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מציע . ולנהלי המועצה עמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאותמ –עשה במשרדי המועצה פתיחת ההצעות ת

המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את המועצה בהתאם להנחיות למשלוח שאלות הבהרה. בכל מקרה, 
   יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.

 כללי .1

בנושא  הצעות מכריזה בזאת על רצונה לקבל( המזמיןאו המועצה  - )להלן חבל מודיעיןאזורית המועצה ה .1.1
  המכרז. 

 ,בתיאום מראש ובכפוף למגבלות משרד הבריאות ,המועצהסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את מ .1.2
 לא יוחזרו. , אשרש"ח 1000 בתמורה לסך של ,בשעות העבודה הרגילות

מסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה בכתובת ניתן לעיין ב .1.3
https://www.modiin-region.muni.il ש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע למכרז, באתר. אין י

 .להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנט

ק" את מסמכי המכרז, יפנה אל ן ל"רכוש מרחומציע המעוניי - "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז .1.4
, לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי. לאחר 1חה , שלו03-9722836מחלקת הגביה במועצה בטלפון 

 בדוא"ל שיימסר על ידו.   PDFוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ י -שיקבל קבלה 

ש לצרף להצעה קבלה י -כישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז ר -תשומת לב המציעים 
 בדבר רכישת מסמכי המכרז. 

 !מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון

 עיקרי ההתקשרות .2

 -)להלן ובמפרט הטכני  המצורף למכרזכמפורט בהסכם הנם  עבור המועצהוהסיור  המוקדשירותי  .2.1
  -ים יכללו, בין השאררותהשי(. השירותיםו/או  העבודות

   . מועצהתחום במערכות האזעקה באתרים ולל מבצעיוסיור מוקד  ימתן שירות .2.1.1



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -בראש סומך, עו"ד משרד כל הזכויות שמורות ל© 

 

 3 חתימה וחותמת המציע: ____________ 

אתרים ל "רואה" מוקדסיור ו ימתן שירות –, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה אופציה .2.1.2
 .מועצהתחום המצלמות בת והכוללמערכות אזעקה ו

מתקני בישובים וב שוטף/יזוםסיור ירותי ש –, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה אופציה .2.1.3
  .המועצה

המועצה  שתמסור  תחילת העבודות לפי צו התחלת עבודהממועד חודשים  12תקופת ההסכם הינה למשך  .2.2
 "(. תקופת ההסכם)להלן: "לזוכה 

תקופת ההסכם ואת ההתקשרות בין להאריך את למועצה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
 60עלה על יחודשים כל אחת, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא  12 עדות נוספות, של הצדדים בתקופ

 חודשים וכפוף למילוי כל התנאים הקבועים בחוזה. 

לפי הצורך על ארעית  המוקד והסיור כוללים הפעלת מוקד אצל הזוכה וסייר המופעל שירותימובהר כי  .2.3
עבורה מספקים שירותים אינם ו אצל המועצה יםפועלוהמוקדנים והסייר אינם מוצבים  .מוקד הזוכהידי 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני ל 1לפי סעיף  אין מדובר בשירותי שמירה אצל המועצהלפיכך,  .בלבד
אם חרף האמור יקבע כי השירותים נושא מכרז זה הם בגדר שירותי שמירה, . 1996-כוח אדם, תשנ"ו

כל חובות הדין הרלוונטיים יבוצעו וימולאו בכל מקרה לתר ותהא המועצה רשאית לסיים את החוזה לא
 אף רטרואקטיבית. יבוצעו וימולאו  -וככל שיידרש על ידי המועצהעל ידי הזוכה, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכדי לאפשר למועצה בעתיד לממש את האופציה לקבלת שירותי סיור 
עמוד במספר לידרשו המציעים  קול דעתה הבלעדי,לעיל ולפי שי 2.1.3יזום/שוטף בתחומה כאמור בסעיף 

 . מסמכים בסיסיים לעניין זההגיש עם הצעתם דרישות ול

 . תקשרות הן כמפורט בחוזה ובנספחיויתר הוראות הה .2.4

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .3

 , כדלקמן:המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים העונים על דרישות הסף 

חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה,  , לפישמירהלמתן שרותי לארגון ו ל שמוע תקףבעל רישיון המציע  .3.1
 . 1972-התשל"ב

 כאמור.  על שמו ן התקףמציע יצרף העתק של הרישיוה

 -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ולפי  על שמו תקף" קבלן שירות"רישיון המציע בעל  .3.2
1996 . 

 כאמור.  על שמו ףהתק המציע יצרף העתק של הרישיון

במקרה שהמציע הוא .  1949 -תש"ט , הג' לחוק כלי ירי10 עיףלפי  ס, תקףמיוחד המציע בעל רישיון  .3.3
ן המניות או מהו 25%-המחזיק למעלה מ במציעאחד מבעלי המניות יכול להיות תאגיד, בעל הרישיון 

 .המציעאחד ממנהליו או עובדיו של 

 ר. כאמו על שמו יון התקףהמציע יצרף העתק של הריש

את מעמדו/תפקידו של בעל  למכרז 1ב'כנספח צ"ב ריפרט בתצהיר ה -ככל שהרישיון אינו על שם התאגיד
 הרישיון בתאגיד. 

מוקד  המקבלים ממנו שירותי לקוחות מנויים 10,000למציע יש לפחות במועד הגשת ההצעות למכרז זה  .3.4
 .אבטחה ומיגון

 . למכרז 1ב'כנספח צ"ב רבתצהיר ה ייםמספר לקוחותיו המנויפרט את המציע 

 מוקד העומד בכל הדרישות שלהלן, במצטבר: ים ומפעיל שלהוא בעל המציע .3.5

 מוקד פריצה ומיגון רמה א' באישור משטרת ישראל. .3.5.1

 .של המציע להפעלת מוקד רמה א' אישור משטרת ישראלהעתק המציע יצרף 

 .2013-לצו רישוי עסקים, תשע"ג 9.4להפעלת המוקד, לפי פרט  ם המציערישיון עסק על ש .3.5.2

 .על שמו, כאמור לעיל תקף רישיון עסק המציע יצרף
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בו בעת  , אשררואה""וקד וכולל מ ימים בשבוע 7שעות ביממה  24 המוקד של המציע פעיל .3.5.3
, ובמידת הצורך שולח אזעקה נפתחת אוטומטית תמונת המצלמה הרלוונטית מאתר הלקוח

  המציע סייר לאתר.

בתצהיר  רואה" כנדרש, "ואת דבר קיומו של מוקד  שעות פעילות המוקדת יפרט אהמציע 
 . למכרז 1ב' כנספחצ"ב רה

בהפעלתו  שנים רצופות  5 לפחות ותק שלקיים מציע נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ל .3.5.4
  .לעיל 3.4.3רואה" כתיאורו בסעיף "של מוקד 

 . למכרז 1ב' כנספח"ב צהרבתצהיר  את הוותק בהפעלת המוקדיפרט המציע 

, 10המועצה ברח' מודיעים  יק"מ ממשרד 50המוקד של המציע ממוקם במרחק נסיעה שלא יעלה על  .3.6
 שוהם. 

מרחק הנסיעה ממשרדי  בדבר ,למכרז 1ב'כנספח צ"ב ר, בנוסח העו"דהמציע יצרף תצהיר מאומת על ידי 
מדידת מרחק  ונוחיות צורך אחידותל .לעיל( 3.5.2המוקד )לפי רישיון העסק כאמור בסעיף המועצה של 

 . google mapsתבוצע באמצעות תוכנת 

 המצטברות להלן לעניין שמירה על זכויות עובדים:עומד בדרישות  המציע .3.7

 .1976-ים ציבוריים, תשל"וחוק עסקאות גופב ל2כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקהלעניין סעיף זה "

ביותר בפסק דין חלוט ובעל זיקה אליו  מציעהלא הורשעו עד למועד הגשת ההצעות במכרז  .3.7.1
–, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה וצווי ההרחבה משתי עבירות

סעיף . לעניין חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה הגשת ההצעות למכרזבמועד 
 .למכרז 6כנספח ב'לפי הרשימה הרצ"ב  -"חוקי עבודה וצווי הרחבה, "להלן 3.7.2וסעיף  זה

או על בעל זיקה אליו  מציעבשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז לא הוטלו על ה .3.7.2
 עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה וצווי ההרחבה

. לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה לעיל 3.7.1בסעיף כהגדרתם 
אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי 

 ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 

ל את ההצעה ככככלל , ועדת המכרזים תדחה לעיל 3.7.2 -3.7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .3.7.3
 שמתקיימים בה אחד מאלה:

ונות  השנים האחר 3-ב ואליובמקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה  .3.7.3.1
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעֵברה פלילית אחת לפחות הנוגעת 

 .למכרז )א(6כנספח ב'הרצ"ב לחוקי העבודה 

על ידי מינהל ההסדרה  אליויע או מי מבעלי הזיקה במקרים שבהם נקנס המצ .3.7.3.2
הרצ"ב והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עֵברות על חוקי העבודה 

בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  למכרז )א(6כנספח ב'
 . מספר קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו כקנסות שונים

לעיל, רשאית ועדת מכרזים להחליט, מטעמים  3.7.3.2 -3.7.3.1על אף האמור בסעיפים 
זאת , מיוחדים שיירשמו, שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור

בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן 
ע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורש

אין בהוראה זו כדי למנוע פסילת הצעה שתימחורה מעלה פגיעה בזכויות  .היקף פעילותו הכולל
 עובדים.

עניין לתצהיר בעניין קיום חובות לעיל יצרף המציע  .3.73 -.173.להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיפים 
 למכרז.  2ב'כנספח בעלי זיקה אליו, על גבי הנוסח הרצ"ב ו המציעעל ידי  שמירה על זכויות עובדים

 בדבר הרשעות  אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, על מציע לצרף בנוסף
גשת ההצעות במכרז, קנסות בשנה שקדמה למועד הגשת ה האחרון השנים האחרונות שקדמו למועד 3-ב

 חרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז.אהשנים ה 3-ההצעות במכרז ועיצומים כספיים ב

 להלן.  5בסעיף  כמפורט או שיק אישי ערבות או שיק בנקאיהמציע צירף להצעתו  .3.8

 .נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצההמציע  .3.9

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
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 מכרז. ל 3ב'כנספח  הרצ"בבנוסח  הצהרההמציע יצרף 

 .רכש את מסמכי המכרז ו/או מי מטעמו המציע .3.10

 . בדבר רכישת מסמכי המכרז ק של קבלההעתהמציע יצרף 

 להצעת המציע צירוף מסמכים .4

 .המפורטים להלןוהאישורים המסמכים  כלעל המציע לצרף להצעתו את 

נא להגיש את המסמכים השונים במעטפת ההצעה, באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה )בניילוניות/חוצצים(. על כל 
 ,3.2 , 3.1 יף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור )קרימסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסע

 וכיו"ב(.  4.4, 4.3, 4.2 ]...[ 3.3

 .לעיל 3בתנאי הסף, כאמור בסעיף  המציעכלל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת  .4.1

ב הרצ" על גבי הנוסח, 1976 –תצהיר מטעם המציע בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.2
 .למכרז 4ב'נספח כ

 .למכרז 5ב'כנספח תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות במכרז, על גבי הנוסח הרצ"ב  .4.3

 .למכרז )א(2ב'כנספח על גבי הנוסח הרצ"ב  ,שוטף/יזוםהצהרת מעביר אודות עלויות שכר עובד סיור  .4.4

ות המס, על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויאישור מפקיד השומה או מרואה חשבון,  .4.5
 .1976 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 ל שם המציע.ע –אישור על ניכוי מס במקור או פטור מניכוי מס במקור  .4.6

מציע המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף לתעודה תעודה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  .4.7
 מאוחד של העוסק הרשום בתעודה הנ"ל. הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק ה

לעניין רישום המציע כדין כתאגיד  למכרז, ה'הרצ"ב כנספח  הצעה והתחייבותבשולי כתב , אישור עו"ד .4.8
פעיל וקיים בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך 

י המכרז על ידי מורשי החתימה של המציע באופן הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכ
 המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל. 

 יש לצרף:  – ככל שהמציע הנו תאגיד .4.9

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(; .4.9.1

 תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי. .4.9.2

 הצעה צילום ת.ז. ליש לצרף  – ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק מורשה( .4.10

ככל שהועברו,  חתומים  –כל מסמכי המכרז, לרבות מסמכי הבהרות ושינויים שהועברו למשתתפים  .4.11
 . ומאושרים ע"י המציע בתחתית כל עמוד

 אושרים כנדרש.וגשו אלה מאומתים ומי –ככל ונדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו/הצהרה כלשהי 

שאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת ר –מציע שהוא עסק בשליטת אישה  .4.12
נדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות תחשב הגשת הנוסח ה-על אף כל הוראה אחרת במכרז, איהעסק. 

 .שת ההצעותלאחר מועד הגלא תתאפשר הגשת אישור כאמור כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ו

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא המסמכים  
מכרזים רשאית לפסלה. על אף האמור, המועצה שומרת על זכותה לפנות תהיה ועדת ה -המבוקשים כאמור 

 .ףלמשתתפים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הס

 הצעה לערבות  .5

על המציעים לצרף להצעה ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה וללא צורך  .5.1
כנספח הרצ"ב בנוסח דוגמת הנוסח  ,2.8.2020עד ליום ובתוקף לפחות   ש"ח 11,500בהצגתה, בסך של 

 "(.ערבות ההצעה)להלן: " למכרז 1ד'
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לפקודת המועצה על  (ולא של גורם אחר) שיק של המציע או בנקאי שיקרשאים המציעים לצרף  לחלופין,
לא יאוחר מהמועד ו רעון מידייפלש"ח להבטחת התחייבות המציע להצעתו במכרז,  11,500 סך של

 האחרון להגשת הצעות במכרז. 

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי  .5.2
כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות  בתוך המועד הנקוב בנוסח לדוגמה, ישה של המועצהדר

 לעיל. 

 
 מצבועדה להקל על המציעים לאור נ –ת חלף ערבושל המציע אפשרות להגשת שיק המובהר בזאת כי  .5.3

ה הקיים ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק כלשהו. המועצה תהי החירום
 או לשיק בנקאי, המיר בהמשך את השיק לערבות בנקאיתל –רשאית לדרוש ממציע שצירף להצעתו שיק 

ימים ממועד קבלת  7ובמקרה כזה יהיה מחויב המציע להעביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר מתוך 
   הדרישה.

א יעמוד ל מציעהמועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות/שיק או כל חלק ממנו כל אימת שה .5.4
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .5.4.2

 למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.הוא חזר בו מההצעה שהגיש  .5.4.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .5.4.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
שהפקיד לטובתה, לפרוע את השיק /צה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבותשייקבע ע"י המוע

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם  וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש,
 .שיק/על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות

 מחיר  ההצעת  .6

 ההצעה וההתחייבותקום המיועד לכך במסגרת כתב כל מהמוצע על ידו במח בש"לנקוב במחיר  מציעעל ה .6.1
 .למכרז ה'הרצ"ב כנספח 

 הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. 

 תפסל על הסף! לכל רכיבי כתב הכמויותשלא תנקוב במחיר  הצעה

 .מערכות אזעקה רגילות 50-כיצוין כי במועד פרסום המכרז קיימות 

אשר יחייבו חיבור  מערכות אזעקה משולבות מצלמותקין בעתיד המועצה בוחנת את האפשרות להת
 . למוקד "רואה" אצל הזוכה

ללא , בנוסף, המועצה שומרת על זכותה לדרוש בעתיד הפעלת שירותי סיור יזום/שוטף בתחומה
 . התחייבות למספר ימים ו/או שעות מינימאלי, אלא לפי צרכי המועצה מעת לעת

לצורך הגילוי הנאות לכלל המציעים, אולם אין בהם כדי לחייב את  מודגש כי הנתונים הנ"ל הנם
המועצה, בשום צורה ואופן, לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית של מערכות ושירותים. המועצה 

לפי שיקול דעתה הבלעדי  והיקף השירותים רשאית לשנות )להוסיף או להפחית( את כמות המערכות
 הצעה/תמורה של המציע.מבלי שהדבר יקנה זכות לשינוי ב

 כל רכזת אזעקה תיחשב כמערכת אזעקה אחת גם אם היא מחולקת למספר מדורים/ מרחבים.מובהר כי 

והוגנת עבור כלל העבודות  , חוקיתמחירי ההצעה הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה .6.2
ה כוללים את כל ההוצאות, . למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעלפי דרישות החוזה הזוכה יבצעש

 מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל, הכרוכות ו/או הנובעות מביצוע העבודות, לרבות עלויות שכר
ביטול זמן, תגבור משמרות, חומרים,  רכבים, , הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, ביטוחים,וסוציאליות

שהציע עבור העבודות ולא תעמודנה לו טענות  ציוד, כלים וכד'. הזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה
 . או דרישות כלשהן ביחס לתמורה
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יתוח מחירים מפורט נדרוש בחינת הצעת המחיר של המציע,  המועצה תהיה רשאית לצורך למובהר כי  .6.3
כמבוקש ניתוח מחירים המציע לצורך הגשת ההצעה. סירב המציע למסור למועצה נספח ואת תחשיבי 
 . סל ההצעה ולא תובא לדיוןתפ -ע"י המועצה 

ה לפי דרישתה יהוו סוד מסחרי של כל מציע והם לא מועצכל ניתוחי מחיר ותחשיב שיוגשו ל מודגש כי
ימסרו לעיון המציעים האחרים. בהגשת הצעה למכרז זה מצהירים המציעים כי לא תעמוד להם זכות 

  עיון כאמור ולא תשמע מצידם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

 רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  מציעכל  .6.4

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  90תהא בתוקף לתקופה של לפחות  המציעהצעת  .6.5
המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה וערבות ההצעה מעבר למועד הנקוב לעיל ועד 

 .צהוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם דרישות המוע סיום ההליכים

 עיון במסמכי המכרז .7

רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,  מציעה .7.1
לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי מזכירות המועצה, לאחר תיאום 

 מראש.

פרטי המכרז, לרבות כל , בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל מציעה .7.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמציע אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  מסמכי המכרזכל  .7.3
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 כרזמהצעות בהגשת ה .8

בלבד, במעטפה סגורה הנושאת כותרת  במסירה ידניתלהגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, ציע על המ .8.1
לא יאוחר מהמועד שם המציע(, לתיבת המכרזים שבבניין המועצה,  ללא) "15/2020מכרז פומבי מספר "

 .האחרון להגשת ההצעות המפורט בטבלת המועדים שברישא מסמך זה

 .רז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת המועצהבטרם מסירת מסמכי המכ

 לא תתקבלנה הצעות בדואר או בכל דרך אחרת שאינה הגשה ידנית לתיבת המכרזים. 

 לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, מכל סיבה שהיא.

 .מציעה תחולנה על -והשתתפותו במכרז  מציעהוצאות הגשת הצעת ה .8.2

 שאלות ובירורים .9

מנהלת מחלקת מכרזים ל באמצעות פניהמציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז  .9.1
עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון למסמכי , עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
וידוא קבלת הודעת לבד. מס' הטל' לוב region.muni.il-einava@modiinדוא"ל , ובאמצעות המכרז

לא יתקבלו פניות טלפוניות  ו/או באמצעות דוא"ל חוזר. 03-9722805ו/או  03-9728979דוא"ל בלבד, הינו 
 או אחרות.

 . שם ומספר המכרזישא בכותרתה את כל הודעת דוא"ל כאמור ת

 הלן:פי הדוגמה של-על )וורד( בלבד wordבפורמט קובץ תוכן הפניות יועבר 

 מס' 

 שאלה
 ד במכרזהעמו

סעיף 
 במכרז

 השאלה

    

המועצה  רשאית, בכל עת, עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .9.2
במסמכי המכרז, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. הבהרות, פרוטוקולים והודעות שיישלחו 

הוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, די המועצה למשתתפי המכרז )בפקס'/ דוא"ל( יחייבו ויי-בכתב על
 תחתית העמוד.ב ידו-ועל המציע לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על
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די המועצה תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל י-על בכתברק הבהרות והודעות שתשלחנה  .9.3
 ידו להצעתו. -יהיה לצרפן חתומות על המציע

 ון, על ידי כל גורם, לא תחייבנה את המועצה.מצעות הטלפפה או בא-הבהרות והודעות שיינתנו בעל

 .להתעדכן בהבהרות /תשובות הבהרה באתר המועצהעל המציעים 

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוהסתייגואיסור  .10

  ה.לסועדת המכרזים רשאית לפ תהא ,שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו שתוגש, הצעה .10.1

 הצעתו.להביא לפסילת  עלולה מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .10.2

 .להגיש הצעה לביצוע חלקןהעבודות ואין הוא רשאי  כלעל המציע למסור הצעה מלאה לביצוע  .10.3

 

 ביטוח .11

יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה. הזוכה במכרז על   .11.1
ין ועותק מהם ימסר למועצה הביטוחים יערכו על ידי הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניט

 כתנאי לחתימת החוזה. 

 בשעה החתימה על החוזה ימציא המפעיל למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור הביטוח .11.2
 .כנספח ג' למכרזהרצ"ב 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  .11.3
נויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת ביטוחים בכפוף לאישור שי

בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק 
שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות 

הערבויות שבידיה מבלי מועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הזוכה כלפי המועצה וה
 .לגורע מכל סעד אחר הנתון לפי לפי החוזה או לפי כל דין

  בחינת ההצעותאופן  .12

 ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:

כל הצעה כמפורט לצורך קביעת ההצעה הזולה ביותר תערוך המועצה שקלול בין רכיבי ההצעה הכספית ב .12.1
 להלן:

נקודות.  80-תזכה ל אזעקה רגילה" שירות מוקד וסייר למערכתההצעה הזולה ביותר ברכיב " .12.1.1
 יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי לפי:

 

 נקודות X 80ההצעה הזולה ביותר 

 ההצעה הנבחנת

 "למערכות אזעקה משולבות מצלמות וסייר "רואה"שירות מוקד ההצעה הזולה ביותר ברכיב " .12.1.2
 נקודות. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי לפי: 10-תזכה ל

 

 נקודות X 10ההצעה הזולה ביותר 

 ההצעה הנבחנת

נקודות.  10-תזכה ל "ניידת( + שירות סיור יזום/שוטף )מאבטחההצעה הזולה ביותר ברכיב " .12.1.3
 יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי לפי:

 

 נקודות X 10ההצעה הזולה ביותר 

 ההצעה הנבחנת
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 הניקוד המצטבר הגבוה ביותר תחשב כהצעה הטובה ביותר. סך ההצעה בעלת  .12.1.4

 ביותר או הצעה כלשהי אחרת.או הטובה המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  .12.2

בהתקשרויות קודמות  המציעניסיון עבר של להתחשב גם בלשם בחירת ההצעה הזוכה, המועצה רשאית  .12.3
ועצה ו/או רשויות וגופים אחרים, לרבות שאלת קיומן מחלוקות ו/או עם המועצה ו/או חברות בבעלות המ

בפרט מודגש ומובהר כי . המציע עם הגורמים הנ"לתביעות ו/או הפסקות עבודה בהתקשרויות עבר של 
עמם היה לה ניסיון עבר שלילי, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם  מציעיםהמועצה תדחה הצעות של 

 .ת נושא מכרז זהמספיקים לביצוע העבודו

על בסיס שיקולים אלו רשאית המועצה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה הזולה ביותר או לא להמליץ 
 על הצעה זוכה כלל.

 

ועדת  והתקבלו במכרז שתי הצעות כשרות ויותר בעלות מחיר משוקלל זהה וזול ביותר, אזי היה  .12.4
ו/או להימנע מבחירת מציע עימו היה לה  חיובילמועצה ניסיון היה מציע עמו רשאי לבחור בהמכרזים 

רשאית המועצה לערוך בין הצעות  עבר עם מי מבעלי ההצעות האמורות. בהעדר ניסיון ניסיון לא חיובי
מצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל תהתמחרות נוספת, בדרך שאלו 

 ההצעות.

קיבלו תוצאה או יותר כשרות בזאת כי ככל ששתי הצעות  מובהרלעיל,  12.4בסעיף למרות האמור  .12.5
ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר  ואחת מן  משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

  כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. האמורהההצעה 

ורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה צרף להצעתו אישור רו"ח כמפי -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 בשליטת העסק. 

 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

זיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד חשבון כי בעסק מסוים אישה מח אישור של רואה –"אישור" 
 מאלה: 

וב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של הוא אינו קר -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 ם של המחזיקה בשליטה;יאין הם קרוב -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  –"נושא משרה" 
 ק אף אם תוארו שונה;כאמור בעס

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  –"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה,  מכל סיבה שהיא, לפי שיקול  .12.6
 לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. למציעיםבכלל. דעתה וללא צורך במתן הסבר למשתתפים ו

להגיש לה כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או  מהמציעיםהמועצה רשאית, בכל שלב שהוא, לבקש  .12.7
הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות השלמת מסמכים וכולל 

 מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

, לרבות או לחלק מהם, כפי שתמצא לנכון, כל בדיקה שהיא למציעיםף, המועצה ורשאית לערוך בנוס
, בהגשת הצעתו במכרז, נותן בזאת הסכמתו המציע. באמצעו פניה ללקוחות קיימים ו/או לקוחות עבר

 לבירורים כאמור. 
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ועצה. אם יסרב מתחייבים לשתף פעולה בבדיקות כאמור ולמלא אחר כל הנדרש בפניות המ המציעים
לשתף פעולה עם המועצה, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה  מציע

 מטעם זה בלבד. 

דיגיטליים  באמצעיםבכתב ו/או במשרדי המועצה ו/או אלו יתקיימו  ו/או שימועים ככל שיתבצעו ראיונות
 להיערך בהתאםיהיה על המציעים  .הקיימות בשים לב למגבלות ,(ZOOMויזואליים )כגון אפליקציית 

 להוראות המועצה ולפעול לפי הנחיותיה. 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,  .12.8
ה די שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את המועצי-בין על

 ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם לטעמה יוכח לכאורה קשר  .12.9
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות/חברות אחיות/ חברות 

בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים  בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה
 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ההליך. מציעמסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם ה

דרישת ימים ממועד  7 -תוך לא יאוחר מ ,על המציע הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות .12.10
 המזמין.

 תוצאות המכרז וביצוע ההתקשרותהודעה על  .13

המועצה תשיב למציעים שלא זכו את  .למציעים במכרזביעת הזוכה במכרז תודיע על כך המועצה עם ק .13.1
 .הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז

אם לא נמסר מועד  יום ממועד קבלת הודעת הזכייה 7-לא יאוחר מאו עד למועד שייקבע על ידי המועצה  .13.2
ים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות החוזה , ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישוראחר

 .ואישור על עריכת ביטוחים כשהוא חתום על ידו, ערבויות

לעיל תוך התקופה הנדרשת, ולרבות אם לא  13.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .13.3
מהצעתו, רשאית המועצה המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

, לבטל את זכייתו של הזוכה, לחלט את הערבות אשר בידה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים הכל ו ,על כל הפסד שייגרם לה בגין כךולדרוש מהזוכה פיצוי 

 .העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה

אמור, המועצה רשאית לקבוע זוכה אחר למכרז מבין משתתפיו או לבטל את המכרז, לפי שיקול במקרה כ
דעתה הבלעדי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה לפי המכרז ו/או לפי כל 

 .דין

 זכות עיון .14

הזוכה, בכפוף  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין קיימת זכות עיון בהצעה .14.1
מהם המסמכים / באופן ברור ובמפורש לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

אותם הם מבקשים שלא ושסודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, לשיטתם נתונים המהווים 
יע והמחיר אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המצ מציעיםלחשוף בפני 

ברור כאמור כמוהו כהודעה לפיה אין וציון מפורש  -אישהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים כל חיסיון בקשר להצעה ומסמכיה. 

מהווה הודאה בכך שחלקים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים 
אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחיסיון כל מסמך ו/או נתון אשר לגביו נקבע במפורש במסמכי המכרז כי 
 יחול חיסיון/סודיות.

 המועצה רשאית לגבות תשלום בגין עלות צילום מסמכים במסגרת מימוש זכות עיון.  .14.2

 מסמכי המכרז .15

 :כמפורט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,םינמסמכי המכרז ה

 .1'א נספח - הוראות למשתתפי המכרז .15.1
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 .2א' נספח -המכרז נשוא הסכם ה .15.2

 .3א'נספח  -מפרט טכני  .15.3

 .4נספח א' –ויות עובדים הוראות לעניין הגנה על זכ .15.4

 .1נספח ב' –תצהיר עמידה בדרישות הסף המקצועיות  .15.5

 . 2נספח ב' –ר שמירה על זכויות עובדים יתצה .15.6

 .)א(2נספח ב' – ונספח תמחירי הצהרת מעביד אודות עלויות שכר עובד סיור יזום/שוטף .15.7

 .3ספח ב'נ -הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה .15.8

 .4נספח ב' -ק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר חו .15.9

 .5ספח ב'נ -תיאום הצעות במכרז-תצהיר אי .15.10

 .6ספח ב'נ -רשימת חוקי עבודה בתוספת השלישית לחוק הגברת האכיפה ורשימת צווי הרחבה .15.11

 )א(.6נספח ב' -רשימת חוקי עבודה .15.12

 .'נספח ג - לקיום ביטוחיםנוסח אישור  .15.13

 .1'ד נספח - ערבות הצעה/מכרזנוסח  .15.14

 . 2ד' נספח -ערבות בנקאית לביצוע נוסח .15.15

 .ה'נספח  -הצעה והתחייבות  כתב .15.16

  ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 
 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 ,בכבוד רב                 

                

 שמעון סוסן                

            

 חבל מודיעין זורית ראש המועצה הא         
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 2א'ספח נ

  ה ס כ ם

 חבל מודיעיןשנערך ונחתם במועצה האזורית 

 שנת_______ביום _________ לחודש _____________ 

 -ב  י  ן      -
 

 חבל מודיעין המועצה האזורית 

 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 
 (המזמין ו/אוהמועצה  - )להלן

  -יןלב-

   _______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   

 מרח' ______________  מרחוב _____________   

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   

 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן -)להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 _______ ת.ז. _________ה"ה ___

 (הקבלן - להלן       

 

 ;ובנספחיו כמפורט בהסכם זה, בתחום המועצה מוקד ביטחון וסיורשירותי והמזמין חפץ בביצוע  הואיל:

  ;, בו זכה הקבלןלביצוע העבודות 15/2020פומבי רסם מכרז פוהמזמין  והואיל:

 למסור לקבלן את ביצוע העבודות;ומעוניין , מסכים זבמכר והמזמין, על סמך הצעת והצהרות הקבלן והואיל:

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה. והואיל:

 אי לכך, הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:  

 כללי .1

 להסכםבין אם צורפו ההסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מ, הוראות המכרז וכל נספחיו המבוא להסכם זה 1.1
 ובין אם לא צורפוהחתום 

. בכל מקרה של הטכניהינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז, לרבות במפרט  ההסכםהוראות  1.2
סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, בין האמור בחוזה זה לבין 

 . וראה המיטיבה עם המועצהתחול הה נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא, 

  הינן לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם.הסעיפים כותרות  1.3

 

 

 

  הגדרות .2
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 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן:

 

 "הסכם/

 .הסכם זה על נספחיו -"חוזה" 

 

 הסכם זה או חלק ממנו. כל גורם מטעמו לעניין ו המוסמכים, מורשיו, נציגיולרבות  -"הקבלן " 

 

 "אתרים/

. המועצה רשאית לשנות את רשימת או המפקח/הוראות המועצה ולמפרט הטכני ולפי בהתאם  -מתקנים"    
 ולקבלן לא תעמוד כל טענה בשל כך.  ואת היקף ההתקשרות, האתרים בכל עת

 

 .מנהל שירותי חירום וביטחון במועצה ו/או כל מי שהסמיך -" המפקח"

 ים השירות .3

באמצעות מוקד מבצעי המופעל על ידי  וסיור מוקדים לביצוע שירותי מתייחסהשירותים נשוא ההסכם  3.1
 .הקבלן

 שירותי סיור ואבטחהאו /מוקד "רואה" ולמועצה שמורה האופציה לדרוש מהקבלן לספק גם שירותי 
  .רכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדילפי צ -יזומים/שוטפים

   (. "העבודות"/"השירותים)להלן: " ובמפרט הטכני הסכםבמסמכי הכמפורט השירותים יסופקו 

תהיה מועצה ה לא מחייב לראשית ההתקשרות. הינו בגדר אומדןהמפורט בהסכם ובנספחיו היקף השירותים  3.2
פעם לפעם לפי צרכיה ולפי מ, על דרך הגדלה ו/או הפחתה, בכל עת והיקף השירותיםשנות את רשאית ל

 שיקול דעתה הבלעדי. 

למען הסר ספק, לקבלן לא נתונה בלעדיות ביחס לשירותים נושא הסכם זה, לרבות השירותים  3.3
האופציונאליים. המועצה רשאית להתקשר עם קבלנים אחרים ו/או נוספים לשם קבלת השירותים כאמור 

 כך. ולקבלן לא תעמוד כל טענה בשל 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 מן:הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלק

 ויכולת להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין כל מניעה מיומנות ניסיון, הוא בעלכי  4.1
 חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

הקשורים בביצוע השירותים וכי אין כי קיבל את כל המידע הנדרש לביצוע העבודות והוסברו לו כל ההליכים  4.2
מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את השירותים באיכות מעולה, במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי 

 ההסכם, לרבות המפרט הטכני. 

 המועצה והמפקח מטעמה ויפעל בנאמנות לטובת המועצה. כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות  4.3

ת כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין לביצוע השירותים נשוא הסכם כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראו 4.4
תבוצע רק  -שיון ו/או אישור ו/או מילוי תנאי ע"פ דין ימחייב קבלת היתר ו/או ר הזה, וכי כל פעולה שביצוע

 לאחר קבלת ההיתר, הרישיון, האישור ו/או מילוי התנאי ע"י הקבלן ו/או עובדיו.  

במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המזמין, בהתאם להנחיות, בין הכלליות ובין  כי יבצע את העבודות 4.5
הכל בהתאם  -עבודות הנתנו לו על יד המפקח ו/או מי מטעמו, לרבות על ידי האחראי על ביצוע יהמיוחדות שי

 להוראות החוזה והמכרז ובהתאם להוראות כל דין.

אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם באיכות ובטיב  כי כל הציוד, הכלים, האביזרים  והחומרים 4.6
 מעולים, והכל במספר וברמה הדרושה לצורך מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

ניכוי מס אישור על  מועצהסמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לבבמעמד חתימתו של ההסכם וכי  4.7
 .בלןבמקור )או פטור מניכוי מס במקור( על שם הק
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 .1975 –חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ל בהתאם תעודת עוסק מורשהבכי הוא מחזיק וימשיך להחזיק  4.8

כלפי במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין  ויפעל ספרים כדין וכי הוא פועלוינהל הוא מנהל כי  4.9
 .שלטונות המס ובכלל

בגינם את כל התשלומים ומפריש את כל וישלם משלם תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, הוא וינהל הוא מנהל כי  4.10
 .על פי הדיןההפרשות 

 .בעניין שכר מינימום, לרבות 1976-הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכל כי הינו עומד ב 4.11

קבלן עצמו העובדים זרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי א יעסיק במתן שירותים למועצה כי ל 4.12
 .קבלןהעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר אמצובין ב

 פיקוח על העבודות .5

 הקבלן יפעל בביצוע העבודות לפי הוראותיו של המפקח מטעם המועצה ויהיה כפוף להוראותיו.  5.1

ה פקח אינו רשאי להורות לקבלן לפעול באופן שיהיה בו כדי להוסיף על הוצאות המועצמעם זאת, מובהר כי ה
מעבר לקבוע בהסכם זה, אלא לאחר אישור מאת מורשי החתימה של המועצה. לא תעמוד לקבלן כל טענה 

 אם פעל בניגוד להוראה זו, לרבות לא בעילת עשיית עושר ו/או שכר ראוי וכו'.

 וזאת מבלי ו/או מפגעים שהתגלו תוך כדי ביצוע העבודות באופן מידי על כל אירוע חריגהקבלן ידווח למפקח  5.2
 לגרוע מכל חובת דיווח אחרת הקבועה בהסכם זה.

השירותים מבוצעים על ם תהא הסמכות לקבוע האמבלי לגרוע מסמכויות גורמים אחרים במועצה, למפקח  5.3
 בהתאם להוראות החוזה והמכרז.ידי הקבלן 

  -המפקח יהיה רשאי  בין יתר סמכויותיו 5.4

 ומקצועיות של עובדי הקבלן. לבדוק כשירות  5.4.1

 תקינות ואופן פעילות מתקניו וכליו של הקבלן, לרבות המוקד , כלי רכב, כלי נשק וכו'. לבדוק את  5.4.2

קיומם ותוקפם של רישיונות, היתרים ואישורים הנדרשים לפי כל דין ו/או לפי הוראת כל לבדוק את  5.4.3
 .רשות מוסמכת בקשר למתן השירותים

ובאם הקבלן ממלא כיאות את מפקח הלבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראות והנחיות  5.4.4
 התחייבויותיו על פי החוזה.

 או לפסול כל עובד ומנהל שהקבלן הציב או מעוניין להציב לצורך מתן השירותים למועצה. לאשר  5.4.5

 .מוקדי הקבלן ופעולתולקיים בקרה שוטפת על רישומי  5.4.6

אפקטיבי לפי  ביצוע פיקוחככל שיידרש לצורך ו ויסייע בידלפי דרישתו  המפקח הקבלן ישתף פעולה עם  5.5
 .ראיית המפקח

אין בסמכויות הפיקוח המוקנות כאמור לעיל, וכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  5.6
ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן 

 שי. ו/או תביעות שיוגשו על ידי צד שלי

 .  מטעמומנהל שישמש כאיש קשר למנות מלבד הפיקוח של המזמין, על הקבלן  5.7

  ואופן תשלומה  התמורה .6

לקבלן את מועצה בכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן לאספקת השירותים ע"פ הסכם זה, תשלם ה 6.1
 :בהתאם להצעת הקבלן במכרז וכמפורט להלן ,בפועלעבור ביצוע שירותים  התמורה

ע"פ  מוקד פריצה ומיגון למערכות אזעקה, לרבות ניידת סיור עם מאבטח שירותי ן מתעבור  6.1.1
 .  , ללא מע"מלכל מערכת לחודש₪ ______________ _סך של  -מפרט הטכני הסכם ובהנדרש ב

מוקד "רואה" למערכות אזעקה שירותי מתן עבור ככל שהמועצה תבחר לממש את האופציה,  6.1.2
סך של  -ע"פ הנדרש בהסכם ובמפרט הטכני  סיור עם מאבטח הכוללות מצלמות, לרבות ניידת

 , ללא מע"מ.  לכל מערכת לחודש₪ _______________ 
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שלא במסגרת שירותי  סיור יזום/שוטף,עבור שירותי ככל שהמועצה תבחר לממש את האופציה,  6.1.3
ללא , לשעת עבודה ₪ ך כולל של ___________ ס  -ע"פ הנדרש בהסכם ובמפרט הטכני  ,המוקד
 מע"מ.

 לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ כשיעורו בדין במועד התשלום.

כולל ה מפורטחשבון  יגיש הקבלן ,שאחריו לחודש 5 -יום ההולא יאוחר מ עם סיומו של כל חודש קלנדארי 6.2
  בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל. ,שחלףחודש בגין השירותים בזכאי הוא סכום לו האת 

 על ידי המועצה לצורך בחינת החשבון ו/או אישורו.  ששיידרירוף כל פירוט ומידע החשבון יוגש בצ

המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו, כולו או חלקו, לתשלום ואישור החשבון על ידו יהווה תנאי לביצוע כל  6.3
 תשלום.

כנגד ו את החשבון יום ממועד אישור המפקח 30ישולמו בתנאי תשלום שוטף + שיאושרו כל החשבונות  6.4
 .קבלןהמצאת חשבונית מס על ידי ה

חשבון מבלי שצורפו לו כל המסמכים הנדרשים כאמור בהסכם זה, יוחזר החשבון לקבלן תוך  שהוגשככל  6.5
 ציון עובדת החזרתו ופירוט הליקויים/החוסרים בו, ויראו כאילו החשבון לא הומצא על ידי הקבלן.

ימי עסקים ממסירת החשבון על ידי הקבלן, תשולם  23-מעל אף האמור, הוחזר החשבון לקבלן לאחר למעלה 
ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום החשבון כאמור  10-התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר מ לקבלן

לעיל, ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון לקבלן כאמור עד שהקבלן המציא למועצה, חשבון  6.4בסעיף 
חוסרים שפורטו כאמור לעיל, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון מתוקן, שבו תוקנו הליקויים/ה

    כאמור.

ת מס ו/או מידע ו/או המצאת חשבוני-מודגש בזאת, כי כל עיכוב בתשלום מעבר למועד התשלום, הנובע מאי
אסמכתא אחרת שנדרשה ע"י המפקח ו/או המנהל ו/או הגזבר, או כל עיכוב בתשלום שנגרם בשל מימוש 

עכבון ע"י המועצה על התמורה לקבלן בשל נסיבות הקשורות בקבלן או הקשורות בהתנהלותו )לפי זכות ה
 עמדת המועצה( לא יקימו לקבלן זכות לטענה או דרישה כלשהי. 

ו/או אישור לטיב העבודה ו/או להשלמתה, משום הודאה שתשלם המועצה לקבלן תשלום כל מובהר כי אין ב 6.6
וע מהמועצה להעלות טענות ו/או לדרוש תיקון ליקויים אף לאחר תשלום ואין בתשלום כאמור בכדי למנ

 התמורה.  

לצורך אישור חשבונותיו  שיעביר הקבלן מידע ובנתוניםבהתאמות -ליקויים ו/או סתירות ו/או איבאם יתגלו  6.7
, רשאית המועצה לבצע התחשבנות למועצה ו/או לצד ג' כלשהוו/או באם יידרש הוא לשאת בתשלום 

 .ין אם לפני תשלום הביניים ובין אם לאחריוב -מול הקבלן מהמתאי

מכל התשלומים אשר ישולמו לקבלן על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה אחר אשר  6.8
 .ואשר על המועצה לנכותו יחול על פי דין במועד התשלום.

ת בגין התמורה לשעת עבודה, הינה וההתחייבולעיל הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת  6.9
מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים 
בסעיף זה הינם התשלומים היחידים להם זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו 

חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין ביצוע העבודות אינה מועצה המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי ה
 על פי חוזה זה.

 , ככל שאופציה זו תמומש על ידי המועצה,שירותי סיור יזום/שוטףאופציית  בגיןלשעת עבודת סייר התמורה  6.10
  -כמפורט להלןתוצמד 

ת א מידיתלעובדים בתחום חלה חובה על הקבלן לעדכן  עדכון רכיבי השכרכל הנוגע לב 6.10.1
במקרה  המועצה בדבר קיומו של העדכון ולהמציא למועצה את כל האסמכתאות הרלוונטיות.

החל על התחום ועל שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה 
בהתאם, במועד שבו חל עדכון  לקבלןיעודכן ערך שעת העבודה  ,ההתקשרות עם המועצה

בעקבות עליית ערך שעת עבודה. יובהר כי הקבלן  לא תגדלהקבלן תקורת מודגש כי הרכיבים. 
 מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.

 מליימהשכר המינבמקרים בהם עובדי הקבלן מרוויחים שכר יסוד הגבוה על אף האמור לעיל, 
עדכון בשכר היסוד המינימלי  ,לתחום השמירה הקבוע באותה עת לפי הוראות הדין והתכ"מ

   .לא יגרור עליה מקבילה בשכר העובדים כל עוד שכרם גבוה מהשכר המעודכן

 13-החל מהחודש התוצמד לעליית שכר המינימום וזאת  לשעת עבודה כאמורבנוסף, התמורה  6.10.2
, במידה והמועצה תבחר לממש את זכותה להארכת למועד תחילת עבודתו של הקבלן
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ועד עדכון אחד למועד הבא אחריו יישאר חודשים לאחר מכן. בין מ 12ומידי  ההתקשרות,
 לעניין סעיף זה.  התעריף ללא שינוי

ומלאה  , סופיתלעיל הינו סופי ומוחלט ומהווה תמורה נאותהמוסכם, ידוע ומוצהר כי סכום התמורה כאמור  6.11
בכלל זאת, התמורה כוללת את כל המסים, ההיטלים, האגרות,  עבור כלל השירותים שהקבלן יספק למועצה.

  , והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אלא אם תוספת זו נקבעה במפורש בהסכם. התייקרויות וכו'ה

וללא יוצא  , מכל מין וסוג שהואשל הקבלן ההוצאותלמען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים כוללים את כל  6.12
משנה, ציוד, חומרים, קבלני  כח האדם, ו/או הנובעות ממתן השירותים למועצה, לרבות, הכרוכות מהכלל

הקבלן אינו זכאי לקבל ו/או . ביצוע השירותיםהוצאות ועלויות בקשר ו/או לצורך וכיו"ב כלים, היסעים, 
 כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.נוספים לדרוש מן המועצה תוספות ו/או תשלומים 

או בקשר ו/או כתוצאה למעט אם נרשם אחרת במפורש בהסכם זה, כל הוצאה ועלות אשר יידרשו לצורך ו/ 6.13
ממתן השירותים למועצה, בין אם מדובר בשירותים שנקבעו במפורש בהסכם זה ובין אם מדובר בשירותים 
אחרים בתחום, יחולו על הקבלן ועליו בלבד, והוא לא יהיה זכאי להחזר ו/או תוספת ו/או פיצוי כלשהו בשל 

 כך.

 לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע ונתוני המועצה ספרי 6.14

יום לא יהווה הפרה של חוזה  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  6.15
 זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור, כאמור.

 

 בטחונות .7

ולכיסוי כל הוצאה בה עלולה המועצה לשאת בשל מעשה ו/או  זה זהלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חו
 , ימסור הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית, כמפורט להלן: מחדל של הקבלן

, המועצה, אשר תהיה ערוכה לטובת ש"ח 30,000ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה ובלתי מותנית בסך של  7.1
 (. "ערבות הביצוע")להלן: ז למכר  2ד'כנספח הרצ"ב בנוסח 

ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר  7.2
 . חתימת הסכם זההמדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע במועד 

 שהמועצהלמען הסר ספק, ככל  .ימים 90הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת החוזה בתוספת תקופה של  7.3
תוארך הערבות בהתאם עד לסיום תקופה זו ובתוספת  להארכת ההתקשרותתממש את האופציה הנתונה לה 

 .ימים נוספים 90

 עם הקבלן. הסכם מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימה על  7.4

פג תוקפה מתחייב  מתקרב מועדו/או שו/או בחלקה בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הבנקאית  7.5
, ערבות בנקאית חדשה הזהה ימים ולא יאוחר ממועד פקיעת הערבות 3בתוך  למזמיןהקבלן להמציא 

 במהותה ובשיעורה.

  העסקת כח אדם, העדר יחסי עובד מעבידשמירה על זכויות עובדים,  .8

 לבין המזמין.ובדיו י מעמו/או לבין עביד בינו מ -הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  8.1

לעובדיו של הקבלן )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור; שכר עבודה, זכויות סוציאליות, כל התשלומים  8.2
ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום אחר(, כל המיסים 

סקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיוע
ע"פ הסכם זה וכל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן ע"פ הסכם זה 

 .תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה והמועצה לאיחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, 

 להסכם הרלוונטיות לפי הדין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת 4א'נספח הקבלן מתחייב לקיים את הוראות 
יחולו על  הוראות שת"פ, מסירת מסמכים וביקורתבפרט מובהר כי בעניין הגנה על זכויות עובדים. 

  .ההתקשרות מראשיתה

לשלם על פי פסק דין או מועצה בגין כל סכום אשר תחויב הבאופן מידי  מועצההקבלן מתחייב לשפות את ה 8.3
 -יחסי עובד ןלרבות פסק דין או קביעה בעניי הקבלןפשרה בגין תביעה של מי מעובדי הסכם 

  30ין וזאת בתוך ד-מעביד בין מי ממועסקי הקבלן ובינו, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך
 .מועצהימים מדרישת ה
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פר הדרוש לביצוע במס ,18מעל לגיל  הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, 8.4
 השירותים כנדרש בהסכם. 

 באמצעותם הוא מספק שירותים למועצה מכח הסכם זה.ימציא הקבלן את פרטי העובדים המפקח לדרישת  8.5

 .הקבלן יחליף כל עובד או מנהל אשר המפקח ידרוש את הרחקתם ממתן שירותים למועצה, מכל סיבה שהיא 8.6

בשל ורך מתן השירותים למועצה, מכל סיבה שהיא )לרבות ם לצעובדייערך כך שככל שיהיו חסרים הקבלן  8.7
 הנעדרים.ם עובדיהוא יפעל לשם החלפה מיידית של (, סיבה אחרתכל מילואים או  חופשה, מחלה,

 קיום "שירותי שמירה" /הפעלת שירותי סיור יזום/שוטף במועצהבהוראות נוספות לעניין שמירת זכויות עובדים  .9

שירותי סיור יזום/שוטף ברחבי  לקבלתשהמועצה תבחר לממש את האופציה הוראות פרק זה יחולו ככל  9.1
במקרה כאמור  .ו/או שיקבע ששירותי מוקד וסיור מהווים "שירותי שמירה" המועצה וביחס לשירותים הללו

  לעיל(. 8במלואן )מבלי לגרוע מחובותיו לפי סעיף  4נספח א'הקבלן מתחייב למלא את הוראות 

, ככל שיקבע על ידי גורם ממשלתי מוסמך או על ידי ערכאה משפטית בפס"ד חלוט לעיל מבלי לגרוע מהאמור
"שירותי שמירה" בגדר )אף אם הצדדים להסכם זה לא היו צד להליך( ששירותי מוקד וסיור מהווים אף הם 

והסיור  יחולו הוראות אלו אף על שירותי המוקד 1996-לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו
במקרה שכזה תהא המועצה רשאית לסיים את החוזה לאלתר, ובכל מקרה כל חובות הדין  לפי חוזה זה.

 בוצעו וימולאו אף רטרואקטיבית.י -הרלוונטיים יבוצעו וימולאו על ידי הזוכה, וככל שיידרש על ידי המועצה

-ון בגופים ציבוריים, התשע"גהוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקי 9.2
תנאי העבודה, בפועל, של כל עובד מטעם . קבלנים המספקים לה שירותי שמירה, חלות על המועצה ועל 2013

הקבועים לפי חוק למועצה מכח מכרז זה, לא יפחתו בשום שלב מתנאי העבודה  שמירה במתן שירותי הקבלן
 .0132-והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה

"(, אזי הקבלן יפעל הקובעהמועד לעיל )להלן: " 9.2ו/או  9.1ככל שיתקיימו התנאים האמורים בסעיפים  9.3
 באופן מידי ויגיש למועצה את האסמכתאות הרלוונטיות ביחס להתקיימות התנאים הנ"ל במועד הקובע:

 למכרז בעניין שמירה על זכויות עובדים: 3.7הסף בסעיף הקבלן עומד במועד הקובע בדרישות תנאי  9.3.1

בעניין קיום חובות לעניין שמירה על זכויות עובדים על ידי המציע ובעלי זיקה  הקבלן יגיש תצהיר 9.3.1.1
 למכרז.  2ב'אליו, על גבי הנוסח הרצ"ב כנספח 

שנים ה 3-אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ביגיש  הקבלן 9.3.1.2
השנים  3-ועיצומים כספיים ב הקובע, קנסות בשנה שקדמה למועד הקובעהאחרונות שקדמו למועד 
 .הקובעהאחרונות שקדמו למועד 

הקבלן יגיש  הצהרה בדבר עלויות שכר למעביד, תמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים וכן את עלות  9.3.2
כולל את עלות השכר למעביד וכן  ירותיםמחיר השהצהרה כי ו השכר המינימאלית אשר ישלם לעובדיו,
לקבלן, על גבי נוסח תצהירים ו/או מסמכים שתכתיב המועצה עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח 

 ברוח הוראות התכ"מ בעניין זה באותו מועד. 

 בטיחות .10

ם בדבר חוקים והתקנים השוניהקבלן מתחייב לדאוג לתנאים נאותים לעובדיו ולקיים את כל ההוראות, ה 10.1
ותקנותיה, חוק ארגון הפיקוח על  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לתנאי עבודתם, לרבות 

, 1999-תשנ"ט, ע והדרכת עובדים(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מיד, 1954-העבודה, תשי"ד
 הוראות המוסד לבטיחות ולגהות וכל הוראה של רשות מוסמכת אחרת.  

דין ו/או כנדרש ורווחתם כנדרש ב ובטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדיי הקבלן 10.2
 בכל הוראה מחייבת מטעם גורם מוסמך. 

, ואחראי הקבלן יבטיח שהשירותים יבוצעו באופן בטיחותי, תוך מניעת סכנות לעובדיו ולכל צד שלישי 10.3
 . על ידי עובדיוים לאספקת כל אמצעי וציוד מגן הנדרשים שם מתן השירות

הקבלן אחראי בלעדית לתדרך את עובדיו טרם תחילת עבודתם בכל הקשור להוראות הבטיחות הרלוונטיות  10.4
לשירותים בכלל ולאתרים בהם יסופקו השירותים בפרט, וכן ידאג לתעד ולשמור את דבר קיומו של תדריך 

 הבטיחות.  

 אחריות לנזיקין .11
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בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא,  11.1
נתון השלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

 למרותו במהלך ו/או כתוצאה מביצוע העבודות נשוא החוזה. 

ן על כל נזק כאמור שיגרם אם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמי 11.2
כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם 

המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול 
בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה  לשאת בהן בקשר לתביעה

 ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

מועצה הקבלן יהא אחראי אחריות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו ל 11.3
ה  ו/או ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק ו/או לעובדיה ו/או לשולחיה ו/או מי שבא מטעמ

ו/או  לציוד שהוא בתקופת ההסכם הקבלן על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש לרבות רכושו של 
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הקבלן או לפניה, בשל מעשה או מחדל של 

בעקיפין, ממתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו  הנובע, במישרין או
 על פי חוזה זה. הקבלן ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

 ו/או את הניזוק, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם. מועצה יפצה את ההקבלן 

שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל , עובדיה, מועצהחלוטין ומראש את ההקבלן משחרר ל
כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש,  ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו

 בכל עילה שהיא.

כל סיבה אחרת סכומים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מהקבלן לקזז מן התשלומים אשר ת רשאי המועצה 11.4
כאמור לעיל הקבלן על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות  מהמועצהאשר נתבעים 

 .כאמור לעיל הקבלן מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות למעשהו/או בגין נזקים שנגרמו 

 ביטוח .12

על חשבונו את עצמו, החל ממועד חתימת החוזה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות מתחייב הקבלן לבטח  12.1
עובדיו, מועסקיו, המזמינה וכל אדם אחר בכל הביטוחים הדרושים וכנגד כל הסיכונים המקובלים, כדי 

 לכסות את האחריות המוטלת עליו לפי החוזה )להלן: "הביטוחים"(.

 לצורך מימוש ההתחייבות הקבלן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן, בין היתר, להמציא לאשור המזמינה, עם 12.2
כשהוא חתום בחתימה  כנספח ג'חתימת חוזה זה, את "האישור על קיום ביטוחים" המצורף לחוזה זה 

 המאשרת של חברת הביטוח ואינו מסויג.

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, לרבות קיום כל הוראות הבטיחות והזהירות  12.3
אות הפוליסות באופן המפקיע ו/או גורע מזכויותיו ו/או הנכללות בפוליסות הביטוח. הפר הקבלן את הור

מזכויות המזמינה על פי הפוליסות, יהא הוא אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהא לו טענה כלשהי 
 כלפי המזמינה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.

מינימלית לביטוחי הקבלן, ועל הקבלן הוראות הביטוח המצוינות באישור קיום הביטוחים מהווה דרישה  12.4
לשקול את חשיפתו הבטוחית ולקיים ביטוחים ככל שיידרש, אולם לא פחות מהנדרש באישור קיום 

 הביטוחים.

כשהוא חתום ע"י , כנספח ג'הקבלן יחזור וימציא, מדי שנה בשנה את אישור קיום הביטוחים המצ"ב  12.5
קבלן את אישור קיום הביטוחים, או התקבלה הודעה מבטחיו, וללא הסתייגויות כל שהן. לא המציא ה

ממבטחי הקבלן על ביטול הביטוחים או חלק מהם, יפוג הסכם זה מידית, אלא אם נתנה המזמינה לקבלן 
ארכה כל שהיא להמציא אישור קיום ביטוחים חלופי . לגבי פוליסות אחריות, על הקבלן לקיימן כל עוד 

 קיימת לו אחריות ע"פ דין.

 ההסכם מחאתה/הסבת .13

ולרבות הזכות לקבלת  כולן או חלקן ,אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה הקבלן 13.1
משנה לביצוע איזה מהתחייבויותיו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת קבלן להעסיק אין הוא רשאי ו תמורה,

 . מראש ובכתבמועצה ה

פוטרת  האמורהכאמור לעיל, אין ההסכמה קבלן משנה להמחאה ו/או להעסקת את הסכמתה מועצה נתנה ה 13.2
, מבלי שיהיה בכך די לגרוע מזכויותיה של את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין

 המועצה כלפי הנמחה/קבלן המשנה. 

לכל גורם תהא רשאית להמחות את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן,  המועצה 13.3
 ..ללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכךשתמצא לנכון, 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -בראש סומך, עו"ד משרד כל הזכויות שמורות ל© 

 

 19 חתימה וחותמת המציע: ____________ 

 שמירת סודיות .14

עקב  ו, או עובדיהקבלןכל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי  14.1
 לומצהיר כי ידוע הקבלן  מראש ובכתב.מועצה או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור ה

 .1977-ע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"זשמסירת מיד

ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא לעשות שימוש  ומתחייב להחתים כל מי שעובד אצלהקבלן  14.2
 מראש ובכתב.מועצה במידע ללא אישור ה

 מועצה שיתוף פעולה עם ה .15

חרת בהסכם זה מתחייב הקבלן לשתף פעולה ככל מבלי לגרוע מתוקפה ו/או מכלליותה של כל הוראה א 15.1
והמפקח מטעמה, לפעול בתיאום באשר לקיום עמדת המפקח ביחס להיבטים השונים מועצה האפשר עם ה

 הנוגעים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה. 

 ועיכבון קיזוז .16

קבלן מגיע מה הל סכום שלדעתכ –לפי הסכם זה  לקבלןרשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע  המועצה 16.1
או בשל כל או פסיקת ערכאה מוסמכת  דיןכל /או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או  למועצה ו/או למי מטעמה ו

 .סיבה רלוונטית אחרת

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או המועצה  זה אינן גורעות מזכות סעיףהוראות 
 .כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין המועצהות גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרש

מרים, כלי עבודה וכיו"ב ומתקנים, חמסמכים, , )לרבות תמורה( ה כל מיטלטליןילעכב בידרשאית  ועצההמ 16.2
לפי שיקול דעה של  אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם הקבלןוזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של 

 המועצה. 

 -התדיינות משפטית או לברבגובה הסכומים אשר יהיו נושא ל לקבלןלעכב תשלומים  ועצה רשאיתכן המ כמו
 לשביעותחלוט באופן סופי וההליכים או אבדן, עד אשר ייושבו ו/בגין נזק הקבלן ו/או המועצה כנגד משפטית 
תצהיר בכתב  ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע או עד קבלתע"י הקבלן או עד שתופקד  ועצהרצון המ

 על ידה.  יםמכוסוהסכום במחלוקת כי האירוע  קבלןמחברת הביטוח של ה

 ביקורת אם בשל  , ביןעל ידי הקבלן זכויות עובדים תהפרל חשש לש , במקרההאמור לעילמבלי לגרוע מ
הודעה מהממונה כמפורט בחוק להגברת האכיפה של  המועצה או כל גורם אחר, בין אם בשל מטעםשנערכה 

הווה י –מכתב תלונה בנושא מטעם עובד כלשהוובין אם בשל חשש כתוצאה מ ,2011 –ני העבודה, תשע"ב די
 . לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה לקבלן הדבר עילה לעיכוב תשלום תמורה

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תוספת ו/או הפרשי ריבית כלשהם בשל עיכוב , מוסכם ומובהר כי מודגש
כל תשלום שישולם לקבלן מתוך סכומים שעוכבו בידי המועצה ישולם  על ידי המועצה כאמור לעיל. כספים

 למדד המחירים הכללי לצרכן, ובתוספת זו בלבד. בערכו הנומינאלי בתוספת הצמדה

 ן כלפי המועצה. תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבו לאלקבלן  16.3

 ופיצויים מוסכמיםהפרות, סעדים  .17

נם תנאים ה, 4להסכם זה וההוראות המסומנות ככאלו בנספח א' 14, 13, 12, 7דדים כי סעיפים מוסכם בין הצ 17.1
בפיצויים  המועצהעיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית המזכה את 

חרים וזאת מבלי לגרוע מכל יעד או תרופה א₪,  20,000בסך של  על ידי הקבלן מוסכמים וקבועים מראש
 המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

את ההתקשרות לסיומה יה והקבלן יפר את ההסכם הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית להביא הבנוסף, 
שפטית אחרים ו/או נוספים על פי מ, ללא התראה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל כל סעד ותרופה לאלתר

 .ןההסכם ו/או על פי כל די

על פי חוזה זה או על פי כל  למועצהלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  17.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  17.2
על ידי לפיצויים מוסכמים  תזכאי תהא המועצהדין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות להלן, 

 כמפורט בצידן:הקבלן 

 

 מוסכם פיצוי סך ההפרה

במקרה  דקות 20 בתוךאי הגעת סייר לאתר 
 תקלה וכו'( עקבו של קריאה )א

 למקרה ₪ 1,000
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 20 חתימה וחותמת המציע: ____________ 

 5במועצה בתוך קשר האי דיווח טלפוני לאיש 
דקות מהתרחשות מקרה 

 אזעקה/תקלה/בעיה

 למקרה ₪ 1,000

אי הגעת טכנאי לתיקון תקלה בתקשורת 
 שעות מגילוי תקלה.  12בתוך 

 למקרה. ₪  750

לחוטי עד בדיקת שידור קווי ואאי ביצוע 
 לחגי פסח  וראש השנה / אי שליחת דו"ח

  אישור

 לכל מערכת.₪  750

איחור / אי התייצבות סיור יזום )במקרה של 
 מימוש האופציה ע"י המועצה(

שעות ראשונות.  3לשעה עד ₪  150
₪  1,000שעות איחור,  3-מעבר ל

 למקרה. 

הוא הנ"ל למען הסר ספק, הפיצוי 
ודה שלא שלום עבור עבת-בנוסף לאי

 בוצעה בפועל. 

מי הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם ו/או מוסכם ומוצהר במפורש כי לא תישמע כל טענה של הקבלן כנגד סכו 17.3
 .מצד המועצה יחולו ויחייבו ללא כל צורך בהוכחת נזקים ו/או בהבאת ראיות כלשהםואלו , העילות להטלתם

 להוות הסכמה או ויתור מצד המועצה על זכויותיה וחובותיואין בתשלום הפיצוי המוסכם על ידי הקבלן בכדי 
של הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין ואין בתשלום הפיצוי המוסכם בכדי לשחרר את הקבלן מחובותיו לפי 

  ההסכם.

י הסכם זה ו/או על פי פמועצה תהא זכאית לנכות את הסכומים האמורים לעיל, מכל סכום שיגיע לקבלן על ה 17.4
 . או לחלטם מהערבות שבידיה/, והסכם אחר

 תקופת ההסכם .18

______________ ועד ליום חודשים החל מיום  12תקופת ההסכם ע"פ מכרז הינה למשך  18.1
 "(. תקופת ההסכם)להלן: " ______________

 12 עדאת תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות של  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 18.2
המועצה תודיע לקבלן  .חודשים 60לא תעלה על  ההתקשרותלבד שהתקופה הכוללת של חודשים כל אחת, וב

יום לפני סיום תקופת  30על החלטתה להאריך את ההתקשרות ועל תקופת ההארכה בהודעה שתשלח עד 
 ם/תקופת ההארכה. כההס

סיבה שהיא מובהר בזאת כי המועצה אינה חייבת בהארכת ההתקשרות, והיא רשאית שלא לעשות כן, מכל  18.3
 מבלי שתעמודנה לקבלן טענות ו/או דרישות כלשהן. 

 .הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים 18.4

 סיום ההסכם .19

שאית בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את ההתקשרות ע"פ מועצה רלמרות האמור לעיל, ה 19.1
יום מראש, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  30הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של 

בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו לקבלת תמורה בגין שירותים מועצה כספיות ו/או אחרות, כלפי ה
 שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות. 

, יתר סעדיה, בין למועצהאשר תאפשר  לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, לאמורמוסכם כי בנוסף  19.2
 להביא הסכם זה לקיצו לאלתר:

תיקן את ועצה לא מידי ה-שהוזהר עלועל אף הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם  19.2.1
 ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה; 

והקבלן לא תיקן את הנדרש  פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם 19.2.2
 ממועד היווצרות הליקוי; מים קלנדארייםי 7ך בתו

וחד, מענק, שוכח, להנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע ה 19.2.3
 ;הסכם ו/או ביצועולדורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר 
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לשירותים אותם הוא  נגד הקבלן הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת 19.2.4
 ;מספק מכח הסכם זה או שירותים דומים לשירותים אלה

או בקשר עם /ווכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז ה  19.2.5
שר היה בה כדי להשפיע על אמסמכי ההסכם אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית 

 ;ההתקשרות עימו

 שיר לפעולה משפטית;הקבלן נהיה בלתי כ 19.2.6

ולם או חלקם, או כוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, ה 19.2.7
אגיד נתקבלה על ידו החלטה על תהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא 

רה או פירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשלפירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה 
ולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר כסידור עם נושיו, 

 .יתםא

 וכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם;ה 19.2.8

 קבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם;ה 19.2.9

 ם בניגוד להוראות הדין.כי הקבלן מבצע את השירותי הוכח להנחת דעתה של המועצה 19.2.10

אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות מוסכם ומוצהר כי 
היסודית עקב הפרתו  את ההסכם, ובכלל זה לבטל או בהסכם ח כל עילה שבדיןומכ הסכםהאת לבטל המועצה 

 .הקבלןעל ידי 

 

 

, מכל סיבה שהיא בין אם נקובה לעיל בפרק זה ובין אם מסיבה אחרת –בין הצדדים הופסקה/בוטלה ההתקשרות  19.3
ישלם המזמין לקבלן חלק יחסי מהתמורה, לפי קביעת המפקח ובאישור המזמין, בהתחשב בטיב, באיכות 

, בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין עקב ד לסיום ההתקשרותע ידי הקבלן-ובהיקף השירותים שבוצעו בפועל על
י הוראות פ-גרוע מכל סעד אחר העומד למזמין עלוזאת מבלי ל -הקבלן או עקב הפרת ההסכם מעשי או מחדלי 
 ההסכם והדין. 

מוסכם ומובהר כי הקבלן לא יהא זכאי להחזר הוצאות כלשהן, אובדן הכנסה, פיצוי ו/או שיפוי בקשר 
 .כל עילה שהיאב -להתחייבויות עבר או עתידיות, ולא תעמוד לו דרישה כספית כלשהי כלפי המועצה

ווה הסכמה של הקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל תביעה או טענה בגין ידי הקבלן תה-קבלת התשלום כאמור על 19.4
כל נזק, הפסד, אובדן רווח צפוי או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לכאורה לקבלן מחמת הפסקת ההסכם ולמסירת 

 המשך ביצוע השירותים לקבלן אחר.

התקשרות מכל סיבה שהיא, יפעל הקבלן להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על בכל מקרה של סיום תקופת ה 19.5
 ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו. מועצה ידו ל

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד אחר מלבד הקבלן,  19.6
 גין כך.ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ב

 כמפעל חיוני מועצה ה .20

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב  תמוכר שהמועצה הקבלן מצהיר כי ידוע לו 
  -בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

 .1973-סמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( תשל"דהכרזה על מצב חירום על ידי השר המו 20.1

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  20.2

 .1971-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  20.3

 לחוק יסוד הממשלה. 38וראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהתאם לה 20.4
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ראת כל דין רלבנטי ו/או הו 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
והוא ימשיך בביצוע  אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 .רום כאמורהעבודות גם בתקופת החי

 השתק -מניעות   -ויתור  .21

 בחוזה זה. בכתבבכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכיו"ב שאינם נכללים  חייביםהצדדים לחוזה לא יהיו  21.1

כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה, לא יהיה להם כל  21.2
 בכתב, במפורש ונחתמו כדין על ידי הצדדים. תוקף אלא אם נעשו מראש,

הסכמה כלשהיא מצד המזמין לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים כלשהו, ולא ילמדו ממנה  21.3
 גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין בזכויות המסורות לו על פי חוזה זה.

 

 

 כתובות הצדדים .22

רים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים מצהי
שעות מזמן  48הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 

מתוקפן של העברת הודעות באופן אין באמור בכדי לגרוע  שעות מעת מסירתה על ידי שליח. 24המשלוח או בתום 
  .מצד נציג בנמען על קבלתה אצלואלקטרוני ובלבד שהתקבל אישור 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_____________________   __________________ 

 הקבלן      המועצה
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   נספח א'3

 כללי מפרט טכני 
 השירותים הנדרשים:תמצית 

 , לרבות:ושירותי סיור למערכות האזעקה במועצה מתן שירות מוקד מבצעי .1
 ללא הפוגה. 24/7שירותי בקרה וסיור הזמינים  .1.1 
 בניית תיק מקצועי לטיפול באתרים בשיתוף פעולה מלא עם המפקח מטעם המועצה. .  .1.2 
עתיד ככל שיתווספו ב -עם/ללא מצלמותשירות טכני מלא עבור המערכות הקיימות וכן למערכות  .1.3   

 , כולל חלפים וסוללות גיבוי.והמועצה תעבירן לאחריות הקבלן.
 צה.מתן שירות מוקד רואה למערכות האזעקה והמצלמות במוע -שירות אופציונאלי  .2
 שירותי סיור יזום ליישוב, מתקני המועצה. -שירות אופציונאלי .3

 
 השירותים

 מערכות אזעקה המחוברות למוקד. 50 -במועצה יש כיום כ .4
שיפוט המועצה  , בתחום1965 -יפעיל, על חשבונו ובאחריותו, מוקד רמה א', ע"פ חוק רישוי עסקים, התשכ"ה הקבלן  .5

ד יספק הקבלן למועצה אמצעות המוקבהמוקד(.  -ממשרדי המועצה )להלן ק"מ 50שלא יעלה על  במרחק נסיעה או 
קו טלפון אחד ומכשיר פקסימיליה לפחות ויהיה בו  היום והשבועיהיה מאויש במשך כל שעות  המוקד .את השירותים

 מחשב .  ו
ויוודא תקינות וקיום  בעת אזעקהבמוקד על חשבונו משדר אלחוטי לצורך קבלת אות אלחוטי ויתחזק יתקין  הקבלן .6

 .חיבור קווי
 יום לאחר תאריך הזכייה במכרז. 30יספק למועצה אישור חיבור קווי ואלחוטי מידי שנה וכ הקבלן .7
  המוקד ינהל כרטיס אופרטיבי לכל אתר ) בניין, בית ספר או מוסד אחר(. .8
דקות לכל היותר. במקביל המוקד ישלח סייר  5תוך במועצה נית לאיש הקשר המוקד ידווח טלפו -באירוע אזעקה .9

ד על מקרות האזעקה לכל היותר. הסייר יבדוק ויעדכן את המוק דקות 20לבדיקת האירוע. הסייר יגיע לאתר לאחר 
 על תוצאות הבדיקה. במועצה האירוע, לאחר מכן המוקד ידווח לאיש הקשר

 וח אירועים חריגים.ד -מידי שבוע המוקד ישלח לקב"ט המועצה .10
שיבצע סיורים יזומים במועצה )ככל שאפשרות זו תמומש על ידי המועצה( כל סייר המופעל על ידי המוקד וכל סייר  .11

ודגש שלא תתאפשר עבודתם של מוקדנים או סיירים של קבלני משנה. כל יהיה עובד של הקבלן עצמו בלבד. מ
 הסתייעות בקבלני משנה היא בכפוף להוראות ההסכם בעניין זה ולצורך בקבלת אישור מראש ובכתב מהמועצה. 

לאיש הקשר  SMSמוקד יתקשר/ ישלח הודעת ה -במקרה בו מערכת האזעקה לא נדרכה עד לשעת הדריכה המוגדרת .12
 שהמערכת לא דרוכה. ויעדכן

אחר פעילות המערכת במקרה של אזעקה, תקלה, כיבוי הפעלה וייתן את המענה הדרוש תוך זמן  7/24יעקוב  המוקד .13
 קצר וקצוב.

תיקון ל מגילוי התקלה שעות 12תוך שיתייצב בטכנאי הקבלן של תקלה בתקשורת למערכת האזעקה, ישלח במקרה  .14
 התקלה.

  .וימי הפעילות תתבצע התקשרות לאימות בכל פתיחה חריגה מעבר לשעות .15
 כל רכזת אזעקה תיחשב כמערכת אזעקה אחת גם אם היא מחולקת למספר מדורים/ מרחבים. .16
ל פתיחה אוטומטית של מצלמה בעת אזעקה והצגת המצלמה בפני המוקדן. המוקד השירות יכלו -שירותי מוקד צופה .17

 צה הנדרש לצורך מתן השירות כמוקד צופה.כל ציוד ק במערכות המועצה ואצלו יתקין על חשבונו
שירות זה יכול ויידרש מעת לעת, בתדירות לא מוקד יספק לפי בקשה המועצה שירות סיור יזום. ה -שירות סיור יזום .18

אחידה ויכול ויידרש לשעות בודדות בלבד. המועצה אינה מתחייבת על היקף מינימאלי או מקסימאלי, ועל הקבלן 
 צרכי המועצה כפי שיוצגו בפניו מעת לעת.  לספק את השירות לפי

יתקיים על ידי עובד בעל אישור משטרה לעיסוק  ם הסיור היזום(ג -של סיירי המוקד  )וככל שתמומש האופציה הסיור .19
בשמירה, העובד לא יהיה חמוש, לעובד יסופק רכב מטעם חברת המוקד. ברכב יותקן פנס מהבהב בצבע צהוב, העובד 

החברה, העובד יהיה בקשר עם קב"ט המועצה או עובדי מחלקת הביטחון, לעובד יהיה פנס נייד רב יהיה לבוש במדי 
(. בעת ביצוע השירות העובד לא יהיה חלק מתקן EZGUARSעוצמה. הסיור יתועד על ידי מערכת לבקרת סיור )כגון 

 ו יחסי עובד מעביד עם הסייר. עובדי המוקד שנותנים מענה לאזעקות מטעם המוקד או מוקד צד ג'. למועצה לא יהי
 ריכה/ אי דריכת מערכות, כיבוי חריג/ אזעקות ועוד.ד -דוחות בנושא המועצההמוקד יפיק מעת לעת ולפי דרישת  .20
ח ולפני ראש השנה המוקד יבדוק שידורים קווי ואלחוטי וישלח למזמינה דו"ח אישור לפני חג הפס -פעמיים בשנה .21

 ת.חיבור קווי ואלחוטי לכל המערכו
. מכרז זהב יעשו שימוש לאפשר לשלוחות, גופי סמך וגופים קשורים )אופציה לא מחייבת(  למועצה שמורה הזכות .22

 .למנויים נוספים אלובמקרה כאמור התחייבויות הקבלן ומחיריו לפי חוזה זה יהיו מחייבים גם ביחס 
 

 המתקנים
 

נוך, מחסני נשק, מחסנים, משרדי המועצה חי מוסדות, מוסדות -מערכת אזעקה הינםכיום המתקנים בהם יש  .23
 , אולם התמורה היא לפי אתר בלבד. מערכת/ מדור יתתמובהר כי יכול ומתקן כולל  , כמפורט להלן.ואחרים
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למועצה שמורה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מערכות מעת לעת, לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי, והקבלן חייב לספק  .24
לרבות ובפרט בקשר  –א תלות במספר המערכות ולא תשמע ממנו כל טענה בעניין שירותים כנדרש בחוזה זה לל

 לתמורה. 
 

 מס'

 מתקן

מס' מנוי 
 קווי

מס' מנוי 
 אלחוטי

 תכתוב שם מנוי

 בן שמן )כפר נוער( בי"ס יסודי כפר הנוער בן שמן  מ 404920 267432 1

 ר(בן שמן )כפר נוע בי"ס יסודי כפר הנוער בן שמן  מ   267796 2

 השקמה ) לפיד דר מחשבח -בי"ס יסודי לפיד  321310 265489 3

 שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות א+ב שוהם 402812 038421 4

 שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות ג+ד שוהם 402815 038422 5

 שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות ה+ו שוהם 402811 038420 6

 שוהם 10מודיעים  שוהם ספריה בי"ס יצחק נבון מנהלה+ 402800 051626 7

 לפיד 71השיקמה  בי"ס ממלכתי לפיד 347475 268176 8

 נחלים בי"ס נחלים מ.א.חבל מודיעין   262207 9

 נחלים ביה"ס מודיעים נחלים חדר מחשבים 325129 267358 10

 לפיד בית הספר לפיד   267889 11

 מודיעים  שוהם בית הקשיש מבנה ראשי 325061 266913 12

 בית נחמיה חדר נשק -בית נחמיה  342871 293470 13

 נחלים 1משק  בית ספר יסודי נחלים 342903 268765 14

 שוהם 16הלפיד  .א.ח מודיעיןמ-בית ספר מישרים 343196 293865 15

 נחלים בית ספר ממלכתי נחלים   267902 16

 נחלים 2ירדן  ד-ג-ב-ספר נחלים כיתות א בית 347203 265156 17

 שוהם 10מודיעים  .א חבל מודיעיןמ -בניין המועצה 342968 265267 18

 טירת יהודה בסיס הפעלה טירת יהודה  מודיעין 403818 054541 19

 השיקמה  לפיד גן ילדים תור זמיר 321233 265243 20

 חקבארות יצ חדר נשק בארות יצחק 325075 268489 21
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 מס'

 מתקן

מס' מנוי 
 קווי

מס' מנוי 
 אלחוטי

 תכתוב שם מנוי

 בית  טירת יהודה חדר נשק טירת יהודה מ.א.ח מודיע 403836 054540 22

 לפיד חדר נשק לפיד על יד סניף הדואר 341851 293702 23

 שוהם 10מודיעים  חדר נשק מרכז הפעלה שהם 340637 262745 24

 שוהם לק חדשח -חטיבת ביניים נחשון  230152 266328 25

 שוהם בנה ישןמ -ניים נחשון חטיבת בי 343149 268842 26

 שוהם חטיבת ביניים נחשון מבנה חדש 345282 268480 27

 הזית  שוהם חטיבת נחשון כיתות לימוד 342996 293603 28

 כפר רות חדר נשק -כפר רות  321175 296410 29

 שוהם 10מודיעים  דר נשקח -מ.א חבל מודיעין 230249 298324 30

 מודיעים  שוהם ח מודיעין )קידום נוער(מ.א. 347850 261664 31

 שוהם מ.א.ח מודיעין תחנת שאיבה 407946 294211 32

 שוהם 10מודיעים  מ.א.ח. מודיעין )בסיס הפע' מועצ 347769 261801 33

 גבעת כ"ח מ.א.ח. מודיעין//מעון אחווה 343505 295231 34

 שוהם 10ם מודיעי מ.א.ח. מודיעין/מחסן לוגיסטי 347807 261754 35

 שוהם 10מודיעים  וועדה לתכנוןה-מ.א.ח. מודיעין 344592 298732 36

 שוהם מ.אחבל מודיעין חברה כלכלית 342176 261711 37

 מודיעין שקנחדר  -מבוא מודיעין  402324 263578 38

 מבוא מודיעים מועדונית מבוא מודיעין   262474 39

 בית עריף ים חדר נשקמועצה אז. ח. מודיע 325138 268493 40

 מזור 42המייסדים  חדר נשק -מזור  302801 299830 41

 רינתיה מחסן המועצה מושב רינתיה 325170 296212 42

 קיבוץ בארות יצחק מחסן מל"ח בארות יצחק 344769 298945 43
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 מס'

 מתקן

מס' מנוי 
 קווי

מס' מנוי 
 אלחוטי

 תכתוב שם מנוי

 לפיד מתקן שאיבה לפיד 407722 268708 44

 בני עטרות ספריה אזורית 345009 292195 45

 מודיעים  שוהם עמותה לקשיש + שי"ל 325042 263092 46

 רימון  שילת חדר נשק -שילת  321298 268913 47

 בני עטרות 10משק  שירות פסיכולוגי 347743 265061 48

 כפר טרומן תחנת שאיבה מ.א.ח מודיעין 347998 263317 49

 4א'נספח 

  הוראות לעניין הגנה על זכויות עובדים

 נוספות על ההוראות הקיימות בחוזה. ח זהנספהוראות  .1

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי  .2
 כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: "הוראות הדין"(. 

ידי הקבלן לעובדיו לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה שכר השעה אשר ישולם על 
מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול  תמחיר הקבלן ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם 

 . סכומים המיטיבים עם העובדיםבהתאם ל

 מידי. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו ה

את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם  לפי הדין הקבלן מתחייב להסדיר .3
 העסקה התואם את דרישות החוזה. 

 הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן  ,ואו בדין אם יבקש הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה
 כל עלות נוספת שתידרש.עצמו בובלבד שיישא ב

אם  .1958-חוק הגנת השכר, תשי"חל 24הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .4
 יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. 30בד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של נמנע עו

עבודה(, חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה להקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  .5
. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה 2002-תשס"ב

המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין 
 סח ההודעה המעודכנת לעובד.את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נו

הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה  למועצהאחת לחצי שנה ימציא הקבלן  .6
. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם קבלן במועצהולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים 

 בת הקבלן להמצאת האישורים אינה תלויה בדרישה של המועצה להמצאתםמובהר כי חו. השירותים ועל ידי עורך דין
 מצאת ההצהרות תהווה הפרה של הוראות ההסכם מצד הקבלן, על כל המשתמע מכך. ה-וכי אי

, אישורי רו"ח ביחס לתנאי העסקת העובדים, לרבות תלושי שכרומסמך כל מידע  לפי דרישתה מועצהלהקבלן ימסור  .7
ן כל ידע ומסמך אחר שתדרוש ם, כתבי טענות החלטות ופסיקה בתיקים משפטיים של הקבלן וכמטעם הקבלן, תדפיסי

 המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 5772)י"פ  2011צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב .8
 )להלן: "צו ההרחבה"(, בשינויים שיפורטו להלן:  1736(, 29.1.08)

 צו ההרחבה.ל 5 – 1.א.4קבועים בסעיף על הקבלן לא יחולו הסייגים ה 8.1

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
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ד' לצו( שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על  6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף  8.2
-נסיים )קופות גמל(, תשס"החוק הפיקוח על שירותים פינשל  13שם העובד בקופת גמל )בהתאם לסעיף 

 ( אשר להם מחויב הקבלן החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:2005

 

 

 

 .1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"גל 14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  8.3

ז' לצו ההרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה, עובד 6 –ה' 6.ז.6 –.ה. 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  8.4
רשות בשיעורים המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפ

 המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה שבו העובד  8.5
 הפסיק את עבודתו מרצונו.  

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ל 23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף  8.6
 , לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.2005-תשס"ה

ין בקבלן חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה או שבעל עני 8.7
 הוא בעל עניין בסוכנות.

 הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות כאמור יהיו כדלקמן: .9

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד

5% 5% 10% 

 קרן השתלמות .10

 העובד.הקבלן מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן  השתלמות שתיבחר על ידי  10.1

הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו, יבוצעו ובהתאם לכללים המפורסמים  10.2
הודעה, "עלות וב , "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון",ות תכ"מ המעודכנות ביותרהודעב

  שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה".

 

 

 

"מוצר הפנסיוני" יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" ול 60-הקבלן מתחייב, לא יאוחר מ .11
( )אחד או 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונייים(, תשס"ה)כמשמעותם ב

קופה"( רשימה הכוללת את "ה –יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה 
 הפרטים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של העובד המועסק על ידו  11.1
 לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה. 

ליטתו של העובד או החל פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום ק 11.2
 מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

 העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי עורך דין. 11.3

 הפרשות העובד הפרשות המעביד
הפרשות המעביד 
 לפיצויים

 סה"כ

7.5% 7% 8.33% 22.83% 

 סה"כ  הפרשות המעביד הפרשות העובד

2.5% 7.5% 10% 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_471.htm
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 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. 11.4

סט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את רשימת בחודש אוגו 1-ש פברואר ובחוד 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  11.5
העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא 

 במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד. 11.6

 המתעד את זמני נוכחות העובד במקום העבודה. הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע .12

או על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה בגין הפרה של חוקי העבודה  באופן מידיהקבלן יתחייב לעדכן את המזמין  .13
על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי  למועצה, וידווח כל הוראה מחייבת אחרת החלה ביחס לתחום השירותים

 הממונה.

, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד המועצהיב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם הקבלן יתחי .14
לעניין לפי דין או על ידי המועצה הכלכלה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה 

 שמירת זכויות עובדים. 

 יטולו המידי. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לב

במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי,  .15
לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר 

 הרלוונטי לביקורת לרבות קבצים ממוחשבים. 

 יף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. הפרת סע

ישלחו על ידו באופן במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן והעתקים  .16
 . מידי למועצה

ון מלא של בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקשלו ימים תצהיר מאת ההנהלה  30הקבלן יתחייב להמציא בתוך 
 הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. 

על הפסקת ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על  שהמועצה החליטהמובהר בזאת כי במקרה 
 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.  המועצהתביעה למיצוי מלוא זכויות 

בדבר פגיעה בזכויות העובדים  מהמועצהימים על כל תלונה שתועבר אליו  30 הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך .17
. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. במתן שירותים למועצההמועסקים על ידו 

 למועצה על ידו.  העתק של התלונה וכן תשובת הקבלן כאמור ימסרו

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח נשלל ממנו הרישיון הקבוע במידי ככל ש למועצה באופןהקבלן מתחייב לדווח  .18
 .1996-אדם, תשנ"ו

הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות במשרד, הודעה בכתב בדבר  .19
מדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה למשרד בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן. מיקומה ה

בנוסף, יידרש הקבלן לצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים שירות 
 במשרד.

לשנה ולא יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, מענק  על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, מתחייב הקבלן לשלם, אחת .20
מבסיס השכר המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות  1%מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה 

יובהר כי הקבלן מתחייב המועצה בדומה לעובדי שמירה המועסקים באמצעות קבלני שירות אחרים. מידה שתקבע 
 כום הכולל במלואו.לשלם בכל שנה את הס

 

"עלות  ת תכ"מ בעניין הודעשכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד המפורסם ב
)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה(,  "שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה

בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה 
 משולם המענק. 

יין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר וענ
 יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

 לעובדים המועסקים במתן שירותים למועצה שי לחג .21

 :לעובד שמירהשי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח  21.1

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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ד אשר היה מועסק בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או חל ערב פסח, הקבלן יעניק שי לעוב 21.1.1
 .השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייהלפי העניין. 

 עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.  21.1.2

באחריותו המלאה של ו -בתיאום מראש בין הקבלן לבין המועצהגובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן  21.1.3
 הפסח חג לקראת חלקים, חלקו בשני יינתן . השיכנדרש השיהקבלן לוודא תיאום כאמור ומתן 

 השנה.  ראש וחלקו לקראת

 שי בטובין לחג 21.2

בתיאום מראש בין הקבלן לבין הקבלן יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי  21.2.1
 .ודא תיאום כאמור ומתן שי כנדרשלן לוובאחריותו המלאה של הקב -המועצה
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 נספח ב'1

 הסף המקצועיותתצהיר עמידה בדרישות 

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

למתן  15/2020, במכרז "(המציע"  __________________ )להלן:עת במסגרת הצהנני נותן תצהיר זה  .1
עבור מועצה אזורית חבל מודיעין ולצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות תנאי  ביטחון וסיורמוקד שירותי 

 הסף במכרז.

 

, הוק כלי יריג' לח10עיף לפי  ס, תקףמיוחד בעל רישיון הריני מצהיר בזאת כי  -למכרז 3.3לעניין תנאי הסף בסעיף  .2
 :(תוהרלוונטי ותבחלופ X)יש לסמן  הוא אחד מאלה  , המצורף להצעתנו,1949 –תש"ט 

 עצמו )התאגיד(.  המציע

 .______שם מלא: ____ -שאלו פרטיו במציע מהון המניות 25%-למעלה מאחד מבעלי המניות המחזיק 

 יד במציע: ________________.שם מלא: ___________ , תפק -שאלו פרטיו מנהל/ עובד של המציע

 כאמור. תקף המיוחד הרישיון להצעתנו המצ"ב 

 

כי במועד הגשת ההצעות למכרז למציע יש  הריני מצהיר בזאת -למכרז .43לעניין תנאי הסף בסעיף  .3
המקבלים ממנו מנויים לקוחות  (10,000-, לא פחות מ)יש לציין את מס' הלקוחות המנויים____________ 

 אבטחה ומיגון.   וקדמ שירותי

 

ה צהמציע הוא בעלים ומפעיל של מוקד פריהריני מצהיר כי  -למכרז 3.5.4 -3.5.3פים לעניין תנאי הסף בסעי .4
בו בעת אזעקה נפתחת אוטומטית תמונת רואה" "מוקד בשבוע, וכולל  ימים 7שעות ביממה,  24הפעיל ומיגון 

 .המצלמה הרלוונטית מאתר הלקוח

ת מספר שנות הותק, לא )יש לציין א רצופות למציע ותק של ____ שניםן להגשת הצעות במכרז נכון למועד האחרו
  בהפעלתו של "מוקד רואה" כאמור. (רצופות שנים 5-פחות מ

 

ממוקם לעיל בתצהיר,  4האמור בסעיף  המוקד של המציעהריני מצהיר כי  -למכרז .63לעניין תנאי הסף בסעיף  .5
 ממוקם במרחק נסיעה של ____בכתובת __________________. מוקד זה  מוקדל ולפי רישיון העסק בפועל

ממשרדי  ק"מ 50, שלא יעלה על google maps מרחק הנסיעה לפי)יש לציין את   ממשרדי המועצה. ק"מ
 (, שוהם10המועצה ברח' מודיעים 

בתנאי הסף במכרז, ומכאן  ידוע לי כי המועצה תסתמך על המידע הכלול בתצהיר זה לצורך בחינת עמידת המציע .6
כן הובהרו לי המשמעויות -ברורה לי חשיבות הבדיקה והאימת של כל המידע הנ"ל לפני חתימת תצהיר זה. כמו

 .בזוהפליליות של מסירת תצהיר כ

   ., להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזהו שמי .7

 

___________________                ____________________ 

 חתימה                                  תאריך    

 עו"ד אישור

בפני  ה/.ר. _____________, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיעמהנני הח"מ_________________, עו"ד 
אמת שאם לא כן  הצהירל ה/כי עליו ה/_________________ ת.ז. ______________  ולאחר שהזהרתי אותומר/גב' 

 פני.בעל תצהיר זה  מ/הלעונשים הקבועים בחוק, חת ה/צפוי תהיה/יהיה

__________________ 
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 2נספח ב'

 תצהיר שמירה על זכויות עובדים

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

למתן  15/2020 , במכרז"(המציע"  __________________ )להלן:במסגרת הצעת הנני נותן תצהיר זה  .1

  עבור מועצה אזורית חבל מודיעין. מוקד ביטחון וסיורשירותי 

יר זה ניתן לאחר , ותצהובשם כל בעלי הזיקה בו המציעמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני .2

" לצורך בעל זיקה". לרבות עם כל בעלי הזיקה –שערכתי בירור יסודי עם כל הנוגעים בדבר באשר לפרטיו 

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב ל2סעיף כהגדרתו ב –תצהיר זה 

 וההסכמים ההרחבה יצוו, העבודה דיני פי על עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיו את לקיים מתחייב המציע .3

 .המכרז נשוא השירותים אספקת לצורך כמעסיק מציעה על החלים הקיבוציים

 :(תוהרלוונטי ותבחלופ X)יש לסמן  במכרז לתנאי הסף 3.7.2 – 3.7.1לעניין סעיפים הצהרות  .4

 .למכרז 6ב' כנספחלפי הרשימה הרצ"ב  -"חוקי עבודה וצווי הרחבה" לעניין סעיף זה,

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב ל2גדרתו בסעיף כה -"בעל זיקה"

 הרשעות (א

בגין  ביותר משתי עבירותבפסק דין חלוט זיקה אליו מציע ובעל ה לא הורשעועד למועד הגשת ההצעות במכרז 

חלפו שלוש  הגשת ההצעות למכרזבמועד – אם הורשעו ביותר משתי עבירותו, הפרת חוקי העבודה וצווי ההרחבה

 . לפחות ממועד ההרשעה האחרונה שנים

 -או לחילופין

בגין הפרת  ביותר משתי עבירותבפסק דין חלוט ובעל זיקה אליו  המציע הורשעועד למועד הגשת ההצעות במכרז 

שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה  חלפוטרם  רזהגשת ההצעות למכבמועד ו, חוקי העבודה וצווי ההרחבה

 . האחרונה

 יש לפרט להלן את כל הפרטים בגין כל ההרשעות:

)תאריך  ההרשעה מועד  .1

 מדויק(

 ההרשעה ניתנה שבגינו סעיףהו החוק ' ההליך מס

    

    

    

    

    

 

 עיצומים כספיים (ב

או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים  המציעעל  ולא הוטל שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז בשלוש השנים

יראו מספר הפרות  זהלעניין בגין הפרת חוקי העבודה וצווי ההרחבה.  המהוות עבירה בשל יותר משש הפרות

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
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שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה 

 .עו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכרהמסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצ

 -או לחילופין

בשל או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים  המציעעל  הוטלו שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז בשלוש השנים

הן יראו מספר הפרות שבשל זהלעניין בגין הפרת חוקי העבודה וצווי ההרחבה.  המהוות עבירה יותר משש הפרות

הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר 

 . והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר

 להלן פירוט העיצומים כאמור:

' מס

 סידורי

 הטלת מועד

 הכספי העיצום

 הכספי עיצוםה הוטל הפרתו שבגיןוהסעיף  החוק

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

 

 

 

 

 (תוהרלוונטי ותבחלופ X)יש לסמן לתנאי הסף  3.7.3עניין סעיף הצהרות ל .5

 .למכרז )א(6כנספח ב'הרצ"ב חוקי העבודה  -"דיני עבודהלעניין סעיף זה, "

 הרשעות (ג

או מי מבעלי הזיקה אליו בשל הפרת דיני  יעהמצ לא הורשעשקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז  בשלוש השנים

 העבודה. 

 -או לחילופין



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -בראש סומך, עו"ד משרד כל הזכויות שמורות ל© 

 

 34 חתימה וחותמת המציע: ____________ 

או מי מבעלי הזיקה אליו בשל הפרת דיני  המציע הורשעשקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז  בשלוש השנים

 העבודה. 

 להלן כל הפרטים בגין כל ההרשעות:

)תאריך  ההרשעה מועד  .2

 מדויק(

 ההרשעה הניתנ שבגינו סעיףהו החוק ' ההליך מס

    

    

    

    

    

 קנסות (ד

מינהל ההסדרה על ידי  לא נקנסואו מי מבעלי הזיקה אליו  המציע שקדמה למועד הגשת ההצעות במכרז בשנה

מספר קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו . ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודהוהאכיפה במשרד הכלכלה 

 .כקנסות שונים

 -או לחילופין

מינהל ההסדרה על ידי  נקנסואו מי מבעלי הזיקה אליו  המציע שקדמה למועד הגשת ההצעות במכרז בשנה

מספר קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו . ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה והאכיפה במשרד הכלכלה

 .כקנסות שונים

 להלן פירוט הקנסות כאמור:

 העיצום הטלת מועד סידורי' מס

 יהכספ

 הכספי העיצום הוטל הפרתו שבגיןוהסעיף  החוק

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

להמציא באופן מידי כל מסמך או מידע לצורך כל בירור הקשור בהצהרותיו לעיל לפי דרישת  מתחייב המציע .6

 המועצה. 
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י, במתכוון או שלא במתכוון, כי המועצה תסתמך על האמור בתצהיר זה, ועל כן מסירת מידע שגו למציעידוע  .7

, המציעעלולה לפגוע בהליך המכרז. במקרה שכזה, המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות שהוגשה עם הצעת 

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר ואו נוסף הנתון לה לפי המכרז ולפי כל דין.

 3-בדבר הרשעות ב מצ"ב להצעתנו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה .8

השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, קנסות בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעות במכרז 

 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז.  3-ועיצומים כספיים ב

   ., להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזהו שמי .9

 

____________________                ____ ________________ 

 חתימה                                תאריך    

 עו"ד אישור

בפני  ה/.ר. _____________, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיעמהנני הח"מ_________________, עו"ד 
 אמת שאם לא כן הצהירל ה/כי עליו ה/_________________ ת.ז. ______________  ולאחר שהזהרתי אותומר/גב' 

 פני.בעל תצהיר זה  מ/הלעונשים הקבועים בחוק, חת ה/צפוי תהיה/יהיה

 

__________________ 

 ,עו"ד                  
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 )א(2נספח ב'

 לכבוד

 

  חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 

 הצהרה מעביד אודות עלויות שכר עובד סיור יזום/שוטף ונספח תמחירי

 ולחתום 2+ 1בסעיפים  להשלים את העלויות השעתיות על המציע

 במחיר לשעת עבודה לסיור יזום/שוטף המוצע על ידו במכרז נכללועל המציע לוודא שעלויות 

 

עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא סיור יזום/שוטף )ככל שהאופציה תמומש( השכר שישולם על ידינו לעובד  .1

 _______ שקלים חדשים לשעה.  -יפחת מ

, להלןהרצ"ב תמחיר ב, כולל כל המרכיבים המפורטים במקרה האמור לעיל בודהעלות השכר למעביד לשעת ע .2

 _______ שקלים חדשים לשעה. -לא תפחת מ

מוצהר בזאת כי מחיר לשעת עבודה המוצע על ידנו במכרז כולל בתוכו את כל האמור והנדרש לעיל ועל פי דין,  .3

 וכולל גם תקורות ורווח עבורנו.

 .שחל על ההתקשרותשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם עלות השכר תעודכן בהתאם ל .4

ולא יפחת למתן שירותי סיור יזום/שוטף )ככל שהאופציה תמומש( אצלנו  שיועסקושכרם של העובדים  .5

 .מהוראות התכ"מ והעדכונים שיתפרסמו מדי פעם בפעם על ידי החשב הכללי

 :_____________________________המציעפרטי 

 

 תאריך:__________________________________

 

  :_________________________________וחותמת חתימה
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 לעובדי סיור יזום/שוטףישלם  הקבלןמרכיבי השכר לעובדים ועלות השכר המינימאלית אשר 

 

 כללי .1

ירה וכן מרכיבים הודעה זו מציגה את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום השמ .1.1

כדי לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות  נוספים, 

 ה ולקיים את כל תנאיו.בהגשת הצעה במכרז מתחייב הקבלן שלא לשלם פחות מדרישות נספח ז עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלהלן בוצע לפי  .1.2

שבתוקף מיום  01ת מהדורה  14מהדורה  7.3.9.2נכונות למועד פרסום הוראת תכ"מ  2הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.3

בעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות . יתכנו שינויים בתעריפים השונים, הנו1.11.2019

 בתחום. 

במקרה בו חל שינוי כלשהו בטבלת רכיבי השכר ו/או פורסמה בהוראת התכ"מ טבלה מעודכנת מזו התחייבות  .1.4

הקבלן היא לעמידה בדרישה העדכנית ביותר ולא תשמענה טענות כלשהן מצד הקבלן ו/או מציעים אחרים בעניין 

 זה.

ן הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם או צו למע .1.5

הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם 

 העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לטבלה.

 ובדי השמירהנספח תמחירי לע .2

וצווי  2012בדצמבר  4, בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 2019בנובמבר  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .2.1

 :2016בדצמבר  22ומיום  2014באוקטובר  2הרחבה מיום 

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12  ₪ 

ר שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה, המוגד

לחודש עבור ₪  5,300בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה, יעמוד על 

 לשעת עבודה.₪  29.12משרה מלאה, קרי 

 .22.12.2016צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.34  ₪ 

(4.62%) 

 השנים הראשונות, הכול בהתאם 4-ימי חופשה בתשלום ב 12

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

 להלן.ראה פירוט זכאות לשנים הבאות 

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 02.10.2014והאבטחה מיום  צו הרחבה בענף השמירה

 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H100.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 הערות  

 חגים
1.01  ₪ 

(3.46%) 

ה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם ימי חג בשנ 9-העובדים זכאים ל

העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג, אלא אם נעדרו בהסכמת 

 המעסיק. 

 .19, סעיף 02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  מקור:

 הבראה
1.38  ₪ 

 

 ליום. ₪  432עומד על  2019ערך יום הבראה לשנת 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה ישולמו 

 לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה.

כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה ף זה תערי

  והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה מעבר 

 להיקף משרה מלאה. 

 .3.6ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום : מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .13.3.0.1, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 

 הפיקוח חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת

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

העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת 

בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים 

 על ידי ההסתדרות הכללית.

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

 ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

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

 גם בגין תמורת עבודה זו.

 מקיף במשק.צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקור: 

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .02.10.2014יום צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מ

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 הערות  

 פיצויים
2.74  ₪ 

(8.33%) 

 שירותים על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

בסעיף ההתקשרות. זאת למרות האמור הראשון להעסקתו לצורך ביצוע 

 .ה לצו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה6

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

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

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

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

 , לפי העניין(.150%

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

 . 6%ריש ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפ

 .1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 ביטוח לאומי
1.17  ₪ 

(3.55%) 

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

 . 7.6%לשכר זה משולם 

כר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך, יודגש כי בחישוב רכיבי הש

מהשכר  60%וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 הממוצע במשק. 

חוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט ב

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

 ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

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

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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 הערות  

 קרן השתלמות
2.46  ₪ 

(7.5%) 

 

קבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן השתלמות ה 2014בנובמבר  1החל מיום 

לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל קבלן 

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

 זהות קרן ההשתלמות.

 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו )גם עבור 

לעיל( בתוספת דמי הבראה. ההפרשה  עובדים ששכרם גבוה מהשכר

 תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 

 

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור הגמול 

המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור 

 השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.  

ור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לקרן אחת לשנה הקבלן ימציא איש

 השתלמות לעובדים.

 04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום מקור: 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  

   41.68₪ סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל 

לעובד, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה 

 ליום עבודה.  ₪ 26.4הנוכחית היא 

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, העלות תחול על הקבלן 

 כחלק מהצעתו במכרז והוא לא יהיה זכאי לפיצוי/שיפוי בגין כך.

מקור: צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה 

 לעבודה וממנה.

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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הפרשות לגמל בגין 

 החזר הוצאות
 (5%) 

ת נסיעה בלבד לקופה אישית הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאו

 על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.

רכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות 

 לעובדים.

  04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

  מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המזמין כנגד קבלת אישור רואה חשבון על 

ביצוע התשלומים בפועל, אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד בחברה בתקופת לק

ההתקשרות עם המועצה, או לפי צבירת ימי המחלה של העובד 

בתקופת עבודתו במועצה. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו 

 החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

חוק דמי מחלה התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 

אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות  ,1976-התשל"ו

לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו 

ימי מחלה אך לא יותר  24ובסה"כ  -מעביד או באותו מקום עבודה 

פי  יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על 130 -מ 

 חוק דמי מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

 .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחה .3

בענף  עובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו ההרחבההבמקרה שבו  -שעות נוספות  .3.1

 השמירה והאבטחה. 

חודשי עבודה ומעלה זכאי לחופשה בתשלום, בנוסף לימי החופשה  6כל עובד המועסק  -חופשה מסיבות משפחתיות  .3.2

 כדלקמן: 3.5בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

 ימי חופשה. 3 -לרגל נישואין זכאי העובד ל  .3.2.1

 יום חופשה. 1 -בנו/בתו זכאי העובד ל לרגל נישואי  .3.2.2

 .יום חופשה 1 -לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל  .3.2.3

פחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה, יהיה זכאי עובד שבן מש - היעדרות ביום הזיכרון .3.3

או לנכות משכרו. לעניין זה להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו 

 נו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ סבתו.ב -"בן משפחתו" 

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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ימים ויהיה זכאי לשכר מלא בגין ימי  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  - ימי אבל .3.4

 היעדרותו מהעבודה, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

 , הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי העובד.3.2 - 3.4בהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים יו

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה .3.5

מספר שנות עבודה אצל המעסיק או 

 במקום העבודה
 פר ימי חופשהמס

 ימי עבודה 12 1 - 4

 ימי עבודה 13 5

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 - 8

 ימי עבודה 23 ואילך 9

 

. במועצההעובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  - ימי הבראה .3.6

ת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצא

 עבודתו של העובד במועצה, בהתאם לאמור להלן: 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11  10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 אילךו 25 -מהשנה ה

 

התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים, על בסיס  ור רואה חשבון על ביצועישולם כנגד איש - מצוינות מענק .3.7

  .ובכפוף לאישורה מראש שאישרה המועצהאמות מידה 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה זו )גם  1%גובה המענק יהיה  .3.7.1

ו ביום מנוחה )ככל עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות א

 שהעובד זכאי לו( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.   .3.7.2
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המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך   .3.7.3

 )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(. שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו  .3.7.4

 כמעסיק.

וגובהו יתואם מראש ויאושר מראש מול המועצה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(  - שי לחג .3.8

  במועצה.י התעריף המעודכן יעודכן על פו

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. .3.8.1

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה  שלו  .3.8.2

 כמעסיק.
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 3נספח ב'

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 

 לכבוד 

 המועצה(  -)להלן  חבל מודיעיןצה אזורית מוע

 

 .,א. נג.

 - 15/2020( במסגרת הצעתי במכרז מציעה -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   למתן שירותי מוקד ביטחון וסיור

 ה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ביאהמועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 כדלקמן : הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "
לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, 

 .זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״ ןב -לעניין זה, ״קרוב״ 

 המקומיות הקובע: )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .2.2

בר ח  -חבר מועצה״ לעניין זה, ״ .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.למועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

 הקובע כי:לפקודת המועצות )נוסח חדש(  59סעיף  .2.3

כל חלק   ,פושותסוכנו או  ,זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם צה שנעשה עם המועאו עסק חוזה  או טובת הנאה בכל

העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 
 ״.מספקת

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

 סוכן או שותף. שאני לו  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי המועצה אין לי: מליאתבין חברי  .3.1

אחוזים בהונו או ברווחיו  עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .3.2
 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

 היה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.ידוע לי כי המועצה ת .4

 אמת. וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

מועצות מקומיות )ה צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .6
 89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן אזוריות(

 , ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חותמת וחתימת  ______________תאריך:_
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 4ב'נספח 

 1976 –תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 לתצהיר 7 -4* נא להקפיד על סימון היכן שנדרש בסעיפים 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 
  היר/ה בזאת, כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצ

  

(,  המציע")להלן: "________________________  מציעאני משמש כ_____________________ אצל ה .1
, ומוסמך ליתן "(המכרז" )להלן: חבל מודיעיןאשר פרסמה המועצה האזורית  15/2020 שהגיש הצעה למכרז

 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 כחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה ו .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל –א חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הו -"בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  שכר העבודה.מטעם המציע על תשלום  

 .1981-הגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכ      -    "שליטה"

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה

 2002 באוקטובר 31 -"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס ,
י חוק שכר ו/או לפ 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

  לפי חוק עובדים זרים 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
,אך  1987-י חוק שכר מינימום, התשמ"זו/או לפ 1991-ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כד

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 :במשבצת המתאימה( X)סמן הנני מצהיר בזאת כי  .5

       לא חלות על המציע. 1998 -שנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ת 9הוראות סעיף 

 

       אותן. חלות על המציע והוא מקיים 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף   

 xחלות על המציע נדרש לסמן  9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה(

      עובדים. 100-ע מעסיק פחות מהמצי 

 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 
 לשם –הצורך ובמקרה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות
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  יישום  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
נה כאמור ואם קיבל הנחיות , הוא פ1998  -חזכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ" לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 
 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .8
 .אם יוכרז כזוכה ימים ממועד ההתקשרות 30תוך החברתיים, ב

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

__________ 
  חתימה  

 אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר. ___________ שכתובתי 
___________ שזיהה/תה לפי ________________, מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' _

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו 

 .בפניי

 

_______________ 
 עו"ד חתימה וחותמת
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 5נספח ב'

 15/2020 תיאום הצעות במכרז-תצהיר אי

(, מציעה -אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה אצל _______________ )להלן 
 לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 תום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. אני מוסמך לח .1
 ההצהרות האמורות בנספח זה נכונות ביחס למציע וביחס לכל בעליו, מנהליו ועובדיו. .2
 אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. .3
סם ע"י מועצה שפור למתן שירותי מוקד ביטחון וסיורתצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי  .4

 . חבל מודיעיןאזורית 
המחירים בהצעת המציע נקבעו והוחלטו על ידינו באופן עצמאי ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או  .5

 עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו  .6

 פוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.את ה
 לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .7
 לא היינו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. .8
 הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא היינו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש  .9

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי  .10
 אחר.

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת  .11
 ההצעות.

 תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על .12
 

 תאריך _________ 

 

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 המציע  ______________  חותמת וחתימת

 

 אישור עו"ד

__________, אני הח"מ __________________ עו"ד _________________, מ.ר. ___________ שכתובתי ______
מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה _________________ / המוכר/ת לי אישית, 
 .כן התצהיר לעיל וחתם/ה עליו בפניילעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תו

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 6נספח ב'

 צווי הרחבהבתוספת השלישית לחוק הגברת האכיפה ורשימת  רשימת חוקי עבודה

 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית. •

 וק חופשה שנתית.לח 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  •

 לחוק חופשה שנתית. 13ון חופשה לפי סעיף תשלום פדי •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

הפרק הרביעי לחוק  ם להוראות היתר שניתן לפי הוראותבשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא סקהאיסור הע •

 שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9נוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף במ סקהאיסור הע •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  •

 לחוק עבודת הנוער. 20נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק עבודת הנוער. 21נער במנוחה השבועית לפי סעיף  סקהור העאיס •

 לחוק עבודת הנוער. 24נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק עבודת הנוער. 25נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

כשניכוי הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי  –הגנת השכר לחוק  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  •

 הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף  •

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  •

 .1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז תשלום שכר מינימום לפי  •

יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף  •

 .1957-התשי"ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. •

 

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. •

 נסיעה לעבודה וממנה.צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות  •

 צו הרחבה לפנסיה חובה. •

 צו הרחבה לעניין דמי חג. •

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. •

 .1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  •

 .2009צו הרחבה בענף השמירה  •

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
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 )א(6נספח ב'

 רשימת חוקי עבודה 

 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946עבודה, פקודת הבטיחות ב -

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

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

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-שמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ת -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

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

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .2001-וק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"אח -

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

 .1997-תשנ"ז א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,5סעיף  -
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 נספח ג'

 _____________אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית חבל מודיעין לבין 

הקטנת סכומי ביטוח )אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

וח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביט תפסול מידית את הנספח

 נספח אחר מלבד הנספח הזה( 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
ח למעט במקרה שבו וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור

 שם: 

 עיןמועצה אזורית חבל מודי

 שם 

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

מועצה אזורית חבל מודיעין והגופים  ☒
המשתייכים אליה  וועדי הישובים, ותאגידים 

 שבבעלותה 

 ת.ז./ח.פ.

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען :

 10רחוב מודיעים  

 שוהם 

 

 

 

 םכיסויי

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

השתתפות  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 עצמית

כיסויים 
נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 שקל 5,000,000     צד ג'

 למקרה ולתקופה

  309  302   שח
312  318  
315  329 
329  305  
328 

 שקל למקרה  6,000,000     אחריות מעבידים

 לתקופה 17,000,000

 

    שח

319  315 
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 םכיסויי

 אחריות מקצועית 

 

    1,000,000 

 שקל למקרה ולתקופה 

---------- 

    שח

301  302  
303 

---------
- 

          אחר
 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ותים פירוט השיר

 אבטחה 001מתן שירותי מוקד ביטחון וסיור קוד שרות 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60לתוקף אלא  שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס
 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 1'פח דנס

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________        ,לכבוד

  סניף: _______________                  חבל מודיעיןאזורית מועצה 
 _____מיקוד: _________        נ.,א.ג.

 תאריך: ______________        

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

 פומביבקשים למכרז ( בנוגע להגשת הצעת המהמבקשים -______ )להלן ________________פי בקשת ___-על .1
 . ש"ח 11,500אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מוקד ביטחון וסיורלמתן שירותי  15/2020 מס'

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה 

ה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול
 כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  .3
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת ל .4

 ועד בכלל. 2.8.2020 יוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .6

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 2'נספח ד

 ערבות בנקאית לביצוע

 זוכה בלבד. תוגש על ידי השמגישים עם ההצעה ערבות ההצעה/מכרז אינהערבות זו 

 בנק: ________________        ,לכבוד

 סניף:_______________                    חבל מודיעיןאזורית מועצה 
 מיקוד: ______________        נ.,א. ג.

 תאריך: ______________        

 

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

 ,__________ביצוע הסכם מיום _הבטחת ( להמבקשים -__ )להלן __________________פי בקשת __-על .1
בתוספת הפרשי  ₪ 30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מוקד ביטחון וסיורלמתן שירותי 

 (.הפרשי הצמדה -המפורט להלן )להלן  הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,ם עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכו .2
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
 ר לחיוב כלשהו כלפיכם.למבקשים בקש

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  .3
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

מרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר לשכה הידי ה-שמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם עלמ -"מדד" , במכתבנו זה .4
 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

כי המדד  ,(המדד החדש -י ערבות זו )להלן פ-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
יהיו הקרן  ,(המדד היסודי -שפורסם ביום _______ )להלן / ___  ______החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 רשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.והפ

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .6

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. .7

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .8

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                 
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 ה'נספח 

  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך

 ,לכבוד
  (המועצה -)להלן  חבל מודיעיןאזורית מועצה 

 

 ג.א.נ

   15/2020 מס' פומבימכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון

  קד ביטחון וסיורלמתן שירותי מו

______________, מצהירים, מסכימים  נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________ ,אנו הח"מ _____________
 ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

  נספחיועל המכרז קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת הסכם  .1
 (.מסמכי המכרז - )להלן

ירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, הננו מצה .2
וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים  ןשיטת ביצועהנדרשות,  כמויות וטיב העבודות את תנאי הסביבה, לרבות

 לקיום התחייבויותינו.

מתחייבים בזה לבצע וכי המכרז, הננו מגישים הצעתנו זו כל תנאי ומסמשל לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
התמורה  - )להלןבנספח זה את העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים 

 (.ותנאי התשלום

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .4

או בתוך פרק זמן  ,הודעת הזכייהימים ממועד  7תוך ועצה ולהעבירם למלחתום על כל מסמכי המכרז  .4.1
 ידכם.-יקבע עליאחר, כפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף  .4.2
 העבודות.

התחלת  צו פיל -ידכם -יקבע עליכל כפי שה -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .4.3
 עבודות ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז.

 - או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם במועד חתימת ההסכם ,להפקיד בידיכם .4.4
כל האישורים במסמכי המכרז וכן העתקים של הנדרשים  ואישורי הביטוח פוליסות הביטוחם של העתקי

 התחייבויותינו.ביצוע את הערבות הבנקאית להבטחת מכרז ובמסמכי ה יםנדרשהוהמסמכים האחרים 

נחתם כאילו המכרז,  מסמכי/אותנו הסכם וחייביכי מיום חתימתנו על הצעתנו זו,  ,הננו מצהירים ומתחייבים .5
חתום כם הסאילו היה כ ,פיו-רשאית המועצה לחייב אותנו עלום על ההסכם כלל, ידנו, וגם אם לא נחת-עלההסכם 

 מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה.וזאת לבינינו,  בין המועצה

6.  

מייפים ו כנדרש במכרזלטובתכם  בטחונותכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה  .6.1
ו/או לא נקיים את הוראות המכרז כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  ,את כוחכם באופן בלתי חוזר
ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל  7וך ו/או לא נחתום על ההסכם ת

הודעה או  ללא, זאת הבטחונותמועד אחר כפי שתקבע המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את 
ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד  מראש התראה כלשהי

 לכל צעד שתנקטו.

בטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ההסכם, ערבות לה .6.2
 3כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של אורך פה לק, שתעמוד בתוכמפורט בהסכם בנקאית אוטונומית

 התחייבויותינו. חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את
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חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  3היה בתוקף ותחייב אותנו במשך אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו ת .7
 . במידה ובמהלך תקופה זו נידרש מועצההידי -ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 ללא דיחוי. כןעשה נידכם לקיים את התחייבויותינו, -על

פי מסמכי -, הכוחות והמטרות שלנו עלנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויותא -)במקרה של תאגיד(  .8
 היסוד של התאגיד המציע.

אי ידיעה או אי הבנה של תנאי המכרז  ה בדברשתתבסס על טענ הדריש/המוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .9
 או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

ת, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי הננו סיון ובעלי יכולת ארגונייהננו מצהירים כי אנו בעלי ידע ונ .10
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד יעומדים בכל תנאי הנ

 ביצוע העבודות.לצורך  הנדרש ובמצב תקין ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נסיון ובמספר מתאים ומספיק

 במכרז.  הזוכהאמות המידה לבחירת ההצעה  מבינים את אופן אנו .11

מען הסר ל .להלןבהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה כמצוין  .12
הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל  לא תנתן לנו כל תמורה נוספת.ספק, ידוע ומוסכם עלינו כי 

מפורטים במסמכי המכרז, כתבי הכמויות, המפרטים הטכניים וכיו"ב והמחירים העבודות, על בסיס הנתונים ה
 כוללים את כל החומרים, הציוד וכיו"ב שנדרש להם לצורך ביצוע העבודות.

  .מחיר ביחס לכל רכיבי כתב הכמויותיש לנקוב בהובהר לנו כי  .13

  .הצעה שלא תתייחס לכל רכיבי כתב הכמויות תפסל על הסף ולא תובא לדיון

   -הצעת מחיר .14

 

 

 לתמורה המבוקשת לעיל יתווסף מע"מ כחוק.   -

 

 כל רכזת אזעקה תיחשב כמערכת אזעקה אחת גם אם היא מחולקת למספר מדורים/ מרחבים. *

 

לנקוב במחיר הכולל עד שתי ספרות  יש)א( למכרז. 2השכר עליהם הצהיר המציע בנספח ב'עלויות המחיר המוצע כולל את ** 
 לאחר הנקודה העשרונית. 

 

 

 

 .למשתתפי המכרזבהוראות מחיר יעשה בהתאם לפרמטרים שנקבעו צעות השקלול ה

לא ל -מחיר בש"ח  יחידה רכיב
 מע"מ

מחיר גלובלי  *אזעקה רגילה שירות מוקד וסייר למערכת
 לחודש

 לחודש___________ ₪ 

למערכות אזעקה משולבות  וסייר "רואה"שירות מוקד 
 מצלמות* 

מחיר גלובלי 
 לחודש

 לחודש___________ ₪ 

 עבודה לשעתמחיר  **)מאבטח + ניידת( שוטף/שירות סיור יזום
)יש לנקוב במחיר 
הכולל עד שתי ספרות 
לאחר הנקודה 

 העשרונית(

 לשעה__  __ ₪     .__  __  
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 .מערכות אזעקה רגילות 50-כקיימות  פרסום המכרזיצוין כי במועד 

 

  .ו/או שימוש בסיורים יזומים בתחומה אזעקה משולבות מצלמותמערכות ת להתקין בעתיד המועצה בוחנת את האפשרו

 

מודגש כי הנתונים הנ"ל הנם לצורך הגילוי הנאות לכלל המציעים, אולם אין בהם כדי לחייב את המועצה, בשום צורה 
ות )להוסיף או להפחית( את ואופן, לכמות מינימאלית ו/או מקסימאלית של מערכות ושירותים. המועצה רשאית לשנ

 כמות המערכות לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהדבר יקנה זכות לשינוי בהצעה/תמורה של המציע.

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו והצעתנו זו:

 _______________________ :_____, כתובת_______________ :שם המציע

 פקס:____________________________ , _____________________טלפון:_____

 _________________________ :כתובת דוא"לשם איש קשר: ____________________, 

 סלולרי איש קשר: _________________________

 

 

 : ___________________________תאריך: _______________, חותמת וחתימת המציע

                       

 אישור עו"ד

 

"( מאשר המציע)להלן: "מס' רישום ______________  אני הח"מ ______________ עו"ד של _________________, 
הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________ )חברה בע"מ / שותפות רשומה / אגודה שיתופית, אחר:  המציעבזה כי 

לו ההחלטות הדרושות לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת התקב המציע___________(; כי אצל 
, על ההצעה ועל במציעבמכרז; וכי בתאריך _______ חתמו ה"ה ____________________, שהם מורשי חתימה  המציע

 לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל. מציעבאופן המחייב את מסמכי המכרז, 

            

 חתימה + חותמת עו"ד                    


