
1 
 

               ________________________                                    ______________________________ 
     

  הספק                                                              המכללה האקדמית אחוה                 
 

  
  

 

 

 
 

 9/2015מכרז פומבי מס'  
  

 לאספקת שרותי שמירה ואבטחה

 

 

 

  .מכללת אחוהמסמך זה הינו רכוש 

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש 

 מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת הצעה למכרז. 

 אחוה.  תהאקדמי מכללהכל הזכויות שמורות ל
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 הנחיות למציעים 

 

  לאספקת שרותי שמירה ואבטחה מחיר "( מבקשת לקבל הצעותמכללהה)להלן: " המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(

  "( בשטח המכללה הכל כמפורט בנספח ג'. שירותה)להלן: "

ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם  מכללהשל ה החוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הנם רכוש

 במכרז.הגשת הצעה כנדרש 

 .והצעה כאמור תיפסלאין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה 

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים את מלוא 

הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות 

כרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחתימה המ

 מלאה במקום המיועד לכך.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות 

/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו

 להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

 

את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ואשר תוכנס 

 .12:00 בשעה 26.5.2015ד יום , במשרדי התפעול, ע1קומה  3במכללת אחוה, בניין לתיבת המכרזים 

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים מוטלת 

 על המציע בלבד. 
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 תנאים מוקדמים כלליים .2

 

 להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכרז. 

. בנוסף לכך, על המציע לעמוד בתנאי הסף המכללהמכרז של  תנאים אלו הנם תנאי הסף הכללים הרלבנטיים לגבי כל

 להלן. 3המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 

 

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, 

הצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ה מכללהבאופן הנדרש, ייתן ל

את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות  ת לעצמהשומר המכללה

 למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.

ר מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישו

 ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

 תנאים כללים להגשת ההצעות:  .2

 המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל. .2.1

עימן קלון, לדעת המכללה, ו/או בעבירות המציע ו/או מנהליו אינם בעלי הרשעות בעבירות פליליות שיש  2.2

 הקשורות במתן שירותים, ואל הוגש כנגד מי מהם כתב אישום בעבירות מעין אלה. 

לחוק חוקרים פרטיים  18המציע בעל רישיון למשרד שירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה לפי סעיף  2.3

 . 1972-ושרותי שמירה, תשל"ב 

 לפחות במתן שירותי שמירה ואבטחה. ארבע שניםשל  המציע בעל ניסיון מוכח 2.4

חברות שמירה שכל עיסוקן במתן שירותי מיקור חוץ של שירותי שמירה באמצעות צוותים מיוחדים  2.5

 המוכשרים במיוחד למטרה זו ולא חברות להן רישיון קבלן כוח אדם המעניקות שירותי כוח אדם.

 כחוק.     למציע אישור ניהול ספרים וניכוי מס  2.6

    , 'ו כנספחעל המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם         2.7

 .  1976-הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו             

י כל דין לגבי תאגידים אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פ  2.8

מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד/ רו"ח על היות התאגיד קיים ועל היות 

 (. ו'כנספח החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח המופיע 

   על ביצוע תשלום עבור השתתפות במכרז. קבלה 2.9

שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז. את ₪  350ניין להשתתף במכרז נדרש לשלם סך של מציע אשר מעו

של  העתק. להצעתו, על המציע לצרף קומת קרקע, במח' גבייה 3ם ניתן לבצע במכללת אחוה, בבניין התשלו

 הקבלה אשר נשארה בידיו לאחר ביצוע התשלום. 

ל המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. ע 2.10

"פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום 
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בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחתימה מלאה 

 במקום המיועד לכך.

 כרז, יידרש המציע להשאיר בידי המכללה את פרטיו ואת פרטי איש הקשר מטעמו. במועד קבלת מסמכי המ

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למזמין את הזכות להחליט על  פסילתה המיידית של 

 הצעת המציע.

הזכות  כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למכללה את 

במידה והצעת המציע תוכרז  ,לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה

 תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.  ,כהצעה הזוכה

נגד  על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני  עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות   2.11

המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז )בנוסח 

 (. 'חכנספח  המצורף למכרז זה

 :ור יחד עם הצעתו ערבות בנקאית כמפורט להלןעל המציע למס 2.12

. כנספח ה'ף להסכם על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצור 2.12.1

 אחוה ה האקדמיתמכללהלפקודת  (₪אלף  עשרים וחמישה ) ₪ 00025, הערבות תהיה בסך של

 .26.7.2015ליום ועד  26.5.2015מיום  ובתוקף 

לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את  תהיה רשאית המכללה 2.12.2

 בו אחד מאלה: טענותיו בפניה בכתב אם התקיים 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  2.12.2.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .2.12.2.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  2.12.2.3

 במכרז. 

שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  אחרי 2.12.2.4

 עם הזוכה במכרז.  המכללהתנאי מוקדם ליציאת ההתקשרות של 

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או רישום  2.12.3

 השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

עד לקבלת החלטה סופית בדבר  המכללההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת  2.12.4

 המציע הזוכה במכרז. אי הארכת תוקף הערבות, יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. 

ללא צורך  כללהסכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו למ 2.12.5

 בהוכחת נזק כלשהו.  

גבוה יותר  ת בכל זמן להוכיח כי נזקההיה רשאית המכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   2.12.6

 הו/או כדי לשלול ממנ המכללהמסכום הערבות ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי למנוע מ

 להעלות כל טענה ולדרוש ממנו כל סעד העומד לו על פי כל דין. 

 את תואמת תהא שלא ערבות. שנקבעו ובמועדים המצורף לנוסח בהתאם היותל צריכה הערבות  2.12.7

 .ההצעה את לפסול הזכות את למכללה תקנה הנדרש
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אישור רו"ח המעיד כי השכר המשולם לעובדי הקבלן המציע ולעובדי קבלני המשנה מטעמו אינו נמוך משכר  2.13

וכי משולמים להם  1987 -ימום, התשמ"ז המינימום המעודכן במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינ

 מלוא התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם. 

 36-תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל ביום משלוח הודעת הזכייה על ידי המכללה ותימשך עד  ל  2.14

חודשים כל  12קופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של עד חודשים. המכללה תהא רשאית להאריך את ת

 אחת, בהודעה בכתב שתימסר למציע הזוכה. 
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 תנאי סף מיוחדים למכרז.3

 

בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף המפורטים 

 לעיל למסמכי המכרז. 3בסעיף 

 

לשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, אי קיומו של תנאי כ

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה.  מכללהבאופן הנדרש, ייתן ל

שת ההצעות הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הג האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר המכללה

למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע 

 בתנאי הסף.

 

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור 

 קור.ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למ

 

מוסדות חינוך במהלך השמירה והאבטחה ב על המציע להיות בעל ניסיון כקבלן או כנותן שירות בתחום .3.1

ת לפחות להוכחת ניסיונו והמלצות עדכני 4. על המציע לצרף להצעתו (2010-2015האחרונות ) שניםהחמש 

 כאמור. 

 30והעסקה של לפחות אבטחה ובעל ניסיון בודות שמירה ועעל המציע להיות בעל ניסיון כקבלן לביצוע  .3.2

פי העבודות של קבלן לא ניתן להשתמש בניסיונו ובהק) השנים האחרונות.  5עובדים קבועים, וזאת למשך 

וכן  ע"מ לעמוד בתנאי הסף. תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו( השמירה והאבטחה משנה בתחום

מאבטחים לכל  10וחות לפחות בכל שנה בהיקף של לפחות לקארבעה סיפק המציע שירותי שמירה ואבטחה ל

המכללה שומרת אחד מהם במקביל. המציע יציג רשימה של לקוחותיו אשר לגביהם עומד הוא בתנאי סף זה. 

לעצמה את הזכות לפנות לממליצים אלו, כולם או חלקם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירות מהמציע לשם 

  קבלת פרטים אודות השירות. 

      שליטה""בעל  ( ושל בעלי השליטה בו )'טנספח המציע יצרף להצעתו תצהירים חתומים בפני עורך דין שלו )  .3.3

( בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות נספח י'( )1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א         

אספקת קיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים ההעובדים על פי דיני 

 . השירות

 הםכמו כן, יצרף להצעתו תצהירים חתומים בפני עורך דין של כל קבלני המשנה מטעמו בדבר קיום חובותי       

בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

 ספקת השירותים כמפורט להלן: אכמעסיק לצורך 

הצהרה כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .1

הקיבוציים והאישיים הרלבנטיים לענף השמירה לרבות בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, 

 פרשות סוציאליות כדין.הובכל מקרה לא פחות משכר המינימום כחוק ו 2011-התשע"ב 
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המציע יצרף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה חתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לרבות  .2

-פים ציבוריים, התשע"ג עפ"י חוק וצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגו

2013. 

 ם.ו אישור רו"ח על תשלומים לעובדיהמציע יצרף להצעת .3

המציע יצרף להצעתו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות למציע ו/או לבעלי  .3.4

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעתו למכרז בשל הפרת דיני  3-השליטה בו )כהגדרתם לעיל( ב

ן להגשת הצעתו בשל הפרת דיני העבודה וקנסות שהוטלו על כל הנ"ל בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרו

  העבודה. 

הצעה שהוגשה למכרז במקרים שבהם הורשעו המציע או מי מבעלי  תדחהיובהר בזאת כי וועדת המכרזים       

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבירה פלילית אחת לפחות  3-השליטה בו ב

הם נקנסו המציע או מי מבעלי השליטה בו על ידי מינהל ההסדרה הנוגעת לדיני העבודה ו/או במקרים שב

 והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות על דיני העבודה. 

 מובהר בזאת כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.

לא לדחות הצעה למרות האמור לעיל, תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו ש

במכרז אף אם התקיימו לגבייה אחד התנאים שצוינו לעיל. בהחלטה תהיה הוועדה רשאית להתחשב בהתנהלותו 

של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה 

 .הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל

 סרים בה(: "השכר שישולם על ידינו לחתום על ההצהרה הבאה )לאחר שימלא את הפרטים הח יידרש המציע. 3.5

 _______ שקלים חדשים לשעה. עלות  -עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ שמירה/אבטחה לעובד       

 המציע___ שקלים חדשים לשעה." ____-השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים, לא תפחת מ      

 יצרף להצעתו נספח תמחירי ובו יציין את מרכיבי השכר כנדרש על פי החוק.       

  הצעה שעל פי הנספח התמחירי עולה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו  תפסוליובהר בזאת כי ועדת המכרזים       

 יירשמו.זכויות עובדים זולת אם החליטה אחרת מטעמים מיוחדים ש      

 .המחיר הצעת הגשת בשלב כבר מטעמו המשנה קבלני כל את להציג המציע על  3.6

 , חוק וצו העסקת עובדים ע"י  2011-המציע מקיים הוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב  3.7

 עובדים בידי קבלני , חוק העסקת 2013-קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג      

 כוח אדם, תשלומי עובדים והעסקת עובדים זרים כדין.        

 המציע בעל רישיון קבלן שירות בענף השמירה והאבטחה מאת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לפי   3.8

 ר על ידי . המציע יצרף העתק נאמן למקור מאוש1996-חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו      

 עורך דין של הרישיון כאמור.      

 המציע מקיים את הנחיות הרשות המוסמכת בעניין מדיניות הפקדת כלי ירייה במקום העיסוק.  3.9

 ובעל רישיון מיוחד בתוקף לאחזקת כלי ירייה וקיומו של   המציע בעל רישיון בתוקף בדבר היותו "מפעל ראוי"  3.10

 הפנים/המשרד לבטחון פנים ומאושרים על ידי משטרת ישראל, משרד הפנים /המשרד מחסן נשק ממשרד        

 . המציע יצרף להצעתו העתק נאמן למקור מאושר על 1949-לבטחון פנים הכל על פי חוק כלי הירייה, התש"ט       
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 ידי עורך דין של הרישיון כאמור.       

 סיור קבלנים .3.11

 קומה שניה בחדר הישיבות.  3בבנין  0001:בשעה  14.5.2015 ייערך ביום  סיור קבלנים .1 

 השתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעתו.  .2 

  :צירוף נספחים. 3.12

 בנוסף על האמור לעיל על המציע לצרף להצעתו מסמכים ואישורים כדלקמן:

 ציע. רישיון מפעל ובו ציון מס' כלי הנשק שברשות המ .1

אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר היות המציע חברת שמירה שכל עיסוקה במתן שירותי מיקור חוץ של  .2

שירותי שמירה באמצעות צוותים מיוחדים במיוחד למטרה זו, ולא חברה לה רישיון כוח אדם המעניקה 

 שירותי כוח אדם. 

 רשה. תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ בדבר היות המציע עוסק מו .3

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ( התשל"ו  .4

-1976. 

 אישור הרשויות המוסמכות לצורך ניכוי מס במקור. .5

פרופיל חברה הכולל פירוט  לקוחות נוכחים של החברה והמלצות ממקומות עבודה נוכחים וקודמים )כולל  .6

 ן (. מספרי טלפו

 .1968-רישיון לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .7

תעודות הסמכה בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי כחברה הנותנת שירותי אבטחה ועומדת בתקנים  .8

 הרלבנטיים. 
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  כללי:

  פנייה בשאלות הבהרה. 1

  :או במייל 08-8501901בפקס שמס'  עו"ד גלית עמרם,בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 1.1

  Galit_am@achva.ac.il. 

  שיגיעושאלות הבהרה . 12:00בשעה  19.5.2015כתב בלבד עד ליום את שאלות ההבהרה יש להפנות ב 1.2     

 לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  מכללהל     

באחריות המציע לוודא קבלת מסמך התשובות . ויועלו לאתר המכללהלהן ירוכזו  כל השאלות והתשובות 1.3

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. ולצרפו כשהוא חתום להצעה המוגשת. 

  הגשת ההצעות .2

 26.5.2015עד לתאריך  במשרדי התפעול 1קומה  3בנין ביש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת  את ההצעות

ההצעה תוגש במעטפה חתומה וסגורה בשני עותקים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז . 12:00 בשעה

 ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע. 

במידה והמציע הראשון לא מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.  חודשים 6ההצעה תישאר בתוקף למשך 

ילופין המכללה לא תהא שבעת רצון מהשירות הניתן על ידו תהא יוכל לעמוד בדרישות המכרז או לח

 מכללה. רותה לפנות למציע השני ולהציע לו לספק את השירות לבאפש

 

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה. 3

 תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז.  בשלב הראשון 3.1

 ה לפי המשקולות המצוינות בצדן.בשלב השני ייבדקו אמות המידה המפורטות מט 3.2

להתחשב בניקוד הצעתו של המציע בקיומה  תרשאי המכללההיה ת, להלןבנוסף לאמות המידה המפורטות  3.3

עובדים או דו"ח ביקורת  של חוות דעת שלילית בכתב לגבי התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות

שלוש השנים שקדמו למועד  ר המציע במהלךשלילי בעניין זה מטעם כל גוף מינהלי, שאיתו התקש

 האחרון להגשת ההצעות למכרז, לרבות פסקי דין חלוטים. 

 השנים האחרונות.  3בהצעתו, על המציע לפרט את כל הגופים המינהליים עימם התקשר במהלך   3.4

המידה המפורטות  ההצעה הטובה ביותר היא ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול כל אמות 3.5       

שלא לקבל  העל זכות תשומר המכללהתודיע למציעים את החלטותיה.  המכללהלהלן. וועדת המכרזים של 

 את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בתקנות חובת המכרזים. 

 : לקביעת ההצעה הזוכה אמות המידה 

 85% –מחיר  

ממוסדות חינוך ומעלה יקבלו את כאשר חמש המלצות  15% –חת מוסדות חינוך ניסיון והמלצות באבט 

מלוא הניקוד. פחות מחמש המלצות יקבלו ניקוד באופן יחסי. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות 

 לממליצים לבדיקת ההמלצות ובהתאם לנקד את הצעת המציע. 

 

 

mailto:Galit_am@achva.ac.il
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  זכות עיון בהצעה הזוכה .4

      עד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל ימים ממו 30בתוך   4.1

 מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות         

 שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה.        

     ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי,   4.2

 יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.        

הזוכה ו/או חלקים תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת  במכללהוועדת המכרזים  4.3

 ממנה. 

לא תחול על חלקים של וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם  4.1זכות העיון כאמור בסעיף   4.4

לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ 

 שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת  כמו כן, 4.5

חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת 

 החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

  הסכם ההתקשרות .5

 לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז זה, על כל נספחיו.  המכללהם בין הסכם ההתקשרות אשר ייחת

 את הזכות:ה לעצמ תשומר המכללה .6

 בכל עת./או לבטל את המכרז או חלקים ממנו לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו 6.1

מוטעית של נושא המכרז  לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה 6.2

, זולת אם החליטה וועדת וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים

 אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו. המכרזים במכללה

שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר בהתאם  תהיה רשאית המכללה 6.3

כי המכרז, וזאת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו לאמות המידה אשר פורסמו במסמ

ולאחר שניתנה לבעל ההצעה אשר זכתה בציון הגבוה ביותר, הזדמנות להביא את טענותיו בפני 

 . המכללה

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה  6.4

ז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי עונה על אחת מדרישות המכר

 מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. כללההמכרז שלדעת המ

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.  6.5

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי בהירות  6.6

 .1992 -תעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב המ

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 6.7

השנים  3-לדחות הצעה שהוגשה למכרז במקרים שבהם הורשעו המציע או מי מבעלי השליטה בו ב 6.8

לדיני  האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת
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העבודה ו/או במקרים שבהם נקנסו המציע או מי מבעלי השליטה בו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 

 במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות על דיני העבודה. 

 לפסול הצעה שעל פי הנספח התמחירי שצורף לה עולה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות   עובדים.  6.9     

 : ות והוצאותאחרי .7

 הוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר המכללה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות ל 7.1    

 עם הצעתו.            

   המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות,  7.2   

 ות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות הערבויות, דמי קניית מסמכי ההזמנה או הוצא          

 ו/או הנובעות הימנה והן תחולנה על המציע בלבד. 

 ם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון המציע ישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגר 7.3   

 ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.            

 ניהול משא ומתן. 8

 ר. הזולה ביות תהיהאת הזכות לנהל מו"מ עם המציע שהצעתו המכללה שומרת לעצמה  8.1

 סמכויות ועדת המכרזים. 9

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים במכללה.  9.1

 ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל פה להצעה,  9.2

 בלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות  את הצעתן או להעניק לו יתרון כולה או מקצתה, ו       

 בלתי הוגן כלפי המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.       

 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה  9.3

 ת או הצעה שאינה מבוססת על אמדנים כלכליים מבוררים, ברורים כי מדובר בהצעה הפסדי       

 ומוצקים או הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקים על ידו.        

 ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז,  9.4

 בעי. אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כד       

 מהמציעים נסי של מי ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפינ 9.7

 כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדת  בדיקה כאמור וימסורוהמציע מאשר כי ישתף פעולה עם       

 המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודוחות כספיים.        

 ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות, דו משמעות, או כל הצעה שאינה  9.8

 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז או הצעה שהתברר כי אינה תואמת את צרכי         

 ו/או  ועובדי המכללה לרבות בשל החשש כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המכללה ו/או כלפי       

 כי ההצעה איננה כדאית.        

 כל הצעה שתוגש לא תחייב את המכללה כל עוד לא נחתם חוזה בין הצדדים ע"י בעלי זכות חתימה  9.9

 בהתאם לנהלי המכללה.       

המכללה תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר המחיר הכלול בה סוטה בשיעור ניכר מהערכת היקף  9.10

פי מעלה או כלפי מטה מהמחיר שנקבע בהערכות פנימיות ו/או אומדן של המכללה או ההתקשרות כל
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מהמחיר שהוצע למכללה על ידי ספקים אחרים, או מהמחיר שנראה למכללה כמחיר הוגן וסביר עבור 

 השירות מהסוג שהוצע כולל רווח סביר. 

ראשית לפסול הצעה מסויגת או חל איסור על מציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים  9.11

מציע הסבור כי דרישות המכללה במכרז ראויות להתניה או מותנית או להתעלם מהסייג או התנאי. 

להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת המועד שנקבע למשלוח שאלות 

 והמכללה תשיב על כך בהתאם. 
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 ון פרטי הספק והצעתושאל      

ובאמות המידה על המציע חלה החובה לוודא כי בהצעתו נכללים ומפורטים כל הפרטים הנדרשים בתנאי הסף 

 במידת הצורך, ניתן לצרף לשאלון דפים נוספים. לבחירת הזוכה. 

 

 פרטי המציע/ה והצעתו/ה

 

  שם המציע/ה

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 פקסימיליה טלפון ובת משרד )רשום(כת

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

 

 

 נתוני כוח אדם

 מספר העובדים בשירות המציע

 סה"כ תפקיד העובדים והתמחותם
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 תניסיון המציע/ה בעבודות דומו

 על המציע/ה לפרט ניסיונו/ה בעבודות דומות, שהיה/תה אחראי/ת להן, שמות ממליצים מועדי הביצוע והיקף:

  שם העבודה:

 טלפון: /ממליץ:המכללה

  העבודה רתיאו

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  מספר עובדים שסופקו:

  שם העבודה:

 טלפון: /ממליץ:המכללה

  בודההע רתיאו

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

  מספר עובדים שסופקו:

 

 

 בדפים נוספים. -ניתן לפרט עבודות נוספות  במתכונת הנ"ל  הערה: 

 

השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז לרבות אנשי  3 -גופים מנהליים עמם התקשר המציע ב

 להם. הקשר מולם עבד ומספרי הטלפון ש

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 פרטי הצעת המחיר

 כתב כמויות  אשר צורף למסמכי מכרז –' גהמחיר המוצע לצורך ביצוע כלל השירותים כהגדרתם בנספח 

 כדלקמן: הינו 

המחיר  .ובמילים: __________________________ ₪מחיר לשעת עבודה למאבטח ___________  .1

 גים. . המחיר לשעה הינו עבור שעות יום, לילה, שבתות וחכולל מע"מ

ובמילים:  ₪מחיר לשעת עבודה לרכז ביטחון מטעם הספק ____________  .2

. המחיר לשעה הינו עבור שעות יום, לילה, שבתות המחיר כולל מע"מ ._____________________

 וחגים. 

ומילים:  ₪מחיר לשעת עבודה למאבטח חובש המלווה סיורים מטעם הספק _____________  .3

 . המחיר לשעה הינו עבור שעות יום, לילה, שבתות וחגים. יר כולל מע"מהמח .________________

 

רשאית להזמין מספקים ומובהר כי המכללה אינה חייבת להזמין מהספק מאבטחים חובשים לטיולים/סיורים 

 אחרים בהתאם לנהלי הרכש של המכללה. 

 ניכוי מס כדין. התשלום יתבצע כנגד הצגת חשבונית מס כדין, אישור ניהול ספרים כחוק ו

יובהר כי הצעת המחיר תפרט ותכלול את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן שירותי השמירה והאבטחה, נשוא 

הצעת המחיר, לרבות הוצאות שינוע, נסיעות, רישיונות, אישורים, היתרים, נשקים, ביגוד וכל הזכויות המגיעות 

ה החלים בענף השמירה ו/או לפי חוזה זה. למען הסר ספק מובהר כי לעובדי המציע על פי דין, חוזה קיבוצי, צו הרחב

העלות המוצעת כוללת גם את מלוא התנאים הסוציאליים על פי החוק, תשלום עבור שעות נוספות, ותק, הפרשות 

 פנסיוניות, דמי הבראה, דמי חגים, עלות הכשרות נדרשות, רווח סביר של המציע. 

 אות כל דין, לרבות עדכוני שכר ותוספות בצוו הרחבה רלבנטיים.  התעריפים יעודכנו בהתאם להור
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 הסכם ההתקשרות 

 
 

 2015    שנערך ונחתם ב_____________ ביום 
 
 
 

ע"ר  המכללה האקדמית אחוה בין:
580250231 

 79800ד.נ. שיקמים 
 "(המכללה)להלן: "

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצד אחד
 

   לבין:

   

   

   

  "(הספק)להלן: " 
 מצד שני

 
לקבלת  כנספח א'אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה  9/2015במכרז פומבי מס'  היצא המכללהו  הואיל:

 "(;המכרז)להלן: " לאספקת שירותי שמירה ואבטחהמחיר הצעות 

 ; כנספח ב'"( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה ההצעהוהספק הגיש הצעה למכרז )להלן: " והואיל: 

בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של הספק ועל   הבחר לההמכלו  והואיל:

 הנתונים כפי שפורטו בהצעתו;

מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק וכן כי בידיו כל  והספק והואיל: 

ל התחייבויותיו על פיו, וכי הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כ

בטענה כי אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו  או תביעהבלא יטען או יתגונן נגד 

 או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה;

אמצעים והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ו  והואיל:

, שמירת המכללהכספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי הוראות 

 המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  והואיל:

 ;1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו חשבונות, 
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 :לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי. 1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:  .1.2

 מסמכי המכרז, לרבות שאלות ותשובות הבהרה  ':נספח א

 הצעת המציע למכרז  נספח ב':

 מפרט השירותים )חלק כללי(  נספח ג': 

 הצהרה על שמירת סודיות. ':דנספח 

 נוסח כתב ערבות בנקאית. ': הנספח 

 אישור עו"ד/ רו"ח על פרטים אודות המציע ':ונספח 

 בדים זרים(תצהיר )שכר מינימום והעסקת עו ': זנספח 

 תצהיר )העדר תביעות ופשיטת רגל( ':חנספח 

 תצהיר מציע בדבר קיום זכויות עובדים  ':טנספח 

 תצהיר בעל שליטה בדבר קיום זכויות עובדים  ':נספח י

 אישור עריכת ביטוח :א'נספח י

 על כל נספחיו אישור שההסכם אינו הסכם הפסד נספח יב':

 נוסח בדיקות תקופתיות נספח יג':

 

 פרשנות. 2

, יחול על הסכם זה 1973 -)ד( לחוק החוזים )חלק כללי(, בתשל"ג 25להלן, סעיף  2.2בכפוף לאמור בסעיף  .2.1

בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו 

 מתיישב עם תחולה כאמור. 

 רוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת:בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפי .2.2

 

 המכללה האקדמית אחוה  "המכללה"

 הסכם זה על נספחיו "ההסכם"

 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים. "הספק"

התקשרויות של מוסד להשכלה  –חוק +תקנות חובת המכרזים  "תקנות חובת המכרזים"

 גבוהה

או כל חלק מהן אשר מתחייב הספק לבצע על פי הסכם \לות והפעו ""השירות
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 זה.

 תעודכן בהתאם לשיעור עליית שכר מינימום רק לגבי רכיבי  התמורה  "עדכון תמורה"

הוצאות השכר ששולמו בפועל ע"י הקבלן ורק לגבי עובדים להם 

משולם בפועל שכר המינימום. התמורה תעודכן בהתאם לשיעורי 

ולם לשכירים במשק ובתנאי כי חלה חובה על תוספת היוקר שתש

הקבלן לשלם לעובדיו את תוספת היוקר על פי דין. עדכון התמורה 

  יתבצע רק לאחר קבלת דוחות/תלושי שכר עפ"י דרישת המכללה 

לקריאות מטעם מנהל התפעול  24/7עובד מטעם הקבלן הזמין  "מפקח"

 במכללה או מי מטעמו

על ידי משטרת ישראל/פיקוד העורף ואשר מחייבים כפי שיוכרז  "מצב כוננות"

 תגבור כ"א במכללה

 

 תקופת ההסכם:. 3

   )להלן:  ___________ועד ליום  ____________החל מיום  חודשים  36-תקופת ההסכם הינה ל   3.1

 ."(תקופת ההתקשרות"  

פקת חלק/ים אסלעיל, שמורה למכללה הזכות להביא חוזה זה ו/או את  3.1על אף האמור בסעיף  3.2

, של המכללה מספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיספק הש מסוים/מים מהשירות

מסרה   )שלושים( יום מראש. 30לפחות  ספקבכל עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה בכתב שתמסור ל

בקשר להפסקת ו/או זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין  ספקהמכללה הודעה כאמור לא יהיה ה

 על ידו בפועל רט לתשלום המגיע לו בגין השירות שסופקכאמור ו/או להבאת החוזה לקצו, פ השירות

לפי העניין, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי  -או סיום החוזה  למכללה קודם מועד הפסקת השירות

ספק מה השירותכל קבלת כללה לחוזה זה ועל פי כל דין. במקרה בו נמסרה הודעה כאמור תהיה זכאית המ

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות אחרת  בהתאם לחוזה זה עד למועד הפסקת החוזה, עפ"י הודעתה.

 העומדת לצדדים על פי דין.

למכללה בלבד מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו של החוזה, במלואו  3.3

לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה, לשתי  -מספק לפיו  ספקהש השירותאו רק ביחס לחלק מ

"תקופת האופציה"(, בהודעה בכתב  -)שנים עשר( חודשים כל אחת  )להלן  12תקופות נוספות בנות 

לפי  -)שישים( יום קודם תום תקופת החוזה או תקופת האופציה הראשונה  60לפחות ספק שתמסור ל

, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת ספקודעה כאמור לין. לא מסרה המכללה היהענ

 ן.ילפי העני -האופציה הראשונה 

   נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם זה בשנה אחת בכל פעם )להלן: "תקופת הסכם  למכללה  . 3.2

  מיום  שנים חמש מוארכת"( ובלבד שתקופת ההסכם, כולל תקופות ההסכם המוארכת, לא תעלה על         

 חתימת הסכם זה, והכל בכפוף לחוק ותקנות חובת המכרזים .          
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  תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר  כללההארכת ההתקשרות תמומש רק לאחר שהספק ימציא למ   .3.4

   מים הקיבוציים קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכ         

   אישור מטעם מינהל ( וכן ' בהתאמהנספחים ט' וי)ספקת השירותים אהחלים על המציע כמעסיק לצורך           

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות של המציע ובעלי השליטה בו בעבירות על דיני          

. אם היו למציע או לבעלי השליטה בו הרשעות , ביחס לתקופה שחלפה מאז ראשית ההתקשרותעבודה

קנסות בעבירה כאמור  2 -השנים שקדמו למועד מימוש האופציה או יותר מ 3 -בעבירה על דיני העבודה ב

בשנה שקדמה למועד מימוש האופציה, לא תאשר וועדת המכרזים את מימוש האופציה זולת אם החליטה 

 .אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו

 ות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת.הורא .3.5

, לקצר את תקופת ההסכם או כל תקופת הסכם הבכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטת תרשאי המכללה . 3.6

לסיים את  המכללהיום לפני המועד בו מעוניין  30 -מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב לספק לא יאוחר מ 

 תוקף ההסכם.

לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה לכל דבר  3.6תנה הודעה כאמור בס"ק ני . 3.7

 ועניין.

אשר סיפק הספק בפועל  לספק רק עבור השירות המכללהשלם תלעיל,  3.6ניתנה הודעה כאמור בס"ק  . 3.8

השירות שסיפק בפועל  ראייה לכאורה להיקף יהוו המכללה. רישומי המכללה, וזאת על פי רישומי כללהלמ

 הספק.

לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו כל תשלום  המכללהשלם תלעיל, לא  3.8למעט התמורה האמורה בס"ק  . 3.9

 או הטבה או פיצוי בקשר לקיצור תקופת הסכם זה.

 

 אספקת השירותים, ציוד, חומרים ועבודה. 4

 אספקת השירותים  .4.1

בנספח ג' במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים. הספק  שירות המפורטכללה את ההספק מתחייב לספק למ

 יקפיד על מילוי הוראות הדין.

כל  הוראת  יפ  את הרישיונות וההיתרים הדרושים, על  חשבונו  על  לעת  הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת

 .  תר לביצוע השירותברישיון או בהימיידית על כל שינוי  כללה. הספק יודיע למדין, לביצוע השירות

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים   .4.2

יזרים, וכל הדרוש לאספקת הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האב

 . בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זההשירות 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כדלקמן:  הספק  

וכי אינו עוסק  1996-שאינו קבלן כוח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  .5.1

 במתן שירותי כוח אדם של עובדיו אצל זולתו בהתאם לחוק זה. 
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בידו רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה מאת ועדת הרישוי על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,  .5.2

שהוא מעסיק אושרו אף הם  השומריםוא מפעיל ומנהל משרד כאמור בהתאם לחוק וכי וכי ה 1972-תשל"ב

 על ידי ועדת הרישוי כחוק. 

לעיל הינה תנאי להתקשרות המכללה עם הספק. הספק  5.2-ו  5.1מובהר כי נכונות הצהרות סעיפים  .5.3

רות או שינוי בהן, מתחייב להודיע למכללה במקרה של שינוי בהצהרות אלו. במקרה של אי נכונות ההצה

יהווה הדבר הפרת חוזה מצד הקבלן והמכללה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר וזאת בנוסף 

 לכל סעד אשר עומד לרשותה על פי כל דין. 

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם לצורך  .5.4

ירים לו כל תנאי ההסכם וכי ביקר בקמפוס ובדק את כל התנאים נההגשת הצעתו למכרז והבינם. 

והנסיבות הקשורים במתן שירותי אבטחה, לרבות שטח הקמפוס, הגדרות ההיקפיים וציוד המותקן 

 בקמפוס וכי יש ביכולתו לספק את כל התנאים הקבועים בהסכם.  

ט במסמכי המכרז ובהסכם זה כמפור הודרישותי המכללההספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי  .5.5

וכי הוא בעל ניסיון ורקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את השירותים כמפורט בנספח ג' ברמה  

 .המכללהועל פי דרישות  המכללההמלאה של  המקצועית, באיכות ובמיומנות גבוהה ביותר לשביעות רצונ

ק וכן כל יתר הדרוש על מנת לספק הספק מצהיר כי יש לו עובדים מיומנים ומקצועיים במספר מספי

 למכללה את השירותים נשוא מכרז זה. 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע אשר מסר  .5.6

 בהצעתו הוא נכון ואמיתי. 

בכל הנוגע לביצוע  המכללההספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  .5.7

 חייבויותיו על פי המכרז. הת

הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה באופן, בצורה, באיכות  .5.8

 . הו/או מי מטעמ כללהובמועד הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי מ

מירת לעניין שי הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם כל גורם מקצוע .5.9

 זכויות עובדים.

במסגרת הביקורת יידרש הספק להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח  .5.10

לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים בביצוע חוזה זה 

 וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. 

בכתב לספק והעתק נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים במקרים שבהם  .5.11

ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא  30הספק מתחייב להמציא בתוך  למכללה.

של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא לספק יושהה עד 

. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למילוי תנאי זה

 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.  המכללהלמיצוי מלוא זכויות 

בדבר פגיעה בזכויות  המכללהימים על כל תלונה שתועבר אליו מ 30הספק מתחייב להשיב בכתב בתוך  .5.12

ה. בתשובתו יפרט הספק את הליך בדיקת התלונה ואת האופן העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה ז

 שבו טופלה. 
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רשם נוכחותם באמצעות שעון נוכחות. יחות עבור עובדיו על מנת שתוכהספק מתחייב להתקין שעון נ .5.13

רישום הנוכחות ייעשה בתחילת העבודה ובסיומה. הספק מסכים כי רישום הנוכחות )באמצעות שעון 

ר לבדיקת עמידתו בהתחייבויותיו. יודגש כי רישום הנוכחות תשמש אך ורק הנוכחות( ישמש בין הית

לבדיקת הימצאות עובדי הספק על פי תכנית העבודה והדבר אינו יוצר קשר או זיקה כלשהי בין עובדי 

 הספק לבין המכללה. 

יא בין היתר הספק מצהיר כי ידוע לו כי התקנת שעון הנוכחות לצורך רישום נוכחות עובדיו כאמור לעיל ה .5.14

למטרת פיקוח של המכללה אחר הצבת כמות עובדים מינימלית בהתאם לנספח ג' למסמכי המכרז . אין 

ברישום הנוכחות כדי לפטור את הספק מלהציב את מספר העובדים הנדרש לביצוע השירות באיכות ובזמן 

 הנדרש לפי חוזה זה, בכל עת. 

בירור תלונות שעניינן בהפרת זכויותיהם הסוציאליות הספק מתחייב ליידע את עובדיו בדבר מנגנון ל .5.15

 בעבודה בהתאם לנדרש בחוק, דרך הגשת התלונה ובירורה. 

 מעמד הספק ועובדיו . 6

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את ההשגחה על כוח  .6.1

 האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

רך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק להעסיק עובדים אשר בעבודה שלצו .6.2

 נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי העניין. 

ע מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לבין קבלן המבצ  .6.3

הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים 

 . המכללהיחסי עובד ומעביד בין הספק או המועסקים מטעמו ובין 

לפקח, להדריך או להורות לספק או למי מעובדיו או  כללהאין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למ .6.4

 מי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.ל

 .המכללהמעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין  –מוסכם בין הצדדים כי לא יתקיימו יחסי עובד  .6.5

 -הסכמת הצדדים בהסכם זה כאמור ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד למרותאם         6.6

 אזי שכרו כעובד יהיה נמוך  –ייחשב כ"עובד"  הספק או מי מעובדיו והספקהמכללה לבין בין  מעביד             

תחושבנה  ושתשולם לו כעצמאי. זכויותיו הסוציאליות  ,התחייבה המכללה בהסכם זהיותר מהתמורה לה 

סכם רק על בסיס שכרו הנמוך כעובד, ואילו את ההפרשים, שבין התמורה לבין השכר האלטרנטיבי המו

מתחייב בזאת לשפות את הספק או מי מעובדיו/שלוחיו  למכללה.   הספק או מי מטעמוישיב  –כעובד 

המכללה, מיד עם דרישה ראשונה מצידה, בגין כל סכום שהיא תחויב בו, אם תחויב, בשל קביעה כאמור, 

 .סבירות שהוציאה המכללה בקשר לכך לרבות בגין הוצאות משפטיות

לא  המכללהזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין הספק מצהיר ב .6.7

 מעביד. -יתקיימו יחסי עובד 

 שלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על ידי הספק. תלא  המכללה .6.8
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צוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בבי .6.9

מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים 

הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו 

כמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הס

הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, 

 שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ'.  

י המועסקים מטעמו בביצועו של הסכם זה את מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגב .6.10

 האמור בחוקים המפורטים להלן: 

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –ו חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"

 1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

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

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א

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

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 1998-חוק למניעת הטרדה מינית, התשכ"ח 

  2011 -חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 2013 -, התשע"גצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין 

לשלם סכום  האו מי מטעמ המכללה הלאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב

די הספק בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן משנה, ישפה כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על י

הראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. הספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה  העם דרישת המכללההספק את 

 בנוגע לסכומים כאמור לעיל.  המכללהכל שהיא מ

סקים על ידו לצורך חוזה מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועהספק  .6.11

זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה 

 לביטולו המיידי.
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לחוק הגנת השכר, התשי"ח  24הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .6.12

 ר שלו, ישלח לו אותו הספק בדואר.. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכ1958 -

הספק ימציא לכל עובדיו המועסקים על ידו לצורך חוזה זה, הודעה לפי חוק הודעה מוקדמת לעובד )תנאי  .6.13

. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת 2002 -עבודה(, התשס"ב 

עובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי ה

את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה 

 המעודכנת לעובד.

אחת לחצי שנה ימציא הספק אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי דיני העבודה  .6.14

זה זה כלפי עובדיו המועסקים על ידו לצורך חוזה זה. על האישור להיות חתום בידי לפי חוהמפורטים 

 מורשה חתימה מטעם הספק ועל ידי רואה חשבון.

הספק יבטח את עובדיו המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה  .6.15

 )להלן: "צו ההרחבה"(. 1957 -, התש"יז חוק הסכמים קיבוצייםלביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי 

הספק יציג למכללה על פי דרישתה מעת לעת ולא פחות מפעם בשלושה חודשים, אישור של רואה חשבון  6.17

שהשכר שהוא משלם לעובדיו אינו נופל מהשכר על פי כל דין וכי הוא משלם עבורם את התשלומים 

 וה תנאי לקבלת התמורה. הסוציאליים בהתאם לכל דין. הצגת האישורים מהו

 שנה.  18 -הספק מתחייב לא להעסיק, במסגרת חוזה זה, עובד שגילו פחות מ 6.18

הספק מתחייב לא להעסיק, במסגרת חוזה זה, עובד ו/או אדם בעל עבר פלילי. יובהר, כי אין המכללה   6.19

הספק כי עובד פלוני מטעמו דורשת מהספק לבקש מעובדיו תדפיס מרשם פלילי אולם אם הובא לידיעתו של 

 הינו בעל עבר פלילי אזי עובד פלוני זה לא יועסק מטעם הספק בחצרי המכללה. 

כאמור בסעיף ההגדרות לעיל, לצורך מתן השירות יעמיד הספק על חשבונו הבלעדי "מפקח". המפקח יהא   6.20

עמו את מתן השירות. אדם בעל כישורים מתאימים וניסיון בתחומי השמירה והאבטחה אשר ירכז מט

המפקח שיתמנה יעמוד מול נציג המכללה. המפקח ייתן מענה מיידי לכל בעיה או צורך שיתעוררו וכן הינו 

שעות ביממה  24מתחייב כי יפעל יל פי הוראות נציג המכללה כפי שיימסרו לו מעת לעת. המפקח יהיה זמין 

 בכל עת לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

  אחריות  .7

 ספק יהיה נוכח בעת מתן השירותים וישגיח על ביצועם ברציפות לצורך מתן השירותים. ה 7.1

להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע השירותים  המכללההספק ימלא כל דרישה מטעם  .7.2

מלא , התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או שאותו אדם אינו מוכשר להמכללהנשוא מכרז זה, אם לדעת 

לא יחזור הספק  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור קידיו. תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפ

. לספק לא תהיה כל טענה ו/או כללהלהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים למ

 דרישה בעניין.

תוך כדי אספקת השירותים נשוא מכרז זה, הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שיגרמו  7.3

במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין 

 ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
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חיו ו/או כל מי מטעמו לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלו תהיה אחראיתלא  המכללה .7.4

 ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב אספקת השירותים. 

ידרש תהספק אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. אם  .7.5

את הסכום  הותו/או לשפ כללהלשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למ המכללה

, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום המכללהבצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי  השישולם על יד

 מספק לפי הסכם זה. כללהיראוהו כחוב המגיע למ

, להיכנס בכל עת סבירה למקום בו מתבצע מתן השירותים ולכל ה, או לכל נציג מטעמכללההספק יאפשר למ .7.6

ית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם מקום אחר שבו נעש

, על חשבון הכי הוראות הסכם זה מקוימות כלשונן, ויעמיד לרשות המכללהלביצוע ההסכם לצורך פיקוח 

 הספק, את כל אמצעים הנדרשים לצורך פיקוח זה. 

שמירה על ידם לא תתפרש, לכל צורך או דין שהוא לרבות הימצאותם של עובדי הספק בחצרים לצורך ביצוע ה      7.7

חוק השומרים, כמסירת החזקה בנכס לספק,  וכל צד, לרבות מי מטעמו, יהיה מנוע ומושתק מלטעון בכל 

מו"מ משפטי שהוא, כי ע"י קבלת התחייבות הספק להצבת שומרים בהתאם לתנאי חוזה זה או על ידי 

קה בחצרים או בשטח סמוך להם לכל צורך שהוא, לרבות לפי חוק ביצוע הצבה כזו, נמסרה לספק החז

 השומרים. 

 

  ביטוח .8

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את  .8.1

ולהציגם למזמין, כאשר הם כוללים את הכיסויים  המכללההביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת 

 אים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:והתנ

 ביטוח חבות מעבידים    8.2

הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  .8.2.1

 המוחזקים.

 ולשנה.  דולר ארה"ב לעובד, למקרה   5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .8.2.2

שמירה ואבטחה בהתאם הביטוח  יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בקשר למתן שירותי  .8.2.3

 למסמכי המכרז/ההסכם עם המכללה. 

 סייג/חריג קבלני משנה יבוטל.  .8.2.4

צוע כלשהם כי היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה  ו/או מחלת מק המכללה,הביטוח יורחב לשפות את  .8.2.5

 היא נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי ממועסקי  הספק.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .   8.3

 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי כל דין בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו.  .8.3.1

אבטחה שלישי שייגרמו בקשר למתן שירותי הביטוח יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד  .8.3.2

 ושמירה.

 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.   2,500,000 –גבולות האחריות לא יפחתו מ  .8.3.3

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .8.3.4
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פועלים או פעלו בו, המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשרותו  -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .8.3.5

 יבוטל. 

 יבוטל. –סייג/חריג קבלני משנה  .8.3.6

 ייחשב רכוש צד שלישי. המכללהרכוש  .8.3.7

 כל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.המכללה כהביטוח יורחב לשפות את  .8.3.8

 

 ביטוח אחריות מקצועית.   8.4

 בביטוח אחריות מקצועית.  הספק יבטח את אחריותו המקצועית .8.4.1

 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו .8.4.2

 . המכללהבהתאם למכרז/הסכם עם  שמירה ואבטחהשייגרמו בקשר למתן שירותי 

 דולר ארה"ב.   1,000,000גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ   .8.4.3

 . CROSS  LIABILITY -וליסה יכלול סעיף אחריות צולבת הכיסוי על פי הפ .8.4.4

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .8.4.5

 ביטוח שבר מכני.   8.5

אובדן או נזק  פיסיים בלתי צפויים שייגרמו לכל המתקנים ו/או מערכות ו/או ציוד המצוי בבנין  על כל  .8.5.1

ביטוח שבר הנדסי. בהשתתפות העצמית יישא ההספק דולר ב 3,000חלקיו שערך תיקון בהן עלול לעלות על 

 דולר. 2,000והיא לא תעלה בכל אירוע על 

הספק יבדוק את הנתונים בעצמו או באמצעות שמאי ויהיה אחראי להערכות שעל פיהן הגיש את ערך  .8.5.2

ו/או הביטוח. מודגש כי הביטוח נועד להבטיח כי הספק יהיה מסוגל לעמוד בעלויות הנובעות מהצורך לתקן 

 לכונן נזקים גדולים. 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים: - כללי .8.6

 מכללת אחוה. :  ףכמבוטח  נוס ףלשם המבוטח יתווס .8.6.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך  .8.6.2

 לפחות במכתב רשום למזמין.יום  60הודעה מוקדמת של 

ועובדיו ובלבד  המכללההמבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי  .8.6.3

 ויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.ושה

ל החובות הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כ .8.6.4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .8.6.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .8.6.6

 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח., והביטוח הינו המכללהלא יופעל כלפי 
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המופיעים ב"אישור עריכת  על ביצוע  הביטוחים  המציע הזוכה יחתים את חב' הביטוח בה הוא מבוטח .8.6.7

 עד למועד חתימת ההסכם. הביטוח" )נספח יא'( וימציא למכללה אץ האישור

להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק  המכללהת עם הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזי .8.6.8

מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי 

 לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח. כללההמבטח  למ

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי ההסכם ואין  .8.6.9

 על כל סעד או זכות  המוקנים לו על פי הדין ועל פי הסכם זה. המכללהלפרש את האמור כוויתור של 

  ערבויות .9

במעמד חתימת ההסכם  כללהה, ימסור הספק למכבטחון למילוי מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם ז .9.1

"(. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן הערבותערבות בנקאית )להלן: "

המלא של  ועל הערבות לשאת את שמ .₪ 50,000בסך של   המכללהלהסכם לפקודת  בנספח ה'בנוסח המופיע 

 המציע באופן מדויק.

את האופציה הנתונה  המכללהממש תיום לאחר תום תקופת הסכם. ככל ש 90בתוקף לפחות הערבות תהא  .9.2

מייד בתחילת התקופות הנוספות כאמור,  המכללהלהארכת תוקפו של ההסכם, יפקיד הספק בידי  הביד

יום מתום תקופת ההארכה,  90וכתנאי לתחילתן, ערבות בסכום ובתנאים הנ"ל, ואשר תוקפה יהיה עד לאחר 

 העניין.  לפי

לחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש  המכללהלא קיים הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי  .9.3

ימים מראש. הספק יהיה רשאי לשלם למזמין את סכום הערבות  7בכתב להספק על כוונתו לעשות כן, לפחות 

או בכדי להעניק  המכללה על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את

 לספק כל זכות להשבת דמי הערבות.

לבטלו באופן  תהיה רשאית המכללהאי מסירת הערבות על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ו .9.4

 מיידי.

 המכללה, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המכללהחולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי  .9.5

 לעיל.  9.1רבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף תהא ע

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם ומוערך מראש על  .9.6

 הפרת ההסכם על ידי הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו. 

ספק ואין הגבוה יותר ולתובעו מ הן להוכיח כי נזקבכל זמ תהיה רשאית המכללהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .9.7

מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העובד  הו/או לשלול ממנ המכללהבחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מ

 לו עפ"י כל דין. 

להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף  תהיה רשאית המכללה .9.8

 שלהלן. להסכם  10

כמתאים לדרישותיו, מהווה תנאי  המכללהמתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי  .9.9

 מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. 

 הפרת ההסכם  .10

 הספק מצהיר, כי הוא יודע שאין לו כל זכות בנכס, בכפוף להוראות חוזה זה.  .10.1
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של ההסכם מהווה הפרה  17 -ו 10 ,9, 8, 7, 6, 5זה, הפרת האמור בסעיפים  מבלי לפגוע בכלליות הסכם .10.2

 יסודית של ההסכם.

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(,  .10.3

יום התנאי, , או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ולגבי הפרה זו ניתנה לספק הארכה לק1970 –תשל"א 

בכל אחד מן  המקרים שפורטו לבטל  המכללהוהתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, רשאי 

לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר היה אמור להיעשות  המכללההסכם זה, ו/או לחלופין רשאי 

על פי כל דין לאכוף על  כללההמעל ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על  כל זכות שיש בידי 

 פי ההסכם.-הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

רשאי לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק,  המכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה  .10.4

 בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 

  אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. .10.4.1

  אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. .10.4.2

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .10.4.3

אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו על   .10.4.4

 בכתב.  המכללהפי הסכם זה, מבלי לקבל מראש את הסכמת 

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  . 10.4.5

הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר שמו או מטעמו נתן ו/או הציע  המכללהכאשר יש בידי  . 10.4.6

 לאדם אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.

 י כשיר לפעולות משפטיות.אם הספק נפטר, פשט רגל או הפך בלת .10.4.7

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למכללה על פי הסכם זה או על פי כל  10.5

 דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות  להלן תהא המכללה זכאית לפיצויים כמפורט בצידן:        

 פיצויים מוסכמים ההפרה נושא

 איחור עד שעה חוריםאי

 איחור שני של עד שעה

 איחור שלישי של אותו שומר

300 ₪  

600 ₪  

 + הרחקה ₪ 1,500

היעדרויות/אי התייצבות /נטישת 

 משמרת לרבות שינה או נמנום

ובנוסף המכללה לא  ₪ 300כל שעה  היעדרות משעה עד ארבע שעות

 תההיעדרותשלם בעבור שעות 

  ₪ 750 אי ביצוע סריקות רשלנות

  ₪ 300 ביצוע פטרול לא בהתאם לנוהל 

ביצוע פטרול חלקי )לא עבר בכל  

 הנקודות(

300 ₪  

  ₪ 300 אי מילוי טופס נכנסים/יוצאים 

  ₪ 300 הופעה מרושלת )גילוח, לבוש וכדו'( 

  ₪ 300 מחסור בנרתיק לאקדח 



28 
 

               ________________________                                    ______________________________ 
     

  הספק                                                              המכללה האקדמית אחוה                 
 

  
  

 

  ₪ 1,500 שער לא נעול/סגור 

  ₪ 300 מחסנית אחת בלבד 

  ₪ 300 ת פגומה/מחסור בכדוריםמחסני 

  ₪ 300 נשק לא תקין/מלוכלך/חלוד 

  ₪ 300 נשק לא תקני 

חוסר ערנות )קריאת עיתון, ספר,  

 שיחה בסלולרי וכדו'(

600 ₪  

  ₪ 1,500 אי בדיקת כבודה 

מאבטח ששכח תעודת מאבטח,  

 נשק ןרישיו

300 ₪  

  ₪ 600 כשלון בתרגיל ערנות 

  ₪ 400 כל רשלנות אחרת 

  ₪ 1,500 מאבטח ללא תעודה מאבטח שאינו עומד בקריטריונים

 ליום ₪ 300 מאבטח עם נשק פרטי 

חודשים  3מאבטח שלא ביצע רענון  

 מתום המועד בו היה צריך לבצע

 ליום + הדחה ₪ 600

מאבטח שלא ירה בנשקו ולא ביצע  

 מטווח

 ליום ₪ 300

 + הדחה ₪ 1,500 שימוש בנשק שלא עפ"י ההנחיות בטיחות

הכנסת רכבים לא מורשים לחניות  

 הקמפוס

500 ₪  

 

המכללה זכאית לחלט את הפיצויים המוסכמים כמפורט בטבלה לעיל מהערבות הבנקאית או לנכותם מכל תשלום 

שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. חילוט הפיצויים המוסכמים כמפורט 

 אחת הדרכים לעיל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. ב

 מובהר כי הספק אינו רשאי להשית את הקנסות על עובדיו אלא עפ"י המותר עפ"י דין. 

ובין בהתקשרות עם צד ג' להמשיך          הלשקול בין בעצמ המכללה תעם הפסקת ההתקשרות על פי סעיף זה, רשאי 10.6

 ודות נשוא הסכם זה.ולבצע את העב

 אי הסבה .11

הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו לפי  .11.1

בכתב. העסקת  המכללההסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא בהסכמת 

דה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבו

 משום מסירת אספקת השירותים או של כל חלק ממנה, לאחר.
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לפרט את  תא חייביהבלעדי ואין ה הלסרב לבקשת הספק כאמור לעיל על פי שיקול דעת תרשאי המכללה .11.2

 .הסיבותי

יהיה בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו  במפורש לבקשת הספק, לאה את הסכמת המכללה נהנת .11.3

הבלעדי במסירת  העל פי שיקול דעת הלבטל את הסכמת תרשאי המכללהוהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

 . הלפרט את סיבותי תא חייביהודעה בכתב לספק ואין ה

 התמורה ותנאי הצמדה  .12

 ר.פרטי הצעת המחיבהתמורה להסכם זה הינה כמפורט בהצעת הספק  .12.1

כנגד הצגת חשבונית מס במקור, אישור ניהול ספרים  50התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  

 וניכוי מס כחוק. 

, בין במהלך תקופת ההסכם ובין המכללהשלם תמוסכם בין הצדדים כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא  .12.2

תמורה  ועדכון מעט מע"מ בשיעורו על פי דיןלאחריה, כל סכום נוסף לספק ו/או לכל גורם אחר כלשהו, ל

 .כמפורט בסעיף ההגדרות

 לשלם לספק על פי הסכם זה יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, וכל מסמך אחר  המכללהכל תשלום אשר על  .12.3

כתנאי לקבלת תשלום כלשהו. לאחר  כללההמפורט בהסכם זה ו/או בנספחיו אשר על הספק להמציא למ

 במכללה באשר לגובה הסכום לתשלום. ה ואישור הגורמים הרלבנטייםקבלת מסמכים אל

  קיזוז . 13

הספק בהתאם להוראות  הלספק כל סכום אשר חייב ל הלקזז מכל תשלום המגיע ממנ תהיה רשאית המכללה .13.1

 הסכם זה. 

 הש בדבר כוונתלספק הודעה בכתב מרא המכללהיתן תלקיזוז כאמור,  השימוש בזכות המכללהעשה תבטרם  .13.2

 לערוך הקיזוז.

 יתורו  .14

במימוש כל זכות  המכללהשל  המצד "(ויתורכל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "  .14.1

על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה  המזכויותי

 . המכללהמטעם 

 אמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת. ויתור כ  .14.2

  פרשנות .15

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל חוזה, הסדר, זיכרון דברים, מצג או הבטחה  .15.1

 קודמים.

 שני. כותרות הסעיפים הוכנסו מטעמי נוחות בלבד ולא  יהיה בהם כל משקל פר .15.2

 כל שינוי או תיקון להסכם יהיה בר תוקף בהסכמת שני הצדדים בכתב.  .15.3
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  שמירת סודיות .16

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע  .16.1

הסכם זה או אגב ביצוע ההסכם, בין אליו בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי 

בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין. הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו 

להסכם המצורף  כנספח ד'המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת סודיות על פי הטופס המצורף 

 בזה. 

דוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה ובין הספק, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי י .16.2

 -ב לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 23, וסעיף 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  119 -ו 118היתר על פי סעיף 

1981 . 

  ביקורות . 17

צעו על ידי המכללה הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבו –שיתוף פעולה עם הביקורת  17.1

ו/או עם כל גורם מקצועי אשר ימונה על ידה, לרבות עם בודקי שכר מוסמכים שימונו על ידי התמ"ת בהתאם 

לחוק להגברת אכיפה של דיני עבודה. במסגרת הביקורת יידרש הספק להמציא, בין היתר, אישורים על 

תלושי שכר של עובדים המועסקים במתן  תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה וגמל ועוד,

השירות לפי חוזה זה וכל מסמך רלבנטי אחר לביקורת. לצורך כך, על הספק לדאוג לכך שתתקבל הסכמת 

עובדיו להעברת כל מסמך הנדרש לצורך עריכת הביקורת הנ"ל לידי מי שימונה על ידי המכללה לצורך עריכת 

 הביקורת כאמור. 

נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לספק.  -ורתטיפול בממצאי הביק 17.2

ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים  30הספק מתחייב להמציא תוך 

במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר במידת הצורך. מובהר בזאת כי 

ת לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות המכללה על פי בהפסקת ההתקשרו

 תנאי ההתקשרות וכל דין. 

ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמכללה בדבר פגיעה בזכויות  14הספק מתחייב להשיב בכתב בתוך עד   17.3

 יקת התלונה והאופן שבו טופלה. העובדים המועסקים על ידו במכללה. בתשובתו יפרט הספק את הליך בד

למען הסר ספק יובהר כי אי מתן תשובה בכתב במועד הנ"ל, תיחשב הפרה של התחייבויות הספק לפי חוזה  17.4

   זה. 

  סמכות השיפוט  .18

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט 

 בלבד.ו יפ-בתל אביב המוסמכים

 כתובת הצדדים והודעות  .19

כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות  .18.1

 במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה.

 שעות ממועד מסירתה כדין בדואר. 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  .18.2
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 מפרט שירותים -נספח ג' 

ב להעניק שירותי אבטחה, שמירה לרבות שירותי אבטחת סיורים וטיולים בתנאים המפורטים הספק מסכים ומתחיי

 וקבועים כמפורט להלן )להלן: "השירותים"(:

 הספק יספק שירותי שמירה ואבטחה בקמפוס האקדמי אחוה הכולל את המבנים, המתקנים והשטחים  2.1

 רד ממנו, שבהם יעניק את השירותים.המצויים בו, משרתים אותו ומהווים חלק בלתי ניפ      

 הספק יספק שירותי שמירה ואבטחה מלאים  בקמפוס לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייתן מענה  2.2

 לנושאים הבאים:     

 שמירה על הנפש והרכוש תוך ביצוע שמירה קבועה ונייחת ו/או סיורים רגליים. 2.2.1     

 שעות ביממה, לרבות בעת אירועים וכנסים בקמפוס.  24הבטחת הסדר והביטחון  2.2.2     

 מניעה וסיכול פעילות חבלנית עוינת בשטח הקמפוס. 2.2.3     

 סיורים רגליים בכל שטח הקמפוס ובכלל זה הפעלת לחצני בקרה לרבות דו"חות סיור במערכת הסיורית    2.2.4     

 היממה. במידה והמכללה תזדקק לתוספת לחצני בקרה היא   נקודות( אחת לשעה במהלך כל שעות  9)              

 תעדכן את הספק והספק יהא מחויב להתקין לחצני בקרה נוספים עפ"י דרישה.              

 ר "זרים בקמפוס" ו"חפצים חשודים" באמצעות הקב"ט. ביצוע סריקות לאיתו 2.2.5    

 פריצה, שריפה, חבלה, ונדליזם וכדו'(. מניעה וסיכול של פעילות פלילית )גניבה, 2.2.6    

    , בדיקה ושימוש בגלאי מתכות שמירה בשערים )למעט חניון הסטודנטים(, בדיקת זהות ביקורת הנכנסים 2.2.7   

 ביטחונית של רכבי  הנכנסים וכן סינון ו/או הכוונה של רכבים למגרשי החניה בשטחי הקמפוס ועוד.           

 בשער הראשי של המכללה.  הפעלת מוקד 2.28  

 כאשר קיימת התרעה ממוקדת יצא המאבטח מעמדתו  יצמצם טווח לעמדת השער ויהיה דרוך וערני לכל  2.2.9  

 מקרה.          

 כתיבת תיק שטח והקפדה על נוהלי הביטחון המפורטים בו.   2.2.10

   המאבטחים ללה רשאית לערוך שינויים במספרהספק יספק שומרים ומאבטחים בימים ובשעות כמפורט להלן. המכ   2.3

ובמיקומם )לרבות הפחתתם(, במועדי וזמני האבטחה והספק יהיה חייב לספק את השירותים בהתאם לשינוי עליו        

הודיע הממונה מטעם המכללה. הודעה בדבר שינוי מספר המאבטחים, מיקומם, מועדי וזמני האבטחה תימסר 

 שעות מראש.  48, בכתב, לפחות לספק ע"י נציג המכללה

על פי החלטת הממונה מטעם המכללה, במקרים בהם נדרש תגבור נוסף, יספק הספק תגבור בהתאם לתעריפים  2.4

 המפורטים בהסכם זה. 

שעות מראש, על הפסקה ו/או צמצום של שירותי  48המכללה רשאית להודיע לספק, מפעם לפעם, בהודעה בכתב של  2.5

ים על ידי הספק לכל תקופת ההסכם או לתקופה קצובה שתקבע בהודעה, מבלי שלספק תהיינה האבטחה הניתנ

 דרישות או תביעות כספיות או אחרות כנגד המכללה. 

, כולם בוגרי קורס ומאבטחים חובשיםהספק מתחייב כי לשם ביצוע השירותים יעסיק מאבטחים, רכז ביטחון  2.6

ל שיהיו חסרים מאבטחים הוא יפעל לשם החלפה העומדים בדרישות כפי שיפורט להלן. הספק ייערך כך שככח, "מוס

מיידית של מאבטחים הנעדרים בשל מחלה, מילואים או מסיבה אחרת כלשהי. לשם כך ידאג לקיום עתודות 
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מאבטחים. הספק מתחייב כי המאבטחים יבצעו את השירותים באופן שיבטיח נוכחות קבועה ורצופה של מאבטחים 

 הממונה מטעם המכללה בשעות האבטחה. במקומות האבטחה שהוגדרו על ידי 

 דיו השתלמות בנושא עזרה ראשונה.על פי דרישת המכללה הספק מתחייב לבצע  לעוב 2.8

 חריג.    עהספק מתחייב לדווח בכתב לממונה מטעם המכללה על כל אירו 2.9

  :הספק מתחייב לספק למאבטחים, על חשבונו והוצאותיו, פריטי לבוש וציוד כדלקמן 2.10

 מדים אחידים עליהם מוטבע סמל של הספק )חולצה, סוודר ומעיל( 2.10.1  

 תג זיהוי עם פרטים אישיים של המאבטח. 2.10.2        

 כובע זיהוי. 2.10.3        

 מיכל גז פלפל. הספק יעביר למאבטחים הדרכה באשר לשימוש במיכל גז פלפל ויחתים אותם כי עברו      2.10.4        

 הדרכה ומכירים את הוראות השימוש.                    

 : הספק מתחייב לספק על חשבונו את הציוד כדלקמן 2.11

 אמצעי קשר מסוג מירס/ או אחר )לא טלפון סלולרי( לכל אחד מהמאבטחים, לרכז הביטחון. כמו                     2.11.1           

 עובדי המכללה עפ"י קביעת הממונה מטעם המכללה.  2-מכשירי מירס או אחר ל  כן יינתנו                            

 אקדחים ונרתיקים לאקדח כפי שיפורט להלן.  2.11.2                

 מערכת לפיקוח על מעבר בין נקודות, כגון סיורית או מערכת דומה אחרת שתאושר ע"י המכללה,  2.11.3                

 לרבות כל חלקיה.                           

 , לרבות לרכז הביטחון. )מגנומטר( גלאי מתכות לכל המאבטחים 2.11.4

 עמדה לפריקת נשק. 2.11.5

 כל ציוד אחר אשר נדרש באופן סביר לצורך מתן השירותים ובתיאום עם המכללה.  2.11.6

    מכללה תקצה לספק שלטים תקינים למחסום כניסה חשמלי לשימוש המאבטחים. הספק מתחייב לשמור על 2.12

 השלטים. במקרה של אובדן יחויב הספק בגין כל שלט והחיוב יקוזז מהתמורה שהמכללה תשלם לספק.           

 המכללה רשאית לדרוש, בכל עת, וללא צורך במתן נימוקים כלשהם לספק, להחליף מאבטח או רכז ביטחון     2.13

 חילופי כנדרש אשר עומד בדרישות המכללה. כמו כן   והספק מתחייב להקצות ללא שיהוי מאבטח/רכז ביטחון          

 מתחייב הספק כי עובד שהמכללה תבקש להחליפו לא יועסק על ידו במכללה במתן השירותים.          

 הספק אחראי להפעלה של מוקד טלפוני הנמצא בביתן השומר בכניסה לקמפוס האקדמי אחוה. המוקד מקבל   2.14

 מערכת האזעקות במכללה. ביתן השומר )שבו נמצא המוקד( יהיה מאויש ע"י עובדי הספק קריאות הפעלה מ         

 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים.  24במשך          

הספק מתחייב כי מיד עם קבלת קריאה ישלח מאבטח ו/או שומר לבדיקת הבניין הרלבנטי, יקיים בדיקה מדוע  2.15

ירוע, בהתאם לנהלים שאושרו ע"י המכללה. הספק אחראי להגיש הופעלה המערכת  ויפעל מיידית לטיפול בא

 לממונה מטעם המכללה דו"ח אירוע בכתב בהתאם להנחיות המכללה בכל מקרה של רוע ו/או הפעלת המערכת. 

רכז הביטחון יקבל הדרכה מאת הממונה מטעם המכללה בעניין רכזת גילוי אש ובאחריותו להעביר הדרכה זו יחד  2.16

 ודה למאבטחים בעמדה על מנת שידעו לפעול בהתאם במקרה של אזעקת גילוי אש. עם נוהלי העב
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המאבטחים/רכז הביטחון יופיעו ויקיימו את אבטחת המכללה כשהם בעלי הופע ה נאותה, לובשים מדי קבלן  2.17

ונועלים נעליים סגורות, רישיון לנשק מטעם הקבלן ותעודת מאבטח והכשרות מתאימות בהתאם להסכם ו/או 

 וק.  הח

המאבטחים יבצעו את כל הפעולות הנדרשות לצורך אבטחת הקמפוס, השוהים בו, הנכנסים והיוצאים ממנו  2.18

 בהתאם להנחיות המכללה. 

 מיקום המאבטחים ותפקידיהם יקבעו ע"י הממונה מטעם המכללה והספק מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  2.19

ילווה ביקורות בנושא האבטחה מטעם הרשויות כגון  הספק מתחייב כי רכז הביטחון מטעמו, בתיאום מראש, 2.20

 משטרה וכדו'. 

 הספק מתחייב לקבל ממשרד הפנים רישיון נשק למאבטחים שיועסקו על ידו במכללה.  2.21

הספק מתחייב להחתים לפני תחילת מתן השירותים את המאבטחים על כתב הסכמה להיבדק בפוליגרף על פי  2.22

אית לדרוש כי בכל עת מאבטח יתייצב לחקירה או לבירור ע"י המכללה דרישה ראשונה של המכללה. המכללה רש

 או חוקר מטעמה או לדרוש כי מאבטח יתייצב למתן עדות במשטרה על פי דרישת המכללה. 

הספק מתחייב כי עובדיו ישמרו על ניקיון סביבת עבודתם, יימנעו מהפרעות לקיום הלימודים בקמפוס ויעשו כל  2.23

 וחיות הציבור. שנדרש למנוע הפרעה לנ

-ותקנות שעות עבודה בשמירה, תשי"א  1951-הספק מתחייב לפעול בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  2.24

1951 . 

את השירותים ינקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בהתאם להוראות פקודת הבטיחות  םעובדי הספק המבצעי 2.25

כל הרואה חוקית רלבנטית אחרת באופן שלא ייגרם נזק והתקנות על פיהן, ו 1970-בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

 לרכוש המכללה ו/או לסטודנטים ו/או לעובדים ו/או לצד ג' כלשהו במתן השירותים. 

לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגהות באמצעות ציוד לרבות נשק תקין ובטיחותי, העומד בכל  2.26

 התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין. 

הספק מתחייב לבצע על חשבונו הדרכות בטיחות אחת לשנה ע"י גורם מוסמך ולהעביר אישור למכללה בכל  2.27

הנשואים הקשורים לבטיחות במתן השירותים )בטיחות בנשק, פתיחה וסירת שער וכד'(. הספק מתחייב לדאוג כי 

 עובדיו ישתתפו בהדרכות בטיחות כלליות שיערכו ע"י המכללה.

ם בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ביסודיות וברמה מקצועית טובה באמצעות מספר מספיק של לספק את השירותי 2.28

 עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים עפ"י כל תקנה ו/או חוק ו/או דין. 

להימנע מהפרעה לנוחיות הציבור ו/או הסטודנטים של המכללה בגין ביצוע שירותים על פי ההסכם, לרבות בזכות  2.29

 של כל אדם במבנים ובשטחים השכנים לקמפוס , בדרכים, כבישים, חלקות וכיוצ"ב.השימוש והמעבר 

לתקן מיידית על חשבונו כל נזק או פגיעה שיגרמו בקשר עם מתן השירותים, לרבות כניסות דלתות או שערים,  2.30

יוצ"ב, וזאת מערכות אזעקה, מערכות כיבוי וגילוי אש, רשתות מים, ביוב, חשמל, טלפון או כל תשתיות אחרות וכ

בין אם נגרמו באקראי  ובין אם היו נחוצים או בלתי נמנעים בקשר עם מתן השירותים. כל תיקון כאמור יעשה 
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לשביעות רצון הממונה וכן לשביעות רצון כל גורם או כל גוף האחראים או מוסמכים בקשר להפעלת המתקן 

 שנפגע ובקשר לתיקונו.

 ברה יהיה זמין ויגיע למכללה עד חצי שעה ממועד קבלת ההודעה. במקרה של אירוע בטחוני מפקח מטעם הח 2.31

 :הדרכה ואימון 2.32

הספק מתחייב כי כל אחד מהמאבטחים, לרבות רכז הביטחון, המועסקים על ידו, יעבור הדרכה בסיסית  2.32.1

למאבטחי מוסדות חינוך )בחברות שמאושרות להכשרת מאבטחים ע"י משטרת ישראל(. ההדרכה האמורה 

 ענון. יתחילת עבודת המאבטח. הספק ידאג כי המאבטחים ישתתפו בימי רתיערך לפני 

ובן בהתאם  2002ענונים יבוצעו ע"י הספק כפי הנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת ההדרכה והר 2.32.2

 לעדכונים שיצאו לחוזר זה או שייצאו בעתיד במהלך תקופת ההסכם. 

)מטווח( אשר יכלול בין היתר כללי זהירות, פירוק הספק מתחייב להעביר לכל מאבטח אימון בנשקו האישי  2.32.3

 והרכבה  וביצוע ניסוי כלים בתדירות עפ"י החוק. 

מ"מ בו ביצע הכשרה ויבצע ניסוי כלים בנשק  9שאו נשק מאותו סוג בקוטר יהספק מתחייב שכל המאבטחים י 2.32.4

 אותו הוא נושא טרם הצבתו במכללה. 

 נים, נסיעות וכל עלות אחרת וכיו"ב יחולו על הספק. כל ההוצאות והעלויות בגין ההדרכות, רענו 2.32.5

כנדרש לעיל, המאבטח לא יאושר לביצוע שירותי שמירה עד להשלמת  ןלריענולא שלח הספק מאבטח  2.32.6

 ההכשרה הנדרשת. 

שמירה ואבטחה, ביטחון ובטיחות כפי שיפורסמו  יהספק מתחייב לתדרך את המאבטחים בכל הנוגע לנוהל 2.32.7

 יות המוסמכות או הנוגעות לעניין. מפעם לפעם ע"י הרשו

הספק מתחייב לכתוב תיק אבטחה הכולל את נוהלי השמירה והאבטחה, ביטחון ובטיחות לרבות בטיחות  2.32.8

בנשק. הספק מתחייב ליישם ולתדרך את השומרים לגבי האמור בתיק. כמו כן מתחייב הספק לקבל את אישור 

הממונה מטעם המכללה לתיק האבטחה לפני הפצתו  המשטרה, קב"ט המועצה האזורית באר טוביה ואישור

 ע"י הספק. 

  פיקוח: 2.33

 הספק מתחייב לבצע את השירותים בתיאום עם הממונה מטעם המכללה ולפעול על פי  הוראותיו    2.33.1

 והנחיותיו.             

 בכל הנוגע לביצוע שירותי האבטחה יהיו המאבטחים נתונים לפיקוחה של המכללה באמצעות הממונה   2.33.2

 מטעם המכללה או מי שהוסמך על ידו. הפיקוח המקצועי על עבודת הספק יעשה בתיאום עם משטרת               

 ישראל  וקב"ט המועצה האזורית באר טוביה או כל רשות רלבנטית אחרת.              

 ות הספק יהיה חייב לאפשר לממונה מטעם המכללה או למי שהוסמך מטעמו בכל עת לבצע את הפעול 2.33.3

 הבאות:                          

 לבדוק את כשירות המאבטחים, בקיאותם בנוהלי השמירה, תקינות כלי הנשק ותקינות מוקד השער.  .1

 לבדוק את רישיונות הנשק של המאבטחים ואת תעודות ההסמכה שלהם.   .2
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אם הספק לבדוק אם הספק מפרש כהלכה את ההסכם ואת הוראות והנחיות הממונה מטעם המכללה ו .3

 ממלא כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

 לאשר ולראיין מראש את המאבטחים/רכז הביטחון שבכוונת הספק להציב במכללה. .4

 ביצוע כל פעולה שנדרשת לצורך פיקוח על עבודת הקבלן.   .5

 הספק ישתף פעולה עם נציגי המכללה כאמור בסעיפים לעיל ויאפשר להם לבצע את הפיקוח כמפורט    2.33.4

 לעיל.               

 אין בסמכויות הפיקוח המוקנות כאמור לעיל, וכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הספק מאחריותו  2.33.5

 ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה כלפי הספק ו/או              

 /או צד שלישי. צדדים אחרים בגין  תביעת הספק ו             

 הזמנת שירותי אבטחה וחובשות בסיורים ובטיולים 2.34

 המכללה רשאית, אך אינה חייבת, להזמין מהספק מפעם לפעם, שירותי מאבטח/מאבטח חובש  2.34.1

 לטיולים עפ"י צרכיה.  כל הזמנה שתימסר לספק, כאמור, תצורף להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו                           

 ותחולנה עליה הוראות ההסכם.                        

 הספק מתחייב לתת את שירותי האבטחה לסיורים למכללה בהתאם להזמנה שתועבר אליו  2.34.2

 ולהנחיות הממונה מטעם המכללה  ובתנאים המפורטים בהסכם על נספחיו.                            

 תאם לאזור הטיול עפ"י הנחיות חימוש המאבטחים בטיולים: רובה קרבין או שווה ערך, בה 2.34.3

 המכללה ובהתאם להנחיות תיאום מטיילים.                                     

    להוראותהספק מתחייב לספק למכללה במלואם את כל השירותים שיידרשו ממנו במקצועיות, בהתאם  2.35

    את כל ההוראות ה מטעם המכללה  ולקיים מסמכי ההסכם ונספחיו ובהתאם לשביעות רצונו של הממונ            

 נתנו על ידו  בכל הקשור עם מתן השירותים תוך שיתוף פעולה מלא. ישי            

 הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות   2.36

 וע עבודות ובטיחות לעובדים, וכי האחריות המלאה מוסמכת לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצ                  

 לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על הקבלן.                   

 הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית שלו.  התחייבויות הספק האמורות לעיל 2.37

       

 

 : דרישות המכללה לתפקיד רכז ביטחון

 . שירות צבאי מלא .1

 בעל ניסיון בתחום האבטחה/שמירה. .2

 ח."קורס מוסבוגר  .3

 בעל יכולת פיקודית, יחסי אנוש ויכולת לקבל החלטות אד הוק. .4

 עדיפות לבעלי תואר ראשון.  .5
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 :דרישות התפקיד

 . 7:30-16:30שעות עבודה:  .1

 חנייה בהתאם לסימונים.  –סיוע ועזרה למאבטח שבשער בהכוונת הנכנסים לחניה  .2

 . תכללה במהלך היום + סריקות ביטחוניוסיור בשטח המ .3

 אחריות להרגעת הרוחות בזמן התקהלות של סטודנטים.  .4

 חייב להיות נוכח.   –במהלך אירועים/כנסים  .5

 ערנות במכללה לגבי כל תרחיש אפשרי.  .6

  

 

 מספר מאבטחים, מיקומם ומועדי האבטחה

  

שעות 

 פעילות

מאבטח יום  רכז ביטחון

 אשי שער ר

מאבטח יום 

 )חניון סגל(

פטרול ערב 

 לילה

שער הולכי רגל 

 סטודנטים

 מאבטח לילה

 )שער ראשי( 

ימי א' 

 ה' –

 

07:30-16:30 07:30-18:30 07:30– 09:00 

 15:30-16:30 

 אופציונלי 

18:00-07:00 07:30-18:00 07:30 – 18:30 

ימי ו' 

וערבי 

 חג

07:30-13:00 07:30-18:30 ____ 13:00-07:00 07:30-13:00 18:30 – 07:30 

ימי 

 שבת

 07:30-18:30  22:00-07:00  18:30-07:30 

 

 

 

 מפרט לאקדח

 כדורים כל אחת, כולל סליל אבטחה תקני.  15מחסניות בקיבולת  2אקדח מטען +  .1

 ס"מ לפחות.  3.5אורך הקנה:  .2

 מ"מ 0.9קליבר מינימום  .3

פובוס לפתיחה מהירה או שרטך אבטחה לאקדח נרתיק תואם לאקדח עם סגר לפתיחת מהירה או סגר  .4

 מחובר לשרוול ושתי מחסניות. 

 מיכל גז פלפל.  .5
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 הצהרת סודיות -' דנספח 

 
 הצהרה על שמירת סודיות

 
ב' לחוק  23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118סעיפים ההנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את 

 הנוגעים לחובת הסודיות. 1981 –"א הגנת הפרטיות התשמ
 

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה 
 עבירה לפיהם.

 חוק העונשין
 

 :  )א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 118סעיף 
 )נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות  1958 –מדינה, תשי"ח ה                   
 שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם                    
 מאסר שנה אחת. –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                    
 לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע  –, "בעל חוזה" )ב( בסעיף זה                   
 החוזה;                    
 ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור                    
 ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                   

 
 מסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו :  מי שנ119סעיף 

 מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי  –מוסמך לקבלו, דינו                    
 מאסר ששה חדשים. –לסכן בטיחותו של המסמך, דינו                    

 
 חוק הגנת הפרטיות:

 
 )א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי ב:  23סעיף 

 סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע                    
 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   

 
ל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כ

 דין.
 
 

           
 מספר זהות       שם פרטי         שם משפחה   
 

         
 חתימה            תאריך         

 
 נחתם בפני:

 
           

 מספר זהות       שם פרטי         שם משפחה   
 

         
 חתימה            תאריך         
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 נוסח ערבות -' הנספח 
 

  שם הבנק / חברת הביטוח
  מספר הטלפון

  מספר הפקס
 

 
 כתב ערבות 

 
 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה

  
 

 ערבות מס' _______________הנדון: 
 

מד (, שיוצש"ח אלףעשרים וחמישה )במילים: ₪  25,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

החייב( בקשר עם  –למדד המחירים לצרכן מתאריך _________, אשר תדרשו מאת _______________ )להלן 

  מתן שירותי שמירה ואבטחה. ל 9/2015מכרז מס' 

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום, מבלי  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב שתהיו חייבים לנמק את ד

 כלפיכם ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך ______. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 סניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות ל
 
 

 מספר הבנק ומספר הסניף  שם הבנק/חברת הביטוח
 
 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
 
 

 חתימה וחותמת  שם מלא  תאריך
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 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע -' ונספח 
 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה

 א.ג.נ.,

 2015/9הנדון: מכרז מס' 

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  
 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1

 . סוג התארגנות:______________________________2

 __________. תאריך הרישום:____________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת 5

 ________________________________________________ חותמת, אם יהיו:

________________________________________________ 

מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול . 6

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –חשבונות(, תשל'ו 

 
 
 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 
                            

 טלפון  כתובת
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -' ז נספח

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"(. הגוף)להלן: " המכללהקש להתקשר עם הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המב .1

 אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

 לא הורשעו"(( בעל זיקה)להלן: " 1976-קת עובדים זרים כדין(, התשל"וחובות מס, שכר מינימום והעס

-בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

  תי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בש הורשעהגוף או בעל זיקה אליו

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

 . 1987 -התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  X)למילוי ולסימון  .3

או חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור 

 :1987 -התשמ"ז 

  מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(. ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה .4

 (.  2002באוקטובר  31התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

_____________________ 

 המצהיר

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

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

 
 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -' חנספח 
 

ונשים אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לע

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

במסגרת מכרז  המכללההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעזה )להלן: "

י זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא הריני להצהיר כי נכון ליום תצהיר .2

 בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

ום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי בי

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 ן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כ

 
 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -' טנספח 

ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ __________ 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

במסגרת מכרז זה  המכללההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

 ___ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "(. אני מכהן כ____________המציע)להלן: "

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע לקיים אחר כל  .2

החיקוקים המפורטים להלן )להלן: "דיני העבודה"( וכן צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על המציע 

 תים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארכת: כמעסיק לצורך הספקת השירו

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

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

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 1954-נשים, תשי"דחוק עבודת  -

 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[, התשנ"ה -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז -

 1987-התשמ"ז, חוק שכר מינימום -

 1988-וק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"חח -

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

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

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

 1998-"חכחוק למניעת הטרדה מינית, התש -

  1957-"זחוק הסכמים קיבוציים, התשי -

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א -

  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -
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 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו -

 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז5סעיף  -

 1995 -שנ"ה נוסח משולב(, התחוק הביטוח הלאומי ) -

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הורשע המציע על ידי בית משפט מוסמך         

 בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

המציע על ידי בתי המשפט בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ניתנו כנגד          

המוסמכים פסקי דין חלוטים שעניינם זכויות עובדי המציע על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים )יש לפרט את מספר ההליך, מועד מתן 

 פסק הדין, נושא התביעה ופסק הדין של בית המשפט(:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, הוטלו על המציע הקנסות המפורטים להלן על ידי מנהל         

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בעבירות על דיני העבודה: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
_____________________ 

 רהמצהי
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 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

מת וכי ת/יהיה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א

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

 
___________               ______________________         ___________   

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 יום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדיםק -תצהיר בעל שליטה  -נספח י' 

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:

 ______________ .מציע ( ב1981 -הנני משמש כבעל שליטה )כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  .1

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הורשעתי על ידי בתי המשפט המוסמכים  .2

 בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הורשעו חברות אחרות שבשליטתי על ידי  .3

 ן:בתי המשפט המוסמכים בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להל

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

וטלו עלי הקנסות המפורטים להלן על ידי מנהל בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, ה .4

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בעבירות על דיני העבודה: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
_____________________ 

 המצהיר

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

ב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________ בישוב/עיר ______________ מר/ג

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

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

 
___________               ______________________         ___________   

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 נספח יא'

 אישור עריכת ביטוח
 

 
 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה 
 08-8588144בפקס 

 
 : למתן שירותי שמירה ואבטחה. הנדון: הקבלן

 
 -ל וכמפורט בהמשך :הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"

 

  מתן שירותי שמירה ואבטחה עיסוקו : .1

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3

 לתקופה. סה"כ ₪  2,000,000 לאירוע ו₪  2,000,000

 שם "ביט".ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה ב

 .  .…………השתתפות עצמית :    

 של :ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות  .4

 $ למקרה ולתקופה. ……………… -.. $  לעובד  ו………………

 $ למקרה ולתקופה[ -.$5,000,000 לעובד ו   -.1,500,000]לפחות :  

 יט".ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ב

ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י  המכללה האקדמית אחוה והם לא ידרשו להפעיל  .5

 את ביטוחים.

ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  המכללה האקדמית אחוה  "יטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :בכל הב .6

          או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם" ו/

 לבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי(.)+ סעיף אחריות צו
 
מקרה של שינוי ו/או  הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל .7

על כך יום ממועד מתן ההודעה  60חלפו  השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם –ביטול הפוליסה 

 "ת אחוה מכללה האקדמיל  במכתב רשום גם למבוטח וגם

 
 

 בכבוד  רב,
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………
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 1נספח יב

 

 

 ______________תאריך: 
 

 לכבוד
 המכללה האקדמית אחוה

 
 אישור בדבר פירוט חישוב התמורה המשולמת לנוהנדון: 

 הסכם מיום _______________

 

פי שהוא נכון למועד לבקשתכם, הרינו לפרט בזה את תחשיב התמורה המגיעה לנו מכוח ההסכם שבנדון, כ

מכתבנו זה. הנתונים המפורטים במסמך זה ובנספח לו מבוססים על התמורה החודשית הממוצעת בששת 

 החודשים שקדמו לאישור זה.

, וכן עלויות להלןתשלומים לעובדים כמפורט כן הננו מצהירים בזאת כי התנאים המפורטים בדבר נתוני ה

קים, וכי התשלומים שישולמו על ידינו נכונים ומדוי , הינםלהלןפורטים השירותים ונתוני הרווח שלנו המ

 לעובדינו לא יפחתו מהסכומים האמורים.

 סה"כ העלויות והרווח, הם כדלקמן:

  _______ לכל שעת שירותים.₪ עלויות שכר ונלווים לעובדים:  הינן בסך כולל של 

 לרבות ציוד, חומרי גלם, תקורות וכו'( הינן  סה"כ כל העלויות שאינן קשורות לחבויות לעובדים(

 לכל שעת שירותים.________ ₪ 

    ___________ לכל שעת שירותים.₪ סה"כ רווח 

 
 

 בברכה
 

 חברת ___________
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 :2יבנספח 
 הנתונים המפורטים להלן, מבוססים על ממוצע הנתונים בששת החודשים שקדמו לאישור זה

 

 עלות מעביד באחוזים סעיף

    מכללהסה"כ תמורה מה
   תשלומי שכר:

    שכר 
   הפרשה לפיצויי פיטורין

   הפרשה פנסיה
   הפרשה לקרן השתלמות

   הפרשה למחלה
   תוספת ותק
   דמי הבראה

   נסיעות
   חופשה שנתית

   חג
   חלק מעביד -ביטוח לאומי 

   תוספת משפחה
   ביגוד

   שי לחג
   בחירות כלליות
   חופשת נישואין

   חופשת אבל
   יום הזיכרון

   סה"כ עלות מעביד כוללת

   יתרה לאחר תשלומי שכר

   עלויות 

   רווח
 

 ₪.סה"כ עלות שעת חיוב ביצוע השירותים: ___________ 
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 3נספח יב 
 
 

 ______________תאריך: 
 

 לכבוד
 ________________ בע"מ

 
 ונות חישוב התמורה המשולמת לחברת __________________אישור בדבר נכהנדון: 

 ניקיון מיום _____________ מירה ואבטחהבגין הסכם ש

 

אני הח"מ, רו"ח ______________מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי בדקתי את האישור המצורף בזאת 

ם על ידי החברה, כפי "(  והננו לאשר בזאת כי התשלומים המשולמיאישור החברהלמכתב זה, )להלן "

המפורט באישור החברה, מהווים את מלוא התשלומים והזכויות שעל החברה לשלם לעובדיה בהתאם 

 להוראות כל דין.

 

לבין  מכללהעוד הנני לאשר כי מהחישוב שנערך כפי המפורט באישור החברה, עולה כי ההסכם שנחתם בין ה

מת לחברה, כדי לכסות את עלות השכר המינימלית החברה אינו בגדר "חוזה הפסד" ויש בתמורה המשול

שעל החברה לשלם לעובדיה, את העלויות שאינן קשורות לחבויות לעובדים, ואת רווח הקבלן בסכום כפי 

 המפורט באישור החברה.

 

 
 בכבוד רב, 

 
 _____________רו"ח
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 נספח יג'
 

 
 

 שם רואה החשבון:___________________       
כתובת: ___________________________       
 טלפון:____________________________       
דואר אלקטרוני:_____________________       
  
 לכבוד, 

 המכללה האקדמית אחוה )להלן "מזמין השירות"(
 באמצעות פקס _________         

 
 באמצעות דואר רשום 

 באמצעות מסירה אישית          
 )מחק את המיותר(              

 
 שם הקבלן אצלנו מתבצעת הבדיקה: ___________________________

 
 מועד תחילת ביצוע הבדיקה: _______________

 
 הקבלן הוא בעל רישיון: כן/לא פרט: _____________________________

 
 __מספר כלל העובדים המועסקים אצל מזמין השירות בתקופת הייחוס: ______

 
 מספר העובדים שנבדקו: _________

 
 מספר העובדים שנבדקו בעלי וותק של שישה חודשים לפחות שנבדקו: ________

 
 מספר העובדים שנבדקו בעלי וותק של שנה לפחות שנבדקו: _________

 
 סך עובדים המועסקים אצל מזמין השירות בתקופה אליה מתייחסת הבדיקה: _________

 
 גבי חובות הקבלן בעד חודשי עבודה: ____________הבדיקה בוצעה ל

 
 תוצאות הבדיקה: בדיקה תקינה/נמצאו הפרות על זכויות עובדים )מחק את המיותר(.

 
 .2011לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה תשע"ב  44אני מאשר כי אני עומד בתנאי סעיף 

 
 

 :פירוט ממצאים
 

 ממצאים והערות הוראה
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פרק שני  מתן חופשה שנתית לפי (1)

 לחוק חופשה שנתית

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  (2)

 לחוק חופשה שנתית 11

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 תקם במקום העבודה או אצל הקבלן:וו

 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  (3)

 לחוק חופשה שנתית

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדה בשעות נוספות שאינה  (4)

 6מותרת, או בלא היתר, לפי סעיף 

 עבודה ומנוחהלחוק שעות 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדה בשעות נוספות או  (5)

במנוחה השבועית שלא בהתאם 

להוראות היתר שניתן לפי הפרק 

 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה

 מספר עובדים שנבדקו:
 רות שנמצאו:מספר הפ

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדה במנוחה השבועית בלא  (6)

לחוק שעות עבודה  9היתר לפי סעיף 

 ומנוחה

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

ום גמול שעות נוספות לפי סעיף תשל (7)

 לחוק שעות עבודה ומנוחה  16

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלום גמול עבודה במנוחה  (8)

לחוק שעות  17השבועית לפי סעיף 

 עבודה ומנוחה

 מספר עובדים שנבדקו:
 ות שנמצאו:מספר הפר

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדת נער מעבר לשעות  (9)

לחוק  20העבודה הקבועות בסעיף 

 עבודת הנוער

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:
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העבדת נער במנוחה איסור  (10)

לחוק עבודת  21השבועית לפי סעיף 

 הנוער 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור העבדת נער בעבודת  (11)

לחוק  24לילה, בלא היתר, לפי סעיף 

 עבודת הנוער 

 מספר עובדים שנבדקו:
 רות שנמצאו:מספר הפ

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

 
איסור העבדת נער בעבודת  (12)

לילה שלא בהתאם להוראות היתר 

 לחוק עבודת הנוער. 25לפי סעיף 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 הקבלן: וותקם במקום העבודה או אצל

איסור ניכוי סכומים משכרו  (13)

לחוק הגנת  25של עובד לפי סעיף 

כשניכוי הסכומים היה  –השכר 

ביוזמת מזמין השירות או לפי 

 הוראותיו

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

העברת סכומים שנוכו לפי  (14)

 א לחוק הגנת השכר25עיף ס

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

איסור הלנת שכר לפי סעיף  (15)

 ( לחוק הגנת השכר 1()1ב)ב25

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 במקום העבודה או אצל הקבלן:וותקם 

תשלום שכר מינימום לפי חוק  (16)

 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלום שכר מינימום לפי  (17)

הסכם קיבוצי כללי ענפים שהורחב 

יד)ב( לחוק 33ף בצו הרחבה, לפי סעי

 1957 –הסכמים קיבוציים, התשי"ז 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלומים מכוח צווי הרחבה  (18)

 בעניין פנסיה

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

ות שמות של העובדים בהם נמצאו הפר
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 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלומי דמי הבראה מכוח  (19)

 צווי הרחבה 

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלום החזר הוצאות נסיעה  (20)

 מכוח צווי הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

מות של העובדים בהם נמצאו הפרות ש
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלום דמי חגים מכוח צווי  (21)

 הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

 
תשלום תוספת יוקר מכוח  (22)

 צווי הרחבה

 מספר עובדים שנבדקו:
 ספר הפרות שנמצאו:מ

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

הוראות צווי הרחבה ענפיים  (23)

שעניינן רכיבי שכר כאמור בסעיף 

( לחוק שנקבעו לפי סעיף 2)ב()25

 )ב( לחוק28

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 במקום העבודה או אצל הקבלן: וותקם

הוראות צווי הרחבה שנקבעו  (24)

בתקנות, ככל שנקבעו מכוח סעיף 

 ( לחוק3)ב()25

 מספר עובדים שנבדקו:
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

תשלומים מכוח צווי הרחבה  (25)

 בעניין קרן השתלמות

 שנבדקו: מספר עובדים
 מספר הפרות שנמצאו:

שמות של העובדים בהם נמצאו הפרות 
 וותקם במקום העבודה או אצל הקבלן:

 
 

 אני מאשר את המפורט לעיל.
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 _________רו"ח
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