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 ומסמכי המכרזתוכן העניינים 

 עמוד הנושא

 3 הזמנה להצעת הצעות –' אמסמך 

 23 נספח ביטוח –' במסמך 

 24 החוזה/ערבות בנקאית לקיום ההצעה -1ג'+ג'מסמך 

 26 חוזה –' דמסמך 

  נספחים :

 42  בדרישות המקצועיותהצהרה בדבר עמידה  -1נספח 

 43 הצהרה על איתנות פיננסית – 2נספח  

 44 עמידה בדרישות הניסיון רשימת פרויקטים – 3נספח  

 45 רשימת לקוחות ממליציםנספח/ – 4נספח  

 46 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי העבודה – 5נספח 

 47 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 6נספח 

 48   הצהרה בדבר העדר רישום פלילי – 7נספח 

 49 תיווך" הצהרה בדבר אי תשלום "דמי – 8נספח 

 50 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים – 9נספח 

 53 ריכוז מידע ארגוני - 10נספח 

 54 של המכרז  הדרישות המקצועיות –11נספח 

 61  והצעת המחירכתב הצעת המציע  – 12נספח 
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 הזמנה להגשת הצעות למכרז -מסמך א' 

 
 כללי .1

)להלן: "המזמינה" ו/או צ( "מקס שטרן )חלש "המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע 1.1

שמירה בקמפוס  – 04/20 'קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי מסמזמינה בזאת  "המכללה"(

הכל על פי  להלן: "המכרז"(,)המכללה האקדמית עמק יזרעאל ובמתחם מעונות הסטודנטים 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.והינם החוזה המצ"ב המכרז ות ודריש

מחלקת במציע פוטנציאלי, השוקל השתתפות בהליך המכרז, חייב ברישום מוקדם  כל 1.2

ובו ימסור פרטים אודותיו )שם   shiritc@yvc.ac.il : דואר אלקטרונימכרזים באמצעות 

ע שלא ימסור החברה, שם הנציג, כתובת( ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז. מצי

את פרטיו כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי הבנה ו/או אי קבלת עדכונים ו/או 

תשובות הבהרה ביחס למכרז, ככל שימסרו במהלך התקופה ממועד פרסום המכרז ועד הגשת 

-04ההצעות. לפרטים נוספים ו/או שאלות ניתן לפנות למחלקת מכרזים בטלפון: 

6423450/435 . 

בקמפוס המכללה  למתן שירותי שמירה חברת שמירההינו מכרז לצורך התקשרות עם  המכרז 1.3

האקדמית עמק יזרעאל ובמתחם המעונות של המכללה הנמצא בכניסה הצפונית לעיר עפולה, 

 הכללנושאי שמירה ואבטחה,  שותידר או בכל מקום אחר אשר המכללה תקיים בו אירועו/

המצורף למסמכי  שהינו מהווה פירוט לכל הדרישות המקצועיות, ,11המפורט בנספח על פי 

 . המכרז

או  https://www.yvc.ac.ilלעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה ניתן  1.4

-04ליצור קשר עם מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון לחילופין 

6423450/435 

והשתתף  , לרבות הסיווגים האמורים בוהמכרז תנאיבעומד מי שרשאי להגיש הצעה רק  1.5

 . , כאמור להלןבמפגש המציעים

 

 ההתקשרותואופן  מהות .2

שעות חודשיות על פי המפרט  3,000 –כ  בהיקף שלהמכרז כולל שירותי שמירה ואבטחה  2.1

שעות עבודה רגילות  8שעות אלו יהיו במשמרות כאשר כל משמרת הינה  הנדרש למכרז זה.

)ביצוע שעות נוספות יתאפשר רק למעט עמדות שבהן מוגדר משמרת עבודה ארוכה יותר 

(. המכללה אינה מתחייבת להזמין מהחברה הזוכה את כמות השעות מראשבאישור 

 ת היקף השעות על פי צרכיההנקובה לעיל ושומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין א

mailto:shiritc@yvc.ac.il
mailto:shiritc@yvc.ac.il
https://www.yvc.ac.il/
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השעות שכתובות במסמך זה הינן מסתמכות על שנים עברו  וראות עינה. בתקופות השונות

 ונועדו על מנת לאפשר למציעים השונים להעריך את סדר גודל ההתקשרות השנתית.

 שירותי השמירה והאבטחה יכללו את השירותים הבאים: 2.2

יזרעאל ובמעונות הסטודנטים העמדת שומרים בשערי קמפוס האקדמית עמק  2.2.1

 שעות ביממה, לרבות בשבתות וחגים. 24במשך 

יש העמדת אחמ"ש במכללה כעוזר וכיד ימינו של קב"ט המכללה בכל משמרת.  2.2.2

 .11הינו חלק ממצבת העובדים המפורטת בנספח כי האחמ"ש  בלשים ל

שמירה על , בידוק ותשאול חשודים, מתן מענה לאירועי חירוםקיום בדיקות ביטחוניות,  2.3

פול באירוע יט, ביצוע סיורים למניעה והרתעה, שמירה על רכוש המכללה, סדר ציבורי

, גביית דמי חניה, אבטחת נהלי חניה יצירת הרתעה ותחושת ביטחון, הפרות סדר ואלימות

 .11ועוד כמפורט בנספח  ה/פתיחה בניינים, סגירוהסדרי תנועה במכללה

, להאריך את נהחודשים(, עם אופציה, של המזמי 12)ההתקשרות הינה לתקופה של שנה  2.4

( פעמים נוספות, כל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה. המשך 4תקופת ההתקשרות ארבע )

 ההתקשרות תהא באותם התנאים על פי מסמכי מכרז זה והחוזה למכרז.

הזכות לבקר את תשלומי השכר לעובדים ע"י בודק חיצוני  ,למזמינה ,אחת לתקופה 2.5

ה על ידי המזמינה ועל הספק הזוכה להעביר לרשותו את כל החומר הנדרש לכך. כמו שיתמנ

כל כן, שמורה למכללה הזכות לבקש כי הספק הזוכה יעביר תלושי שכר העובדים למזמינה 

 חודש לצורך בקרה מדגמית המתבצעת במחלקת משאבי אנוש.

 מפגש מציעים פוטנציאליים .3

תאריך  ,שלישיע בקשר למכרז ייערך ביום כנס מציעים פוטנציאליים לקבלת מיד 3.1

)להלן: "כנס מציעים" או "סיור מציעים"(. מקום ההתכנסות:  10:00בשעה:  ,7/7/2020

השתתפות בכנס מציעים הינה חובה ומהווה חלק מתנאי הסף  .3בניין  190אודיטוריום 

 במכרז זה.

ויישלח זימון המזמינה זכאית לקבוע כי כנס המציעים ייערך באמצעות ה"זום",  3.2

המשתתף הפוטנציאלי במסגרת הרישום המוקדם  להשתתפות בכנס לפי מען שנמסר ע"י

 של מסמך זה. 1.2על פי האמור בס"ק 

לאחריו, יוכלו ם ימי )שבעה( 7-יאוחר מעד למועד הכנס ובמהלך הכנס וכן לא  3.3

למעט שאלות שיעלו במהלך הכנס, בקשר לתנאי מכרז זה.  הבהרותהמשתתפים לבקש 

יתר השאלות יועברו בכתב למחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות באמצעות דוא"ל 
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 oritl@yvc.ac.il  בלבד! יודגש כי שאלות הבהרה לאחר מועד זה לא תיעננה ולא

תתקבלנה, אלא אם תהיינה שאלות הבהרה לגבי התשובות שניתנו במרוכז לכלל 

 המציעים בכתב אחרי הכנס. 

שנרשמו ברישום מוקדם ואשר השתתפו בכנס אחד מהמשתתפים,  לכלהמכללה תשלח  3.4

להן.  המזמינהאלו ותשובות פרוטוקול כתוב של כל השאלות אשר נש ,המציעים

הפרוטוקול הנ"ל יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז להציע הצעות, ויצורף על ידי 

 .כשהוא חתום על ידםהמציעים להצעתם, 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

או תנאי הסף שלהלן, /במכרז רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ו

 :באופן מצטבר

. כל תנאי הסף יחולו ביחס לישות על ידי ישות משפטית אחת בלבד ההצעה תוגש 4.1

 , יתייחסו אליה.סמכים הנדרשים בהזמנההמ משפטית זו בלבד, וכל האישורים

 :המציע בעל אישורים הדרושים על פי דין למתן שירותים נשוא ההזמנה 4.2

כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  קבלןרישיון לעסוק כ 4.2.1

 . 1996-כוח אדם תשנ"ו 

רישיון תקף לקיום משרד לשירותי שמירה ואבטחה לפי חוק חוקרים פרטיים  4.2.2

 .1972התשל"ב 

ג' לחוק כלי הירייה,  10רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה בהתאם לסעיף  4.2.3

 .  1949 –התש"ט 

הרישיונות כל בתנאי סף זה על המציע לצרף את  *** להוכחת עמידתו של המציע

 להצעתו. הנדרשים התקפים

 המופיעות והטכניות  ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיותהמציע הצהיר כי יש  4.3

 .למסמכי המכרז 11 בנספח

 למסמכי המכרז. 1*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח 

 הפירוט הבא: על פימוכח במתן שירותי שמירה  למציע ניסיון 4.4

  שנים לפחות בתחום מתן שירותי שמירה 3למציע וותק של 

mailto:oritl@yvc.ac.il
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  7בה הועסקו  במתן שירותי שמירה ,תלפחו ,ביצע התקשרות אחתהמציע 

  .מאבטחים בו זמנית באותה משמרת במהלך השלוש השנים האחרונות

 במסמכי המכרז.  3להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את נספח 

שעות ביממה בכל ימות השבוע, לרבות חגים ומועדים. כמו  24שמירה המציע מפעיל מוקד  4.5

 שעות ביממה ובכל ימות השבוע. 24כן, ביכולתו להעמיד כוח תגובה 

 

, על המציע לצרף פירוט בנושא מוקד השרות 4.5להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 

א במוקד, מידע בנוגע לכוח התגובה ועוד וכוח התגובה, בו יצוינו: כתובת המוקד, מצבת כ"

 פרטים בגין השרות הניתן.

המציע משלם לעובדיו שכר על פי תחשיב החשכ"ל "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה   4.6

 לפחות. וכפי שיעודכן מעת לעת, ,בתחום השמירה והאבטחה"

 המציע עומד בתנאים הבאים: 4.7

רות בגין הפרת חוקי העבודה יהמציע לא הורשע ביותר משתי עב 4.7.1.1

המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת 

מועד להשנים האחרונות  3-ב 2011 –האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 האחרון להגשת הצעות במכרז.

לא הוטלו על המציע עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות בשלוש  4.7.1.2

 ון להגשת הצעות במכרז.השנים האחרונות מהמועד האחר

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם  4.7.1.3

נהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו ממניתן אישור 

 כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 המכרז.למסמכי  9מצורף כנספח  4.7 ףלסעי*** נוסח ההצהרה של המציע 

 איתנות פיננסית והיקף פעילות 4.7.2

בתקופת שלוש כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות  4.7.2.1

 (, בעל2019-ו 2018, 2017שקדמו למכרז )בשנים  הקלנדריות השנים

שקלים מיליון שני )₪  2,000,000מחזור כספי שנתי )ללא מע"מ( של 

 הנדרש במכרז זההנובע מפעילותו בתחום השירותים  ,לפחות חדשים(,

 )שמירה ואבטחה(.

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו  4.7.2.2

-2017בשנים אישור של רואה חשבון בדבר התאמת המחזור הכספי שלו 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שירותי שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 04/20 מכרז פומבי                                                                                                                                             
 

  
 חתימה וחותמת המציע: _________________                                                                                       

7 

 

 

 לדרישה הנ"ל. הבהרה: אם למציע פעילות בתחומים נוספים, 2019

 םלצינא שאינם בתחום השירותים, עליו להפריד תחומי עיסוק אלה ול

 במסגרת הצעתו.

 למסמכי המכרז לפיה 2 כנספחעל ההצהרה המצ"ב על המציע לחתום  4.7.2.3

למס הכנסה ו/או לרשויות המע"מ ו/או לכל רשות  כספים חייבהוא אינו 

מבעלי מי רעון והוא או ימקומית מפאת קשיים כלכליים ו/או חדלות פ

 המניות או בעלי השליטה בו אינו מצוי בקשיים כלכליים.

 ,ככל שהיא אינה ריקהתיקי הוצאה לפועל,  רשימתעל המציע להמציא  4.7.2.4

ולפרט בתמצית מדוע נכללים בה חובות אילו או אחרים, מהות החוב 

 רעונו.יסיבתו וסיבת אי פ

 העדר עבר פלילי ו/או גורם שלילי אחר 4.7.3

  המציע נעדר עבר פלילי. 4.7.3.1

אשר  בסעיף זה, "עבר פלילי": כל הרשעה בעבירה מסוג עוון או פשע 4.7.3.2

 שלא להפקיד בידי המציע את הביצוע ,לדעת ועדת המכרזיםמצדיקה, 

השירותים נשוא המכרז וכן כל עבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע 

בביצוע עבודות מסוג עבודות פרויקט מכרז זה למעט עבירות מסוג חטא, 

מסוג ברירת קנס או מכוח חוקי עזר מקומיים, ובלבד שאין עניינן אי 

השנים שקדמו למועד הגשת  7במהלך  –קבלת אישור, רישיון או הסכמה 

ואשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם ההצעה, 

, או קיומם של הליך משפטי או 1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 חקירה, שטרם הסתיימו, בקשר עם עבירות כאמור.

מובהר כי המכללה תהיה רשאית לפנות למשטרה לשם קבלת מידע בדבר  4.7.3.3

 רש לשם כך. עבר פלילי של המציע והמציע יחתום על כל מסמך שייד

מתנהלים ו/או התנהלו לא לא קיים למציע חוב כלפי המכללה ו/או  4.7.3.4

הליכים משפטיים בינו ובין המכללה בעניין כלשהו/ בעניין הנובע מתחום 

בגין טענות של המכללה כנגדו בגין התקשרות אחרת  ו/או מכרז זה

, שוועדת המכרזים תסבור כי יש כדי להצדיק הקיימת בין הצדדים הנ"ל

 .  ת פסילתו של המציעא

לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי מבעלי השליטה בו, תביעות  4.7.3.5

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או 
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סים, וככל שאלו לא התבטלו עד למועד האחרון להגשת לכינוס נכ

 ההצעות במכרז.

המציע לצרף לטופס ההצעה להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על  4.7.3.6

 למכרז. 7תום בפני עו"ד בנוסח הכלול בנספח תצהיר ח

למען הסר ספק מודגש כי הדרישות הנ"ל הן בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז וכי  4.8

מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף בסעיף זה לעיל ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל 

היה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל, לא י

 תחשב כהצעה לעניין המכרז וכי ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו כלל.

 אופן הגשת ההצעות: .5

שירותי  – 04/20מכרז פומבי ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות, על האחת ירשם " 5.1

סימני זיהוי ואליה יוכנסו כל  ללא "איכות -שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

המכרז חתומים על ידי המציע, האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף מסמכי 

 מכרז. על המעטפה השנייה יירשם "שהינו הצעת המחיר 12נספח למעט וכל מסמך אחר, 

" ללא מחיר מעטפת – שירותי שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל – 04/20פומבי 

 .12 נספח –ואליה תוכנס הצעת המחיר בלבד וי סימני זיה

במסמכי  "הצעת  הספק", הנכלל - 12נספח יש להגיש את ההצעה הכספית אך ורק על גבי  5.2

(, ולהגיש את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בחוזה המצ"ב במעטפה אחתהמכרז להלן )

המציע ו/או מורשי החתימה על ידו בכל עמוד ועמוד )ובצירוף  ידיכשהם חתומים על 

 (במעטפה שנייהחותמת התאגיד כשהמציע הינו תאגיד רשום על פי דין( )

למסמכי המכרז, תוגש במעטפה נפרדת, "מחיר". על  12הצעת המציע המופיעה כנספח  5.3

 ותמת מלאה(.  המציע לצרף להצעתו שני עותקים מלאים וחתומים על ידו כדין )חתימה + ח

הבלעדי לפסול הצעה במקרה ואי הכללת מחיר  ה, על פי שיקול דעתתרשאי נההמזמי 5.4

" עלול לדעתו ליצור מצב בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכססנית 0כאמור ו/או מילוי מחיר "

עבודות כלשהן. פסילת לאת האפשרות להשוות מחירים  מהמכללהאו שהיא מונעת 

התכססנות ו/או אי הסבירות בהצעה התגלו לאחר הודעת ההצעה יכול שתעשה גם אם 

 הזכייה.

 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף. 5.5

המציע יצרף למעטפות המכרז את כל המידע הדרוש, ימלא במדויק אחרי ההנחיות  5.6

הנדרשות ממנו. לעניין זה, מסמכי המכרז לרבות הנספחים, לרבות השינויים והתיקונים 
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בכתב לכלל המציעים, ולרבות המסמכים וההמלצות אותם הוא נדרש לצרף  שהועברו

 להצעתו. 

 יפסלו. -ת המכרז כאמור לעיל והצעות שלא יוכנסו למעטפ  5.7

 , בתיבת המכרזים של המכללהבמסירה אישיתמסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על ידי המציע  5.8

, בלא היטב וחלקותות סגור ותבמעטפ 2003' חדר מס' א2במשרדי הרכש בבניין מנהלה 

שירותי  – 04/20"מכרז פומבי  המיליםוללא סימני זיהוי של המציע למעט ן כל כיתוב עליה

" לפי העניין, מחיר" או "איכותבנוסף למילה " "שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

הצעה שתימסר לאחר המועד  .12:00בשעה  29/7/2020רביעי מיום וזאת לא יאוחר 

 .האחרון, לא תידון על ידי המכללה ותיפסל על הסף

 אין לשלוח הצעות בדואר. 5.9

ק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו כל אי מילוי מדוי 5.10

מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף 

ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים  –כתב לוואי, או בכל דרך אחרת המסמכים ובין במ

כמו כן רשאית המכללה לפי  .לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה

שיקול דעתה לאפשר לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, תוך שמירה על עקרון 

 השוויון בין המציעים. 

בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו למציע  כל מסמכי המכרז ניתנים 5.11

להחזירם למזמינה עד ליום האחרון להגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם 

לאו. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם 

 לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

נוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו יישות מציע שהינו גוף מאוגד, מ 5.12

משפטית נפרדת במידה שאחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל 

מניות ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות שהיא עם המציע. למען הסר ספק, 

 ו תיפסלנה ולא תובאנה לדיון. הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אל

 מרוכז לנוחיות המציע -מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה   .6

לצורך הגשת ההצעה למכרז זה יצרף המציע את המסמכים הבאים, כשהמסמכים בתוקף,  6.1

 במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים 

צירוף המסמכים הוא בגדר חובה וההוכחה האמורה להסתבר מהם . דין או רואה חשבון

 :לכאורה, מהווה תנאי סף, אלא אם נאמר אחרת
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

כי יש ביכולתו של המציע לעמוד בכל הדרישות  1הצהרה בנוסח נספח  6.1.1

 במסמכי המכרז. 11המקצועיות והטכניות המפורטות בנספח 

  איכות

לעסוק כקבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על תקף רישיון  6.1.2

 . 1996-ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 

רישיון תקף לקיום משרד לשירותי שמירה ואבטחה לפי חוק חוקרים 

 .1972פרטיים התשל"ב 

ג' לחוק כלי הירייה,  10רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה בהתאם לסעיף 

 .  1949 –התש"ט 

  איכות

לגבי דרישות הניסיון  בפרוטרוטובה מילוי פרטים  3נספח  טבלה  6.1.3

בליווי פרטים בנוגע לפרויקטים , במכרז לגבי ניסיונו של המציע תהמינימליו

ובליווי תצלום הדף הרלוונטי של ההתקשרות. קודמים שביצע המציע 

אמנם יש להוכיח בנספח זה עמידה בתנאי הסף,  –לתשומת לב המציעים 

יחד עם זאת מציעים שיפרטו יותר פרויקטים מהמינימום הנדרש הדבר 

 .יבוא לידי ביטוי בניקוד האיכות של ההצעה

  איכות

ניידת המוקד באזורנו , השירותמספר עובדים, פירוט על  :מוקדמידע על  6.14

 לקוחות, ועוד.

  איכות

 5חברת המציע. המסמך יערך על דף לוגו החברה ולא יעלה על פרופיל  6.1.5

)חמישה( דפים. בפרופיל יצוינו פרטים על החברה, מבנה ארגוני, מיקומה, 

שיש לחברה להציע בנוסף לתנאים שנדרשו,  םסניפים, שירותים ייחודי

והתקשרויות עם גופים ציבוריים וכל מידע היכול להיות רלוונטי לצורך 

דע המבוקש בפרופיל החברה הינו מידע אשר יקבל ניקוד מימכרז זה. 

  בבחינת ההצעות

  איכות

אישורים מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק ומשלטונות  6.1.6

מע"מ על היות המציע "עוסק מורשה", תעודת התאגדות עדכנית ליום 

מכתא ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו וכן אס הגשת

עדכנית של רו"ח או עו"ד התאגיד בדבר מורשי החתימה מטעמו נכון ליום 

 .הגשת ההצעה

  איכות
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, יצורף פרוטוקול מאושר או כל מסמך אחר הנדרש תאגידאם המציע הוא  6.1.7

של המציע ו/או על פי דין, מאושר על ידי רואה  ההתאגדותעל פי מסמכי 

חשבון או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז 

 מנהלים מורשי חתימה של התאגיד.  איכותוההצעה 

אם התאגיד הוא שותפות רשומה, יידרשו חתימות של מורשי החתימה וכן 

יצורף תצהיר  יצורף פרוטוקול מאושר לגבי החותמים על ההצעה, ו/או

 חתום ומאושר על ידי עורך דין לאימות הנדרש לעיל.

  איכות

אישור ניהול חשבונות ותשלום חובת מס התשל"ו ואישור תקף על ניכוי מס  6.1.8

 במקור בתוקף.

  איכות

אישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע בתחום הנדרש במכרז זה  6.1.9

 2017-2019לכל אחת מהשנים 

  איכות

במידה וישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת  6.1.10

תיקי הוצאה לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס 

 הטיפול בו.

  איכות

  איכות הצהרה על איתנות פיננסית – 2נספח  6.1.11

להיות רשימה מגוונת הרשימה צריכה . רשימת לקוחות ממליצים – 4נספח  6.1.12

על המציע לכלול  ,הכוללת לקוחות מוסדיים, ציבוריים ופרטים. כמו כן

ולציין את תקופת  ברשימה לקוחות אשר ההתקשרות עמם הסתיימה

 וכן פרטי אנשי קשר של לקוחות שהוצגו בנספח ניסיון המציע. ההתקשרות

 זמיני עבודה שוניםממליצים ממ 6יש לצרף רשימה שמונה לפחות 

  איכות

  איכות חתומים על ידי המציע ומאומתים על ידי חתימת עו"ד  5-9נספחים  6.1.13

  איכות על ידי המציע םמלא וחתו - 10 נספח 6.1.14

  איכות מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על ידי המציעפרוטוקול מפגש מציעים ו 6.1.15

  איכות ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב במסמך ג' 6.1.16

למסמכי המכרז, על המציע למלא  12הצעת המציע, המופיעה כנספח  6.1.17

 ללא מע"מ.  מחירים בש"ח

  מחיר
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בנוסף יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על ידי  6.2

וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרז וככל שמדובר במציע שהינו רו"ח/עו"ד לפי הנדרש 

 יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד.תאגיד, 

הצעות שלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם,  6.3

 .רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהן –המהווים כאמור תנאי סף למכרז 

 הליך ההבהרות .7

סתירות, שגיאות,  פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על 7.1

אי התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף 

או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה נשוא המכרז, יש לבצע 

  .14/7/2020 באמצעות דוא"ל עד תאריך

אל המכללה באמצעות המציע יוכל להעביר את שאלותיו המתייחסות למסמכי המכרז  7.2

 תוך ציון המספר ושם המכרז. oritl@yvc.ac.il דוא"ל 

יישלחו במרוכז לכל המציעים אשר נרשמו ברישום הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו,  7.3

 "מסמך ההבהרות"(.)להלן: במסמך הבהרות  מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים

אשר ימסרו למחלקת מכרזים  המשלוח יתבצע בפקסימיליה למספרי הפקס ו/או בדוא"ל

 במועד הרישום.

ן דהוא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י מא לאהמציע  7.4

 אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. מהמכללה או מכל גורם אחר,

רוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות בנוסף, המכללה תהא רשאית לד 7.5

נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות 

 המציע ו/או את איתנותו הפיננסית.

המכללה שומרת לעצמה זכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע  7.6

 כנדרש במכרז זה בכל דרך שתמצא לנכון.ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו 

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל  המכללה 7.7

מקרה בו יתעורר צורך כאמור לאור בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על ידי המציעים 

ז, ו/או לאור פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכר

 הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי כלהלן: כל זאת בכפוף לכך שתינתן

mailto:oritl@yvc.ac.il
mailto:oritl@yvc.ac.il
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אם השינוי יערך לפני הגשת ההצעות אך לאחר כנס המציעים ההודעה תימסר לכל  7.7.1

 המשתתפים בכנס המציעים. 

אם השינוי ייערך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות תימסר ההודעה בדבר  7.7.2

נות שווה לתקן את הצעותיהם ועקרון השינוי לכל המציעים ותינתן להם הזדמ

 סודיות ההצעות ייפגע, אם בכלל, בצורה המינימאלית האפשרית בנסיבות העניין. 

וועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי  7.8

המכרז ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של איזה מן המועדים 

 ם במכרז זה.הנקובי

 ערבות בנקאית: .8

, לן: "הערבות לקיום ההצעה"(לההערבות הבנקאית לקיום ההצעה תהיה אוטונומית ) 8.1

צמודה  ,'גבלתי מותנית לקיום הצעת המציע, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך 

במועד הגשת ההצעה, ערוכה לפקודת המכללה האקדמית עמק  למדד המחירים לצרכן

עד ( ותוקפה שקלים חדשים אלף חמישים)₪  50,000יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( בסך 

המכללה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת מועד תוקפה .  29/10/2020 ליום 

 של הערבות הבנקאית לכל מועד נדחה אחר לפי שיקול דעתה.

שהצעתו תתקבל  ספקתשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי  ה לקיום ההצעה הערבות 8.2

שהצעתו תתקבל יוזמן לחתום  ספק. ולקיום כל יתר מחויבויותיו של הזוכה במכרזבמכרז 

על החוזה עם המכללה על כל נספחיו )ככל שיהיה בכך צורך לאור שינויים ו/או הבהרות 

האישור על קיום את ו הערבות לקיום החוזה אתלהביא שהועברו למציעים במכרז( ויידרש 

)ארבעה עשר( יום מיום הודעת המכללה, או תוך פרק זמן אחר  14, הכל תוך הביטוחים

 שייקבע על ידה.

שהצעתו תתקבל לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד הנקוב  ספקאם ה 8.3

הקיום של  ו/או אישור בהודעת המכללה או לא ימציא את הערבות לקיום החוזה

הערבות תחולט על ידי ו, לא תוחזר לו הערבות לקיום ההצעה, הביטוחים הנדרשים

המכללה ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המכללה בשל אי החתימה או 

כמו כן, במקרה כאמור יראו את  הסירוב לחתום או אי המצאת המסמכים הנדרשים.

מכל סעד שיוקנה למכללה בגין כך, תהיה הזוכה כמי שחזר בו מהצעתו ומבלי לגרוע 

 .אחררשאית היא ליתן את העבודה למציע 

, ומסר למכללה את האישור על קיום ביטוחים שהצעתו התקבלה על החוזה הספקחתם  8.4

עיל תוחזר לו הערבות במעמד החתימה כנגד מסירת הערבות הבנקאית לקיום החוזה )ל
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אלף שקלים  מאתיים)₪  200,000סך  . הערבות תהא על"ערבות לקיום חוזה"(הלן: ו

. הערבות 1ג'ובנוסח המפורט להלן כמסמך  וצמודה למדד המחירים לצרכןחדשים( 

)שלושה( חודשים לאחר סיום תקופת  3ועד  ההתקשרות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת

 והמציע הזוכה יישא בעלותה.  ההתקשרות

ותהיה חלק בלתי  במעטפת האיכות הערבות הבנקאית לקיום ההצעה תצורף למסמכים 8.5

 יגרום לפסילת ההצעה. המכרז למסמכיאי צירופה נפרד מהם. 

 הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ינוסח כתב 8.6

 מועדים .9

 להלן המועדים הרלוונטיים למכרז זה: 9.1

. בניין 7/7/2020יום שלישי,  מפגש מציעים

 .190, אודיטוריום 3

במפגש מציעים השתתפות 

 תנאי סף הינה

יום שלישי, תאריך עד  הגשת שאלות הבהרה

14/7/2020. 

 

בתיבת  :0012עד השעה  .29/7/2020יום רביעי,  הגשת מסמכי המכרז

המכרז במשרדי הרכש, 

 2003ב' חדר 2בניין מנהלה 

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי שיקול דעתה  המכללה 9.2

 הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז.

תובא לידיעת המציעים אשר נרשמו הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות,  9.3

, בדוא"ל ו/או עיםו/או השתתפו במפגש מצי ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים

 לפי הפרטים שנמסרו על ידם. – בפקסימיליה

ו/או למספר הפקסימיליה  דוא"לאישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון ל 9.4

הרשומים הובא לידיעת  –כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון 

 למכרז.

  -אמות המידה לבחירת הזוכה .10

המידה ומשקלן שינחו את ועדת המכרזים של המכללה בבחירת להלן עיקרי אמות  10.1

 ההצעה הזוכה:
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 המחיר המוצע - 60%  10.1.1

 איכות ההצעה והמציע  - 40% 10.1.2

 (%06)המחיר המוצע  -אמת מידה  10.2

הצעת המציע על פי ההנחיות  – 12על המציע למלא כנדרש את נספח  10.2.1

ת באמת מידה זו הינה בגין ושימו לב, כי התחרלעיל.  5המפורטות בסעיף 

מעביד לשעת עובד הינה קבועה עפ"י מרכיב התקורה שיוצע ע"י המציע. עלות 

 .1.11.19מיום  15מהדורה  7.3.9.2.3מספר חוזר חשכ"ל 

יודגש כי אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר והיא רשאית  10.2.2

 לקחת בחשבון שיקולי איכות, שירות וניסיון.

 (%04)איכות ההצעה והמציע  –אמת מידה  10.3

 במסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים:

, על פי מידע שהציג המציע ניסיונו של המציע בפרויקטים קודמים 10.3.1.1

, בכמות המאבטחים בכל וך התחשבות בהיקף החוזים שפורטות

המסמכים שצורפו להוכחת  ובכל משמרת בפרויקט, פרויקט

 יותרככל שיוגשו  .במוסדות להשכלה גבוהה, ניסיון קודם ההיקף

של המציע הדבר יבוא לידי ביטוי  וניסיונהמעידים על  פרויקטים

 12% מקסימום )לסעיף זה יינתן בניקוד ההצעה באמת מידה זו

 (.בניקוד האיכות

, כמות המאבטחים המועסקים שמירהוותק המציע במתן שירותי  10.3.1.2

מאבטחים במקומות העסקת המציע ביום הגשת ההצעה,  על ידי

 מקסימום )לסעיף זה יינתן ק"מ מהמכללה 50אחרים ברדיוס של עד 

 (.בניקוד האיכות 6%

שיחות עם ממליצים מתוך רשימת הממליצים שהוגשה במסגרת  10.3.1.3

חוות דעת לפנות לקבלת המכללה רשאית  בנוסף,מסמכי האיכות. 

ממליצים ברשימת ברשימת ה וצגולא השמלקוחות של הספק 

)לסעיף  עם המכללה ואמינות של המציעקודם ובניסיון  הממליצים

 (.בניקוד האיכות 17% מקסימוםזה יינתן 
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 וכוח תגובה המיועד לפרויקט במכללה השירות מוקדפירוט על  10.3.1.4

פרופיל , ן בעיות לאלתר, מהירות גובה לאירועים)זמינות, פתרו

המציע/החברה שבשליטת המציע בנוגע לשירותים הניתנים על ידה 

שירותים , בקרבת המכללה מבנה ארגוני, מיקומה, סניפיםככלל, 

, התקשרויות שיש לחברה להציע בנוסף לתנאים שנדרשו םייחודי

 עם גופים ציבוריים וכל מידע היכול להיות רלוונטי לצורך מכרז זה

 (.5%)לסעיף זה יינתן 

 

לרע עם המכללה או בין ו לטוב , ביןהמזמינה תתחשב בניסיון קודם של המציע 10.3.2

 עם גורמים אחרים ככל שידוע לה על ניסיון זה.

בקביעת הזוכה, תהיה המזמינה רשאית להתחשב בכישורי המציע, יכולתו,  10.3.3

ניסיונו וכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא על פי תנאי 

 ו וכן בקשר לכל בדיקה שתערוך בעצמה.המכרז והוראותי

המזמינה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם  10.3.4

באופן תקין, לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים 

 להנחת דעתה. הודעה זו יכולה להינתן גם בשלב בדיקת ההצעות למכרז זה.

חירת ההצעה הזוכה לזמן מציע ולדרוש ממנו המזמינה תהיה רשאית, טרם ב 10.3.5

גם אם לא , פרטים בדבר מקבלי שירותים ממנו, לברר אצל מקבלי השירותים

פרטים לרבות על טיב השירות ו/או בדבר ניסיונו ו/או בדבר  ,צוינו על ידי המציע

 יכולתו לביצוע עבודות כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוהים.

ים בזה כי במידה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים כל מציע במכרז מסכ 10.3.6

נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים 

לעיל ו/או אצל גורמים נוספים ו/או אצל המציע בעצמו, היא תהא רשאית 

 לעשות כן והוא לא יבוא בשל כך בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או 

 גורמים בעילה של פגיעה בהגנת הפרטיות או בשל כל עילה אחרת. כלפי אותם

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  10.3.7

הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע אשר כנגדו קיים או היה קיים 

ע רצון חוב כלשהו כלפי המזמינה ו/או אשר לגביו היה לה ניסיון בלתי משבי

בהתקשרות עמו במהלך השנים האחרונות, לרבות בשל הפרת חוזה על ידי 

המציע, חשד למרמה או תביעות בלתי סבירות וכיו"ב ו/או מתנהלים ו/או 

התנהלו הליכים משפטיים בינו ובין המכללה בעניין כלשהו/בעניין הנובע 
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ן הצדדים מתחום פרויקט מכרז זה בפרט ו/או בגין התקשרות אחרת הקיימת בי

 .הנ"ל

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .11

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל 

ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או 

למסמכי  8פת כנספח תכסיסנות. המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצור

 המכרז.

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   .12

חודשים מהמועד האחרון בו  ששה מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  12.1

 הוגשו ההצעות בפועל.

וטרם פקיעת תוקפה  במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה 12.2

תהיה המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לטובתה, כפיצוי מוסכם  –כאמור 

 בגין החזרה מההצעה כאמור. המכללהומוערך מראש שתקבל 

 אומדן .13

לפסול על הסף הצעה הנופלת מהאומדן, תהא אך לא חייבת ועדת המכרזים תהיה רשאית 

י לגרוע מהזכות ביותר. אין בכך כד הנמוכהגובה הסטייה אשר תהא, ואף אם זו ההצעה 

 הנתונה לוועדת המכרזים לפסול על הסף הצעה החורגת במידה ניכרת מהאומדן.

 לאחר הזכייה  במכרז: .14

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד  14.1

 לחתימת המזמינה על ההסכם עמו. 

לעיל, ימציא הזוכה  )ארבעה עשר( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף 14בתוך  14.2

את כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם 

 .כפי מידת הצורךנוספת 

המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז ולאחר חתימת הזוכה  14.3

על הסכם ההתקשרות, הם יהיו רשאים לקבל את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם 

 שתתפותם. ה
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ימים מיום מתן  14לא נחתם והומצא ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה תוך  14.4

 תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה  – ההודעה על הזכייה

להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה במכרז, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי 

בנוסף לחתום על חוזה  עם  כל  מציע   המכללהאית המזמינה על פי כל דין. כמו כן, רש

אחר  ו/או  לבטל  את המכרז בחלקו ו/או בשלמותו, ו/או לקיים משא ומתן עם מציע/ים 

 אחר/ים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה.

 זכות עיון .15

לסמן  חייבמציע הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" הראוי לחסיון  15.1

בהצעתו חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, וככל שהדבר ניתן, על המציע להפריד 

חלקים אלה הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את 

חלקי ההצעה שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך, והיא לא תמסור לעיון מידע 

 ו חוסר שימת לב מספקת.המהווה סוד מסחרי של המציע עקב טעות א

סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות חלק זה  15.2

 של ההצעה כסוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון, גם בהצעות של המציעים האחרים.

למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית בדבר מסירתה או אי  15.3

לעיונם של המציעים האחרים נמצאת  –ה או חלקה כול –מסירתה של ההצעה 

בסמכותה של וועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג שביצע המציע אלא לדיני 

 המכרזים וחוק חופש המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד.

כמו כן, במידה ומציע כלשהו מתנגד לכך שבאופן שוויוני לא יתאפשר עיון של חברה  15.4

של חברה אחרת ואלה יועמדו לעיון המזמינה בלבד, להבדיל מתחרה אחת בחוזים 

מהנתונים שייגזרו מהם לטבלת ההשוואה )היקף החוזה, שם הגוף המתקשר וכיוצ"ב 

פרטים(, הוא מתבקש להודיע על כך למכללה במועד הגשת מסמכי המכרז. במקרה 

מזכותה של כאמור, יחול החיסיון על כלל החוזים בכלל ההצעות. אין בכך כדי לגרוע 

וועדת המכרזים לדון בבקשה לחיסיון של פרטים אלו או אחרים מההצעה, לרבות נוסח 

החוזים, במקרה שהוגשה בקשה לעיון במסמכי המכרז לאחר הזכייה ואחד המציעים 

מתנגד שחלקים מהצעתו יועמדו לעיון המציעים האחרים. במקרה זה סוברנית וועדת 

 שיקול דעתה. המכרזים להחליט על פי הדין ולפי

מובהר עוד כי היה ותחליט וועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים,  15.5

ימים כדי  15בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא תתריע על כך בפניו ותאפשר לו 

 לתקוף את ההחלטה בפני ביהמ"ש, ככל שירצה בכך.

ע, תדחה עד לחלוף פרק בהתאמה זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון מיד

 הזמן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל.    

לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב  מבלי 15.6

לעיון ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה ובכפוף 
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ק צילומי של המסמכים לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון. משתתף שיבקש העת

 A4נוסף עבור כל תצלום של עמוד סטנדרטי בגודל ₪  1הפתוחים לעיון ישלם סך של 

 או כל סכום אחר שייקבע ביחס למסמך מסוג אחר.

 כללי .16

 בפועל מותנית  פרויקט מכרז זהלביצוע  ספקהמכללה מבהירה כי התקשרותה עם ה 16.1

שיועמד לרשות המזמינה יהיה . ככל שהתקציב השירותיםבקבלה בפועל של תקציב 

 להגדיל/מסכום ההצעה הזוכה שומרת לעצמה המכללה את הזכות להקטין גבוה/נמוך

 בהתאם.רכישת השירותים את היקף 

לפצל את הזכייה בין  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שומרת לעצמה את הזכות המכללה 16.2

 זוכים.-מספר מציעים

להחליט שלא לבחור  שיקול דעתה הבלעדי,, על פי שומרת לעצמה את הזכות המכללה 16.3

 זוכה כלשהו למכרז. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את  16.4

הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן 

מצאה כי אופי  המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או אם

 . מכללהעסקיו של המציע אינם מתאימים למתן השירות הנדרש במכרז ל

 בלתי סבירה מבחינת מחירהרשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא  המכללהבנוסף,  16.5

לסעיף מסעיפי המכרז  התייחסות מפורטתלעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. מכללהשלדעת ה

להביא  המכללהול אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי כולה או מקצתה זכאית בשיק 16.6

 והספק תוך שמירת עקרון בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין 

מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר שיקול השוויון בין המציעים והספק 

 וא מוותר על כל טענה לעניין זה. כאמור בסעיף זה וה המכללהדעתה המלא של 

, ההצעות המפסידות למכללהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית  16.7

יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע  120תעמודנה בתוקפן 

או בכל מקרה שלא תמומש  מכללההזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם ה

הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא -ה עם המציעהזכיי

 פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז. -חייבת( על
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 2002 –(, התשס"ג 15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  16.8

ים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק , לעניין עידוד נש)להלן: "התיקון לחוק"(

הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; 

 "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. 

 על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה 

ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, 

 -אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור" ו

 "תצהיר".

)ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה 12בהתאם להוראות סעיף  16.9

, וככל שההתקשרות נשוא מכרז זה הינה אחת מאלה המפורטות 2010-גבוהה(, תש"ע

ומתן עם -)א( לתקנות האמורות, מוסמכת ועדת המכרזים לנהל משא12נה בתק

המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל 

 משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה:

 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1)

 על ניהול משא ומתן. אם כל המציעים הסכימו לוותר   (2)

שומרת לעצמה זכות לבטל מכרז זה בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול  המכללה 16.10

את המכרז, אם תוגש הצעה רשאית לבטל  המכללהמבלי לגרוע מן האמור לעיל דעתה. 

 אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה.

רז או לא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי רשאית במידה ובוטל המכ המכללה 16.11

לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז, כולם או מקצתם ו/או עם מציעים פוטנציאליים 

אחרים, שלא בדרך של מכרז ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות 

 מידה שוות את הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז.

את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל  שומרת לעצמה המכללה 16.12

 מקרה בו יתעורר צורך כאמור לאור בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על ידי המציעים 

 ו/או לאור פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, 

לתקן את הצעותיהם וללא הזדמנות שווה  כל זאת בכפוף לכך שתינתן לכל המציעים

 שיפגע עקרון סודיות ההצעות, אם בכלל ובצורה מינימאלית האפשרית בנסיבות העניין.

נוסח פרסום המכרז כפי שפורסם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת,  16.13

האמור במסמכי  -בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

 המכרז מחייב.
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תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם על  ללההמכ 16.14

ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של 

 לא יחייבוה באופן כלשהו. –גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה 

ל ביטול במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך, יורה על ביטול המכרז או ע 16.15

הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע   הספקההתקשרות עם 

 ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה

 בגין ההתקשרות בהסכם על פי תוצאות המכרז  תהיה המכללה  זכאית לבטל את 

ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור  הספקמוקדמים. במקרה כזה, 

ועבור עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם  שביצעהשקעות 

 להתקשרות  עד למועד שבו ניתנה הודעת הביטול.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(
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 אישור המציע

 

____________, נושא ת.ז.  -אנו הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ____________, ו 

_______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 מסכימים לכל תנאיו.בו וכי אנו 

 

 : 1מורשה חתימה 

 שם: _____________.

 חתימה: __________.

 תאריך: __________.

 

 : 2מורשה חתימה 

 שם: _____________.

 חתימה: __________.

 תאריך: __________.

 

 אישור רו"ח/עו"ד

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

, וכי מורשי 1999 -היא חברה רשומה לפי פקודת החברות )נוסח חדש(או לפי חוק החברות התשנ"ט 

 -החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם _____________נושא ת.ז. ____________ ו 

_____________ נושא ת.ז. ____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות 

 ציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.של המ

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

  תאריך: _______________                                                               ____________________

 

יש לשנות בכתב יד  במקרה ומדובר בתאגיד אחר שאינו חברה אלא שותפות או עמותה הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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 וחנספח ביט –מסמך ב' 
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 ערבות בנקאית לקיום ההצעה  – מסמך ג'

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(

 19300ד.נ עמק יזרעאל 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________הנדון: 

 

ע"פ בקשת __________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  .1

  בקשר למכרז "סכום הקרן"(,)להלן:  ₪  50,000סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

 .במכללה האקדמית עמק יזרעאלשמירה שירותי  –  04/20פומבי 

שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי  .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על ידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

 .2020 יולילחודש  15 –שפורסם ביום ה  2020 יוני"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש 

ם על ידינו המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלו

 עפ"י כתב ערבות זה.

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  -אם במועד ביצוע תשלום על 

 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

 2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידכם, וזאת ללא כל תנאי  7לעיל, תוך 

חייבים ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו לא  –וכל דרישה על  __________ליום ערבותנו זו תהא בתוקף עד  .4

 מהמועד הנ"ל. יאוחר

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 בכבוד רב,

 בנק ______________       

 סניף _____________                                                                                                                        
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 ערבות בנקאית לקיום החוזה  –1מסמך ג'

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(

 19300ד.נ עמק יזרעאל 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________הנדון: 

ע"פ בקשת __________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל  .1

לקיום חוזה בקשר  "סכום הקרן"(,)להלן:  ₪   200,000סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך 

 .שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאלשירותי  –

כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד המחירים לצרכןסכום הקרן יהיה צמוד  .2

 לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על ידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.

 .2020_____ לחודש  15 –שפורסם ביום ה  2020____ "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש 

לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו  המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם

 עפ"י כתב ערבות זה.

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  -אם במועד ביצוע תשלום על 

 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

לכם את סכום הקרן בסכומו  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

 2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי  7לעיל, תוך 

ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

פיה צריכה להימסר לנו  –ועד בכלל, וכל דרישה על _______ ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום  .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                         

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שירותי שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 04/20 מכרז פומבי                                                                                                                                             
 

  
 חתימה וחותמת המציע: _________________                                                                                       

26 

 

 

 

 חוזה ההתקשרות –' דמסמך 

 

 חוזה מס'_______ 

 

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 _____ לחודש _____ שנת _______ביום 

 

 בין:

 520044330המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן חל"צ  .1

19300ד.נ עמק יזרעאל   

 )להלן: "המכללה"(

 מצד אחד

 

 לבין:

__________________________ 

 מ_________________

 )להלן: "הספק"(

 מצד שני

 

שמירה בקמפוס המכללה האקדמית והמכללה פרסמה מכרז לשם קבלת הצעות לשירותי  הואיל

הכל בהתאם למפרטים הטכניים כהגדרתם  עמק יזרעאל ובמתחם מעונות הסטודנטים

 ;)להלן: "השירותים"(בחוזה זה 

 ;והספק זכה במכרז וזכייתו אושרה על ידי ועדת המכרזים מטעם המזמינה והואיל

יר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח האדם וכל שאר והספק מצהוהואיל  

האמצעים הדרושים על מנת לספק למכללה שירותי השגחה בבחינות וכוח אדם זמני, וקיום 

 ;כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

 על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שירותי שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 04/20 מכרז פומבי                                                                                                                                             
 

  
 חתימה וחותמת המציע: _________________                                                                                       

27 

 

 

 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

התחייבויות ו/או הצהרות הצדדים במבוא לחוזה זה מהוות חלק בלתי נפרד  1.2

 ממנו, אך יש לקרוא אותם ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו.

 מסמכי החוזה .2

וחרים המסמכים המפורטים להלן לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם בשינויים מא 2.1

ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין צורפו לחוזה זה בעת חתימתו 

לראשונה עם הגשת ההצעה על ידי הזוכה ובין לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה 

כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן תוך ראיית המכלול ובהשלמה 

 זה לזה. 

ורפי החוזה לחוזה כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע וינהגו בנוסף ביחס שבין מצ 2.2

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם כן ניתן לקרוא או לפרש את 

 האמור במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמכי החוזה":

 מסמכים:

 הזמנה להגשת הצעות למכרז.  –מסמך א'  

 ביטוחנספח  –מסמך ב' 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה/קיום החוזה –'1מסמך ג'/ג

 החוזה  – מסמך ד'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול   – מסמך ה'

 המכרז.

 :נספחי המכרז

 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים – 1נספח 

 הצהרה על איתנות פיננסית – 2נספח 

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון – 3נספח 

 רשימת ממליצים – 4נספח 

 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי העבודה – 5נספח 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –  6נספח 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי – 7נספח 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" – 8נספח 

 ובדיםתצהיר בדבר שמירת זכויות ע  – 9נספח 

 ריכוז מידע ארגוני  – 10נספח 

 דרישות מקצועיות   – 11נספח 
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 כתב הצעת המציע והצעת המחיר – 12נספח 

כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו ולחילופין על פי סימון המסמך. כל המסמכים  2.3

 )"מסמכי המכרז" או "מסמכי החוזה"(יחדיו יקראו להלן 

הספק מצהיר כי הוא קרא והבין את החוזה וכן קרא ומכיר את מסמכי החוזה וכי ידוע לו  2.4

' נקרא לתוך החוזה על דעתו ובהסכמתו ולאחר שניתנה לו הזדמנות שווה כיתר השמסמך 

מציעי המכרז להשפיע על שינויים ו/או תוספות אלו. כן מצהיר הספק כי הוא חתם על 

מסמכי החוזה לרבות אלו שאינם מצורפים לחוזה וכי החוזה לאחר שבדק את כל אחד מ

התנאים האמורים בכל אחד ממסמכי החוזה ברורים ונהירים לו וכי יוכל לקיים באופן 

 מושלם וללא סייג את התניות האמורות במסמכים הנ"ל.

 הגדרות ופירושים .3

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים המשמעויות הבאות: 3.1

מדד המחירים לצרכן המתפרסם מידי פעם בפעם על ידי הלשכה המרכזית  – מדד

 לסטטיסטיקה.

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה. – מדד יסודי

 המדד הידוע ביום אישור החשבון.  – מדד חדש

שיעור העלייה באחוזים המבטא את ההפרש שבין המדד החדש למדד  – הפרשי הצמדה

 סודי מחולק במדד היסודי.הי

 שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאלשירותי  – 04/20מכרז מספר  –המכרז 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס  – החברה/המזמינה/המכללה

 שטרן

 .1-12ד' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי המכרז/החוזה

 מטעם המכללה, אשר הינו עובד סגל של המכללה. תפעול ותחזוקהמנהל  -המנהל 

 מטעם המכללהקצין הבטחון  – הקב"ט

מי שהצעתו זכתה במכרז והוגש לו חוזה זה כלשונו ו/או עם תוספות ו/או שינויים  –הספק 

 .שהם פועל יוצא מהבהרות שהתקבלו למסמכי המכרז, לחתימה

למסמכי המכרז ועל פי תו תקן משטרת  11על פי המוגדר בנספח  – מאבטח ו/או שומר

 ישראל.

 למסמכי המכרז. 11נספח  – הדרישות המקצועיות
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 מהות ההתקשרות .4

השמירה בקמפוס המכללה האקדמית עמק שירותי המזמינה מוסרת בזאת לספק את ביצוע  4.1

לאחר שזכה במכרז  יזרעאל ובמתחם מעונות הסטודנטים בכניסה הצפונית לעיר עפולה

על עצמו את ביצוען על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות  והספק מקבל

 הדרישות המקצועיות ברמה טובה ואיכות גבוהה ולשביעות רצונה של המכללה.

בהיקף ובמועדים על פי צרכי המכללה וכפי  שמירההספק מתחייב לספק למכללה שירותי  4.2

 השמירהמצהיר כי ידוע לו כי ההיקף המשוער של שירותי  ספקשיימסר לו מעת לעת. ה

אולם המכללה תהיה רשאית לצמצם או  חודשיותשעות  3,000 –הנחוצים למכללה הינם כ 

 להגדיל היקף זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וכי לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

להסכם זה ובכפוף לשינוי התוכנית  11יינתנו על פי התוכנית המצ"ב כנספח  השמירהשירותי  4.3

 על ידי המכללה מעת לעת לפי שיקול דעתה.

 

 תקופת ההתקשרות  .5

החל מיום  –( 1חודשים ) 12מוסכם בזה בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף למשך  5.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " /2021/831ועד ליום  20/901/0

התקשרות נוספות את תוקפו של ( תקופות 4)ארבע המכללה רשאית להאריך בעוד  5.2

ההסכם לשנה נוספת כל תקופה או חלק ממנה ובלבד שהודעה על הארכת ההתקשרות 

 יום לפחות לפני תום תוקפו של ההסכם. 30 ספקתינתן ל

במקרה של הארכת חוזה לתקופה נוספת, יחולו כל תנאי חוזה זה, לרבות תעריפי שעות  5.3

 .השמירה

ת, מתחייב הספק לשם הבטחת התחייבויותיו במקרה של הארכת תקופת ההתקשרו 5.4

לפי החוזה המוארך, להאריך את ערבות הביצוע למשך כל תקופת ההארכה 

ימים לפני  30יום לאחר סיומה וימציא על כך אישור למכללה  90הרלוונטית, בתוספת 

כן, ימציא הספק למכללה אישור בנוגע -. כמותחילתה של תקופת ההארכה הרלוונטית

הביטוחים בהם הספק מחויב לפי חוזה זה, גם למשך תקופת ההארכה  לעריכת כל

 הרלוונטית. 

 השמירהעל אף האמור לעיל מוסכם כי המכללה תהא זכאית להפסיק את שירותי  5.5

יום, מבלי שלספק  30ולבטל את החוזה הזה מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת של 

 תהיינה כל טענות או תביעות בקשר עם ביטול ההסכם. 

על אף האמור לעיל, במידה ויתרשל הספק בביצוע התחייבויותיו, או לא יציית   5.6

להוראות המכללה בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה, תמסור לו המכללה הודעה 

 בכתב הכוללת דרישה לתיקון הליקויים ולחזור בו מהפרת ההסכם. 
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ה רשאית לבטל את ימים מקבלת המכתב תהא המכלל 7באם לא יעשה כן הספק תוך        

 ההסכם לפני תומו לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .6

 על להשפיע כדי בו ושיש שביקש מידע כל, המלאה רצונו לשביעות, מהמכללה קיבלהספק  6.1

 בביצוע לו שתהיינה ההוצאות לרבות, זה שבחוזה התחייבויותיו וקיום השמירהשירותי 

 .לכך בקשר המכללה כלפי טענה כל לו תהיה ולא ואין, האמורות ההתחייבויות

כי סייר באתר בו אמורה להתבצע העבודה ועשה את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על   6.2

 מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה.

 על במכרז למשתתפים ההוראות לרבות, מסמכיו כל על החוזה תנאי את קראהספק  6.3

 והוא ובמסמכיו זה שבחוזה והדרישות התנאים שורםילא לו וברורים ידועים ,נספחיהן

 בחוזה הקבועים והדרישות התנאים לכל בהתאם שמירהשירותי  למכללה לספק מתחייב

 ובמועדים המכללה רצון לשביעות, ובמיומנות במומחיות, ביעילות, בדייקנות ובמסמכיו זה

 .החוזה מסמכי להוראות בהתאם הכל - ידה על ייקבעו אשר

 ,הכלים, הציוד, המיומנות, הכישורים, והכספית הארגונית היכולת, הידע את לו יש 6.4

 לספק מנת על הדרושים האחרים האמצעים וכל, מספיק במספר מקצועיים עובדים

 התחייבויותיו יתר כל את ולבצע שמירהה שירותי למכלל

על הצד הטוב ביותר לשביעות רצון  החוזה למסמכי ובהתאם גבוהה ברמה זה שבחוזה

המכללה, ומוסכם ומוצהר בזה, כי עמדת המכללה תהא סופית ומכרעת אם וכאשר יתעוררו 

 ימשיכו כאמור האחרים והאמצעים הידע, השמירהחילוקי דעות ביחס לטיב ביצוע שירותי 

 .זה שבחוזה התחייבויותיו מלוא ביצוע לתום עד ברשותו להיות

כקבלן שירותי , כ"א ישירות ספקתוקף לעסוק כ יבר נותברשותו רישיוהספק מצהיר כי  6.5

 כנדרש ע"י הרשויות המוסמכות.  השמירהוביכולתו לקיים את שירותי  שמירה וכלי ירייה

 בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה.   השמירההספק מתחייב לספק את  6.6

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מעסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך אספקת שירותי  6.7

 .11וכי כל עובדיו עונים על הקריטריונים המפורטים בנספח  שמירה

 ידיעת אי עקב המכללה כלפי אחרות או/ו כספיות תביעות שום לבסס רשאי יהיה לאהספק  6.8

 התחייבויותיו ובקיום שמירהבשירותי  הקשורים כלשהם נסיבה או תנאי הכרת אי או/ו

 .כאמור טענה כל על בזה מוותר והוא, מהם הנובעים או/ו זה שבחוזה

 עליה שיהא סכום בכל, ראשונה דרישה עם מיד, המכללה את לשפות או/ו לפצות 6.9

 בקביעה נעוץ שיסודו חיוב כל עקב, בהן שתישא וההוצאות, כלשהו שלישי לצד לשלם

 חובת כאמור במקרה .לעיל 6.8-ו 6.5 בס״ק מהמוצהר שונה המשפטי או/ו העובדתי שהמצב

 פסק של תוקף שקיבל פשרה הסכם או המכללה לחובת סופי דין פסק בסיס על תהא השיפוי

 תדאג התביעה קבלת לאחר .כלשהו סכום שלישי לצד לשלם המכללה את המחייב דין
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 מענה באמצעות, בפניה להתגונן לו ולאפשר הגשתה בדבר הספק את ליידע המכללה

 להודיע מחויב הוא' ג צד הודעת לספק ונשלחה במידה. אחרת או שתשלח' ג צד להודעת

 כל כי לכך ומסכים התביעה בפני להתגונן האחריות את עליו נוטל הוא כי המשפט לבית

 .ידו על ישולם המכללה לחובת שייפסק סכום

הספק מצהיר בזה כי הודע לו שתוקפו של הסכם זה מותנה בניהול ספרים כחוק והוא  6.10

מתחייב בזה לוודא חידוש והמצאת אישור כנ"ל בכל מקרה שיפוג תוקפו של האישור, 

שהוגש במסגרת הצעתו בהליך ההזמנה, עד תום תקופת ההסכם וסיום כל התשלומים על 

זכאית לבטל הסכם זה והספק לא יהיה זכאי  פיו. לא ימציא אישור כנדרש, תהא המכללה

 לכל תשלום על פיו.   

בשעות ובמועדים שיקבעו ע"י המכללה. כמו כן  השמירההספק מתחייב לבצע את שירותי  6.11

 לא תהא פגיעה בתפקוד המכללה. השמירהמתחייב הספק כי בשעת ביצוע 

שיקול דעתה הבלעדי. הספק מצהיר ומתחייב להחליף שומר בהתאם לדרישת המכללה, לפי  6.12

שעות מקבלת הדרישה, ללא אפשרות להתנגד או  24החלפת שומר/מאבטח תעשה תוך 

למרות האמור ברישא, במקרה שלדעת המכללה עבר שומר עבירה  לערער על דרישה זו.

פלילית ו/או עבירת בטיחות חמורה בעת המשמרת, יוחלף השומר מידית בשומר אחר. 

 .שעות 24הספק בתאום עם המכללה  תוך  ובירור הנושא יעשה על ידי

מתחייב לספק את כל הציוד הנדרש לעבודת השומר, כגון: מגנומטרים, חליפות  הספק 6.13

 .למסמכי המכרז 11על פי הנדרש בנספח  –סערה, מדים, פנסים, אפודות זוהרות וכו'  

משפה  הספק מצהיר כי ידוע לו שבחוה"מ פסח ובחוה"מ סוכות המכללה סגורה והיא איננה 6.14

 על כך.

 זכויות בגין הפרשות לרבות, כחוק מינימום שכר , לפחות,לעובדיוישלם הספק מצהיר כי  6.15

כמו כן הספק יישא בתשלומים הבאים:  וזכויות אחרות הנדרשות על פי החוק. סוציאליות

 שי לחג, יום בחירות, יום שבתון, שביתה וכו'. 

 ו.באחריות הספק בלבד להודיע לעובד על סיום העסקת 6.16

של המכללה את כל ההעתקים  לקב"ט ו/מנהל התפעול והתחזוקההספק מתחייב להעביר  6.17

 של הסכמי העסקה החתומים של העובדים.

התחלת העסקה, סיום העסקה וכו'  –הספק מצהיר כי ידוע לו שכל הקשור להעסקת העובד  6.18

של המכללה בכתב וכל הודעה  מחלקת תפעול ותחזוקהמנהל קב"ט ו/או יעשה אך ורק מול 

פה אין לה תוקף והיא בטלה והוא ידאג ליידע את העובד -שתימסר על ידי גורם אחר או בעל

המועסק על ידו כי הגורם היחיד המוסמך להשיב לו תשובות בקשר להעסקתו הוא ספק 

 כוח האדם בלבד.
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השמירה רותי הספק מצהיר בזאת ומתחייב, כי ישתמש במבני ומתקני הקמפוס למטרת שי 6.19

, בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה ולא לכל מטרה אחרת וכי הוא וכל המועסקים בלבד

 מטעמו ישמרו שמירה סודית מוחלטת על כל מידע שיגיע אליהם מתוקף תפקידם.

 הספק מצהיר לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מורשות עם רישיון בתוקף.  6.20

ביעה משפטית כנגד המכללה הקשורה עם הספק מצהיר כי ידוע שבכל מקרה בו הוגשה ת 6.21

בשל כל סיבה שהיא, מוטלת עליו החובה להודיע לבית המשפט כי הוא  שירותי השמירה

נוטל את האחריות על התביעה וככל שבית המשפט יפסוק דבר לחובת המכללה, הוא 

מתחייב לשלם כל סכום שייפסק כנגד המכללה, אם ייפסק, בשל הגשת תביעה כאמור. 

נהל את התביעה בשיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית של המכללה ויישא בכל הספק י

סכום לתשלום שייקבע שהמכללה צריכה לשלם לעובד ו/או משגיח בחינות שסיפק, בין 

באמצעות פשרה ובין באמצעות פסק דין סופי. הספק נותן בזאת הסכמתו מראש לכך 

את המכללה בגין כל סכום שבו  שבמקרה כאמור יפסוק בית הדין לעבודה כי הספק ישפה

תחוב המכללה ללא צורך בבקשת רשות מבית המשפט להגיש הודעת צד ג' וכאשר מוסכם 

 ומוצהר כי הנ"ל יהווה חלק מפסק דינו של בית הדין לעבודה בהסכמה בין הספק למכללה.

הספק מתחייב להחזיק  נוסח כתוב למערך הדרכה וריענון לעובדים כמו כן יחזיק מערכת  6.22

מעקב רשום אחר כל פעילויות ההדרכה  והריענון שנעשה לעובדים, ובו חתימה אישית של 

עובד לגבי כל פעילות הדרכה וריענון שהוא עובד ובו מפורט תאריך ההדרכה , נושא 

שנים לאחר תום ההסכם,  3ההדרכה ושם המדריך. רישום זה ישאר בידי הספק לפחות 

 זאת.  ויוצג למזמין, בכל עת שהמזמין יבקש

כמו כן יחזיק הספק דוח מעקב  יומי שוטף אחר פעילויות השמירה על פי הסכם זה, בו  6.23

ירשמו פרטי השומרים, האחמ"שים , שעות הפעילות של כל שומר וכן הערות הנוגעות 

שנים מתום  3לפעילות שהתבצעה ולחריגות מן השגרה. דוח זה יוחזק בידי החברה לפחות 

 עת שהמזמין יבקש זאת. הסכם זה ויוצג בפני המזמין בכל 

 והפרתן החוזה מעיקרי הן לעיל 6.23, 6.22, 6.21, 6.19, 6.15, 6.9, 6.5פים סעי הוראות

 .שלו יסודית הפרה תהווה

 שכר החוזה .7

 לרבות, זה שבחוזה הספק התחייבויות כל של ומדויק מושלם, מלא למילוי בתמורה 7.1

 לספק המכללה תשלם, זה שבחוזה המכללה לזכויות ובכפוף, שירותי שמירה ואבטחה

הכוללת  להצעת הספק 12בנספח  המפורטים המחירים מכפלות יסוד על שתקבע תמורה

 למכללה שסופקו בסך שעות השמירה ספקאת המרכיב השעתי והמרכיב של תקורת ה

  .(״התמורה״ - להלן) המזמינה ידי על ואושרו בפועל



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שירותי שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל  – 04/20 מכרז פומבי                                                                                                                                             
 

  
 חתימה וחותמת המציע: _________________                                                                                       

33 

 

 

הרגילות, שעות שמירה ואבטחה בשבתות וחגים תשלום עבור שעות נוספות מעבר לשעות        

התוספת בגינם היא רק עבור המרכיב השעתי בלבד ומרכיב תקורת  וכו' הינו על פי חוק.

 יהיה ללא שינוי. ספקה

ו/או  להסרת ספק מובהר כי שעות עבודתם של העובדים המאיישים את המוקד 7.2

קריאות בפועל לא יחשבו ו/או השומרים שישמשו ככוח נייד לצורך היענות ל המפקח/ים

לעיל. הספק לא יהא זכאי לתמורה נפרדת ו/או  7.1לצורך חישוב התמורה כאמור בסעיף 

נוספת בעבור העסקתם ותמורת העסקתם תיכלל בתמורה הנקובה עבור שעת שמירה 

 ואבטחה.

 מהווה והיא, שהיא סיבה מכל תשתנה ולא, וסופית קבועה, כוללת הינה התמורה 7.3

 התחייבויותיו בקיום בהן שעמד ההוצאות כל ועבור הספק רווח עבור מלאה תמורה

 זכויות בגין כלשהו שלישי לצד ותשלום סוג מכל חובה תשלומי לרבות, זה שבחוזה

 תהיה לא שהתמורה, ומוסכם מובהר ספק סרתמען הל. ומרכיבי כל על בציוד השימוש

 .כלשהו למטבע או כלשהו למדד צמודה

על אף האמור לעיל מוסכם כי במקרה של עליית שכר המינימום ו/או תוספת יוקר במשק  7.4

ו/או אחראי  השומרו/או חתימה על הסכם קיבוצי בתחום הנ"ל ישתנה תעריף שעת 

בהתאם לעליית מרכיב שכר בלבד. למען הסרת ספק לא יעודכנו במקרה כזה  משמרת

 .תעריפי הניהול ו/או התקורה

 כנגד, המס חשבונית הוצאת במועד בתוקף שיהיה בשיעור מע״מ יתווסף לתמורה 7.5

 .למכללה הספק ידי על כדין מס חשבונית המצאת

הספק ימציא למזמינה חשבונית מס מקור ערוכה כדין לתשלום בצירוף דוחות נוכחות  7.6

 3-עד ה שעות העבודהובהם מפורטים  - שומרים ואחראי משמרת –של כלל העובדים 

בחשבונית יש לבצע הפרדה בין תעריף שעות העבודה ובין תעריף בחודש העוקב. 

 התקורה.

 תשלם, המכללה של לזכויותיה ובכפוף, המכללה ע״י לתשלום הסכום לאישור בכפוף 7.7

 משולמת היא שבגינו הקלנדרי החודש מתום יום 45 תוםב התמורה את לספק המכללה

 (.״45+  ״שוטף)

 איזה בביצוע קבלת ואישור החשבונית לתשלום, לאחר יום( שלושים) 30 עד של איחור 7.8

 את יזכה ולא המכללה מצד כהפרה ייחשב לא, לעיל זה בסעיף כאמור מהתשלומים

 .כלשהו פיצוי או/ו ריבית בתשלום הספק

לא ישולם שום שכר בעד החוזה אם לא הומצא האישור על קיום הביטוחים הנדרשים  7.9

 נחתם החוזה.במסמכי המכרז, לא נמסרה ערבות ביצוע ולא 

 התשלום ביצוע או/ו בה הכלול כלשהו פרט או, הספק שיגיש מס חשבונית של אישורה 7.10

ב השירות, טיל המכללה מטעם כאישור או/ו כראיה יחשב לא, בחלקו או במלואו, לפיה

 או הספק כלפי טענות להיעדר, בה הכלולים הפרטים אולאיכותו, לנכונות החשבונית 

 .אחר ענין לכל
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 כספית עזרה כל או מפרעות, מקדמות לרבות, כספית עזרה לכל זכאי יהיה לא הספק 7.11

 .מהמכללה אחרת

 שירותים נוספים  .8

עובדים גם בקמפוס המכללה לעל הספק להתקין מערכת ממוחשבת של יומני נוכחות  8.1

וגם במתחם מעונות הסטודנטים. כמו כן, על הספק לאפשר גישה לדוחות אלו בכל זמן 

 במכללה. תפעול ותחזוקהנתון לקב"ט המכללה ולמנהל 

על הספק לספק מערכת בקרת סיור, בכפוף לאישור קב"ט המכללה ו/או מנהל תפעול  8.2

 –לניטור נתונים מהאתרים השונים  ותחזוקה, שכוללת מתקן קליטת נתונים ואמצעי

 מכללה ומעונות הסטודנטים.

על הספק להעמיד לרשות המאבטחים והשומרים במתחם הקמפוס של המכללה רכב  8.3

והעברת  לצורך ביצוע משימותיהםבעל מספר צהוב )ביטוח וטסט( שירות חשמלי 

 מחסומים ניידים.

ות הספק לתחזק את עם מפתחות לכספות באחרי המכללה תקצה לספק חדר כספות 8.4

. האחריות בטיפול ותחזוקת החדר והכספות החדר כנדרש כולל חיבור למוקד הספק

 היא באחריות הספק בלבד.

 פיקוח המכללה  .9

המציע יתחייב לאפשר לבא כוח המזמינה או מי שבא מטעמו בכל עת לבקר פעולותיו,  9.1

 לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם.

המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ המזמינה בכל העניינים הקשורים באספקת  9.2

 השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

אחת לתקופה למזמינה הזכות לבקר את תשלומי השכר לעובדים ע"י בודק חיצוני  9.3

שיתמנה על ידי המזמינה ועל הספק הזוכה להעביר לרשותו את כל החומר הנדרש 

 ימים מיום בקשת הבודק. 14ללא עיכובים ועד 

אחת לחודש הספק יעביר העתק מתלושי שכר העובדים למזמינה לאחר הנפקתם  9.4

לעובדיו לצורך בקרה מדגמית של מחלקת משאבי אנוש במכללה. במידה ויתקבלו 

ימים  7הערות לגבי התלושים על הספק להגיב להערות ולתקן את הליקויים תוך 

 ל ידי מחלקת משאבי אנוש.מיום שליחתם ע
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 הצדדים יחסי .10

 תחת יימצאו הספק עובדי. זה חוזה בביצוע הקשור בכל, לעובדיו אחראי יהיה הספק 10.1

 .בלבד הספק של ואחריותו ביקורתו, השגחתו, פיקוחו

 מסמכי פי על בהתחייבויותיו והקשורות הכרוכות ההוצאות בכל ישא בלבד הספק 10.2

 זכויות, שכרם תשלום לרבות, מטעמו שבא מי וכל מועסקיו או/ו לעובדיו בקשר החוזה

 .זה בתחום וכמקובל דין כל לפי כנדרש אחרים והפרשות תשלומים, סוציאליות

 ,העבודה חוקי בכל האמור אחר ולמלא הדין הוראות כל אחר למלא מתחייב הספק 10.3

 .שכרם ותשלום עובדיו להעסקת ביחס והבריאות הגהות, הבטיחות

 הספק יחשב עובדיו או/ו הספק לבין המכללה שבין היחסים למערכת הקשור בכל 10.4

 הספק. עובדיו או/ו הספק לבין המכללה בין ומעביד עובד יחסי יהיו ולא עצמאי כספק

 שיהא סכום בכל, ראשונה דרישה עם מיד, המכללה את לשפות או/ו לפצות מתחייב

 העובדתי שהמצב בקביעה נעוץ שיסודו חיוב כל עקב בהן שאישת וההוצאות לשלם עליה

 .לעיל זו בפסקה מהמוצהר שונה המשפטי או/ו

היה וייקבע כי עובד של הספק או מי מטעמו הוא עובד המזמינה, יהיה על הספק לשפות  10.5

את המזמינה מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למזמינה בשל קביעה כאמור, 

 לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

 הסכם או המכללה לחובת סופי דין פסק בסיס על תהא השיפוי חובת כאמור במקרה

 .כלשהו סכום לעובד לשלם המכללה את המחייב דין פסק של תוקף שקיבל פשרה

 להתגונן לו ולאפשר הגשתה בדבר הספק את ליידע המכללה תדאג התביעה קבלת לאחר

 על האחריות את נוטל הוא כי לעבודה דין לבית להודיע הספק מתחייב ומנגד, בפניה

 בבקשת צורך ללא המכללה לחובת שייפסק סכום כל לשלם ומתחייב התביעה ניהול

 .דין בכתב ייפסק שהדבר לכך מראש הסכמתו את נותן והוא' ג צד הודעת להגשת רשות

 10.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם החברה תחויב בתשלומים כלשהם בסעיף  10.6

 מכל סכום שיגיע לנותן השירותים ממנה.תהיה רשאית לקזז סכומים אלו, 

 

 זכויות הסבת איסור .11

 התחייבויותיו או/ו זכויותיו את להעביר ולא להמחות לא, להסב לא מתחייב הספק

 בתמורה שלא ובין בתמורה בין, לאחר פיו על הנאה טובת כל או, חלקן או כולן, שבחוזה

 את קיבל אם אלא, חלקן או כולן, נספחיו כל על זה שבחוזה זכויותיו את לשעבד או/ו

 בכך יהיה לא, כאמור המכללה הסכמת ניתנה. ובכתב מראש, לכך המכללה של הסכמתה

 מסמכי לפי או/ו דין כל פי על כלשהי חובה או ואחריות מהתחייבויות הספק את לשחרר כדי

 .החוזה
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 בנזיקין אחריות  .12

 נזקי בין, הוצאה או/ו אבדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה לכל אחראי יהיה הספק 12.1

 מכל סיבה שהיא בקשר לפעילותו על פי הסכם זה,  שייגרמו, רכוש נזקי ובין גוף

 או/ו לתלמידיה או/ו מטעמה או בשמה הפועל לכל או/ו לעובדיה או/ו למכללה

 מחדל או/ו מעשה מכל כתוצאה אחר שלישי צד לכל או/ו  המכללה בקמפוס למבקרים

 הספק של התחייבויותיו בביצוע בשמו פועל או/ו ידו על המועסק כל ושל הספק של

לרבות נזקים הנובעים מחריגה מסמכות ו/או עבירה שעבר מי ממועסקיו , זה שבחוזה

, תאונה למניעת הדרושים והאמצעים הצעדים בכל ינקוט והספק ו/או מי מטעמו,

 .כאמור והוצאה אבדן, נזק, חבלה

 שלוחיה, עובדיה, המכללה את ומראש לחלוטין משחרר הספק זה חוזה על בחתימתו 12.2

, חבלה, תאונה לכל בקשר או/ו בגין וחבות אחריות מכל ומטעמה בשמה הפועל וכל

 .לעיל זה סעיף רישתדב כאמור והוצאה אבדן, נזק

 בביצוע מטעמו או/ו בשמו הפועל כל או/ו עובדיו כלפי המלאה באחריות ישא הספק 12.3

 אבדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה כל בגין, זה שבחוזה הספק של התחייבויותיו

 במהלך מכל סיבה שהיא,  ,מהם למי שייגרמו, רכוש נזקי ובין גוף נזקי בין, הוצאה או/ו

 .זה חוזה לפי הספק התחייבויות מביצוע כתוצאה או/ו

 מיד, לשפותם או/ו, הענין לפי, ים/הניזוק את או/ו המכללה את לפצות מתחייב הספק 12.4

 בס״ק כאמור, להם אחראי שהספק והוצאה אבדן, נזק כל בגין, ראשונה דרישה עם

 או/ו פיצויים לשלם תאלץ שהמכללה מקרה ובכל, לעיל 12.3ו/או  12.2 או/ו 12.1

 - כאמור להם אחראי שהספק הוצאה או אבדן, לנזק בקשר כלשהו אחר תשלום

 בתוספת זאת וכל, הוראותיה לפי כאמור תשלום או פיצוי כל לשלם הספק מתחייב

 .לכך בקשר בהן שעמדה והוצאות וריבית הצמדה הפרשי

 הסכם או המכללה לחובת סופי דין פסק בסיס על תהא השיפוי חובת כאמור במקרה

 .כלשהו סכום שלישי לצד לשלם המכללה את המחייב דין פסק של תוקף שקיבל פשרה

 לו ולאפשר הגשתה בדבר הספק את ליידע המכללה תדאג התביעה קבלת לאחר

 ונשלחה במידה. אחרת או שתשלח' ג צד להודעת מענה באמצעות, בפניה להתגונן

 האחריות את עליו נוטל הוא כי המשפט לבית להודיע מחויב הוא' ג צד הודעת לספק

 על ישולם המכללה לחובת שייפסק סכום כל כי לכך ומסכים התביעה בפני להתגונן

 .ידו

ו/או כל נציג מטעמו  השומריםהספק יבטח את עצמו וכן את עובדיו וציודו, לרבות  12.5

באתר. הביטוח יכלול את כל פעילות הספק ונציגיו בקמפוס המכללה וכן פעילות מחוץ 

למכללה הקשורה ו/או הנובעת מהסכם זה, לרבות פגיעה בצד שלישי כתוצאה משימוש 

 בנשק ו/או תאונת דרכים ו/או כתוצאה מכל פעילות אחרת.

 :ביטוח 12.6
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 ספקהפי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב  על הספקשל  ומבלי לגרוע מאחריות 12.6.1

לערוך ולקיים, על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח 

שלהלן: פוליסת חבות מעבידים בגבול מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים 

לאירוע ולתקופה, המכסה גם נזק הנגרם עקב שימוש  20,000,000אחריות של 

ה את אחריותו הנזיקית של המזמין, היה ולמי מעובדי בנשק. הפוליסה מכס

ו/או מועסקי הקבל תהיה עילה נזיקית כלפי המזמין עקב עבודתו במסגרת 

ואחריות המזמין בגין נזק  ספקהסכם זה. פוליסת צד ג' המכסה את אחריות ה

ומי ומטעמו. הפוליסה מכסה תביעות הביטוח הלאומי כנגד  ספקברשלנות ה

המזמין יחשב לצד ג' לענין פוליסה זו. פוליסת אחריות המזמין. רכוש 

לאירוע ₪  4,000,000, בגבול אחריות של ספקמקצועית לעיסוקו של ה

"אישור  -מפורטים באישור עריכת הביטוח ]להלןולתקופה. תנאי הפוליסות 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ב'עריכת הביטוח"[, המצורף להסכם זה 

  "[.ספקה ביטוחי" -]להלן

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  ספקההיה ולדעת  12.6.2

לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או  ספקה, מתחייב ספקהלביטוחי 

הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר 

יטוח חבויות ו/או בכל ב הויתור על זכות תחלוף כלפי האגודה והבאים מטעמ

נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את האגודה בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת.

ימים מיום חתימת ההסכם  7, תוך ספקההאגודה מתחייב ללא כל דרישה מצד  12.6.3

להמציא לידי האגודה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי 

ו, כאשר הוא חתום כדין וללא שינויים אלא אם אושרו מראש בכתב על מבטח

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או ידי המזמין. 

למוסכם,  ספקה, כדי  להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי ואי בדיקת

או  ספקהטיבם, תוקפם, היקפם או העדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של 

 .ההטיל אחריות כלשהי על האגודה ו/או הבאים מטעמל

להפקיד  ספקה, מתחייב ספקהיום לפני תום  תוקף ביטוחי  14 -לא יאוחר מ 12.6.4

לתקופה  םבגין הארכת תוקפ ספקהבידי האגודה את אישור עריכת ביטוחי 

 ספקהמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי  ספקהנוספת. 

היה וחברת  תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.במועדים הנקובים, מדי 

הביטוח תדחה תביעה של במכללה בטענה שאין בידי המכללה אישור ביטוח 

תקף חתום, ישפה הספק את המכללה בסכום שבו אמורה היתה חברת הביטוח 

 לשפות/לפצות את המכללה אם היה בידה אישור חתום.
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עומד להיות  ספקהמי מביטוחי  , כיאגודהיודיע ל ספקהשל  ובכל פעם שמבטח 12.6.5

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  ספקהמצומצם או מבוטל, מתחייב 

 יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור. 60אישור עריכת ביטוח חדש, 

, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור ספקמען הסר  12.6.6

ועל  ספקהישה מזערית המוטלת על אישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרב

 ספקה לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. ספקה

פוטר את האגודה מכל טענה או תביעה בקשר לטיב ו/או היקף הבטוחים 

 נדרש לערוך על פי הסכם זה. ספקשה

פק כי מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מצהיר הס 12.7

)להלן: ב' ערך בחברת ביטוח מורשת בעלת מוניטין פוליסות ביטוח כמפורט במסמך 

"ביטוחי הספק"(, במשך כל תקופת פעילותה על פי ההסכם ולעניין הביטוח אחריות 

שנים מסיום מועד תקופת ההסכם או התקופה הנדרשת על פי  7מקצועית, גם במשך 

כל דין המאוחר מבניהם, על מנת להגן על עצמו ו/או על הבאים מטעמו מפני נזק או 

 ם מפעילות הספק על פי הסכם זה.     אובדן או אחריות הקשורים או הנובעי

 

 וסעדים החוזה הפרת .13

 בהפרה החוזה את שהפר כמי הספק ייחשב הבאים מהמקרים יותר או אחד בקרות 13.1

 :יסודית

 .12, 11, 10, 6.21, 6.19, 6.15, 6.9, 6.5 :סעיפים מהוראות יותר או אחת הפרת (א)

 תיקונה-ואי(, א) בפסקה מנויה שאינה, החוזה מהוראות כלשהי הוראה הפרת (ב)

 .הפרה אותה על חזרה או המכללה ידי על בכתב לכך שנדרש הזמן פרק בתוך

 מפרק קדם לספק ימנו או/ו נכסים כינוס צו או/ו פרוק צו הספק כנגד יינתן אם (ג)

 הקפאת צו הספק נגד יינתן או או/ו זמני נכסים כונס או/ו זמני מפרק או/ו

 נכסיו לגבי לפועל הוצאה של כלשהי פעולה הספק כנגד תבוצע או, הליכים

 הפעולה או והצו, זה שבחוזה התחייבויותיו לביצוע הקשורים או/ו הדרושים

 .ביצועם ממועד יום( עשר חמישה) 15 תוך לחלוטין הוסרו או הופסקו לא כאמור

 או פירוק צו נגדו שניתן או מרצון פירוק על החלטה הספק ידי על נתקבלה אם (ד)

 לנושיו פנה שהוא או, חלקם או כולם, נושיו עם סדור או לפשרה הגיע שהוא

 .איתם הסדר למען פשרה או ארכה קבל למען

 .החוזה מביצוע הסתלק שהספק המכללה של הדעת להנחת הוכח (ה)

 נתן מטעמו אחר אדם או שהספק, הדעת להנחת, הוכחות המכללה בידי כשיש (ו)

 זה לחוזה או/ו למכרז בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון, מענק, שוחד הציע או

 .ביצועו או
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 במכרז שניתנה הספק של מהותית שהצהרה מכללהה של הדעת להנחת הוכח (ז)

 היה אשר מהותית עובדה גילה לא שהספק או נכונה אינה החוזה במסמכי או

 .עמו ההתקשרות על להשפיע כדי בה

 

החוזה,  תאחת או יותר מהתניומוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של הפרה יסודית של  13.2

 ₪.  50,000ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק בשיעור 

-13.1 פיםסעי הוראות את בקפידה בחן כי, זה חוזה על בחתימתו ומאשר מצהיר הספק 13.3

 כנגד טענה כל על מסויג ובלתי מוחלט, סופי ויתור בזה מוותר והוא, לעיל 13.2

 והמוערכים המוסכמים, הקבועים הפיצויים סכומי סבירות לרבות, בהן האמור

 .מראש

 נוספים סכומים מהספק מלתבוע המכללה את למנוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין 13.4

 מזכותה לגרוע או/ו, לה יגיעו אם, לעיל לסכומים מעל כלשהם

 .דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על סעד לכל

 מהספק לה שיגיעו המוסכמים הפיצויים סכומי את לנכות זכאית תהיה המכללה 13.5

או להיפרע באמצעות חילוט , לספק שיגיע סכום מכל זה חוזה להוראות בהתאם

 הפיצויים תשלום .אחרת חוקית דרך בכל לגבותם אוהערבות הביצוע לקיום החוזה 

 .זה חוזה פי על מהתחייבויותיו הספק את ישחרר לא כאמור ניכוים או

 

 כלליים תנאים .14

 ממסמכי כלשהו מסמך בהוראות מקצועיים/טכניים בעניינים סתירה של מקרה בכל 14.1

למחלקת רכש  בכתב הספק יפנה, השונים החוזה מסמכי הוראות בין או/ו החוזה

 .הנכון הפירוש בדבר הנחיות לקבל מנת על ומכרזים במכללה

 מזכויותיה זכות של במועד ובין בכלל בין הפעלתה אי או ויתור או הנחה, ארכה שום 14.2

 בזכויות כפוגעים או ויתורוכ ייחשבו לא דין עפ״י או/ו החוזה עפ״י המכללה של

 .המכללה ידי על כדין חתום בכתב נעשו אם אלא תוקף להם יהיה ולא, המכללה

 ולא תקדים תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המכללה מצד הסכמה 14.3

 .אחר למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו

 אם אלא בתוקף יהיו לא המכללה מטעם הנחה או ארכה, ויתור כל, זה בחוזה שינוי כל 14.4

 .המכללה ידי על כדין ונחתמו ומראש בכתב נעשו

 תהיה, דין פי-על או/ו זה חוזה פי-על סעד לכל המכללה של בזכויותיה לפגוע מבלי 14.5

 כספים או/ו הספק כספי מתוך לחלט או/ו לנכות או/ו לקזז מקרה בכל זכאית המכללה

 חוזה לפי, הספק מאת לה שיגיע, קצוב שאינו או קצוב, סכום כל לספק ממנה שיגיעו

 .שיפוי או/ו פיצוי או/ו נזק כדמי לרבות, אחר מקור מכל או זה

 ,יישומו, בפרשנותו לרבות, זה בחוזה קשורה או/ו הנובעת תביעה בכל השיפוט סמכות  14.6

 . נצרת עילית במחוז המוסמכים המשפט לבתי ורק אך מסורה, הפרתו או/ו אכיפתו
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 והוא החוזה הוראות את בקפידה בחן כי, זה חוזה על בחתימתו ומאשר מצהיר הספק 14.7

 .בהן האמור כנגד טענה כל על מסויג ובלתי מוחלט, סופי ויתור בזה מוותר

 ,במבוא המצוין המען לפי למשנהו אחד צד ידי על רשום בדואר שתשלחנה הודעות 14.8

 למשלוח מסירתן ממועד שעות( ושתיים שבעים) 72 בתום לנמען הגיעו כאילו תראינה

 טלפוני אישור כך על ונתקבל - בפקסימיליה תקינה בצורה שודרה אשר הודעה. בדואר

 .השידור יום שלאחר הראשון העסקים ביום לתעודתה הגיעה כאילו תחשב -

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום    

 

 

 הספק                                                 המכללה                                  
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  יזרעאל עמק האקדמית המכללה

 (צ"חל) שטרן מקס ש"ע

 

 ועדת המכרזים

 04/20מס' פומבי מכרז 

שמירה במכללה האקדמית עמק שירותי 

 יזרעאל
  

 נספחים
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 המכרז דרישות המקצועיות שלבדבר עמידה ב הצהרה - 1נספח 

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית ע"ש מקס שטרן )חל"צ(

 19300ד.נ עמק יזרעאל 

 

 א.ג.נ.,

 

צ( "ש מקס שטרן )חל"הריני/ו להצהיר בזאת לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 "( כדלקמן.מכללה ו/או המזמינהה)להלן:"

 

 .11" של המכרז הם נספח המקצועיות הדרישותידוע לנו כי " .1

 

של המכרז  הדרישות המקצועיותהרינו להצהיר בזאת כי יש ביכולתנו לבצע את העבודה לפי כל  .2

 ולעמוד בכל הדרישות הטכניות ו/או המקצועיות המופיעות במפרטים הטכניים הנ"ל.

לחלט את הערבות  מכללהידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת תהא רשאית ה .3

את ביטל החוזה בגין הפרה יסודית שלו וכן הבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש 

כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה 

 יסודית. 

 

 

 

 

 

__________ 

 המצהיר
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 הצהרה איתנות פיננסית - 2נספח 

 

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית ע"ש מקס שטרן )חל"צ(

 19300ד.נ עמק יזרעאל 

 

 א.ג.נ.,

 

צ( "ש מקס שטרן )חל"הריני/ו להצהיר בזאת לבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 "( כדלקמן.מכללה ו/או המזמינהה)להלן:"

 

ו/או אינני/ו מסובכ/ים כלכלית או בקשיים כלכליים וכן אינני/ו חייב/ים כספים למס הכנסה  .1

לרשויות המע"מ ו/או לכל רשות מקומית בארץ, מפאת קשיים כלכליים ו/או חדלות פרעון וכן 

 איננו מצויים במצב של חדלות פרעון.

לחלט את הערבות  מכללהידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת תהא רשאית ה .2

אחרים המוקנים לה  הבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים

 לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית. 

 

 

 

 

__________ 

 המצהיר
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 טבלת ניסיון - 3נספח 

 
ככל שהמציע ירבה של הספק בכלל לכן  וטופס זה משמש בחינת עמידה בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונ

לידי ביטוי בניקוד ההצעה כמפורט בתיאור פרויקטים כך נוכל לבחון את ניסונו והדבר יבוא 

  .במסמכים

 ניסיון כללי:

 פירוט המציע המידע המבוקש סעיף

מספר מלאי המאבטחים המועסקים על   חובה

 ידי המציע בעת הגשת ההצעה

 

 

מספר מלאי המאבטחים המועסקים על  חובה

ק"מ  50-ידי המציע ברדיוס של כ

 מהמכללה בעת הגשת ההצעה

 

 

 

 :עבור כל פרויקט בנפרד טבלה זויש למלא  -ניסיון המציע בפרויקט ספציפי 

 פירוט  המידע המבוקש

  מזמיןשם ה

  מיקום העבודה

מספר מאבטחים שהועסקו 

 במתחם באופן כללי

 

מספר מאבטחים שהועסקו 

 במקביל במהלך משמרת אחת

 

  מספר מבקרים במתחם ביום

 ___________ עד תאריך: ___________מתאריך:   תקופת ההתקשרות

 

היקף כספי שנתי של 

 ההתקשרות

 

איש קשר מטעם המזמין 

 וטלפון:

 

 ** יש לצרף העתק חוזה / הזמנת עבודה 
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 של פרויקטים נוספים ניתן לצלם דף זה.צורך מילוי ל

 רשימת ממליצים – 4נספח 

איש קשר  שם הלקוח

 ותפקידו

מס' 

מאבטחים 

 במשמרת

 באתר

תקופת  מייל-איי טלפון

 ההתקשרות
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים – 5נספח 

 

לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים  הנני מתחייב בכתב 

על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן :שיועסקו   

 

 1959 חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א

 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח

 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

 1987 חוק שכר המינימום תשמ"ז

 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(

1995 

 2001 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/התפטרות

 1988 שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"חחוק 

 1991 חוק עובדים זרים תשנ"א

 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו

 1957 חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז

 

 

 

   
 חתימת וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 (1976אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )התשל"ו  – 6נספח 

 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

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

 .שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאלשירותי  –  04/20 מס'  פומבימכרז בתמיכה להצעה ל

 

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא 1968 –שמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כמ –אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט  1991-הוגנים(, התשנ"א

א הייתה בשלוש השנים שקדמו ההרשעה האחרונה ל –בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 למועד הגשת ההצעה למכרז;

 
גם בעל השליטה  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור 

דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן  של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה 

 –גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה  –מהותית 

בירה לפי חוק שכר מינימום, (, לא הורשע בע1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק 1987-התשמ"ז

במועד  –שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 מתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתי .4

 

 

_________________ 

 חתימת המצהיר
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 תצהיר על העדר רישום פלילי – 7נספח 

 )יוגש על ידי מנהלי המציע או בעלי מניותיו(

 

 הצהרה

 

אני הח"מ ____________________ת.ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

 

( שהוא הגוף "המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ )להלן  .1

 "מכללה" –המבקש להתקשר עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן 

 מציע.(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם האו "המזמינה"

 עבר פלילי כהגדרתו להלן.המציע נעדר  .2

כל הרשעה בעבירה מסוג עוון או פשע העלולה לדעת ועדת ": עבר פלילי" -לעניין מסמך זה  .3

המכרזים להאפיל על השירותים נשוא המכרז וכן כל עבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של 

למעט עבירות מסוג חטא, מסוג ברירת קנס או מכוח חוקי עזר  בתחום מכרז זההמציע 

השנים שקדמו  7במהלך  –מקומיים, ובלבד שאין עניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה 

למועד הגשת ההצעה, ואשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי 

או חקירה, שטרם הסתיימו,  , או קיומם של הליך משפטי1981-ותקנת השבים, תשמ"א

 .בקשר עם עבירות כאמור

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

 

 

 

 

                                                                     ______________________ 

חתימת המצהיר/ה                                                                                   

)מורשה חתימה מטעם המציע(                                                                                                          
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 נספח 8 - הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 

, אנו 1977לרבות חוק העונשין, התשל"ז בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין,  .1

 הח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים בזת כדלקמן:

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  1.1

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 

"המכללה"( או נושא משרה במכללה ו/או עובד  –כללת עמק יזרעאל )להלן מחדל של מ

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.2

ו כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור המכללה ו/או מי מטעמה ו/א

 להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.3

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית 

 תית.ו/או לא תחרו

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרשות ו/או  1.3- 1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  1.4

 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי המכללה  1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

ת לגביו שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרו

קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( 

ו/או לא לקבל הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך 

 ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

ידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו אנו נביא תוכן סעיף זה ל .3

 המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של המכללה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 

 ולראיה על החתום:

 

 

חותמת )חברה(: ____________    חתימה: _____________        שם: ______________  
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צווי ההרחבה , בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודהתצהיר   – 9נספח 

 וההסכמים הקיבוציים

 )יוגש על ידי מנהלי המציע או בעלי מניותיו(

 
 הצהרה

 

אני הח"מ ____________________ת.ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

( שהוא הגוף "המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ )להלן  .1

 "מכללה " –המבקש להתקשר עם המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן 

 (. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.או "המזמינה"

בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה  יקיום חובותי הנני מצהיר על .2

, ובכל מקרה לא כ"אוההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך אספקת שירותי 

שלם כנ"ל במהלך כל תקופת אפחות משכר המינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ו

 ההתקשרות. 

 יליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה הינן __________הנני מצהיר כי ההרשעות הפל .3

.______________________________________________________________ 

 אין(. –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

הינן   מציע בגין הפרת דיני עבודהבפליליות של בעלי השליטה ההרשעות הנני מצהיר כי ה .4

___________________________.___________________________________ 

 אין(. –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

פליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם ההרשעות הנני מצהיר כי ה .5

 הינן ____________________________________ קיימות( בגין הפרת דיני עבודה

.______________________________________________________________ 

 אין(. –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

 על ידי המציע הינם _______ חלוטים בגין הפרת דיני עבודההדין הפסקי הנני מצהיר כי  .6

.______________________________________________________________ 

 יש לצרפם(. –אין, במידה וקיימים פסקי דין חלוטים  –דין חלוטים יש לציין )ככל שאין פסקי 

בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל  המציע הקנסות שלהלןהושתו על הנני מצהיר כי  .7

ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד 

 ________________.______________________________ האחרון להגשת ההצעות

 אין(. –)ככל שלא הושתו קנסות, יש לציין 
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בגין הפרה של חוקי העבודה על  העיצומים הכספיים שלהלן המציע הושתו עלהנני מצהיר כי  .8

ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, בשלוש השנים 

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני 

 __________________________________________ 2011 –העבודה, תשע"ב 

______________________.________________________________________ 

 אין(. –)ככל שלא הושתו עיצומים כספיים, יש לציין 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9

 

                                                                     ______________________ 

חתימת המצהיר/ה                                                                       

)מורשה חתימה מטעם המציע(                                                                                            
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 :9, 8, 7, 6, 5אישור עו"ד לנספחים 

 

מאשר בזה, כי ביום __________________ הופיע בפני  עו"ד________________, במשרדי הנני 

ברחוב _____________________________, מר/גב' __________________, שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי תעודת זהות שמספרה ____________________, המוסמך לחתום על ההצעה 

בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי למכרז ועל נספחים אלו 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני.

 

 

___________________ 

 עורך דין
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 ריכוז מידע ארגוני  - 10נספח 

 

 ____________________________________________________שם המציע :  .1

 מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות( _________________ .2

 כתובת: _______________________________________________________ .3

 כתובת משרד רשום :  _____________________________________________ .4

 רי טלפון : __________________________________________________מספ .5

 מס' טלפון נייד : _________________________________________________ .6

 מספר פקסימיליה :  ______________________________________________ .7

 __________________________________________________עיסוק עיקרי :  .8

 )של המציע( אנשי המפתח בארגון .9

 

שנות  שם
וןותק/ניסי  תחום התמחות 

   
   
   
   

 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המציע: .10

 שם מלא: ______________________________

 תפקיד בארגון המציע: _____________________________

 טלפון נייד: _________________________________מספר 

 פקס: _____________________________________

 כתובת דוא"ל: ______________________________

ידוע לנו שכל פניותיו למכללה מטעמנו ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז זה, והתשובות 

המוצהרים לעיל וכי הצהרתנו בדבר  שתימסרנה על ידי המכללה ישלחו אלינו לפי הנתונים

 דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו לכל דבר ועניין.
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 הדרישות המקצועיות – 11נספח 

 

עובדים.  1,000 –וכ  סטודנטים במגוון מסלולי לימוד 5000 -באקדמית עמק יזרעאל לומדים כ .1

מול קיבוץ מזרע  60אתרים פעילים. אתר קמפוס המכללה הנמצא על כביש  2למכללה בנוסף 

 11ומתחם מעונות הסטודנטים בכניסה הצפונית לעיר עפולה. במתחם הקמפוס של המכללה 

קומות למבנה וסוג המבנים משתנה )מבנה משרדים בלבד,  2-5מבנים מסוגים שונים בני 

מבנני מגורים ומבנה מרכזי  9עוד(. במתחם המעונות מבנה משולב משרדים וכיתות לימוד ו

 המאגד שירותים הניתנים לדיירי המעונות. 

 שעות חודשיות. 3,000 -על הספק לספק למכללה שירותי שמירה ואבטחה בהיקף של כ .2

שעות רגילות. ביצוע שעות  8, כאשר כל משמרת הינה מקסימום שעות אלו יהיו במשמרות

מנהל תפעול ותחזוקה / רק באישור חריג של  בהתאם לסוג המשרה ו/או נוספות יתאפשר

 קב"ט המכללה. 

המכללה אינה מתחייבת להזמין מהחברה הזוכה את כמות השעות הנקובה לעיל ושומרת 

 לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השעות על פי צרכיה וראות עינה.

 :השירותים הבאיםשירותי השמירה והאבטחה יכללו את  .3

 24העמדת שומרים בשערי קמפוס האקדמית עמק יזרעאל ובמעונות הסטודנטים במשך  3.1

 להלן. 4בהתאם לסידור העבודה בסעיף  שעות ביממה, לרבות בשבתות וחגים

שמירה על , בידוק ותשאול חשודים, מתן מענה לאירועי חירוםקיום בדיקות ביטחוניות,  3.2

פול באירוע יט, ביצוע סיורים למניעה והרתעה, מכללהשמירה על רכוש ה, סדר ציבורי

, גביית דמי חניה, אבטחת נהלי יצירת הרתעה ותחושת ביטחון, הפרות סדר ואלימות

תפעול  סגירה / פתיחה של בניינים בהתאם להנחיות מנהל ,חניה והסדרי תנועה במכללה

 .ועוד ותחזוקה / הקב"ט

 משמרות וסידור עבודה .4

 הבסיסי הנדרש: להלן סידור העבודה 4.1

שעות פעילות  עמדה

 ה-ימים א

שעות פעילות יום 

 שישי

 הערות

  07:30-12:30 07:30-17:00 מנהל קופה

משמרות  3מאבטח עם נשק ) 24/7 שער ראשי

 שעות( 24ימים  7

שער הולכי רגל 

 בשער הראשי

07:00-15:00 

15:00-22:00 

 מאבטח עם נשק 07:00-14:00

שער הולכי רגל 

 60כביש 

07:00-15:00 

15:00-22:00 

 מאבטח עם נשק 07:00-14:00
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)סמסטר  בסמסטר א'+ב 2 ----- 08:00-16:00 סדרני חניות

 (1קיץ 

בסמסטר א'+ב )סמסטר  2 8:00-12:00 08:00-14:00 סדרני חניות

 (1קיץ 

שער ראשי 

 במעונות

משמרות  3מאבטח עם נשק ) 24/7

 שעות( 24ימים  7

 

 שבהם נדרש תגבורים. בסיסי ללא תוספות בגין אירועים שוניםהסידור הינו סידור  4.2

. אחראי משמרת הינו חלק מהצוות הנדרש עפ"י סידור שימו לב, נדרש אחראי משמרת 4.3

 ולא בנוסף. העבודה הבסיסי

שעות מקסימום מפניית המכללה אל  48דרישה לתוספת שומרים במכללה תתבצע עד  4.4

 החברה.

ו/או מנהל תפעול  המכללה אם לדרישת קב"טתחייב להחליף מאבטח בהתהספק י 4.5

שעות מקבלת  24הבלעדי. החלפת המאבטח תיעשה תוך  ם, לפי שיקול דעתותחזוקה

 הדרישה, ללא אפשרות להתנגד או לערער על דרישה זו.

הספק מתחייב כי הוא מעסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך אספקת שירותי שמירה  .5

 נים על הקריטריונים הבאים:ואבטחה וכי כל עובדיו עו

 בעלי אזרחות ישראלית. 5.1

 או יותר. 02סיים במלואה את תקופת השרות הצבאי בצה"ל/מג"ב והוסמך כרובאי  5.2

המועמדים ימלאו טופס הצהרה על מצב  –בעל כושר גופני, בריאותי ונפשי תקין  5.3

בריאותם התקין בנוסף לאישור רופא משפחה על כשירותם לתפקיד. מסמכים אלו 

 ישמרו במשרדי הספק ויוצגו בפני המכללה על פי דרישתה.

 שנות לימוד לפחות )יוצגו אישורים המעידים על כך(. 12בעלי השכלה של  5.4

 הרשאות נשק ממשרד ממשלתי רלוונטי.יוצג אישור  –עבר אזרחי וצבאי ללא דופי  5.5

 שליטה בשפה העברית בקריאה, כתיבה ודיבור. 5.6

 הכוללת תעודת יושר. בודק ביטחוני / סדרן בעלי תעודת מאבטח רמה א'/ 5.7

נהלים של משטרת ישראל. הדאג לצייד את המאבטח בתעודת מאבטח על פי י הספק

תן הדרכות מסוג מפנים להנפקת התעודה ע"י גורם מוסמך שאושר ע"י משרד לביטחון 

 .אלו למאבטחים )מאבטח נושא נשק או ללא נשק(

בעלי רישיון תקף לנשיאת נשק ממשרד לביטחון פנים וכן בעלי ידע והכשרה מתאימים  5.8

ענון כנדרש יבנשיאת נשק והשימוש בו, לאחר שסיימו בהצלחה הכשרה מוקדמת ור

 כפי שיעודכנו מעת לעת.בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות משטרת ישראל 
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המאבטח יציג אישור על בדיקה של משטרת ישראל ע"פ החוק למניעת העסקת השומר/ 5.9

 עברייני מין.

אצל קב"ט המכללה והעסקה של מי מעובדי הספק קליטה כל התנאים לעיל ייבדקו בראיון 

 לאישורו ולאחר סיום בהצלחה חפיפה בת משמרת אחת לפחות.תהיה בכפוף 

מפקח/סייר אזורי לצורך פיקוח על מתן שירותי השמירה  וא תמורה ועל חשבונספק ללהספק י .6

שעות ביממה בכל  24המפקח/סייר יבצע ביקורות במהלך   הסכם השמירה.לתנאי בהתאם 

, עם דגש על ביקורות במשמרות לילה החל משעות חצות יםוחג ותימות השבוע לרבות שבת

 מחרת.לבוקר ב 05:00עד 

התקין של השומרים כולל ניהול מעקב רישומי  על ביצוע נוהל העבודה יקפיד המפקח/סייר

 ביחס להכשרות והדרכות של השומרים וקיום אימוני ריענון כנדרש על פי החוק.

 הפעלת מוקד וכוח תגבור .7

ו/או  במעונותוקיום ואיוש של מוקד שמירה שיהיה בקשר ישיר עם השומרים במכללה  7.1

שעות ביממה בכל ימות  24את מוקד השמירה  תחייב לאיישספק יה המפקח/סייר.

 השבוע, לרבות חגים ומועדים.

שעות ביממה במשך כל ימות  24העמדת כוח תגובה נייד לטיפול בקריאות בפועל במשך  7.2

ריאה ק השבוע, לרבות מועדים וחגים. החברה תצהיר ותתחייב כי מיד עם קבלת

מידית ניידת פיקוח למכללה במכשיר הקשר/מירס או כל אמצעי תקשורת אחר, תשלח 

 או למעונות ותפעל בהתאם למצב החירום על פי הוראות והנחיות של קב"ט המכללה

 . ל המכללהו/או מנהל תפעול ותחזוקה ש

 מאבטחים. 5מינימום מאבטחים בכוח תגובה הינו 

לתפעל את  הספקעל במכללה קיימת נשקיה עם כספות אישיות לנשק אישי של המאבטח.  .8

ה ינשקיההוצאות שכרוכות בתפעול ההנשקייה על פי קריטריונים של משטרת ישראל. כל 

שא גם בהוצאות של שינויים או הגבלות שיהיו עקב יי ספק. ההספקמעת לעת יהיו על חשבון 

שינוי מצב הביטחון במשק ויוטלו שינויים אלו על הנשקייה עם קריטריונים חדשים של 

  משטרת ישראל.

ל הספק לספק לעובדיו מערכת נוכחות ממוחשבת כגון: שעון נוכחות, מערכת מתאימה ע .9

וכדומה, יש להרשות גישה חופשית למערכת הנוכחות לאנשי המכללה  םלטלפונים סלולריי

 בכדי להוריד נתונים על פי צורכי המכללה.

ול קב"ט המכללה ו/או מנהל תפעבכפוף לאישור , בקרת סיורעל הספק לספק מערכת  .10

מכללה  –שכוללת מתקן קליטת נתונים ואמצעי לניטור נתונים מהאתרים השונים  ותחזוקה,

 ומעונות הסטודנטים.

הספק יישא בכל הוצאות הקורסים, ההדרכות היומיות/השבועיות/החודשיות/השנתיות,  .11

 כנ"ל לגבי מטווחים כל תקופה על פי הנדרש.
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 )בכפוף לאישור הקב"ט ו/או מנהלרי סוללעל בסיס תקשורת על הספק לספק מכשירי קשר  .12

יישאו במהלך כל שעות עבודתם אמצעי אשר האבטחה השמירה וכל עובדי ל ותחזוקה( תפעול

טובת: מכשירים נוספים ל 3-4בנוסף יינתנו   .למכשיר הקשרעם פונדה מתאימה  קשר תקינים

אף תפעול ותחזוקה, מזכירת  ,תחזוקה, תשתיות ובינויתפעול וקב"ט המכללה, מנהל אגף 

, הספק מתחייב מכשיר נוסף שימש לחרום )במידה ויש תקלה באחד מבין המכשירים(. כמו כן

 .שעות מההודעה על מכשיר תקול 8תיקוני המכשירים יבוצעו תוך כי 

שברשות  מכשירים)כולל  בגין תוכנות, מערכות, מכשירי קשר )תחזוקה ותיקונים( עלויותכל ה .13

 .יחולו על הספק בלבד חיבור חדר כספות למוקד וכדומה, נציגי המכללה(

 

 מפרט נשק .14

המאבטחים יישאו במהלך כל שעות המשמרת שלהם כלי נשק/אקדח בבעלות השומרים/

כמו  זה.במפרט המפורטים , כאשר הוא תקין וכשיר להפעלה, ומקיים את התנאים ספקה

 להלן:הכל כמפורט  -יהיו מצוידים בשרוך אבטחה לנשק ובנרתיק תואם אקדח הם כן 

מ"מ ארוך בלבד )אקדח עם מחסנית ולא תופי(,  9נשק חצי אוטומטי בקליבר של  14.1

 נרתיק מאובטח לאקדח שיאושר ע"י קב"ט המכללה.

ורים דכ 12בכל אחת מהן יהיו הכוללת את המחסניות וש מחסניות 2-פונדה ל 14.2

 לפחות.

 כדורים לפחות. 50אקדח לאחר ניסוי כלים וירי של  14.3

כגון: אקדח יריחו דגם  ,) על המחלק( המ"מ עם ניצרה מלמעל 9יאושרו אקדחי לא  14.4

הקב"ט של המכללה ישמש גורם מאשר לכל סוג של  ,F-92ישן או אקדח ברטה 

 נשק.

 /יריחו דגם סטורם. 19מאושרים לשימוש כלי נשק הבאים: גלוק דגם  14.5

וטענו כדורים מחסניות מקוריות לאקדח. בכולן י ומתחייב לספק על חשבונ הספק 14.6

 שנים. 4מאותו יצרן. לא תאושר תחמושת שתאריך יצורה עולה על 

אמצעי ניקוי לנשק הכוללים: בד, שמן כלי נשק  ומתחייב לספק על חשבונ הספק 14.7

 בלבד, חומר ניקוי וחוטר.

כל עת במהלך תקופת בתחמושת מאושרת  ומתחייב לספק על חשבונ הספק 14.8

גריין, קליע עטוף נחושת מלא  115מ"מ,  9ההתקשרות כמפורט להלן: כדור אקדח 

מתוצרת תע"ש, ווינצ'סטר או סמיט & ווסטן. כל תחמושת אחרת תאושר מראש 

 ע"י קב"ט המכללה.

נשיאת האקדח תתבצע בנרתיק עור פנימי או חיצוני בעל תפס/חבק אבטחה,  14.9

של ו ונבפונדות יסופקו על חשהו ונשיאת מחסניות תתבצע בפונדת  עור. הנרתיקים

 .וובאחריות ספקה
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 חגור המאבטח יכיל בנוסף פונדה לפנס. 14.10

גז פלפל כולל פונדה מיכלי גז מדמיע/ האבטחה השמירה וספק לכל עובדי י הספק 14.11

 .ועל חשבונ

האבטחה החמושים שרוך השמירה ולספק לכל עובדי  ספקעל ה - שרוך אבטחה 14.12

י שיעודכנו אבטחה תקני, כנדרש בהתאם להוראות כל דין ונהלי משטרת ישראל, כפ

 3 -אבטחה יחובר לחגורת המכנס, שתהיה ברוחב שלא יפחת מהשרוך  מעת לעת.

ס"מ, עשויה מעור ובעלת אבזם ושתי מחסניות. מחסנית אחת תמצא בפונדה 

המתאימה, המחוברת לחגורה ומחסנית נוספת במצב הכנס, לא תתאפשר אחזקת 

 האקדח על גבי חגורת סקוטש או נרתיק כתף.

 thumbלספק לכל עובדי האבטחה החמושים נרתיק תואם אקדח עם סגר  ספקעל ה 14.13

break .לפתיחה מהירה או סגר פובוס לפתיחה מהירה 

יקיימו את כל דרישות מפרט ו, על כל אביזריהם ספקכלי הנשק יסופקו על ידי ה 14.14

 והוראות כל דין.לעיל הנשק 

 ציוד: .15

ל מספר צהוב )ביטוח רכב שירות חשמלי בעעל הספק להעמיד לרשות המאבטחים  15.1

יהיו  שירותלצורך ביצוע משימות. כל הוצאות התפעול והתחזוקה של רכב ה וטסט(

ועבר  רק מאבטח בעל רישיון נהיגה בתוקף השירותע"ח הספק.  מורשה לנהוג ברכב 

נבקש להבהיר כי במהלך  הדרכת בטיחות על ידי ממונה הבטיחות של המכללה.

 רגולציה.שינויים בם ליידרשו שינויים בהתאההתקשרות 

הספק יתחייב לספק את כל הציוד הנדרש לעבודת השומר, כגון: מגנומטרים, פנסים  15.2

 וכד'.

הספק יספק לכל עובדי השמירה והאבטחה על חשבונו מדים אחידים בעת ביצוע  15.3

 העבודה כמפורט להלן:

 חמש זוגות מכנסיים דגם דגמ"ח עם פס זוהר בכיסי המכנס.  15.3.1

חמש חולצות מסוג פולו שרוול קצר כיתוב "אבטחה" וסמל החברה. בד  15.3.2

 איכותי ונעים. 

 שלושה בלייזרים עם כיתוב "אבטחה", בחזית כיתוב קטן ובגב כיתוב בולט.  15.3.3

 מעיל "פליז" עם כיתוב "אבטחה", בחזית כיתוב קטן ובגב כיתוב בולט.  15.3.4

 חגורת עור לנשק. 15.3.5

וב "אבטחה" וסמל החברה. בד שלוש חולצות חורפיות שרוול ארוך כית 15.3.6

 איכותי ונעים.

 תג זיהוי + תמונה.  15.3.7

 פנקס + כלי כתיבה.  15.3.8

 פנס אישי + פונדה מסוג מגהלייט. 15.3.9
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 כובע מצחייה עם כיתוב ביטחון.  15.3.10

 כובע זיהוי צהוב אישי עם כיתוב ביטחון ע"פ דרישת משטרת ישראל.  15.3.11

 שמשיות )לפי דרישה(.  15.3.12

 קרם הגנה משמש בחודשי הקיץ.  15.3.13

רף ובכלל זה חרמונית, נעליים מסוג טיפוס הרים עמידות בתנאי ציוד חו 15.3.14

חורף/מים, שכמיות, כפפות "פליז", מטריות, גופיות תרמיות, צעיף מסוג 

 "חם צוואר", כובע צמר, חליפת סערה. 

 אפודים זוהרים. 15.3.15

הספק מתחייב להחליף ציוד בלאי עפ"י הצורך והתאם לדרישת קב"ט  15.3.16

 .זוקה של המכללהו/או מנהל תפעול ותח המכללה

 כל הביגוד יסופק טרם כניסת העובד לתפקיד.  15.3.17

 

ו/או מנהל תפעול ותחזוקה של כל הציוד והביגוד המסופקים ע"י הספק יוצגו לקב"ט  15.4

בכל מקרה הנחיית הקב"ט מטעם המכללה  לאישורו טרם כניסה לעבודה.המכללה 

סמלים  / כיתוב / איכות / הציודסוג באשר לו/או מנהל תפעול ותחזוקה של המכללה 

 תהיה הקובעת וסופית.

כל עובדי השמירה והאבטחה יהיו לבושים במהלך כל שעות עבודתם במדים  15.5

 מיוחדים, נקיים ומסודרים בכל עת, חובשי כובעים מתאימים ונושאי תג זיהוי שמי.

המציע מתחייב להעביר לשימוש המכללה לאורך כל תקופת ההתקשרות, ועל חשבונו  15.6

 המפורט לעיל ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.את הציוד 

כל הציוד, הכלים ואביזרי העזר האחרים הנדרשים לצורך ביצוע השירות, ובכלל זה  15.7

כלי הנשק ומכשירי הקשר, יהיו תקינים, חדשים, בעלי טיב ואיכות נאותים וראויים 

והה ובהתאם לשימוש ובהתאם להוראות כל דין ו/או היתר לביצוע השירות ברמה גב

 לתנאי הסכם זה.

 
 טבלת ניכוי תשלומים .16

תינתן אפשרות לקנוס את החברה עבור ו/או מנהל תפעול ותחזוקה של המכללה לקב"ט 

בעיות משמעתיות, במידה ויהיו, של העובדים מטעם הספק. לצורך כך מוגדרות מראש 

 הבעיות ומה גובה הקנס בגינן:

 פיצויים מוסכמים ההפרה נושא

 ₪  50 איחור איחור

 לשעה₪  50 היעדרות היעדרות

 ₪ 150 נטישת משמרת 

 ₪  100 אי קיום סריקות רשלנות

 ₪  30 אי מילוי יומנים כנדרש 
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 ₪  50 הופעה מרושלת 

 ₪  50 שער לא נעול 

 ליום₪  50 ללא מכשיר קשר 

 ₪  75 עירנות 

 ₪  75 מאבטח לא בעמדה 

 ₪    30 מחסנית אחת נשק

 ₪  50 נשקללא  

 ₪  100 נשק לא תקין 

 ₪  150 מחסנית בנשק 

 הרחקה מהעבודה   משחק בנשק 

 ₪  100 ללא הכשרה הכשרות

 ₪  30 ללא תעודה 

 ₪  100 אי קיום רענון כנדרש 

 ₪  100 ניסוי כלים 

 ₪  200 אי קיום הוראות קב"ט אי קיום הוראות

 ₪  250 ווח לא אמיןיד דיווחים / מוקד

 ₪  100 העברת דו"ח יומי אי 

 ₪  50 איחור בהעברת דיווח 

 ₪  200 אי הפעלת מוקד 

אי הפעלת תוכנת  תוכנת נוכחות

נוכחות ורישום דוחות 

 ידניים

 ליום₪  100

עובד לא מדווח נוכחות  

באמצעות המערכת 

 פעמים בחודש( 4)מעל 

50  ₪ 
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 ת המציע והצעת המחירהרכתב הצ – 21נספח 

 

 לכבוד 

 צ("ש מקס שטרן )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 ד.נ עמק יזרעאל

 

 א.ג.נ.,

 

 שמירה במכללה האקדמית עמק יזרעאלשירותי  – 04/20מכרז פומבי מס'   הנדון:

אנו, הח"מ, מתכבדים להגיש בזה למכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  .1

 .04/20מכרז פומבי "( את הצעתנו להמכללה" –)חל"צ( )להלן 

 אנו מצהירים בזה כי: .2

בחנו בקפדנות ובעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות  .2.1

, מסמך ההזמנה להציע הצעות, נספחי הערבויות, העבודות נשוא המכרזלביצוע 

וכל מסמך רלוונטי אחר שצורף של המכרז,  הדרישות המקצועיות נספח הביטוח,

 למסמכי המכרז.

קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור בו ואנו  כי  .2.2

מסכימים לאמור בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו 

 על פיה.

 כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו. .2.3

הפעולות והבדיקות כי קיבלנו את כל המידע לביצוע הפרויקט ועשינו את כל  .2.4

הנחוצות על מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת 

 הצעתנו.

כי בחנו את תנאי האתר בו אמורה להתבצע העבודה, את דרכי הגישה אליו ואת  .2.5

כל הקשיים למיניהם העלולים לעלות בפנינו, במהלך ולאחר סיום ביצוע העבודה 

להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו על ידינו לסוגיה וכי כל הגורמים העשויים 

ומוכרים לנו ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המכללה 

 בקשר לכך.
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אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או  .2.6

בדרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות 

 כאמור.

, ביכולתנו לעמוד בעת אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על פי מסמכי המכרז .2.7

ואנו מקבלים של המכרז  בדרישות המקצועיותביצוע העבודה בפועל בכל הוראות 

לבצע את כל הדרישות ו/או את העבודה נשוא המכרז ועל עצמנו לבצע 

 ההתחייבויות על פי הוראות המכרז, החוזה ונספחיו. 

תנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם הדרוש על מנת לספק באופן מקצועי ברשו .2.8

 את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות נשוא המכרז.

המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על ידינו כוללים את כל ההוצאות, בין  .2.9

י מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על פ

 תנאי המכרז, לרבות רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת. 

אנו מצהירים כי בהצעתנו זו ובקיומה על ידנו )אם תקובל על ידכם(, אין משום  .2.10

הפרה של כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד 

כם נשוא מכרז זה )ככל ג' וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו זו, להתקשר בהס

שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי 

 .המכללהלהתקשרות בינינו לבין 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. .2.11

וכן דובר בתאגיד מי מבעלי השליטה בו מי ממורשי החתימה שלנו וככל שמ .2.12

 עבר פלילי כהגדרתו להלן. התאגיד עצמו אינם בעל

משנה במכרז זה, היכן שהדבר  ספקכמו כן, ככל שבחרנו להסתמך על ניסיונו של  .2.13

מי מורשי עם הותר, לפי כל המידע המצוי בידנו ולפי חקירה ודרישה שערכנו 

ו/או מי מבעלי בו ו/או השותפים  והחתימה שלו וככל שהוא תאגיד מי מבעלי

 מו אינם בעלי עבר פלילי כהגדרתו להלן.בו ואף התאגיד עצהשליטה בו 

בעבירה מסוג עוון או פשע שיש בה כדי כל הרשעה  פלילי": עבר"במסמך זה,  .2.14

להאפיל על השירותים נשוא המכרז וכן עבירה הנוגעת לתחום עיסוקנו בביצוע 

למעט עבירות מסוג חטא, מסוג ברירת  –לעיל   שירותי חברת כ"א עבודות מסוג
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קנס או מכוח חוקי עזר מקומיים, ובלבד שאין עניינן אי קבלת אישור, רישיון 

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ואשר לא חלפה  7במהלך  –או הסכמה 

-לגביה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

, או קיומם של הליך משפטי או חקירה, שטרם הסתיימו, בקשר עם 1981

 בירות כאמור. ע

המכללה ו/או מתנהלים ו/או התנהלו מצהירים כי לא קיים לנו חוב כלפי עוד אנו  .2.15

הליכים משפטיים בינינו ובין המכללה בעניין כלשהו/ בעניין הנובע מתחום 

 פרויקט מכרז זה בפרט ו/או בגין התקשרות אחרת הקיימת בין הצדדים הנ"ל.  

בתאגיד, ככל השליטה מבעלי ו/או כנגד מי  י לא עומדות כנגדנוכן אנו מצהירים כ .2.16

שאנו תאגיד ו/או כנגד התאגיד תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים 

 הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לשירותים שניתן לכם את כל הדינים והחוקים המתייחסים  אנו מכירים .2.17

 חולו מעת לעת.ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות לפי השינויים שי

ימים,  14-ולא יאוחר מעם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז  אנו מתחייבים .2.18

הביטוח, הערבות הבנקאית  אישורלהמציא את כל המסמכים הנדרשים ביניהם 

לקיום החוזה ו/או כל מסמך נדרש אחר וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו 

רות במכרז ו/או צריכים והשינויים שבוצעו בו אם בוצעו, במסגרת הליך ההבה

 להתבצע בהתאם להליך זה. 

כולה או מקצתה, תוך הזמן לעיל,  2.17אם לא נמלא את התחייבותנו בס"ק  .2.19

האמור, אתם תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את מתן 

השירות למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר 

 בידיכם עם מסירת הצעתנו וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.אנו נפקיד 

לשינוי ותהא תקפה במשך ששה לתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או הצעתנו היא ב .2.20

לפי  –חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז 

 המאוחר מבניהם.

צעתנו ובקבלתה חייבת, לראות בהתהא זכאית, אך לא  המכללהאנו מסכימים כי  .2.21

 .המכללהעל ידה התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין 

מוסרים בזאת ערבות בנקאית קיום הצעתנו והתחייבויותינו, אנו להבטחת  .2.22

שניתנה לבקשתנו ללא תנאי לטובת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס 
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ות יחסית שטרן )חל"צ(, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום מימוש הערב

 50,000המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ע"ס למדד 

 כנדרש במסמכי המכרז. הערבות תהא בתוקף -שקלים חדשים(  אלף חמישים) ₪ 

ותהא ניתנת ( ברור לנו שיש לעקוב אחר שינויים במועד זה)29/10/2020 ליום  עד

 למימוש במשך כל תקופה זו. 

בעת ובעונה אחת עם משלוח לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות  אם הצעתנו .2.23

ימים מהמועד האחרון בו   90ההודעה על דחיית הצעתנו או לא יאוחר מאשר  

הוגשו הצעות. אם הצעתנו תתקבל אתם תשחררו את הערבות במועד חתימת 

החוזה, לאחר שנמציא ערבות בנקאית מתאימה לקיום החוזה. ברור לנו כי 

ל אי המצאה במועד, כאמור, של הערבות הבנקאית לקיום החוזה, במקרה ש

רשאית לבטל החוזה לאלתר מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד שהוא  המכללהתהא 

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין ובנוסף.

הערבות במהלך תקופת רות לנו כל ההוראות בנוגע להפחתת כמו כן, ברו .2.24

הפרויקט אנו נגיש ערבות בדק ההתקשרות וכן ההוראה הקובעת כי בסיום 

חודשים לאחר שהמנהל מטעם המכללה ו/או היועץ למכרז  48שתעמוד בתוקף 

 זה אישרו את סיום כל חובותינו כלפיכם.

בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה ראות אנו מסכימים כי אתם תהיו זכאים ל .2.25

במסמכי  מחייב ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור

המכרז ובייחוד מזכותכם למסור את מתן השירות לכל אחד אחר במקרה בו לא 

המצאנו את כל המסמכים הנדרשים לאחר הזכייה וכן תהיו זכאים במקרה 

 כאמור לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מהערבות הבנקאית לקיום ההצעה.

הודעתכם על ימים מתאריך  14ו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך היה והצעתנ .2.26

זכייתנו במכרז ובמועד שייקבע על ידכם, נחתום על כל המסמכים הנדרשים 

ונפקיד בידי המכללה כתב ערבות לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים, הכול 

 כנדרש במסמכי המכרז וכן נחל בביצוע העבודה החל מקבלת צו להתחלת

מינה כהגדרתם העבודה ונבצעה בשקידה ראויה ובהתאם להוראות ב"כ המז

 במסמכי המכרז ועל כל המשתמע מכך.

הפעולות המנויות בסעיף קטן זאת, כי ידוע לנו שאם לא נבצע את אנו מצהירים ב .2.27

לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את זכותנו לספק את העבודות ו/או השירות  2.25

תהא רשאית להתקשר עם ספק אחר ו/או מציע אחר  והמכללהנשוא המכרז 

 ודות והשירות נשוא הצעתנו, הכל כמפורט במכרז.לביצוע העב
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בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות ו כן, היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד כמ .2.28

, וסכום המכללהשנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז, תוגש לגבייה על ידי 

הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש וזאת מבלי לגרוע 

 לפרוע את נזקיה ו/או הוצאותיה בגין ההפרה. המכללהל מזכותה ש

ן כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה  הננו מצהירים .2.29 בטבלת הניסיון של ואמיתי כֵּ

וברור לנו כי היה  המכרז ובכל מסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונו

לפסול ויתברר כי המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת" אתם תהיו רשאים 

 הצעתנו על הסף.

שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ם תיתבע המכללה ו/או עובדיה ו/או ידוע לנו כי בא .2.30

יהא עלינו לטפל  שרותי חברת כ"א בגין תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם

בתביעה ולסלק את התביעה כנגדכם ו/או לשלם כל סכום שייפסק לחובתכם על 

ה אנו נודיע לבית המשפט על כך שאנו ידי בית משפט ומיד עם הגשת התביע

נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה וכן מתחייבים לשלם כל סכום שייפסק 

אף לחובת המכללה. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות, כאמור, על מנת 

 לאפשר לה להתגונן מפניהן. 

תום כדין על ושהננו זכאים לחרים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו אנו מצהי  .2.31

לב וללא כל הסכם -ההצעה הנ"ל. כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום

 או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות נשוא מכרז זה. 

 במקרה והמציע תאגיד: .2.32

אנו מצהירים כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  (1

השותפות או בתקנות האגודה  בתזכיר התאגיד ו/או בתקנונו או בהסכם

 השיתופית.

שאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות במסמכים  (2

 הנ"ל המונעות בעדנו לחתום על ההצעה במסגרת מסמכי המכרז ועל החוזה.

תיחת אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את פרטי הצעתנו מאחרים עד לשלב פ (3

 ההצעות על ידי ועדת המכרזים
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 ההצעה
 

            

 

 _____________________תיאורו: _______________________שם המציע: 

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                      

 נא לפרט.                                                                                          
 

 ___________________ /___________________ת.ז./ח.פ : 
 

 ____________ פקס:___________טלפון:  _________________ כתובת:
 

 ________________טל' נייד :  _________________________איש קשר : 
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 טופס הצעת המחיר

 להלן התשלום בגין עלות שעת שכר למעביד:

התוספת לשכר  פירוט

 באחוזים 

עלות למעביד 

לכל שעת 

 עבודה מאבטח

עלות למעביד לכל 

שעת עבודה בגין 

מאבטח עם נשק / 

 אחראי משמרת

עובד  –שכר יסוד 

 שמירה

 29.12 30.5 

 1.41 1.34 4.62% חופשה

 1.05 1.01 3.46% חגים

 0.76 0.73 2.5% מחלה

 1.38 1.38  הבראה

 2.63 2.51  7.5% פנסיה

 2.92 2.80 8.33% פיצויים

 1.24 1.17 3.55% ביטוח לאומי 

 2.63 2.51  7.5% קרן השתלמות

 ₪ 44.52 ₪  42.56  סה"כ עלות שעה רגילה

 ₪ 55.65 ₪ 53.20  125%סה"כ עלות שעה 

 ₪ 66.78 ₪ 63.84  150%סה"כ עלות שעה 

 ₪ 77.91 ₪ 74.48  175%סה"כ עלות שעה 

 ₪ 89.04 ₪ 85.12  200%סה"כ עלות שעה 

 

  תשלום דמי הנסיעות המגיע לעובדים ישולם ע"י המכללה למעביד בנוסף ובנפרד על פי ימי

או חופשי חודשי  ליום עבודה₪  26.4התקרה הנוכחית היא  וכמוגבל בחוק.העבודה 

 המשולם לעובד לפי התעריף הנמוך מבניהם.

  התשלום לעובד בגין שעת עבודה לא יפחת מתעריף שעת עבודה עפ"י תחשיב המכללה

 כקבוע בטבלאות לעיל.

 .על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק כשיעורו במועד התשלום 

  1951ישולמו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  –שעות נוספות 

 וההיתרים אשר פורסמו מכוחו.

  ישולם בנפרד פעמיים בשנה על פי אסמכתאות מרו"ח שיועברו על ידי המציע  –שי לחג

 הזוכה לידי המזמינה. גובה השי יעודכן בהתאם להוראות התכ"ם.

  ואישורי רו"ח בדבר התשלום בגינם אחת לשנה.על פי הוראות התכ"ם  –מענק מצוינות 
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 עת בסעיף זה.התחרות באמת מידה של המחיר הינה בגין התקורה המוצ

תוספת תקורה לשעת עלות העובד ותכלול הכשרות, ציוד, בגדים רווח קבלני ועוד כל הוצאה 

 ניהולית אחרת:

 הערות ללא מע"מעלות בש"ח  

   תקורה לשעת עובד

 

 

   
המציע שם תאריך  חתימה וחותמת  

 

 

 

 


