ולדרישות התפקידהתנאי לשנות את 

 
 
 
 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 מסמכי המכרז והצעה הזוכה –' בנספח 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 רישיון קבלן כ"א –' ג נספח

 
 

  



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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  הביטוח עריכת אישור -' ד נספח

 : ____/___/___יךתאר

 לכבוד
  מ"בע הסביבה איכות לשירותי החברה

  קשורות חברות או/ו שלובות חברות או/ו בנות חברות או/ו האם חברת או/ו
 "(המזמין"  :ולחוד ביחד, להלן)

 .,נ.ג.א

 "(החברה___________ )": הנדון

 מתן עם בקשר החברה שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכה חברתנו כי בזאת לאשר מתכבדים הננו
, היתר בין"(, השירותים: "להלן) הנלווים השירותים וכן שונים עבודה ובענפי במקצועות אדם כוח שירותי
 :להלן כמפורט"( ההסכם: "להלן) החברה לבין ביניכם שנערך הסכם עם בקשר

 ליום עד ____________ מיום לתקופה' ______________ מס פוליסה .א

____________________ 

 פקודת פי על החברה ידי על המועסקים עובדים כלפי החברה חבות את המבטח מעבידים חבות ביטוח
 גוף נזק או/ו מוות בגין, 1980 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין

 של אחריות בגבול השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה לעובד נפשי נזק או/ו
( חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 20,000,000 -ו לעובד( חדשים שקלים מיליון שישה) ₪ 6,000,000

 תאונת קרות לעניין, וייקבע היה המזמין את לשפות מורחב הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה
 .הקבלן מעובדי מי יכלפ כלשהן מעביד חובות מוטלות המזמין על כי, מקצועית מחלה או/ו עבודה

 ליום עד ____________ מיום לתקופה' _______________ מס פוליסה .ב

____________________ 

 אובדן בגין, דין פי על ועובדיו שלוחיו לרבות, החברה חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח
 4,000,000 של אחריות בגבול השירותים מתן במסגרת או עם בקשר גוף או/ו אדם לכל שייגרמו נזק או/ו

 .  הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון ארבעה) ₪

, קבלנים בגין חבות, במשקה או במזון מזיק דבר מכל הנובעת חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח
 דברב חריג כולל אינו הביטוח. לאומי לביטוח המוסד מצד תחלוף ותביעות ועובדיהם משנה קבלני

 או/ו למעשי המזמין על שתוטל אחריות בגין המזמין את לשפות מורחב הביטוח. נשק בכלי בשימוש
 . צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת החברה מטעם מי או/ו החברה מחדלי

 

 כללי

 בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום הבלעדית האחריות החברה על .1
 .לעיל המפורטות הביטוח

 מוותרים ואנו, המזמין ידי על הנערך לביטוח וקודמים ראשוניים הינם לעיל המפורטים הביטוחים .2
 . המזמין ביטוחי שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על

 הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל המפורטים הביטוחים כי מתחייבים הננו .3
 .רשום בדואר, בכתב, למזמין יום 30 של מראש בהודעה אלא, בהם המצוינת

 .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף_____________,  כביט הידוע לנוסח בהתאם הינו הפוליסות נוסח .4
 

 באישור שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 .המקוריות ליסותהפו מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין ובלבד, זה

 

 חתימת)
 (המבטח

 חותמת) 
 (המבטח

 תפקיד)  (החותם שם) 
 (החותם



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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 נספח ה'  - הסכם סודיות

 
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מבין  ______בשנת  _____לחודש  ___הסכם סודיות זה נחתם ביום 

 .("מקבל המידע"זה )הגורם אשר שמו וחתימתו מופיעים בסוף הסכם  ____________ "(, לביןהחברה)"
 

בהסכם זה, המונח "מידע סודי" משמעו כל מידע בקשר לפעילויותיה, תוכניותיה ועסקיה של  .1
החברה וכל מידע אחר בקשר לטכנולוגיה של החברה, בין אם מידע כאמור בא לידי ביטוי במוצר 

אופן אחר, ולרבות  פיסי או לא, בין אם בעל פה, בכתב, בצורה גרפית, בדפוס, באופן ויזואלי או בכל
תהליכים, טכניקות, שיטות, תפישות, מערכות, המצאות,  ציורים, נתונים, תמונות, תכניות מחשב, 
אבי טיפוס, דגמים, חומרי מחקר, פיתוח, תהליכי עבודה, פונקציות, תכונות, תוצרים, מדגמים, 

יווק, תחזיות, מידע עיצובים, תוכניות מוצר, פעילויות עסקיות, אסטרטגיות עסקיות, תכניות ש
כלכלי ועסקי, מידע אישי, רשימות לקוחות, ספקים וצרכנים, וכן דוגמאות או חלקים של המצוין 
לעיל.  למרות האמור לעיל, המונח "מידע סודי" לא יכלול מידע המצוי בידיעת הציבור )בכפוף לכך, 

ה(; מידע אשר קיבל כי המידע האמור לא הגיע לידיעת הציבור כתוצאה מהפרת הוראות הסכם ז
מקבל המידע מצד שלישי )בתנאי שמידע כאמור זה לא הושג על ידי הצד השלישי, במישרין או 
בעקיפין, תוך הפרת חובת סודיות(; או מידע אשר לגביו יוכיח מקבל המידע, בראיה בכתב, כי היה 

מידע סודי לא   מצוי בידיעתו במועד חתימת הסכם זה, ולא הגיע לידיו תוך הפרת חובת סודיות.
ייחשב כידוע למקבל המידע או כחלק מהמידע המצוי בידיעת הציבור רק משום שהוא או חלק ממנו 
אוזכר בפרסומים או בפטנטים באופן כללי, ומבלי ששויך באופן מיוחד לנושא הנדון של המידע 

 הסודי.
 

שה הבלעדי של החברה; המידע הסודי וכל הזכויות והאינטרסים במידע הסודי יישארו, בכל עת, רכו .2
האמור בהסכם זה לא יחשב כמעניק זכות כלשהי למקבל המידע במידע הסודי; כמחייב את החברה 
להתקשר בהתקשרות כלשהי, או להציע למכירה כל שירות או מוצר; כמחייב את החברה לספק 

מטעמו )להלן: למקבל המידע או למי מעובדיו, פקידיו, מנהליו, יועציו, גורמים הקשורים בו או מי 
"גורמים קשורים"( כל מידע סודי; או כיוצר מצג לפיו המידע הסודי, כולו או חלקו, הינו שלם, 

 מדויק, או נכון בכל היבט. 
 

המידע הסודי וכל העתק ממנו יתקבל, יוחזק וישמר על ידי מקבל המידע בנאמנות ובסודיות. מקבל  .3
ק שלו( נעול, וינקוט בכל הצעדים הנחוצים למנוע המידע ישמור את כל המידע הסודי )ולרבות כל עות

שימוש במידע הסודי על ידי מי שאינם מורשים להשתמש במידע הסודי, וינקוט לשם כך לפחות את 
 מידת הזהירות )אך לא פחות מרמה גבוהה( שהיה נוקט בה לצורך הגנה על מידע סודי שבבעלותו.

 

שיתוף פעולה או התקשרות עם החברה. מקבל מקבל המידע ישתמש במידע הסודי רק לשם בדיקת  .4
המידע לא יעשה כל שימוש, מכל מין וסוג, במידע הסודי, ולא יחשוף או יגלה, בכל דרך שהיא, את 

המידע הסודי, למעט לצורכי המטרה המפורטת בסעיף זה, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.  
ע הסודי לגורמים קשורים או לכל צד ג', מקבל המידע לא יחשוף או יגלה, בכל דרך שהיא, את המיד

ללא אישור מראש ובכתב של החברה.  ככל שיינתן אישור כאמור, מקבל המידע יחשב כאחראי לכל 
 הפרת התחייבות של אותו צד ג' בקשר עם המידע הסודי.

 

בכל עת, מקבל המידע לא יעתיק או ישכפל או יצור רשומות הכוללות מידע סודי, ללא אישורה  .5
החברה; עם פקיעתו של הסכם זה, או בכל עת, עם דרישתה הראשונה של החברה,  ובכתב של  מראש

יעביר מקבל המידע ויביא לכך שיועבר לחברה, כל מידע סודי בחזקתו או תחת שליטתו או בחזקתו 
או בשליטתו של מי מהגורמים הקשורים, כמו גם כל העותקים, ההערות והתכתובות, לרבות אלו 

ל ידי מקבל המידע  ו/או עבורו, בקשר לכל מידע סודי; וימחוק כל תיעוד אלקטרוני של אשר נעשו ע
 מידע סודי כאמור.

 

מקבל המידע יודיע מיד לחברה, בכתב, על כל חובות גילוי שיחולו עליו או על הגורמים הקשורים לפי  .6
כל סעד מתאים  דין בקשר עם המידע הסודי באופן אשר יאפשר לחברה לפעול להוצאת צו מניעה או

אחר. במקרה שלא הושג צו מניעה או כל סעד אחר, יספק מקבל המידע רק את החלק של המידע 
הסודי, אשר לפי ייעוץ משפטי שקיבל בחוות דעת בכתב מיועציו המשפטיים, נדרש גילויו, אם וככל 

 סודי.שנידרש, ויעשה כל מאמץ לוודא כי הגילוי האמור יבוצע תוך הגנה מרבית על המידע ה



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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מקבל המידע מצהיר ומאשר כי עלולים להיגרם לחברה נזקים בלתי הפיכים, במקרה בו מקבל  .7
המידע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, וכי לחברה אין תרופה הולמת בחוק במקרה של 
הפרה )או איום בהפרה( מצד מקבל המידע של התחייבויותיו. לאור האמור לעיל, הצדדים מסכימים 

ת, כי מבלי לפגוע מכל סעד אפשרי אחר, החברה תהיה זכאית לפנות ולקבל צו מניעה או כל סעד בזא
אחר שיתבקש על ידה, ללא ערבויות, בכל מקרה של הפרה ו/או איום בהפרת התחייבויותיו של 

 מקבל המידע לפי הסכם זה. 

ינן מוגבלות בזמן למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התחייבויות מקבל המידע תחת הסכם זה א .8
 לעיל. 1ותחולנה בקשר למידע סודי כל עוד הינו מוגדר ככזה, בהתאם להוראות סעיף 

 

הסכם זה יחייב, בישראל ומחוץ לישראל, את הצדדים לו ואת יורשיהם, נציגיהם, מנהליהם,  .9
כסוך חליפיהם; על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם ובנוגע לכל עניין או ס

יפו; במידה  -העולים מההסכם, תינתן סמכות שיפוט ייחודית לבית  המשפט המוסמך בתל אביב 
ותנאי אחד או יותר מן התנאים המנויים בהסכם זה יימצא רחב יתר על המידה ביחס להגבלת הזמן 
בו ו/או ביחס להגבלה הגיאוגרפית ו/או ביחס להיקף ההגבלה על פעילות, יפורש התנאי בצורה 

תאפשר את אכיפתו בהתאם לכל דין; כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם ש
ייעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים להסכם; הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין 
הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, 

פה(, בין הצדדים, בנושאים -וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל זיכרון דברים
 ובעניינים האמורים, קודם חתימתו של הסכם זה.

 
 

 :פרטי מקבל המידע
  שם:

  מס' ח"פ / ת"ז:
  כתובת:

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

                        
______________________________ 

                   
______________________________ 

 מקבל המידע                          בע"מ לשירותי איכות הסביבה החברה   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 חתימה וחותמת: _____________.
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