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 20/07' מס מכרז

 למתן שירותי שמירה ואבטחה למכללה האקדמית הדסה ירושלים

 

 כללי .א

)להלן "המכללה"( בזאת הצעות למתן שירותי שמירה  מכללה אקדמית הדסה ירושלים, ע"ר .1
 ואבטחה במתחם המכללה כהגדרתו להלן בהתאם למסמכים ולהסכם המצורפים להזמנה זו.

שירותי שמירה ואבטחה אשר יבטיחו ברמה גבוהה ואיכותית " נשוא הזמנה הינם שירותיםה" .2
, תלמידי המכללהעובדי , לרבות כהגדרתו להלן את שלומם ובטיחותם של כל הנמצאים במתחם

, את הסדר הציבורי במתחם וכן את שלמותו של כל הרכוש הוכל הבאים בשערי מכללהה
בנוגע המכללה והמיטלטלין הנמצאים במתחם. השירותים יכללו גם את אכיפת הוראות 

לרבות כניסה לפי הנחיות התו הסגול ונהלי המכללה  להתנהגות המבקרים והעובדים במתחם,
איסוף ובדיקת הצהרות בריאות, היגיינת נכנסים, פיקוח  ,באשר למניעת הפצת מחלת הקורונה

טיפול באירועי אלימות, מענה ראשוני במקרה של פריצת אש ה ומניע  מסיכות, מדידת חום,
ואקטיבית והגנתית לצורך אבטחה שירותים יכללו, בין השאר, פעילות פרבנוסף ה וכיו"ב.

ושמירת הסדר בכל חלקי המתחם, למניעת כל סיכון או פגיעה מכל סוג שהוא בנפש, בגוף או 
ברכוש, להקטנת כל נזק כזה אם אירע ולהושטת כל עזרה שתידרש בקרות נזק כאמור, ליוויים 

במקרה של מקרה , מניעת סיכונים בטיחותיים, זמינות מיוחדת עובדים ותלמידיםושמירה על 
סיור רכוב ו"( מוקדשירותי מוקד לילה הזמין לקריאות חירום )להלן: ". חירום וכיו"ב

יתרון בניקוד  הכללתם תהווהאולם חייבים להיכלל בגדר השירותים אינם בירושלים 
 למציע.

וכן כל משימה הוראות מסמכי המכרז לרבות ההסכם והנספחים לו השירותים יינתנו בהתאם ל .3
פעילות אשר קשורות באופן ישיר או עקיף למתן השירותים גם אם לא פורטו במפורש או או 

 במשתמע בהסכם זה.

מבנה בפינת הרב קוק הנביאים, מספר מבנים המחוברים זה לזה ברחוב : " הינוהמתחם" .4
 ובניין ברחוב החבצלת שאף הוא מקושר באמצעות גשר למבנים מרחוב הנביאים. 37הנביאים 

 hac.ac.ilשל המכללה:ההזמנה )ללא הנספחים( ניתן להוריד מאתר האינטרנט את מסמכי  .5
  .)להלן: "אתר האינטרנט"(

מציע המעוניין להשתתף במכרז ולקבל את חוברת המכרז )ללא תשלום(, יידרש להירשם למכרז  .6
להגיש שאלות הבהרה ו/או יהא רשאי בהתאם להוראות הזמנה זו. רק מציע שנרשם כאמור, 

 הצעתו למכרז.להגיש 

לאחר בחירת הזוכה במכרז, תתקשר המכללה עם הזוכה בהסכם ההתקשרות למתן השירותים  .7
 )להלן: "ההסכם "(, והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט במסמכי הכרז זה.

בתמורה למתן השירותים לשביעות רצונה המלא של המכללה, תשלם המכללה לזוכה תמורה  .8
פי התנאים המפורטים -תו )להלן: "התמורה"(. התמורה תשולם עלכספית בהתאם להצע

 בהסכם ההתקשרות.
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 לוח זמנים .ב

 לוח הזמנים יהיה כדלקמן:  .9

 

 

 

 

 

 

 

 ביניהם ועדיפות הזמנהמסמכי ה .ג

 "( וכן את:ההזמנהזה )להלן: " מסמך אתכוללים  הזמנהמסמכי ה .10

 "(.טופס ההצעה הכספית" להלן:) 'אנספח  –הצעת המציע .א

 .'ב נספח –וקיום מוקדתצהיר עמידה בתנאי סף  .ב

 ג' נספח –תצהיר בדבר קיום דיני העבודה  .ג

 ד'.  נספח –נוסח ערבות ההזמנה  .ד

 "(.ההסכם)להלן: " 'נספח ו –על נספחיו  ההסכם .ה

 )ככל שיהיה(. 'זנספח  –סיור המציעים  פרוטוקול .ו

  (.ו)ככל שיהי 'חנספח  – בהרהה לשאלות תשובות .ז

 –יכונו להלן ביחד או לחוד  הזמנהל הקשור אחר מסמך וכלמסמכים אלו, על נספחיהם 
 ".הזמנהמסמכי ה"

. ההסכם להוראות עדיפות תינתן הזמנהה מסמכי בין התאמה-אי או/ו סתירה של במקרה בכל .11
 הוראות לגבי פרשנות של שאלה או בהירות אי של מקרה בכל, האמור מכלליות לגרוע מבלי

. הזמנהה מסמכי בין העדיפות ואת המחייבת הפרשנות את תקבע מכללהה הזמנהה מסמכי
 או/ו הזמנהה במסמכי סתירה או/ו בהירות-מאי הנובעת תביעה או טענה כל תהיה לא למציע

 הרי, כאמור מכללהה קבעה לא. מכללהה שבחרה הנוסח או הפירוש בגין התאמה-אי כל
 הנובעת תביעה או/ו טענה כל תהא לא למציע. מכללהה עם המטיבה לפרשנות עדיפות שתינתן

 הנוסח או/ו הפירוש בגין או/ו התאמה אי כל או/ו הזמנהה במסמכי סתירה או/ו בהירות מאי
 .מכללהה שבחרה

 

 תנאי סף .ד

 :להגיש הצעה להזמנהרק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, יהא זכאי  .12

 .בישראל הרשום מורשה עוסק שהינו או בישראל הרשום תאגיד הינו המציע .12.1

במשך  שעות אבטחה ושמירה 20,000סיפק לפחות הקבלן  2017-2019בכל אחת מהשנים  .12.2
 .כל אחד מחודשי העבודה בשנה

במקביל סיפק המציע שירותי שמירה ואבטחה  2017 שנתבבמהלך התקופה שתחילתה  .12.3
 מאבטחים. 7הדורשים כל אחד בו זמנית לפחות לשלושה גופים לפחות, 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח המציע בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות, ע"פ  .12.4
 . 1996-אדם, תשנ"ו

הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון לא המציע או מי מבעלי השליטה בו   .12.5
 .להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה

 תאריך ושעה  פעילות

 20/12/2020 מועד פרסום המכרז

מועד סיורי קבלנים, )השתתפות חובה( 
 )ההרשמה מראש, ראו פרק ז' להלן(

 4/1/2021או  3/1/2021

 12:00שעה  7/1/2021 שאלות הבהרהמועד אחרון להעברת 

 12:00שעה  14/1/2021 מועד אחרון להגשת הצעות

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
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לחוק  5נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף לא  המציע או מי מבעלי השליטה בו .12.6
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות 1985-העבירות המינהליות, התשמ"ו

 –, "בעל שליטה" זהבמכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין 
 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

, לרבות 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו יםהנדרש אישוריםלמציע כל ה .12.7
 אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

 בהזמנה זו.המציע העמיד ערבות בנקאית כנדרש  .12.8

 המציע השתתף בסיור המציעים ונרשם למכרז במועד. .12.9

שניתנו ובוצעו על ידי  אבטחהלמען הסר ספק, לצורך הוכחת תנאי הסף יש להציג שירותי  .13
 המציע בפועל ולא על ידי קבלן משנה מטעמו. 

 

 עיקרי ההתקשרות .ה

תחייבנה אלו הינם כלליים בלבד והוראות בדבר עיקרי ההתקשרות הפרטים המובאים להלן  .14
ממסמכי מסמך את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת ב

 .כאמור, תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרז. הייתה התייחסות אחרת 

אין באמור להלן ו/או ביתר מסמכי המכרז כדי לגרוע מחובת המציע לבחון ולבדוק בעצמו  .15
ובאמצעות אנשי מקצוע מטעמו את הנתונים המובאים במסמכי המכרז, ולא תישמע כל טענה 

 צ"ב. מצד מציע בדבר אי התאמה, חוסר דיוק, מחסור בפרטים, טעות והטעיה וכיו

קבלן שירות כמשמעו בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, המכללה מעוניינת להתקשר עם  .16
וכמפורט ביתר הוראות ההסכם ונספחיו , אשר יעניק לה את השירותים בהתאם ל2011-תשע"ב

מובהר כי היקף השירותים המוערך וכן יתר פרטי ביצוע העבודות המפורטים  מסמכי המכרז.
נם לצרכי תיאור כללי של המכרז בלבד. נתונים ודרישות אלה עשויים במסמכי המכרז, ה

להשתנות מעת לעת, ולמכללה שמורה הזכות המלאה והבלתי מסויגת ליתן לזוכה הוראות 
 בהודעה מראש, כמפורט בהסכם. השירותיםעדכון לביצוע 

בתמורה למתן השירותים לשביעות רצונה המלא, תשלם המכללה לזוכה תמורה כספית  .17
 פי התנאים המפורטים בהסכם.-התמורה תשולם על (א'להצעתו הכספית )נספח בהתאם 

ההצעה הכספית הינה סופית וכוללת, לביצוע כל העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז וכל  .18
פורש, ולמעט תוספת מע"מ כדין ותוספות המצוינות עבודה הכרוכה בהם גם אם לא צוינה במ

 במפורש בהסכם ההתקשרות. 

למכללה שמורה האופציה  .חודשים 60משך תהא ללמתן השירותים תקופת ההתקשרות  .19
הכולל בין  ההתקשרותמשך ובלבד שלהאריך את ההתקשרות לתקופה / תקופות נוספות, 

 .חודשים 84עלה על ילא הצדדים 

 

 פרטי ההצעה  .ו

: ולהלן לעיל יכונה ההצעה)מגיש  בלבד אחת משפטית ישות ידי על תוגש הזמנהל הצעה כל .20
 יהיו, הבנקאית הערבות כולל, הזמנהב הנדרשים והאישורים המסמכים כל כאשר"(, המציע"

 הוא"ל, הנ והמסמכים האישורים בסיס על הזמנהב יזכה אשר המציע. בלבד המציע שם על
 הזוכה מטעם משנה קבלנות של אפשרות תינתן ולאיספק בפועל את השירותים למכללה  אשר

 .שלישיים לצדדים

התמורה  את( 'א נספח) טופס ההצעה הכספיתב לציין יהיההמציע  עלההצעה,  במסגרת .21
 .המבוקשת על ידיו עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה למכללהשעתית ה

הסר ספק מובהר כי כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר יעשו על  למען .22
נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו  נספחו/או באמצעות  הזמנהידי המציע באי אלו ממסמכי ה

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. מכללהתקפים כלפי ה
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 סיור מציעים חובה  .ז

, ולהביא במסגרת שיקוליו כל גורם והעלויות מתחםמציעים בהמציע מתחייב להשתתף בסיור  .23
 הנובעות ממנו. 

לעיל, במתחם העבודות, רח' הנביאים  בפרק ב'סיורי הקבלנים יתקיימו במועדים המפורטים  .24
 , ירושלים. 37

סף להשתתפות במכרז. למען הסר -ההשתתפות בסיור הקבלנים הנה חובה והיא מהווה תנאי .25
 אשר לא יהיה נוכח בסיור הקבלנים, לא תשתתף במכרז. ספק, הצעתו של מציע

משתתפים וזאת בהרשמה  5עקב משבר הקורונה סיור הקבלנים יתקיים במספר סבבים של עד  .26
 מראש, כאשר כל קבלן יוכל להגיע עם שני משתתפים לכל היותר. 

בו  קישור לטופס הרשמה אשר נמצא באתר המכללהלסיור באמצעות  להירשםעל הקבלן  .27
ימסור את הפרטים הבאים לכל משתתף; שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, טלפון, דוא"ל 

 ומס' טלפון סלולארי.

לאחר ההרשמה יוזמנו הקבלנים לסיור. בתום הסיורים יועבר פרוטוקול סיור הקבלנים לכלל  .28
הקבלנים אשר לקחו חלק בסיורים, כולל התשובות לשאלות וההבהרות אשר יכלול את כלל 

פה אשר לא -הרות שניתנו במהלך כל הסיורים. כל תשובה ו/או הבהרה אשר ניתנו בעלההב
 נכללו בפרוטוקול בכתב כאמור, לא יחייבו את המזמינה. 

על המשתתפים בסיור לעמוד בכל כללי משרד הבריאות ונהלי המכללה בנושא הקורונה  .29
א שסתום( על פי המצורפים למייל זה. בפרט עמידה בכללי הריחוק, עטית מסיכה )לל

 הכללים, על הפה ועל האף וזאת לאורך כל הסיור.

פי הכללים בסיור, יתבקש לעזוב את הסיור ולא יוכל להגיש -נציג של הקבלן אשר לא ינהג על .30
 את הצעתו ולהשתתף במכרז.

 

 הבהרה שאלות .ח

עד למועד  asafm@hac.ac.ilבדוא"ל:  אסף מלקושלמר הבהרה ניתן להגיש בכתב  שאלות .31
 "ז.לוה תהמפורט בטבל

 .02-6291990 פון מספראצל הנ"ל, בטל המסמךעל שולח שאלות ההבהרה לוודא קבלת  .32

ההבהרה לשאלות  תשובותתהא תקפה רק אם ניתנה בכתב.  מכללהתשובה שתינתן על ידי ה כל .33
, לכל המציעים שרכשו את חוברות בסמוך לאחר המועד האחרון להעברת שאלותיפורסמו 

  . הזמנה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הוהשתתפו בסיור המציעים הזמנהה

 

 הזמנהערבות ה .ט

בדייקנות ובשלמות,  הזמנהלהבטחת קיום התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי ה .34
ערבות  מכללה, ימסור המציע לידי המכללהולהבטחת רצינות הצעתו של המציע ושיפוי ה

, מאת בנק מסחרי (ש"ח אלף חמישה עשר) ש"ח 15,000בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית בסך 
"(. במקרה של הזמנהערבות ה"( החתומה כדין על ידי הבנק )להלן: "הבנקבישראל )להלן: "

 הצעה במשותף, על הערבות לכלול את שמם של כל אחד מהשותפים במציע.

ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות,  90תהיה בתוקף לכל הפחות עד תום  הזמנהערבות ה .35
, תהא רשאית, על פי מכללהלהזמנה זו. על אף האמור, ה ד'נספח ותיערך בנוסח כתב הערבות, 

 ימים. 90שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד 

תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, להציג את ערבות  מכללהה .36
לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה המוחלט  הזמנהה

בדייקנות ובשלמות, ובכלל זה אם  הזמנהוהבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי ה
ון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, חזר בו המציע מההצעה בעודה נהג בעורמה או בחוסר ניקי

בתוקפה או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין 
ו/או  הזמנהו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר מסמכי ה הזמנההזכייה ב

 .הזמנהסטה בכל דרך אחרת מהוראות ה

לפירעון הינה בנוסף לכל סעד אחר אשר עומד  הזמנהלהציג את ערבות ה מכללהשל ה זכותה .37
 זה ועל פי כל דין. הזמנההבהתאם למסמכי  מכללהל
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 החילוט נסיבות בגין מוסכם כפיצוי ייחשב הערבות סכום, כאמור ערבות חילוט של במקרה .38
 טענה כל לו תהיה לא וכי והגיוני סביר הינו המוסכם הפיצוי סכום כי ומסכים מצהיר והמציע

 .המחולט והסכום החילוט לגבי

( עשרים מאה) 120-מ יאוחר לא למציע הזמנהה ערבות תוחזר, המציע של הצעתו התקבלה לא .39
 של תוקפה הארכת את לבקש מכללהה של לזכותה בכפוף) ההצעות הגשת ממועד ימים

  (.הערבות

בהתאם  הזמנהשל ערבות ה ככל שהצעת המציע תתקבל, עליו יהיה להאריך את תוקפה .40
  .ות הביצוע כהגדרה בהסכםבלהנחיות המכללה עד למועד מסירת ער

, זה הזמנה בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא מכללהה .41
 כי, המוחלט דעתה-שיקול לפי, שהתרשמה ככל, בה שנפלו הפגמים למרות להכשירה או

 .המציעים בין בשוויון פוגעים ואינם מהותיים שאינם בפגמים המדובר

 

 מסמכי ההצעה .י

כשהם חתומים בשולי כל דף  הונספחי הזמנהכל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל מסמכי ה .42
"ח )לפי רו/  המציע םובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטע

 הנדרשים להשלמה.  הפרטים כל בהם שהושלמו הנדרש(, לאחר

 :הבאים המסמכים את לצרף מציע כל על, בנוסף .43

 הערות המסמך פרטי
   תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף

   אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים
 מס פקודת פי על במקור מס ניכוי על תקף אישור

 [חדש]נוסח  הכנסה

 

  שיפורסםככל   המציע ידי על חתום מציעים סיור פרוטוקול
 ידי על חתום כשהואנספח השאלות והתשובות, 

  המציע
  שפורסם ככל

  אם המציע הינו חברה בע"מ מסמכי התאגדות של המציע 
 אם המציע הינו חברה בע"מ  אישור יועמ"ש המציע למורשי החתימה מטעמו

עותק פרוטוקול קבלת ההחלטה להציע הצעה, 
 במוסדות המורשים של המציע

 בע"מ אם המציע הינו חברה

 

 בהתאםלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, או הוגשה הצעה שלא  .44
תהיה רשאית מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי  מכללהה, זו הזמנה להוראות

לבקש כי יוסיף  .והמוחלט, שלא לבדוק את ההצעה, לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין
ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן 

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מכללהרשאית ה

 

 הגשת ההצעות .יא

)מקור וצילום(,  בשני עותקים, יש להגיש הנדרשיםאת ההצעות, בצירוף הפרטים והמסמכים  .45
 )ליד המודיעין( 1212חדר  , ירושלים37 רח' הנביאים, מכללהש הזמנהמסירה ידנית, לתיבת הב

מועד סגירת )להלן: " ,האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלת לוה"זעד למועד וזאת 
 "(.הזמנהה

וך מעטפה סגורה החתומים על ידי המציע, תוגש בת הזמנהההצעה, בצירוף יתר מסמכי ה .46
למתן שירותי שמירה ואבטחה למכללה האקדמית  07/20מס'  מכרז" –ין וחתומה, עליה יצו

ל כל אחד מעותקי ע .וממולאים חתומים המכרז מסמכי כלל יוכנסוולתוכה " הדסה ירושלים
 ן.יההצעה יציין המציע "עותק מקורי", ו"עותק מצולם", לפי העני
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, מידע, הטקסט גבי על, המציע יסמן שבו נוסף עותק הצעתו למעטפת לצרף רשאי המציע .47
 ליתר לגלותם שאין מסחרי/מקצועי סוד בגדר הם שלדעתו ב"וכיו מסמכים, נתונים

 . והפסיקה הדין בהוראות בהתחשב, מפורט בנימוק ילווה כאמור הסימון. המשתתפים

 תיחשב לא המציע של מסחרי סוד בגדר הינו בהצעה המידע כל לפיה כללית אמירה כי, יובהר .48
 של הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף, לעיל באמור לפגוע מבלי. לעיל האמור בתנאי כעומדת

 במידע לעיין לבקש יוכל לא, מסחרי כסוד כלשהו נתון על הצהיר אשר מציע, כי מובהר, מכללהה
 או הסף בתנאי כעומד המציע נקבע בגינם אשר נתונים. אחר מציע של בהצעתו דומה מסוג

 .מקרה בכל חסויים יהיו לא – בגינם ניקוד שקיבל

 סוד בגדר הינו המציע שלדעת מידע סימון לשם שיצורף ההצעה עותק יימצא שבה המעטפה על .49
 ". מקצועי סוד בגדר שהנו מידע סימון – 07/20' מס הזמנה"  יצוין מקצועי

 .הזמנהלא תשתתף ב הזמנהבמועד סגירת ה הזמנההצעה שלא תימצא בתיבת ה .50

 , על פי שיקול דעתה.הזמנהרשאית להאריך את מועד סגירת ה מכללהעל אף האמור לעיל, ה .51

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  .52
. הזמנהיום לאחר מועד סגירת ה 90-הנ"ל ועד ל הזמנההמיועדת ל הזמנההוכנסה לתיבת ה

ו, כולה או חלקה, עד למועד תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעת מכללהה
 אשר ייקבע על ידה.

, הבין הזמנהמצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי ה הזמנהבהגשת הצעתו ב .53
את תהליך ביצוע העבודות וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו 

 על בסיס זה.

 

 בחינת ההצעות ותיקון  .יב

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל,  .54
תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים  אשר מכללהה ידי עלייעשו 

 ובוועדות משנה מטעמה.

 . מכללההרק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, ייבחנו על ידי  .55

לנהל עמם  תהא רשאית לדון עם המציעים בפרטי הצעתם, מכללהוע באמור לעיל, המבלי לפג .56
לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא, וכן  מו"מ,

להתיר למציעים או למי מהם לתקן את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין 
בדבר  מכללהסדרי הדיון יקבעו לפי קווים מנחים שתקבע הלפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן. 

 היקף התיקונים שיותרו, ותוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.

לנהל מו"מ כאמור, כדי  מכללההכדי לחייב את  מכללההלמען הסר ספק, אין בסמכות זו של  .57
או כדי לאפשר למציע לחזור  הזמנהלאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ה

 בו ממה שכתב בהצעתו.

 מכללהתהיה ה הזמנהלגבי כל מקרה של שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה המציע במסמכי ה .58
 רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה הבלעדי:

 .לפסול או לדחות את הצעתו של המציע א.

 .בה שינויים כלללראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו  ב.

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות את  ג.
לפסול  מכללה, רשאית המכללהאם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת ה .הצעתם

 .את הצעתו

 .מכללההתתוקן על ידי  בהצעתםהמציעים מסכימים בזאת כי כל טעות שתתגלה  .59

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספית לעומת מהות  מכללהה .60
 הזמנהההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ה

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. מכללההשלדעת 
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 הליכים לבחירת המציע הזוכהה .יג

דירוג ההצעות ייעשה על בסיס שקלול קריטריונים איכותי וכספי, כאשר לקריטריון איכות  .61
בניקוד  70%ולקריטריון ההצעה הכספית משקל של  ההצעהבניקוד  30%ההצעות משקל של 

 פי אמות המידה המפורטות להלן:-דירוג הקריטריונים ייעשה על .הצעהה

. הסופי הניקוד מן 30% מהווה ההצעה לאיכות שיוענק הניקוד של משקלו – ההצעה איכות
 :להלן בטבלה המפורט פי-על ייקבע, המציע של הצעתו לאיכות שיוענק הניקוד

 מירבי ניקוד משנה קריטריון
 נקודות 7 ניסיון  

בהתאם  שנות ניסיון במתן שירותי שמירה ואבטחה מספר
 . לעיל 11.2לסעיף 

שנות  10 שנת ניסיון.החל מהשנה הרביעית תינתן נקודה לכל 
 4לדוג', מציע בעל  .ניסיון ומעלה יקנו למציע את הניקוד המירבי

 5שנות ניסיון יקבל  8. מציע בעל נקודות 1שנות ניסיון יקבל 
 12מציע בעל  נקודות. 7שנות וותק יקבל  10מציע בעל  נקודות

 נקודות. 7שנות וותק יקבל 
 נקודות 7 היקף עבודה

 המציע סיפקלהם  2017המציע משנת  שלהלקוחות  מספר
 לעיל.  11.3בהתאם לסעיף  במקביל שירותים

 הלשלוש מעל כאמורלו סיפק המציע שירותים במקביל לקוח  כל
 8 נקודות. 7של  מקסימוםנקודות עד ל 1לקוחות, יעניק למציע 

 10נקודות,  5לקוחות העומדים בקריטריונים כאמור יקנו למציע 
 נקודות. 7לקוחות יקנו למציע  12 נקודות. 7לקוחות יקנו למציע 

וסיור רכוב  מוקד
 בירושלים

 נקודה 1
 קבלן המפעיל מוקד ויש לו שירותי סיור בירושלים.

 התרשמות כללית 
)כולל המלצות 

מלקוחות שהמציע 
 ציין בהצעתו(

 נקודות 8
 

 נקודות 7 תגמול המאבטחים
 בטחיםאכשכר יסוד למ מושישולאגורות(  50) ש"ח 1/2כל  עבור

 אחת נקודה המציע יקבל( ש"ח 29.12)כיום  המינימלימעל לשכר 
 שכר למאבטח שישלם מציע', לדוג. נקודות 7עד למקסימום של 

 למאבטח שישלם מציע .נקודות 2-יהיה זכאי ל 30.12 בסך יסוד
 שישלם מציע. נקודות 7-יהיה זכאי ל 32.62 בסך יסוד שכר

 . נקודות 7-יהיה זכאי לומעלה  33.12 בסך יסוד שכר למאבטח
  30 כ"סה

 

. הסופי הניקוד מן 70% מהווה הכספית להצעה שיוענק הניקוד של משקלו – הכספית ההצעה
 יקבלו ההצעות ויתר'( נק 70) המקסימלי הציון את תקבלביותר שתתקבל  הנמוכה ההצעה

 ההצעהא' הציע את  מציע, כאשר לדוגמא. ביותר הנמוכה ההצעה של לניקוד יחסי באופן ניקוד
 :כדלקמן ינוקדו המציעים ש"ח 45 הציע' ב ומציע ₪ 42 בגובהביותר  הנמוכה

 42/45X70=65.333  מציע השני: ול 70 ':אמציע ההצעה הכספית יהיה ל ניקוד

ניקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית  סכימתידי  עליבוצע  המציע הצעת ניקוד – ההצעה ניקוד
 .של המציע כמפורט לעיל

ביותר או כל  גבוהבעלת הניקוד האיננה מתחייבת לקבל את ההצעה  מכללהמובהר בזאת כי ה .62
מכל סיבה שהיא  הכול הזמנהרשאית לבטל את ה מכללההצעה אחרת או הצעה במלואה וכי ה

 הוגשו לא בהם במקרים לרבות, סכםההקודם או לאחר זכיית מציע והכל בהתאם להוראות 
להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת  מכללהה. כן רשאית מכללהה מבחינת מספקות הצעות

 –כספית ו/או אחרת  –הנמקה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה 
 . הזמנה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכללהמה

להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם  מכללההחלטת ה .63
 מורשיידי  עלהסכם ה, כל עוד לא נחתם מכללה. הודעת הזכייה לא תחייב את המכללהה
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פה, לא יצרו הסכם מחייב בין -החתימה מטעמה. שום הודעה או נספח אחר, בין בכתב ובין בעל
 .מכללהקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי הולא ת מכללההזוכה לבין ה

 החלטת על ההודעהימים נוספים לאחר  90תשארנה בתוקף למשך  הזמנהההצעות שלא זכו ב .64
רשאית להודיע למציעים נוספים על  מכללהה. בתקופה זו תהא הזמנהב הזוכה על מכללהה

 הזמנהבקשר לזוכה ב הזמנהוהוראות מסמכי המכל סיבה שהיא במקום המציע הזוכה, זכייתם 
 .יחולו עליהם לכל דבר ועניין

. יודגש כי  לא יראו את הודעת ההסכםתודיע לזוכה את המועד והמקום לחתימת  מכללהה .65
 הזכייה כקיבול הצעת הזוכה בטרם נחתם עמו הסכם.

הינו קבלת כל המסמכים, האישורים, הנספחים  ההסכםעל  מכללהתנאי לחתימת ה .66
 ונספחיו. הסכםם בוהתשלומים אשר מפורטי

תהווה הפרה של תנאי  מכללהידי ה-אי המצאת כל הנ"ל תוך פרק הזמן שהוקצב לכך על .67
 תהיה רשאית להכריז על ביטול זכייתו של מציע וחילוט הערבות. מכללהוה הזמנהה

רשאים לקנוס או לבטל את  מכללה, ההסכםבמקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים כאמור ב .68
 .הסכםההתקשרות עם זוכה שלא יעמדו בתנאים כאמור, כמפורט ב

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין לפני  .69
חייבת להתקשר עם המציע הבא אחריו  מכללהשנחתם איתו הסכם ובין לאחר מכן, לא תהא ה

 או עם כל מציע אחר.

לבטל את  מכללהלא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו לעיל, תהא רשאית ה הזמנהכה בהיה והזו .70
בהודעה בכתב לזוכה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה על פיה הוא נדרש לתקן  הזמנהזכייתו ב

 והזוכה לא פעל בהתאם להודעה ובמסגרת הזמן שקבעה. המחדלאת 

זכאית לכל סעד המוקנה לה בכל דין ובמסמכי  מכללהבוטלה הזכייה כאמור לעיל, תהא ה .71
התמורה , ולרבות אך לא רק, לקבל מן הזוכה פיצוי מוסכם וללא הוכחת נזק בגובה הזמנהה

 , ולרבות חילוט הערבות הבנקאית.שלושה חודשים המבוקשת על ידיו לתקופה של

דע, הבטחה, הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מי .72
, בין הסכםהתחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ ל

 פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו ובין לאחר שנחתם.-בכתב ובין בעל

 

 הזמנההוצאות ה .יד

, תחול הזמנהובהשתתפות ב הזמנהכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה ל .73
בגין הוצאות אלו,  מכללהבלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת העל המציע 

 יבוטל מכל סיבה שהיא. הזמנהוזאת אף אם ה

 

 הזמנהבמסמכי ה מכללהה קניין .טו

 למציעים נמסרים והם, מכללהה של הבלעדית בבעלותה הנם נספחיהם על הזמנהה מסמכי .74
 . המציע ידי על אחר שימוש כל בהם ייעשה ולא בלבד הזמנהה בהליך השתתפות לצורך

 בהן לעשות רשאית תהא והיא, מכללהה בבעלות הן גם יהיו המציעים ידי על שתוגשנה ההצעות .75
 מסחרי כסוד ידו על שהוגשה בהצעה במפורש המציע ידי על שהוגדר מידע למעט שימוש כל

 .מסחרי סוד מהווה אכן שהוא לגביו סבורה תהיה מכללהה ואשר, למציע השייך

 

 למציעים המסופק מידע .טז

 כלליים נתונים הינם, זה הזמנה במסגרת למציעים נמסרים אשר והנתונים המידע כי, מובהר .76
 והנובעים הקשורים ההיבטים כל את עצמאי באופן בעצמו לבדוק המציע על. בלבד וחלקיים

 אשר עסקי או ניהולי, תפעולי, ביצועי ,משפטי נתון כל וכןממתן השירותים נשוא מכרז זה 
, הזמנהה מסמכי פי-על המציע התחייבויות מכלול ולביצוע ההצעה הגשת לצורך רלוונטי
 . זו והזמנה ההסכם

 או שנמסר מידע כל או הזמנהה במסמכי הכלול מידע על מטעמו מי או/ו המציע הסתמכות .77
 בלבד המציע באחריות הינה הזמנהה במהלך מטעמה מי או מכללהה ידי-על לידיו יימסר
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 למי שיגרם הפסד או/ו נזק של שהוא סוג לכל באחריות תישא לא מטעמה מי או מכללהוה
. כאמור מידע על מהם מי של הסתמכות עקב כלשהו שלישי צד או מטעמם מי או מהמציעים

, זה פרק על המציע מאחריות גורע אינו מכללהה ידי על כלשהם מסמכים צירוף כי יודגש
 מי או מהמציעים למי שיגרם הפסד או אובדן, נזק של סוג לכל באחריות תישא לא מכללהוה

  .בעקיפין או במישרין, כאמור מידע על הסתמכות עקב, כלשהו שלישי צד או מטעמם

, הבטחה, מידע על בהתבסס הסתמכות או חובה, זכות כל של לקיומה מלטעון מנוע יהיה הזוכה .78
-בעל ובין בכתב בין, שנעשו הצהרה או דיון, לוקוטופר, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות

 במפורש לו שהוקנו הזכויות למעט, שניתן לאחר ובין הזמנהה הליכי במסגרת לרבות, , פה
 . בהסכם

 למען. לעת מעת בתוקף יהיו שאלו כפי, הדין הוראות עם יחד הזמנהה מסמכי את לקרוא יש .79
 הזמנהה במסמכי למתואר מעבר נוספים חקיקה ודברי דינים קיימים כי מובהר, ספק הסר
. זה בעניין עצמאית בדיקה לקיים נדרש המציע כן ועל, הזוכה במכרז על להשפיע עשויים אשר
 באופן מועד ההודעה על הזכייהל ועד ההצעה הגשת ממועד ישונו הדין הוראות שבו מקרה בכל

 בהתאם תהיה זו השפעה אזי, הזמנהה מהוראות הוראה על אחרת או זו בצורה ישפיע אשר
 על בלעדי באופן תחול, כאמור שינוי בשל תיווצר אשר עלות וכל, מכללהה של לפרשנותה

 .המציע

 

 הזמנהגילוי מידע ב .יז

)או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים  מכללהה .80
ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן 

)או  מכללההכל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. כן רשאית 
י שיקול דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את מי מטעמה( על פ

 המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד לאיכות המציע.

 מכללההרשאית  –את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  מכללהמציע אשר נמנע מלמסור ל .81
לפי  ,מכללהשלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל

 זה או לפי כל דין. הזמנהההעניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  מכללהזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .82
לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהיה זכאי  מכללהבלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית ה

 מכללהצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה ללקבל כל פיצוי ו/או החזר הו
 כתוצאה מההפרה.

שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה תבחר את אמיתות המידע  מכללהה .83
שנמסר על ידי המציעים. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות 

 .מכללהדלעיל על ידי ה

המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים,  בהגשת הצעות, מביעים .84
, בבחינת מכללהלעשות כן, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה של ה מכללהבמידה ותידרש ה

 סוד מסחרי. 

מסמכי בכל מסמך הקשור להזמנה או להצעות שנתקבלו במסגרתה לרבות עיון ו/או צילום  .85
בכפוף לתשלום  הצעות של מציעים אחרים וכיו"ב יהיה ,ועדת ההזמנות , פרוט' ישיבתההזמנה

 .מכללהשישולם מראש ל₪  700סך 

כי קיים ספק  מכללהעל אף האמור לעיל, מסכימים המציעים כי במקרה בו תהא סבורה ה .86
רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא  מכללהכלשהו בשאלת גילוי המידע, תהא ה

 על גילוי כאמור. ניתן צו מרשות מוסמכת המורה

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  מכללהההמציע חייב לעדכן את  .87
ועד למועד פרסום החלטת  הזמנה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכללהשמסר ל

 עד לחתימה על ההסכם. –בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה  מכללהה

 

 אחריות .יח

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר  מכללהה .88
 מכל סיבה שהיא.בוטל ת הזמנה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה וההזמנהל
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מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  .89
 .וז הזמנהבקשר עם השתתפותו ב

 תהיה מכללהה כלפי במציע מהשותפים אחד כל של אחריותו, במשותף הצעה הגשת של במקרה .90
 .)הדדית)בערבות  ולחוד ביחד

 סודיות .יט

 הזמנהבקשר או לצורך ה מכללההמציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי ה .91
 או ביצוע העבודות על פיו.

לכל גורם שהוא אלא בהסכמת  הזמנהואת פרטי הצעתו ב מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו .92
 מראש ובכתב. מכללהה

 בנוגע לשמירת סודיות. מכללההמציעים מתחייבים לציית לכל הוראות ה .93

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  מכללההנם רכוש ה הזמנהכל מסמכי ה .94
לכל מטרה אחרת. לא והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם 

, יחזיר המציע את מסמכי הזמנהכי לא זכה ב מכללההגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מה
 .מכללהידי ה-, אם נדרש לעשות כן עלהזמנהה

 זכויות שמירת .כ

 על ההכרזה או/ו ההצעות הגשת לאחר לרבות, שלב בכל ההזמנה את לבטל הזכות מכללהל .95
 סיבה מכל טענה כל תהא לא ולמציעים, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הזוכה ההצעה

זו והמציע מאשר כי לקח את תנאי  זמנההב מהותי הינו זה תנאי. כאמור לביטול בקשר שהיא
 .זה בחשבון

, מתחםאת ה לרבות, וז הזמנה היבטי כל את, עצמאי ובאופן בעצמו לבדוק המציע על כי, מובהר .96
, תכנוני, משפטי נתון כל ולרבות, הזמנהה מסמכי את גם כמו, ומיקומו במתחם התשתיות

 התחייבויותיו מכלול ולביצוע ההצעה הגשת לצורך רלוונטי, עסקי או תפעולי, ביצועי, הנדסי
 .זו להזמנה המצורף ההסכם פי על

 ורק,  ההסכם ובמסמכי בהצעה שינויים, עת בכל, להכניס הזכות את לעצמה שומרת מכללהה .97
 . זו בהזמנה הקשור בכל אותה יחייב ידיה על שייחתם כפי הסופי ההסכם

, ההצעות הגשת מועד לרבות, זו בהזמנה הקבועים מהמועדים אחד כל לדחות רשאית מכללהה .98
 . דעתה שיקול לפי, פעמים מספר ואף לנכון שתמצא ככל

 כל תחולנה, שייקבע במידה, מכללהה ידי-על ייקבע אשר החדש ההצעות הגשת מועד על .99
 בהודעה אחרת נאמר כן אם אלא, לו קדם אשר ההצעות הגשת מועד על חלו אשר ההוראות

 להגשת ארכה הענקת להבטיח בכדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הדחייה בדבר
 .הצעות

 עם"מ מו לנהל, המציעים הצעות בדיקת לאחר, הזכות את לעצמה שומרת מכללהה .100
 הסכם לערוך הזכות את שומרת וכן, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מהם חלק כל עם או המציעים

 הליך עריכת וכן, אחר פוטנציאלי שוכר כל עם או ההצעות ממגישי אחד כל עם"מ מו של בדרך
 .נוסף תחרותי

, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או הזמנההוענקה הזכייה לזוכה ב .101
מצג, הצעה, הבנה, פרסום, דיון או הצהרה הסתמכות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, 

, לרבות הזמנהפה, בין לפני שניתנה הזכייה ב-, בין בכתב ובין בעלהזמנהשנעשו מחוץ להליכי ה
 ובין לאחר שניתנה.  הזמנהבמסגרת הליכי ה

והגיש הצעתו  הזמנה, מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי ההזמנההגשת הצעה בב .102
 .הלתנאיו/או  הזמנהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו בעל בסיס זה. המציע יה

 

 

 בברכה,

 מכללה האקדמית הדסה ירושלים
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 נספח א'
 ההצעה הכספית

 לכבוד

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים

 שמירה ואבטחההצעה כספית למתן שירותי הנדון: 

הסכם על נספחיו האני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, 
 ויתר מסמכי ההזמנה על נספחיהם וצרופותיהם, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: 

 אנו מגישים בזאת את הצעתנו הכספית לביצוע מלוא השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה
 ובהסכם על נספחיהם. 

ום בהצעה הכספית אינו כולל מע"מ. מע"מ, בשיעורו החוקי שיהא בתוקף במועד הרלוונטי, הסכ
 יתווסף לסכום ההצעה הכספית וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

את כל הרכיבים המפורטים בטבלאות השכר שלהלן וכן ומגלמת בתוכה הצעתנו הכספית כוללת 
, לרבות רווח, הוצאות מכל סוג שהן, ציוד, ובד שמירהעאת כל העלויות הנוספות לשעת עבודה של 

וכל הוצאה אחרת המתחייבת  , תוספות, חופשות, היעדרויותתקורות, עלויות שכר משתנותביגוד, 
חוק העסקת לרבות  מכרזמההסכם ומכל דין לצורך מתן מלוא השירותים המבוקשים במסגרת ה

 . 2013-יון בגופים ציבוריים, תשע"געובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניק

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעתנו הכספית נערכה על ידינו לאחר שהבאנו בחשבון את כל 
דיני העבודה כהגדרתם בהסכם  על פי השמירההתשלומים מכל מין וסוג שהוא שיש לשלמם לעובדי 

 .והאמור בנספח זהלרבות עדכוני חקיקה ופסיקה בעניין 

עבור שעת עבודה ביום חול רגיל, לא יפחת מהסך  שמירהסכום רכיבי השכר שישולמו על ידנו לעובד 
יש לשלם לעובדים לפי  ןהמשתנות אות / בתוספת כל העלויות הנוספות, שלהלן אותהנקוב בטבל

, לרבות תשלומים שיש ולפי כל דין ועדכוני עלויות אלו על פי כל דיןלרבות וותק מסמכי ההזמנה 
עמוד אנו נלמען הסר ספק, יובהר, בכל מקרה  פי ביצוע, ולרבות רווח קבלני.-לשלם לעובדים על

גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן  ,בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם או צו הרחבה
 .או מופיעות באופן חסר

ו הנובעות מכל חוק, דין, חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותי הקבלןלמען הסר ספק, יובהר, כי 
במקום  . כמו כן,גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר ,הסכם או צו הרחבה

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

הסכם מחייב אנו נעדכן את שכר עובדינו בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל 
 יחולו ההוראות הבאות: במקרה של עדכון של שכר או זכויות העובדים על פי הוראות כל דין אחר.

, רכיב השכר המעודכןבגין רכיב השכר שעודכן סכום גבוה מסכום בפועל מקבלים  םעובדיה אם .א
 למעט אם ניתן אישור בכתב ע"י, הרי שעדכון השכר לא יגרור עליה מקבילה בשכר העובדים

  .המזמין

, רכיב השכר המעודכןמסכום  נמוךמקבלים בגין רכיב השכר שעודכן סכום  םעובדיה אם .ב
ולא למרכיבים אחרים לרבות רווח שעודכן לרכיב השכר הספציפי המזמין ישלם עבור התוספת 

 .קבלני

ככל שייערכו שינויים בדין המפחיתים את ערכם של רכיבי השכר כאמור, אזי כי התמורה תפחת  .ג
 בהתאם לשינוי ואנו נשיב לרשות את ההפרשים, ככל שיהיו, על פי דרישתה.

וכן  כל העלויות הנלוות לשכר הבסיס של עובד במסגרת ההצעה הכספית לקחנו בחשבון את
 . למען הסר ספק, תשלומים בגין היעדרויותוותק, , תוספות, העלאות

בהתאם להוראות תכ"מ  במשרה מלאה חדשלהלן דוגמא לפי שעת בסיס שהיא שכר מינימום לעובד 
בהתאם להוראות תכ"מ יש לעדכן את השכר בהתאם לוותק של העובד  העדכניות של משרד האוצר.
 .העדכניות של משרד האוצר
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 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12  ₪  

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

 לשעת עבודה.₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי 
 .22.12.2016צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.34  ₪  

(%4.62)  

 השנים הראשונות, הכול בהתאם 4-ימי חופשה בתשלום ב 12
  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

 .1.4ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 
 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 חגים
1.01  ₪  

(%3.46)  

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים  9-העובדים זכאים ל
בהם העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג, אלא אם נעדרו 

 בהסכמת המעסיק. 
, 02.10.2014ה מיום צו ההרחבה בענף השמירה והאבטח מקור:
 .19סעיף 

 הבראה
1.36  ₪  

 

 ליום. ₪  424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 
הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה 

 ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה.
כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה תעריף זה 

  והמחלה.
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה 

 מעבר להיקף משרה מלאה. 
 .1.5ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום : מקור
 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 פנסיה
2.46 ₪  

(%7.5)  

 חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת
תעשה  ,2005-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח

להעסקתו לצורך ביצוע  מהיום הראשון, החל על שם העובד
ההתקשרות, זאת בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, 

 בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.
ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי 

 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.
ות או שעבד ביום המנוחה יש במקרה שבו העובד עבד שעות נוספ

 להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.
 צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.: מקור

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 
 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 פיצויים
2.73  ₪  

(%8.33)  

 שירותים על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב
תעשה על שם העובד, החל  ,2005-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות

מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות 
 .לפנסיה חובה [נוסח משולבה לצו ההרחבה ]6סעיף בהאמור 

י הבראה, ימי חג, דמי ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמ
 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

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

 , לפי העניין(.150%או  125%)
בגין שכר היסוד יש להפריש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

 . 6%לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  %8.33
 .1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 
  .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H100.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


 

13 

 

 הערות  

 ביטוח לאומי
1.13  ₪  

(%3.45)  

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

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 
 60%הנמוך, וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק. 
חוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט ב

: כגוןמעבר לשכר היסוד,  ,1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה
חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד 

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

קרן 

 השתלמות

2.46  ₪  

(%7.5)  

 
הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן  2014בנובמבר  1החל מיום 

השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד 
אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים, גם אם לא 

 זהות קרן ההשתלמות.הודיעו לקבלן על 
 

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

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 
 

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור 
ום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה הגמול המשולם עבור עבודה בי

 רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.  
אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות 

 לקרן השתלמות לעובדים.
 04.12.2012קיבוצי מיוחד מיום הסכם : מקור

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  

₪  41.62 סה"כ   

 

 רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

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

 ליום עבודה. ₪  26.4היא 
צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה : מקור

 לעבודה וממנה.

הפרשות 

לגמל בגין 

החזר 

 הוצאות

 (%5)  

החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה אישית הפרשות לגמל יעשו על 
 על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.

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

  204.12.201הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:
 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

  מחלה

דמי מחלה  חוקהתשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 
אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות לדמי  ,1976-התשל"ו

מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעביד או 
 130 -ימי מחלה אך לא יותר מ  24ובסה"כ  -באותו מקום עבודה 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי 
 מחלה.

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

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

 

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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על חשבון הזכיין )ללא חיוב נוסף של  שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי 

 המכללה(

ה חופשחודשי עבודה ומעלה זכאי ל 6כל עובד המועסק  -חופשה מסיבות משפחתיות  .1
 3-נישואין זכאי העובד לבנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי כדלקמן: לרגל בתשלום, 

לידת בן/בת זכאי העובד .  לרגל יום חופשה 1-נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל.  לרגל ימי חופשה
 . יום חופשה 1-ל

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות  -היעדרות ביום הזיכרון  .2
בה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא פעולות אי

בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן  -מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 
 או בת זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ סבתו.

ימים ויהיה  7להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד  - אבל ימי .3
 . מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרוזכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה, 

 יובהר כי, ימי החופשה דלעיל הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי העובד.

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: -ימי חופשה  .4

ר שנות עבודה אצל המעסיק או מספ
 במקום העבודה

 מספר ימי חופשה

4 - 1 ימי עבודה 12   

ימי עבודה 13 5  

ימי עבודה 18 6  

8 - 7 ימי עבודה 19   

ואילך 9 ימי עבודה 23   

 

בהתאם  העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן. -ימי הבראה  .5
 הלן: לאמור ל

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

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

ואילך 25 -מהשנה ה   13 
 

ואחראי  שמירהעל ביצוע התשלום לעובדי  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  -ענק מצוינות מ .6
הודעת תכ"ם, "אמות מידה אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסעל  ,מצטיינים שמירה

  .7.3.9.2.4להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 

המפורסם  מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד 1%גובה המענק יהיה  .7
, גמול בעד עבודה בשעות בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(

 ( וקצובת הנסיעה. ונוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי ל

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם   .8
 המענק. 

ר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דב  .9
ובכלל זה  לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל

 קרן פנסיה וקרן השתלמות(.  

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור   .10
 ההפרשה שלו כמעסיק.

יעודכן על פי התעריף  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח( -שי לחג  .11
השי לא יוענק בטובין או בשווה ₪.  212.5השי לחג יעמוד על גובה , המעודכן בשירות המדינה

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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הוראת גובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע ב כסף )כגון תלושי קנייה(.
התכ''ם, ''הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

  .7.3.9.2האבטחה והניקיון'', מס' 

 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןתשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור   .12

בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת .13
 ההפרשה  שלו כמעסיק.

 בגין במלואם יםהמבוקש השירותים למתןסופית  הצעה הינה להלן הכספית תנוהצע כי לנו ידוע
 .השירותיםוכל הוצאה, ישירה או עקיפה, לביצוע את כל מרכיבי העלות  כוללתוהיא  מכרז זה,

 מכרז נשוא השירותים מתן בגין אחרת תמורה כל לקבל זכאים נהיה שלא לנו ידוע כי מצהירים אנו
 למעט תוספת מע"מ כדין כאמור., זה

אמור לעיל או במה שנעדר ממנו, כדי לגרוע מהתחייבותנו הבלעדית והיסודית, לתשלום מלוא אין ב
מחייב זכויות עובדינו בכל עת, על חשבוננו, ובהתאם להסכם הוראות כל דין, צווי הרחבה וכל הסכם 

 אחר.

מה על ידינו והינה כמפורט בטבלה המצורפת וחת על בסיס כל האמור לעיל, הצעתנו הכספית
לחתום למלא בקובץ האקסל שנשלח במסגרת המכרז את עמלת הקבלן, להדפיס, )יש  בעמוד הבא

  .מסמכים המוגשים(ולצרפה ל

 

 

 

 

 
 

 

  

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 ' גנספח 
 וקיום מוקד תצהיר עמידה בתנאי סף

 
, מורשה חתימה     , נושא ת.ז. מס'     ,אני הח"מ

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  ,"(המציע" :)להלן      מטעם 
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

 כדלקמן:

למתן שירותי שמירה ואבטחה למכללה האקדמית  07/20מכרז מס' המציע עומד בכל תנאי הסף  .1
 שהינו או בישראל הרשום תאגיד הינו המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הדסה ירושלים

 .בישראל הרשום מורשה עוסק

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, המציע בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות, ע"פ  .2
 . 1996-תשנ"ו

שעות אבטחה ושמירה במשך כל  20,000סיפק לפחות הקבלן  2017-2019בכל אחת מהשנים  .3
 .אחד מחודשי העבודה בשנה

מס'  ,בהסכםלמציע קיים שירות מוקד וסיור רכוב בירושלים והוא יפעיל אותם כמפורט  .4
מציעים שלא קיים להם מוקד וסיור כאמור ) הטלפון של המוקד הינו______________.

 ימחקו בעט את סעיף זה(.

לגופים סיפק המציע שירותי שמירה ואבטחה במקביל  2017במהלך התקופה שתחילתה בשנת  .5

  מאבטחים. 7הדורשים כל אחד בו זמנית לפחות  שלהלן

 

 2017שנת 

 :1מס'  גוף .א

 : ________________גוףהשם  .1

 : ______________________________________גוףכתובת ה .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 

 :2מס'  גוף .ב

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 
  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665


 

17 

 

 :3מס'  גוף .ג

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר המאבטחים  .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5
================================================ 

 :4מס'  גוף .ד

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 
 :5מס'  גוף .ה

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 
 :6מס'  גוף .ו

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 _________________טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 
 :7מס'  גוף .ז

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 ___ :מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5
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 :8מס'  גוף .ח

 שם הגוף: ________________ .6

 כתובת הגוף: ______________________________________ .7

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8

 : ___זהמספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף  .9

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10

================================================ 
 :9מס'  גוף .ט

 שם הגוף: ________________ .6

 כתובת הגוף: ______________________________________ .7

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8

 : ___המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר  .9

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10

================================================ 
 :10מס'  גוף .י

 שם הגוף: ________________ .6

 _______כתובת הגוף: _______________________________ .7

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .9

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10

================================================ 

 :11 מס' גוף .יא

 ________________שם הגוף:  .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5

================================================ 
 :12 מס' גוף .יב

 שם הגוף: ________________ .1

 כתובת הגוף: ______________________________________ .2

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .3

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .4

 טלפון: _________________מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .5
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 2018שנת 
 :1מס'  גוף .א

 שם הגוף: ________________ .6
 כתובת הגוף: ______________________________________ .7
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8
: לגוף זהמספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי  .9

___ 
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10

_________________ 
================================================ 

 :2מס'  גוף .ב

 שם הגוף: ________________ .6
 כתובת הגוף: ______________________________________ .7
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .9

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10
_________________ 

================================================ 
 :3מס'  גוף .ג

 שם הגוף: ________________ .6
 ___________כתובת הגוף: ___________________________ .7
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8

 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .9
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10

_________________ 
================================================ 

 :4מס'  גוף .ד
 ________________שם הגוף:  .6
 כתובת הגוף: ______________________________________ .7

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .9

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10
_________________ 

================================================ 
 :5מס'  גוף .ה

 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14
טלפון: מס' ליץ: ________________ שם איש קשר/ממ .15

_________________ 
================================================ 
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 :6מס'  גוף .ו
 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר המאבטחים שמספקים  .14
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15

_________________ 
================================================ 

 :7מס'  גוף .ז
 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12

 חודשים.: ______השירותים לגוףתקופת מתן  .13
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15

_________________ 
================================================ 

 :8מס'  גוף .ח
 שם הגוף: ________________ .16
 הגוף: ______________________________________כתובת  .17
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .18
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .19
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .20

_________________ 
================================================ 

 :9מס'  גוף .ט
 שם הגוף: ________________ .16
 כתובת הגוף: ______________________________________ .17
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .18
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .19

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .20
_________________ 

================================================ 
 :10מס'  גוף .י

 שם הגוף: ________________ .16
 כתובת הגוף: ______________________________________ .17
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .18
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .19
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .20

_________________ 
================================================ 
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 :11 מס' גוף .יא
 שם הגוף: ________________ .6
 כתובת הגוף: ______________________________________ .7
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8
 : ___שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה מספר המאבטחים .9

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10
_________________ 

================================================ 
 
 

 :12 מס' גוף .יב

 שם הגוף: ________________ .6
 ______________________________________כתובת הגוף:  .7
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .8
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .9

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .10
_________________ 

 
 2019שנת 
 :1מס'  גוף .א

 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
: מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14

___ 
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15

_________________ 
================================================ 

 :2מס'  גוף .ב

 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15
_________________ 

================================================ 
 :3מס'  גוף .ג

 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 ___: מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15

_________________ 

================================================ 
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 :4מס'  גוף .ד
 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר  .14
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15

_________________ 
================================================ 

 :5מס'  גוף .ה
 שם הגוף: ________________ .21
 ______כתובת הגוף: ________________________________ .22

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .23
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .24
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .25

_________________ 
================================================ 

 :6מס'  גוף .ו
 ________________שם הגוף:  .21
 כתובת הגוף: ______________________________________ .22
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .23
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .24
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .25

_________________ 
================================================ 

 :7מס'  גוף .ז
 שם הגוף: ________________ .21
 כתובת הגוף: ______________________________________ .22
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .23
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .24

טלפון: מס' ליץ: ________________ שם איש קשר/ממ .25
_________________ 

================================================ 
 :8מס'  גוף .ח

 שם הגוף: ________________ .26
 כתובת הגוף: ______________________________________ .27
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .28
 : ___שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר המאבטחים שמספקים שירותי  .29
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .30

_________________ 
================================================ 
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 :9מס'  גוף .ט
 שם הגוף: ________________ .26
 כתובת הגוף: ______________________________________ .27
 חודשים.: ______השירותים לגוףתקופת מתן  .28
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .29
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .30

_________________ 
================================================ 

 :10מס'  גוף .י
 שם הגוף: ________________ .26
 הגוף: ______________________________________כתובת  .27

 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .28
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .29
טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .30

_________________ 
================================================ 

 :11 מס' גוף .יא
 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___מספר המאבטחים שמספקים שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זה .14
טלפון: מס' מליץ: ________________ שם איש קשר/מ .15

_________________ 
================================================ 

 :12 מס' גוף .יב
 שם הגוף: ________________ .11
 כתובת הגוף: ______________________________________ .12
 חודשים.: ______תקופת מתן השירותים לגוף .13
 : ___שירותי שמירה ואבטחה באופן בלעדי לגוף זהמספר המאבטחים שמספקים  .14

טלפון: מס' שם איש קשר/ממליץ: ________________  .15
_________________ 

 
 על כך באתי על החתום:

 

 
 

  

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך

  
 אישור

 בזה כי ביום ת/דין, מאשר-כת/עורך ,      ,מטה מה/אני החתום
 ,     גב'/מר יבפני ה/הופיע ,   

כי  ה/ולאחר שהזהרתיו ,     פי תעודת זהות מס'-על ה/שזיהיתיו
לעונשים הקבועים בחוק  ה/צפוי תהיה/וכי יהיה ,לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה ה/עליו

 עליה בפניי. מה/נכונות הצהרתו דלעיל וחתם ה/כן, אישר תעשה/אם לא יעשה
 

   , עו"ד  
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  'גנספח 
 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה 

 
, מורשה חתימה     , נושא ת.ז. מס'     ,אני הח"מ

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  ,"(המציע" :)להלן      מטעם 
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

 כדלקמן:

ם, לפי דיני העבודה, צווי הזכויות עובדיעל  מקיימים ושומרים השליטה בו ובעליהמציע  .1
השירותים נשוא ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת 

למתן שירותי שמירה ואבטחה למכללה האקדמית הדסה  מס' ____________ מכרז 
 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"בעל שליטה"  .ירושלים

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  והורשעלא המציע או מי מבעלי השליטה בו  .2
 ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

לחוק  5נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף לא המציע או מי מבעלי השליטה בו  .3
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1985-המינהליות, התשמ"והעבירות 

כמשמעותו  –ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל שליטה" 
 .1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.  .4

אינו לקוח מוגבל באמצעים, ואינו מצוי )ולא הוגשה לגביו בקשה( לכינוס  המציע .5
 נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים.

בעלי המניות במציע הינם בהתאם לנסח החברה המצורף  –במידה שהמציע הינו חברה בע"מ  .6
 ידיי.-לתצהירי זה וחתום על

 על כך באתי על החתום:

 

 

  

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם שם מלא של החותם ב תאריך

  

 אישור

בזה כי  ת/דין, מאשר-כת/עורך ,     ,מטה מה/אני החתום
 ,     גב'/מר יבפני ה/הופיע ,   ביום

 ה/כי עליו ה/ולאחר שהזהרתיו ,    פי תעודת זהות מס'-על ה/שזיהיתיו
לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/צפוי תהיה/וכי יהיה ,לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה

 עליה בפניי. מה/נכונות הצהרתו דלעיל וחתם ה/כן, אישר תעשה/יעשה
 

   , עו"ד  
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  'דנספח 
 נוסח ערבות ההזמנה

 
 לכבוד

 מכללה אקדמית הדסה ירושלים, ע"ר
 

 ג.א.נ.,

     ערבות מס'הנדון: 

אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת  ,"(המציע" :)להלן  פי בקשת -על .1
 __________________ש"חלתשלום כל סכום עד לסכום של  ,מותנית בכל תנאי-ובלתי

"( שתדרשו מאת המציע, סכום הערבות" :)להלן ש"ח (במילים _________________)
בקשר עם הזמנה מס' ____________ למתן שירותי שמירה ואבטחה למכללה האקדמית 

 .רושליםהדסה י

כפי שיפורסם ביום  _________לחודש הערבות צמודה למדד המחירים לצרכן  .2
עד סכום  ,ידכם-. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על_____________

וזאת מבלי שנטיל עליכם  ,)שבעה( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב 7תוך  ,הערבות
ומבלי שנדרוש תחילה סילוק  ,אופן שהוא לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל

הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 
משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים 

 ידינו.-כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

-רבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שייקבע עלאתם זכאים ורשאים לממש את הע .3
ידנו בגין -ידכם וישולמו על-ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ,ידכם מתוך סכום הערבות

ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם 
 ממומשת.-ערבות הבלתיאחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ה

 דלעיל. 1פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל .4

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .5
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש -מתשלום על

 פי הדין.-המוענקת למציע על על כל טענה לרבות כל ברירה

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם והינה  .6
 מותנית ועצמאית )ערבות אוטונומית(.-חוזרת, בלתי-בלתי

)ימולא בהתאם להוראות  ועד בכלל     הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7
לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה , וכל דרישה מכם חייבת להימסר פרק ט להזמנה(

 הערבות בטלה ומבוטלת.

 .בפקס או במברק לא תתקבל דרישה .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .9
 

 בכבוד רב,

   בנק  

 

 

 

 


