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לאספקת  עם הליך תחרותי נוסף  07/2021מספר  פומבי מכרז
)להלן:  מכללה האקדמית תל אביב יפול י ניקיון ופיקוחשירות

 "המכרז"(

 :כללי .1

הצעות  להגיש מציעים בזאת מזמינה"( "המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה
 לדרישות ,לתנאים בהתאם ("שירותים"ה)להלן:   מכללהל ניקיון ופיקוחאספקת שירותי ל

 ( ובהתאם להוראות"מסמכי המכרז")להלן:  בכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות
   .(""ההסכם)להלן:   נספחיו עללמכרז זה,  המצורף ההסכם

 מילוי פרטי ההצעה: .2

 התקשרויות של מוסדות) המכרז הינו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזים 2.1
 . "(תקנות חובת המכרזים)להלן: " 2010-עתש" ,ה(להשכלה גבוה

 
 ולחתום במקום המיועד לכך  הסכםל במבוא פרטיו כל את בכתב להשלים המציע על 2.2

הסכם ) ד. כאשר נדרש, תאומת חתימת המציע ותאושר ע"י עו")חתימה + חותמת(
  (.'גנספח  -התקשרות

 
 ".הצעת המחיר" להסכם' א בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על 2.3

 
לצרף ו"תצהיר המציע"  – למסמכי המכרז 'אנספח  ,הצהרת המציעהמציע למלא את על  2.4

 .באמצעות עורך דיןתצהיר המציע יאומת  .המציע של פרופיל
 

 יםמחייב, ככל שייעשו, בהם שיעשו השלמותעדכונים והה בצירוף, מסמכי המכרז המלאים 2.5
 במסמך ובין ההצעה בגוף בין, שיעשו סתייגותה או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את

בהתאם  ,ההצעה לפסילת להביא עלולים, לעיל כאמור הפרטים השלמת למעט ,נפרד
 "(.המכרזים ועדת)להלן: " המכללהועדת המכרזים של  של הבלעדי דעתה שיקולל

 
  קשר: איש .3

 במכרז בכל הנושאים הקשורים המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע

 .("איש הקשר" :להלן)
 _________________ תפקידשם: ______________________           

 נייד: __________________  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 : ___________________________________________ל"דוא

  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  .4

 
, באופן מצטבר ונכון אישורים המפורטים להלןהע לצרף להצעתו את כל המסמכים ועל המצי

תנאי הסף לא יוכל  כללמועד האחרון להגשת הצעות  למכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 
להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין 

  במפורש אחרת.
 .שום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראלהמציע הוא תאגיד הר .4.1



 

 המציע תצהיר מאומת בכתב בדבר קיום חובות הלצרף להצע ובעל השליטה במציע על המציע .4.2
בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 

 ;(להסכם  2+ו'')נספח ו השירותיםעל המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או 

על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר  .4.3
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  3-שהוטלו על המציע בהרשעות ועיצומים כספיים 

שהוטלו על המציע בשנה האחרונה  ועיצומים כספיים להגשת ההצעה, וכן בדבר קנסות
 ;גשת ההצעהשקדמה למועד האחרון לה

כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  רישיון "קבלן שירות"המציע מחזיק ב .4.4
להוכחת עמידתו , כשהוא בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 1996-אדם, התשנ"ו

  .רישיוןמן ההעתק ימציא המציע ביחד עם הצעתו,  הסף בתנאי

 1976 –התשל"ו  ,וק עסקאות גופים ציבורייםהמציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי ח .4.5
 "(:חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע  4.5.1
פי פקודת מס הכנסה -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

"(, או חוק המע"מ)להלן: " 1975-]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח 

 למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח  1ב2 -ב)ב( ו2פים סעילפי  יםתצהיר 4.5.2
 .מסמכי המכרזל 'וכנספח המצורף 

  .ככל שיזכה במכרז לולות לפגוע בתפקודותביעות הע המציע דלא מתנהלות נג .4.6

 נושים הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .4.7
  ;(למסמכי המכרז ')נספח ה

מתן שירותי  גיןב 2018,2019,2020שנים כל אחת מה, בלמציע מחזור כספי שנתי -כספי מחזור .4.8
לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר על המציע . ₪ ן)חמישה( מיליו 5של  ניקיון בלבד

  מכרז.מסמכי הל  'בהיקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח  

 75% -באופן ישיר ב מועסקים ,שייתן שירותים למכללהבסניף של המציע,  - סניף המציע .4.9
  .אדמיניסטרטיביים , שאינם עובדיםכח עזרעובדי נקיון ועובדי  40לפחות  משרה ומעלה

  -המציע ניסיון .4.10

  השנים 5במהלך  על עובדי ניקיוןופיקוח המציע מספק שירותי ניקיון  4.10.1
  .מ"ראלף  50בו זמנית בהיקף חודשי מצטבר של לפחות  ברציפות האחרונות

 

 על עובדי ניקיון באספקת שירותי ניקיון ופיקוח להיות בעל נסיון על המציע 4.10.2
פרטיים כגון קניונים, חברות  גופיםעבור ) ברציפות השנים האחרונות 5במהלך 

 ציבוריים )גופים ציבוריים הם לרבותגופים או   סלולר, חברות ביטוח וכד'
חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה, רשויות  מוסדות חינוך,

 לפחות מנקים 20לפחות שבהם ו מקומיות, בתי חולים, קופות חולים וכיוצ"ב(
  .ביום אחת במשמרת העובדים במקביל

 
מתייחס לעיל,  4.10.2 -ו 4.10.1 4.1 פ סעיפיםע" נדרשהי הנסיון כיובהר, 
למשל: מבני ציבור,  אוכלסיםמרוהטים ומ הכוללים הן שטחים למבנים

. הניסיון פתוחיםשטחים והן  משרדים, כיתות לימוד, שטחי מסחר וכד'
מפעלים, מבני תעשייה, מחסנים, בנייני מגורים, ל יתייחסבפירוש לא  הנדרש

 וכד'.



 

 

 
' אנספח למלא במלואו את  על המציע 4.9 -ו 4.6 סףלהוכחת עמידת המציע בתנאי  .4.11

 , לצרף את כל האישורים הנלווים הנדרשים בנספח זה. המכרז מסמכיל

תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים,  המכללה .4.12
ות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרב

 ההצעות למכרז ובלבד שיוכח כי המציע עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו למכרז. 

שיבוצע על ידי  מציעים בסיור ה  להשתתף חייביםיהיו  מטעם המציע  מציע או נציגוה 5
  להלן.  6שמפורט בסעיף  כפי המכללה, 

 ףתנאי ס -עים באתר המכללהיסיור מצ 6

תנאי סף להשתתפות הינה  מציעיםסיור הב (נציג המציעהמציע או ) ההשתתפות המציעים 6.1
 . במכרז

 

נוסף בהתאם  מציעים המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור 6.2
 לצורך.

 

הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות,  או הר כי אין בכוחו של כל פרט, נתוןמוב ,למען הסר ספק 6.3
, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות, מציעיםמסגרת סיור האך לא רק, ב

או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי  מציעיםאך לא רק, במסגרת סיור ה
המכרז, יעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ו/או יפרסם באתר 

 פי שיקול דעתו.-האינטרנט, על

 

יפו, בהתאם -, תל אביב10יעים יתקיים בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים סיור המצ 6.4
  .שלהלן 22המועדים בסעיף למועד המפורט בטבלת 

 

 . ()ווסטון 2בניין מספרהיה בכניסה לת מציעיםנקודת המפגש ליציאה לסיור ה 6.5

 

 )א( לתקנות11תנאים כלליים לדחיית הצעה בהתאם לתקנה  7

 
הלן, המכללה תדחה את הצעת המציע אף אם עמד בתנאי בהתקיים אחד מן המקרים ל 7.1

 לעיל: 4הסף המפורטים בסעיף 

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  7.1.1
 ;להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה

 5סו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנ 7.1.2
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת 1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

 ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; 

 ,מומטעמים מיוחדים שיירש ,להחליט המכללהרשאית לעיל,  7.1על אף האמור בסעיף  7.2
שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור 

להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור  המכללהרשאית 
מירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל של

  .ו הכוללהפרת דיני העבודה לבין היקף פעילות

  :אישור קיום ביטוחים 8



 

אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת  אתלצרף אין בשלב הגשת ההצעות למכרז   8.1
, ואולם באחריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד את הסכםל 'ד בנוסח נספח, ביטוח

על המציעים להגיש שאלות הבהרה בכל  .הביטוחים כנדרש באישור, ככל ויזכו במכרז
לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח במסגרת  ולנושא הביטוח במלוא הקשור

בנוסח אישור הביטוח  אישור ביטוח שיוגש על ידי הזוכה שלא הליך שאלות ההבהרה.
המצורף למכרז זה, לרבות שינויים ועדכונים שיבוצעו בו, ככל ויבוצעו, במסגרת הליך 

, ימציא תזכה במכרז זההצעתו שהמציע   רק ייפסל. להלן, 11ההבהרות כמפורט בסעיף 
אישור ביטוחים חתום על ידי ההתקשרות,  ידי המכללה, במעמד החתימה על הסכםל

ההתקשרות  הסכםברכישת פוליסת ביטוח כמפורט  עלאישור  וכן חברת ביטוח מורשית
 .להסכם 'דנספח 

 הושמט 9

 פרסום ההזמנה 10

להלן 22בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף את  מסמכי המכרז המכללה תפרסם 

 ."(אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersובאתר האינטרנט של המכללה 

 

  :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  11
 

)בלבד( ולשאול כל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי תתף כל מש 11.1
יש  בקשות להבהרות. מכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיוהבהרה הקשורה ב ולבקש כל 

 תאש)להלן: " ליאו-גב' רחלי דהבמכללה, ת התקשרויות ומכרזים אחראיללהפנות 
, בלבד זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים, בלבד racheli@mta.ac.il במייל:  "(הקשר

 .לוודא כי הפניה התקבלה במכללה באחריות המציע. להלן 22המופיעה בסעיף 

 
ו/או כל  עובדי המכללהלמען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל  11.2

 הקשר. תאחר במכרז למעט אשגורם 

המצורפת למסמכי  ועל גבי הטבלה הדוא"לרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות שאלות הבה 11.3
"ל. באחריות המציע אשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת הודעת הדואתהקשר  תאש. המכרז

 תשעות, יפעל לקבל 24לא ניתן בתוך לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור 
המכללה אינה מחויבת הקשר.  תידי אשבבשלמותן  תקבלוששאלותיו הלכך אישור טלפוני 

 ישלחו לאחר המועד המבוקש. ישאלות מציעים שלהשיב על 

בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף  11.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

מענה לשאלות, תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כ 11.5
הפרסום באתר  .www.mta.ac.il/tenders  יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, 
  .להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט ל המשתתפים מוטלת  החובהוע
 
לשנות  סרו בע"פ, כדי מלמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או הבהרה שיי 11.6

 יםאת תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י המכללה מחייב
או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסיף 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים. 
תיקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, 

  . ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 
על ידי  חתוםהצעה יצורף ל ור לעיל,כאמ המכללה שיפורסם על ידי ,מסמך ההבהרות 11.7

  המציע ויהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז. 

 

   :ההצעותהגשת אופן  12
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 רטים להלן: ובצורה ובאופן המפכל מציע יגיש את הצעתו  12.1
 

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  12.1.1
המצורף על נספחיו  הסכםההמכרז בכלל ובהתאם להוראות  המפורטים במסמכי

  .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהבפרט, ולהחלטת המכללה 
 

לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע  מציעעל ה 12.1.2
ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם בנהדרוש לו לה

ת והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי כמי שכל העובדו המציעהגשת ההצעה, ייראה 
שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של 

כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט  מציעה
כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו 

 מופיע בה . 

 
נפרדות שיוכנסו למעטפה אחת גדולה וחלקה  בשתי מעטפות הצעתו את לרכז על המציע 12.2

)להלן:  ומספרו בלבדהמכרז ללא פרטים מזהים של המציע, עליה יש לרשום את שם 
 :מעטפות נפרדות כמפורט להלן 2זו תכיל  ת המכרזמעטפ. "(מעטפת המכרז"

 

עם הליך תחרותי  07/2021ספר פומבי ממכרז  – 1מעטפה מספר " מעטפה אשר תסומן 12.2.1
יוגשו במעטפה זו  – "למכללה האקדמית ת"א יפו ניקיון ופיקוחלאספקת שירותי נוסף 

ברשימת המפורטים שנדרש להגישם במסגרת ההליך, לרבות המסמכים כל המסמכים 
 "(.הצעת מחיר)" הסכםלמלבד נספח א' (, המכרז למסמכי נספח ט'הצ'ק ליסט )

"פרופיל חברה" ובה תיאור מבנה החברה של  המציע לצרף על - 1למעטפה מספר  12.2.2
עובדים, תיאור לקוחותיו, מספר העובדים  מספרהמציע, תחומי התמחותו, שנות ותק, 

לצרף הסכם העסקה של עובד ניקיון לדוגמה ותלוש בכל גוף וכד'. כמו כן על המציע 
 .שכר של עובד ניקיון ומפקח, ללא פרטים מזהים

ואישור  )תעודת התאגדות( לצרף העתק תעודת רישום של המציע על המציעבנוסף,  12.2.3
 רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי המניות, הרכב האחזקות ומורשי החתימה במציע;

הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים, כולל כלל  dokיש לצרף למעטפה  12.2.4
ט באחריות המציע לוודא באופן מוחל. במקומות הנדרשיםהנספחים, כשהם חתומים 

יימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר  לא dok-וב (1כי במעטפה זו )מעטפה מס' 
פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע במעטפה זו עלולה להביא  של המציע.

  לפסילת ההצעה.
עם הליך תחרותי  07/2021פומבי מספר מכרז   - 2מעטפה מספר " מעטפה אשר תסומן 12.2.5

יוגש  במעטפה זו – "יון ופיקוח למכללה האקדמית ת"א יפולאספקת שירותי ניקנוסף 
   .בשני עותקים מקורייםכשהוא חתום  "להסכם: "הצעת מחיר נספח א'

 המיועדת המכרזים לתיבת ובתוכה שתי המעטפות כמתואר לעיל, יוכנסו ת המכרזמעטפ 12.3
 2ו ירוחם בקמפוס המכללה ברחוב רבנ 390חדר (, קומה שלישית 2ווסטון )מס'  לכך בבניין
 אין .להלן 22  סעיףמן המועד הקבוע לכך בטבלת המועדים ב  יאוחר יפו, לא -תל אביב 

   ., בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעילבדואר ההצעה את לשלוח
 

שצורף להצעה וחתימתה על  הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ 12.4
על יבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה והיא בלבד, תיחשב כק הסכם,ה
דבר ועניין. מחייב לגבי המכללה לכל הסכם לתוקף, ויהווה הסכם כאמור יכנס ה הסכםה

על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע,  הסכםכל עוד לא נחתם ה
ו תודיע המכללה עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שב

 .למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן

 
למען הסר ספק מובהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבל איזה השמטות, שינויים או  12.5

ובמקרה כזה היא תהיה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם  מכרזהתוספות למסמכי 



 

אינה כוללת כל מההשמטות, תוספות ו/או שינויים כאמור ויראו את ההצעה כאילו 
 השמטות, שינויים ו/או תוספות.

 
החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי  למסמכי ההזמנה 12.6

' למסמכי ונספח  -מסמכים נדרשים )צ'ק ליסט( ההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום
 . מכרזה
 

יים או הוספות על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינו 12.7
 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 
המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה  12.8

והסברים מן המציעים כולם, או אחדים מהם,  , השלמותתהיה רשאית לדרוש הבהרות
את  לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל הצעה, לפצל

של המכללה ובהתאם ההתקשרות בין מספר מציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 
 .להוראות כל דין

 
 המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן. 12.9
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קת האיכות עברנה לשלב בדיות מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף 14.1

 .ידי ועדת המכרזים-שימונה עלידי צוות -, אשר יתבצע עלעפ"י המפורט להלן
 
 שלבים: לושהיתבצע בש אשר עמדו בתנאי הסף ניתוח ההצעות 14.2

 
ת מקצועית של לבחינת איכו אמות המידהעפ"י  -בחינת איכות  – שלב ראשון 14.2.1

  :ההצעה כמפורט

 ניקוד פירוט אמת מידה

מוסדות בניסיון המציע 
 ציבורייםאו פרטיים 

 4.10.2)כאמור בסעיף 
מוסדות  למעט, לעיל(

 להשכלה גבוהה

יקבל את  המעלשנים ו 10ניסיון של 
 ניקוד מקסימלי. ה

 יקבל שנים 10-מתחת לניסיון של 
, ניקוד יחסי בהתאם לשנות הניסיון

נת נקודות לכל ש 2.5 -כמפורט להלן
שנים הנדרשות ה 5 -סיון מעבר לינ

 בתנאי הסף.

15 

במוסדות ניסיון המציע 
  להשכלה גבוהה

 3 -למעלה מ-ניסיון המציע ב
( 5מוסדות להשכלה גבוהה בחמש )

יזכה   ברציפות השנים האחרונות
ניסיון את המציע במלוא הנקודות. 

מוסדות ומטה יזכה את  3עבור 
 . נק' עבור כל מוסד 3.75 -המציע ב

מציע שאין לו למען הסר ספק, 
ניסיון במוסדות להשכלה גבוהה לא 

 יקבל ניקוד בסעיף זה.  

15 

הסניף שייתן  -סניף המציע
 שירות למכללה 

 מציע המפעיל סניף פעיל: 
  ק"מ  30של עד במרחק

 -מהמכללה )קו אווירי( 
 יקבל את מלוא הניקוד.

 

  ק"מ  31של במרחק
ומעלה מהמכללה )קו 

לא יקבל ניקוד  -אווירי(
 בסעיף זה

5 



 

עובדי ממוצע של  מס' 
למעט , ניקיון וכח עזר

 ,עובדים אדמיניסטרטיביים
יתן ייף שנהמועסקים בס
נכון למועד  מענה למכללה

הגשת ההצעה בהתאם 
 .4.9 לאמור בסעיף

וכח עזר עובדי ניקיון ומעלה  60
בין ניקוד מקסימלי,  המציע יקבל

 5יקבל וכח עזר עובדי ניקיון  41-59
 .נקודות

10 

 עובדיםמס' 
 אדמיניסטרטיביים

סקים באופן ישיר ע"י המוע
משרה,  50% תהמציע בלפחו

עובדי ניקיון וכח לא כולל 
המועסקים בסניף  ,עזר

 שייתן מענה למכללה

עובדים יקבל את מלוא  10מעל 
 הניקוד,

 5-6נק',  7.5עובדים יקבל  7-10 
עובדים  5-ל ,נק' מתחת 5עובדים 

 נק' 2.5 יקבל

10 

המכללה תפנה לשני לקוחות  שביעות רצון לקוחות
שיפורטו בנספח א' בהצהרת המציע 
לקבלת חוות דעת שביעות רצון 

בנספח עפ"י הפרמטרים המצוינים 
  למסמכי המכרז. ח'

שומרת לעצמה את הזכות  המכללה
 תצהירשפורטו בלפנות לממליצים 

לכל לקוח או /ו '()נספח אהמציע 
ציע, גם אם לא נכלל אחר של המ

במסגרת הלקוחות הממליצים על 
מנת לבחון את איכות המציע 

ולרבות לחוות דעתה על  וניסיונו
מציע שיש לה עמו ניסיון ולתת 

דעתה משקל משמעותי -לחוות
 בניקוד ההצעות. 

לשם הגנה על האותנטיות של 
ההמלצות ועל איכותן מבחינת 
צרכי המכללה, תוכן ההמלצות או 

עת ופרטי מוסריהן יישמרו חוות הד
חסויים ולא יועברו בכל מקרה 
לעיון המציעים, לרבות לא 

 למציעים שבהם מדובר.

45 

 100 סה"כ ניקוד איכות

  פגישת היכרות –שלב שני  14.2.2

, יעברו הראשון של בחינת האיכותבשלב  80לפחות רק מציעים שיקבלו ניקוד של  .14.2.2.1
כל שפחות משלושה מציעים כ לשלב השני שיכלול פגישת היכרות והתרשמות.

בשלב הראשון של בחינת האיכות, הוועדה שומרת על  80יקבלו ניקוד של לפחות 
כך שסה"כ יועברו לשלב  80-ם שקיבלו נמוך מיזכותה להעביר לשלב השני מציע

פי אמות המידה -השני שלושת המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוה ביותר על
 70עברו לשלב השני קיבלו ניקוד של לפחות האמורות, ובלבד שכל המציעים שיו

   נקודות.
 

מורכבת מבעלי התפקידים , הההתרשמות תתקיים עם חברי ועדת המשנהפגישת  .14.2.2.2
מנהל  ,, רכש והתקשרויותתפעולאגף כספים, מנהלת  סמנכ"ליתהבאים: מנכ"ל, 

או כל נציג אחר שימונה ע"י ועדת המכרזים  אחראית תפעול ולוגיסטיקה אחזקה,
המציעים עפ"י התרשמותם  "(. חברי ועדת המשנה ידרגו אתהמשנה ועדת)להלן "

  :הלןעפ"י המפורט בטבלה להכללית מהפגישה 
 

 ניקוד פירוטאמת 



 

 מידה

התרשמות מניסיון 
 המציע

, בקיאות ניסיון, מקצועיותותק, 
סוגי ובחידושים בעולם הניקיון, 

 לקוחות

40 

התרשמות משימוש 
 באמצעים

 טכנולוגיים/
 מתקדמים 

ציוד, טכנולוגיה, מתודולוגיות 
לרבות קיומה של  -חדשניות וכד'

וח על ביצוע מערכת אלקטרונית לדיו
תכניות העבודה ולהעברת דיווח 

על המציע להציג את למכללה )
 (היכרותהמערכת בפגישת ה

20 

, לרבות התרשמות כללית מהמציע התרשמות כללית
, בדבר רצינות, מקצועיות, זמינות

 וכיו"ב רהיטות, יחסי אנוש

40 

 100  סה"כ 

 

 

 

הציונים שיינתנו על ידי ועדת המשנה יהיו בבחינת המלצה בלבד והם יהיו טעונים  .14.2.2.3
 אישור של  ועדת המכרזים. 

פגישת ההתרשמות  שני של ניקודבשלב ה 75פחות לרק מציעים שיקבלו ניקוד של  .14.2.2.4
  של בחינת ההצעות הכספיות. לישילשלב הש יעברו

כאמור  80ככל שבתום השלב השני תיוותר בפני הוועדה הצעה אחת שקיבלה ציון  .14.2.2.5
בשלב של ניקוד פגישת ההתרשמות, הוועדה שומרת על זכותה להעביר לשלב 

שת כך שסה"כ יועברו לשלב השני שלו 75-השלישי מציעים שקיבלו נמוך מ
פי אמות המידה -המציעים בעלי ניקוד פגישת ההתרשמות הגבוה ביותר על

האמורות, ובלבד שכל המציעים שיועברו לשלב השלישי קיבלו ניקוד של לפחות 
  נקודות. 70

 צעה הכספיתניתוח הה -שלב שלישי  14.2.3

 פיםכאמור בסעיניקוד קיבלו מציעים שס לביחבחינת הצעות מחיר תתקיים רק  14.2.3.1
  .שלעיל 14.2.2.5-ו 14.2.2.6

14.2.3.2  
( ויתר ההצעות יקבלו ניקוד 100) ולה ביותר תקבל את מירב הנקודותההצעה הז

 ביחס אליה, כדלקמן: 
 מחיר עבור המפקחניקוד הצעת ה

 לנספח א' )הצעת מחיר(  3.3.4בש"ח בסעיף  יובא בחשבון הסכום הנקוב
 

 ביותר ההצעה הזולה               
 עבור המפקח ניקוד הצעת המחיר  =   100___________             * )כפול(                  

 
 ההצעה הנבחנת            

 
 ניקוד הצעת המחיר עבור סה"כ עלות שעת עובד ניקיון

 
, יובא הצעת המחיר עבור סה"כ עלות שעת עובד ניקיוןלצורך שקלול ניקוד 

+ הסכום לנספח א' )הצעת המחיר(   3.3.1בסעיף  ש"חב הסכום הנקובבחשבון 



 

בסעיף בש"ח לנספח א' )הצעת המחיר( + הסכום הנקוב  3.3.2בסעיף בש"ח הנקוב 
 "(סה"כ עלות)להלן: " לנספח א' )הצעת המחיר( 3.3.3

 
 ההצעה הזולה ביותר

 ותסה"כ עלניקוד   =   100___________             * )כפול(                  
 ההצעה הנבחנת

 
 ישוקללו באופן הבא: סה"כ עלותניקוד הצעת מחיר עבור המפקח וניקוד  14.2.3.3

 הצעת המחיר לציון ניקוד 50% -ו  הצעת מחיר עבור מפקחניקוד  ציוןל %50
 .עבור סה"כ עלות שעת עובד ניקיון

 
 

 ההצעה הכספית ישוקלל עם ניקוד האיכות כדלקמן:המשוקלל של ציון ה 14.3
לניקוד בגין השלב  50%)שהניקוד בגינה ישוקלל לפי  כות המקצועיתהאי ציוןל 70% 

 –בגין השלב השני  50%-בחינת איכות עפ"י אמות המידה המפורטות לעיל ו –הראשון 
  לציון הצעת מחיר. 30% -ו  פגישת התרשמות(

  

  אומדן 15
 אומדן מחיר ייערך  על ידי המכללה טרם המועד האחרון להגשת הצעות.  15.1

דעתה  הכספיות ביחס לאומדן על פי שיקולא רשאית לבחון את ההצעות המכללה תה 15.2
 הבלעדי.  

אומדן באופן שיוחלט על ידי הועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות אשר סוטות מ 15.3
אף אם זו ההצעה הנמוכה  , הן כלפי מטה ולשיקול דעתה הבלעדיהמכללה, הן כלפי מעלה ו

 ביותר. 

 את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וההכרעה המכללה אינה מתחייבת לקבל  15.4
 .ה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללהנתונ

  

 הליך תחרותי נוסף 16

 לתקנות חובת המכרזים. 28מכרז זה הינו מכרז עם הליך תחרותי נוסף בהתאם לסעיף  16.1

תהא רשאית, אולם לא מחויבת, לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מבין  המכללה 16.2
 הבאים:התנאים 

 .14.2.3.1בסעיף עברו לשלב השלישי, כמפורט פחות משני מציעים  16.1.1

 ;10%-הפער בין הניקוד הסופי של שתי ההצעות בעלות השקלול המיטבי פחות מ 16.1.2

עם המכללה, ביחס  מרעות 14.2.3ההצעות שעברו לשלב השלישי, כמפורט בסעיף  16.1.3
 לאומדן. 

נוסף, הליך תחרותי נוסף יערך  במידה ותבחר המכללה לקיים הליך תחרותי, כי מובהר 16.2
בקרב מציעים אשר עברו את השלב השני כמפורט לעיל בלבד. למכללה שמורה הזכות 

במקרה שההצעה  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבותשלא לקיים הליך תחרותי נוסף
  האיכותית ביותר הינה הזולה ביותר ואינה חורגת מהאומדן באופן משמעותי.

ת במסגרת הליך תחרותי נוסף )אם ייערך( תוגש באופן ובמועדים הצעת מחיר משופר 16.3
 עליהם תורה המכללה.



 

מציע אשר המכללה תפנה אליו במסגרת הליך תחרותי נוסף )אם ייערך( ויבחר שלא להגיש  16.4
 הצעתו המקורית תילקח בחשבון –הצעת מחיר משופרת מטעמו בהליך התחרותי הנוסף 

 . ותחייב אותו

נוסף כאמור בסעיף זה, תשקלל ועדת המכרזים את הציון הסופי של נערך הליך תחרותי  16.5
  ההצעות שהשתתפו בו. 

 שונות: 17
 

 תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי:
של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו לא מולאה ה צעה, לקבל ועדת המכרזים תהיה רשאית 17.1

ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים  ואף אם מכרזבהתאם לכל תנאי מסמכי ה
 ., בכפוף לכל דין, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדימכרזבכל מסמכי ה

 המכרז או לפרסם מכרזפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  רשאית על ועדת המכרזים 17.2
הודעה על כך לכל המציעים אשר תישלח  ,תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמורחדש. 

 .במסגרת הליך זה צעות למכללההגישו ה

 הסכם)קבלת ההצעות והתקשרות במכרז זה המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי  17.3
זה  מכרזהתקשרות( תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת הליך 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות. 120תהא בתוקף למשך תקופה של 

לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או מכל סיבה שהיא, יבוטל המכרז  17.4
לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות השתתפותם במכרז זה שיפוי כלשהו בכל הקשור עם 

 שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה.

הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים  /ב שלא לתאם מחיריםהמציע מתחיי 17.5
המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל  פוטנציאליים אחרים.

עלולה להוות עבירה פלילית. המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול 
 פסול כאמור. הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום 

תהיה המכללה  , זכתההמציע שהצעתו מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם אם  17.6
שני או דורגה במקומות הלפנות למציע שהצעתו  -לא חייבת אופן ך בשום א –רשאית 

 .פי סדר הדירוג-, עלשלישיה

 ם אלה לבין עצמם מהווים מקשה אחת ובמקרה של סתירה בין מסמכי מכרזמסמכי ה 17.7
כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש  יגבר האמור במסמך המחמיר עם המציע.

 שלא לשם הגשת הצעתו. ,עשות כל שימוש במסמכיםהמכללה. המציע מתחייב שלא ל

 מהימנות עסקית 18
ו/או מי מטעמו, תוך שימוש בידע הזוכה  מציעהמכללה תבצע בדיקת מהימנות ביחס אל ה

, וכן כל מציעהמקצועי העומד לרשותה ובמקורות מידע מהימנים, וביניהם מידע פומבי על ה
תחשב ברגישות השירותים/העבודות מקור אמין אחר. מהות בדיקת המהימנות תיערך בה

הניתנים במסגרת ההתקשרות ובהיקף ומאפייני המידע והנתונים אודות המכללה ו/או 
במהלך  מציעעובדיה ו/או הסטודנטים הלומדים בה ו/או מי מטעמה, אליהם עתיד להיחשף ה

ההתקשרות. במקרים שבהם תסבור המכללה, לאחר השלמת הליך בדיקת המהימנות, כי 
אינו מתאים לביצוע ההתקשרות, תהא רשאית המכללה, בהתאם לשיקול דעתה  עמציה

הבלעדי, לקבל כל החלטה לרבות ביטול זכיית המציע במכרז ו/או ביטול ההתקשרות עמו 
 ו/או התניית ההתקשרות בתנאים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

 
 



 

 זוכההעיון בהצעה  19
, נתונה בידי המציעים הזכות לעיין חובת המכרזיםלתקנות  )ה(38בתקנה בהתאם לקבוע  19.1

 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30בהצעה הזוכה בתוך 

 .מראשהקשר של המכללה לתיאום  תיש להעביר את הבקשה לעיון במייל לאש 19.2

תצורף אסמכתא  לעיון ח. לבקשה"ש 300העיון בהצעה הזוכה יהיה כרוך בעלות של  19.3
( 11) דיסקונט  בנק -של המכללה כום האמור בחשבון הבנק בנקאית לאישור הפקדת הס

 .66196( מספר חשבון 085) כיכר רבין סניף

, מיד בסמוך לחתימת הסכם ההליךעשויה להתחיל ביישום ההתקשרויות נשוא המכללה  19.4
ההתקשרות ועל כן, לא תשמע טענה כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות 

  .ההליךביקש לעיין בקשר עם  מספקת לעיין במסמכים בהם

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים: 20
 

   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 20.1

להלן: (ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  20.2
ם אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו שלדעתו אין לאפשר למציעי ("חלקים סודיים"

 .נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם  20.3

 .זכה בתהליך

ת ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעו 20.4
, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו ותהאחר

 .בהצעות של אחרים

הצעת המחיר של המציע והמסמכים והנתונים הנדרשים ידוע למציע והוא מסכים לכך ש 20.5
 במסגרת הוכחת עמידתו בתנאי הסף במכרז אינם מהווים חלקים סודיים. 

ההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי ו 20.6
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

  .בסעיף זה

  הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 21
 

ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  21.1
, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה 1992 -המכרזים, תשנ"ב בחוק חובת 

 .ידי רואה חשבון-מאושר על ה,בשליט

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת  21.2
זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, 

 .בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעילובלבד שצורף להצעה, 

 מרוכזת: טבלת מועדים 22
 הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:   22.1

  



 

 שלב  תאריך  שעה  הערות 

פרסום באתר האינטרנט 
 ובעיתונות 

  המכרזפרסום  15.11.2021  

 בכניסה לבניין נקודת המפגש היא 
 .המכללה ( בקמפוסווסטון) 2מס' 

 מציעיםסיור  21.11.2021 11:00

במייל בלבד ועל השאלות יועברו 
למסמכי  המצורפת גבי הטבלה

 -למייל . יש לשלוח המכרז
racheli@mta.ac.il 

מועד אחרון  28.11.2021 10:00
לשליחת שאלות 

  הבהרה 

וודא קבלת אחריות המציעים ל
למסמכי  והמענה לשאלות ולצרפ

 .םחתוכשהוא  המכרז

מועד משוער למתן  9.12.2021 16:00
תשובות לשאלות 

 הבהרה

לתיבת המכרזים של המכללה, 
, חדר 3(, קומה 2בניין ווסטון )מס' 

390. 
במידה וההצעות יוגשו בתאריך 

, ניתן להגישן בין מוקדם יותר
 9:00-15:00השעות 

הגשת מועד אחרון ל 26.12.2021 12:00
 הצעות  

  13.2.2022-
15.2.2022 

מועדים משוערים 
 לפגישת היכרות

 

, לדחות את המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 22.2

הודעות על דחייה  בתקופה קצובה נוספת או יותר. בטבלת המועדיםהמועדים הנקובים 

 . המכללההאינטרנט של  כאמור יפורסמו באתר

הוראות אשר ההמועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקבעו, יחולו על  22.3

חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום 

התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

 לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 

            
 בברכה,      
       
 המכללה האקדמית של תל אביב יפו      

mailto:racheli@mta.ac.il


 

 
 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על 

 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.  הסכםה נוסח

 

_______________             _____________________              _________________ 

 חתימת המציע                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

  אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

המצ"ב בשם התאגיד  הסכם_________ חתמו על נוסח ה_ה"ה ____________________

 וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. ,הנ"ל

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (משפחה שם פרטי ושם)                                                       תאריך                  

 

 



 

 תצהיר המציע –' אנספח 
 ]נדרש למלא את כל המקומות הריקים[

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ 
ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לע

 :ןמצהיר/ה בזה בכתב כדלקמ ן,כ

: להלן) ר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________תצהי  .1
למכללה  ניקיון ופיקוחלאספקת שירותי ______פומבי  המוגשת במסגרת מכרז ("מציע"

 "(. זהמכרלהלן: ") האקדמית ת"א יפו

 ._ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו__הנני משמש/ת בתפקיד _________________ .2

בשוק החל  תפועלחברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה והנני מצהיר כי המציע הוא  .3
 .משנת ________

בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד ורישיונות כדין הדרושים המציע הוא  .4
 לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם.

, הצעתנולהתחיל לתת את השירותים נשוא מכרז זה, אם תתקבל  המציע יה עלבמועד בו יה .5
בהתאם  התחייבויותהת כוח אדם, לקיום כל ובכל הדרוש לכך, לרלרשות המציע יעמוד 

 להוראות מכרז זה.  

 תנאי סף(:) –הנני מצהיר כי  .6

יון וכח __ עובדי ניק__, מועסקים לפחות נני מצהיר כי בסניף שייתן שירותים למכללהה 6.1
 שאינם עובדים אדמיניסטרטיביים. , משרה ומעלה 75% -ב עזר

הנני מצהיר כי לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה  6.2
 במכרז. 

שירותי המציע בעל נסיון של ____ שנים, בין השנים ________ באספקת הנני מצהיר כי  6.3
 אלף מ"ר. 50מצטבר של לפחות בו זמנית בהיקף חודשי ניקיון ופיקוח 

שירותי המציע בעל נסיון של ____ שנים בין השנים ________ באספקת הנני מצהיר כי  6.4
 למכרז. 4.9.2, כאמור בסעיף גופים פרטיים או גופים ציבוריים עבור  ניקיון ופיקוח

מוסדות למעט ציבוריים ) גופים פרטיים או גופים ציבוריים ______ של המצורפת רשימ 6.5
השנים  5במהלך  ,ניקיון ופיקוחשירותי  מציעהם סיפק הללהשכלה גבוהה( 

, אחת ביום במשמרת העובדים במקביל מנקים 20ולפחות   ,ברציפות לפחותהאחרונות
יינתן על  ניקוד ,14.2.1)בהתאם לכתוב בטבלה שבסעיף ( תנאי סף)מהגופים בכל אחד 

 :מספר שנות הניסיון(

 
 מס"ד

 משנה  שם המוסד

מס' מנקים  שנהעד 
במשמרת 

 יומית

היקף שטח 
איש קשר שם  במ"ר

 ותפקיד
טלפון זמין 
 להתקשרות

סוג 
השטחים 
המיועדים 

 לנקיון

  

 

       

         



 

 

  

 

       

         

         

שירותי ניקיון  מציעהם סיפק הה של _____ מוסדות להשכלה גבוהה למצורפת רשימ 6.6
( 2016-2020השנים האחרונות ) 5ותי ניקיון ופיקוח, במהלך שיר מציעהם סיפק הלופיקוח 

 , בכל אחד מהמוסדותאחת ביום במשמרת העובדים במקביל מנקים 20לפחות ולפחות 
 מוסדות להשכלה גבוההמספר ינתן על י, ניקוד  14.2.1בסעיף שטבלה כתוב בבהתאם ל)

 :(אשר להן נתן המציע שירותים
 מס"ד

 משנה  שם המוסד

ס' מנקים מ עד שנה
במשמרת 

 יומית

היקף שטח 
איש קשר שם  במ"ר

 ותפקיד
טלפון זמין 
 להתקשרות

סוג 
השטחים 
המיועדים 

 לנקיון

  

 

       

  

 

       

  

 

       

         

         

ניתן לציין מקומות נוספים מעבר למקום בטבלה ובלבד שכל  -6.6 -ו 6.5*** בסעיפים 
 ם.הפרטים הנדרשים בטבלה מלאי

הסניף שייתן שירותים למכללה ממוקם במרחק של ______ ק"מ )קו אווירי( מהמכללה  .7
  .___________ וממוקם בעיר

עובדים  הנני מצהיר כי בסניף שייתן שירותים למכללה, מועסקים באופן ישיר _____ .8
 .משרה 50%לפחות ב אדמיניסטרטיביים

 



 

 

 
 .שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת נני מצהיר/ה כי זהה
 
 

 אישור 
 _____________________________________________ בעלי תפקיד/ים אנו הח"מ, ____

ולראיה  במציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל
 :באתי על החתום

 
 

                     _______________                             ___________________ 
 תאריך                                                                    חתימה וחותמת החברה        

 

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 ,______________אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב

זה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם מאשר/ת ב

וכי חתימתו/ה על נספח  (,"המציעלהלן: ")  ________________ ______________________

כן הנני לאשר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  .בצירוף חותמת החברה, מחייבת את המציע, זה

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים

 .וחתם עליה

 
___________________                                                  _______________ 

 תאריך                                                                    חתימת עו"ד וחותמת        
 
 

 
 



 

 
 אישור רו"ח – מחזור כספי שנתי היקף -ב' נספח 

 תאריך: _______________
 

 לכבוד
 ______________ ]שם המציע[

 
  2020-2018שנים אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים להנדון: 

 
 לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר כדלקמן:

 
 כרואי החשבון של המציע משנת _________.  הננו משמשים .1

 
 :2.2 2.2-ו 2.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

 2019, 2018שנים של המציע למחק את המיותר[ ]הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים  .2.1
בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם  2020-ו

 ביום / בימים _______.

 2019, 2018שנים של המציע ל]מחק את המיותר[ הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים  .2.2
דוח רואי החשבון בון אחרים. בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי חש 2020-ו

 המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.
 

 :3.2 3.2-ו 3.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .3

אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית  2020-ו 2019, 2018שנים ח רואי החשבון המבקרים לדו .3.1
 תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם  2020-ו 2019, 2018 שניםדוח רואי החשבון המבקרים ל .3.2
 להלן. 4אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 
הינו בעל מחזור כספי של לפחות חמישה בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע  .4

 .בגין מתן שירותי ניקיון 2018-2020)לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים ( ₪ 5,000,000מיליון )

  

 בכבוד רב,              
 

__________________ 
 

 רואי חשבון
 

  
 

 

        _____________              __________________  ______________ 

 חתימה           תאריך    רו"ח שם                



 

 
 התקשרות הסכם – למכרז 'גנספח 

 
 

 2021, פ"ב__ תשבתל אביב  ביום ____ בחודש __שנערך ונחתם                   
 בין:                   

 (580-233-252המכללה האקדמית תל אביב יפו )ע"ר           
 8104, ת.ד. 681117, יפו-, תל אביב2רח' רבנו ירוחם          

 acty@mta.ac.ilמייל:                                 
 

 "( המכללה)להלן "                                      
 

  -מצד אחד                                                                          
 
 
 לבין:                

 
                          ____________________ 

 
 ח.פ______________________                 

 
 

 ____________                        באמצעות מורשה החתימה    
                 

 ת.ז_________________ .                     
 

 טלפון_____________________                     
 

 מייל __________________
 

 "(החברה" ו/או "הקבלן)להלן " 
 

 –מצד שני -                          
 
 

 מכללהל פיקוחניקיון ולאספקת שירותי  07/2021מספר המכללה פרסמה מכרז פומבי ו הואיל
 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה; ("המכרז" )להלן:

  
(, "הצעת הקבלן" והקבלן הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי ניפרד מהסכם זה )להלן: והואיל

מפרט  לרבות ,מסמכי המכרז המלאים ע"פ ים הנדרש שירותיםאת ה ספק למכללהל
 ; השירותים המצורף להסכם זה

  
קר במקום באור יום, ראה  עבור המכללה, לאחר שבי השירותיםאת ספק לן, מעוניין לוהקב והואיל

 בתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו;  מתן השירותיםאת כל הנדרש ממנו ל והבין
  

והקבלן מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח אדם, וכל שאר  והואיל
במסמכי  כפי שפורט  שירותים הנדרשיםאת ה לספק למכללהמנת האמצעים הדרושים על 

 להוראותיו;המכרז ועל מנת לקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם 
  

ועל יסוד הצעת הקבלן, הצהרותיו ומצגיו החליטה המכללה לקבל את הצעתו, המהווה  והואיל
מפורטים בהסכם זה, חלק בלתי נפרד מההסכם, בכפוף לתנאים ובעבור התמורה ה

 בנספחיו וביתר מסמכי המכרז; 
  



 

 )להלן:הניקיון והפיקוח שירותי והמכללה מעוניינת להזמין אצל הקבלן את  והואיל
 כאמור בהסכם זה ובנספחים המצורפים לו;  ("שירותים"ה

   
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ופרשנות .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. זה ונספחיו הסכםהמבוא ל 1.1

 .הסכםהלצורכי פרשנות  ולאזה נועדו לנוחות בלבד  הסכםכותרות סעיפי  1.2

זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין  הסכםכל האמור ב 1.3
 זכר, אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 

 הגדרות .2

  –דלהלן זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כ הסכםב

כפי  מכללהזה לרבות נספחיו וכל מסמך שיצורף לו ולרבות הנחיות נציג ה הסכם -" הסכםה"
 נתנו מעת לעת.ישי

הנדרשים  כל התפקידים, המטלות והעבודות -" ניקיון ופיקוחשירותי " או "השירותים"
 .ובמסמכי המכרז  זה הסכםמהקבלן, כמפורט בנספח ב' ל

 ., לרבות כח עזר וחצרניםלן שיועסקו על ידו במתן השירותיםעובדי הקב –" עובדי ניקיון

מפקח על עבודות הניקיון במכללה במשרה מלאה מטעם נותן השירותים, המועסק  -"המפקח"
 על ידו  במישרין. 

 .הסכםל 'כנספח בהמסמך המצורף  –" מפרט השירותים"

ידים המוטלים עליו למילוי התפק מי שמונה על ידומנכ"ל המכללה או  –" מכללהנציג ה"
 זה. הסכםב

 

 נספחים ומסמכים להמצאה .3

 : להלן כמפורט הם זה הסכםל הנספחים

 ;הצעת מחיר –נספח א' 

  מפרט השירותים; –נספח ב' 

 נוסח ערבות ביצוע; - נספח ג'

 ;ביטוחים קיום על אישורנספח ביטוח ו –' נספח ד

 הצהרה על שמירת סודיות; –' נספח ה

 ;ח לעניין חוקי עבודהאישור רו" –נספח ו' 

 ;ים מוסכמיםפיצוי –' נספח ז

 ;נוהל בטיחות -נספח ח'

 ;נוסח הודעה לעובד -נספח ט'

 ;בדבר הבטחת זכויות העובדים הקבלןהתחייבות  -נספח י'



 

 מהות ההתקשרות .4

, ובתמורה הסכםאת השירותים בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים ב מכללההקבלן יספק ל
 לתמורה הקבועה בו.

 

 קופת ההתקשרותת .5

 -, החל מיום ___________ ועד ליום _________ )להלן שנההסכם זה נעשה לתקופה של  5.1
 "(.הראשונה תקופת ההסכם"

, להאריך את תקופת ההסכם נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדימכללה ל 5.2
פה עד לתקוו , בהתאם לצרכי המכללה,( שנים כל אחת3שלוש )עד של  פות נוספות,תקול

 הקבלן אינו רשאי לקצר את תקופת ההסכם. שנים סך הכל. 10ל מצטברת ש

הזכות לבטל  מכללהתהיה ל בתקופת ההסכם הראשונהלעיל  5.1למרות האמור בסעיף  5.3
 הסכם זה בכל עת בהודעה של חודש מראש.

להפסיק ההתקשרות בכל עת ע"י מתן  מכללהה תרשאי תקופת ההסכם הראשונהלאחר  5.4
מראש. בכל מקרה של ביטול מוקדם כאמור לא תהיינה לקבלן כל טענות  ם יו 60 הודעה של

לשביעות רצון ודרישות והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום למעט תשלום בשל שירות שבוצע 
עפ"י האמור לעיל על הפסקת  מכללה. הודעת הלתוקף ביטוללמועד כניסת הקודם המכללה 

 ההסכם תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 וכלת, במהלך תקופת ההסכם הראשונה ההתקשרות את לסיים בחרת כללהמה אם 5.5
 שהצעתו הבאה בתור להיכלל בהצעות הזוכות למציע לפנות( תחייב לא אך)המכללה 

 דרשיי והמציע השני שהוגדרו הכספיים בתנאים, במכרז הצעתו את לממש בהצעה במכרז,
 לרבות, התנאים בכל עומד הוא וכי, הסף לתנאי בהתאם מעמדו השתנה לא כי להוכיח

 .הפעילות לביצוע והיתרים רישיונות, אישורים

 שהגיע לקבלן לפנות מכללהה וכלת, הצעתו את לממש יסרב השני במקום הקבלן אם 5.6
  .הלאה וכן השלישי למקום

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6

 :כיומתחייב  מצהירהקבלן 

 הכישורים, המומחיות, וןהניסי, בעל הידע, ההתקשרות, ויהיה במשך תקופת הינו 6.1
 ביצוע לצורךהדרושים והציוד  המקצועי האדם כח לרבות, הכלכליתוהיכולת המקצועית ו

 . מעולה מקצועית וברמה בזהירות, ביעילות, במיומנות זה הסכם פי על התחייבויותיו

, הסכםה פי על מניעה ואין, עליו ומוסכמות לו מובנות והן, הסכםה הוראות את קרא הוא 6.2
 לא והוא, פיו על התחייבויותיו ולביצוע הסכםב להתקשרותו, אחרת מניעה או דין פי על

 .כאמור מניעה בה שיש התחייבות עצמו על יקבל

הוא ממלא וימלא במשך תקופת ההתקשרות, אחר הוראות בטיחות בעבודה וכל הוראות  6.3
; הוא ירותיםוכפי שיחולו עליו במועד מתן הש הדין החלות עליו כקבלן שירותים וכמעביד

 חוקי לפי עובדים זכויות לרבות, זכויות של צד שלישי הסכםאינו מפר ולא יפר בתקופת ה
 לענף. הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה

היא התמורה המלאה והבלעדית לה יהיה זכאי  הסכםמסכים כי התמורה הקבועה ב הוא 6.4
 תמורה מהווה האמורה התמורה כי שוכנע ובדיקותי יסוד ועל, השירותים אספקתבגין 

 .והינה מספיקה לצורך השמירה על זכויות עובדיו שירותיו עבור ראויה



 

זה ולבצע את  הסכםמוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר ב הוא 6.5
הוסמכו לכך כדין וחתימתם  הקבלןזה בשם  הסכםהתחייבויותיו על פיו, והחתומים על 

 .הקבלן את מחייבת

זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות  הסכםעמו ב הידוע לו שהמכללה התקשר 6.6
, וכי אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו והצהרותיו או אי קיום הסכםב

  או על פי דין עלולים לגרום למכללה נזק חמור. הסכםהתחייבויותיו על פי ה

 

  היתרים ורישיונות 7

השיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או הקבלן מתחייב ל 7.1
האישורים הנדרשים מעת לעת עפ"י כל דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה 

ולנהוג בהתאם לתנאי והוראות ההיתרים והרישיונות הנ"ל לכל אורך תקופת ההתקשרות 
 ועפ"י הוראות כל חיקוק הנוגע בדבר; 

 עיל; ל 7.1ישא באחריות בלעדית לכל התוצאות שתנבענה מהפרת סעיף הקבלן י 7.2

 הפרת סעיף זה, על כל תנאיו, תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  7.3

 

 נציג הקבלן 8

ילווה את אספקת  המפקח. "("המפקח)להלן:  הקבלן ימנה עובד מעובדיו כנציג הקבלן 8.1
ר עם נציג המכללה ועם וישמש כאיש קש )נספח השירותים(ב בנספח , כאמור השירותים

 .הגשת ההצעהבמעמד  המפקחאת פרטי  המכללה. הקבלן יעביר למכללה

עבודה  ימי 14מכללה את פרטי המפקח המוצע מטעמו בתוך אישור ההקבלן יעביר ל 8.2
ככל שהמכללה לא תאשר את המפקח המוצע, יעביר  ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז.

וכן הלאה עד שיתקבל  פרטי מפקח חלופי ,בודהימי ע 7בתוך לאישור המכללה, הקבלן 
מועד חודש ימים מ (כולל)ל שלא הוסכם על מפקח עד ככ .אישור המכללה למפקח המוצע

זאת , במכללה יה ימנה הקבלן את המפקח האזורי להיות מפקח מטעמויקבלת הודעת זכ
אושר , אי הצגת מפקח מעל אף האמור מוצע מטעמו.העד לקבלת אישור המכללה למפקח 

בלת הודעה זכייה מהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה עד לאחר חודשיים ממועד ק
המפקח המוצע  .להלן ז'כמפורט בנספח  את המכללה בזכות ביטול ו/או פיצוי מוסכם

  חודשים ממועד תחילת מתן השירותים בפועל. 6יאושר תחילה לתקופת ניסיון של 

 הבאים: המפקח יעמוד, לכל הפחות, בקריטריונים 8.3

 ( השנים האחרונות5( שנים לפחות, במהלך חמש )3בעל ניסיון ניהולי של שלוש ) 8.3.1
אלף  50, באתרים בהיקף של אנשי צוות 10בניהול צוות ניקיון המונה לכל הפחות 

 מ"ר לפחות.

  .בתוקף בעל רישיון עבודה בגובה 8.3.2

ודם. בעל ידע והבנה בחומרי ניקוי, מכיר את תכונות החומרים והתאמתם לייע 8.3.3
 .ערני וזהיר באשר לשימוש בחומרי הניקוי

מיומנויות בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות מחשב כגון: אאוטלוק, אקסל, בעל  8.3.4
  מערכות דיווח אלקטרוניות וכד'.

קרוא וכתוב ודובר שפות נוספות הנחוצות לתקשורת  -דובר עברית ברמת שפת אם 8.3.5
  עם צוות הניקיון.

, מבלי שהדבר הסכםלכל עניין בקשר עם השירותים וה המפקח ישמש כבא כוחו של הקבלן 8.4
. פניה של הקבלן למכללה או הסכםיגרע מהתחייבויותיו של הקבלן ומאחריותו לפי ה

לנציג המכללה תיעשה באמצעות המפקח. פניה או הודעה של המכללה או של נציג 
  המכללה למפקח תיחשב כפניה או הודעה לקבלן.



 

 מרגע ימי עבודה 5יחליף הקבלן את המפקח ללא דיחוי ועד על פי דרישת נציג המכללה,  8.5
 העברת הדרישה.

 

 השירותים ביצוע 9

תוך הינה הקבלן תחילת מתן השירותים ע"י בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו,  9.1
תדירות, בזמנים ובאופן ב השירותיםיספק את  הקבלן חודש וחצי מקבלת הודעת הזכיה.

נציג שיינתנו לו מעת לעת על ידי  להנחיותובהתאם  המפורטים במפרט השירותים,
 ., להוראות ההסכם ולהוראות כל דיןהמכללה

לשנות )להפחית, להוסיף או לתקן(  ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו ,רשאי נציג  המכללה 9.2
 ייעשה השינוי. היקף השירותים המפורטים במפרט השירותים באופן זמני או קבוע את

 .ימים לפני מועד השינוי 3חות לקבלן, לפ כתבהודעה בב

מובהר כי נספח ב' תיאור השירותים מתאר את ההיקפים המוערכים ע"י המכללה של 
אינם מהווים התחייבות של המכללה להיקף שירותים השירותים. ההיקפים המתוארים 

  כלשהו.

עתו , לפי שיקול דניקיון וסיועמו כן, רשאי נציג המכללה לדרוש מהקבלן לספק שירותי כ 9.3
לפני מועד אספקת  שעות 12למפקח לפחות הבלעדי, ובלבד שמסר הודעה על כך 

התמורה בגין השירותים הנוספים כאמור בסעיף זה תהיה בהתאם  הנוספים. השירותים
 להצעת המחיר מטעם הקבלן, עבור כל שעת עבודה בפועל. 

 

  עובדי הקבלן 10

אצלו באופן סדיר, ולא באמצעות  הקבלן יבצע את השירותים רק באמצעות עובדיו, העובדים 10.1
קבלני משנה. עובדי הקבלן יהיו בעלי כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם ביצוע 

 השירותים )נספח ב'(.השירותים, כמפורט בנספח 

או עובדים זרים ובלבד שהם  ך ורק עובדים שהינם אזרחי מדינת ישראלהקבלן יהיו א עובדי 10.2
המאפשרת להם  בסיסית , דוברי עבריתלצורך העסקתם הנדרשים כדין מחזיקים בהיתרים

, למעט המפקח ממנו נדרשת עברית ברמת שפת לתקשר עם נציג המכללה ו/או מי מטעמה
 כהגדרתם בחוק;  ובגירים, ,אם

בטיח את תנאי הבטיחות וכל הנדרש לשמירת בטיחותם ובריאותם של עובדיו כדרוש הקבלן י 10.3
 בחוק; 

לרשימת העובדים המיועדים לביצוע  בכתבומראש  המכללהשל  האת אישור יקבל הקבלן 10.4
, הסכםיעביר הקבלן למכללה, במועד חתימת הלצורך כך,  .םלכל שינוי בזהותו השירותים

, מלא רשימת עובדים המוצעים מטעמו לביצוע השירותים, הכוללת את הפרטים הבאים: שם
אישור ו דות הנדרשות ממנושהעובד מסוגל לבצע את העבו אישור רפואי כתובת, מספר ת.ז,

הקבלן יהיה רשאי להציע עובדים נוספים במהלך  הקבלן כי קיבל הכשרה בסיסית לניקיון.
תקופת ההתקשרות, על ידי העברת הפרטים האמורים לעיל למכללה וקבלת אישור המכללה 

 מראש ובכתב.

קול דעתה המכללה תיתן או תסרב לתת אישור לביצוע השירותים על ידי עובד, על פי שי 10.5
ת לשקול, בין היתר, את הכשרתו, ניסיונו והתאמתו של העובד לביצוע רשאי איוההמוחלט, 

השירותים. המכללה תהיה רשאית להיפגש עם העובד שהוצע על ידי הקבלן על מנת להתרשם 
להטיל אחריות כלשהי על  בכדי המכללה כאמור על ידיאין במתן אישור  מהתאמתו כאמור.

 זה או לפי כל דין. הסכםלפי  הקבלןלגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של  המכללה או בכדי

בהודעה בכתב  הקבלןלדרוש מאת  , על פי שיקול דעתה המוחלט,בכל עת תרשאי המכללה 10.6



 

ולטעמה אינו  בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה מועסק אשר עובד מעובדיו להחליף
ממועד בתוך שני ימי עבודה ף את העובד ויחלידרישה את ה ימלא . הקבלןמתאים לעבודה

בדרך קבלן מכל חובה לפצות את ה הפטור תהא המכללהלמען הסר ספק מובהר כי  הדרישה.
הפסקת  הדרשנכלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו בשל כך ש

 .עבודתו של עובד כאמור

ם במכללה, אשר יהיו מעוניינים של הספק הקייניקיון העובדי את קלוט מתחייב ל הקבלן 10.7
במקרה להמשיך ולעבוד אצל הקבלן הזוכה, למעט עובדים אשר לא יאושרו ע"י המכללה. 
הקבלן כאמור, באחריות הקבלן לוודא כי נערך לעובדים שיקלטו אצלו גמר חשבון כדין. 

ימלא בכל עת אחר כל הדרישות שבדין בכל הנוגע לרצף הזכויות של עובדים שיקלטו 
בודה אצלו ועבדו בעבר עבור המכללה ו/או קבלן אחר אצלו, וכל הוצאה הנובעת לע

 מרצף זכויות כאמור תחול על הקבלן לבדו.

במועד סיום ההתקשרות בין הקבלן לבין המכללה, ייחשבו עובדי הקבלן המועסקים אצל  10.8
קבלן , כמפוטרים, גם אם יתפטרו לשם עבודה עבור המכללה או עבור המכללההקבלן באתרי 

 חלופי אצל המכללה. 

מכל סיבה שהיא, יציב הקבלן עובד   של עובד מטעם הקבלן,חד פעמית במקרה של היעדרות  10.9
 .מתחילת המשמרת שעות 2 עד זה הסכםאחר, העומד בתנאי 

במקרה שבו נדרש הקבלן, מכל סיבה שהיא, להחליף עובד באופן קבוע, הקבלן ידאג להחלפה  10.10
 ימי עבודה. 2קבועה תוך 

 התחייבויותיו של הקבלן הכלולות בסעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  רתהפ 10.11

הקבלן יבטיח את קיומם של תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה ואבטחה על שלומם של  10.12
העובדים מטעמו ושל כל אדם אחר בקשר עם מתן שירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

חותי הדרוש בהתאם לדין או אשר נהוג להשתמש הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן וציוד בטי
 בו לשם ביצוע השירותים, ויפקח כי נעשה שימוש בציוד זה.

הקבלן וכל עובד שלו או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים, יחתום על הנחיות הבטיחות,  10.13
 להסכם. כנספח ח'המצורף בנוסח 

 

 הקבלן עובדיל , ותנאים סוציאלייםזכויותשכר,  11

בתוספת כל הזכויות הסוציאליות  ,המינימום משכר יפחתשלא שכר  לעובדים ישלם הקבלן 11.1
, המגיעות להם על פי כל דין, לרבות הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה התקפים במשק

הפרשות לביטוח ובכלל זה, גם, אך לא רק, חופשה שנתית, חופשת מחלה, דמי הבראה, 
השתלמות, תוספת ותק, שי לחגים ומתנה  , מענק מצוינות, קרן, פיצויי פיטוריןפנסיוני
 .בטובין

ם תוספת שכר כחוק עבור שעות נוספות ועבור עבודה בימי המנוחה הקבלן ישלם לעובדי 11.2
 השבועית.

בחתימתו על הסכם זה, מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי המכללה הינה "גוף ציבורי", כהגדרתו  11.3
רה והניקיון בגופים ציבוריים, בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמי

"( ולפיכך חלות על המכללה ועל הקבלן כל חוק קבלני שירות)להלן: " 2013 -תשע"ג
 הוראותיו. 

לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי הדין, לרבות שמירה על ידאג  הקבלן 11.4
ים לטיפול שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימ

, לרבות פרסום התקנון למניעת הטרדה מינית בקרב העובדים, פרטי האחראית ודרכי בכך
 .הפניה אליה



 

והתייצבותם  , כולל המפקח,מסודר של נוכחות עובדיו יומיומי מתחייב לנהל רישוםהקבלן  11.5
באמצעות מערכת  למכללהלעבודה ו/או המועדים שבהם ניתנים השירותים 

רישומים כאמור בכל עת וכן זכות בנתונה זכות עיון  מכללהל .אלקטרונית/מקוונת
 ו/או לקבל עותק מהם, על חשבון הקבלן. להעתיקם

הקבלן מתחייב לנהל רישום מרוכז ומסודר לוותק שנצבר לעובדיו. הקבלן מתחייב במועד  11.6
ולקבלן הנכנס במקומו את רשימת מכללה להעביר ל המכללהסיום ההתקשרות עם 

  .מכללהקו על ידו לצורך מתן השירותים בהעובדים שהועס

חוק העסקת רישיונו לפי נשלל ממנו  באופן מיידי במקרה בו למכללההקבלן מתחייב לדווח  11.7
 1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 

 מטעם המציע ביקורות 12

 מפרט השירותים. –ביקורת בהתאם למפורט בנספח ב' יערוך המפקח  12.1

 יקורת שערך והקבלן יעביר לנציג המכללה העתק מהדו"ח. המפקח ירשום דו"ח על הב 12.2

 

  פיקוחו הנחיה 13

 .נציג המכללהשיינתנו לו מעת לעת על ידי  להנחיותבהתאם  השירותיםיספק את  הקבלן 13.1

 

 מכללה ביקורת 14

אישור מטעם רואה החשבון של הקבלן על כך שהקבלן אחת לחצי שנה ימציא הקבלן  14.1
ויתר  שכראת ה ן השירותים לפי הסכם זההמועסקים בקשר עם מתלעובדיו משלם 

ולפי כל דין, בנוסח כאמור  הסכםבהתאם להתחייבויותיו על פי ה התנאים הסוציאליים
לפי הצורך, בשיקול דעת המכללה לדרוש מן הקבלן להמציא לו אישור  .להסכם זה י' בנספח

ן ויאומת האישור יהא חתום בידי מורשה חתימה טעם הקבלכאמור אף במועדים נוספים. 
 על ידי רו"ח.

לעיל, בחתימתו על הסכם זה  14.1לגרוע מהתחייבותו של הקבלן כאמור בסעיף מבלי  14.2

מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי המכללה מעסיקה את שירותיו של בודק שכר, אשר יבצע מעת 

זמין, בדיקות לצורך עמידת הקבלן בכל לעת, בהתאם להוראות החוק ו/או לדרישות המ

החובות והתשלומים החלים עליו על פי כל דין ו/או בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות, אך 

לא רק, לעניין תשלומי השכר לעובדי הקבלן. החלטתו של בודק השכר תהיה סופית 

דק השכר קיומן של הבדיקות הנערכות על ידי בובומוחלטת. למען הסר ספק, יובהר כי אין 

מטעם המכללה, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לבצע כל פעולה ו/או בדיקה שהוא נדרש אליה 

 על פי כל דין ו/או בהתאם להוראות הסכם זה, לצורך עמידתו בחובותיו כאמור.

בודק השכר או  מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הקבלן –שיתוף פעולה עם הביקורת  14.3
מטעם כל גוף ביקורות שיבוצעו זה על ידי המכללה וכן עם כל גורם אחר שימונה לעניין 

, לרבות עם בודקי שכר מוסמכים שימונו על ידי שר התמ"ת בהתאם לחוק להגברת ממלכתי
הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו  .אכיפה של דיני עבודה

 המידי.

ישורים על תשלומים למס הכנסה, להמציא, בין היתר, א הקבלןבמסגרת הביקורת יידרש  14.4
לביטוח הלאומי, לקרנות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים המועסקים במתן 

לדאוג לכך  הקבלןשירותים לפי חוזה זה וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. לצורך כך, על 
נ"ל לידי מי שתתקבל הסכמת עובדיו להעברת כל מסמך הנדרש לצורך עריכת הביקורת ה

 לצורך עריכת הביקורת כאמור.  הכללשימונה על ידי המ



 

לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד  למכללההתברר  – טיפול בממצאי ביקורת 14.5
 כללההמ תהיה רשאיתאינו עומד בחובתו לעניין תשלום התנאים הסוציאליים  הקבלןכי 

ת הפעולות הבאות כולן על פי כל דין לעשות א הלכל סעד אחר המגיע ל המבלי לגרוע מזכות
 או חלקן:

בחובתו  הקבלןרו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת  הקבלןלמנות ע"ח  14.5.1

 תשלום תנאים סוציאליים.ל

סכום השווה  לקבלןלקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מן הסכומים המגיעים  14.5.2

לסכום התנאים הסוציאליים שנמנע הספק מלשלם בצרוף שכ"ט 

 לרו"ח.

 הקבלןלא כל התראה מוקדמת, אף אם פעל לבטל את החוזה לאלתר וב 14.5.3

 לעיל. 14.3 כאמור בסעיף

 .הקבלןלחלט את הערבות הבנקאית שמסר  14.5.4

מערך החשבון, שהוגש לו, עד אשר יומצאו  50% -לעכב סך שווה ערך ל 14.5.5

כי שולמו לעובדים מלוא הסכומים  המכללההמסמכים שיניחו את דעת 

 להם הם זכאים. 

 להסכם זה. ' בנספח זכאמור  פיצוי מוסכם להשית על הקבלן 14.5.6

נמצאה בביקורת הפרה לעיל, בכל מקרה בו  14.5להוסיף על הפעולות המפורטות בסעיף  14.6

 21מתחייב להמציא בתוך  הקבלן. לקבלןשל זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב 

דיקת התלונה והאופן שבו ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את הליך ב

תוקנו הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, 

במקרה של אי העברת יושהה עד למילוי תנאי זה.  לקבלןבמידת הצורך. התשלום הבא 

סעיף  תצהיר כאמור יראה הדבר כאי עמידה של הקבלן בהתחייבויותיו, ויחולו הוראות

 לעיל. 14.5
 

 אופן טיפול ובירור תלונות של עובדי הקבלן 15

מצהיר כי ידוע לו, כי בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה קיים  הקבלן 15.1

, מנהלת התפעולמנגנון לבירור תלונות של עובדי קבלן על פגיעה לפי דיני העבודה.  במכללה

 )להלן:במכללה תהיה אשת הקשר לנושא תלונות של עובדי הקבלן  רכש והתקשרויות

עובדי הקבלן המועסקים עם מתן  תשמש כנציבת קבילותאשר  ,(נציבת קבילות""

על בדיקת  תהיה אחראיתהווה כתובת לקבל תלונותיהם ותהשירותים בקשר עם הסכם זה, 

ה בזכויותיהם מכוח התלונות, כמו גם על הפצת המידע על אופן הגשת התלונה על פגיע

כדי לשחרר את הקבלן מאיזו  הנציבהאין במינוי  הוראות הדין ו/או צו ההרחבה.

 .מהתחייבויותיו

המכללה אודות האפשרות  יהקבלן מתחייב להודיע בכתב לעובדיו אשר יועסקו בחצר 15.2

להסכם )להלן:  'ט, בנוסח המצ"ב כנספח קבילות במכללה יבתלהגיש תלונה בכתב לנצ

וכן מידע אודות מיקומה המדויק של  לרבות פרטי הקשר עם נציבת הקבילות (,"ההודעה"

. תיבת תלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן

כשהיא חתומה על  הקבלן  מתחייב בזאת שיצורף להסכמי העבודה העתק מההודעה הנ"ל

הקבלן  ךאותה והבין את תוכנה. לצורך כידי העובד שקיבל אותה והצהרה שהעובד קרא 



 

, וכן לשוב ולצרף המסמכים הללו לתלוש ידרש להמציא את ההודעה בשפה המובנת לעובד

   המשכורת של עובדיו, אחת לשנה בחודש ינואר.

שמע ת, ולפי שיקול דעתה ברר את המידע שבהודעה ולשם כך, בין היתרתהקבילות  תנציב 15.3

מסמכים ו/או פרטים  תקבל מקבלן, ושאי משרה בקבלןם ו/או נואת המתלונן, עובדי

 נוספים הדרושים לו לבירור התלונה וההפרות המופרות לכאורה.

כי הוא וכל מי מטעמו  ייב הקבלןה מתחהגשה תלונה ובירורה על ידי המכלל במקרה של 15.4

ולאפשר להם לברר את  ת הקבילות ו/או מי מטעמהישתפו פעולה עם המכללה ו/או נציב

הדרוש לבירור התלונה כל מסמך  פן יעיל וממצה ולהעביר לידי המכללהה באוהתלונ

ו/או  הקבלןפגש עם מי מעובדי יהקבילות ו/או למי מטעמם לה תולנציב ויאפשר למכללה

 נושאי משרה בהם.

לפיהן  הקבלןמתחייב כי אם מצאה נציבת הקבילות, כי יש ממש בטענות עובדי  הקבלן 15.5

ל דין ו/או יש פגיעה או הפרה של זכויותיהם, מתחייב הוא לתקן קופחו זכויותיהם על פי כ

 14.5 סעיף הוראותואם לא עשה כאמור יחולו  ימים, 21את ההפרה ו/או הפגיעה בתוך 

  לעיל.

 

  עבודה יחסי העדר 16

 וכל שלוחיו, עובדיו, הקבלןן הוא קבלן עצמאי, ואין ולא יהיו בי הקבלןומוצהר כי  מוסכם 16.1
אין בהסכם זה כדי ליצור  .ומעביד עובד יחסי, מטעמו מי או המכללה לבין, מטעמו הבא

מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים -בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם יחסי עובד
 למעט כאלו של קבלן עצמאי ומזמין.

ו/או בעקיפין, להספקת השירותים ו/או כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין  16.2
שעות נוספות )לרבות שכר עבודה,  הקבלן, לרבות תשלום לעובדי הקבלןקיום התחייבויות 

מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים 
כולם עפ"י דין,  ואחר(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו

ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת 
 וישולמו על ידו הקבלןהטובין יחולו על 

 ,או ייטענו ,כל טריבונל שיפוטי אחרועל אף האמור לעיל, ייקבעו על ידי בית משפט או  היה 16.3
כך ייגרמו למכללה או למי מטעמו הוצאות יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכי קיימים 

ישפה את המכללה או את מי מטעמו, מיד עם דרישת  הקבלןכספיות או נזקים אחרים, 
מבלי לגרוע  המכללה, בגין כל הוצאה ונזק כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

ולפי כל  לפי הסכם זה, קבלןלממנה לקזז מכל סכום המגיע  תהא רשאית המכללהמהאמור, 
( הקבלןלעובדיו )של  וו/א קבלןידרש לשלם לת מכללההסכם אחר קיים ביניהם, כל סכום שה

פי הסכם זה מכוח החלטה -ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על
 .שיפוטית של ערכאה מוסמכת

ל אחריות, מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכ הקבלן 16.4
חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר וזכויות סוציאליות 

  .על פי כל דין מכל מין וסוג

 

 תמורהה 17

שלם ת הסכםכל התחייבויותיו בהתאם לבכפוף לעמידתו בבעבור ביצוע השירותים ו 17.1
 ."(תמורהה)להלן: " זה( הסכםבהתאם להצעת המחיר )נספח א' ללקבלן מכללה ה

(, שעת עבודה בתחום הניקיוןבמקרה ששכר המינימום )או כל מרכיב אחר ממרכיבי שכר  17.2
, ויתווסף להסכם זה( לנספח א' 3.1.1בסעיף )כמפורט  יעלה על פי דין, יעודכן המחיר לשעה



 

כפי שהיה במועד הגשת ההצעה  הניקיוןביד בתחום לו ההפרש בין עלות שעת עבודה למע
לאותה עת,  הרלבנטי 7.3.9.2זה, לפי הודעת תכ"ם  הסכםשרות על פי למכרז שקדם להתק

האחרים(,  לבין עלות שעת עבודה למעביד במועד שינוי שכר המינימום )או אחד המרכיבים
, ואם אין מעת לעת או כל הוראה שתבוא במקומועודכן לפי הודעת התכ"ם האמור,  כפי שי

   באופן יחסי לעליה. –הוראה כאמור 

זה, והקשורים באופן ישיר הסכם ה תהא רשאית להרחיב את מתן השירותים נשוא המכלל 17.3
. המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע על פי תנאי נושא ההתקשרותומשלימים את 

עשרים אחוז המכרז ובמו"מ בין הצדדים, ובלבד שסך כל התמורה הנוספת לא תעלה על 
רות, כולל מימוש האופציות בהסכם )לכל תקופת ההתקש ( מערך ההתקשרות20%)

 . המוקנות למכללה(

תמורה זו היא מלאה וסופית וכוללת כל הוצאה אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה,  17.4
הכרוכה בביצוע השירותים והתחייבויות הקבלן, לרבות כל מס, אגרה, היטל או תשלום 

תווסף לתמורה על אף האמור לעיל, י חובה אחר החל עליהם או אשר יחול עליהם בעתיד.
במועד תשלומו של כל תשלום על פי  לקבלןמס ערך מוסף כדין, שישולם על ידי המכללה 

 וכנגד חשבונית מס. הסכםה

 

 התשלום  אופן 18

לחודש שלאחריו, יגיש הקבלן למכללה  8 -בתום כל חודש קלנדרי, ולא יאוחר מהיום ה 18.1
בחודש שחלף. הקבלן  חשבון, במתכונת שתקבע המכללה, אשר יפרט את השירותים שסיפק

 יצרף לחשבון דו"ח שעות חודשי המפרט את העבודה שבוצעה על ידי עובדיו. 

, ויהיה וואת המסמכים שצורפו אלי קבלןה ידי על וגשיש ןיבדוק את החשבו נציג המכללה 18.2
 את המכללה נציג אישר לארשאי לאשר או שלא לאשר את החשבון במלואו או בחלקו. 

 ןהחשבו ועברילצורך תיקונו. לאחר אישור החשבון,  בלןלק יחזירו, חלקו או , כולוהחשבון
מהחשבון, לאחר שאושר, יופחת כל  לאגף הכספים של המכללה לצורך ביצוע התשלום.

 סכום המגיע למכללה מהקבלן על פי ההסכם או על פי דין.

כל חשבון שאושר על ידיו כאמור לעיל באמצעות העברת הסכום  לקבלןשלם ת המכללה 18.3
 קבלן, אשר פרטיו ימסרו למכללה על ידי ההקבלןבשקלים חדשים לזכות חשבון הבנק של 

, ובלבד שאושר במלואו על ידי ( ימים מתום החודש בו הוגש החשבוןשלושים) 30 בכתב, תוך
 "(.30+ )"שוטף  נציג המכללה

איחור של הקבלן בתיקון החשבון ו/או בהמצאת איזה מבין המסמכים ו/או האישורים  18.4
אשר עליו להמציא ו/או לא המציאם בהתאם להסכם זה, יביא לדחיית מועד התשלום עד 
להמצאתם והספק לא יהיה זכאי לכל תוספת, לרבות לא לתשלום הפרשי הצמדה ו/או 

 ריבית בגין הדחייה. 

 

 ושיפוי פיצוי, אחריות 19

 למכללה גרמושיי, ברכוש או בגוף, נזק או אובדן, פגיעה לכל על פי דין אחראי יהיה הקבלן 19.1
, לרבות )אך לא רק( עובדיו ו/או כל מי שלישי לצד או ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או

 מחדל או ממעשה עקיפה או ישירה וכתוצאה השירותים בקשר עם מתן או כדי תוך מטעמו
 מוטלת לנזק או לאובדן, לפגיעה שהאחריות או; עובדיו לרבות, מטעמו מי של או הקבלן של
 .דין פי או על הסכםה פי על ןהקבל על

 .כאמור נזק או אובדן, פגיעה למנוע מנת על הדרושים האמצעים את הקבלן ינקוט 19.2

, נזק, אובדן, פגיעה כל על, ראשונה דרישה עם מיד, מטעמה מי או המכללה את יפצה הקבלן 19.3
 עם מיד, מטעמה מי או המכללה את ישפה וכן, כאמור להם אחראי שהקבלן הפסד או הוצאה

 או דרישה בעקבות, לשלם חויבו או שנדרשו או ששילמו סכום כל בגין, הראשונה דרישתם



 

 משפטיות הוצאות לרבות, הקבלן על מוטלת בגינה האחריות ואשר נגדם שהוגשה תביעה
 .ד"עו ט"ושכ

 

 ביטוחים 20

, לערוך ולקיים הקבלןעפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין , מתחייב  הקבלןלגרוע מאחריות  מבלי 20.1
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית הנערך על בסיס מועד  למשך כל תקופת ההסכם שבונועל ח

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת  שנים נוספות מסיומו,  4הגשת התביעה, למשך 
ביטוחי ")להלן:  'דכנספח הביטוח המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

 ( אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל., בהתאמה"אישור עריכת הביטוח" -" והקבלן
 

לאישור  1למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף 
עריכת הביטוח )ביטוח הרכוש(, במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור 

 ביטוח כאמור במלואו.להלן כאילו נערך ה 20.8בסעיף 
 

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח חובה לכל כלי  כן 20.2
המכללה הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הקבלן לחצרי 

 וביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור.
 .המכללהוח הנערך על ידי ביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביט 20.3
להמציא לידי המכללה, לפני תחילת מתן  הקבלןלא צורך בכל דרישה מצד המכללה מתחייב ל 20.4

השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, 
את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן  המכללהבלן להמציא לידי הק
לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור 

לאישור עריכת הביטוח )ביטוח אחריות  4לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 
אישור  המכללהיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני מקצועית(, מתחייב הקבלן להמש

עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך ארבע שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן 
 השירותים על פי ההסכם.

כמפורט סעיף ביטוח זה והנדרשים במסגרת ו/או תנאי הכיסוי כי גבולות האחריות  מובהר 20.5
מצהיר הקבלן . הקבלןנת דרישה מזערית המוטלת על באישור עריכת הביטוח הינם בבחי

בכל הקשור לגבולות  הומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעמ
 כאמור. ו/או תנאי הכיסוי האחריות

ולשלם במלואם ובמועדם את  ביטוחי הקבלןמתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי  הקבלן 20.6
עשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד דמי הביטוח ולא לעשות כל מ

לשתף פעולה עם המכללה, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות  הקבלןמתחייב 
, ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש הקבלןפי ביטוחי -על המכללה

 . הקבלןפי ביטוחי -בסיס לתביעה על
ך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן לדעת הקבלן יש צור םא 20.7

המפורטים בהסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או 
ייכלל סעיף בדבר  הקבלןהמשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי 

לבד שהוויתור על זכות , ובהו/או מי מטעמ המכללהויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי 
 .התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  ה לרבותו/או מי מטעמ המכללההקבלן פוטר את  20.8
 ו/או המשמש לצורך מתן השירותים המכללההמובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי הקבלן 

לאישור  1גינו על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף זכאי לשיפוי ב הקבלןנזק אשר בגין ו/או 
עריכת הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית ו/או הפרת תנאי 
הפוליסה בתום לב ו/או ביטוח חסר(, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

לעיל בדבר פטור מאחריות לא האמור  בגין אובדן ו/או נזק כאמור. הו/או מי מטעמ המכללה
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.



 

ם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכ מבלי 20.9
נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן 

אים ולסכומים הנדרשים על פי לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנ
 הסכם זה. 

 יסודיתסעיפים אלה הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה  20.10
 של ההסכם.

 

 ביצוע ערבות 21

 הסכםזה, ימסור הקבלן למכללה, במעמד חתימת ה הסכםלהבטחת קיום התחייבויותיו לפי  21.1
 הסכםל 'ג כנספחבתנאים ובנוסח המצורף וכתנאי לתוקפו, ערבות אוטונומית בלתי מותנית, 

( שקלים חדשים כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת 200,000אלף ) מאתיים, בסכום של זה
"(. שם המבקש בערבות הביצוע ערבות ביצועביטוח מורשית כדין, מוציאי הערבות )להלן: "

 יהיה שם הקבלן.

 14ל ידי המכללה לתקופה של ע הסכםערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת ה 21.2
)ארבעה עשר( חודשים. הקבלן יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, במידת הצורך, ובכל 

או בכל מקרה  הסכםמקרה שבו המכללה תודיע על מימוש האופציה העומדת לה להארכת ה
)ארבעה עשר( ימי עבודה לפני  14אחר על פי דרישת המכללה, וזאת לא יאוחר מאשר 

 לא עשה כן, יהיה המכללה רשאית לחלט את הערבות.  פקיעתה.

המכללה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו,  21.3
לגבות  הסכם, וכן בכל מקרה בו רשאית המכללה על פי ההסכםאם הקבלן יפר תנאי מתנאי ה

, )שבעה( ימים 7ראש של תשלום, פיצוי או שיפוי מהקבלן, ולאחר שנתן לקבלן הודעה מ
 . ובלבד שתוקף הערבות לא יפוג במהלך משך זמן ההודעה כאמור

חילטה המכללה את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא הקבלן למכללה ערבות חדשה  21.4
)שבעה( ימים מיום חילוטה של  7לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית, תוך 

 הערבות. 

ו בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן או מזכויותיו של במתן ערבות הביצוע א 21.5
 ועל פי דין. הסכםהמכללה או מסעדים אחרים הנתונים לה, על פי ה

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הביצוע, לרבות הוצאתה, הארכת תוקפה, גבייתה או חידושה,  21.6
 יחולו על הקבלן.

 

   המחאת/ הסבת זכויות 22
 

פי  -להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו עלאינו רשאי  הקבלן 22.1
הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל מראש ובכתב 

 המכללה; של הסכמה מפורשת 

 סעיף זה תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  הפרת 22.2

 

  הפרות 23

האמורות בהסכם זה ולרבות אלה שנקבעו כהפרות  הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו הפר 23.1
יסודיות ,יהא הקבלן מחויב לפצות את המכללה בעד כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים וכן 
בגין כל העלויות, הפרשי המחירים והוצאות מנהליות ומשפטיות שנגרמו לה כתוצאה 

 מההפרה ו/או הפסקת העבודה ; 
המכללה לקבלת כל סעד אחר בהתאם להוראות הדין בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכות  האמור 23.2

 ולהוראות הסכם זה, לרבות הסכמת הצדדים בדבר פיצוי מוסכם; 



 

מוסכם במפורש כי המכללה לא תהיה אחראית לשום נזק כספי, אם ייגרם כזה, לקבלן  23.3
 ; ןכדי מהפסקת ההסכם כתוצאה

, בטל מיד את ההסכםלעיל תהא המכללה זכאית לבהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור  בנוסף 23.4
בהודעה בכתב לקבלן חתומה על ידי נציג מורשה מטעם המכללה בכל אחד  כולו או חלקו,

 מהמקרים דלהלן: 

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית; 23.4.1

ולא תיקן  פי דין-פי הסכם זה ו/או על-על הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו 23.4.2
, תוך הזמן שנקבע המכללה נציגלאחר שקיבל על כך התראה מאת את ההפרה 

בהתראה. זמן זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה, בהתחשב בסוג ההפרה 
 ואופייה; 

המכללה התרה בקבלן שאין הוא מבצע את עבודתו לשביעות רצונה של נציג  23.4.3
המכללה והקבלן לא נקט באמצעים לתיקון המצב  ו/או החזרת המצב לקדמותו 

 ההתראה;  באופן מיידי, בהתאם למהות

הוגש כנגד הקבלן ו/או מתנהל כנגדו ו/ או ניתן כנגדו צו ולרבות הליך כדלקמן שלא  23.4.4
 ימים:  10בוטל בתוך 

אם הוטל על הקבלן עיקול לרבות עיקול זמני מטעם רשות שופטת ו/או הוצאה  23.4.5
 לפועל. 

אם הקבלן  החל בהליכי חדלות פרעון ו/או הוחלט על פירוק החברה ו/או ניתן  23.4.6
 צו פירוק. כנגדו 

אם כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו הוגש כתב אישום ו/או הורשע הקבלן ו/או מי  23.4.7
 מנהליו בגין עבירה שיש עמה קלון. 

 עבירה לפי פקודת מס הכנסה או מס ערך מוסף. ב ת הקבלןהרשע 23.4.8
לפגוע בזכויות המכללה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות הסכמים אחרים שבין  מבלי 23.5

כל דין, תהא המכללה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן, הן על פי הוראות הצדדים ו/או 
הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים ו/או בדרך אחרת כלשהי, כל 
סכום המגיע למכללה מהקבלן על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים 

 ו/או בדרך אחרת כלשהי. 
כל סכום המגיע ממנו למכללה ואינו  ספק יובהר כי הקבלן אינו רשאי לקזזהסר כל  למען 23.6

זכויות השייכים  לעכב תחת ידו מיטלטלין ו/או נכסים ו/או זכויות ו/או כספים ו/או  רשאי
 למכללה.

 

  מיםמוסכ יםפיצוי 24

לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך  תהיה המכללה רשאיהפרה יסודית, ת הסכםפר הקבלן את הה 24.1
 .לאחר מתן זכות טיעון לקבלן מראש, תשלום בגובה ערבות הביצוע ומוסכם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא עמד בדרישה מהדרישות המפורטות  24.2
לדרוש מהקבלן, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, את  תהיה המכללה רשאית ,הסכםבנספח ב' ל

 גה מהדרישות הקבועות בו.זה בגין כל חרי זה, ' להסכםז הקבוע בנספחהתשלום 

, בין היתר, לממש את הפיצוי המוסכם באמצעות קיזוז או ניכוי כל תהיה רשאית המכללה 24.3
 סכום המגיע לקבלן מאת המכללה.

פי  ועל הסכםמובהר כי תשלום פיצוי מוסכם אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי ה 24.4
 ועל פי דין. הסכםלמכללה על פי הדין ואינו גורע מהן או מכל זכות או סעד הנתונים 

 



 

 מכללהביצוע על ידי ה 25

ת לבצע חובה זו תחתיו, הא המכללה רשאיזה, ת הסכםחובה המוטלת עליו מכוח הפר הקבלן  25.1
 . האו על ידי אחרים, ולחייב את הקבלן בהוצאותי בעצמה

 .הסכםל 26יף חיוב הקבלן כאמור לעיל יהיה ניתן לקיזוז בהתאם לסע 25.2

 

 ההסכם ביטול 26

 לאלתר הסכםה את לבטל תרשאי המכללה היהת, יסודית הפרה ההסכם את בלןהק הפר 26.1
 .הל הנתונים אחרים סעד או זכות מכל לגרוע מבלי, בכתב בהודעה

 המגיעהשלם המכללה לקבלן את התמורה תמכל סיבה שהיא, , על ידי המכללה הסכםבוטל ה 26.2
ל, בקיזוז וניכוי הסכומים המגיעים למכללה מן הקבלן, לרבות לו בגין השירותים שביצע בפוע

פיצויים בגין נזקים והפסדים שנגרמו למכללה עקב אחריותו של הקבלן או כתוצאה מהפרתו 
 על או הסכםה פי על המכללה תזכאיזה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו  הסכםאת תנאי 

 .הדין פי

ידי המכללה, בכל עת, בשל -על , או חלקהקשרותבכל מקרה של ביטול ההזמנה ו/או ההת 26.3
נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר, אסון טבע, אסון לאומי, מצב חירום 
בריאותי )לרבות הודעה מטעם רשות מוסמכת בשל התפרצות מחלת הקורונה ו/או אחרת( 

דמי ביטול או בוכיוצא באלה, לא תחויב המכללה בביצוע ההתקשרות ולא תחויב בפיצוי ו/
למעט תשלום בגין שירותים שניתנו בפועל לשביעות רצון  ,קבלןו/או בתשלום כלשהו ל

לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ו/או מי  קבלןול  המכללה,
 .מטעמה

 הסכםה פי על הניתנים השירותים מתן את להפסיק או הסכםה את לבטל רשאי אינו בלןהק 26.4
 )שישים( 60 בכתב הודעה ולאחר המכללה מצד יסודית הפרה של במקרה למעט ,מקרה בשום

 .מראש יום

 

 כבוןיוע קיזוז 27

לקזז, לעכב ולגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן, מכל סכום שיגיע  תהיה רשאית המכללה 27.1
 אחר שנערך ביניהם או על פי דין. הסכם, על פי הסכםלקבלן מהמכללה, על פי ה

  .כלשהי עיכבון זכות או קיזוז זכות עומדת לא לקבלן 27.2

 

 סודיות שמירת 28

 לביצוע בקשר עובדיו לידי או לידיו שיגיע מידע כל מלאה בסודיות לשמור מתחייב הקבלן 28.1
 ביצוע לצורך אלא, בעקיפין או במישרין, כאמור במידע שימוש לעשות לא, זה הסכם

 מידע הגעת עלמנו כדי הדרושים האמצעים כל את ולנקוט הסכםה פי על התחייבויותיו
או מי מטעמו  עובדיו לידיעת זה סעיף להביא הקבלן מתחייב, כן כמו. שלישי צד לידי כאמור

 .ידם-על לביצועו ולדאוג המועסק בביצוע השירותים

פה, בכתב או בכל צורה אחרת , בין שהוא נחשב לסוד -, לרבות מידע בעל"מידע"זה,  בסעיף 28.2
זה, במכללה, בפעילותו, בתאגיד קשור למכללה  םהסכמסחרי על פי דין ובין שלא, הקשור ב

 לקבלן הגיע או המכללה ידי על לקבלן נמסר אשר, שלוחיה או עובדיה, ממנהליה או במי
 .הסכםה במסגרת

 התחייבות הקבלן לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן. 28.3

יו או מי ויתחייב להביאו לידיעת עובד כנספח ה' להסכםיחתום על הנוסח המצורף הקבלן  28.4
מטעמו המועסק בביצוע השירותים ולדאוג לביצועו על ידם. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן 

כל עובד שלו או מי מטעמו המועסק בביצוע השירותים, יחתום על הצהרה לשמירת  וודא כי י



 

 על הקבלן לוודא כי נוסח ההצהרה מובן לעובד .הסכםל 'גכנספח סודיות, בנוסח המצורף 
הפרת סעיף זה מהווה הפרה . לספק לו תרגום מאושר של ההצהרה לשפתו ובמידת הצורך

 יסודית של ההסכם. 

 

 שונות 29

על ידי המכללה, לא יהוו תקדים למקרה אחר ולא יהיה  לקבלן, ארכה או הקלה שניתנו ויתור 29.1
להם תוקף אלא אם כן נעשו בכתב. עיכוב או השהיה במימוש או בהפעלת זכות מצד 

מצא תלממשן בכל עת ש תהיה רשאיתא יוה העל זכויותיה כויתור מצד, לא ייחשבו המכללה
 לנכון.

שינוי, תיקון או עדכון של ההסכם, לא יהיה תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי  לכל 29.2
 הנציגים המוסמכים של הצדדים.

זה תהיה נתונה לבתי משפט  הסכםסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה ב 29.3
 ת"א, לפי סמכותם העניינית. וזהמוסמכים במח

זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  הסכםזה הינן כמפורט בראש  הסכםהצדדים לצורך  כתובות 29.4
. כל הודעה שתשלח מצד אחד הסכםשהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת ב

כעבור  -למשנהו לכתובתו האמורה יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 
 -)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה  72

באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של  ביום העסקים שלאחר יום משלוחה
; אם נמסרה זה הסכםבאם נשלחה במייל לכתובת מייל המפורטת בראש ההודעה במלואה, 

 מסירתה כאמור. בעת  -בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 בכל מקום שתהא סתירה בין הסכם זה ולבין הנספחים, יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה.  29.5
 

 – לראיה באו הצדדים על החתוםו

 

 

 הקבלן  מכללהה

 

 

 אישור

דלעיל בפני על ידי  הסכםאני הח"מ, _______, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _______, נחתם ה
________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -ז. מס' _____________( ו____________ )נושא/ת ת.

דלעיל בשם  הסכם______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ה
(, וכי חתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין בקשר "הקבלן" -_________________ )להלן 

י הקבלן קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי דלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כ הסכםעם ה
 דלעיל והתחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו. הסכםהיסוד שלו ועל פי כל דין, לצורך התקשרותו ב

 

 תאריך  חתימה וחותמת  שם

 



 

 

 הצעת מחיר –נספח א' 

 
מעטפה . יש להכניס את הצעת המחיר לאת הצעת המחיר יש להגיש על גבי נספח זה בלבד*** 

 למסמכי המכרז 12.2.5 כאמור בסעיף  2מס' 

_______, מורשה החתימה ________________, נושא ת.ז. מס' ___אני הח"מ ______ .1

להציע  - בשם המציע ,בזאת ת/( מתכבד"המציע")להלן:  _________מטעם ___________

המכללה ס לקמפו ניקיון ופיקוחבזה הצעה למכרז זה לרבות הצעת מחיר למתן שירותי 

 הסכםבהתאם להוראות תנאי מפרט מכרז זה על נספחיו לרבות ההאקדמית תל אביב יפו 

 המצורף לו. 

 נובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, הנני מצהיר בשם המציע כי קראנו בעיון והב .2

 הכספית והארגונית לספק ,את כל הפרטים של המכרז על כל נספחיו, כי ביכולתנו המקצועית

כלל זכויות  על הבטחתותוך הקפדה  עפ"י כל  תנאי מפרט המכרז על נספחיו יםרותיאת הש

, כי אנו מסכימים לכל התנאים ובהתאם ערכנו את הצעתנו הנ"ל, וכי להלן הצעת העובדים

ידי המציע לאספקת השירותים נשוא מכרז זה בהתאם להוראות מכרז זה -המחיר המוצעת על

 על נספחיו.

 : להלןעבור אספקת השירותים כמפורט במכרז זה הינה כמפורט עבודה  התמורה לשעת .3

 שכר בסיס: 3.1

 )שהמציע מתחייב לשלם לעובדיו( שכר בסיס 3.1.1

 לשעה₪  31 מינימום--חצרן/כח עזר/עובד ניקיון 3.1.1.1

 לשעה₪  37 מינימום -מפקח 3.1.1.2

, אשר ישולמו לעובדי הקבלן בנוסף על שכר הבסיס טבלת פירוט רכיבי שכר נלווים 3.2

 לעיל.  3.1 סעיףב האמור

 תוספת
באחוזים/

 שקלים
 הערות



 

 4.62% חופשה

ימי חופשה בתשלום בשנתיים הראשונות,  14ימי חופשה בתשלום או  12

 לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 ימי החופשה יעודכנו בהתאם לשנות הותק של העובד כמפורט להלן:

מספר שנות עבודה 

אצל המעסיק או 

 במקום העבודה

 וע העבודהאורך שב

 

 ימים 6

 

 ימים 5

 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

צו ההרחבה בענף הניקיון, ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור
 .15סעיף  ,4201-התשע"ד

 חגים
  

3.46% 

חודשי עבודה. הזכאות לימי חג  3ימי חג בשנה לאחר  9-עובדים זכאים ל

הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום אחרי החג, אלא 

 בהסכמת הקבלן.

 )א'(. 19סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 תוספת ותק

0.35  ₪
החל מן 

השנה 
 השניה

לכל ₪  0.35תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

 לכל שעת עבודה. ₪  0.46ואילך התעריף הינו  6 -מהשנה ה ודה.שעת עב

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

מובהר כי חישוב ותק העובד ייעשה לפי ותק אצל המעסיק או אצל מזמין 

השירות, לפי הגבוה; מזמין השירות ידווח למעסיק על שנות הוותק של 

 רוהעובד אצל מזמין השי

 הבראה
 ש"ח 1.4

 

ליום. תעריף יום הבראה ₪  432עומד על  2020ערך יום הבראה לשנת 

יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה 

, או על פי התעריף 2013משולמים דמי ההבראה, לבין מדד חודש אפריל 

 לפי הגבוה ביניהם. -המעודכן בשירות המדינה 

ה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה ישולמו הזכאות לדמי הברא

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.

 .0עיף ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בס

הוראת  .11סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד צו ההרחבה בענף: מקור
 .13.3.0.1, מס' ’’תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש

https://fs.knesset.gov.il/%5C1%5Claw%5C1_ls1_288457.PDF
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1


 

 7.5% פנסיה

חוק הפיקוח ב המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, הפרשה לקופת

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

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת  מהיום הראשון, החל העובד

  צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ה' ל6למרות סעיף 

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

 ילואים ודמי לידה. חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מ

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה, יש להפריש 

 גם תמורת עבודה זו. 

 וצו, 9סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור
 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט "הגדלת בדבר ההרחבה

 8.33% פיצויים

על שירותים  חוק הפיקוחהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

מהיום החל  על שם העובד, תעשה 2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף  הראשון

 צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ה' ל6

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

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

. 6%עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו בלבד  במקרה שהעובד

או  125%יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה )

 , לפי העניין(. 150%

 8.33%בגין שכר היסוד יש להפריש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

 . 6%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 

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

 3.55% ביטוח לאומי

ביטוח לאומי. מעבר  3.55%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.6%לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך 

מהשכר  60%משתכרים עד וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 הממוצע במשק. 

בחוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

: חופשה, כגון, מעבר לשכר היסוד, 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה

 ם, סבסוד ארוחות.ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגי

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה: מקור

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
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https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
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https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf


 

 7.5% קרן השתלמות

 
הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן  2014באוקטובר  1החל מיום 

הודיעו לקבלן על השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא 

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 )גם עבור 

עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. ההפרשה 

 ומחלה.תתבצע גם על ימי חופשה, חג 

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. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לעובדים 

 לקרן השתלמות.

 .10סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:
 
 

)"גב אל גב" ולאחר הצגת אסמכתאות  אשר ישולמו על פי הביצוע רכיבי שכר נוספים פירוט להלן
 :מתאימות(

   נסיעות

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל, עד לתקרה 

ליום ₪  26.4 המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא

 עבודה.

לות תעריף במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן ע

 חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה  מקור:
 לעבודה.

הפרשות לגמל 
בגין החזר 

 הוצאות
 (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, החל מהיום 

 הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד. 

 (.3)ב() 9סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

  מחלה

-חוק דמי מחלה ההתשל"וידי המשרד בהתאם ל תשלום זה יבוצע על

, כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת 1976

לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד 

. אין באמור כדי לגרוע שרד הממשלתיבתקופת ההתקשרות עם המבחברה 

 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 הניקיון, , ו1976-, התשל"וחוק דמי מחלה :מקור
 .14סעיף  ,2014-התשע"ד

 
 שה וימי הבראהימי חופ

 
 לעיל.כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט 

 
 

או  העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן - ימי הבראה
 הלן: , בהתאם לאמור לבמכללה

https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm


 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 – 4 9 

15 – 11 10 

19 – 16 11 

24 – 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

 
)ישולמו "גב אל גב" ולאחר הצגת אסמכתאות  תוספות נוספות המשולמות לפי העניין

 :מתאימות(
 

, היעדרות ביום הזיכרון, ימי אבל, מענק מצוינות ושי לחג, הכל בהתאם חופשת נישואין
י צוו 4.12.12לכל חוק, דין, הסכם או צו הרחבה ובכלל זה ההסכם הקיבוצי מיום 

תכ"ם "אמות מידה להענקת וכן בהתאם להודעת  22.12.16ומיום  2.10.14ההרחבה מיום 
  .7.3.9.2.4ינות לעובדי קבלן" מס' מענק מצו

 

 לעיל להלן הצעת מחיר המציע: 3.2-ו 3.1בכפוף למפורט בסעיפים  3.3

    ₪ תעמוד על  _____________ חצרן/כוח עזר/לעובד ניקיוןעלות  3.3.1

 .המעסיק( תיועלוכל בתוכה את  תהכולל)ת עבודה לשע

 -להלן 8כמפורט בסעיף רווח המציע,  למעט, כל עלויות המציע הנוספות 3.3.2

 .לעיל 3.3.1המשולמת בהתאם לסעיף  ת עבודהעשל ₪ ____________ 

המשולמת בהתאם  שעת עבודהעבור כל ₪ ___ _______רווח  של הקבלן ____ 3.3.3

 .לעיל 3.3.1לסעיף 

בתוכה את כל  הכוללתלשעת עבודה )₪ עלות למפקח תעמוד על ____________  3.3.4

 עלויות המעסיק(.

 

צו העסקת עובדים על יהיו כפופים ל ומ"מ המפקחמובהר כי תנאי העסקתם של המפקח 

ולצווי  2013-ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

 . ההרחבה בענף הניקיון

 מובהר בזאת כי: 3.4

לעיל, בהתאם לסוג  3.3כמפורט בסעיף התמורה הסופית לשעת עבודה תהיה  3.4.1

צו העסקת עובדים ע"י קבלני גם העובד ובכפוף כל דין, חוק, תקנה או צו ובכלל זה 

י השמירה והניקיון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת לחוק(, משירות בתחו

 .התמורה"(ובתוספת מע"מ כדין )", 2016-התשע"ו



 

התמורה כאמור כוללת את כל עלויות המציע בקשר עם מתן השירותים נשואי  3.4.2

 להלן.  8העלויות בסעיף הצעה זו לרבות 

 בקשר עם מתן השירותים השוטפים זוכהמציע ההמזמינה לשלם תהתשלום שידוע לנו כי  .4

עיף + הסכום הנקוב בס 3.3.1)הסכום הנקוב בסעיף  התמורה כהגדרתה לעילה ע"פ תהי

ניקיון/ י )עבור עובד (בגינם 3.3.3הנקוב בסעיף  בגין רווח הקבלן + הסכום הנקוב 3.3.2

ע"י עובד ניקיון/חצרן/כח עזר בפועל מתן השירותים ( במכפלת סך שעות כוח עזר ו חצרנים

עלות למפקח במכפלת סך שעות מתן השירותים ע"י  + מכללהשאושרו ע"י נציג ה ובלבד

 נציג המכללההמפקח שאושרו ע"י 

לנכות מהתמורה המגיעה לנותן השירותים סכום ראוי בשל אי ביצוע מלא  תרשאי המכללה .5

או חלקי של סעיפי ההסכם עם נספחיו, וזאת מבלי להוכיח כל נזק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 .המצ"בלהסכם   'זכנספח ב המצ" פיצויים מוסכמיםבהתאם לנספח 

, בהתאם להודעות נציג נוספים ניקיון שעת מתן שירותילהשעתית תמורה אנו מאשרים כי ה .6

צו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות כל דין ובכלל זה בין היתר , תהיה בהתאם להמכללה

 ובצירוף 2016-בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו

 לעיל. 3.1בה בסעיף  התקורה והרווח שנקבנו

עבור כל שעת עבודה על פי דיני  לעובדיםלשלם  ם ומתחייבים בשם המציעאנו מצהירי .7

, צו העסקת עובדים 2011-העבודה, ולרבות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

או /הרחבה ו ויצועל ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ו/או 

. מבלי לגרוע באמור לעיל, אנו מצהירים כי ערך עהחלים על עובדי המצי יםם קיבוצימיהסכ

הינה בהתאם  העובדים לפי סוג עובדשעת העבודה המינימלית למעביד עבור שעת עבודה של 

 לכל דין.

שלהלן כולל את סך כל העלויות לצורך מתן   .33בסעיף אנו מצהירים בזאת כי הסכום הנקוב  .8

 -רבות(, וללבד שכר העובדים עפ"י כל דיןהשירותים )מ

 רווח המציע;  -

 תקורה ניהולית; -

 ביטוחים; -

 עלות ציוד וביגוד; -

 עלות התקנת ותחזוקת שעון נוכחות או אמצעי טכנולוגי מתאים אחר בהתאם לדין; -

 עלות הכשרות נדרשות; -

 ; מ"מ מפקחעלות  -
 ;שיונות עסקיעלות ר -

 ;לעובדי הניקיוןורענונים עלות הדרכות  -
ן השירותים בהתאם למסמכי המכרז מתהנדרשת לשל המציע אחרת עלות כל  -

 מלא;באופן  וההסכם

לא  הקבלן עובדי נדרש הקבלן לכלכל צעדיו כך שמובהר בזאת כי במסגרת מתן השירותים  .9

שעות עבודה )שבהם תשולם תוספת בעבור  מלבד במקרים הבאים יעבדו בשעות נוספות

   :נוספות, כפי שיאושרו על ידי המכללה, בהתאם לדין(



 

נוספות( בגין כוח שעות ) עד שעתיים  8 -מרוכות במעט אגים של משמרות שבמקרים חרי 9.1

 נוסף להחלפה בזמן.מנקה/חצרן חולה בגינן, לא ניתן להביא מנקה/חצרן עליון/

 בהתאם לתנאי ההסכם. ה מוקדמת לחברהבקשה של המכללה ללא התרא 9.2
 קבלת אישור מראש מהמכללה לקיום שעות נוספות.  9.3

כל דין על פי  ,לעובדיו עבור שעות נוספותלשלם  מחובתו של הקבלן אין באמור כדי לגרוע .10

,  אולם במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל ניקיוןהצו ההרחבה בענף ובכלל זה החוק 

 לעיל, לא ידרוש 9הקבלן מצהיר כי באם יבוצעו שעות נוספות שלא במסגרת המפורט בסעיף 

אלה. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הקבלן כי יש מהמכללה לתשלום "גב אל גב" בגין שעות 

 עבור ראויה תמורהותוך קבלת ביכולתו לעמוד בתנאי זה מבלי לפגוע באילו מזכויות העובדים 

 .שירותיו

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק,  הקבלןלמען הסר ספק, יובהר כי  .11

או או בנספח זה  עילופיעות בטבלאות שלדין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מ

 .מופיעות באופן חסר

יעדכן את רכיבי השכר אשר משולמים על ידו מעת לעת בהתאם לשינויים ולעדכונים הקבלן  .12

ובהתאם לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה בדיני העבודה ובכלל זה 

ה והסכמים קיבוציים, ככל שיוחלו על , עדכוני שכר, צווי הרחב2013-והניקיון, התשע"ג

 העסקת עובדי נותן השירותים בחצרי המזמינה. 

 המכללהבמקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה,  .13

. יודגש כי הרכיב בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים ת ערך שעת העבודה לקבלןתעדכן א

וספת תקורה ורווח המציע( לא יגדל בעקבות עליית ערך שעת עיל )תל 3.3המופיע בסעיף 

עבודה או בגין תוספת לשעות נוספות. יובהר כי הקבלן מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו 

 במלואן.

לפיצויים ולתגמולים יחולו על רכיבי השכר וכל רכיב אחר בהתאם לדיני  הקבלןהפרשות  .14

ים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון העבודה, ובכלל זה בחוק וצו העסקת עובד

, ובהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על 2013בגופים ציבוריים, תשע"ג 

 הצדדים.

 

   ______________                ______________________ 
 וחותמת שם המצהיר חתימה                 תאריך                                                                   

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי 

ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל חתמו 

 בפניי.      

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 אריך:______________________    חתימת עו"ד/רו"ח וחותמת:___________________ת



 

 מפרט השירותים –נספח ב' 

 
השירותים יסופקו בהתאם לכל דרישות מפרט שירותים זה. יודגש, כי אין במפרט זה כדי לגרוע 

מנה זו מאחריות הקבלן לאיכות וטיב השירותים ומכל אחריות אחרת המוטלת עליו בהתאם להז
 ועל פי כל דין.

 

נה לכלל השטחים בכל המבנים, כולל חדרי הכוו –המכללה ו/או המכללה  מובהר בזאת כי אתר
הרצאות, כיתות חדרי לימוד, מעבדות, משרדים, פרוזדורים מעברים, חדרי מדרגות, מקלטים, 

ת סביבת ולרבו , מחסנים וחדרי אשפהשטחים פתוחים, כבישים וחניות, חניונים תת קרקעיים
 המכללה.

 
 המאכלסים העובדים בצרכי מכסימלית התחשבות תוך עבודתו את לבצע מתחייב הקבלן

 הצורך זה ובכלל ל, לפעו סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה ,בבניין והמבקרים
 לפי הכול ,הפעילות את התואמות לגזרות ובחלוקה הרגילות הפעילות לשעות מחוץ, םבימי לעבוד

 .המזמין הנחיות
 
 

"( אשר יהיו בקשר מול המכללה המפקחהקבלן שייבחר ימנה מטעמו עובד קבוע )להלן: " .1
 לעבודתם השוטפת, והכול בהתאם למפרט שירותים זה וההסכם בין הצדדים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי המכללה תהא רשאית לדרוש את החלפתו של המפקח,  1.1
י שיקול דעתה הבלעדי. הקבלן יהיה מחויב להחליף את המפקח  עפ" איש ניקיוןו/או 

  .ימי עבודה מרגע דרישת המכללה 5לאלתר ובהתאם להוראות המכללה ועד 
ישא בכל התקורות הנדרשות להצבת המפקח במכללה ולציוד הנדרש לו. הקבלן לא  הקבלן 1.2

  יהיה זכאי לכל תמורה נוספת עבור ההצבה והתפעול כאמור.
קידו של המפקח, הקבלן יצייד את המפקח בטלפון סלולארי "חכם" משך כל לביצוע תפ 1.3

 תקופת ההסכם וברכב מטעם הקבלן.
הקבלן ימנה סגן למפקח אשר משימותיו יהיו כמפורט להלן וכן יהווה המחליף של המפקח  1.4

ממלא המקום יהיה בעל ניסיון והשכלה ככל הניתן, "(. ממלא המקוםבהיעדרו )להלן: "
רשת לקיום ובכל מקרה יהיה בעל ניסיון בניהול צוות עובדים ברמה הנד זהים למפקח

. על הקבלן להעביר למכללה אישור בכתב אודות  התחייבוית הקבלן ע"פ מסמכי המכרז
 .ממלא המקוםזהות

על הקבלן להחזיק כ"א זמין ומיומן ובהתאם לדרישות במפרט זה למילוי משימות נוספות  .2
בשעת הצורך ובכל עת שיידרש על ידי  אנשי ניקיון/כח עזר ו/או מפקחיםו/או החלפה של 

 שישובצו במכללה.אנשי צוות   22 כל הפחות מצבת שללו המכללה
ובהתאם  מעת לעת לעובדים הדרכותעל חשבונו רענונים לצוות העובדים והקבלן יקיים  .3

 חומרי ניקוי חדשים וכיוצ"ב. על חידושים בתחום הניקיון,  לצורך
בהתאם לשיקול ת הניקיון ומכללה תהא רשאית לעדכן את מספר עובדי הניקיון  ותכניה .4

במצבי חירום בשל נסיבות של כח עליון, לרבות התפרצות מחלת לרבות אך לא רק דעתה 
 . ימים מראש 7ובלבד שעדכנה את הקבלן בכתב לפחות   הקורונה ו/או אחרת

של השירותים  םהדרושים לצורך ביצועהקבלן להחזיק במלוא הרישיונות וההיתרים  על .5
  .ולפעול בהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות בכל הקשור לביצוע העבודות

 בסעיפיםכמפורט להלן  השירותיםהקבלן יספק את כל האמצעים הדרושים לביצוע  .6
 הרלוונטיים, ללא תוספת תשלום של המכללה.

הגורמים המוסמכים במכללה. מנהל האזור ישתתף בפגישה אחת לחצי שנה, לפחות, עם  .7
 הקבלן ישתתף בפגישות לפי דרישת המכללה.

 תגבור צוות הניקיון .8

 חצרנים/כח עזר/עובדי הניקיוןשל מספר  הזמין תגבורהמכללה תהיה רשאית ל .8.1
 אירועים מיוחדיםקיומם של , או לאור , בהתאם למצב למשימות נוספות במכללה

ולפי שיקול  בהתאם לצרכי המכללה או תאריםהענקת  יטקס לרבות ימים פתוחים,
כח /עובדי הניקיוןוהקבלן יהיה חייב להציב תוספות בכמות  דעתה הבלעדי.

יודגש כי התמורה לשירותים אלו תשולם כשעות  לפי דרישת המכללה. עזר/חצרנים
 עבודה רגילות בהתאם לתעריפי ההסכם.  

ום ובאירועים בלתי מובהר בזאת כי התגבור כאמור לעיל נדרש בעיקרו במצבי חיר .8.2
 .צפויים ולכן לא ניתן לאמוד מראש את כמות התגבורים



 

 :ניקיון/כח עזר/חצרניםתנאים כלליים להעסקת אנשי  .9
הינו ראיון אישי על ידי המכללה טרם תחילת העסקה בפועל  הנ"לתנאי להעסקת  .9.1

ראיונות קבלה לעבודה של כל  ואישורם.  על הקבלן למסור לנציג המכללה במעמד
 את המסמכים הבאים: דעוב

 .צילום תעודת זהות 

  )'טופס הצהרה על מצב בריאותי תקין )טופס ב 

 .) 'טופס הצהרה על שמירת סודיות ) טופס ג 
עבר חפיפה של לפחות משמרת בוקר אחת ומשמרת ערב אחת במכללה על חשבון  .9.2

 הקבלן.
מכללה יובהר כי המבלי לגרוע מזכות המכללה שלא לאשר עובד כלשהו של הקבלן,  .9.3

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקיים ראיון אישי כאמור לעיל. במקרה 
כזה הקבלן יצטרך להעביר למכללה, כתנאי להעסקת הנ"ל את כל המסמכים 

 לעיל. 9.1המפורטים בסעיף 

 .הנדרשים מצוות הניקיון הכשרות וכישורים .10

 

 הגדרת תפקיד:  – מפקח

 במכללה בתאום  ניקיוןות אחראי על של  צוות הנציג הקבלן שמתפקידו לנהל ולהי
 ועל פי הוראות נציג המכללה. 

 המפקח ייצג את הקבלן באופן שוטף. 

  הניקיון במכללה.אחראי על ההתנהלות השוטפת של מערך 

 וידווח לו במכללה  מי שימונה מטעמויהיה כפוף למנהל האחזקה או  המפקח
 בהתאם להוראותיו.

 שעות, לפי החלוקה הבאה: 8במשמרות של  יהיה נוכח במכללה המפקח 

דרישת נציג המכללה בהתאם ל, 7:00-15:00או  8:00-16:00  השעות ןה' בי-בימים א'
 ובתיאום מראש. 

  . 7:00-15:00ביום ו' בין השעות 

בהתאם לדרישת נציג  בשעות חריגותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח יהיה נוכח 
ת המפקח, סגן דלאחר שעות עבו  יון ו/או כח עזר.המכללה, בהם יופעלו עובדי ניק

 המפקח יהיה נוכח במכללה עד לסיום הפעילות באותו היום. 

 יהיה זמין לכל פניה טלפונית/ בדוא"ל מטעם נציג המכללה בכל עת במהלך  המפקח
ביצוע השירותים וככל שעובדי הקבלן מספקים שירותים במכללה, לרבות בשעות 

 חריגות.

  בעל הסמכות להחליט על הפניית משאבי כוח האדם, כלים וחומרים המפקח יהיה
 .וכד' לפי צרכי העבודה בפועל והמשימות השבועיות/חודשיות

  המפקח יהיה אחראי לכך שבכל שעות הפעילות ביום ובערב יהיו באתר מספר
דים, כאמור בהמשך וכנדרש לביצוע המשימות, אך לא פחות במספיק של עו

 מהמינימום הנדרש.

 וודא ביצוע יו הניקיון, ובכללם חצרנים וכח עזראת כל אנשי  יפקח ויחנוך מפקחה
 הנהלים, ההנחיות וההוראות.המשימות על פי 

 לבוש במדי החברה ומצויד בכל האמצעים בעל הופעה נאותה, ניקיון לוודא שצוות ה
 תפקידו.לביצוע 

  רחצרנים/ כח עז/עובדי הניקיוןמכיר ויודע לבצע את כל תפקידי 

 וזאת לפחות פעמיים בשבוע  ניקיוןעל המפקח לבצע ביקורות שוטפות לצוות ה
על המפקח להעביר דיווח  בשעות השגרה כאשר אחת מתוכן תהיה ביקורת פתע .

 48-בכתב למנהל האחזקה או מי שימונה מטעמו על הביקורות, זאת לא יאוחר מ
 שעות לאחר הביקורת.



 

 על כל היעדרות של עובד ניקיון/חצרן  על המפקח לדווח לאחראי מטעם המכללה
 ולדאוג להחלפה כאמור בהסכם.

  ,על המפקח לדווח לאחראי מטעם המכללה על היעדרות מצדו, לרבות בשל מחלה
על המפקח להגיע לפתו ע"י ממלא המקום, כאמור לעיל. חופשה וכד' ולדאוג להח

וכן בעת  , לפי דרישת המכללהבשבוע מספר פעמיםלמפגשים עם נציג המכללה 
 .ואופן ביצוע משימותיו ניקיוןשעולה בעיה  או תקלה הקשורה לצוות ה

 .המכללה תקיים פגישה אחת לשנה עם המפקח וצוות הניקיון 

  על המפקח לעיל,  9ככל שיתקיימו ראיונות אישיים לעובדי הניקיון, כאמור בסעיף
 יון חדש ניקלהיות נוכח בכל ראיון עבודה הנערך על ידי המכללה לאיש צוות 

  בטיחות שמקיימת המכללה.אש והמפקח ישתתף בהדרכות עזרה ראשונה והדרכות 

 

 :נתונים וכישורים נדרשים -מפקח

  בניהול (2016-2020) השנים האחרונות 5 -שנים, ב 3בעל ניסיון ניהולי של מינימום ,
 .מ"ר )מצטבר( 50,000עובדים ומעלה באתרים בהיקף של  10צוות של 

 אקסל, אאוטלוקכגון: ת בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות מחשב בעל מיומנויו ,
 .מערכות דיווח אלקטרוניות וכד'

 יהיה ,לייעודם התאמתם אתו תכונותיהם את כירמ י, ניקו בחומרי והבנה ידע בעל 
, מעודכן בחידושים השונים בתחום באשר לשימוש בחומרי הניקוי וזהיר ערני

 לוגיות חדשות וכד'.הניקיון לרבות בקשר לחומרים, טכנו

 ודובר שפות אחרות הנחוצות לתקשורת  קרוא וכתוב -דובר עברית ברמת שפת אם
  .עם צוות הניקיון

 בעל רישיון עבודה בגובה 

 :ממלא מקום המפקח

 ולמלא  על צוות הניקיון במשמרת ערבולפקח היות אחראי שמתפקידו ל נציג הקבלן
 . את מקום המפקח בהיעדרו

  משמרת ערב )ולא בנוסף(מצבת עובדי הניקיון בהוא אחד מממלא מקום המפקח 

  במדי החברה  יםלבוש נאותה ושהם ניקיוןצוות ההופעת לבדוק ולוודא ש הנ"לעל
 ו.יתובכל האמצעים לביצוע משימ יםומצויד

  לדאוג לאיוש כוח אדם למשימות על פי המפורט בדרישות המכרז הנ"לעל. 

 הממונה מטעם המכללה.יאה מצד להיות זמין טלפונית לכל קרנ"ל על ה 

  להעביר דיווח על בסיס יומי למפקח על ביצוע העבודות הנדרשות, הספקים  הנ"לעל
 של משמרת ערב וכד' במערכת הממוחשבת. 

 

 :מנקה/חצרן

 יקיון במוסדות ודובר עברית ברמה בסיסית.בעל ניסיון בנ 

 ( 2לפחות שני )בודה בגובהבעלי רישיון ע )מנקה או חצרן( יקיוןעובדי נ 

 יסייע למחלקת האחזקה ולמחלקת אשר  ובד תפעול כלליישמש גם כע חצרן
עריכת שולחן עם כיבוד ועמדת  , לרבותאירועים וכנסים במכללה בהתאם לדרישתם

 .לדאוג שהאיזור יהיה נקי וכד'קפה, 

 :משמרות העבודה

  תהיינה צוות הניקיון ובכללם אחראי משמרת ערב והמפקחשעות העבודה של 
שעות עבודה  8בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובכל מקרה לא יעלו על 

 במשמרת. 

  מנקה/חצרן/כח עזר/אחראי משמרת למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, העסקת
 מעבר לאמור לעיל  תבוצע אך ורק באישור מראש ובכתב שלנציג  המכללה. ערב



 

 

 עובדות ניקיון -ה  -בימים א

שעות  ה בניין כלכל
 מספר עובדים  לעובד

 3 8 שלוש עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה 15:00-7:00בין השעות 
      1עובדת אחת לקומת מרתף וקומת כניסה + קומה  

     2עובדת אחת לקומה 
     3עובדת אחת לקומה 

      
 3 7 שלוש עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה 22:00-15:00בין השעות 

     דת אחת לקומת מרתף וקומת כניסהעוב
     2עובדת אחת לקומה 
     3עובדת אחת לקומה 

     בניין ווסטון  
 3 8 שלוש עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה 15:00-7:00בין השעות 

     עובדת אחת לקומת כניסה
     []כולל ספריה 2+  1לקומה  עובדת אחת

     3 עובדת אחת לקומה
      

 3 7 שלוש עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה 22:00-15:00בין השעות 
     עובדת אחת לקומת כניסה

      2+ 1עובדת אחת לקומה 
      3+  2עובדת אחת לקומה

     בניין פומנטו  
 2 8 שתי עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה 15:00-7:00בין השעות 

     1ה מרתף+כניסה+קומעובדת אחת לקומת 
     +ספריה בקומה הראשונה3+ 2עובדת אחת לקומה  

   
 2 7 שתי עובדות ניקיון לפי החלוקה הבאה  22:00-15:00בין השעות 

      1עובדת אחת לקומת כניסה + קומה 
     2+3עובדת אחת לקומה 

 עובדות ניקיון -בימי ו וערבי חג 
  

     בניין כלכלה 
 3 8 7:00-15:00 עובדות ניקיון בין 3

     בניין פומנטו
 2 8 7:00-15:00עובדת ניקיון בין  2

     בניין ווסטון 
 3 8 7:00-15:00עובדות ניקיון בין  3

 * חצרנים –ה  -בימים א
  

 2 8 7:00-15:00משמרת בוקר בין  השעות 
 2 5 15:00-20:00משמרת צהריים בין השעות 

 * חצרנים -בימי ו' וערבי חג
  

 2 8 7:00-15:00בין השעות 
אשר יסייע למחלקת האחזקה ולמחלקת אירועים וכנסים במכללה  חצרן ישמש גם כעובד תפעול כללי*

 ., כאמור לעילבהתאם לדרישתם
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  ,להנחיות נציג המכללה, ויבצעו  ףכפו היהי כל צוות הניקיוןבנוסף לקבלן ולמפקחים
 את הוראותיו.

 עובד כל ובסמכותו להרחיק מיד מתפקידו  ניקיוןג המכללה יבצע ביקורות נצי
אשר פעל בניגוד להנחיות ללא מתן כל הסברים. על הקבלן   חצרן/כח עזר/ניקיון

 .שעת מרגע קבלת דרישת המכללה 48יהיה לדאוג למחליף באופן מידי  ועד 
 

 :הופעה 14

  במכללה הניקיוןצוות הקבלן מתחייב לוודא הופעה נקייה ומסודרת של.  

  יופיעו בתלבושת אחידה כח עזר/חצרנים/עובדי הניקיוןהקבלן מתחייב כי. 

 ה , כולל נעלי עבודאחידים מדים של סטים 2 לפחות , על חשבונו,לעובדיו יספק הקבלן
 .עת בכל העובד את ישמשו המדים תקניות.

 אחראי יהיהו/או המפקח  הקבלן  ואת שם המכללה. הקבלן שם את ישאו המדים 
 .ונקיים מגוהצים ,שלמים בבגדים יופיעו שהעובדים לכך

 המשך לפסול יוכל הממונה ת.מסודר והופעה אישית היגיינה על ישמרו הקבלן עובדי 
 .הנדרשים ההופעה בתנאי יעמוד שלא עובד עבודת

 להחליף כל ציוד בגין בלאי שימוש.  מתחייב הקבלן 

 

 : ציוד וחומרי ניקוי 15

לצורך מתן השירותים, על חשבונו וכן  יםהבא והחומרים ק את הציודהקבלן מתחייב לספ 15.1
 וחומרי הניקיון מתחייב הקבלן לדאוג כי לאורך כל תקופת מתן שירותים יהיה הציוד

 .במצב תקין ובמידת הצורך להחליפו במידי

בנוסף מתחייב הקבלן להשתמש בכלים ובחומרים שלא יגרמו נזק למבנים, שטחים,  15.2
ושיעמדו בדרישות כל תקן מחייב באשר לכלים, החומרים צמחיה וכיוצ"ב  רהיטים, ציוד,

ויהיה אחראי לכל נזק או פגם אשר יגרם לנ"ל כתוצאה משימוש בציוד והציוד הרלוונטי, 
 ו/או חומרי ניקיון של הקבלן.

 רשימת ציוד:  15.3

  סולמות תקניים בעלי תו תקן של מכון התקנים 

 ון התקנים שואבי אבק תקניים בעלי תקן של מכ 

  מכונה לשטיפת רצפות 

 מכונה לשטיפת שטיחים 

  מכונה לשאיבת מים 

  דליים 

  מגבים לניקוי רצפות חדרים 

  סמרטוטי מיקרופייבר 

 מטאטאים לכל סוגי המשטחים 

  יעה לאיסוף  אשפה 

  מוטות טלסקופיים לניקיון 

 מטליות לכל סוגי המשטחים 

 ות, כיורים, ברזים  ועוד מברשות לניקוי מוצרי ואביזרי אינסטלציה, אסל  

  מגבים 

   מטליות רצפה מיקרופייבר או אחרים שיאושרו על ידי המכללה  

 מגרפה, מטאטא כביש וכוחשמלי מפוח -כלים לניקוי חצרות , 

  מכונה לשטיפת שבילים 



 

 מכונה לשאיבת בדלי סיגריות ועלים יבשים 

  מכשיר קיטור לניקוי חצרות 

 מנקות מנירוסטה או ממתכת צבועה באיכות טובה/עגלות תקינות ואסטטיות למנקים 

  הבנייןמעגלות להוצאת אשפה 

  שלטי אזהרה זהירות רצפה רטובה 

 כל ציוד שיחסר לביצוע העבודה יסופק על ידי חברת הניקיון וללא עלות נוספת 

 חומרי ניקוי 15.4

 את כל חומרי הניקיון מכל מין וסוג שהוא שיהיו וועל אחריות וספק על חשבוני הספק 15.4.1
 , לפי הפירוט שלהלן.דרושים לביצוע עבודות הניקיון בקמפוס

מהסוגים והיצרנים שיאושרו על ידי  ,על כל חומרי הניקיון להיות באיכות גבוהה 15.4.2
הממונה מטעם המכללה ובכמות מספקת הדרושה לביצוע כל המטלות ברמה הגבוהה 

 ביותר וללא פגיעה בציוד המכללה

 רשימת חומרי הניקוי: 15.4.3

 ת רצפותנוזל לשטיפ 

  חומרי עזר לקרצוף רצפות 

  חומרי עזר לניקוי פרקטים ורצפות לינולאום 

 נוזל לניקיון משטחים 

  חומר לניקיון וילונות וחלונות מבריק קריסטלי דוחה אבק 

 חומר מבריק נירוסטה 

 וברזים אמבטיות ,קרמיקה מנקה -ועובש חלודה ,אבנית מסיר 

 בות  אקונומיקה חומרי חיטוי לחדרי השירותים וסניטריה לר 

 שמפו לחיטוי שטיחים+ חומר להסרת כתמים 

  נוזל לניקוי כלים 

 חומר לניקוי לוחות מחיקים 

 חומר לניקוי קירות צבועים בצבעי שמן 

 פקסים טלפונים ומכונות צילום  מדפסות, ,תרסיס אנטי סטאטי לניקיון מחשבים 

  חומר לניקוי רהיטים 

 חומרי ניקוי ריחניים לחדרי שירותים 

 ומרי ניקוי לשולחנות וכסאות ח 

  חומרי ניקוי לניקוי ריהוט חצר 

 כשירות לבצע את העבודה/בדיקות רפואיות 16

 האמור .ממחלות סובלים אינם שעובדיו המבטיחים רפואיים אישורים מונהלמ יספק הקבלן
 לדרוש רשאי יהיהנציג המכללה  .השירותים ובחדרי במטבחונים הפועלים הניקיון לעובדי במיוחד
 .עת בכל ,נוספות בדיקות
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 ניקיון רבעוני ניקיון חודשי ניקיון שבועי  ניקיון יומי איזור

כיתות + אולמות 
+ אודיטוריום 

 +ספריות

כניסה לכיתות במהלך יום הלימודים לריקון 
פחים +טאטוא )לפי תכנית שתגובש עם 

 אחראי מטעם חברת הניקיון( 

 חי אוורור של מזגניםפת   ניקיון מסכי הקרנה

שטיפה יסודית של כיתת לימוד כולל הרמת 
 כיסאות 

ארונות  ,הזזת פודיומים ניקיון וילונות  ניקיון עמדת מרצה סגורה
  'וכו

   ניקיון שקעים  + פאנלים  ניקיון ושטיפת פחי אשפה  ניקיון שולחנות כתיבה כולל מסתור רגליים

בהתאם  -חדרי חשמל ניקיון תקרות אקוסטיות  ניקיון קירות מכתמים  כתיבה ניקיון כסאות סטודנט כולל משטח
לתכנית שתינתן על ידי 

 נציג המכללה

קיון יאבק ונ -ניקיון לוחות מודעות ניקיון לוחות כתיבה
 זכוכיות

ניקיון דלתות ומשקופים משני 
  צדיהן

בהתאם   -מחסנים 
לתכנית שתינתן על ידי 

 נציג המכללה

   ניקיון תמונות במסדרונות    מדת מרצה  ניקיון ע

ניקיון של מסדרונות הקמפוס כולל שולחנות 
וכורסאות וסידור כל הכיתות לפי אופי 

אחר שיתעורר,  או בהתאם לצורך הכיתה
  לרבות לטובת סדנאות וכיוצ"ב

ניקיון מתקני השתיה ברחבי 
 הקמפוס 

   שאיבה וניקיון של ריפודים 

   ניקיון מעקות זכוכית    ניקיון מעקות 

ריקון פחי אשפה במסדרונות ריקון מאפרות 
 במרפסות 

ניקיון של לוחות המודעות   
 ומתקני השילוט בקמפוס 

  

       פינוי כלל האשפה לפחים המרכזיים 

       ניקיון דלתות 

       ניקיון חדרי מדרגות

דגשים  -ספריות
 נוספים

קרצוף שטיחים והסרת  אבק ממדפי הספרים  ניקיון שולחנות כתיבה 
 כתמים 

 הזזת מכונות צילום 



 

 ניקיון רבעוני ניקיון חודשי ניקיון שבועי  ניקיון יומי איזור

ניקיון של מדפי הספרים  ניקיון יסודי של חדרי לימוד ושקט  ניקיון כסאות 
 ברוטציה 

  

שאיבה של השטיח/טאטוא במקומות שאין 
 שטיח

קוי אבק ינ
 ממחשבים/מדפסות/מכונות צילום

    

       ריקון פחים

של חדר השירותים והמטבחון בסוף ניקיון 
 כל יום 

      

כניסה אחת לחצי שעה  לניקיון כולל  חדרי שירותים
אקונומיקה וריקון פחים ודיווח על הניקיון 

 באמצעות מערכת דיווח אלקטרונית

ניקיון בקיטור של הרצפות 
וקרמיקה )או כל דרך אחרת 

 יסודית(

 ניקוי פתחי אוורור  ניקיון תקרות מאבק 

מילוי נייר טואלט, נייר לניגוב ידיים, סבון, 
 מטהר אויר )לאורך כל היום(

     ניקיון יסודי של דלתות ומראות 

משמרת ערב ניקיון יסודי כולל אקונומיקה 
 ודלתות ומראות עם חומרי ניקוי מתאימים

ניקיון של מיכל ההדחה  וחרסינות 
 ברזים וכיורים 

    

משרדים 
, כולל ומטבחים

 י ישיבותחדר

 3טאטוא הרצפות באופן יומי ושטיפה 
 פעמים בשבוע )כולל יום שישי(.

ניקיון מדפים משרדים  הזזת ריהוט  שטיפה יסודית 
 ומטבחים 

ניקיון מטבחונים, שטיפת כיורים, שיש, 
ו  4שולחנות, כסאות וניקיון מיקרוגלים  תמי 

 שטיפה יסודית בסוף כל יום 

של ניקיון אבק ברמה היסודית 
מדפים, ריהוט וכיוצ"ב )לרבות 

 מעל גובה העיניים(

 ניקיון תמונות  הסרת כתמי ידיים מזכוכיות

חדרי סגל וחדרי ישיבות ינוקו בכל סוף יום, 
 שיהיו מוכנים ליום למחרתעל מנת 

ניקיון יסודי של המקררים  + 
 מיקרוגל +מכשירי חשמל קטנים 

   שאיבה / ניקוי מחיצות 

בהתאם לקריאה  חדרי ישיבותבנוסף ניקוי 
 של מנהלת התפעול או מי מטעמה

ניגוב אבק משולחנות , מכשירי 
 טלפון

ניקיון מגירות וארונות מטבח 
 מבפנים 

  

משרדי ג'וינט ישראל וכיתות הלימוד: ריקון 
 אשפה+ אבק מרהיטים +טאטוא +שטיפה 

ניגוב מחיצות זכוכית ונירוסטה 
 מטביעות אצבעות.

   ת של חלונותניקיון מסילו

   ניקיון וילונות    

   שאיבת שטיחים     



 

 ניקיון רבעוני ניקיון חודשי ניקיון שבועי  ניקיון יומי איזור

ניקיון יסודי של חדרי מדרגות       חדרי מדרגות
 הפנימיים והחיצוניים 

  

חצרות, מרפסות 
 וחניון

 יות ניקיון של שמש ניקיון בקיטור של הרחבות ניקיון דחסנית כולל חדר דחסנית ניקיון ושטיפה למאפרות שנמצאות ברחבה.  

במועדים של חופשות או  הסרת כתמים מהרחבות  פחי אשפה שטיפת חדרי אשפה+ טאטוא וניקיון הרחבה המרוצפת והחניונים.
פגרות כפי שיתואמו עם 
הממונה מטעם המכללה 

ולפחות פעמיים בשנה 
 יבוצעו:

ניקוי חיצוני של חלונות 
שהגישה אליהם דורשת 

אמצעים מיוחדים  
ות / )סנפלינג ו/או סולמ

 **ג'יני( 
 

שהגישה ניקיון החלונות 
אליהם דורשת אמצעים 

יבוצע מיוחדים כאמור 
בהתאם להצעת מחיר 

 נפרדת

ניקיון לריהוט חצר כולל מרפסות בכל 
 הבניינים 

   ניקיון בקיטור של ריהוט חצר  שטיפת פחי אשפה  בחצר 

איסוף וניקיון לכלוך בין השיחים וערוגות 
 צמחים

בבניין  3קומה  שטיפת מרפסת
כלכלה )מתחם ג'וינט( + שטיפת 

 מרפסות בכל הבניינים 

    

       טאטוא מרפסות וחדרי מדרגות חיצוניים 

       פעם ביום-שטיפת רצפה וניקוי מעקות  מעליות

       אחת לשעה -ניגוב וחיטוי כפתורים 



 

 ניקיון רבעוני ניקיון חודשי ניקיון שבועי  ניקיון יומי איזור

ניקיון דלתות המעלית, מראות ומסכי 
  הקרנה הנמצאים במעלית 

      

 עמדות שמירה

ניקיון עמדות שמירה כולל דלפק ושירותים 
 פעם ביום בשעות הערב בתיאום מראש 

     ניקיון יסודי של הגלגלת והדלפק  

 

 



 

 

 )נדרש למילוי ע"י המציע הזוכה בלבד. אין למלא במועד הגשת ההצעה( טופס א'
 במכללה האקדמית תל אביב יפו צוות ניקיוןטופס מועמד ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א. פרטים אישיים:
 

 _______________ . שם משפחה ______________ שם פרטי _______________ ת.ז.

 תאריך לידה _____________ ארץ לידה _______________ שנת עליה _______________.

 מצב משפחתי _______________.

 _____.-כתובת _________________________________ טלפון ________
 

  



 

)נדרש למילוי ע"י עובדי המציע הזוכה בלבד. אין למלא במועד הגשת  טופס ב'
 ההצעה(

 

 
 

מחלות כרוניות או  הנני מצהיר כי מצב בריאותי תקין, למיטב ידיעתי איני סובל מכל סוג שהוא של
 במכללה. ניקיוןבתפקידי ה מלא את כל הקשורמחלות אחרות, אין לי כל מגבלה גופנית ל

 

 

 

 

 

 : ____________________ חתימה: ___________________עובדשם ה



 

)נדרש למילוי ע"י עובדי המציע הזוכה בלבד. אין למלא במועד הגשת  טופס ג'
 ההצעה(

 

 
 -שמירת סודיות מידע

 הנני מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר לאחר שלא במסגרת מילוי תפקידי, כל מידע, ידיעה, 

 חה, הקשורים לעבודתי.מסמך או שי

 

 

 ,118הובא לידיעתי כי אי מילוי התחייבות זו, עלול להיות עבירה על סעיף 

 .1977לחוק העונשין, תשל"ז  

 

 

 

 

 

 : ______________________  חתימה: ______________________העובדשם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ערבות ביצוע -נספח ג' 

 
 

 לכבוד  

 תל אביב יפוהמכללה האקדמית של 

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

_______ _ים חדשים(, שתדרשו מאת ________אלף שקל מאתיים )במילים: ₪  200,000  

 למכללה האקדמית תל אביב יפו.  ניקיון ופיקוחלאספקת שירותי בקשר למכרז "( החייב)להלן: "

  

מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים אנו 

לבין המדד  "( בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש   המדדלצרכן )להלן:" 

עון שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לט

 בקשר לחיובים כלפיכם.   חייבכלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל

  

 ועד בכלל.  _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   

  

 . החייבמאנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב 

  

  

  

         חתימה              תאריך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קיום ביטוחיםאישור  –נספח ד' 

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

ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט 
 להלן:

 
, המכסה את כל רכוש הקבלן המשמש לצורך ביצוע ההסכם, על בסיס ביטוח רכוש .1.1

יכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות כנגד הסיכונים ערך כינון, כנגד הס
 הבאים:

 קוד הסעיף 
 316 כיסוי רעידת אדמה

 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

 
 (. 309כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המכללה )קוד סעיף  

 
לערוך ביטוח רכוש כאמור לעיל, למרות האמור, מוסכם כי לקבלן הזכות שלא 

להלן כאילו  8במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 
 נערך הביטוח במלואו. 

 
למקרה ובמצטבר  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1.2

 לתקופת ביטוח שנתית. 
 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
 321 המכללה -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 הגדרת המכללה כצד ג'
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי

  חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף ו/או רכוש
 

לעובד, למקרה  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .1.3
ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המכללה כמבוטח נוסף היה 

 (.319וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הקבלן )קוד סעיף 
 

כל ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי המכללה ויכללו סעיף לפיו מוותרים  .2
 (.328ענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה )קוד סעיף המבטחים על כל ט

 
כל חריג אם קיים בביטוח הקבלן לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת  .3

 הזהירות של הקבלן ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.
 

ללה, לפני תחילת ביצוע ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, על הקבלן להמציא לידי המכ .4
, כשהוא 1'דפח נסההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח, המצורף כ

חתום בידי מבטחי הקבלן. מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי המכללה 
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומדי 

 ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.  תקופת
 

כן על הקבלן לערוך ולקיים  למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות  .5
הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ן תשלומים לביטוח לאומי וככל שרלוונטי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מת
השירותים ו/או המובאים על ידי הקבלן לחצרי המכללה. כן מתחייב הקבלן לערוך ביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 למקרה.₪  600,000
 



 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח  .6
ם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע הינ

מלהעלות כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעם המכללה בכל הקשור לגבולות האחריות 
 כאמור.

 
למכללה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן  .7

סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים כאמור לעיל, במפורש לרבות 
המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת 
ביצוע השירותים ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת 

 להתאים את הביטוחים להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 
ן פוטר את המכללה ו/או מי מטעם המכללה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש הקבל .8

המובא לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, וכן בגין כל אובדן תוצאתי 
שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או 

כללה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעם המ
 פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .9

נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג 
 בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.  כי 

 
מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא המכללה ו/או  .10

 חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה למכללה. 



 

 
 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את א
כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר 

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.האמור בפולי
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

המכללה האקדמית שם: 
 יפו -של תל אביב

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 580233252ת.ז./ח.פ. 

ת"א  2מען: רבנו ירוחם 
68182 

 

 מען:

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  עמטב סכום

 רכוש 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316      
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 314
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור
 ראשוניות 328

       
       
       

 קבלנים וקבלני משנה 307 ₪  4,000,000     צד ג'
  כיסוי לתביעות המל"ל 315
מבוטח נוסף בגין מעשי  321

 –ו/או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מבקש האישור מוגדר  322
 כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור   

מבוטח נוסף היה  319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
וייחשב כמעבידם של מי 

מבקש  –מעובדי המבוטח 
 ישורהא
 ראשוניות 328
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור
        אחר

 
 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

057 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

ום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר י 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 

 



 

 שמירת סודיות –נספח ה' 
         
 תאריך: ________       

 לכבוד
 יפו-אביב-המכללה האקדמית תל

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לסודיות ואבטחת מידע 
 

"( מעוניינת להתקשר עם המכללהן: "יפו )להל-אביב-והמכללה האקדמית תל :הואיל
__________________________ ח.פ. ____________ 

"(, בכפוף השירותים" -לצורך_________________________ )להלן: "הקבלן" ו
 למתן התחייבות זו;

 
, או שהם עלולים להיחשף, למידע סודי ו/או וועובדי, ייחשף הקבלן ובמסגרת העבודה :והואיל

למידע שהוא קניינה של המכללה, ולרבות למידע שהינו חלק ממאגרי מידע  עסקי ו/או
מוגנים על פי חוק ו/או מידע פרטי או רגיש כלשהו,  תנאי לעבודת החברה הנו חתימתה 

 על כתב התחייבות בלתי חוזרת זה;
 

 
 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

 
שר עם העבודה בכתב, בע"פ או בכל צורה המידע הסודי: כל המידע בק -בכתב התחייבות זה   .1

אחרת, בין שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו, הקשור בדרך כלשהי למכללה ו/או לעסקיה ו/או 
לקוחותיה ו/או ספקיה ו/או לרכושה ו/או לעובדיה ו/או לסטודנטים הלומדים ו/או 

ם, תנאי המתעתדים ללמוד בה ו/או לאנשים והגופים עמם היא מצויה בקשרים עסקיי
ההתקשרות עם מי מהם ו/או כל דבר ועניין אחרים המכילים מידע סודי או בעל אופי עסקי 

ידי החברה במסגרת העבודה או בין -ידי המכללה ובין אם נוצר על-ו/או כלכלי, בין אם נוצר על
 "(.המידע הסודיאם התקבל מצד שלישי )כל האמור לעיל ולהלן: "

 סודי לא יהיה כלול:למרות האמור, במסגרת המידע ה .2
 מידע אשר נוכיח, כי היה ברשותנו או שקיבלנו מצד ג' טרם תחילת העבודה ; .2.1
מידע אשר מהווה או הופך להיות נחלת הכלל שלא בדרך של הפרת חובת הסודיות על פי  .2.2

 הסכם זה;
מידע שיש חובה חוקית לגלותו ובלבד שגילינו אותו אך ורק לגורם כלפיו מוטלת עלינו  .2.3

 ותו. במקרה כאמור, אנו מתחייבים להודיע על כך באופן מיידי למכללה; חובה לגל
 מידע שפותח על ידינו באופן עצמאי ללא הפרה של חובת הסודיות על פי הסכם זה; .2.4

אנו מצהירים ומאשרים בזה, כי ברור וידוע לנו, שהמידע הסודי הוא קניינה הבלעדי של  .3
רב עבור המכללה, הנוקטת בצעדים לשמירה על המכללה, הוא מידע רגיש ביותר, הוא בעל ערך 

 סודיותו וגילויו עלול לגרום נזקים והפסדים למכללה. 
אנו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שנקבל מהמכללה ו/או מידע סודי  .4

שניחשף אליו במסגרת העבודה, לא לאפשר גישה אליו, לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום 
לא להעתיקו ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים להעתיקו, אלא אם כן אדם או גוף, 

ניתנה לכך רשות מוקדמת בכתב מנציגיה המוסמכים של המכללה. אנו מצהירים ומאשרים 
 בזה כי לא נעשה שימוש במידע הסודי אלא לצורך ביצוע העבודה. 

והתקנות מכוחו  1981-הפרטיות, תשמ"א הגנת ידוע לנו כי על חלק מהמידע הסודי חל חוק  .5
 ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות כל דין בקשר עם המידע הסודי. 

אנו מתחייבים להודיע לאלתר ובכתב למכללה על כל מקרה של אובדן ו/או חשד לאובדן מידע  .6
סודי ו/או להעתקו ו/או לזליגתו ו/או בגין כל חשש לפגיעה בפרטיות הנובעת מהפרת חובת 

 ינו.הסודיות המוטלת על
מייד עם דרישתה הראשונה של המכללה, ולכל המאוחר עם תום תקופת ההתקשרות, אנו  .7

מתחייבים להשמיד או להשיב למכללה כל מידע סודי שנמסר לנו, לרבות כל רישום )מכל מין 
וסוג שהוא, בכתב או בדפוס ובין בעותק דיגיטאלי או בכל צורה אחרת(, מסמך, מוצר ו/או 

 או עיבוד שלהם, שקיבלנו לצורך ההתקשרות, או שנוצרו במהלכה. העתק ו/או תרגום ו/
י אנו מצהירים ומאשרים בזה כי ברור וידוע לנו כי הגישה למידע הסודי ו/או המידע הסוד .8

, היא לצרכי העבודה בלבד, והננו מתחייבים כי לא נעשה המותר לעיבוד ו/או העברתו לקבלן
ו/או המידע המותר לעיבוד מתוקף העבודה לכל שימוש בגישה המתאפשרת לנו למידע הסודי 

צורך אחר. אנו מתחייבים לאפשר גישה למידע הסודי רק לאותם עובדים מטעמנו על בסיס 
"צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד ולדאוג שכל אחד מהם יחתום על התחייבות 



 

מחויבים לפני וכתנאי אישית לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח התחייבות זו ובשינויים ה
למתן גישה למידע הסודי. אנו מתחייבים כי נצמצם עד למינימום ההכרחי את מספר האנשים 
הפועלים מטעמנו אשר תהיה להם גישה למידע הסודי. כן אנו מתחייבים כי בכל התקשרות עם 

ידי המכללה לרבות גילוי המידע הסודי לקבלן -קבלן משנה, ככל וההתקשרות תאושר על
 שנה, יכלול ההסכם ההתקשרות עימו את כל התחייבויות החברה מכוח כתב התחייבות זה. המ

אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה  .9
אליו, אלא לשם העבודה בלבד, ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת המידע הסודי, ובכל 

 פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך.  מקרה אמצעים שלא יהיו
 

כל ההתחייבויות המפורטות בכתב התחייבות זה לעיל, הינן לתקופה בלתי מוגבלת בזמן  .10
ויחולו גם לאחר  תום  תקופת ההתקשרות. ידוע לנו כי הפרת התחייבות זו עלולה לגרום לנזק 

גל ו/או העובדים ו/או כספי ו/או אחר למכללה ו/או לפגוע בפרטיותם של מי מחברי הס
הסטודנטים ו/או המועמדים של המכללה, ולפיכך אנו מתחייבים לשפות את המכללה בגין כל 

 נזק שייגרם לה עקב הפרת התחייבותו זו.  
 
 

 אני הח"מ ________________________ ת.ז. _____________________
_____ מכהן כ_________________________ בחברת ________________

ח.פ.___________________, מתחייב באופן אישי לדאוג לקיום התחייבויותיה לעיל של החברה. 
 ידוע לי כי המכללה רואה בהתחייבות דלעיל כהתחייבות שלי ושל החברה ביחד ולחוד.

 
   

_________________________  
 _____________________________ 

 חתימה       תאריך                   
 
 
 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, עו"ד _______________ מאשר כי גב' / מר___________________ נושא/ת ת.ז. 
__________________/ המוכר לי אישית מורשה לחתום בשם החברה וחתימתו מחייבת את 

 החברה לכל דבר ועניין.
 
 

____________  _________________________ 
 + חותמתחתימה      תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -נספח ו'

 
 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר כי עלי שהוזהרתי
 :כלהלן מצהיר

אצל המציע, ואני  _______________ כ כהןמ"(  ההמציעחב' __________ )להלן: " נציג יאנ
 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים המציע מקיים ומתחייב להמשיך .1
לים על המציע זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הח

המכללה וכפי שיחולו בכל כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם 
  . תקופת הסכם ז

 
שלפני המועד להגשת הצעות במכרז  השנים הורשעו בשלוש לא בו שליטה* בעלי או המציע .2

 .העבודה דיניבגין הפרת בעבירות 
 

לחוק  5ח עבודה שמונה לפי סעיף המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפק .3
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1985-העבירות המינהליות, התשמ"ו

 בשל הפרת דיני העבודה.
 

בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו על המציע או מי מבעלי השליטה   .4
 חוקי העבודה.עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על 

 
 והקנסות ההרשעות בדבר ת"התמ במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל של אישור יצרף המציע
 .או העדרם כאמור

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" בעל שליטה* "
 
 
 

 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך
 

 וחותמת חתימה  כתובת  תפקיד

 
 אישור

____, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ________
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

אישר את נכונות נשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעו
 . בפניעליה חתם/ה הצהרתו ו

 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי
 

 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בדיםקיום חובות בעניין שמירה על זכויות עו -תצהיר בעל שליטה  -2ו נספח
 

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

 
( במציע 1981 –הנני משמש כבעל שליטה )כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   .1

._________   
החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים יב להמשיךהמציע מקיים ומתחי .2

זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

כפי שיהיו בתוקף המכללה, כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם 

  . במהלך תקופת הסכם זה

בגין הפרת חוקי עבירות ועד להגשת הצעות במכרז בפני המשל השנים הורשעתי בשלוש לא .3

-בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בהמפורטים  העבודה

2011, 

בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו עלי עיצומים כספיים בשל  .4

 על חוקי העבודה.יותר משש הפרות המהוות עבירה 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 

___________ 
 המצהיר

 
 
 

 אישור
 

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

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה  ___________ברחוב 

ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  עצמו/ה על

להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.

 
 ________ ___________________________ ___________ 

 רך דיןחתימת עו          חותמת ומספר עורך דין  תאריך
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פיצויים מוסכמים –' נספח ז

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם בין הצדדים, כי כל אחד מן הליקויים המפורטים 
יש , בין השאר, לנכות מסך התמורה שה של הסכם זה, שבגינה רשאית המכללהלהלן מהווה הפר

ות ו/או סעד העומדים , וזאת מבלי לגרוע מכל זכבגין השירות סכומים כמפורט להלן לשלם לקבלן
 מכוח הוראות הסכם ו/או הוראות הדין: לזכות המכללה

 
פיצוי מוסכם  הפרה

 )בשקלים(
 מדידה

 למקרה 400 אי ביצוע עבודה יומית כמפורט 

 למקרה 800 אי ביצוע עבודה שבועית כמפורט 

אי ביצוע עבודה תקופתית )חודשית ו/או רבעונית( 
 רט כמפו

 למקרה 1500

 למקרה 300  8:30פח  בחצר שלא מרוקן עד לשעה 

 למקרה 300 בהתאם למפרט   7:30כיתה לא נקיה עד לשעה 

חוסר בנייר טואלט/ נייר ניגוב ידיים / סבון עד 
  8:00לשעה

 למקרה 300

ניירות / בדלי  - 8:00חזית הבניין מלוכלך עד 
 סיגריות / אריזות מזון / פסולת

 קרהלמ 500

בדלי סיגריות / כוסות  -  8:00חנייה מלוכלכת עד 
 פסולת  /

 למקרה 500

קרמיקה לא נקייה,  - 7:30שירותים לא נקיים עד 
 אסלות לא נקיות, רצפה מלוכלכת 

 למקרה 500

אי מילוי יומן מעקב יומי על ביצוע מטלות 
 הניקיון 

 למקרה 200

 למקרה 2000 הפרה חוזרת של סעיף לגביו ניתנה הערה בכתב 

   2000 אי הפעלת מנגנון מסודר לדיווח נוכחות עובדים 

 למקרה 200 עובד ללא ביגוד שאושר 

לשעת  200 עדרות של המפקח ללא הודעהיאיחור / ה
 היעדרות 

עלות יום עבודת  עדרות מפקח מעבר ליום עבודה ללא מחליףיה
 מפקח 

 למקרה

 
עד קבלת אישור המכללה למפקח המוצע אי 

 זכיה תאחר חודשיים ממועד קבלת הודעל

 למקרה 2000

לכל שבוע   1000 הצבת מפקח אשר אינו בעל רישיון עבודה בגובה
שבו מוצב 

מפקח ללא 
רישיון עבודה 

 בגובה
 למקרה 5000 עובד שמועסק בניגוד לדרישות )קטין / עובד זר(

 ליום 150 מחסור בחומרי ניקוי / ציוד כנדרש

במקרה  500 כחוקאי תשלום לעובד 
רק  -הראשון

ככל שאי 
התשלום 

לעובד כחוק 
לא תוקן 

ימים  30בתוך 
לאחר 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהקבלן קיבל 
הודעה על כך 

בכתב. בכל 
מקרה נוסף 

)מהשני 
וטל יואילך( 

 כקנס מיידי. 
 למקרה 1000 שימוש בחומרי ניקיון שלא אושרו מראש

 למקרה 500 אי החלפת סמרטוטים/מטליות 

לשעת  200 בד ממשמרת ללא מחליףעדרות עויה
 היעדרות

 לשעה 200 איחור עובד למשמרת



 

 

 נוהל בטיחות – נספח ח'

 

 

 

 הנושא: הוראות והנחיות בטיחות
 בסיסיות לעובדים המועסקים בעבודות ניקיון      

 

 

 

 מך זה לפני תחילת לא יועסק/ תועסק עובד/ת ניקיון אלא אם תודרך/כה בהתאם למס

 העבודה. 

 .על עובדי/ות הניקיון להכיר את השילוט וסמלי האזהרה בשטח עבודתם 

  אסור להשתמש  –יש להכיר את אופן השימוש במעברים, יציאות החירום, מעליות

 במעליות בשעת חירום/ שריפה.  

 חל איסור  –י חומרי ניקוי, נייר טואלט, מגבות נייר, יאוחסנו רק במקום ייעוד ,כלי עבודה

 לאחסנם בחדרי חשמל/תקשורת /כיבוי.  

  חל איסור  –אין להשתמש בחדרי חשמל/ תקשורת/ מחשבים וכדומה כחדרי הלבשה

 לאחסן בהם בגדים/חלוקים /נעליים וכיוצ"ב.

  הקבלן ידאג לכל ציוד המגן האישי הדרוש לביצוע עבודתם כגון: נעלי עבודה, בגדי/חלוקי

 מגן וכד'.עבודה, כפפות, משקפי 

 חל  איסור לעבוד עם  -עם סוליות גומי חובה על העובדים/עובדות לנעול נעליים סגורות

 סנדלים פתוחות, קרוקס.     נעלי אצבע,

עובד/ת שלא יהיו ברשותו נעליים   -עובד/ת לא יתחיל את עבודתו ללא נעליים סגורות 

 סגורות ישלח/תשלח  הביתה.

 קי/ בגדי עבודה נקיים.העובדים יתייצבו לעובדה עם חלו 

  וכללי הבטיחות בשימוש בחומרי  אמצעי זהירות :אהקבלן יבצע הדרכה ייעודית בנוש

 ,כפפות עמידותאת חובת השימוש בציוד מיגון אישי מתאים )לדוגמא: הכוללת ניקוי, 

 ( .מיות במידת הצורך, נשמשקפי מגן

 בד.חומרי ניקיון יאוחסנו באריזות ומכלים המקוריים שלהם בל 

 .אין להשאיר חומרי ניקוי בשמש ישירה 

  .אין להבעיר אש בשטח המכללה 

 .מיכלי גז יש לוודא כי ריקים עד הסוף טרם השלכתם 

  אין לעמוד על  –בכל עבודה בגובה יש להשתמש בסולם מתאים שמוצב על בסיס יציב

 כסאות/ שולחנות/ ציוד.

 וסמך עובדים שיבצעו עבודות באחריותו של הקבלן  להכשיר ולהסמיך באמצעות גורם מ

 .ע''ג סולמות / במות הרמה

 : רצפה  -זהירות'' בעת שטיפת מעברים, פרוזדורים, מדרגות יש להציב שילוט אזהרה נייד

 רטובה, סכנת החלקה''.



 

 יש להשתמש בדליים ייעודיים. -יש להימנע מסחיטת סמרטוט ריצפה באופן ידני 

  הניקוז המיועדות לכך ולא לעציצים ו/ או את מי השטיפה יש לפנות אך ורק למערכת

 לשטחים אחרים.

  קיים נוהג פסול של עובדי הניקיון לפתוח ארונות של ציוד כיבוי אש שבתוכם ישנם

צינורות לכיבוי אש באמצעות מים. ציוד זה מיועד אך ורק לשימוש בשעת שריפה וחל 

 איסור גורף להשתמש בציוד הנ''ל בשגרה. 

 עובדיו בכל ולהסמיך את  דה מחייבות את המעסיק להדריךבעבו תקנות הבטיחות

 ניקוי מכל סוג שהוא. ,: שואבי אבק, מכונות שטיפההמכשירים שהם מפעילים

   טרם הפעלת מכשירי חשמל יש לוודא את תקינותם, שלימות החוטים והתקעים והגנה

 בפני התחשמלות.

 באמצעי זהירות נאותים. בביצוע עבודות ניקיון עם מים בקרבת שקעי חשמל יש לנקוט 

  אין לנקות עם מים במקום בו קיימים מוליכי חשמל מאריכים על הרצפה, אין לנקות במים

 ניקוי מכשירים חשמליים מחייב ניתוק המכשיר מהחשמל.. מכשירים חשמליים

 .פעולות הדברה מבוצעות באמצעות חברת הדברה מוסמכת ולא ע''י עובדי הניקיון 

 ונה/כמעט תאונה יש לדווח על כך למפקח העבודה  ולנציגי המכללה במקרה של אירוע /תא

 מנהל האחזקה ומנהלת אגף תפעול, רכש והתקשרויות. -

 

  למפקח העבודה/ מנהל האחזקה/ מנהלת מיד יש לדווח   –בעת התקלות במפגע או בבעיה

 אגף תפעול, רכש והתקשרויות. 

 ושמעות במערכת הכריזה של בהישמע אזעקת חירום, יש לפעול בהתאם להנחיות המ

 המכללה. 

  עובד/ת שים/י לב!  אי הקפדה על ההנחיות ועל כללי הבטיחות עלולה להביא להפסקת

 עבודתך במכללה. 

 אני מאשר/ת שקראתי את הנחיות הבטיחות, הבנתי אותן ואני מתחייב/ת למלא אחריהן:             
 

 

 

 

 

 

 חתימה תאריך שם החברה מס' ת"ז שם ומשפחה

     



 

 הודעה לעובדנוסח  -נספח ט'

 
 

 – ]הקבלן[ _____________________ מטעם עובד לכבוד

 הנך זו מהתקשרות וכחלק שלך מהמעסיק שירותים תמקבל המכללה האקדמית תל אביב יפו 

 מכללה.ה באתר מוצב

 ,כן על.  ובמועדן לך משולמות זכויותיך כל וכי דין פי על נעשית שהעסקתך לוודא רוצה מכללה ה

 .כך על לדעת מעוניינים אנו דין פי על בזכויותייך כלשהי בדרך פוגע שמעסיקך ככל

 הממונה להיותאור, מנהלת תפעול, רכש והתקשרויות במכללה -את גב' אפרת בר מינינו כך לשם

 בדואר או ________ בטלפון אפרת בר אור אל לפנות ניתן ן.בה וטיפול תלונות קבלת לעניין

 .______בכתובת _

 חובותיו למלא ממעסיקך בכתב דרשת כי הממונה דרך למכללה להודיע רשאי גם אתה , בנוסף

 .פעל הוא וכיצד כלפיך

 .המינים לשני מיועדת אך זכר בלשון מנוסחת הפנייה

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 המכללה האקדמית תל אביב יפו

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בדבר הבטחת זכויות העובדים הקבלןהתחייבות  – י'נספח 

 להסכם[ 14.1]למילוי ע"י המציע הזוכה בהתאם לסעיף 

 

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה, וחוות דעת רואה חשבון

 

 XX/MM/YYתאריך:  

 לכבוד 

_____________ 

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

עדר הפרות בדיני עבודה במסגרת הנדון: הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והי

  מיום __________ההתקשרות 

 

סמנכ"ל הכספים של                                       -אני הח"מ                              מנכ"ל ו

 חברת ___________ )להלן : "החברה "(

 מצהירים בזאת כדלקמן:

ל עובדיה המועסקים במסגרת החברה ח.פ. מספר __________ שילמה בקביעות לכ

-ההתקשרות שבנדון, שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

וכל תוספת נדרשת בהתאם לצווי ותקנותיו וכן הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה  1987

 .ועל פי כל דין הסכם ההתקשרות שבנדוןל ההרחבה,

במסגרת  1953-וער, התשי"גבנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנ

 ההתקשרות.

 

 

 על החתום:

 

 

 מנכ"ל:                                       .

 סמנכ"ל כספים:                         .

 תאריך:                                       .

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 XX/MM/YYתאריך:  

  

 לכבוד

___________ 

 א.ג.נ.,

 

 __ חוות דעת רו"ח ____________הנדון: חברת _______

 XX/MM/YYבהתייחס להצהרה מיום 

 

, בדקנו את האמור בהצהרה הנ"ל XXXXלבקשתכם וכרואי החשבון מטעם חשבות משרד

שהוצגה במכתב מיום בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת 

 נו לשם זיהוי בלבד.והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרד המכללהההתקשרות עם 

הצהרה זו היא באחריות הנהלת ________. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל 

 בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת 

את הביקורת . על פי נוהל הביקורת, נדרש מאתנו לתכנן 1/2/10הביקורת בחשכ"ל מיום 

ולבצעה על בסיס הנוהל האמור  כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור 

 בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.

של ראיות התומכות במידע  –כמפורט בנוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

 שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.

על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות  לדעתנו, בהתבסס

 המהותיות את המפורט בה.

  

 בכבוד רב

 XXXXמשרד רו"ח 

 



 

 
 הושמט- 'נספח ד



 

 

 פשיטת רגל והעדר תביעותאי היר תצ - למסמכי המכרז 'נספח ה
 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______ ת.ז. __________אני הח"מ _______

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

להתקשר עם המזמין  תהמבקש החברהא יהנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שה .1

(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת "המציע)להלן:  מכרז זהסגרת במ

  תצהיר זה בשם המציע. 

 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .2

נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או  וא אינווהשעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז 

 ככל שהצעתו תזכה.  וק שעלולים לפגוע בתפקודפירו

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
 

 

              _______________              

 המצהיר 

 

 אישור

אני הח"מ, _______________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני 

__ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  במשרדי ברחוב ______________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 על התצהיר דלעיל. 

 

________________  _______________________        

 חתימה וחותמת                תאריך            

 

 

 

 



 

 

 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2תצהיר לפי סעיף  - נספח ו' למסמכי המכרז 
  1976-תשל"ו

 

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש 

"(, לאחר המציע" –____ )להלן _________________כ__________________ ב ____

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר 

  כדלקמן:

 ]נא לסמן במקום הרלוונטי[

  חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 ;המציע חלות על אל"( שוויון זכויות

 או

  ידיו-מקוימות עלו המציע לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף . 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

מתחייב לפנות עובדים ו 100עובדים/ המציע מעסיק מעל  100המציע אינו מעסיק מעל 

 למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף  וחובותי

ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: בנוסףו

העבודה, הרווחה והשירותים  המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד

החברתיים כאמור לעיל/ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת 

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי 

לחוק  9ה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף המציע פנ

 שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור. 

 ובנוסף

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 ר עו"דאישו

הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה 

לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור 

 בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך

 



 

 
תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל העסקת עובדים  –מכרז מסמכי ה' לזפח נס

 זרים כדין

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

 כדלקמן:
 –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  נת/הנני נותן ]במקרה של תאגיד[

, בו הנני משמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז לשירותי ניקיון "הגוף"(
 . אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.ב_________

ב 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -ים "בעל זיקה", "הורשע" ו בתצהירי זה משמעות המונח
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .הגוף הינו "תושב ישראל"

 [)מחק את המיותר(
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר  בפסק דין חלוט"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו או /הגוף ו

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  1987-מינימום, התשמ"ז 
ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של  1991-הוגנים(, תשנ"א 

 . 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 2011-דיני העבודה, תשע"ב 
 או

 1987-"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז או /הגוף ו
, אשר 1991-ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

ק להגברת ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחו 2002באוקטובר  31נעברו אחרי יום 
 ושקדמבשלוש השנים אך ההרשעה האחרונה לא הייתה   ,2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 האחרון להגשת הצעות במכרז למועד
המהוות  1עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות "בעל הזיקה" אליואו על /הגוף ולא הוטלו על 

וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא ו/או לפי ח 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז עבירה 
ו/או לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

בשלוש  2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
  .האחרון להגשת הצעות במכרז למועד ושקדמהשנים 

 הלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה שמי, ל
 

         
 שם וחתימה

 
 
 

 אישור
אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

וכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המ
אישר את נכונות להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 בפני.עליה חתם/ה הצהרתו ו
       _______________  _________________ 

 ________________ 
 תאריך   מת ומספר רישיון עורך דיןחתי        חתימת עורך דין          

 
 
 
 

                                                 
, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת 1

במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו 
 שכר. 



 

 
 קריטריונים לשביעות רצון לקוחות טבלת – למסמכי המכרז 'חנספח 

 

 רמת שביעות רצון שאלה מס"ד

 נמוך/גרוע/ממש לא   -1)

 גבוה/מצוין/בהחלט( -5

 הערות

שביעות רצון כללית מרמת  1
 ניקיון והפיקוחשירותי ה

 הניתנים ע"י המציע
 

  

צון כללית מרמת שביעות ר 2
עובדי המציע המוצבים 

 במוסד
 

  

שביעות רצון מהיערכות  3

 המציע ומתן מענה במקרים

החלפה של איש לבהם נדרש 

  נקיון/חצרן/מפקח

זמינות ומהירות תגובה, ליווי  

 עובד חדש ואיכות העובד החדש

שביעות רצון ממתן מענה  4

לבקשות לתגבור מערך 

הניקיון/כח העזר ומאיכות 

 ובדי התגבורע

האם המענה היה בזמן סביר?  

האם עובדי התגבור היו 

מקצועיים ואיכותיים וענו על 

 הדרישות
שביעות רצון מהמפקח  5

 מטעם המציע 
מקצועיות, זמינות, זמני תגובה,  

בעל  מתן פתרונות איכותיים,

ות, לרבות יכולות טכנולוגי

תדירות תחלופת  ,תקשורת במייל

 המפקח וכד'
 3-ב של ההסכם הפרותמס'  6

בהן  השנים האחרונות

, המציע נתן לכם שירותים

בגינן חויב המציע בפיצויים 

הסכם /בהתאם למכרז

 התקשרות

באיזה תחומים היו הפרות? האם  

 הפרות חוזרות?

שביעות רצון מרמת ואיכות  7

הציוד המסופק ע"י המציע 

במסגרת מתן שירותי 

 אצל הלקוח הניקיון 

תקלות, ב תקינות, טיפול 

 ביקורות, בטיחות וכד'

שביעות רצון מביקורות  8

אכיפת יישום חוק בנושא 

וצוויי ההרחבה לעניין 

שיתוף פעולה באופן כללי, העברת  

מספר מסמכים רלוונטיים בזמן, 

הערות ביקורת, סוגי ההערות 



 

בתחום  עובדי קבלןהעסקת 

 הניקיון

עלו בביקורת, אופן ואיכות ש

קורת, האם הטיפול בהערות הבי

בוצע תהליך של הטמעת הערות 

  הביקורת.

שימוש במערכת דיגיטלית  9

 הניקיון ומעקב אחר לניהול 
האם חברת הניקיון מנהלת  

מערכת אלקטרונית לטובת 

העברת דיווחים. מה רמת 

המערכת, האם ניתנה ללקוח 

גישה למערכת, האם הממשק היה 

 ידידותי
האם היית מתקשר עם  10

 ?עתידגם בהמציע 
  

 נק' מקסימום 45   סה"כ

 



 

 

 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט( - למסמכי המכרז 'ט נספח

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  הערות המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

מסמכי הפניה להגשת   1

 הצעות כולל כל הנספחים

 

חתימה מלאה על ההצהרה  

 מסמכי המכרזבשולי 

ים בכל ומילוי כל הפרט

המקומות הנדרשים 

כלל על מכרז במסמכי ה

 נספחיו

 

יש למלא את הפרטים   למכרז נספח ג' הסכם התקשרות 2.2 2

ולחתום  במבוא להסכם

 המקומות הרלוונטיים.

כאשר נדרש, תאומת 

 החתימה ע"י עו"ד

 

   נספח א' למכרז תצהיר המציע  2.4+4.12 3

קיום חובות בר דתצהיר ב 4.2 4

ירה על זכויות בעניין שמ

  עובדים

 להסכם 2+ ו'נספח ו' 

 ההתקשרות

  מאומת ע"י עו"ד

אישור בדבר הרשעות  4.3 5

 ועיצומים כספיים

אישור מטעם מנהל  

ההסדרה והאכיפה במשרד 

 הכלכלה

 

העתק מרישיון קבלן  4.4 6

 שירות

   

אישורים תקפים לפי חוק  4.5.1 7

עסקאות גופים ציבוריים, 

יהול לרבות אישורי נ

 ספרים

   

 1ב2תצהיר לפי סעיף  4.5.2 8

לחוק עסקאות גופים 

 1976-ציבוריים, תשל"ו

   ו' למכרזנספח  

 אינו תצהיר כי המציע  4.7 9

 הופעל ו/או פירוק בהליכי

 ולא נכסים, כונס צו נגדו

 הסדר בעריכת נמצא

   מכרז' להח פנס



 

 נושים

   נספח ב' למכרז תצהיר בדבר מחזור כספי 4.8 10

נספח ביטוח ואישור  8 11
 קיום ביטוחים

חתום בתחתית הנספח  

 בלבד 

 

מסמך שאלות ההבהרה  11.7 12

 והתייחסות המכללה 

  חתום ע"י המציע 

  חתום ע"י המציע  פרוטוקול כנס מציעים  13

כלל מסמכי המכרז  1מעטפה מס'  12.2.1 14

ונספחיו חתומים ע"י 

המציע במקומות 

א הצעת ללהרלוונטיים. 

נספח א'  –המחיר 

 להסכם

  

יש לצרף פרופיל חברה+  פרופיל החברה 12.2.2 15

הסכם העסקה של עובד 

ניקיון לדוגמה+ תלוש 

שכר של עובד ניקיון 

ומפקח ללא פרטים 

 מזהים

  

אגדות אישור על הת 12.2.3 16

ורישום במרשם כדין 

+ אישור  )תאגיד(

 -רו"ח/עו"ד ביחס ל

 הרכב מניות

 זקותהרכב אח

 מורשי חתימה

   

17 12.2.4 DOK DOK  הכולל סריקה של

כל מסמכי ההליך 

ללא הנדרשים חתומים 

נספח א'  –הצעת המחיר 

  להסכם

  



 

נספח א'  –הצעת המחיר  2מעטפה מס'  12.2.5 18

 להסכם

שני עותקים במעטפה 

 נפרדת

 

הצהרה על סודות  20 19

 מסחריים

  ככל שרלוונטי 

אישה הצהרה בדבר  21 20

 המחזיקה בשליטה בעסק

  ככל שרלוונטי 

הצהרה על שמירת   21
 סודיות

 

 נספח ה' להסכם

 ההתקשרות

נדרש למלא את כל 

הפרטים ולחתום הן בסוף 

הנספח במקום המתאים 

 והן בתחתית העמוד

 

נספח ח' להסכם  נוהל בטיחות  22

 ההתקשרות

נדרש למלא את כל 

הפרטים ולחתום הן בסוף 

המתאים הנספח במקום 

 והן בתחתית העמוד

 

התחייבות הקבלן בדבר   23

 הבטחת זכויות העובדים

נספח י' להסכם 

 ההתקשרות

נדרש לחתום בתחתית 

 הנספח ולא למלא אותו

 

תצהיר על תשלום שכר   24

מינימום ועל העסקת 

 עובדים כדין

   נספח ז' למכרז

 
 


