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 תנאי המכרז ונספחיו -מסמך א'

 כללי .1

 ת ביטוחנה חברי( ה"החברהאו " "קנטנזקי טבע בחקלאות )להלן: "קרן לביטוח  -קנט  .1.1
מוחזקות בידי  קנטמהזכויות ב 50%אשר מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע.  ממשלתית

 גופים חקלאיים שונים.ו מועצות ייצור הממשלה, ויתר הזכויות מתחלקות בין

יפו -בתל אביב 74מעיא ברחוב מנחם בגין בבניין הידוע כבית  14-ו 8משרדי קנט שוכנים בקומות  .1.2
 "(.משרדי קנט)להלן: "

)להלן: במסגרת מכרז זה מבקשת קנט לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון למשרדי קנט  .1.3
 ( להסכם.1תיאור מפורט של השירותים הנו בהתאם למפרט המצורף כמסמך ב) "(.השירותים"

 ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז:להלן טבלת  .1.4

 שעה מועד פעילות

  18.7.19 מועד פרסום המכרז

תל אביב  74השתתפות בסיור מציעים )דרך מנחם בגין 
 (14קומה 

28.7.19  
10:00  

 12:00 4.8.19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 14:00 18.8.19 המועד האחרון להגשת הצעות

תאריכים אחרים המופיעים בגוף במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לבין  .1.5
 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  .1.6
ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה (, www.kanat.co.il) באתר האינטרנט של החברה

 בקשר לכך. 

חודשים. קנט תהא רשאית להאריך  12הזוכה תהא לתקופה של תקופת ההתקשרות עם המציע  .1.7
 תקופה זו בחמש תקופות נוספות, בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי ההארכה של תקופת ההתקשרות תהא אוטומטית, למעט אם קנט הודיעה למציע 

פת ההתקשרות המוארכת, על אי יום מראש לפני תום תקופת ההתקשרות, או תקו 30הזוכה 
 חידוש האופציה המוקנית לה.

על אף האמור לעיל, עומדת למזמינה הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק  .1.8
ימים ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס  30בהודעה מוקדמת של 

ים שסופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו לזכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירות
 הופסקה עבודתו.

מבקשת להבהיר כי במכרז זה היא שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים  קנט .1.9
שיעמדו בכל תנאי הסף, ואשר הצעתם הכספית תחרוג מן האומדן בשיעורים שייקבעו על ידי 

למציעים שייקבעו על ידה, ותבקש לקבל מהם  טקנ. במסגרת ההליך התחרותי הנוסף תפנה קנט

הצעת מחיר משופרת אל מול הצעתם המקורית, והיא תהא רשאית לחזור על הליך זה עד לקבלת 
הצעה כספית בגבולות האומדן. למען הסר ספק מובהר כי הליך נוסף זה הנה אופציונאלי בלבד, 

ית שלא לפעול בהתאם להוראות תעשה בו שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשא קנטו
 אלה ולוותר על הליך נוסף זה.

קנט מבקשת להביא לידיעת משתתפי המכרז כי הנה גוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים  .1.10
ולפיכך כל  2013 -על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

הוראה זו תהווה הודעה לפי  מתחייב לקיימן במלואן.הוראות החוק יחולו על המציע הזוכה והוא 
 לחוק האמור. 5סעיף 
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 תנאי סף .2

 בר במועד להגשת ההצעות :טאשר יעמוד בכל התנאים הבאים במצמציע רשאי להגיש הצעות 

 כדין בישראל. גוף משפטי המאוגדהמציע הינו חברה  .2.1

א לחוק העסקת 10סעיף לשמש כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם להמציע הינו בעל רישיון  .2.2
 .1996 -עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו

שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו שירותי  שלוש השניםבמהלך התקופה של  .2.3
גופים ציבוריים כהגדרת מונח לשני וזאת במשך תקופה רציפה של שנתיים לפחות ניקיון משרדים 

 .1976 -זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

המציע צירף להצעתו תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין  .2.4
ים הקיבוציים החלים על שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמ

 '.5אהמציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים בנוסח מסמך 

 .1976 -המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2.5

 לא  2018, 2017מחזור ההכנסות של המציע, הנובע משירותי ניקיון של משרדים, במהלך השנים  .2.6
 לא כולל מע"מ(.) ₪  לשנה ₪ 350,000 -פחת מ

 עובדי ניקיון. 20המציע מעסיק לפחות  .2.7
וספת השניה לחוק לצורך הבטחת קבלת השירותים מובהר כי התנאי האמור חורג מהוראות הת

מגוף בעל יכולות ואיתנות פיננסית, ועל מנת להבטיח רציפות של השירותים והחלפת עובדים 
 במקרה של העדרות.

 .שקיימה החברה במשרדיה  מציעים בסיורהמציע או נציגו השתתף  .2.8

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר 
תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, 

 ל המציע, שותפויות וכיוצ"ב.חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים ש

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות 
 האמור גם את המסמכים הבאים:

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.1

 -עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו א לחוק העסקת10רישיון תקף של המציע על פי סעיף  .3.2
1996. 

 2.7ותנאי סף   2.3בהתאם לדרישות תנאי סף מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיונו של המציע  .3.3
מובהר כי המסמך ישמש  '.2אמסמך בנוסח מטעמם ופרטי אנשי הקשר בצירוף פרטי הלקוחות 

 גם לקביעת הרכיב האיכותי של הצעת המציע.

 (.7בנוסח נספח א') 2.6חשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף אישור רואה  .3.4

 (.8תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח נספח א') .3.5

המציע יצרף להצעתו נספח תמחירי שבו יצוינו מרכיבי השכר המינימליים לעובדי הניקיון  .3.6
ועלות השכר  שיעסיק לצורך הספקת השירותים והצהרה לעניין תשלום השכר לעובדים אלה

למען הסר ספק (. 4א') למסמךלמעביד. מתכונת הנספח התמחירי ונוסח ההתחייבות יהיו בהתאם 
מובהר כי המציע חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם 

 אם אינן מופיעות בטבלה שבנספח ה'.



- 5 - 

 _____________חתימת המציע          9665870/2

ו של המציע בעניין שמירה על זכויות תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותי .3.7

עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 
 למכרז.( 5א') כמסמךביצוע השירותים המצורף 

לשאלות  , לרבות מסמכי תשובותעל נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד המכרזכל מסמכי  .3.8
 .ככל ויתפרסמו ,ההבהרה

 מאתר קנטמסמכי המכרז  הורדת .4

ולהורידם  www.kanat.co.il  :בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה .4.1
 מאתר זה. ההצעה תוגש על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט של קנט.

רז, ובכלל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכ .4.2
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 

 בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו.  -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על  .4.3
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.  

 יםמציע סיור .5

מנחם דרך ההתכנסות תהיה בכתובת  10:00בשעה   28.7.19ראשון, מציעים יתקיים ביום  סיור .5.1
.  8+14ויתבצע סיור במשרדי החברה בקומות  יפו-בתל אביב  14קומה בית מעיא , 74בגין 

אלא אם כן  ,ומהווה תנאי להגשת ההצעה חובההמציע בכנס הינה  נציג מטעםהשתתפות 
 סיורהחליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך 

נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי  סיוריםאחד או יותר ו/או 
 שיקול דעתה.

מציע לא המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ול סיורכל מידע שיימסר  .5.2
תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה 

 שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

 הבהרות ושינויים .6

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  .6.1
י התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה או א

או בקשה/הבהרה/שאלה אחרת עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד 
 להלן.הנקוב 

אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב  המכרזככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי  .6.2

, תוך פירוט 12:00בשעה   4.8.19וזאת עד ליום  michrazim@kanat.co.il :דוא"ללקנט לכתובת 
שימצא בקשר הספקות השאלות, הבקשות להבהרה, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או 

. על המציע לוודא טלפונית קבלת במסמכי המכרזלמובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט 
הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר  הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור ובמועד

 אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.

או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה ההליך בכל מקרה של סתירה בין מסמכי  .6.3
 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  קנט, לפי פירושה של קנטעם 
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או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי  .6.4

עד למועד להגשת  , ובאחריות המציעים להתעדכן באתר זה באופן שוטףקנטהאינטרנט של 
, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ההצעות

 ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות  לא .6.5
 יראו בכך דחיית פניית המציע.

 חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה.את כלל המציעים ויהיו ייבו יח תשובות לשאלות הבהרה .6.6

במסמכי החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .6.7
בלתי  המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק

 נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

עם הגשת מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .6.8
סמכי המכרז, יהיה מנוע הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש את מ

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגביהם, תקבע ספק להסרת  .6.9
החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או 

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

 הגשת ההצעהאופן  .7

 ."04/2019הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: "מכרז פומבי מספר  .7.1

במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך  .7.2
 לעיל.  3האישורים כמפורט בסעיף ב'( בצירוף כל המסמכים וכל 

 ידניתותופקד במסירה ורה, תוגש במעטפה סג , לרבות כל המסמכים האמורים,הצעתו של המציע .7.3
  ליום עד בתל אביב בית מעיא,  14קומה  74מנחם בגין דרך ברחוב  בתיבת המכרזים של החברה

 "(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הגשת ההצעות מועד)" 14:00בשעה  18.8.19

ולחתום בשולי כל  המכרז,על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמך ממסמכי  .7.4
שיועלה לאתר , לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות המכרזעמוד של מסמכי 

 .האינטרנט

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים, אינם  .7.5
עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד 

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

או לגבי מסמך  המכרזהמציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי  .7.6
לפסול את הצעתו  תתהא רשאי וזו, קנטממסמכיו. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל ל

על נספחיו,  המכרזהגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .7.7
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

או מי מטעמם, המציעים לא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של  ,לא תחזיר קנט .7.8
גשתה, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובה

 הוצאות אחרות שהן. 

, ותהווינה חלק אותותחייבנה , החל משלב ההליך ואילך, הזוכה יועץההצהרות והתחייבויות  .7.9
 בלתי נפרד מההסכם שייחתם עמו.

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .8



- 7 - 

 _____________חתימת המציע          9665870/2

שתקבל את הציון המשוקלל  מבין ההצעות הכשירות שיעמדו בכל תנאי הסף תיבחר ההצעה .8.1

הגבוה ביותר, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של החברה או של ועדת המכרזים, לרבות 
 לפי כל דין,  שלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי  30%( יהא Aמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ) .8.2
 מתוך הציון הסופי. 70%( יהא Bה )בהצע

 : הבאיםמשנה ה קריטריוני( תעשה לפי Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .8.3

 ניקוד אמת המידה )איכות( מס'

 אתאו ועדת המשנה מטעמה החברה  הערכת ועדת המכרזים של 1
איכות ביצועו של המציע לגבי עבודות ניקיון של משרדים עבור גופים 

 (1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וכהגדרתם ציבוריים 
וזאת בהתאם לשיקול דעת ) ולקוחות נוספים כפי שיפורט בהצעה

מקצועי של הוועדה ו/או של יועצים מטעמה, לרבות על סמך חוות דעת 

)כתובות ו/או שיימסרו בעל פה(, חקירות, המלצות, שיחות עם 
ועדה לנכון לרבות על פי ממליצים וכל אמצעי אחר כפי שייראה לו

 הנתונים שיימסרו על ידי המציע.

 נקודות 70עד 

הערכת ועדת המכרזים של החברה או ועדת המשנה מטעמה את  3
 התרשמותה ממנהל הלקוח המוצע על ידי החברה.

לצורך כך תבקש החברה לקיים ראיון עם מנהל הלקוח המוצע. 
הניהול של המועמד הועדה תיקח בחשבון את נסיונו, אופן ושיטת 

ושל החברה וכל נושא אחר כפי שייראה לועדה לנכון לרבות 
 נתונים שימסרו על די המציע

 נקודות 30עד 

 נקודות סה"כ  

להסרת ספק מובהר בזאת כי ועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים לצורך  .8.4
ס לממליצים אליהם הפנה המציע, ניקוד איכות המציע ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביח

והן ביחס לכל אדם או גוף אחר הכל על פי שיקול דעתה המוחלט, ולא תהא מוטלת עליהם כל 
חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות, ו/או את זהות 

ור הצורך לשמור על מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לא
אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו 

 בעצם הגשת הצעתו.

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה רשאית, אך לא חייבת, על  .8.5
וכחה שתראה לנכון, בדבר כל ה -לאחר הגשת הצעה  -פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע 

ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף 
של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, 

 והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי  -לבדוק את אמינותו של המציע  החברה תהא רשאית .8.6
שליטה, מנהלים ועובדים בכירים )במקרה שהמועמד הנו תאגיד(. החברה תהא רשאית להסתייע 
לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. 

 יה גלויה ובידיעת המועמד.מובהר כי חקירה, ככל שתתבצע, תה

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או  .8.7
 הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. 
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החברה תהא רשאית לפסול מציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי הוא אינו עונה על  .8.8

עיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם החברה סברה כי איזה מהקריטריונים הנזכרים ל
המציע איננו בעל איתנות פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו 

 בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

החברה אינה חייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ,  .8.9
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע או לנקד בהתאם את איכותו של  .8.10
מציע אשר היה לה ו/או למשרד התיירות ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על 

לצות שליליות פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המ
 במיוחד.

לא תתקבל. על אף האמור, במקרים  75%הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ  .8.11
מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה שציון האיכות שלה לא 

ן של בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון, מספר המציעים שקיבלו ציו 70%נפל מ 
ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות הכספיות וההפרש בין ההצעות  75%

 המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.

וזה יהא הניקוד המשוקלל שלו  30%-הניקוד אותו יקבל המציע תחת קריטריוני המשנה יוכפל ב .8.12
 (.A)תחת רכיב האיכות 

 -( B) ההצעה הכספית .8.13

הצעת מחיר לעלות תחולק לשני רכיבים: האחד, הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע  .8.13.1
)להלן:  חודשית עבור כלל עבודות הניקיון כפי שאלה מפורטות בטופס הצעת המחיר

, והשני, מחיר שעתי למתן שירותי ניקיון )במקרה של שירותי "(הריטיינר החודשי"
מעבר לשירותים המפורטים במפרט( שלא יפחת מן  קנטיידרשו לניקיון מיוחדים ש

 . "(ההצעה הכספית השעתית)להלן: " (4המפורט במסמך א)

מציון ההצעה הכספית,  60%רכיב ההצעה הכספית לריטיינר החודשי יזכה למשקל של  .8.13.2
 מציון ההצעה הכספית. 10%והרכיב ההצעה הכספית השעתית יזכה למשקל של 

 (.6מסמך א')בחלוקה האמורה ימלא המציע על גבי  את ההצעה הכספית .8.13.3

החברה מבקשת להבהיר כי לא תתקבל הצעה גרעונית ו/או הצעה שלא תשקף תשלום  .8.13.4
של מלוא הזכויות לעובדים על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 
לשירותים מושא המכרז. החברה תהא רשאית לפנות למציעים בדרישה לקבלת פירוט 

 גובה התשלומים הסוציאליים לעובדים על מנת להעריך את סבירות ההצעה.בדבר 

 יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולהגבי כל אחד מן הרכיבים ציון המחיר ל .8.13.5
משקל המפורט בסעיף , במחיר ההצעה הנבחנת, והתוצאה תוכפל ב)בשקלים חדשים(

יתקבל ציון שני הרכיבים בהתאמה(. בסיכום הציון המשוקלל ל 10%-ו 60%לעי ) 7.13.2
  .להצעות %70-)מקסימאלי( להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ %70

מבקשת להבהיר כי לתיבת המכרזים יוכנס אומדן לגבי שני רכיבי ההצעה  קנט - אומדן .8.13.6
 קנטהכספית. האומדן יהווה כלי עזר בידי הוועדה על מנת לבחון את סבירות ההצעות, ו

חון את ההצעות לאורו, ולקבוע על בסיסו כי ייערך הליך תחרותי נוסף תהא רשאית לב
 ו/או כי המכרז יבוטל עקב אי סבירות ההצעות ו/או כל החלטה אחרת שתראה לה.

 לחברה נתון שיקול הדעת לבקש מהמציע השלמת מסמכים בכפוף להוראות כל דין. .8.14
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לקבוע אמות מידה נוספות  בנוסף, החברה תהא רשאית, עד לשלב פתיחת המעטפות שיתקבלו, .8.15

לבחירת הזוכים, וכן לשנות את החלוקה והמשקל בין אמות המידה השונות כאמור, ובכל בהודעה 
 מראש ובכתב שתופץ למשתתפי המכרז.

החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חישוב ו/או טעויות טכניות שנתגלו בהצעה  .8.16
צעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול פתיחת מסוימת. התיקון יעשה במהלך בדיקת הה
 המעטפות. הודעה על התיקון תימסר למציע.

סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב  יההציון הכולל של ההצעה יה -( Cשקלול הציון הסופי ) .8.17
 A 30% +B 70%  =C -הכספי המשוקלל 

סיבות תקציביות, לפי  מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות .8.18
 שיקול דעתה.

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת  .8.19
 ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 הודעה על זכייה והתקשרות .9

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב את  .9.1
החברה והמציעים, 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 

ת כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציעים. סייגה ועדת המכרזים את טענת השתק או מניעו
 הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה. 

הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציא את כל המסמכים כנדרש בתנאי  יועץה .9.2
. לא עמד המציע בדרישה זו, תהא רשאית קנט הזכייההתקופה האמורה במכתב ההליך תוך 

למסור את ביצוע השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את ההליך ו/או למסור העבודה לכל 
גורם אחר כפי שתמצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות קנט לתבוע כל נזק שנגרם לה 

 בשל ההפרה כאמור.

תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו  .9.3
המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 

זכות ו/או סעד נוספים העומדים  ולהפעיל כלרשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז 
שאית החברה במקרה זה )אך לא חייבת( לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא ר

להזמין את השירותים ממציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין המציעים, 
פי כל -פי המכרז ו/או על-והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 דין. 

יה זכאי לקבל כל פיצוי או החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, מבלי שיה .9.4
החזר הוצאות, וכן מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של החברה, אם לאחר ההחלטה במכרז חל, לדעת 
החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה במכרז 

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

 פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את  .9.5
, תהיה רשאית החברה להזמין חתימת ההסכם מולו חודשים ממועד  (3שלושה ) ההסכם עמו תוך

 את השירותים. לספקכל מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוגו הסופי, 
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זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד  .9.6

מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו 
או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או לחברה, לפי 

 העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בטחה, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, ה .9.7
התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, 

 ובין לאחריו. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני המכרז -בין בכתב ובין בעל

 תוקף ההצעה .10

ת המכרזים יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועד 120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של 
 רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה. 

 כללי .11

המציע קרא את , כי קנטעבור ראיה חלוטה הצהרה ברורה של המציע, וכן הגשת ההצעה מהווה  .11.1
ההסכם המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים כן ו , נספחיוכל האמור במסמכי ההליך

עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם  ,המציע יהא מנוע מכל תביעה . בהתאם,להם ללא כל סייג
 כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר לפני תום המועד להגשת ההצעות.

תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל  קנטמבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי  .11.2
ו/או שאינה תואמת את  המכרז"י מסמכי הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ

תנאי ההליך ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור אשר על פי שיקול 
דעתה יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה ו/או 

/או לפסול כל הצעה בלתי בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ו השלמה ו/או
להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות  קנטסבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 

ו/או סטייה כאמור, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו הפגם ו/או השינוי ו/או 
 אחרת. קנטההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליטה 

בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה רשאית לא להתחשב כלל  קנט .11.3
מונע הערכת  קנטשלדעת  המכרזייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ותנאיה, או בשל חוסר הת

 ההצעה כדבעי.

או עם גורם  עמושומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ניסיון שלילי  קנט .11.4
הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת  , וזאת על פי שיקול דעתהעמוהקשור 

 ו/או המלצות שליליות במיוחד.

שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים, וזאת במידה שוויתור מעין זה  קנט .11.5
, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי קנטלא יגרום נזק ל

הם או רק חלק מביצוע השירותים העניין, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל 
  לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילו ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.

בלעדי והמוחלט, לפצל את ביצוע השירותים בין שני תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ה קנט .11.6
מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהשירותים בלבד, וזאת מקום שבו מחירם 
של חלק או חלקים מהשירותים תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר ו/או במקרה בו למציע 

 ם הנדרשים.כלשהו יהא יתרון חריג ומיוחד בשירות מן השירותי

 אנשי הקשר אותם צירףלערוך כל בירור מול ליצור קשר וכן תהא רשאית, אך לא חייבת,  קנט .11.7
המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן תהא 

זה, ותהא רשאית שלא  מכרזרשאית לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא 
 את מלוא המידע להנחת דעתה.  קנטל יועץלקבל הצעה אם המציע לא י
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 אין מסירת ביצוע שירותים מקנה למציע זכות יתר ביחס לשירותים נוספים.  .11.8

לפסלה בשל כך בלבד.  קנט, או שיש בה הסתייגות, רשאית המכרזהצעה שאינה תואמת לתנאי  .11.9
לפסול את ההצעה או להתעלם מן  קנטכן, במקרה של שינוי או תוספת לתנאי ההליך רשאית 

השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי  קנטהחליטה 

 או ההסתייגות.

 הוראות נוספות .12

ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה שהיא  המכרזשומרת לעצמה את הזכות לבטל את  קנט .12.1
ו/או לא לחתום על  המכרזלבטל את  קנטבהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט 

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא. למציעיםהחוזה, לא תהיה 

 יםעתהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למצי קנט - דרישת הבהרות .12.2

בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות 
, ובלבד שכל המכרזכן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל מציע או הסבר היתר , אישור, רישיון
 ם לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.בהתא

לאחר הגשת  - מציערשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל תהא  קנט .12.3
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים  -הצעה 

העומדים לרשותו לבצע שירותים מהסוג ובהיקף של השירותים נשוא ההליך, וכן תהא רשאית 
את מלוא המידע  קנטל יועץלדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב ל

 להנחת דעתה.

שאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים רתהא  קנט .12.4
ועובדים בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות 

מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה  המציעיםחוקרים פרטיים ורואה חשבון. 
 מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל. ו/או מי  קנטבאופן מלא עם 

מציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים שונים לפסול הצעתו של תהא רשאית  קנט .12.5
בעיות משמעותיות עובדות המעידות על , או אם תתגלינה המציעמן העולה מן ההצעה של 

 בתחומים האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים וכל מובהר כי מ ספקלהסרת  .12.6
תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי ההליך וכל אלו ייחשבו 

, המציע מצהיר כי הינו מבין ומסכים לכך וכי לא יעלה בעתיד ככלולים בהצעת המחיר של המציע
 . מכל סוג שהואכל דרישה נוספת לתשלום מכל מין ו

 סמכות שיפוט ייחודית .13

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו 

 .יפו-השונים תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב

 בכבוד רב, 

 טוח נזקי טבע בחקלאות בע"מילבקרן  -קנט 
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 ('1א) מסמך 

 והצהרתו, הצעתו פרטי המציע

 פרטי המציע

 _________________; שם

 _________________; כתובת

 _________________; שם איש קשר

 _________________; טלפון

 _________________; פקסימיליה

 _________________; כתובת דואר אלקטרוני

 _________________; מספר עוסק מורשה

 _________________; מספר החברה

 _________________; פרטי חשבון הבנק

 :של המציעשמות בעלי זכות החתימה 

 מספר זהות שם משפחה שם פרטי דוגמת חתימה

    

    

    

    

 הצהרת המציע

, לאחר שקראתי בעיון __________________ח.פ  ______________________________אני הח"מ 
לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים אשר ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז, 

צורפו למכרז, מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי 
 המכרז:

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע  .1
להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעל הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  השירותים ו/או העלולים

 למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  .2
ם למתן למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסי נספח ב'ההתקשרות המצורף כ

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

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

אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, והנני מקבל על עצמי  .4
 לשביעות רצונה המלא של החברה.לבצע את השירותים האמורים 
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 נספח ב'בהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ .5
למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם 

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

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

ת החברה להשתתפותי ו/או לעיל הינה ביסוד הסכמ 6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר 
שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול 

לי כל טענה בקשר לעניין את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא 
 זה.

ידוע לי כי הסכום בו נקבתי במסמכי מכרז זה הינו סופי וכולל את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין  .8
קיום מלוא התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי 

י התשומות. הסכום אשר הוצע על ידי חושב בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחיר
בהסתך על החובות על פי דין לתשלום שכרם של עובדים, לבות, אך לא רק צווי ההרחבה הנוגעים לעובדי 

 ניקיון. 

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  .9
ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, וכן, החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי 

וללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצוי המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא 
 הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

ומחייבת  הצעתי במסגרת המכרז היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה .10
יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז, והיא תמשיך  120אותי במשך תקופה של 

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

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 י אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.המגישים הצעות במכרז, וכ

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או  .12
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 כנ"ל. מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה

 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 

 _______________________ חתימה וחותמת המציע: ____________________ כתובת רשומה:

 תאריך: ___________

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

נה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הרינו מצהירים כי הצעה זו הי
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 ______________מס' זיהוי: _ ____________________שם מורשה החתימה מטעם המציע: ____

 ______________מס' זיהוי: _ ____________________שם מורשה החתימה מטעם המציע: ____

 _______________טל' נייד: _ __ _________שם איש קשר מטעם המציע : _________________

________________ פקס': _______________________________מייל : _________
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 ולצורך קביעת ניקוד האיכות 2.6וסעיף  למכרז 2.3 פירוט ניסיון המציע בהתאם לסעיף

שקדמו למועד להגשת ההצעה במתן שירותי שלוש השנים במהלך התקופה של קודם ומוכח של המציע פירוט ניסיון  .1
גופים ציבוריים כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים לשני וזאת לתקופה רצופה של שנתיים ניקיון משרדים 

את כל הגופים הציבוריים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולקביעת ציון לא )יש למ 1976 -ציבוריים, התשל"ו
 האיכות(.  

 שם הלקוח

מספר 
עובדי 
ניקיון 
 שסופקו

 עיסוקו של הלקוח

תקופת מתן השירותים 
 יש לציין) ללקוח

לגבי מועד  חודש ושנה
תחילת מתן השירותים 

 (ומועד סיומם

פירוט השירותים 
 שניתנו

שם איש 
הקשר, 

 טלפוןומספר 

      

      

      

      

      

      

 עובדי ניקיון. 20אני מצהיר כי המציע מעסיק  .2

 _____________________________________ : חתימה וחותמת המציע

 ___________________ ת.ז. ___________________ : שם מורשה החתימה מטעם המציע

 __________________ : חתימת מורשה החתימה

   ____________________ ת.ז. ___________________ : שם מורשה החתימה מטעם המציע

 __________________ : חתימת מורשה החתימה

 עו"דאישור 

 _________________ ______________אני הח"מ, עו"ד _

בזה כי ביום __________________ ________ מאשר ______________________ מספר רשיון _____מרחוב _

_________ _________________ ת.ז. ______________ וכן גב'/מר _______________הופיע/ה בפני גב'/מר ___

ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע 

כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב הנו תאגיד, אני מאשר בזאת 

  את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

______, מורשה החתימה מטעם ______________ _________, נושא ת.ז. מס' ______הח"מ _______ אני

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "נותן השירותים"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  (א
 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  (ב
 מת ההצהרה. השנים שקדמו לחתי 3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  -זרים 

  -לעניין סעיף זה

בעל השליטה בו  גם -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם -"בעל זיקה" 
 בעל השליטה בו.  או חבר בני אדם אחר שבשליטת

 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 

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

 הנני מצהיר, כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: .2

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; (א

בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  נותן השירותים או (ב
 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  (ג
 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -יין סעיף זה לענ

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (א

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (ב

 בעל השליטה בו; (1)

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  (2)
במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 

 לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; (3)

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -ם שנשלט שליטה מהותית אם נותן השירותים הוא חבר בני אד (ג
 מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  -"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  -תית" "שליטה מהו

 הצהרתי זו אמת.  זו חתימתי וכי תוכן

_________________ ________________________________ 
 שם המצהיר + חתימה תאריך 

 אימות חתימה

_____________ רשום בישראל על פי __________________עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי _ :אני הח"מ

 דין וכי ה"ה ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 _____________ __________________ _______________________ 
  שם חותמת וחתימה תאריך 
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 (4מסמך א) 
 עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה של עובדי הניקיון

מובא מתוך הודעת החשב הכללי  -פירוט מרכיבי השכר המינימליים לשעת עבודה של עובדי הניקיון להלן 
 (7.11.3.2בעניין עלות השכר למעביד לכל שעת עבודה התקפה במועד פרסום המכרז )מס' הודעה: ה.

יון הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום הניק
על מנת  וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות,

שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כלל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה בזכויות 
 עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלעיל בוצע לפי 

הטבלאות המופיעות נכונות למועד פרסום הודעה זו. במשך הזמן יתכנו שינויים בתעריפים השונים הנובעים 
משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. על המשרד לוודא כי טבלת רכיבי השכר 

נית למועד עריכת המכרז. במקרה שנקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימלי המחושב לעיל יש עדכ
 לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.

למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם 
שלהלן או מופיעות באופן חסר, וכי במקום בו המרכיב  קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות

 בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה.

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .1
 2012בדצמבר  4, בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 2018באפריל  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

 :2014בפברואר  5וצו ההרחבה מיום 

 הנושא
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

 שכר יסוד
 ₪ 29.12 ₪ 29.12 עובד ניקיון

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי 
הניקיון, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, יעמוד 

לשעת  ₪ 29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי  ₪ 5,300על 
 עבודה.
סעיפים  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5

 ₪ 1.34 חופשה
(4.62%) 

1.36 ₪ 
(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום  14ימי חופשה בתשלום או  12
 בשנתיים הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 .2.5ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 
צו ההרחבה בענף ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"אמקור: 

 .15סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 
ואילך התעריף הינו  6 -לכל שעת עבודה. מהשנה ה  ₪ 0.35
 לכל שעת עבודה.  ₪ 0.46

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 
 בינואר.

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים 
אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים 
בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.
במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן 

הוותק המוכרות שנצברו עבור כל הנכנס ולמשרד, בגין שנות 
 עובד.

 .7סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

 ₪ 1.01 חגים
(3.46%) 

1.02 ₪ 
(3.46%) 

שי עבודה. חוד 3ימי חג בשנה לאחר  9-עובדים זכאים ל
הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום 

 לפני ו/או יום אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן.
 19סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

 )א'(.

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 הנושא
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

 ₪ 1.36 ₪ 1.36 הבראה

ליום. תעריף  ₪ 424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 
יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש 
אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד 

, או על פי התעריף המעודכן בשירות 2013חודש אפריל 
 לפי הגבוה ביניהם. -המדינה 

הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי הזכאות לדמי 
ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר 
השעה. תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי 

 החג, החופשה והמחלה.
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.
 .2.6ה בסעיף ראה פירוט הזכאות לימי הברא

 .11, סעיף 2014-התשע"דצו ההרחבה בענף הניקיון, מקור: 

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 
2.49 ₪ 

(7.5%) 

 המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, הפרשה לקופת
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ב

הראשון תעשה על שם העובד, החל מהיום  ,2005-התשס"ה
ה' 6להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות סעיף 

  צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ל
ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי הבראה, 

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

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 
 המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

, 9סעיף  ,2014-"דצו ההרחבה בענף הניקיון, התשעמקור: 
 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט "הגדלת בדבר ההרחבה וצו

 ₪ 2.73 פיצויים
(8.33%) 

2.77 ₪ 
(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב
, תעשה 2005-התשס"השירותים פיננסיים )קופות גמל(, 

על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע 
צו ההרחבה ה' ל6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.
סוד בתוספת וותק, דמי ההפרשה תתבצע על שכר הי

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

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה 
. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה 6%זו בלבד 

 , לפי העניין(. 150%או  125%הנוספת שבוצעה )
בגין שכר היסוד יש  -ום המנוחה במקרה שהעובד עבד בי

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%להפריש 
6% . 

צו ההרחבה , ו1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"גמקור: 
 .9בסעיף  ,2014 -בענף הניקיון, התשע"ד

  ₪ 1.13 ביטוח לאומי
(3.45%) 

1.15 ₪  
(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 
 . 7.5%לאומי. מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 
ף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים התערי

 מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 
בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

, מעבר 1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה
חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, לשכר היסוד, כגון: 

 מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.
 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"המקור: 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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 הנושא
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

קרן 
 השתלמות

2.46 ₪ 
(7.5%) 

2.46 ₪ 
(7.5%) 

ע הפרשות הקבלן מחויב לבצ 2014באוקטובר  1החל מיום 
לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם 
אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו בקרן 
שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון 

 ותהווה קרן ברירת מחדל.
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו 

ה מהשכר לעיל( בתוספת דמי )גם עבור עובדים ששכרם גבו
 הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 
עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, 
תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 

 ביום המנוחה. 
אישור רואה חשבון לביצוע  אחת לשנה ימציא הקבלן

 ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.
 .10סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

  ₪ 42.08 ₪ 41.62 סה"כ

 ישולמו על פי הביצוע:להלן רכיבי שכר נוספים אשר 

 הנושא
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות 
בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

 ליום עבודה. ₪ 26.4 התקרה הנוכחית היא
במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד 

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.לקבלן 
צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות  מקור:

נסיעה לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, 
 .1957-התשי"ז

הפרשות 
לגמל עבור 

החזר 
הוצאות 
 נסיעה

(5%) (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד החל 
מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של 

 העובד בלבד.
בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, צו ההרחבה  :מקור

 (.3)ב() 9, סעיף 2014 -התשע"ד

   מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי מחלה 
כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע  1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 
ת בתקופ לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה

. אין באמור כדי לגרוע ההתקשרות עם המשרד הממשלתי
 מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 
 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

צו ההרחבה בענף , 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור
 .14סעיף  ,2014 -התשע"ד מפעלי הניקיון והתחזוקה,

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון .2

במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין השעה התשיעית  - שעות נוספות .2.1
משכר היסוד. בגין השעה האחת עשרה  1.25והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 
 משכר היסוד. 1.5באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של 

ימי חופשה על  3-חודשי עבודה ומעלה ל 6ובד המועסק בחופשת נישואין זכאי ע - חופשת נישואין .2.2
 חשבון הקבלן מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

ימים ויהיה זכאי  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  -ימי אבל  .2.3
 לשכר מלא בגין היעדרותו מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות  -היעדרות ביום הזיכרון  .2.4
איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע 

 מחופשתו או לנכות משכרו.

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה .2.5

 ימים 5 אורך שבוע העבודה ימים 6 אורך שבוע העבודה ת עבודה אצל המעסיק או במקום העבודהמספר שנו

מספר שנות עבודה אצל 
 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה
 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4
 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5
 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6
 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8
 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים  - ימי הבראה .2.6
אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור 

 העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור לעיל. 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(
 7 שנים 3עד 

4-10 9 
11-15 10 
16-19 11 
20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון  - מענק מצוינות .2.7
הודעת תכ"ם, "מספר אמות מידה מצטיינים על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב

  .7.11.3.4להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם  1%גובה המענק יהיה  .2.7.1
רם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכ

 נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם  .2.7.2
 המענק. 

פיטורים  המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי .2.7.3
או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל 

 זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור  .2.7.4
 ההפרשה שלו כמעסיק.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי שיעור השינוי  גובה השי - שי לחג .2.8
)יש  2013שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין מדד חודש ינואר 

(, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, לפי הגבוה ביניהם. ₪ 212.5להצמיד את התעריף 
. השי לא יוענק בטובין או בשווה ₪ 213.3זו, גובה השי לחג יעמוד על  נכון ליום פרסום הודעה

 כסף )כגון, תלושי קנייה(.

שעות בחודש בממוצע בשלושת  93משרה או שעבד לפחות  50%עובד המועסק לפחות ב  .2.8.1
החודשים אשר קדמו לחג יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור 

 חג בהתאם לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי.לעיל יהיה זכאי לשי ל

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. .2.8.2

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור  .2.8.3
 ההפרשה שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים .3

ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון: ביגוד, בנוסף לאמור לעיל, בעת 
ציוד הניקיון וכדומה, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד 

 וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 הנני מצהיר כדלהלן:

 לשעה.___________ ₪ -חול רגיל לא יפחת מ ידנו לעובד ניקיון עבור שעת עבודה ביום-השכר שישולם על

-עלות השכר למעביד לשעת עבודה של עובד ניקיון, כולל כל המרכיבים המפורטים דלעיל, לא תפחת מ

 לשעה.__________ ₪ 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת. 

_________________ ________________________________ 
 שם המצהיר + חתימה תאריך 

 אישור רו"ח/עו"ד 

______________ ________________, המשמש כעו"ד/רו"ח של__________אני הח"מ, _____

החתימה "(, ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי המציע)להלן: "

_________________________,  -שלו _________________________, נושא ת.ז. ___________, ו

נושא ת.ז. ___________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה 

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע.

_________________ ________________________________ 
 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 (5מסמך א) 
 תצהיר לעניין קיום חובות המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים

 )ייחתם על ידי המציע ועל ידי בעלי השליטה בו(

שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. 

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה  .1

הקרו לנזקי טבע בחקלאות ן שירותי ניקיון בבניין משרדי למת ____________להצעה למכרז מס' 

 "(המכרז)להלן: " בע"מ

הנני מצהיר כי המציע מקיים את כל חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי  .2

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, אם וככל שחלים על המציע.

 לעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי ד .3

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור

________________, ______, עורך דין, מרחוב _____________________אני הח"מ _______

______, המוסמך __________מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' _____

____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________ 
 עו"ד
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 (6מסמך א) 

 הצעת מחיר

בחינה זהירה את המכרז, ההסכם ונספחיו, לאחר שקראנו בעיון ובחנו ___________________אנו הח"מ, 

"( ושניתנה לנו האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי מסמכי המכרזואת כל נספחיהם וצרופותיהם )להלן: "

הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתנו, ולאחר שביררנו את כל הפרטים 

 בודות נשוא המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:הטכניים והאחרים הרלוונטיים לביצוע הע

 קראנו היטב והבנו את כל הוראות המכרז בקשר להגשת ההצעה הכספית ואין לנו כל טענה בעניינן.  .1

הצעת המחיר שלהלן מהווה את הצעת המחיר הסופית והמוחלטת של המציע, והיא כוללת את כל  .2

דם וכל הדרוש לצורך מתן השירותים לחברתכם, העבודות, השירותים, הציוד, האמצעים, כוח הא

 ובכפוף למפורט במסמכי המכרז.

הננו מתחייבים, כי אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז, לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  .3

 מסמכי המכרז וההסכם תמורת המחירים הנקובים להלן:

סגרת חוזה זה תעמוד על סך הצעת המחיר מטעמנו לאספקת שירותי ניקיון למשרדי החברה במ (א

 . לחודשללא מע"מ, ___________ ₪  

למשרדי החברה במסגרת מיוחד בעבודות לפי שעה הצעת המחיר מטעמנו לאספקת שירותי ניקיון  (ב

 . דקות( 60לשעת עבודה )ללא מע"מ,   ₪חוזה זה תעמוד על סך ___________ 

 :1מורשה חתימה 

_____________ _____________________________ _____________________ 
 חתימה שם פרטי ומשפחה תאריך 

 :2מורשה חתימה 

_____________ _____________________________ _____________________ 
 חתימה שם פרטי ומשפחה תאריך 
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 2.6אישור רואה חשבון לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 

 נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון יודפס על

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 31.12.2018 -ו 31.12.2017אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

בוקרו/נסקרו  31.12.2018 -ו 31.12.2017המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  הדוחות הכספיים .ב
 )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

בוקרו על ידי רואי  31.12.2018 -ו 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 
 חשבון אחרים. 

 -ו 31.12.2017ם/סקורים )בהתאמה( ליום חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנו לדוחות הכספיים המבוקרי .ג
 1אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 31.12.2018

 לחילופין:

 31.12.2017חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
יד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' כוללת חריגה מהנוסח האח 31.12.2018 -ו

 להלן.

 לחילופין:

 31.12.2017חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 
כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט  31.12.2018 -ו

 בסעיף ד' להלן.

המחזור  31.12.2018 -ו 31.12.2017תאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום בה .ד
גבוה מ / שווה הינו  2018-ו 2017 בכל אחת מן השנים ניקיוןהכספי של חברתכם הנובע מביצוע שירותי 

 שקלים חדשים(. )שלוש מאות וחמישים אלף ש"ח  350,000 ל

 בכבוד רב,

___________________________ 
 חתימת רואי החשבון

 הערות: 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל
 . 2009אוגוסט  -

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

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

 מהנוסח האחיד.
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2סעיף תצהיר לפי 

 ________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ______________________אני הח"מ ______

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 
 בזה כדלקמן : 

ה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש אני נותן תצהיר ז .1
 "(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.המציע" -להתקשר עם הממשלה )להלן:

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .2
 בחלופה הרלוונטית[  ה: ]יש לסמן  מתקיים אחד מאל

)להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   
 2שוויון זכויות"( לא חלות על המציע. 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב'  

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  

עבודה עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד ה 100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -ובמידת הצורך 
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לגביה הוא התחייב כאמור ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות ש2החברתיים לפי הוראות חלופה )
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  -( 2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9סעיף 

לעיל  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30והשירותים החברתיים, בתוך למנכ"ל משרד העבודה הרווחה 

 .  1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

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

 _________________ _______________________ 
 חתימה תאריך 

 אישור

__ הופיע/ה _______מאשר/ת כי ביום _____________, עו"ד, _______________אני הח"מ ______

_________ ____________________ מר/גב' _____ בפני במשרדי שברחוב ____________ בישוב/עיר

שזיהה/תה עצמו/ה  על ידי ת.ז. ______________ ואחרי שהזהרתיו/ה  כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 עשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/י

 ________________ _______________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך 

                                                      
א לחוק שירות המדינה 15עובדים, למעט המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף  25-על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מלחוק שוויון זכויות חלות  9הוראות סעיף  2

 , חלות עליו".1959-)מינויים(, התשי,ט
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 מפרט שירותי ניקיון

 פי הנחיות החברה.-"( יספק את השירותים הבאים באופן סדיר עלנותן השירותיםהזוכה )להלן: " -המציע 
-09.00ה'  בשעות -ניקיון )יכול להתבצע על ידי יותר מעובד אחד(, בימים: א' /ת על המציע הזוכה לספק  עובד

, 14+  8. לקומות על ידי עובד נקיון אחד בלבד בכל משמרת  )בוקר וערב(רצופותמשמרות  2בחלוקה ל 19:00
 תל אביב. בית מעיא,  ,74מנחם בגין דרך מ"ר ברוטו במשרדי קנט, רחוב 1400סה"כ: כ

, ובנוסף באמצע יום  0019-9:00:, לא כולל שישי, שבת, וחגים, בין השעות בכל יוםיבוצע  -"ניקיון יומי" .1
"(. הגעה בשעה ניקיון יומיניקיון מטבח )להלן: " יש לשים דגש על  12:00-14:00העבודה בין השעות 

 אחרת תחייב את קבלת אישור נציג החברה מראש .  
  חמישיאשר יבוצע אחת לשבוע, ביום  -"יון שבועיניק" .2
לכל חודש )או ביום העוקב לו במקרה והנ"ל אינו יום  1 -אשר יבוצע אחת לחודש, ב -"ניקיון חודשי" .3

 .עבודה(

 להלן פירוט השירותים הנדרשים:

 הגדרת תכולות ניקיון  .1

 יומי:  יוןניקו .1.1
עם חומר מתחם )בכל יום מחלקה אחרת ובשעות שאין עובדים בחדרים( טאטוא, ושטיפת ה .א

 ;ריחני כפי שיפורט להלן, לרבות החדרים, השטח המשותף וכיו"ב
הורקת סלי אשפה בחברה, לרבות החדרים, המטבח, וכיו"ב, וזריקתם למקום המיועד לכך   .ב

 בבניין המשרדים;
מדפסות, ארונות, מדפים, שולחנות, ניקוי אבק מריהוט וציוד כגון: שולחנות, מחשבים,  .ג

 ;כסאות, עגלות מכל הסוגים
שטיפת, ניקוי וסידור מטבחי החברה )לרבות שטיפת הכלים, ניקוי וסידור הכיור, ניקוי  .ד

 ;וסידור הארונות, הפעלת, ריקון ומילוי מדיח כלים )ככל ויותקן מדיח( וכיו"ב
מגבת )כולל אספקה(, וסידור קפה,  חידוש מלאי מטבח לרבות סבון ידיים, סבון כלים, נייר .ה

 ;תה, סוכר, כוסות חד"פ, סכו"ם חד"פ, צלחות חד"פ וכיו"ב )ללא אספקה(

 ניקוי שבועי: .1.2
 ;ניקוי רדיאטורים, מאווררים וכל ציוד אחר הנמצא בשימוש .א
 ;ניקוי מכשירי טלפון וחיטויים .ב
 ;ניקוי מסכי המחשב והמחשבים במגבונים מתאימים .ג
 ;מחשבחיטוי מקלדות ועכבר  .ד
 ;)לרבות זריקת מוצרים פג תוקף במקרר ובארונות( והמטבח ניקוי וסידור המקרר .ה

 נקיון חודשי: .1.3
ניקוי חלונות, ויטרינות, זכוכיות חיצונית ופנימיות, רשתות, תריסים וצלונים, דלתות,  .א

 ;משקופים
  ;ניקוי תמונות .ב
  ;ניקוי קורי עכביש .ג
 ;ניקוי  כסאות ורגלי כסאות .ד
 ומשטחים נוספים; ותשולחנרגלי ניקוי   .ה
 ;ניקוי וילונות גלילה .ו

 ניקיון מיוחד:  .1.4
כגון: נקיון מחסן,  מעת לעת, המזמין יוכל לדרוש שירותים נוספים שלא פורטו במסמכי מכרז זה

 לפי שעות עבודהוישולמו נקיון מזגנים ועוד. שירותים אלו יתומחרו בנפרד מהתשלום החודשי 
  .נותן השירותיםהצעת מחיר שעתית שהציע שיבוצעו בפועל במכפלת 
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 כללי: .2

נותן השירותים ידווח לנציג המזמין על תקלות בשרותי מים, הביוב, החשמל וכל מפגע אחר  .2.1

 שבתחום שטחי פעילותו.

בנוסף לעבודות הניקיון יהיה נותן השירותים אחראי לנעילת חלונות, תריסים, מזגנים, חשמל,  .2.2

 יקיון מדי יום.תנורים בגמר ביצוע עבודות הנ

  המפורטות מעלה אספקת שירותי הניקיון והתחזוקה במבנה כוללת ביצוע כל עבודות הניקיון .2.3

 באחריות המציע לדאוג להסיע את העובדים על חשבונו, למתקן בו ניתנים השירותים. .2.4

 ציוד וחומרים  .3

מקוריים, הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי הניקיון והחומרים המתכלים. החומרים יהיו  .3.1

מסוג משובח העומד בתקנים. הקבלן לא יספק לבניין חומר מתכלה שלא נבדק ואושר על ידי נציג 

החברה. עילה לאי אישור יכולה להיות, חומר לא מתאים, מרקם לא נעים, ריח לא נעים וכדומה. 

 דעתו של נציג החברה תהיה הקובעת בבחירת החומרים. 

לי הניקיון במקום מתאים שיועמד לרשותו על ידי המזמין. נותן השירותים יאחסן את חומרי וכ .3.2

נותן השירותים יהיה אחראי על שמירה, אחסון ונעילה של חומרי הניקיון בחדר שיוקצה על ידי 

 המזמין.

נותן השירותים ישתמש לצורך ביצוע השירותים בחומרי ניקיון תקניים אשר יעמדו בביקורת  .3.3

 התקנים.הרשויות המוסמכות לכך ומכון 

בנוסף, כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים. בהעדר תקנים ישראליים,  .3.4

 הם יעמדו בדרישות התקנים של ארץ הייצור של החומר/ המוצר. 

לצורך ביצוע השירותים יספק נותן השירותים על חשבונו את כל חומרי ואביזרי הניקוי הדרושים  .3.5

ות, סקוצ'ים למטבח, צמר פלדה, מטאטאים, מגבים, דליים, מברשות כגון: אבקות, נוזלים, מטלי

 שונות, וכל חומר אחר הנדרש לניקיון.

 נותן השירותים יספק על חשבונולמטבחונים:  .3.6

 אקונומיקה איכותית. .3.6.1

 שקיות ניילון חזקות ואיכותיות בגדלים שונים החברה. .3.6.2

שתידרש ולא יוכל להעלות טענה נותן השירותים יספק את כל החומרים המתכלים על פי הכמות  .3.7

 של צריכת יתר.

במטבח ובפחים  נותן השירותים יספק שקיות ניילון איכותיות עבות וחזקות לאשפה לפחי האשפה .3.8

 .האישיים בחדרי המשרדים

 נותן השירותים יאסוף הנייר במכלים ובשקים מיוחדים שיועמדו לרשותו על  ידי המזמין. .3.9

שעובדיו וכל מי שנמצא בבניין מטעמו לא ישתמש בציוד המזמין נותן השירותים יהיה אחראי לכך  .3.10

 שלא לצורך עבודות ניקיון.

כל הציוד יהיה מסוג, באיכות ובהיקף כנדרש לאספקת השירותים בהתאם להוראות ההסכם על  .3.11

 נספחיו לרבות לשם אספקת השירותים ברמה גבוהה. 

 אחסון החומרים ייעשה במקום הייעודי שתקצה לכך החברה במשרדי החברה.  .3.12
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 מערך כח אדם:  .4

נותן השירותים יספק את השירותים ע"י צוות מקצועי בהיקף ובעל כישורים, השכלה  ונתונים  .4.1

 הגבוהה ביותר. אישיים כנדרש לשם אספקת השירותים באיכות

העובדים, ובכלל תים יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על נותן השירו .4.2

 . 1987-זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

נותן השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על  .4.3

 העובדים, ובכלל זה הוראות ההסכם הקיבוצי החל על עובדי הניקיון והתחזוקה.

תן השירותים לאתר ולגייס כח אדם בעל כישורים מתאימים ובמספר מתאים העומד על נו .4.4

 בדרישות המכרז ומדיניות המבנה בתחום אספקת שירותי ניקיון ותחזוקה.

אדם מנהלי ומקצועי נוסף במידת הצורך על מנת להיענות -על נותן השירותים לאתר ולגייס כח .4.5

 ומראש לכך. לדרישות נציג המזמין לאחר קבלת אישור בכתב

על נותן השירותים לצורך מתן השירותים להעסיק עובדים מתאימים בכמות ובאיכות נחוצים 

למילוי התחייבויותיו ובהתאם לדרישות המבנה ולהוראות ההסכם שייחתם בעקבות זכייה 

 במכרז. לחברה זכות לבקש החלפת צוות במידה והוא לא יתאים לצרכי החברה.

שירותים "תעודת יושר" מהמשטרה של העובדים אשר יבצעו את נותן הככל ויידרש יספק  .4.6

 השירותים במקום מטעמו.
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 'בנספח  
 הסכם למתן שירותי ניקיון

 2019ביום ____ לחודש _________  משרדי החברהבשנערך ונחתם 

 לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן  -קנט  בין:
 תל אביב ,74מרחוב מנחם בגין 

 טלפון: __________ פקס: __________
 ("החברהאו " "קנט)להלן: "

 ;מצד אחד

 _____________________ לבין:
 מרח' _________________________

 טל' _______________ פקס ________________
 ("הקבלןאו " "הספק" )להלן:

 ;מצד שני

הליך  פירסמה"( ובהתאם השירות/ים)להלן: " הלמשרדיניקיון שירותי מעוניינת בקבלת  קנטו הואיל
 "(;המכרז)להלן: " 04/2018מס'  מכרז פומבי

והצהיר, כי הינו בעל ידע, מקצועיות, הכשרה, ניסיון,  המכרזהגיש הצעתו במסגרת  והספק והואיל 
מומחיות, כישורים, כוח האדם הנדרש ורישוי מתאים ככל שנדרש למתן השירותים כמפורט 

 מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו(; הספקלהלן )הצעת 

 קנט, ובמכרזכהצעה הזוכה  הספקהחליטה על בחירה בהצעת  קנטועדת המכרזים של ו והואיל
 בהסכם למתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה; הספקמעוניינת להתקשר עם 

 והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת הסכם זה. והואיל

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי, מבוא והגדרות .1

מההסכם, טים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד המבוא להסכם זה, יחד עם המסמכים המפור .1.1
 ותנאי מתנאיו. 

 כותרות סעיפי ההסכם הנן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי פרשנותו. .1.2

ככל שקיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין איזה מנספחיו, יגברו הוראות  .1.3
 הסכם זה. 

 :בהסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם .1.4
 הגדרה המונח

 74במנחם בגין  14-ו 8משרדי החברה בקומות  "המשרדים" או "המבנה"
 יפו;-בתל אביב

השירותים המפורטים במפרט השירותים מסמך  "העבודות" או "השירותים"
 ( למסמכי המכרז;9א)

עובדיו השכירים של הקבלן ו/או כל המועסקים  "נותני השירותים" או "נותן השירותים"
ו/או מטעמו במתן השירותים או בקיום  על ידו

 התחייבויותיו לפי הסכם זה;



- 29 - 

9665870/2         

 השירותים   .2

( 7במסמך א)הקבלן, באמצעות נותני השירות, מתחייב לספק לחברה את השירותים המפורטים  .2.1
אם של המכרז, בהתאם לדרישותיה של החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה, בהת

 לצרכיה ולהנחיותיה ובהתאם להוראות הסכם זה.

ביצוע השירותים יעשה תוך תיאום עם אחראי מטעם החברה אשר יהיה רשאי לבדוק את טיב  .2.2
ו/או איכות ו/או תכיפות מתן השירותים על פי תנאי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי אין 
באמור בסעיף זה כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות ו/או חובה בקשר למתן 

ו/או לגרוע מהתחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי הוראות הסכם  השירותים על ידי הקבלן
 זה.  

 השירותים יינתנו על ידי נותני שירותים שהינם עובדיו של הקבלן.  .2.3

עובר להתקשרות למתן השירותים, תהא רשאית החברה לזמן את נותן השירותים לראיון  .2.4
רב לקבל את שירותי נותן שיערך עם נציג החברה, במשרדי החברה. החברה תהא רשאית לס

השירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובת נימוק. במקרה כאמור, תהא רשאית 
החברה, אך לא חייבת, להעביר לקבלן דרישה לקבלת שירותים מנותן שירותים אחר של הקבלן, 

אך הכול לפי שיקול דעתה. מובהר בזאת, כי הקבלן יהא זכאי לתמורה המפורטת בהסכם זה 
 ורק החל ממועד מתן השירותים לחברה.

החברה תהיה רשאית לדרוש את החלפת נותני השירותים ו/או חלקם, על פי שיקול דעתו  .2.5
ימים מיום קבלת  5הבלעדי וללא צורך בהנמקה, והקבלן יחליפם על פי דרישת החברה תוך 

 הודעת החברה.

להצעת הקבלן שהוגשה הקבלן יספק לחברה את השירותים כקבלן עצמאי, וזאת בהתאם  .2.6
 במסגרת המכרז והתקבלה על ידי החברה.

שום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמונע מהחברה לבצע או לרכוש בעצמה או באמצעות  .2.7
 אחרים שירותים כלשהם מסוג השירותים על פי הסכם זה. 

ידי במשך תקופת ההסכם יחולו על נותני השירות כל הכללים, הנהלים וההנחיות שיקבעו על  .2.8
החברה מפעם לפעם והקבלן מקבל על עצמו לדאוג לכך שנותני השירות ינהגו על פיהם ויבצעו 

 ידי החברה.-אותם באופן שיקבע ויידרש על

נותן השירותים מתחייב להחליף כל עובד שייעדר מכל סיבה שהיא בעובד מחליף באותה רמה,  .2.9
 דרשת.וזאת על מנת לוודא את אספקת השירותים במועדם ובאיכות הנ

 המפקח .3

 הקבלן ימנה מפקח מטעמו. .3.1

המפקח יבחן ויבדוק את אופן אספקת השירותים על ידי נותני השירותים וידאג כי השירותים  .3.2
 יינתנו ברמה גבוהה.

 הרישיון .4

א 10הקבלן מתחייב כי בכל עת, במשך תקופת ההתקשרות, יהיה בידיו רישיון תקף על פי סעיף  .4.1
)להלן: "הרישיון"(. העתק  1996 -כוח אדם, התשנ״ולחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

 מהרישיון, אשר בתוקף במועד החתימה על הסכם זה, צורף להצעת הקבלן למכרז.

היה והרישיון יפקע, בין בשל הגבלת תוקפו מלכתחילה ובין אם מכל סיבה אחרת כלשהי, כי אז  .4.2
ועד בו יפקע הרישיון. ימים טרם המ 7מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתק רישיון חדש עד 

ככל שהרישיון יפקע ובאותו מועד לא יהיה בידי הקבלן רישיון חדש, מתחייב הקבלן להודיע על 
 כך בכתב לחברה במועד מוקדם ככל שניתן ולכל המאוחר במועד פקיעת הרישיון.

לעיל, הדבר ייחשב כהפרה יסודית של הוראות הסכם זה, והחברה  4.2במקרה האמור בסעיף  .4.3
תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם הקבלן באופן מידי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת 

וע פיצוי מלא בגין כל לתבכלשהי, בנוסף לכל סעד אחר השמור לה על פי הדין, לרבות זכות 
 נזקיה. 
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 זכויות העובדים ועלויות הקבלן  .5

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כל דין בכל הקשור להעסקת נותני השירות ולשלם להם את  .5.1
כל התשלומים ולתת להם את כל ההטבות, שהוא חייב לשלמם ולקיימם על פי הדין, לרבות כל 

 ישי, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה ופסיקה. הסכם א

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  .5.2
ובכלל זה יחולו לגביו ההוראות המפורטות  2013 -השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

 להלן.

ו מכוח דין, הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אל לגבי העובד תנאים המטיבים איתככל וקיימים  .5.3
מול תנאי העבודה המוסכמים בצו ההרחבה שנחתם בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות 

 יחולו התנאים המטיבים עם העובד. -(( 4)שעיקריו מובאים במסמך א)

מהקבוע בהסכם בכל מקרה לא יפחתו הזכויות והתשלומים אותם יעניק הקבלן לעובדיו  .5.4
((, 4)שעיקריו הנם במסמך א) 2014הקיבוצי או בצו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה משנת 

 וכפי שיקבע או יעודכן מעת לעת על פי הדין. 

 לחוק האמור. 5לעיל משום הודעה כאמור בסעיף  5.3יש לראות באמור בסעיף  .5.5

כל  ,לפי דרישה ,ייב למסור לקנטהקבלן מתחייב לנהל פנקס שעות עבודה לעובדי הניקיון, ומתח .5.6
, וזאת בתוך ולא יאומר משלושה או מידע בנוגע לניהול הפנקס ונתוני שכר של העובדיםו/נתון 

 ימים מיום מסירת הדרישה.

נותני השירות יהיו זכאים לזכויות הקבועות בדין באשר לעובדי קבלן בענף הניקיון והתחזוקה  .5.7
בדי ענף הניקיון והתחזוקה מכוח הסכם קיבוצי ו/או צווי לרבות זכויות ייחודיות המוענקות לעו

הרחבה אשר חל על הקבלן למתן שירותים, לרבות שכר עבודה, שעות נוספות, חופשה שנתית, 
דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, סבסוד 

, חופשות מיוחדות )נישואים, לידה(, ימי ארוחות, לחגים ומתנה בטובין, החזרי הוצאות נסיעה
 אבל, בגדי עבודה וציוד, תשלום בגין ביטול משמרת, פיצויי פיטורים וכיוצ"ב. 

בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקבועה בחוק, תקנה, צו הרחבה, הסכם  .5.8
מכח היותו חבר  קיבוצי או כל מקור נורמטיבי אחר, לרבות הסכם קיבוצי מיוחד החל על הקבלן

 בארגון מעבידים ו/או מכוח יחסים בינו לבין נותני השירות.

עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה, לרבות כל התשלומים, התוספות והתנאים הנלווים,  .5.9
לעובד סטנדרטי ללא ותק עומדת, במועד החתימה על הסכם זה, על סכום של _____________ 

 7"(. החברה מתחייבת, כי התמורה אשר נקבעה בסעיף )להלן: "עלות השכר המינימאלית ₪
 להסכם זה לא תפחת מעלות השכר המינימאלית. 

בכל מקרה, עלות השכר המינימאלית לשעת עבודה לא תפחת מ״ערך שעת עבודה״, כפי שיקבע  .5.10
 בתקנות על ידי שר הכלכלה )להלן: "השר"( וכמוגדר בחוק.

לן לשלם לנותני השירות את כל המגיע להם, לרבות אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקב .5.11
 לגבי זכויות המשתנות בהתאם לוותק במקום העבודה ו/או למצבו האישי, ככל שהדבר רלוונטי.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .6

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 עמידה בהוראות כל דין ובהוראות כל רשות מוסמכת .6.1

הינו חברה בע"מ המאוגדת ורשומה כדין בישראל, וכי הוא מנהל חשבונות וספרי חשבונות  .6.2
 בצורה מסודרת וכנדרש על פי כל דין. 

אין לו כל מניעה על פי כל דין, ו/או הסכם ו/או אחרת מלהתקשר בהסכם זה ולספק את  .6.3
ו בהסכם זה השירותים על פי הסכם זה לרבות נספחיו, במלואם ובמועדם, וכן כי התקשרות

 אינה מהווה הפרה כלשהי של התחייבות שלו כלפי צדדים שלישיים.

הוא ונותני השירות ממלאים וימשיכו למלא, במשך כל תקופת ההסכם, אחר כל החוקים,  .6.4
התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה, חוקי העזר והצווים החלים ו/או שיחולו עליו, 

השירותים, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות לרבות בקשר עם הסכם זה ועם מתן 
 הנוגעות לכללי בטיחות וביטחון.
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הוא בעל רישיונות תקפים וחוקיים כנדרש למתן כל השירותים, כי כל האישורים, הרישיונות  .6.5
וההיתרים הדרושים לצורך מתן השירותים על ידו יהיו בתוקף משך כל תקופת ההסכם, וכי 

עם דרישתה הראשונה, העתקים של כל האישורים, ההיתרים והרישיונות  ימציא לחברה, מיד
 האמורים. 

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה מובהר ומודגש, כי הקבלן בלבד יישא במלוא האחריות כלפי  .6.6
החברה וכלפי כל צד שלישי בכל מקרה של הפרת הוראות כל דין או הוראות כל רשות מוסמכת 

 בקשר לאמור לעיל.

מתחייב להעסיק כדין את עובדיו, לשלם להם את שכרם ולהעניק להם את כל הזכויות  הקבלן .6.7
 המגיעות להם כדין.

הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, את כל הביטוחים הנדרשים על פי כל דין עבור עובדיו וכן  .6.8
לשלם עבורם, על חשבונו, את כל התשלומים החייבים על פי כל דין, ובכללם תשלומי ביטוח 

ומי וניכויים למס הכנסה. מובהר, כי בקביעת התמורה בין הצדדים, נלקחו בחשבון גם לא
 עלויות אלו. 

לחוק, לקביעת ״ערך שעת עבודה״  28ככל שהשר יפעל מכוח סמכותו, כפי שנקבעה בסעיף  .6.9
הרלוונטי לעובדי הקבלן המוצבים בחברה, הרי שערך שעת עבודה שישלם הקבלן לעובדיו לא 

 שנקבע על ידי השר, ועלות השכר המינימלית תעודכן בהתאם. יפחת מהתעריף

הקבלן מצהיר, לאחר בדיקה שערך, כי בשום צורה ואופן ההסכם המקורי אינו בגדר ״חוזה  .6.10
הפסד״ וכי התמורה הכוללת את כל העלויות הנוספות בגין מתן השירותים לפי ההסכם המקורי 

ת נוספת, מספיקה לו בכדי לכסות את עלות ותוספת זו, לרבות ציוד, תקורות, רווח וכל עלו
 השכר המינימלית.

ידוע לקבלן כי הצהרתו בסעיף זה לעיל הנה מעיקרי ההסכם והוא מתחייב להודיע לחברה,  .6.11
באופן מיידי, כל אימת שהאמור לעיל אינו מתקיים ובמקרה כזה תיקבע התמורה מחדש, כך 

המוצבים אצל החברה את מלוא  שהתמורה החדשה שתקבע תאפשר לקבלן להעניק לעובדיו
 המגיע להם לפי כל דין. 

אשר ולא פחות מפעם בשנה, הקבלן מתחייב לערוך בדיקות התקופתיות לפי הוראות פרק ו',  .6.12
לחוק ולהציג בפני החברה  45יערוך בודק שכר מוסמך כאמור בתקנות שיקבע השר על פי סעיף 

 ימי עסקים מיום קבלתם.  3את תוצאות הבדיקה בתוך 

כמו כן, הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הנוגע לבדיקת עצמאית, שתיערך על ידי  .6.13
 החברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

ככל שבדו״ח בודק השכר המוסמך, או דו״ח אחר שיחליף אותו בהתאם להוראות החוק, תתגלה  .6.14
את ההפרה באופן הפרה של חובות הקבלן ביחס למי מעובדיו המוצבים כחברה, יתקן הקבלן 

 מיידי.

 דיווח על הליכים מצד גורמי אכיפה ותיקון כל הפרה או פגיעה בזכויות העובדים: .6.15

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי בחמש השנים שקדמו ליום חתימת הסכם זה, הוא לא הורשע ו/או  .6.16
. לא הוטל עליו עיצום כספי בגין אי הענקת זכויות ותשלומים למי מעובדיו )להלן: ״ההצהרה״(

 ככל שיש לקבלן הסתייגויות מן ההצהרה לעיל, להלן הפירוט: 

הקבלן יודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי ביחס לאמור בהצהרה מיד עם קבלת פסק דין  .6.17
מרשיע או במקרה שהוטל עליו עיצום כספי, ביחס למי מעובדיו )לרבות במקרה בו ההפרה 

רה יחזור על ההצהרה )ובמידת הצורך תוך נעשתה כלפי עובד שאינו מוצב בחברה(, ובכל מק
 ( חודשים קלנדריים ובכל עת אחרת, לפי בקשת החברה.6הסתייגויות( לפחות אחת לשישה )

הקבלן מתחייב לדווח לחברה באופן מיידי על כל הליך שנפתח נגדו על ידי משרד הכלכלה )בין  .6.18
ות הליכי חקירה ולרבות הליכים פלילי ובין אזרחי( או כל גורם אכיפה אחר אזרחי או פלילי, לרב

למתן התראה מינהלית או כוונת חיוב )כמוגדר בחוק( או הודעה על הטלת עיצום כספי, והכל 
 בכל הקשור לעובדיו המוצבים בחברה ו/או שהיו מוצבים בחברה.

כן מתחייב הקבלן לדווח באופן מיידי על כל דרישה )לרבות תביעה אזרחית או פלילית( שקיבל  .6.19
בקשר להפרה או פגיעה בזכויות עובד המוצב בחברה או שהיה מוצב כחברה, וזאת מצד גורם 
כלשהו, ובכלל זה, מצד גורמי אכיפה, העובד או מי מטעמו, ארגון עובדים, ארגון העוסק בקידום 

 ם של עובדים ו/או כל גורם אחר. זכויותיה

 הקבלן מתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה כאמור, לרבות לפי דרישת החברה. .6.20
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לרבות ביצוע תשלומים והענקת זכויות  -״תיקון ההפרה״ -בהסכם זה על כל תתי סעיפיו  .6.21
 רטרואקטיבית לעובד תשלומים. 

ם זה בדבר דרכי הפנייה לחברה לרבות דרכי הקבלן מתחייב ליידע את נותני השירות נשוא הסכ .6.22
 הודעה בדבר פגיעה של זכויותיהם על ידי הקבלן. 

 מתן השירותים והיקפם .7

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את המבנה, כי ביכולתו לבצע את התחייבויותיו ולספק את  .7.1
 השירותים, בשעות הספקת השירותים, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, ולהוראות המכרז;

הקבלן מצהיר ומתחייב כי השירותים יהיו ברמה גבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלא של 
 החברה.

( לא יעשה ו/או לא יציג כל מצג כי הוא עובד של 1כי במסגרת אספקת השירותים לחברה ) .7.2
פי הסכם זה -( לא יספק שירות אשר לא הוסמך או לא קיבל אישור מפורש לספק על2החברה )

יערוב או יתחייב בשם החברה בכל צורה שהיא ובכל עניין שהוא, אלא אם הוסמך  ( לא יצהיר,3ו)
 ידי החברה מראש ובכתב.-והורשה לכך על

כי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה, לרבות, במקרה פגיעה,  .7.3
 מטעמו.פציעה, נזק או הפסד, שיקרה או שיגרם לו, לנותן השירות או לעובדים אחרים 

כי יביא לידיעת נותני השירות, את פרטי הסכם זה וכי ידאג לכך שנותני השירות יקיימו את  .7.4
 הוראות ההסכם, לרבות נספח הסודיות.

כי לא יקבל, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר, כל תשלום ו/או תמורה  .7.5
שר לשירותים שיספק לחברה. שיתפרשו כטובת הנאה מכל סוג שהוא מכל צד שלישי בהק

במידה ויעשה כן, הרי בנוסף להיותו מפר תנאי יסודי בהסכם זה, סכום או טובת ההנאה 
שיתקבלו על ידו כאמור, ישתייכו לחברה, שתהיה זכאית לנכות סכום זה או ערך טובת ההנאה, 

 מכל הכספים שיגיעו לקבלן ממנה.

ר הנמצא ברשותו והשייך לחברה וכן להחזיר כי ישמור בנאמנות על רכוש החברה וכל ציוד אח .7.6
לחברה כל ציוד ו/או רכוש השייכים לחברה והנמצאים ברשותו, זאת, מיד עם סיום ההסכם, 
מכל סיבה שהיא. הקבלן לא יטען והוא מוותר על זכותו לטעון ל"עכבון" לגבי רכוש/ ציוד/ נכס 

 של החברה שימצא ברשותו.

ברה, כפי שימסרו לו מדי פעם בפעם, וכי ידוע לו כי ימלא אחר הוראות הממונה מטעם הח .7.7
 קביעות הממונה מטעם החברה והוראותיו ביחס למתן השירותים יחייבו אותו באופן סופי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ככל שהממונה מטעם החברה יקבעו כי השירותים, כולם או חלקם,  .7.8
השירותים בשנית לשביעות רצונה של לא בוצעו לשביעות רצון החברה, יתקן הקבלן ויבצע את 

החברה. לא תיקן הקבלן את ביצוע השירותים כאמור, תהא החברה רשאית לבצע את 
השירותים בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי, ולקזז את הוצאותיה בקשר עם תיקון ביצוע 

 השירותים מתוך התמורה. 

מבנה. הקבלן יעשה כל פעולה יספק את השירותים מבלי לגרום למפגעים ו/או מטרדים כלשהם ב .7.9
 אשר תצמצם את מפגעי הריח ומפגעים אסתטיים כתוצאה ממתן השירותים.

ידוע לו, שהזכות לאספקת השירותים לחברה, אינה נתונה לו באופן בלעדי, וכי החברה תוכל  .7.10
לבחור, לפי שיקול דעתה, באם ברצונה לקבל שירותים )כולם או חלקם( באמצעות כל גורם אחר 

 נוסף, כפי שתמצא לנכון. ו/או 

פי הסכם זה, או מי -הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לצורך קיום התחייבויותיו על .7.11
 מהן, לרבות לצורך מתן השירותים, בכל צורה ואופן שהם.
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 אמצעים, כוח אדם וציוד .8

הנו אחראי לכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובדו, ובכלל זה לתשלום שכרם של נותני  .8.1
השירות, לרבות כל הניכויים, ההוצאות וההפרשות הנלוות, וכן לתשלום פיצויי פיטורין, דמי 
הבראה, תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב, הכל לפי כל דין במלואם 

 ובמועדם. 

אי לכל נזק שייגרם לנותני השירות במסגרת הסכם זה ו/או לכל נזק שיגרמו נותני הנו אחר .8.2
השירות, לרבות לצד ג' כלשהו. לחברה לא תהא כל חבות בקשר לאמור לעיל. הקבלן מתחייב 

 לרכוש ביטוח מתאים לכיסוי אחריותו שבסעיף זה.

תן נותני השירות ישהו ידאג לתאם את מועדי החופשות של נותני השירות עם החברה וככל שני .8.3
 בחופש במהלך החופשות המרוכזות, שיונהגו בחברה. 

הנו מומחה ובעל ניסיון בתחום מתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה, על  .8.4
נספחיו השונים וכי הינו עוסק כיום בפועל במתן שירותים, מסוג, בהיקף ובאיכות הדומים 

 לשירותים נשוא הסכם זה.

הכישורים, היכולת, הידע, המיומנות, האמצעים הטכניים והפיננסיים וכח האדם ברשותו כל  .8.5
הדרושים, באיכות ובכמות הנדרשים על מנת לספק את השירותים ואת כל התחייבויותיו על פי 
הסכם זה על נספחיו ועל פי כל דין, ביעילות, במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונה המלא 

 של החברה.

אמצעים על מנת להבטיח שגם במקרים של תקלות המכבידות על מתן השירותים, ינקוט בכל ה .8.6
 יסופקו השירותים כנדרש כפי שנקבע בהסכם זה.

הקבלן ונותני השירות ישמרו על שלמותם ותקינותם של המבנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .8.7
ם במבנה שלא הקבלן ידאג כי נותני השירות לא יעשו שימוש במתקנים ו/או בציוד המצויי

 במסגרת מתן השירותים ולשם הספקת השירותים.

נותני השירות הינם ויהיו במשך כל תקופת ההסכם אנשים מוכשרים לתפקידם, מאומנים  .8.8
כראוי, בעלי הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה 

דרישות הדין לגבי עובדים בתחום  )על נספחיו(, וכן כי ידאג שנותני השירות יעמדו בכל
השירותים. הקבלן מצהיר וכי בכל מקרה לא יעסיק קבלני משנה ו/או קטינים ו/או עובדים שאין 

 להם היתר לעבוד בישראל במתן השירותים. 

כי יעסיק בכל עת עובדי קבלן בכמות אשר תבטיח את מתן השירותים לחברה במקצועיות  .8.9
וחלפו ביוזמת הקבלן באחרים, אלא אם כן יתקבל לכך אישור, וביעילות.  נותני השירות לא י

מראש ובכתב, מאת החברה. ככל שנבצר ממי מנותני השירות מלספק את השירותים לחברה, 
חלופי, העומד בתנאים הקבועים בהסכם זה, לתקופת נותן שירות הקבלן יספק לחברה עובד 

הקבלן לא יצליח לספק לחברה עובד הקבלן. ככל שנותן השירות הקיים של נבצרות של עובד 
 קבלן חלופי, יודיע על כך באופן מידי לממונה מטעם החברה. 

הקבלן מסכים כי החברה תהא רשאית להורות לו, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק  .8.10
והקבלן מתחייב להפסיק את במשרדי החברה לאלתר במתן השירותים כל אחד מנותני השירות 

, מיד עם דרישתה של החברה. הקבלן מתחייב במשרדי החברה כאמורן שירות נותעבודת אותו 
חלופיים לחברה, בהתאם לדרישתה ובכפוף להצגתם נותני שירות כי יספק באופן מידי עובדי 

 ולאישורם בפני החברה ואישורה כי הם מתאימים לצרכי החברה.

האישי. מבלי לגרוע מכלליות הוא האחראי המוחלט והבלעדי למהימנות נותני השירות וליושרם  .8.11
 האמור הקבלן יהיה האחראי הישיר כלפי החברה להתנהגות נותני השירות במבנה. 

ידוע לו כי החברה רשאית לשנות את מקום מתן השירותים ו/או להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו  .8.12
רעו ו/או להעתיקו למקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכי השינויים האמורים לא יג

 7כהוא זה מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. מוסכם כי החברה תמסור לקבלן הודעה בת 
 ימים בטרם יבוצע כל שנוי כאמור. 

יש ברשותו את כל הציוד הדרוש לשם אספקת השירותים לפי הסכם זה בטיב ובאיכות מעולים,  .8.13
ידאג לרכוש את הציוד וכי ככל שיידרש לספק את השירותים באמצעות ציוד אשר אין ברשותו, 

הדרוש, על אחריותו ועל חשבונו, ומבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
 החברה.
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יספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל החומרים הדרושים לשם אספקת השירותים לפי הסכם  .8.14
ומרים זה, הקבלן יהיה אחראי למלאי החומרים, ויוודא כי בכל עת מצויים במבנה כל הח

 הדרושים לניקיון ותחזוקת המבנה. 

לשם הספקת השירותים יעשה הקבלן שימוש בציוד ובחומרים שלא יגרמו נזק למבנה, לרבות  .8.15
לקירות, רצפות, ויטרינות, לריהוט ולציוד המצוי במבנה. החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש 

ם בעלי תו תקן ישראלי ידי מכון התקנים הישראלי, בהעדר מוצרי-יהיו חומרים מאושרים על
יעשה הקבלן שימוש במוצרים המאושרים בתו תקן אמריקאי או בתו תקן אירופאי, ובהעדר 

 מוצרים בעלי תו תקן יעשה שימוש בחומרים מאיכות מעולה. 

 מעביד-העדר יחסי עובד .9

מעמדו כקבלן עצמאי נקבע על ידי הצדדים בהתאם לבקשתו הבלעדית והבנתו את מלוא  .9.1
נובעות מכך וכי אין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המשמעויות ה

 הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות נותני השירות, לבין החברה.

הקבלן מצהיר, כי הינו וכי יהיה במשך כל תקופת הסכם זה המעביד ו/או המעסיק הבלעדי של  .9.2
 מעביד. -או נותני השירות יחסי עובדנותני השירות, וכי לא ייוצרו בין החברה לבין הקבלן ו/

הקבלן מצהיר ומתחייב לקיים לגבי כל נותני השירות כל חבות או דרישה על פי כל דין, הנוגעת  .9.3
להעסקת עובד או מקנה זכות כלשהי לעובד שלו, שיועסק על ידו במתן השירותים לחברה וכל 

 חבות או דרישה כאמור תחול עליו בלבד.

לביצוע כל הניכויים שיש לעשותם על פי דין משכרם של נותני  הקבלן בלבד יהא האחראי .9.4
השירות, ועליו בלבד חלה האחריות לתשלום כל המיסים, דמי הביטוח הלאומי ותשלומים 
סוציאליים אחרים אשר מעביד חייב לשלמם לפי כל דין ונוהג. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ין, ישלמו במועד כל תשלום אשר יש לשלם מתחייב הקבלן כי הוא ו/או מי מטעמו, לפי העני
לנותני השירות ו/או לרשויות המדינה ו/או לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר 

עבודה, ביטוח -קיבוצי או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה או נוהג או מנהג, לרבות שכר
סיעה, פיצויי פיטורים וכיוצא לאומי, חופשה שנתית, הבראה, גמול בגין שעות נוספות, הוצאות נ

באלה. הקבלן ימציא לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה, אישורים על ביצוע כל הניכויים, 
 ההפרשות והתשלומים האמורים בסעיף זה.

מובהר כי, הסכם זה הינו הסכם בין חברה לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה הסכם עבודה, וכי  .9.5
ה לבין הקבלן ו/או בין החברה לבין מי מנותני השירות לא הקבלן הנו קבלן עצמאי וכי בין החבר

מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר -מתקיימים יחסי עובד
 ועניין.

 בדיקות תקופתיות .10

אשר יערוך לפחות אחת לשנה, הקבלן מתחייב לערוך בדיקות התקופתיות לפי הוראות פרק ו',  .10.1
לחוק ולהציג בפני החברה את  45כאמור בתקנות שיקבע השר על פי סעיף בודק שכר מוסמך 

ימי עסקים מיום קבלתם. כמו כן, הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  3תוצאות הבדיקה בתוך 
 החברה בכל הנוגע לבדיקת עצמאית, שתיערך על ידי החברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

אחר שיחליף אותו בהתאם להוראות החוק, תתגלה ככל שבדו״ח בודק השכר המוסמך, או דו״ח  .10.2
הפרה של חובות הקבלן ביחס למי מנותני השירות המוצבים בחברה, יתקן הקבלן את ההפרה 

 באופן מידי.

 התמורה  .11

הריטיינר החודשי תמורת ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן, תשלם החברה לקבלן את סכום  .11.1
שננקב על ידי הקבלן בהצעת המחיר שהגיש במסגרת המענה למכרז, לחודש. )להלן: 

לשכר  תוצמדמן התמורה  70%לפי המנגנון הבא:  תוצמד אחת לשנה"התמורה"(. התמורה 
 לחודש( ₪ 5,300)חישוב ההצמדה יהיה חישוב בהתייחס לשכר המינימום המפורסם המינימום 

 . 2019יולי מדד המחירים לצרכן אל מול מדד וצמד לשינוי בתמן התמורה  30%-ו 

תחושב בחודש אוגוסט מידי שנה עבור השנה העוקבת המתחילה בחודש הר כי ההצמדה מוב .11.2
 ספטמבר. כך שהתעריף המעודכן יחול על השנה העוקבת.

החברה תהא רשאית לדרוש מן הקבלן לבצע עבודות ניקיון מיוחדות שיוגדרו על ידה, ובמקרה  .11.3
רה מכפלת מספר שעות מתן השירותים בפועל במחיר השעתי שהוצע על ידי זה תהא התמו

 הקבלן בהצעתו למכרז.
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( שבתחילת כל חודש קלנדרי, ימציא הקבלן לחברה חשבוניות מס ערוכה 7עד ליום השביעי ) .12.1
כדין.לחשבונית זו יצרף הקבלן דו"ח שבו יפורטו השעות בהן אשר סופקו השירותים בפועל 

ידי -במבנה )להלן: "דו"ח שעות מתן השירותים"(. דו"ח שעות מתן השירותים יהיה חתום על
 לאחר תום כל משמרת.  הממונה מטעם החברה,

 שלושים() 30החברה תשלם לקבלן את התמורה, בתוספת מע"מ כחוק, בגין השירותים בתוך  .12.2
ימים ממועד קבלת חשבונית מס כדין מהקבלן, וזאת בכפוף לאישור התמורה על ידי מי שנקבע 

 מטעם החברה.  

י במחלוקת בין החברה תהא רשאית לעכב תשלום של כל סכום שלא אושר על ידה ו/או השנו .12.3
הצדדים. החברה תודיע לקבלן מהו הסכום השנוי במחלוקת והסיבה לכך. המחלוקת תיושב על 

)חמישה עשר( ימים, אחרת תועבר להכרעתם המשותפת של  15ידי הצדדים בתום לב בתוך 
 הממונה מטעם החברה ושל מנכ"ל הקבלן.

 תשלומים שוטפים שישולמו על ידי הקבלן  .13

ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות, אך לא רק,  הקבלן יישא, לבדו .13.1
מיסים שונים בגין היותו עוסק ומעסיק, כמתחייב מהפעלת סוג כזה של עסק למתן שירותים, 

 ביטוחים כנדרש בהסכם זה ושכר לנותני השירות לרבות הטבות סוציאליות על פי חוק.

הכוללת של ביצוע השירותים ואין לו ולא תהיינה הקבלן מצהיר, כי הביא בחשבון את העלות  .13.2
לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר נוסף לתמורה בגין ביצוע 

 השירותים.

נותני השירות לא יהיו זכאים לכל תשלום מהחברה, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או  .13.3
הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה  סיום ההסכם עם החברה או מכל סיבה אחרת. למען

ו/או בכל הסכם שיערך בין הצדדים, ככל שיערך הסכם כזה, כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 
 הקבלן ו/או נותני השירות לבין החברה.

הקבלן מצהיר כי קיבל מהחברה את כל המידע והנתונים שהיו נדרשים לו לגבי מתן השירותים  .13.4
לגבי כל גורם העשוי להשפיע על מתן השירותים או ביצועם, ועל סמך כל על פי הסכם זה ו/או 

זאת הוא מצהיר ומאשר כי ביכולתו לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיו לפי 
 הסכם זה.

הקבלן מצהיר, כי התמורה נאותה והוגנה, מהווה את העלות הכוללת ומלוא התשלום לו הוא  .13.5
כה את הסכומים אותם יהיה על הקבלן לשלם לנותן השירות, לרבות זכאי וכן כי היא כוללת בתו

בגין תנאיו הסוציאליים, וכן את העלויות והרווח לקבלן. אין לקבלן ולא תהיינה לו טענות 
כלשהן בקשר עם התמורה והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין ביצוע השירותים נוסף 

 לתמורה.

-וג, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים עלכל מס או היטל או תשלום חובה מכל ס .13.6
פי הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. החברה תנכה במקור מכל תשלום שתשלם לקבלן 
את כל המסים ושאר תשלומי החובה שעליה לנכות במקור בהתאם לכל דין, אלא אם ימציא 

ברה שלא לנכות מסים הקבלן לחברה אישורים מתאימים משלטונות המס שיאשרו לח
 ותשלומים כאמור.

 סודיות .14

הקבלן מתחייב כי ישמור בסודיות מוחלטת, ויגרום לכך כי כל נותני השירות, ישמרו בסודיות  .14.1
מוחלטת, כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לעסקיה של החברה, לרבות כל סוד שיווקי, 

או למי מנותני השירות עקב או במהלך כלכלי, מדעי, טכנולוגי או אחר של החברה, ואשר נודע לו 
ההתקשרות בהסכם זה או במסגרת יחסיו העסקיים עם החברה, ואשר אינו בגדר מידע ציבורי, 
ולא יעשה כל שימוש במידע זה ללא הסכמתה בכתב של החברה. התחייבות הקבלן על פי הסכם 

לנחלת הכלל שלא  זה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום תקופת הסכם זה, כל עוד לא הפך המידע
 כתוצאה מהפרת ההתחייבות של הקבלן ו/או נותני השירות על פי סעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן לא יפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או את דבר קיומו ו/או  .14.2
את העובדה שהוא מספק את השירותים לחברה. כמו כן, הקבלן לא יעשה כל שימוש שהוא בשם 

 ור החברה בכתב ומראש.החברה ללא איש
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הקבלן יהא אחראי כלפי החברה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בקשר  .15.1
עם מתן השירותים לכל אדם ולכל רכוש שהוא במבנה ו/או מחוצה לו, לרבות, אך מבלי לגרוע 

ן ו/או לנותני השירות ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או ללקוחותיה מכלליות האמור לעיל, לקבל
ו/או לאורחיה ו/או למבקריה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או 
הבאים מטעמו בכל הקשור בפעילותו של הקבלן והבאים מטעמו על פי הסכם זה. מבלי לגרוע 

נזק שייגרם למי מנותני השירות במסגרת הסכם זה מכלליות האמור, הקבלן לבדו אחראי לכל 
ו/או לכל נזק שיגרום מי מנותני השירות ו/או מי מטעמו לחברה ו/או עובדי החברה ו/או מי 

 מטעמה ו/או עובדים חיצוניים, לרבות לצד ג' כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו  .15.2
כולל שכר טרחת עורכי הדין( כתוצאה ממעשה או מחדל של  -ברה )לרבות החזרת הוצאותיה לח

הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בשל מעשי מרמה ו/או 
גניבה שיבצעו נותני השירותים מטעמו ושיוכחו על ידי החברה, וכן בגין כל תביעה ודרישה או 

ממעשה או מחדל של הקבלן וכן בגין כל סכום שהחברה תחויב לשלמו )לרבות פס"ד כתוצאה 
כולל שכר טרחת עורכי הדין( לנותני השירות, ו/או לקבלן ו/או לצדדים  -החזרת הוצאותיה 

 שלישיים כתוצאה מכל תביעה שהיא ולמעט שיפוי בגין תביעה או חיוב תשלום בקשר לחוק. 

ן בהוראות הסכם זה כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי .15.3
על החברה ו/או מי מטעמה )והקבלן פוטר אותם מראש מכל חבות או אחריות כאמור(, בגין 
אובדן ו/או הפסד ו/או נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או פגיעה בציוד, רכוש ומלאי, מכל סוג שהוא 

ו/או השגחתו ו/או השייך לצד שלישי כל שהוא, בין אם שייך לקבלן ובין אם נמצא תחת פיקוחו 
שייגרם לגופם או לרכושם של הקבלן ו/או נותני השירות ו/או עובדים חיצוניים ו/או צדדים 
שלישיים כלשהם, בקשר עם הסכם זה, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 

מאחריות הקבלן הנובעת מהוראות מובהר בזאת כי לא יהא בסיום ההתקשרות כדי לגרוע  .15.4
 הסכם זה.

לעיל כדי לגרוע בכל צורה  15.1 - 15.3למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור בסעיפים  .15.5
 ואופן שהם מאחריות הקבלן על פי כל דין.

 ה מהוות הוראה יסודית בהסכם. הוראות סעיף ז .15.6

 ביטוח   .16

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  .16.1
, ומהווה 1יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה'

 חלק בלתי נפרד הימנו.

הפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית הוראות סעיף זה הינן מעיקרי ההסכם ו .16.2
 של ההסכם.

 תקופת ההסכם וביטול ההתקשרות מסיבות הקשורות בחוק .17

חודשים  12ולמשך תקופה בת על דיי שני הצדדים,  הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו .17.1
 בחמש)להלן: "התקופה המקורית"(. החברה תהא רשאית להאריך את התקופה המקורית 

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )להלן: "התקופה/ות 
מובהר כי ההסכם יוארך אוטומטית למעט אם הודיע קנט לספק על אי חידושו הנוספת/ות"(. 

התקופה המקורית ביחד עם התקופה/ות הנוספת/ות יום לקבלן.  30בהתראה מראש בת 
 ההסכם"(. תיקראנה לעיל ולהלן: "תקופת 

לעיל, החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ולהביא את תקופת  17.1על אף האמור בסעיף  .17.2
ל נימוק לכך וללא ההסכם לסיומה בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, ומבלי לציין כ

)שלושים( ימים מראש,  30צורך בתשלום פיצוי כלשהו על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של 
 לרבות בשל סיבות של אי שביעות רצון מאיכות מתן השירותים. 

מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לחברה מכוח כל דין, החברה  .17.3
זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בתשלום פיצוי כלשהו תהא רשאית לבטל הסכם 

 לקבלן, בקרות אחד מן המקרים הבאים:

 הקבלן התמזג עם צד שלישי כלשהו או נרכש )או שנרכשה בו השליטה( על ידי צד שלישי; .17.4
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 לעיל. 6.10בשל העדר כדאיות כלכלית לחברה כמפורט בסעיף  .17.5

 לעיל. 4.2בכל מקרה של העדר רישיון תקף כמפורט בסעיף  .17.6

בתוך  6.14לתה בדו״ח בודק השכר או בדו"ח אחר כאמור בסעיף הקבלן לא תיקן הפרה שהתג .17.7
 יום מהמועד שנמסרה לו על כך הודעה על ידי החברה. 15

בכל מקרה בו החברה פנה לקבלן בדרישה לתקן הפרה או פגיעה בזכויות של מי מהעובדים  .17.8
רכים הקבועות בסעיף המוצבים ו/או שהוצבו בחברה, לרבות בגין הודעה שנמסרה לחברה בד

יום מיום שנדרש לעשות כן  15( לחוק והקבלן לא תיקן את ההפרה ו/או הפגיעה בתוך 3)א()25
 על ידי החברה.

חוק( שנמסרה לקבלן על ידי גורמי  16נמסר לחברה העתק מדרישת תשלום )כמוגדר בסעיף  .17.9
את ההפרה ו/או  אכיפה ביחס לעובדו המוצב בחברה או שהיה מוצב כחברה, והקבלן לא תיקן

 ימים מהמועד שנמסרה לו דרישת התשלום על ידי גורמי האכיפה. 15הפגיעה תוך 

בחוק(, ו/או  16נשלחה לקבלן התראה מינהלית ו/או הודעה על כוונת חיוב )כמוגדר בסעיף  .17.10
הודעה על כל הליך אחר מצד גורם אכיפה כלשהו בגין הפרה או פגיעה בזכויות עובדו המוצב 

יום  15או שהיה מוצב אצל החברה, והוא לא תיקן את ההפרה או הפגיעה בתוך אצל החברה 
 מהמועד שנמסרה לו ההודעה כאמור.

הקבלן החליט על פירוקו מרצון, או מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק )זמני או קבוע( לנכסי  .17.11
ום וכן )שלושים( י 30הקבלן, כולם או חלקם או הוגשה בקשה למינוי כאמור שלא בוטלה תוך 

 במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת הליכים;

הוטל עיקול על נכסי הקבלן, כולם או חלקם, ו/או צד שלישי כלשהו פתח בהליכי הוצאה לפועל  .17.12
 נגד הקבלן;

 החברה סבורה כי הקבלן אינו יכול לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה במועדם; .17.13

בויותיו על פי הסכם זה או הקבלן הפר את ההסכם הקבלן הפר הפרה יסודית התחייבות מהתחיי .17.14
( יום מן המועד בו נתקבלה 14עשר )-הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך ארבעה

 בידיו לראשונה דרישת החברה בעניין זה.

במידה ובעקבות החלטה של רשות מוסמכת, הקבלן יהא מנוע מלספק לחברה את השירותים,  .17.15
 ם בחלקם.בין אם במלואם ובין א

במידה ואישור ו/או היתר ו/או רשיון כלשהו, אשר נדרש על פי כל דין ו/או על פי תנאי הסכם זה  .17.16
 על נספחיו השונים, אינו בתוקף ו/או פג תוקפו וטרם חודש.

 ןוחילוט ותערוב .18

 את הערובות הבאות :עם חתימת הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי החברה  .18.1

 (.2בנוסח נספח מסמך ב') ₪ 5,000ערבות בנקאית על סך  .א

 ללא ציון תאריך. קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנטלפקודת  ₪ 30,000שיק על סך  .ב

ובאם  BDIתהא רשאית לבחון את איתנות הקבלן בהתאם לדו"ח  קנטלגבי השיק מובהר כי  .18.2
 מתחייבלדרוש מהספק ערובה אחרת , והקבלן  קנטבחינה זו תעלה חשש כלשהו, תהא ראשית 

 (.קנטלהעמיד ערובה אחרת כך שתעמוד בהחלטת 

שנה והקבלן יעמיד ערובות זהות לתקופות של שנה לכל תקופות בתוקף למשך  יעמדו ותהערוב .18.3
  ההסכם והארכותיו.

 או על פי ההסכם, בכל אחד מן המקרים בהם על פי החוק, ותלחלט את הערוב החברה רשאית .18.4
רת מונח זה בחוק(, לפעול לביטול הסכם נדרשת החברה במעמדה כ״חברה שירות״ )כהגד

 ההתקשרות עם הקבלן ולחילוט ערובה. 

, כדי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחברה כלפי הקבלן או ןאו באי חילוט ותאין בחילוט הערוב .18.5
 כלפי כל גורם אחר.
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 שונות .19

לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או הקבלן לא יהא רשאי להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב  .19.1
התחייבויותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת החברה לכך מראש ובכתב. למען 
הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי לספק את שירותים ו/או למלא אחר אילו 

 מהתחייבויותיו תחת הסכם זה ו/או נספחיו, באמצעות קבלן משנה כלשהו.

ה, על כל נספחיו ממצה את מכלול היחסים בין הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל משא הסכם ז .19.2
ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב 

 פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה.-ובין בעל

ות הסכם זה, אלא אם כן נעשה במסמך לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הורא .19.3
ידי שני הצדדים. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר, מעת -בכתב אשר נחתם על

 לעת, הנחיות בכתב לגבי ביצוע השירותים לקבלן. 

פי הסכם זה, -ידי מי מן הצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו על-שום התנהגות על .19.4
קיום של תנאי מתנאי ההסכם, -ו כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אילרבות נספחיו, ו/א

 לרבות נספחיו, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

הסכם זה הנו הסכם בין הצדדים החתומים עליו בלבד, ואין בהוראותיו כדי להעניק זכויות  .19.5
 .1973-פי פרק ד' לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גלטובת צדדים שלישיים, לרבות ל

כל צד ישא במסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים החלים עליו לרבות תשלומים  .19.6
לשלטונות המס )לרבות כל תשלום סוציאלי( בקשר עם עיסוקו מכוח הסכם זה, לרבות נספחיו, 

 .ובכלל זה כל תשלום הנוגע לעובדיו של כל אחד מהצדדים

הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין  .19.7
)והצדדים שוללים  יפו-תל אביבהסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר 

 במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ(.

ח כל דין ו/או הסכם, החברה תהיה רשאית לקזז מבלי לפגוע בכל סעד העומד לזכות החברה מכו .19.8
ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום אשר יגיע לקבלן ממנה מכל מקור שהוא כנגד כל סכום שהקבלן 

 פי כל דין. לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון כנגד החברה.-פי הסכם זה ו/או על-יהיה חייב לה על

רה לנכונות האמור בהם ולעובדת ספריה ופנקסיה של החברה, ישמשו עדות והוכחה לכאו .19.9
 ידי החברה לקבלן במסגרת ביצוע ההסכם.-עשייתו, לרבות לעניין כל הסכומים שישולמו על

הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לכתובות הצדדים המפורטות במבוא  .19.10
שעות  24 ידי הצד השני, לפחות-להסכם או לכל כתובת אחרת אשר נמסרה לצד השולח בכתב על

טרם משלוח ההודעה. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל 
במועד מסירתה ואם נשלחה  -שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נמסרה ביד  72הצד השני 

 ביום בו נשלחה. -בפקסימיליה 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 ____________________________ ____________________ 
 הקבלן קרן לנזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט  
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 נספח ביטוח -1ה'נספח 

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, על  .1

תקופת ההסכם )ככל שתתממש(, ולעניין הארכה של ו/או חשבונו, במשך כל תקופת מתן השירותים, 

באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת  חודשים נוספים, 24ביטוחי אחריות מקצועית למשך 

מוניטין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו 

 "(.ביטוחי הקבלן"-" וריכת הביטוחאישור עלהלן: " -על כל תנאיו )בהתאמה 2כנספח ה'ומסומן 

תחילת ימים לפני  7-יאוחר מ לא , החברה ילהמציא ליד הקבלן חייב, מתהחברה דכל דרישה מצ ללא .2

אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי  את, מתן השירותיםלתחילת  וכתנאי מתן השירותים

ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו,  עריכת הביטוח כי אין בהמצאת האישור ורשבזה במפ מוסכם. ומבטח

ו/או  יעדרםלמוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או ה הקבלןשל ביטוחי  התאמתםכדי להוות אישור בדבר 

 החברהכדי להטיל אחריות כלשהי על  או/או ו/או על פי דין ו זה הסכם יפ על הקבלןכדי לגרוע מאחריות 

 .הבאים מטעמהמי ו/או 

בלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב היה ולדעת הק .3

הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים 

כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה אולם ויתור כאמור 

 יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.לא 

את אישור  החברהלהפקיד בידי  הקבלן , מתחייבהקבלןיום לפני תום תוקף ביטוחי  14-לא יאוחר מ .4

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת  הקבלןביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. העריכת 

לה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף חביטוח במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד ה

  לעיל. 1

עומד לחול בו  או מבוטלעומד להיות  הקבלן, כי מי מביטוחי חברהיודיע ל קבלןהשל ו פעם שמבטח בכל .5

הביטוח מחדש  ולערוך את אות הקבלןעריכת הביטוח, מתחייב  רשינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישו

 .מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור לפני ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח זה ו/או בנספח אישור  .6

( הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי 2עריכת הביטוח )נספח ה'

ה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דריש

 האחריות כאמור.

במועדם,  ביטוחאת דמי ה לשלם, וחמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביט הקבלן .7

, מתן השירותים ו/או התקשרות על פי ההסכםבתוקפן במשך כל תקופת  היינהלדאוג לכך שהפוליסות ת

 .את פוליסות הביטוח בעת הצורך ולעשות כל פעולה כדי לממש

הבאים מ מי אתו/או  החברהאת  , בשמו ובשם הפועלים מטעמו,בזאת פוטר הקבלן מצהיר כי הוא .8

 המשמש מכל מין וסוג שהוא, לציוד/או ו לרכוש להיגרם יםהעלול נזק או אבדןכל למטעמה, מאחריות 

בקשר עם מתן השירותים ו/או רכוש או ציוד מכל סוג שהוא אשר  הקבלן ו/או את הפועלים מטעמו את

אולם האמור בדבר הובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מהפועלים מטעמו למשרדים ו/או לסביבתם, 

 .אדם שגרם לנזק בזדון בןפטור מאחריות לא יחול לטובת 
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 ביטוחהאישור עריכת  - 2נספח ה'
 ___________ תאריך

  לכבוד

 ו/או חברות אם ו/או חברות בנות קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 ו/או חברות אחות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות 

 "( 'קנט" ו/או "החברה)להלן יקראו יחדיו: "

 ,74מדרך מנחם בגין 

 תל אביב

 נ.,ג.א.
"( הקבלן)להלן: " ע"מב_______________________________ אישור עריכת ביטוחים ע"ש הנדון:

מ"ר ברוטו(,  1,400-)בסה"כ כ 14-ו 8הקשור למתן שירותי ניקיון במשרדי החברה בקומות בכל 
 "(המשרדים" -" והשירותיםמעיא, תל אביב )להלן בהתאמה: ", בית 74בדרך מנחם בגין 

 הימים()כולל שני ________________  עד ליום__________________  מיום :תקופת הביטוח

להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן  2-1היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים המפורטים בסעיפים  :היקף הכיסוי
)או נוסח פוליסות "ביט" המקביל לו  2016פי נוסח פוליסות הביטוח הידוע כ"ביט" מהדורה -על

 במועד עריכת הביטוחים( על כל ההרחבות המהוות חלק מנוסח הפוליסה כאמור.

 :פוליסותה

 ________________ פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס' .1

חבות הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  :החבות המבוטחת
העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או ישות כלשהי, בכל הקשור 

 בשירותים.

אש, התפוצצות, בהלה,  -הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ :ביטול הגבלות
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, בעלי חיים, 
פרעות ושביתות, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, חבות בגין וכלפי קבלנים 

המוסד לביטוח קבלני משנה )מכל דרגה( ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד 
 לאומי. 

 בביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה נחשב במפורש לרכוש צד ג'. :התניות מיוחדות

את החברה, בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה ת לשפות מורחבהפוליסה  :שיפויהרחבת 
ו/או על מי מטעמה עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו וזאת 

דבר אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור בכפוף לסעיף ב
 כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪ 4,000,000 : גבול אחריות
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 ________________פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס' .2

"י חוק האחריות ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ :החבות המבוטחת
חבות הקבלן כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה בגין  1980-למוצרים פגומים, התש"ם

גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן 
 השירותים.

פיתיונות הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער, עבודות בגובה ובעומק,  :ביטול הגבלות
 ורעלים ושעות עבודה.

הפוליסה מורחבת לשפות את החברה ו/או הבאים מטעמה היה ונטען לעניין קרות  :הרחבת שיפוי
תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן 

 כלפי מי מעובדי הקבלן.

י החברה והבאים מטעמה, אולם הויתור הפוליסה כוללת ויתור על זכות תחלוף כלפ :ויתור על תחלוף
 כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.  

 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. ₪ 20,000,000 : גבול אחריות

 ________________פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס' .3

בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין קבלן החבות  :החבות המבוטחת
ו/או מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור במתן קבלן המעשה או מחדל מקצועי מצד 

 השירותים.

 הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח :ביטול הגבלות
 .מכוסה

 .קבלןה מעובדיהרחבה בגין אי יושר של מי  הפוליסה כוללת הרחבות:

 הבגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עלי חברההפוליסה מורחבת לשפות את ה :הרחבת שיפוי
ו/או של מי מהבאים מטעמו, וזאת מבלי לגרוע  קבלן העקב מעשה ו/או מחדל של 

 .חברהכלפי הקבלן המביטוח חבות 

 ן השירותים, אך לא לפני ....................................לא יאוחר ממועד תחילת מת מועד למפרע:

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של   :תקופת גילוי
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  קבלןהלא נערך על ידי 

 באישור ביטוח זה.

 רוע ובמצטבר על פי הפוליסה.לאי ₪ 2,000,000 : גבול אחריות
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 :תנאים כלליים החלים על כל הפוליסות

הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה  .א
 ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה;

הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו לא תגרע מזכותה אי קיום תנאי  .ב
 של החברה לקבלת שיפוי על פי מי מהפוליסות המפורטות לעיל;

הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך  .ג
 ;יום מראש 30 החברה לפחותאלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי תקופת הביטוח, 

בטל אולם אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח  -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים .ד
 ;על פי דין

הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות המפורטות לעיל ולתשלום ההשתתפויות  .ה
 ות על פיהן;העצמיות החל

ידי האמור -אישור ביטוח זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על .ו
 לעיל.

 בחתימתנו מטה הננו מאשרים את כל האמור לעיל

 ____________ לשנת_______________  לחודש______________  היום

__________________________ 

 שם המבטח

__________________________ 

 חתימה וחותמת המבטח

__________________________ 

 שם ותפקיד החותם
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 '(1ב) מסמך 
 שמירה על סודיות

 לכבוד:
 הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון:

( בהסכם למתן שירותים "קנט" -והתקשרתי עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות )להלן  :הואיל

 (;"השירותים" -כמפורט בהסכם )להלן 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע  :והואיל

ושל כל הקשורים עמה,  קנטהמתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של 

בקשר עם  קנטכל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש ל בעבר, בהווה, או בעתיד וכן

 "(; "מידע סודי -פעולותיה או עם השירותים )להלן 

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים  :והואיל

 ו/או לצדדים שלישיים. קנטל

 :לקמןאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כד

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא   .1

 לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף   .2

בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן השירותים, במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם,  כלשהם

 "(, והכל לתקופה בלתי מוגבלת.פירוט השירותים" -תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן 

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין )במגבלות חיוב  2-ו 1האמור בסעיף   .3

 לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה. קנטמור( או מידע שניתנה הסכמת הגילוי כא

 קנטכמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא לטובת   .4

 ולצורך מתן העבודות.

ת הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות ולעשות א  .5

כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני 

מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך 

 הקשור, או הנוגע למתן השירותים.

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או   .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן העבודות, בין מכם ובין מצדדים 

מר כאמור, שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חו

 או של מידע סודי. 
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השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה בלבד, ובלבד  הנני מתחייב כי  .7

ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים 

 או מוגדרים. אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים 

אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל הסתמכות עליו ע"י  קנטמובהר כי   .8

 מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

לחוק העונשין  118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים   .9

 .1977-תשל"ז

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של חשש לניגוד עניינים  .10

בין מתן השירותים לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי 

 על כך לאלתר. קנטדיע לעניין אישי בו וכלל ויהיה חשש לניגוד עניינים כאמור הריני מתחייב להו

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,  .11

 או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

הזהה  הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות כלפיכם .12

 להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת  .13

ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת 

 נזקיכם.

כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד אין באמור במכתב זה  .14

 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 _________ שנה___________ לחודש______  היום
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 ('2מסמך ב) 
 ערבות הביצוענוסח 

 לכבוד
 הקרן לנזקי טבע בחקלאות בע"מ

 __________ערבות מס' הנדון:

"הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  :)להלן ____________________ פי בקשת על .1
כשהוא צמוד למדד  ,"סכום הקרן"( :שקלים חדשים( )להלןחמשת אלפים  ש"ח ) 5,000 עד לסכום של

 "( שתדרשו מאת הקבלן."סכום הערבות :בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן המחירים לצרכן

 ם כדלקמן:ינתנאי ההצמדה ה .2
-לע המתפרסם המחירים לצרכןפי כתב ערבות זה יהיה מדד  אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על

החדש"(  "המדד :י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלןיד
 :נקודות )להלן על והעומד  אשר התפרסם ביום גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת

שבו עלה המדד החדש לעומת  "המדד הבסיסי"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור
 המדד הבסיסי.

 ימים מקבלת דרישתכם 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .3
 עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהואוזאת מבלי שנטיל  ,הראשונה בכתב

 ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים
אחרים  לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות

 ידינו.-ות זה עלכתנאי מוקדם לתשלום סכום ערב

מתוך  ידכם-אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .4
לא יעלו  ידינו בגין ערבות זאת-סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על

זאת במלוא  שאר ערבותעל סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תי
 ממומשת.-תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי

 דלעיל. 3פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל

 בכל מקרה, אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת .5
 ם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותוהמדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן א

 חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.

 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום .6
 ל כל טענה לרבותפי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש ע-לע

 פי הדין.-לכל ברירה המוענקת לקבלן ע

 הסכםבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או בתוקף ה .7
 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ביניכם, והינה בלתי

למשרדנו  מועד זהועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד   הערבות תהיה בתוקף עד ליום .8
 בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 בכבוד רב,

 ב נ ק


