רשות ניירות ערך

מכרז פומבי מספר 7/14
למתן שירותי שמירה במשרדי רשות ניירות ערך

6.10.2014
נוסח מעודכן 5.11.14

א.
.1

מבוא

הזמנה להציע הצעות
רשות ניירות ערך )להלן" :הרשות"( מזמינה בזאת מציעים ,העונים על תנאי הסף המפורטים
במכרז ,להציע הצעות למתן שירותי שמירה במשרדי הרשות בירושלים ,בתל אביב וברמת-גן.

.2

מהות ההתקשרות
.2.1

הרשות הנה גוף ציבורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג .2013-ככזו ,מעוניינת הרשות להתקשר
עם ספק שיעניק לה שירותי שמירה איכותיים ,תוך שמירה על מכלול זכויותיהם של
המועסקים על ידו לצורך מתן שירותים אלה.

.2.2

הספק יעמיד לטובת הרשות:

.2.3

.2.2.1

שני אנשי אבטחה במשרדי הרשות בירושלים;

.2.2.2

איש אבטחה אחד במשרדי הרשות ברמת-גן;

.2.2.3

איש אבטחה אחד במשרדי הרשות בתל אביב )משרה חדשה שתאוייש
בתחילת שנת ;(2015

.2.2.4

אנשי אבטחה נוספים לפי קריאה )בעיקר במשרדי הרשות בתל-אביב( –
הרשות נדרשת ,מספר רב של פעמים בשנה ,לשירותי שמירה באמצעות
עובד שמירה ,אחד או יותר ,למשך מספר בודד של שעות ועד למספר
ימים .הזמנת השירות תהיה בהתראה של לפחות מעשרים וארבע שעות
)ובמקרים חריגים בהתראה של פחות מעשרים וארבע שעות(;

.2.2.5

שירותי שמירה ואבטחה נוספים בהתאם לצרכי הרשות;

.2.2.6

הכל כמפורט בנספח  2לחוזה.

יודגש ,כי החוזה קובע שהרשות תהיה רשאית לשנות את היקף שירותי השמירה
שיידרשו על ידה בהתאם לצרכיה .על כן ,האמור בסעיף  2.22.2משקף את צרכיה
הצפויים של הרשות בעת פרסום המכרז ,ואין בו כדי לחייבה.

.2.4

עבור שירותי השמירה תשלם הרשות לספק תשלום שעתי ,לפי מספר שעות העבודה
שיבוצעו בפועל .התשלום לספק עבור שעת שמירה יהיה מורכב מהרכיבים הבאים:
.2.4.1

עלויות שכר קבועות :שכר הבסיס לשעה ,המשתנה לפי סוגי העובדים,
בתוספת זכויות סוציאליות כמפורט בטבלה שבנספח  3לחוזה .הסכום
שישולם לספק בגין רכיב זה מפורט בטבלה שבנספח  3לחוזה ויעודכן
כדין;

.2.4.2

עלויות שכר משתנות :רכיבי שכר נוספים )כמו מתנות לחג( .רכיב זה
ישולם על-ידי הרשות .Back to Back
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.2.4.3

תקורה :תעריף שעתי בגין הוצאות התפעול והניהול של הספק וכן הרווח
של הספק .רכיב זה ישולם בהתאם להצעתו של הספק במכרז.

.2.5

לידיעת המציעים ,בשנת  2013רכשה הרשות שירותי שמירה לפי קריאה עבור
משרדיה בתל אביב רכשה הרשות כ 1,050-שעות שמירה .המידע האמור הנו לידיעה
בלבד ,ואין בו כדי להטיל כל חובה על הרשות.

.2.6

תנאי ההתקשרות ,שעות ,מקום ואופן מתן השירותים וכלל דרישות הרשות
מפורטים בחוזה שייחתם בין הזוכה במכרז לבין הרשות ,המצורף כנספח ב' למכרז
זה.

.3

הגדרות
לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
.3.1

"אתר האינטרנט"  -אתר האינטרנט של הרשות ,שכתובתו  ,www.isa.gov.ilתחת
הכותר "מכרזים ודרושים" " -מכרזים" " -מכרזי רכש".

.3.2

"אזור ירושלים"  -הישובים ירושלים ,מבשרת ציון ומעלה אדומים.

.3.3

"אזור תל אביב"  -הערים תל אביב ,רמת גן ,בני ברק ,חולון ,גבעתיים ,בת ים,
הרצליה ,ראשון לציון ופתח-תקוה.

.3.4

"גוף ציבורי"  -גוף המנוי בסעיף  2לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב) 1992-לרבות
תאגיד מקומי ,כהגדרתו בחוק זה( ,וכן רשות מקומית.

.3.5

"הצעה כשירה"  -הצעה העומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.

.3.6

"החוזה"  -נספח ב' למכרז.

.3.7

"השירותים"  -שירותי שמירה במשרדי הרשות בירושלים ,בתל אביב וברמת-גן,
כמפורט בנספח ) (2לחוזה.

.3.8

"ועדת מכרזים"  -ועדת המכרזים של רשות ניירות ערך.

.3.9

"חוקי העבודה"  -החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,1969-ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.1995-

.4

.3.10

"טופס ההצעה"  -נספח א' למכרז.

.3.11

"סניף רלוונטי"  -כהגדרתו בסעיף  16.116.1למכרז.

.3.12

"עובד"  -מי שמתקיימים יחסי עבודה בינו לבין המציע.

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום תחילת ההתקשרות )להלן":ההתקשרות
המקורית"(.
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.4.2

.5

.6

מסמכי המכרז
.5.1

הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.5.2

הנספחים למכרז הם כמפורט להלן:
.5.2.1

נספח א'  -טופס ההצעה למכרז;

.5.2.2

נספח א' - 1טופס הצעת המחיר;

.5.2.3

נספח ב'  -חוזה;

.5.2.4

נספח ג'  -תצהיר;

.5.2.5

נספח ד'  -ערבות הגשה;

.5.2.6

נספח ה'  -אישור רואה חשבון;

.5.2.7

נספח ו'  -שאלון שביעות רצון.

לוחות הזמנים לעריכת המכרז
.6.1

.6.2

.7

לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן
נוספים ,עד לתקופה מצטברת של חמש ) (5שנים בסך הכל )כולל ההתקשרות
המקורית(.

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
.6.1.1

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות.29.10.14 :

.6.1.2

המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה.6.11.14 :

.6.1.3

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,17.11.14 :בשעה .14:00

.6.1.4

המועד המוקדם ביותר לפקיעת ערבות המכרז.26.2.15 :

הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחיה כאמור
תפורסם גם באתר האינטרנט.

אופן הערכת ההצעות במכרז
.7.1

הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:
.7.1.1

בשלב הראשון ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף
להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף
האמורים ,אם קיימים כאלה.

.7.1.2

בשלב השני ,תעניק ועדת המכרזים ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף
)"המציעים הכשירים"( ,בהתאם לאמות מידה האיכותיות המפורטות
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בסעיפים  .2020-1818הצעה שתזכה בשלב זה לניקוד נמוך מחמש
עשרה ) (15נקודות )להלן" :ניקוד האיכות המזערי"(  -תידחה.
.7.1.3

.7.2

בשלב השלישי ,תפתח ועדת המכרזים את הצעות המחיר של המציעים
הכשירים אשר עברו את ניקוד האיכות המזערי .לאחר פתיחת הצעות
המחיר תדרג ועדת המכרזים את ההצעות לפי ציון משוקלל שייקבע
בהתאם לניקוד האיכות וניקוד המחיר .המציע שהצעתו תזכה לציון
המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז.

אם יותר ממציע אחד יזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר ,תבחר ועדת המכרזים את
המציע שזכה לניקוד האיכות הגבוה יותר כזוכה במכרז .אם לא יהיה בכך די כדי
לקבוע את זהות הזוכה במכרז ,תערוך ועדת המכרזים תיחור כספי נוסף בין
המציעים הרלוונטיים או תערוך הגרלה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.
.8

תנאי הסף

כללי
.8.1

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בסעיפים  .1616- 99הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.

.9

.8.2

על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.

.8.3

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

.8.4

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,עוסק מורשה
אחר או כל גורם אחר ,אלא אם הדבר הותר במפורש.

מעמדו המשפטי של המציע
.9.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
.9.1.1

המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

.9.1.2

אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי )לשנים
הקודמות לשנת .(2014

.9.1.3

אם הוא חברה ,הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני
רישום כאמור.

.9.2

על המציע לצרף לטופס ההצעה:
.9.2.1

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
ציבוריים ,התשל"ו.1976 -

.9.2.2

נסח תאגיד עדכני לשנת ) 2014ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של
רשות התאגידים ,שכתובתו taagidim.justice.gov.il :תחת הקישור
"הפקת נסח חברה"(.
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.9.2.3
.10

אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.

תצהיר והעדר ניגוד עניינים
.10.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מקיים את חובותיו בעניין שמירה על
זכויות עובדים ובעניין העסקת עובדים זרים ,כמפורט בתצהיר ,נספח ג' למכרז.

.11

.10.2

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב
מורשות.

.10.3

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע ,או למורשי החתימה שבו ,לא ידוע על
תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן
השירותים מושא מכרז זה.

.10.4

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי,
לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו
מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי המכרז ,על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי
דין.

.10.5

על המציע לצרף להצעתו תצהיר ,חתום בפני עו"ד ,בהתאם לנוסח המפורט בנספח ג'
למכרז.

תשלום דמי השתתפות במכרז
.11.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לשלם סך של חמש מאות ) (500ש"ח
כדמי השתתפות במכרז .התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית
בטופס פ 905הנמצא באתר הרשות תחת הכותר "מערכות וטפסים" באפשרות
"טפסים" או בקישור המצ"ב:
http://www.isa.gov.il/Tenders%20and%20Jobs/Tenders/procurement%20a
.uctions/Pages/default.aspx

.12

.13

.11.2

על המציע לצרף תדפיס של אישור התשלום להצעתו.

.11.3

התשלום לא יוחזר.

רישיון קבלן שירות
.12.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות"
כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1996-

.12.2

על המציע לצרף להצעתו העתק של הרישיון לעסוק כקבלן שירות.

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר שמירה על זכויות עובדים
.13.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
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.13.1.1

המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ,לא הורשע בגין הפרת דיני עבודה
בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז.

.13.1.2

בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז המציע או
בעל זיקה אליו לא נקנס על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו 1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני
עבודה.

.13.1.3

בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר
משש הפרות על הוראות החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-

.13.1.4

.13.2

"בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-

על אף האמור בסעיפים  13.1.313.1.3-13.1.113.1.1תהיה ועדת המכרזים רשאית
להחליט מטעמים מיוחדים ,שיירשמו בפרוטוקול ,שלא לדחות הצעה במכרז אף אם
התקיים לגביה אחד התנאים האמורים .זאת ,בהתחשב ,בין היתר ,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.

.13.3

.14

על המציע לצרף להצעתו אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה,
מעודכן לכל המוקדם לתאריך  ,27.10.2014בדבר הרשעות בשלוש השנים האחרונות
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה ,קנסות בשנה האחרונה ועיצומים כספיים
החל מיום  ,17.11.2011אם היו ,או היעדר הרשעות.

ערבות מכרז
.14.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית /
ביטוחית )מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א (1981-אוטונומית ,על שם המציע,
בסכום שלא יפחת משלושים אלף ש"ח ) ,(30,000שתהיה בתוקף לפחות עד למועד
המפורט בסעיף  ,6.1.46.1.4וזאת על-פי הנוסח המצורף כנספח ד' למכרז ובנוסח זה
בלבד.

.14.2

לתשומת לב המציעים:
.14.2.1

יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות כפי שצורף כנספח ד' למכרז;

.14.2.2

על-פי הנוסח המצורף ,נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין
המציע.
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.14.3

יש לצרף את כתב הערבות המקורי לעותק המקור של הצעה.

.14.4

בנסיבות של התארכות הליך המכרז ,מכל סיבה שהיא ,תהיה ועדת המכרזים רשאית
לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת ,כפי שתמצא לנכון.
אי-הארכת תוקף הערבות בנסיבות מעין אלה ,שקולה לחזרה מההצעה ותוביל
לפקיעתה.

.14.5

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,בנסיבות
המפורטות בתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-ובכפוף להן.

.15

.16

מספר העובדים המועסקים על ידי המציע בתחום שירותי השמירה
.15.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע מעסיק ,במועד הגשת ההצעה ,לפחות
חמש מאות ) (500עובדים בתחום השמירה.

.15.2

על המציע לצרף להצעתו אישור רואה חשבון בנוסח נספח ה' ,למכרז ,בדבר מספר
העובדים של המציע העוסקים במתן שירותי שמירה.

.15.3

יובהר כי לצורך מענה לסעיף זה יש לפרט את מספר עובדי הספק העוסקים בשמירה
בלבד וכי אין לכלול את עובדי המציע העוסקים במתן שירותים בתחומים אחרים או
המועסקים בתפקידים מנהליים.

סניפים רלוונטיים
.16.1

במכרז זה" ,סניף רלוונטי" הוא סניף של המציע שמתקיימים לגביו כל אלה:
.16.1.1

למציע רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה ,תש"ט 1949-מטעם
המשרד לביטחון פנים ,התקף לסניף זה ,הכולל לפחות חמישים כלי נשק;

.16.1.2

המציע מעסיק באמצעות הסניף מאה ) (100עובדים בתחום השמירה,
מתוכם לפחות שלושים ) (30עובדים שהם מאבטחים חמושים.

.16.2

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלמציע לפחות סניף רלוונטי אחד באזור
ירושלים ולפחות סניף רלוונטי אחד באזור תל-אביב.

.16.3

המציע רשאי לציין יותר מסניף אחד בכל אזור .לפי תנאי החוזה ,הרשות תהיה
רשאית לבחור ,מבין הסניפים הרלוונטיים שציין הספק בהצעתו לגבי אזור מסוים,
את הסניף שבאמצעותו יעניק לה המציע שירותים באותו האזור.

.16.4

על המציע לצרף להצעתו העתק של הרישיון המיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה,
תש"ט ,1949-בהתאם לסעיף  ,16.1.116.1.1הכולל את הסניפים שאותם ציין המציע
בהצעתו כסניפים רלוונטיים.

.16.5

רואה החשבון של המציע יאשר ,במסגרת הנוסח המצורף כנספח ה' למכרז ,כי
המציע מעסיק את מספר העובדים הנדרש בכל סניף שאותו ציין המציע בהצעתו
כסניף רלוונטי .בנוסף ,המציע יצהיריפרט ,באמצעות התצהיר המפורטבטופס
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ההצעה ,בנספח ד' א' למכרז ,על את מספר המאבטחים החמושים בכל אחד
מהסניפים שאותם ציין בהצעתו כסניפים רלוונטיים.
.16.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ,16.216.2מובהר כי הצעתו של מציע שציין בהצעתו
מספר סניפים כ"סניפים רלוונטיים" באזור מסוים ,לא תיפסל רק מהטעם שסניף
מסוים מהסניפים שצויינו בהצעה אינו עונה על תנאי סעיף .16.116.1

ג.
.17

אמות המידה להכרעה במכרז

דירוג ההצעות וקביעת הזוכה במכרז
.17.1

ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף דלעיל באופן הבא:
.17.1.1

איכות )עד  40נקודות( :ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים הכשירים
בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים .2020- 1818
הצעה שתזכה בשלב זה לניקוד נמוך מחמש עשרה נקודות  -תידחה.

.17.1.2

מחיר )עד  60נקודות( :ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים בהתאם
למחיר המוצע על-ידם ,כמפורט בסעיפים .2323-2121

.17.2

הציון המשוקלל = ניקוד האיכות  +ניקוד המחיר.

.17.3

המציע הכשיר שייקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,יזכה במכרז .אם יותר
מהצעה אחת תזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר יחולו תנאי סעיף .7.27.2

ג .1אמות המידה האיכותיות
.18

מספר העובדים אצל המציע )עד  10נקודות(
.18.1

המציע יזכה לניקוד בגין עובדים המועסקים על ידו במתן שירותי שמירה כדלקמן:
.18.1.1

המציע מעסיק יותר משלושת אלפים וחמש מאות ) (3500עובדים 10 -
נקודות )מלוא הניקוד(;

.18.1.2

המציע מעסיק יותר מאלפיים ) (2,000עובדים ,אך לא יותר משלושת
אלפים וחמש מאות ) (3,500עובדים  8 -נקודות;

.18.2
.19

.18.1.3

המציע מעסיק יותר מאלף ) (1,000עובדים ,אך לא יותר מאלפיים ) (2,000
עובדים  4 -נקודות;

.18.1.4

המציע מעסיק יותר משש מאות ) (600עובדים ,אך לא יותר מאלף )(1,000
עובדים  2 -נקודה.

בסך הכל ניתן לזכות עבור רכיב זה בעד עשר נקודות.

לקוחות המציע )עד  5נקודות(
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.20

.19.1

מציע יזכה לניקוד של נקודה אחת ) (1עבור כל גוף ציבורי שהוא העניק לו שירותי
שמירה למשך שנתיים רצופות לפחות ,בין שנת  2009למועד הגשת ההצעה ,וזאת עד
לניקוד מירבי של חמש נקודות נקודות.

.19.2

המציע יפרט בטופס ההצעה את [1] :שם הלקוח )הגוף הציבורי(; ] [2מועד אספקת
השירותים ללקוח; ] [3מאפייני השירותים שניתנו ללקוח ו [4]-פרטי איש קשר מטעם
הלקוח.

שביעות רצון לקוחות )עד  25נקודות(
מציע יזכה לניקוד בהתאם לשביעות רצון לקוחותיו כמפורט להלן:
.20.1

נציגי הרשות יפנו לשלושה לקוחות ,אשר ייבחרו על ידם מבין רשימת הלקוחות
שצירף המציע להצעתו או מבין כלל לקוחותיו של המציע ,אף אם לא פורטו בהצעתו,
ויציגו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף כנספח ו' למכרז.

.20.2

אם המציע העניק בעבר שירותים לרשות ,תהיה הרשות אחת משלושת הלקוחות
האמורים ,וזאת גם אם הרשות לא צוינה ברשימת הלקוחות שצירף המציע להצעתו.

.20.3

על מציע שלא ציין במענה לסעיף  1919לעיל לפחות חמישה לקוחות ,לפרט בסעיף
 76לטופס ההצעה את המידע הנדרש באותו סעיף ,לגבי שלושה לקוחות נוספים
לפחות ,גם אם לקוחות אלה אינם עונים על תנאי סעיף  19.119.1לעיל ,ובלבד
שסיום מתן השירותים לכל אחד מלקוחות אלה היה לאחר .2011

.20.4

אופן הניקוד :כל שאלה תזכה את המציע בניקוד ,בהתאם להערכה שניתנה לו )בין
אפס לחמש( .הציון לשאלון יהיה ממוצע הניקוד שצבר המציע במסגרת השאלון
)שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה לא תחושב במסגרת הממוצע( ,כך שכל שאלון
יזכה את המציע בציון כולל של אפס עד חמש .הניקוד שיינתן למציע בסעיף זה יהיה
ממוצע הנקודות שצבר המציע בשלושת השאלונים כפול .5

ג .2הצעת המחיר
.21

רכיבי התמורה שתשולם לספק בעבור שירותי השמירה
.21.1

הרשות תרכוש מהספק שירותי שמירה בהתאם לצרכיה ,ותשלם עבורם לספק ,מדי
חודש ,תשלום לפי שעות העבודה שיבוצעו בפועל .התשלום לשעת עבודה יכלול
עלויות שכר קבועות ועלויות שכר משתנות )תשלומים אלה ישולמו לעובדי השמירה
במלואם( וכן תקורה.

.21.2

עלויות שכר קבועות:
עובדי השמירה יזכו לשכר הבסיס השעתי המפורט להלן ,בתוספת הזכויות
הסוציאליות והתשלומים הנלווים המפורטים בנספח ) (3לחוזה ,כפי שיעודכנו מעת
לעת על פי כל דין .שכר הבסיס השעתי הנו:
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.21.3

.21.2.1

שכר בסיס למאבטח רמה א' ולבודק בטחוני רמה ב' :שלושים ושניים
) (32ש"ח לשעה;

.21.2.2

שכר בסיס לראש משמרת :שלושים וארבעה ) (34ש"ח לשעה.

עלויות שכר משתנות:
.21.3.1

הספק ישלם לעובדיו את עלויות השכר המשתנות המפורטות בנספח )(3
לחוזה וכפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין.

.21.3.2

שעות נוספות  -הספק ישלם לעובדיו עבור שעות נוספות ,על פי הקבוע
בחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א .1951-הרשות תשלם לספק רק עבור
שעות עבודה נוספות שאושרו על ידה מראש ואשר בוצעו על ידי עובד
במסגרת עבודתו ברשות בלבד )לא ישולמו על ידי הרשות שעות נוספות
אשר בוצעו על ידי עובד שהתחיל או סיים את יום עבודתו שלא במשרדי
הרשות(.
.21.3.2.1

תשומת לב המציעים מופנית להוראת סעיף 18.3.218.3.2
לחוזה בדבר תשלום שעות נוספות לעובדים המועסקים
מטעמו ברשות.

.21.4

.22

תקורה:
.21.4.1

עבור כל שעת עבודה ,הרשות תשלם לספק תוספת תקורה מעבר לעלויות
השכר הקבועות והמשתנות של עובדי השמירה .המציע ינקוב בהצעתו
בתעריף התקורה המוצע עבור שעת עבודה של מאבטח רמה א' ושל ראש
המשמרת בשקלים חדשים )"מחיר התקורה המוצע"( .תעריף התקורה
שישולם עבור שעת עבודה של בודק בטחוני רמה ב' תיגזר ממחיר
התקורה המוצע ,ותהיה נמוכה ממנו בשקל חדש אחד.

.21.4.2

תעריף התקורה יכלול את הוצאות התפעול והניהול של הספק ,לרבות כל
הוצאה בגין התחייבות הכלולה בחוזה ושאינה משולמת ישירות לעובדי
הספק וכן את רווח הספק.

.21.4.3

מציע שינקוב בהצעתו במחיר תקורה מוצע הנמוך ביותר משלושים
אחוזים ) (30%מממוצע הצעות המחיר בהן נקבו כל המציעים הכשירים
עבור רכיב זה – תיפסל.

.21.4.4

התקורה עבור שעת עבודה של מאבטח רמה א' ושל ראש המשמרת היא
רכיב התמורה היחיד שאותו נדרש הספק להציע במסגרת הצעת המחיר.

הצעת המחיר
.22.1

המציע יציין בטופס הצעת המחיר ,נספח א' 1למכרז ,את מחיר התקורה המוצע
)כמפורט בסעיף  ,21.421.4זהו תעריף התקורה עבור כל שעת שמירה של מאבטח
רמה א' ושל ראש המשמרת(.
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.22.2

מחיר התקורה המוצע לא יכלול מע"מ.

.22.3

מחיר התקורה המוצע יכלול את כל הוצאותיו של הספק ביחס עם השירותים ואת כל
המרכיבים השונים המפורטים בחוזה לרבות הוצאות ישירות ועקיפות ,הוצאות
תפעול וניהול ,מפקח ,השתתפות בישיבות ,ציוד וחומרים ,כלי נשק ,ביגוד ,הוצאות
משרד ,נסיעות ,זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר ,חניה ,ביטוחים ,רווח וכיוצא בזה.

.22.4

מובהר כי בהגשת ההצעה המציע מסכים לכך שתעריף התקורה לשעת שמירה של
בודק בטחוני רמה ב' תהיה נמוכה בשקל חדש אחד מהצעתו.

.23

ניקוד המחיר
.23.1

המציע שיציע את מחיר התקורה המוצע הנמוך יותר )" ("Axיזכה לניקוד המרבי
עבור רכיב זה ,שישים נקודות .מציעים שתעריף התקורה המוצע על ידם יהיה גבוה
יותר יזכו לניקוד בהתאם לנוסחה הבאה× 60 :

=  - Ax) PAמחיר התקורה

המוצע הנמוך ביותר מבין כלל הצעות המחיר של המציעים הכשירים;  – Anמחיר
התקורה המוצע על ידי המציע;  – PAהניקוד בו יזכה המציע עבור רכיב זה(.

ד.
.24

אופן התנהלות המכרז

קבלת מסמכי המכרז
.24.1

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט.

.24.2

לתשומת לב המציעים ,על פי סעיף  1111למכרז ,הגשת הצעה במכרז מותנית
בתשלום דמי השתתפות בסך חמש מאות ש"ח.

.25

הליך הבהרות
.25.1

החל מיום הפצת המכרז ועד למועד המפורט בסעיף  ,6.1.16.1.1רשאי כל אדם
לפנות לרשות בכתב ,באמצעות דואר אלקטרוני  ,michrazim@isa.gov.ilולהעלות
כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו .יש
לוודא כי הפניה התקבלה  -אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

.25.2

על הפונה לציין בפנייתו את מספר המכרז ,שמו ,כתובתו וטלפון ליצירת קשר עימו,
מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

.25.3

הרשות אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף
.6.1.16.1.1

.25.4

הרשות תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף .6.1.26.1.2

.25.5

ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד .זאת ,מבלי שיהיה בכך כדי
לחשוף את זהותו של הפונה.
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.25.6

החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים
עצמם; ויראו את הרשות כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות
ההבהרה ,ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.

.25.7

התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.25.8

הרשות רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות .הודעה
על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

.26

מבנה ההצעה והגשתה
.26.1

ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כנספח א' למכרז.

.26.2

המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים ,חוברות ,דיסקטים ,מצגות וכדומה,
שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש .ועדת המכרזים תתעלם
ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.

.26.3

על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה ,ולסמן
על כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס ,יובהר
כי אין צורך לצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכרז ואת הנספחים
לחוזה.

.26.4

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ומהווה השלמה של הקבוע
במכרז .עם זאת ,במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור
בגוף המכרז.

.26.5

הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד ,נספח א' 1למכרז ,ותוכנס למעטפה
נפרדת ,סגורה וחתומה כמפורט בסעיף  27.2.427.2.4להלן.

.27

הגשת ההצעה
.27.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך
ההבהרות ,ולא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף  ,6.1.36.1.3בתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדי רשות ניירות ערך ,ברח' כנפי נשרים  ,22ירושלים.
.27.1.1

על המעטפה יצויין "מכרז פומבי מס'  7/14למתן שירותי שמירה במשרדי
רשות ניירות ערך".

.27.1.2

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה
שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

.27.1.3

.27.2

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל ,בדואר אלקטרוני או
בפקס.

מעטפת ההצעה תכיל בסה"כ שלושה העתקים של ההצעה ,כדלקמן:
.27.2.1

עותק מקור של ההצעה ,ללא הצעת המחיר  -בעותק זה יוחתם כל עמוד
של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע
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ובחתימתו ,ללא הצעת המחיר )נספח א' .(1לעותק זה תצורף הערבות
המקורית .יש לסמן את העותק כ"עותק מקור".
.27.2.2

עותק של ההצעה ,ללא הצעת המחיר  -עותק זה יכלול את טופס ההצעה
וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם ,ללא הצעת המחיר )נספח
א' .(1יש לחתום בעמוד הראשון של העותק בחותמת מקורית )לא צילום(
של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( של המציע.

.27.2.3

עותק לעיון המתחרים ,ללא הצעת המחיר  -עותק של ההצעה בהשמטת
המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם ,כמפורט בסעיף  30.230.2למכרז
וללא הצעת המחיר .יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.

.27.2.4

הצעת המחיר מטעם המציע – תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ,נספח
א' 1למכרז ,בעותק אחד בתוך מעטפה נפרדת ,סגורה וחתומה )שתכלול
את הצעת המחיר בלבד( .יש להגיש את הצעת המחיר כשהיא חתומה
בחותמת המציע ובחתימתו .מובהר ,כי לא יהיה בכך שהצעת המחיר לא
הופרדה מכלל ההצעה כדי להביא לפסילת ההצעה.
.27.2.4.1

על מעטפת הצעת המחיר יצוינו פרטי המציע ,וכן כי מדובר
ב"הצעת המחיר למכרז פומבי מס'  7/14למתן שירותי
שמירה במשרדי רשות ניירות ערך".

.28

.27.3

בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים ,יגבר עותק המקור.

.27.4

אין צורך לצרף להצעה את החוזה או את הנספחים לחוזה .עם זאת ,הגשת ההצעה
החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

מסמכים שיש לצרף להצעה
.28.1

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז ,על המציע לצרף
להצעתו את המסמכים הבאים:
.28.1.1

נסח תאגיד עדכני.

.28.1.2

אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה במציע.

.28.1.3

אישור ניהול ספרים כדין ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
.1976

.28.1.4

תצהיר ,כנדרש בסעיף  1010לעיל.

.28.1.5

אישור על תשלום דמי ההשתתפות במכרז ,כנדרש בסעיף  1111לעיל.

.28.1.6

העתק של רישיונו של המציע לעסוק כקבלן שירות ,כנדרש בסעיף 1212
לעיל.
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.28.1.7

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,כנדרש בסעיף
 1313לעיל.

.28.1.8

ערבות מכרז ,כנדרש בסעיף  1414לעיל.

.28.1.9

אישור רו"ח ,בנוסח המפורט בנספח ה' למכרז.

.28.1.10

רישיון מיוחד עבור כל סניף שאותו מבקש המציע לציין בהצעתו כ"סניף
רלוונטי" ,כנדרש בסעיף  1616לעיל.

.28.2

מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב ,1992-יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

.28.3

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא מס' ח"פ( בכל המסמכים
המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה.
אם וככל שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור  /הסבר מטעם
הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

.28.4

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה
המפורטים לעיל ,אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

.29

.30

תוקף ההצעה
.29.1

ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים.

.29.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן תשעים ימים
נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו
מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו .בנסיבות מעין אלה ,רשאית ועדת המכרזים
)אך אינה חייבת( להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה ,כזוכה במכרז.

.29.3

אם ההתקשרות החוזית שבין הרשות לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה ,וזאת
מכל סיבה שהיא )כגון ,הפרת החוזה וביטולו ,ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'(,
תהיה הרשות רשאית )אך לא חייבת( לבחור תחתיו במציע הבא בתור ,ובלבד
שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף
להשתתפות במכרז.

עיון במסמכי המכרז
.30.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם
לקבוע בתקנה )21ה( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-ובהתאם להלכה
הפסוקה.

.30.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן -
"חלקים סודיים"( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום
המכרז ,יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמן את החלקים
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הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי .נוסף על כך יצרף המציע עותק
של ההצעה בניכוי החלקים הסודיים ,כמפורט בסעיף  27.227.2לעיל.

.30.3

.30.2.1

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון
המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים,
אם יוכרז כזוכה במכרז.

.30.2.2

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים
ושל ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדיני העיון
ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
.30.3.1

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה
שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה,
ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

.31

.30.4

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע
הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

.30.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע ,ניסיונו ושמות
לקוחותיו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך
את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

מימוש ההתקשרות
.31.1

כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת החוזה יידרש הזוכה במכרז להמציא
לרשות את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה תוך עשרה
ימים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

ה.
.32

כללי

פרשנות
.32.1

מלים וביטויים ,ככל שלא הוגדרו בסעיף  ,33תהא להם המשמעות שיש להם בחוק,
בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-אלא אם כן משתמע מלשון
הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

.32.2

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע
בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

.32.3

החוזה המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש
לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את
זה.
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.32.4

.32.3.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

.32.3.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר
נוסח החוזה.

כל האמור בלשון יחיד  -לשון רבים במשמע ,ולהיפך .כל האמור בלשון זכר  -לשון
נקבה במשמע ,ולהיפך.

.32.5

.33

.34

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי
פרשנות.

דרישה למידע נוסף והבהרות
.33.1

ועדת המכרזים רשאית )אך אינה חייבת( לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז
הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי
לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים
האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

.33.2

לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע
בתנאי המכרז.

.33.3

הרשות תהיה רשאית )אך לא חייבת( לפנות לעובדי המציע ,כולם או חלקם ,כדי
לוודא את אמיתות הנתונים .היה ותתגלה סתירה בין הנתונים שמסר המציע לבין
נתוני הבדיקה יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה.

הצעה תכסיסנית או הפסדית
הצעה תכסיסנית ,הפסדית או חסרת תום-לב תיפסל.

.35

הצעה מסויגת או מותנית
.35.1

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה .ועדת המכרזים רשאית לפסול
הצעה מסויגת או מותנית ,או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

.35.2

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,והרשות תשקול את פנייתו
ותשיבו ,הכל בהתאם לקבוע בסעיף  2525לעיל.

.36

ביטול ודחייה
ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לא תהיה זכות
לדרוש את אכיפתו.

.37

מספר הצעות
כל מציע רשאי להגיש למכרז הצעה אחת בלבד.
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.38

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך
בירושלים.
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נספח א' למכרז  -טופס הצעה
.1

כללי
.1.1

יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.

.1.2

יש להתייחס לכל הסעיפים  -אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש
"לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

.2

.1.3

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על
היקף הפירוט המצופה מהמציע .ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.

.1.4

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה
החתימה מטעם המציע.

.1.5

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר ,יש לציין את שם
איש הקשר ,תפקידו ופרטי התקשרות עימו )כתובת ,טלפון ,פקס ודוא"ל(.

.1.6

הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד;
רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.

פרטי המציע

שם המציע

כתובת המציע

טלפון

פקס

שם איש הקשר

תפקיד

דוא"ל

פרטי איש הקשר מטעם המציע

.3

דוא"ל

מעמדו המשפטי של המציע )סעיף  99למכרז(
.3.1

המעמד המשפטי של המציע )חברה/שותפות /אחר(.___________ :

.3.2

מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי(._________________ :

.3.3

מציע שהוא תאגיד יפרט את מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:

מס"ד

שם

ת.ז.

תפקיד אצל המציע

דוגמת חתימה

1
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2
3

.4

אישורים ,רישיונות וערבות )סעיפים (1414-1111
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים על פי סעיפים אלה.

.5

מספר העובדים המועסקים על ידי המציע בתחום שירותי השמירה )סעיפים 1515ו1818-
למכרז(
.5.1

.6

המציע מעסיק ,במועד הגשת ההצעה ________ עובדים בתחום השמירה.

סניפים רלוונטיים )סעיף  1616למכרז(
.6.1

.6.2

סניף באזור תל-אביב
.6.1.1

שם הסניף__________ :

.6.1.2

כתובת הסניף_______________ :

.6.1.3

מספר העובדים המועסקים על-ידי המציע באמצעות הסניף בתחום
השמירה.___________ :

.6.1.4

מספר העובדים המועסקים על-ידי המציע באמצעות הסניף בתחום
השמירה שהם מאבטחים חמושים.___________ :

.6.1.5

למציע רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה ,תש"ט 1949-מטעם
המשרד לביטחון פנים ,התקף לסניף זה ,הכולל לפחות חמישים כלי נשק
)כן  /לא( ____________ .העתק הרישיון צורף להצעה )כן  /לא(
_________.

סניף באזור ירושלים
.6.2.1

שם הסניף__________ :

.6.2.2

כתובת הסניף_______________ :

.6.2.3

מספר העובדים המועסקים על-ידי המציע באמצעות הסניף בתחום
השמירה.___________ :

.6.2.4

מספר העובדים המועסקים על-ידי המציע באמצעות הסניף בתחום
השמירה שהם מאבטחים חמושים.___________ :

.6.2.5

למציע רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה ,תש"ט 1949-מטעם
המשרד לביטחון פנים ,התקף לסניף זה ,הכולל לפחות חמישים כלי נשק
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)כן  /לא( ____________ .העתק הרישיון צורף להצעה )כן  /לא(
_________.
לקוחות המציע )סעיף  1919למכרז(

.7

.7.1

על המציע לציין בטבלה שלהלן את פרטי לקוחותיו שהם גוף ציבורי ,העונים על
דרישות סעיף  .1919במידת הצורך ,ובהתאם להוראות סעיף  ,20.320.3ניתן לציין
את פרטיהם של לקוחות שאינם עונים על דרישות סעיף .1919

מס"ד

שם הלקוח

מועד תחילת
מתן שירותי
השמירה
ללקוח )חודש
ושנה(

מועד סיום
מתן שירותי
השמירה
ללקוח )חודש
ושנה(

תיאור כללי
של השירותים
שניתנו ללקוח

פרטי איש
קשר מטעם
הלקוח

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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מס"ד

שם הלקוח

מועד תחילת
מתן שירותי
השמירה
ללקוח )חודש
ושנה(

מועד סיום
מתן שירותי
השמירה
ללקוח )חודש
ושנה(

תיאור כללי
של השירותים
שניתנו ללקוח

פרטי איש
קשר מטעם
הלקוח

10

11

פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז

.8

המסמך

סעיף
במכרז

.1

נסח תאגיד עדכני לשנת .2014

99

.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

99

.3

אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.

99



.4

תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז.

1010



.5

אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז.

1111



.6

רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-

1212

.7

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה.

1313



.8

ערבות מכרז.

1414



.9

אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז.

1515



1616



 .10רישיון מיוחד עבור כל סניף שאותו מבקש המציע
לציין בהצעתו כ"סניף רלוונטי".

צורף  /לא צורף )סמן
 אם צורף(
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 .11נספח א' - 1טופס הצעת המחיר )במעטפה נפרדת(.

26.526.5



 .12שלושה עותקים של ההצעה )עותק מקור ,עותק נוסף 27.227.2
ועותק לעיון מתחרים(.



אישור בדבר מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה28.128.1 ,
 .13כמשמעות הדבר בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
תשנ"ב1992-



שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח א' 1למכרז  - 7/14טופס הצעת המחיר
.1

יש להגיש את טופס ההצעה הכספית במעטפה סגורה ,ונפרדת מיתר חלקי ההצעה.

.2

על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום "הצעת מחיר למכרז פומבי מס'  7/14למתן שירותי
שמירה במשרדי רשות ניירות ערך" ולציין במפורש את שם המציע.

.3

יש למלא את הפרטים הבאים:

.4

.3.1

שם המציע._______________ :

.3.2

מס' מזהה של המציע )לדוג'  -מס' ח.פ.______________ :(.

.3.3

המחיר המוצע  -תקורה  -תעריף התקורה המוצע עבור שעת עבודה של מאבטח רמה
א' וראש משמרת הנו ______ :ש"ח .תעריף זה כולל את כל עלויות התפעול והניהול
של המציע וכן את רווח המציע ,ללא עלויות השכר הקבועות והמשתנות( .המחיר
אינו כולל מע"מ.

הנני מצהיר כי:
.4.1

המציע מסכים לכך שתעריף התקורה עבור שעת עבודה של בודק בטחוני רמה ב'
יהיה נמוך בשקל חדש אחד מהמחיר המוצע שפורט בסעיף  3.3לעיל.

.4.2

התעריף המוצע עבור התקורה וכן תעריף התקורה עבור שעת עבודה של בודק בטחוני
רמה ב' ,מגלמים את כל הפעולות שנידרש לבצע ,אם נזכה במכרז ,ואת כל המרכיבים
השונים המפורטים בחוזה )נספח ב' למכרז( ,לרבות הוצאות ישירות ועקיפות,
הוצאות תפעול וניהול ,מפקח ,השתתפות בישיבות ,ציוד וחומרים ,כלי נשק ,ביגוד,
הוצאות משרד ,נסיעות ,זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר ,חניה ,ביטוחים ,רווח
וכיוצא בזה.

.4.3

שכר הבסיס שישולם על ידינו לעובדנו לא יפחת משכר הבסיס השעתי העדכני הקבוע
בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,התשע"ג ,2012-בתוספת הזכויות הסוציאליות ,התשלומים הנלווים ,החזר
הוצאות וכל התשלומים המוקנים לעובדים על פי כל דין וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

.4.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל תשלום שישולם לנו על-ידי הרשות כחלק מעלויות
השכר הקבועות או המשתנות ,יועבר לעובד השמירה שבגינו שולם לנו התשלום
האמור )בין אם לפני או אחרי מועד קבלת התשלום מהרשות( .תשלום כאמור שלא
הועבר לעובד  -יוחזר במלואו לרשות.
שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח ב' למכרז  - 7/14חוזה
חוזה מס'____________
שנערך ונחתם ב ירושלים ביום ____ בחודש________ בשנת 2014
בין:

רשות ניירות ערך ,מס' ישות500500210 :
מרחוב כנפי נשרים  ,22ירושלים 95464
)להלן" :הרשות"(

לבין:

____________________________
מרחוב _______________________
הרשום ברשם ה ________________
שמספרו/ה ___________________
על ידי מורשי החתימה _______________
)להלן" :הספק"(

מצד אחד

מצד שני

הואיל:

והרשות מבקשת להתקשר עם ספק למתן שירותי שמירה ואבטחה במשרדי הרשות;

והואיל :והרשות פרסמה מכרז פומבי מספר  7/14למתן שירותי שמירה במשרדי הרשות ,שבו
פירטה את הדרישות שבהן על הספק לעמוד;
והואיל :והספק זכה במכרז לאספקת השירותים האמורים;
והואיל :והספק הסכים לספק את השירותים האמורים ,והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על פי כל
דין או הסכם;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים
בו.

.1.3

הנספחים לחוזה זה הם כמפורט להלן:
.1.3.1

נספח  - 1הצעת הספק למכרז;

.1.3.2

נספח  - 2מפרט העבודה;
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.2

.1.3.3

נספח  - 3תנאי שכר לעובדי השמירה;

.1.3.4

נספח  - 4התחייבות לשמירת סודיות )ספק(;

.1.3.5

נספח  - 5התחייבות לשמירת סודיות )עובד הספק(;

.1.3.6

נספח  - 6אישור עריכת ביטוחים;

.1.3.7

נספח  - 7נוסח ערבות ביצוע;

.1.3.8

נספח  - 8טבלת פיצויים מוסכמים.

הגדרות
בחוזה זה ,תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:
.2.1

"אתרי הרשות"  -משרדי הרשות בירושלים ,ברמת גן ובתל אביב ,בכתובות
המפורטות במפרט העבודה ,וכל אתר שיתווסף במהלך תקופת ההתקשרות.

.2.2

"הוראות הדין"  -הוראות כל חוק ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הספק
והוראות חוזה זה.

.2.3

"המכרז"  -מכרז פומבי מספר  7/14למתן שירותי שמירה במשרדי הרשות.

.2.4

"המפרט"  -נספח  2לחוזה זה.

.2.5

"הרשות"  -רשות ניירות ערך.

.2.6

"השירותים" או "שירותי שמירה"  -כלל השירותים המפורטים במפרט וכן כל
התחייבות אחרת של הספק המפורטת בחוזה זה.

.2.7

"חוקי העבודה"  -החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,1969-ששר התעשיה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.1995-

.2.8

"נציג הרשות"  -מנהל יחידת ארגון ורכש או מי מטעמו.

.2.9

"עובדי שמירה" – מאבטח רמה א' ,בודק ביטחוני רמה ב' ואחראי משמרת,
כהגדרתם במפרט.

.2.10

"שעה"  60 -דקות.

.2.11

"שעת חירום"  -כל אחד מהמצבים או האירועים הבאים:
.2.11.1

מלחמה שהוכרזה בהתאם לחוק יסוד :הממשלה.

.2.11.2

תקופת קרבות או שעת התקפה או מצב מיוחד בעורף כהגדרתם בחוק
ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-

.2.11.3

אירוע אסון המוני כהגדרתו פקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,תשל"א.1971-
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.2.11.4

מצב סכנה חמורה מרחפת על בריאות העם בהתאם לסעיף  20לפקודת
בריאות העם מס'  40לש' .1940

.2.11.5

אירוע פגיעה במים כהגדרתו בחוק המים ,תשי"ט.1959-

.2.11.6

משבר תקשורת כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,תשמ"ב-
.1982

.2.11.7
.3

.4

כל אירוע שהוכרז על ידי שר הביטחון כמצב מיוחד בעורף.

תקופת ההתקשרות
.3.1

חוזה זה הינו לתקופה שתחילתה ביום ______ וסיומה ביום ______ )לאחר שנה
מתחילת ההתקשרות( )להלן" :ההתקשרות המקורית"(.

.3.2

על אף האמור לעיל ,לרשות שמורה זכות הברירה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך
את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של חמש
שנים בסך הכל )כולל ההתקשרות המקורית(.

.3.3

סעיף  2020יישאר בתוקפו גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר בזאת כי:

.5

.4.1

הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא חוזה זה.

.4.2

יש לו את הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע
השירותים ,כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר
ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,במלואן
ובמועדן.

.4.3

הוא הבין את צרכי הרשות ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים
והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.

.4.4

הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות
שניתנו לו ,הבין אותם ,קיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו
לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי חוזה זה ,ואין לו כל טענה כלפי הרשות בקשר
עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות
הקשורות במתן השירות.

.4.5

ידוע לו שהרשות התקשרה עמו על בסיס הצעתו ,על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו
בהצעתו ובחוזה זה ,לעיל ולהלן.

הצהרות הרשות
הרשות מצהירה כי היא גוף ציבורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג 2013-וכי הוראות חוק זה חלות עליה כגוף ציבורי
וכן על הספק ועובדיו.
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.6

שירותי שמירה
.6.1

הספק יעניק לרשות שירותי שמירה בהתאם להוראות המפרט.

.6.2

הרשות תהיה רשאית לעדכן את הוראות המפרט בהתאם לצרכיה בנושאים
המפורטים להלן ,וזאת בהודעה בכתב לספק )אם לא צוין אחרת ,תימסר הודעה
כאמור לפחות שבעה ימים מראש(:

.6.3

.6.2.1

הוספה או הסרה של אתרים שבהם יעניק הספק לרשות שירותי שמירה;

.6.2.2

הגדלה או הקטנה של היקף השעות שבהם יידרשו שירותי שמירה ,באופן
קבוע או מעת לעת;

.6.2.3

הפחתה או הוספה של מספר עובדי השמירה הנדרשים  -בהודעה של
לפחות עשרים וארבע שעות מראש במהלך ימי העבודה;

.6.2.4

ביצוע משימות שמירה חד פעמיות  -כדוגמת ליווי טיולים ,אבטחת
גורמים ברשות וכדומה )אבטחת גורמים ברשות תעשה בהודעה של
לפחות עשרים וארבע שעות מראש ,בכל רגע נתון(.

מובהר כי כל עדכון של מפרט העבודה שייעשה כאמור בסעיף  6.26.2יחייב את
הספק ויהווה חלק מהוראות הסכם זה.

.7

אופן מתן השירותים
.7.1

הספק יעניק לרשות שירותים בהתאם לדרישותיה ולהנחיותיה .השירותים יוענקו
באמצעות עובדי שמירה ,כמפורט במפרט.

.7.2

הספק מתחייב לבצע את השירותים מושא חוזה זה במקצועיות ,ביעילות ובדייקנות,
לפי השיטות המקצועיות המקובלות ,על פי הנחיותיו של נציג הרשות ובתיאום עימו.

.7.3

הספק מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציגי הרשות.

.7.4

הספק ישתתף בפגישות בהתאם לדרישת הרשות.

.7.5

מניעת הפרעות ומפגעי בטיחות:
.7.5.1

הספק יספק את השירותים לרשות תוך התחשבות מרבית בצרכי עובדי
הרשות ,ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם,
וזאת בהתאם להנחיות נציג הרשות.

.7.5.2

הספק יגדיר לעובדיו מהם נהלי ההתנהגות הנאותה במבני הרשות ויאכוף
את שמירתם .כללים אלו יכללו ,בין היתר ,איסור כניסה לחדרים שלא
לצורך ,שמירה על הרכוש והציוד ,שמירה על פרטיות העובדים ,איסור על
הפסקת פעולות מכשירים ומחשבים ,איסור על שימוש במכשירי טלפון
ומחשבים שלא בעמדת השמירה וכן כללי בטיחות ויתר נהלי העבודה
ברשות והנחיות נוספות שיוגדרו על ידי נציג הרשות.
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.7.5.3

.8

הספק יביא לתשומת לב נציג הרשות כל בעיה צפויה ,לרבות הפרעות
צפויות עקב מתן שירותי השמירה.

שמירה על זכויות עובדים
.8.1

הספק מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים על ידו לצורך ביצוע חוזה זה את מלוא
השכר המשולם לו על-ידי הרשות בגינם ,לרבות כלל הזכויות הסוציאליות וההטבות
שמשלמת הרשות.

.8.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לשלם לעובדיו שכר ,שלא יהיה
נמוך משכר המינימום הקבוע בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג 2013-ואת כל רכיבי השכר בהתאם
לקבוע בצו זה ובנספח ) (3לחוזה זה ובכל מקרה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים
על-פי חוק ,הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים על עובדים אלה ,כפי שיהיו
מעת לעת.

.8.3

תנאי עבודתם והעסקתם של עובדי הספק שיתנו שירותים לרשות לא יפחתו
מהתנאים המחוייבים על-פי חוק ,הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים על
עובדים אלה לרבות בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה
והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג ,2013-כפי שיהיו מעת לעת.

.8.4

הספק ישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג שהוא .הספק יהיה
האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים או המועסקים על ידו או מי מהם בגין כל
אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו.

.8.5

הספק מתחייב לקיים ,לאורך כל תקופת החוזה ולגבי כל העובדים שיועסקו על ידו
לצורך מתן השירותים ,את האמור בחוקי העבודה לרבות החוקים הבאים:
.8.5.1

חוק דמי מחלה ,התשל"ו.1976-

.8.5.2

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

.8.5.3

חוק הגנת השכר ,התשי"ח.1958-

.8.5.4

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

.8.5.5

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

.8.5.6

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

.8.5.7

חוק החניכות ,התשי"ג.1953-

.8.5.8

חוק חופשה שנתית ,התשי"א.1951-

.8.5.9

חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש"ט.1949-

.8.5.10

חוק עבודת הנוער ,התשי"ג.1953-

.8.5.11

חוק עבודת נשים ,התשי"ד.1954-
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.8.5.12

חוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג.1963-

.8.5.13

חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט.1959-

.8.5.14

חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

.8.5.15

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו.1996-

.8.5.16

חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א.1951-

.8.5.17

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,תשע"ג.2013-

.8.6

הספק מתחייב ,במקרה הצורך ,להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים
המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה .אם
יבקש הספק להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בחוזה זה ,הוא רשאי על פי שיקול
דעתו בלבד לעשות כן ובלבד שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

.8.7

הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 24
לחוק הגנת השכר ,התשי"ח .1958-אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו
בפרק זמן של  30יום ,ישלח לו אותו הספק בדואר מיד לאחר המועד האמור.

.8.8

הספק יעביר לעובדיו המועסקים במתן שירות לרשות כל מידע הקשור לתנאי
העסקתם ברשות ויתן מענה סביר לפניותיהם )ככל שפניות אלה הן על דרך המקובל
בין עובד ומעביד( תוך שלושה ) (3ימי עבודה.

.8.9

הספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,תשס"ב.2002-
לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו .תנאי לתחילת
ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן
הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה ,קרא אותה והבין את תוכנה ,וזאת בצירוף נוסח
ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

.8.10

הספק יצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות
לרשות ,הודעה בכתב בדבר קיום תיבת תלונות בדבר פגיעה בזכויות או תנאי העסקה
ומיקומה של תיבה זו .הספק יצרף הודעה זו מדי שנה בתלוש המשכורת של חודש
ינואר או בתלוש המשכורת הראשון של עובד חדש.

.9

ביטוח פנסיוני
.9.1

הספק יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח
פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז) ,1957-י"פ ,(29.1.08) 5772
) 1736להלן" :צו ההרחבה"( ,בשינויים שיפורטו להלן:
.9.1.1

על הספק לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף .4א 7 – 1.לצו ההרחבה.

.9.1.2

על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף .6ד .לצו( שיעור ההפרשות
מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל )בהתאם
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לסעיף  13של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה-
 ,(2005אשר להם מחויב הקבלן החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע
ההתקשרות יהיה כדלקמן )בסה"כ :(21.83%

.9.1.3

.9.2

.10

.9.1.2.1

הפרשות המעביד ;7%

.9.1.2.2

הפרשות העובד ;6.5%

.9.1.2.3

הפרשות המעביד לפיצויים .8.33%

על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  14לחוק
פיצוי פיטורים ,התשכ"ג.1963-

על אף האמור בסעיפים .3א 1.ו.6 -ה.6 – .ז .לצו ההרחבה:
.9.2.1

עובד המועסק על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח
הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת
העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

.9.2.2

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

.9.2.3

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

.9.2.4

חל על הספק איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא
בעל עניין בה או שבעל עניין בקבלן הוא בעל עניין בסוכנות.

קופת גמל וקרן השתלמות
.10.1

הספק מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד .הפרשות
כאמור יהיו כדלקמן )בסה"כ :(10%
.10.1.1

הפרשות המעביד ;5%

.10.1.2

הפרשות העובד .5%

.10.2

הספק מתחייב להחתים כל עובד מבין עובדיו טרם מועד תחילת מתן השירותים
לרשות או תחילת העסקתו של העובד במתן שירותים לרשות )לפי המאוחר מביניהם(
על טופס בקשה להפקדה או אי-הפקדה לקרן השתלמות .העתק מהטפסים החתומים
יועבר לרשות תוך שישים יום ממועד החתימה על הסכם זה או ממועד תחילת
עבודתו של העובד ,לפי המאוחר.

.10.3

הפקדות לקרן השתלמות עבור עובדים שחתמו על טופס הבקשה יתחילו במועד
החתימה על הטופס .שיעורי ההפרשה יהיו כדלקמן ובהתאם לכללים המפורסמים
בהודעת תקנון כספים ומשק של החשב הכללי "עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה
בתחום השמירה והאבטחה" ,מס' ה) 7.11.3.3.בסה"כ :(10%
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.10.4

.10.3.1

הפרשות המעביד – ;7.5%

.10.3.2

הפרשות העובד – .2.5%

הקבלן מתחייב ,לא יאוחר מ 60-יום מיום החתימה על ההסכם ,להעביר ל"גוף
מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,תשס"ה) (2005-אחד או יותר( ,שאליו
מפקיד הספק את התשלומים הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה " -הקופה"( רשימה
הכוללת את הפרטים הבאים:

.11

.10.4.1

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

.10.4.2

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

.10.4.3

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

.10.5

רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

.10.6

דיווח זה יחזור על עצמו מדי  1בחודש פברואר ו 1-בחודש אוגוסט של כל שנה.
הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה,
ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד
הדיווח.

.10.7

ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף  8.98.9לעיל.

מענק מצוינות ושי לחג
.11.1

על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים ,מתחייב הספק לשלם ,אחת לשנה ולא יאוחר
מחודש אפריל בכל שנה ,מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה  1%מבסיס השכר
המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות מידה שתקבע
הרשות מעת לעת שיפורסמו בהודעה" ,אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי
קבלן בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון" ,מס' ה .7.11.3.4.יובהר כי הספק
מתחייב לשלם בכל שנה את הסכום הכולל במלואו.
.11.1.1

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר
היסוד המפורסם בהודעה" ,עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום
הניקיון" ,מס' ה 7.11.3.2.או הודעה" ,עלות שכר למעביד לכל שעת
עבודה בתחום השמירה והאבטחה" ,מס' ה) 7.11.3.3.גם עבור עובדים
ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה( ,בתוספת גמול בעד עבודה בשעות
נוספות או ביום מנוחה ,ככל שהעובד זכאי להם ,וקצובת נסיעה בתקופה
אשר בעדה משולם המענק.
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.11.1.2

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

.11.2

הספק יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי הרשות )כגון:
סלסלת שי בחנוכהוכו'( בשווי השתתפות הרשות שניתנה לעובד הרשות .כמפורט
בנספח  ,3הספק יזוכה במלוא סכום שווי המתנה שקבעה הרשות לאחר המצאת
חשבונית בדבר רכישת הטובין.

.11.3

הספק יעניק שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח לעובד המועסק מעל  4חודשים
רצופים ברשות .האמור לעיל יחול רק לגבי עובד המועסק בתחילת החודש שבו חל
ערב ראש השנה או חל ערב פסח ,לפי העניין .השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף
כגון תלושי קנייה.

.11.4

.12

.13

גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם למפורט בהודעת התכ"ם" ,עלות שכר
למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה" ,מס' ה .7.11.3.3.השי יינתן
בשני חלקים ,חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה.

ספקי משנה
.12.1

הספק אינו רשאי להעניק את השירותים לרשות או לקיים את התחייבויותיו על-פי
חוזה זה באמצעות ספקי משנה ,אלא באישור מראש ובכתב מטעם הרשות.

.12.2

מתן שירותים אלה באמצעות ספקי משנה אין בו כדי לגרוע מאחריות הספק כלפי
הרשות.

חידוש אישורים ורשיונות
.13.1

על הספק חלה חובה להחזיק ולחדש כל אישור או רישיון ,שהיוו תנאי לזכייתו
במכרז או בסיס להערכת הצעתו במכרז או שיידרשו בהתאם לכל דין ,כך שאלה יהיו
בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות .אי החזקה או אי-חידוש אישור או רישיון
כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

.13.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לעמוד בהוראות חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו 1996-ובכלל הוראות הדין הנוגעות להעסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

.13.3

הספק יציג בפני הרשות ,אחת לשנה או בכל עת שיידרש לכך ,רישיון תקף לעסוק
כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו-
 ,1996אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר היעדר הפרות
והרשעות או כל אישור אחר בהתאם לכל דין.

.13.4

אחת לחצי שנה קלנדרית ימציא הספק לרשות הצהרה לפיה הוא עומד בכל החובות
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי חוזה זה כלפי עובדיו המוצבים
באתרי הרשות .על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם הספק
ומאומתת על ידי עורך דין.
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.14

.13.5

הספק מתחייב להודיע לרשות ,באופן מידי ,על כל שינוי שיחול בקשר לאישור או
רישיון כאמור בסעיף זה לרבות כל שינוי אשר יש בו כדי להגביל את יכולתו למתן
השירותים על פי חוזה זה.

.13.6

הספק מתחייב לעדכן את הרשות באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל
מהממונה מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי
העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב ,2011-וידווח לרשות על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה.

הנחיה ,פיקוח ובקרה
.14.1

נציג הרשות ישמש כבא כוחה של הרשות בכל עניין הקשור למתן השירותים .כל פניה
של הספק אל הרשות בקשר למתן השירותים ,תיעשה באמצעות נציג הרשות.

.14.2

הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו ,מעת לעת ,על ידי הרשות או
נציג הרשות.

.14.3

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור ,לא
יטילו אחריות על הרשות או על נציג הרשות ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

.14.4

ביקורות בעניין שירותי השמירה:
.14.4.1

נציג הרשות או מי מטעמו יבקר את העובדים והשירותים שיינתנו על ידם
ויבחן את עמידתם בדרישות הרשות והתחייבויות הספק לפי האמור
בחוזה.

.14.4.2

על הספק לפעול מידית לתיקון הערות לגבי אופן מתן השירותים
שיתקבלו בביקורות.

.14.4.3

לא תיקן הספק את הטעון תיקון ,תהא הרשות רשאית לבצע את התיקון
בעצמה ו/או על ידי מי שתמצא לנכון ,ולקזז זאת מהתמורה המגיעה
לספק.

.14.4.4

במקרה של אי עמידה חוזרת בדרישות ,לשביעות רצון נציג הרשות ,יפצה
הספק את הרשות כאמור בסעיף  2525בחוזה .סכום זה יקוזז מתשלומי
הרשות לספק בהתאם לסעיף  2727לחוזה.

.14.5

ביקורות בעניין שמירת זכויות עובדים:
.14.5.1

הספק ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם הרשות,
יחידת הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר ,מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה וכן כל גורם רלוונטי האחראי על שמירת
זכויות עובדים.

.14.5.2

במסגרת הביקורות ימציא הספק ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס
הכנסה ,למוסד לביטוח לאומי ,לקרנות פנסיה וקופות גמל ,תלושי שכר,
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דוחות נוכחות של עובדים המועסקים ברשות וכל מסמך רלוונטי אחר
לביקורת.

.15

.14.5.4

הספק ישיב בכתב ,בתוך שלושים ימים ,על כל תלונה שתועבר אליו
מהרשות בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו ברשות.
בתשובתו יפרט הספק את הליך הבדיקה ואת האופן שבו טופלה.

אחריות הספק
.15.1

הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה ,אובדן או נזק
שעלולים להיגרם עקב ביצוע השירותים או התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה.

.15.2

הספק יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה ,אובדן או נזק ,שמתקיימים בהם התנאים
שלהלן )להלן" :נזקים באחריות הספק"(:

.15.3

.16

.14.5.3

במקרים בהם נמצאה בביקורת מטעם הרשות כי הופרו זכויות עובדים
יועברו כל הממצאים ,בכתב ,לספק ולגורמים נוספים רלוונטיים .הספק
מתחייב להמציא לרשות ,בתוך שלושים ימים ממועד קבלת מכתב הרשות
דלעיל ,תצהיר בכתב ,בחתימת רואה חשבון ,בדבר תיקון מלא של
הליקויים ,כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו.
התשלום הבא לספק יושהה עד למילוי תנאי זה.

.15.2.1

הם נגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים או התחייבויותיו של הספק
בהתאם לחוזה זה;

.15.2.2

הם נגרמו כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של
מי מטעמו ,לרבות עובדיו ומועסקיו.

הרשות ,עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק מכל
סוג ,שייגרם לספק או לעובדי הספק ,למעט אם הנזק נגרם בזדון או אם חובה כאמור
מוטלת על הרשות בחוזה זה במפורש או מכוח חיקוק.

שיפוי ופיצוי
.16.1

הספק יפצה את הרשות ,נציג הרשות וכל מי מטעמם )"הזכאים"( בגין נזקים
באחריות הספק והוצאות הקשורות בנזקים אלה ,וישפה אותם בגין כל סכום
ששילמו או חויבו לשלם בגינם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

.16.2

הרשות תודיע לספק בכתב על כל טענה ,תביעה או דרישה בקשר לנזקים באחריות
הספק בתוך זמן סביר מקבלתה.

.16.3

הרשות תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין
נזקים באחריות הספק ,או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את
הזכאים לשיפוי.
.16.3.1

הספק בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהליכים המשפטיים דלעיל
)לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים(.
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.16.3.2

החליטה הרשות לייפות את בא כוח הספק לנהל את ההליכים כאמור:
.16.3.2.1

הספק לא יתפשר בשם הרשות בהליכים אלה ,אלא
בהסכמת הרשות ,בכתב ומראש.

.16.3.2.2

הרשות לא תתפשר עם התובע אלא אם התקבלה לכך
הסכמת הספק ,בכתב ומראש ,או אם היועץ המשפטי של
הרשות חיווה דעתו בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם
בלא הסכמת הספק ,בשל מעמדה של הרשות כרשות
ציבורית.

.16.4

הספק ישתף פעולה עם הרשות בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה,
אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור ,ובכלל זה ימציא לרשות כל נתון או מסמך
הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי הרשות.

.16.5

אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו מבית משפט,
ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו מוקדם ככל
האפשר.

.16.6

מובהר כי אין בהוראת סעיפים  16.516.5- 16.216.2כדי לגרוע ממחויבותו של
הספק בהתאם לסעיף .16.116.1

.17

.18

איסור המחאה
.17.1

הספק אינו רשאי להמחות ,להסב ,לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי
חוזה זה לצד שלישי כלשהו ,אלא אם כן ניתן על כך אישור הרשות מראש ובכתב.

.17.2

המחאה ,הסבה ,שיעבוד או משכון כאמור ,ככל שנעשו ללא אישור ,יהיו חסרי תוקף
מחייב ,והרשות לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.

.17.3

הרשות תהא רשאית לראות בהקצאת או בהעברת מניות של הספק או של מי
ממרכיביו שיהיה בהם משום העברת שליטה בתאגיד הספק או מי ממרכיביו ,או
מכירה/העברה בדרך אחרת של השליטה בספק ,משום המחאת זכויות על פי סעיף
זה .הספק מתחייב להודיע לרשות על כל פעולה כאמור בסעיף זה מיד עם ביצועה.
הרשות תודיע לספק ,בכתב ,בתוך  30ימי עבודה ,אם בכוונתה לראות בפעולה
שבוצעה כהמחאת זכויות כאמור בסעיף זה.

התמורה
.18.1

הרשות תשלם לספק עבור כל שעת עבודה )או חלק ממנה( בפועל שבמסגרתה העניק
הספק לרשות שירותי שמירה תמורה המורכבת מעלויות שכר קבועות ועלויות שכר
משתנות ,שאותן נדרש הספק לשלם לעובדי השמירה וכן מרכיב התקורה.

.18.2

עלויות שכר קבועות :הספק ישלם לעובדי השמירה לפי שכר בסיס שעתי ,כמפורט
להלן ,בתוספת הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים המפורטים בנספח )(3
לחוזה וכפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין )להלן" :עלויות שכר קבועות"(:
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.18.3

.18.2.1

שכר בסיס לאחראי משמרת 34 :ש"ח לשעה;

.18.2.2

שכר בסיס למאבטח רמה א' או לבודק בטחוני רמה ב' 32 :ש"ח לשעה.

עלויות שכר משתנות:
.18.3.1

הספק ישלם לעובדיו את עלויות השכר המשתנות המפורטות בנספח )(3
לחוזה וכפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין )להלן" :עלויות שכר
משתנות"( .עלויות השכר המשתנות שישולמו לספק יותאמו לזכויות
הסוציאליות המשתלמות לעובד.

.18.3.2

שעות נוספות  -הספק ישלם לעובדיו עבור שעות נוספות על פי הקבוע
בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א.1951-
.18.3.2.1

הרשות תשלם לספק רק עבור שעות עבודה נוספות שאושרו
על ידה מראש ואשר בוצעו על ידי עובד במסגרת עבודתו
ברשות בלבד )לא ישולמו על ידי הרשות שעות נוספות אשר
בוצעו על ידי עובד שהתחיל או סיים את יום עבודתו שלא
במשרדי הרשות(.

.18.3.2.2

.18.3.3

חישוב ערך שעה נוספת ייעשה על פי שכר הבסיס ,ללא
תוספת התקורה .לא ישולמו דמי הבראה עבור שעות
נוספות.

תקורה:
.18.3.3.1

הרשות תשלם לספק עבור כל שעת עבודה של מאבטח רמה
א' או אחראי משמרת סכום של] _________ :יושלם
לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז[ ש"ח בתוספת מע"מ
כחוק .מסכום זה ינוכה מס במקור כדין.

.18.3.3.2

הרשות תשלם לספק עבור כל שעת עבודה של בודק בטחוני
רמה ב' סכום של ________ ]הסכום המפורט בסעיף

 18.3.3.118.3.3.1פחות שקל חדש אחד; יושלם לאחר
ההכרזה על הזוכה במכרז[ ש"ח .בתוספת מע"מ כחוק.
מסכום זה ינוכה מס במקור כדין.
.18.3.3.3
.18.4

תעריף התקורה מורכב מכלל עלויות הספק ורווח הספק.

הוצאות נסיעה של עובדי השמירה:
.18.4.1

התשלומים בעבור הוצאות נסיעה של עובדי הספק יעשו בהתאם
להוראות הקבועות ב"צו ההרחבה בדבר השתתפות מעביד בהוצאות
נסיעה לעבודה וממנה ,לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז."1957-

.18.4.2

יובהר כי במידה והעובד מוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו לא
תחול כפילות תשלומי החזר הוצאות נסיעה.
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.18.5

אופן התשלום:
.18.5.1

הרשות תשלם לספק את עלויות השכר הקבועות ואת רכיב התקורה מידי
חודש ,לאחר קבלת דו"ח שעות מטעמו של הספק.

.18.5.2

עלויות השכר המשתנות ישולמו בהתאם לתשלום בפועל ) Back To
 .(Backיודגש כי התשלום עבור הוצאות הנסיעה של עובדי השמירה יהיה
בגין נסיעות שבוצעו במסגרת מתן השירותים לרשות בלבד ,בכפוף
להוכחת התשלום לעובדי הספק.

.18.6

התעריפים המפורטים לעיל הינם סופיים ומגלמים את כל המרכיבים השונים
המפורטים בחוזה לרבות הוצאות תפעול וניהול ,מפקח ,השתתפות בישיבות ,ציוד,
כלי נשק ,ביגוד ,הוצאות משרד ,נסיעות ,זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר ,חניה,
ביטוחים ,רווח וכיוצא בזה.

.18.7

הצמדה:
.18.7.1

שכר הבסיס של עובדי השמירה אינו מוצמד ,ולא ישתנה אלא בהחלטת
הרשות ,בכפוף לכך ששכר זה יעמוד בכלל הוראות הדין החלות בעניין
העסקת עובדי השמירה.

.18.7.2

התקורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
.18.7.2.1

עד ליום  31.12.2016לא תהיה כל הצמדה שהיא.

.18.7.2.2

החל מיום  1.1.2017וביום הראשון לחודש ינואר בכל שנה
לאחר מכן ,יוצמדו הסכומים למדד המחירים לצרכן ,כאשר
מדד הבסיס הנו מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
.15.9.2014

.18.8

הספק יגיש לרשות ,אחת לחודש ועד ליום העשירי בחודש ,דו"ח שבו יפורטו רכיבי
התמורה בגין השירותים ,לרבות פירוט התשלומים ששולמו על ידו לעובדי השמירה
בחודש הקודם בצירוף דוח שעות עבודת עובדי השמירה ואישורי רואה חשבון בגין
תשלום עלויות השכר המשתנות.

.18.9

הרשות תשלם לספק את התמורה אשר פורטה בדו"ח ,וזאת בתוך שלושים ) (30יום
מהראשון לחודש שלאחר מועד קבלת דו"ח העבודה מהספק )שוטף  .(30 +זאת,
בכפוף לכך שהספק קיבל את אישור נציג הרשות כי השירותים ניתנו לשביעות רצונו,
וכי הוא מאשר את אופן חישוב התמורה בדו"ח האמור .כנגד תשלום החשבון ,יוציא
הספק לרשות חשבונית מס.

 .18.10הרשות לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בחוזה זה ,ושלא ניתן עליו אישור
מראש ובכתב ולא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לאמור בסעיף זה.
 .18.11מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיו זכאים ,בשום מקרה ,לקבל תמורה או
טובת הנאה כלשהי מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים מושא חוזה זה ,וזאת
38

בין במישרין ובין בעקיפין .היה ותתקבל טובת הנאה כאמור ,יהווה הדבר הפרה
יסודית של החוזה.
 .18.12התמורה שתשולם לספק לא תחשב כמשכורת או כשכר עבודה אלא תמורה עבור
השירותים הנדרשים על פי חוזה זה.
 .18.13אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובות הספק כלפי עובדיו לפי חוקי ודיני העבודה
בישראל ועל פי כל דין.
.19

העדר יחסי עבודה
.19.1

הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ובשום מקרה
לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין הספק ,עובדי הספק
או הפועלים מטעמו .במקרה שתוגש נגד הרשות תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד,
ישפה הספק את הרשות בגין כל תשלום כספי ,חיוב או חבות אחרת ,שיפסקו נגד
הרשות ,אם ייפסקו ,מייד עם דרישת הרשות והצגת הפסק המחייב.

.19.2

הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ,וכי הוא היחיד הנושא בכל
אחריות ,חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו ,לרבות בתשלומי שכר
או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

.19.3

למען הסר ספק ,על אף האמור לעיל ,הרשות תהיה רשאית להורות לספק שלא
להעניק את השירות שלו הוא מחויב על-פי החוזה באמצעות עובד מסוים.
.19.3.1

.20

במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את הספק ממכלול חובותיו על-פי
המכרז והחוזה.

שמירה על סודיות
.20.1

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב
ביצועו ,תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או לאחר סיומו.
.20.1.1

.20.2

הספק מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו ,כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה
מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-

הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את עובדי השמירה המעניקים שירותי
שמירה לרשות ,על התחייבויות לשמירה על סודיות המצורפות כנספחים ) (4ו(5)-
לחוזה זה ,לפיה יתחייבו שלא להעביר ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל
ידיעה או מסמך שיגיעו אליהם או נוצרו על ידם אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה
תוך תקופת ביצועו ,לפני תחילתו או לאחר סיומו.
.20.2.1

.20.3

הספק והעובד יצהירו ויאשרו ,כי ידוע להם ,כי אי מילוי ההתחייבות על-
פי הצהרה זו מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-

הספק מתחייב שלא לפרסם באופן פומבי את דבר קיומה של התקשרות זו ,לרבות
באמצעים אלקטרוניים או באמצעי פרסום אחרים ,ללא קבלת הסכמת הרשות
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מראש .עם זאת ,הספק רשאי לציין במענה למכרז שנערך בהתאם לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב 1992-כי הוא מעניק שירותים לרשות וזאת אף מבלי לקבל את
הסכמתה לכך מראש.
.21

ניגוד עניינים
.21.1

.22

הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה
זה וכי יודיע לרשות ,ללא דיחוי ,על כל עניין העלול להעמיד אותו ,בעל שליטה בו או
מורשה חתימה בו במצב של ניגוד עניינים כאמור.

ביטוח
הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל -
רשות ניירות ערך ולהציגם לרשות ,כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים
בגבולות האחריות שלא יפחתו מהמצוין להלן:
.22.1

.22.2

ביטוח חבות המעבידים
.22.1.1

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

.22.1.2

גבול האחריות לא יפחת מסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה
ולתקופת הביטוח )שנה(.

.22.1.3

הפוליסה תכלול הרחבה מפורשת כי הכיסוי יחול גם על חבותו של
המבוטח הנובעת מאחזקה ושימוש בכלי נשק על ידו ועל ידי עובדיו.

.22.1.4

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

.22.1.5

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות
לניירות ערך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי
כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו .

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.22.2.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח
אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים.

.22.2.2

גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  2,500,000 -דולר ארה"ב.

.22.2.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ).(CROSS LIABILITY

.22.2.4

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות
של קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
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.22.2.5

בפוליסה יצוין במפורש כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את
אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי הנובעת מאחזקה ושימוש
בכלי נשק על ידו ועל ידי עובדיו.

.22.2.6

כל סייג או חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הספק ,אולם נמצא
בפיקוחו או בהשגחתו או שכל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו יבוטל
כלפי רכוש מדינת ישראל וכן כלפי כל רכוש מאובטח אשר ייחשב רכוש
צד שלישי;

.22.2.7

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות
לניירות ערך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל
הפועלים מטעמו.

.22.3

ביטוח אחריות מקצועית
.22.3.1

הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

.22.3.2

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין
כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל,
טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב,
שייגרמו בקשר לאספקת שירותי שמירה במשרדי הרשות לניירות ערך
בירושלים ,תל אביב ורמת גן ,בהתאם בקשר למכרז ולחוזה עם מדינת
ישראל – הרשות לניירות ערך;

.22.3.3

גבול האחריות לא יפחת מסך  1,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת
הביטוח )שנה(;

.22.3.4

הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
.22.3.4.1

מרמה ואי יושר של עובדים;

.22.3.4.2

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב
מקרה ביטוח מכוסה;

.22.3.4.3

אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק
כנגד מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך;

.22.3.4.4
.22.3.5

.22.4

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים ;

הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך ככל
שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

כללי
.22.4.1

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 .22.4.1.1לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך ,בכפוף
להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
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 .22.4.1.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא
יהיה להם כל תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60
יום לפחות במכתב רשום לחשב רשות ניירות ערך.
 .22.4.1.3המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,השתתפות או
חזרה כלפי מדינת ישראל – רשות ניירות ערך ועובדיהם ,ובלבד
שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .22.4.1.4הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח
עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי
תנאי הפוליסות.
 .22.4.1.5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחול
בלעדית על הספק.
 .22.4.1.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את
אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי מדינת
ישראל  -רשות ניירות ערך ,והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני
המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
 .22.4.1.7תנאי הכיסוי של הפוליסות ,למעט פוליסת ביטוח אחריות
מקצועית ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

.23

.22.4.2

אישור על גבי נספח ) (6בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור
לעיל ,יומצאו לרשות על ידי הספק עד למועד חתימת החוזה.

.22.4.3

הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל -
רשות ניירות ערך להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .כמו כן ,הספק
מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת החוזה ולהמציא את
אישור חתום על ידי המבטח על חידושן לרשות ,לכל המאוחר שבועיים
לפני סיום תקופת הביטוח.

.22.4.4

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה
עליו על פי דין ועל פי חוזה זה ,ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת
ישראל  -רשות ניירות ערך על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל
פי חוזה זה.

ערבות ביצוע
.23.1

להבטחת קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה ,ימסור הספק לרשות ,במעמד חתימת
החוזה וכתנאי לתוקפו ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית ,בתנאים ובנוסח המצורף
כנספח ) (7לחוזה ,בסכום של שישים אלף ) (60,000שקלים חדשים ,כשהיא חתומה
על ידי הבנק או חברת ביטוח מורשת כדין )להלן" :ערבות הביצוע"( .המבקש בערבות
הביצוע יהיה הספק.
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.23.2

ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד תחילת ההתקשרות ולתקופה של ארבע
עשר ) (14חודשים .הספק יאריך את תוקפה של ערבות הביצוע ,במידת הצורך ,ובכל
מקרה על פי דרישת הרשות ,וזאת לא יאוחר מאשר ארבעה עשר ) (14ימי עבודה לפני
פקיעתה .לא עשה כן ,יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה והרשות תהיה רשאית
לחלט את הערבות.

.23.3

הרשות תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או
חלקו ,אם הספק יפר תנאי מתנאי החוזה ,וכן בכל מקרה בו רשאית הרשות ,על פי
החוזה ,לגבות תשלום ,פיצוי או שיפוי מהספק ,ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש
של שבעה ) (7ימים .במהלך זמן זה יהיה הספק רשאי להביא את עמדתו בעניין בפני
הרשות.

.23.4

חילטה הרשות את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,ימציא הספק לרשות ערבות
חדשה לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית ,תוך שבעה ) (7ימים מיום
חילוטה של הערבות.

.24

.23.5

במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק או
מזכויותיה של הרשות או מסעדים אחרים הנתונים לה ,על פי החוזה ועל פי דין.

.23.6

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

הפרה של החוזה
.24.1

על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,
התשל"א.1970-

.24.2

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של החוזה:
.24.2.1

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה ,אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי
החוזה ,וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית.
.24.2.1.1

אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של
החוזה,1313 ,1212 ,1111 ,1010 ,99 ,88 ,77 ,6.16.1 :
,1717 ,16.116.1 ,1515 ,14.514.5 ,14.414.4 ,14.214.2
.2323 ,2222 ,2121 ,2020

.24.2.2

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה ,אף אם לא נקבע לגביה שהינה
מעיקרי החוזה ,אשר לא תתוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה
שמסרה הרשות לספק ואם לא נקבע זמן  -לאחר שחלפו ארבעה עשר יום
מיום שהודיעה הרשות לספק על דבר ההפרה.

.24.2.3

קרות אחד מאלה:
.24.2.3.1

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על
פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס ,זמני או
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קבוע ,או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או
ניתן צו למינוי נאמן לספק ,והצו לא הוסר בתוך תשעים
ימים ממועד הינתנו;
.24.2.3.2

הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת ,על רוב
נכסי הספק או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים
לצורך ביצוע שירותי הספק ,והעיקול לא הוסר בתוך תשעים
) (90יום מהטלתו;

.24.2.3.3

הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה;

.24.2.3.4

הספק לא מקיים כלפי עובדיו את חוקי העבודה ,הסכמים
קיבוציים וצווי הרחבה או הפר הוראה מחוקי העבודה;

.25

.24.3

הפר צד לחוזה זה את החוזה הפרה יסודית ,יהיה הצד השני זכאי לבטל את החוזה
לאלתר בהודעה בכתב ,מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו .זכות זו
לביטול החוזה תעמוד לרשות גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את השירותים
בנסיבות שאינן בשליטת הספק.

.24.4

הפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהיה הרשות רשאית,
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה ,לבטל כל הזמנה שהספק לא סיים
לבצע ולדרוש את תיקון ההפרה בתוך זמן סביר.

.24.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות הישירות
והעקיפות שיהיו לה בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על ידי הספק ולשפות את
הרשות בגין נזקים שיגרמו עקב ביטול ההסכם.

פיצוי מוסכם
.25.1

הפר הספק את התחייבויותו לפי חוזה זה ישלם הספק לרשות ,מיד עם דרישתה
ראשונה ,את הסכומים המפורטים בנספח ) (8לחוזה זה.

.25.2

הספק ישלם לרשות את הפיצוי המוסכם תוך שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישה
בכתב על כך מאת הרשות .באמור אין כדי לגרוע מזכותה של הרשות לקזז את סכום
הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום אחר
המגיע לספק מאת הרשות.

.25.3

הספק מתחייב שלא להשית על עובדיו ,בין באופן מלא ובין באופן חלקי ,כל סכום
פיצוי שיוטל עליו ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

.25.4

בקביעת הפיצוי המוסכם ,בדרישתו על ידי הרשות או בתשלומו על ידי הספק ,אין
כדי לגרוע מהתחייבות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים לרשות על פי החוזה ועל
פי דין.

.26

סיום ההתקשרות

44

.27

.28

.26.1

הרשות תהיה רשאית להפסיק את התקשרותה עם הספק בטרם הגיעה לסיומה ,תוך
מתן הודעה מוקדמת בכתב של  30יום לספק ,וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא
צורך בנימוק.

.26.2

בסיום ההתקשרות ,כאמור בסעיף זה ,זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות
המגיעות לו בעבור שירות אותו ביצע בפועל עד למועד ההודעה על הפסקת
ההתקשרות.

קיזוז
.27.1

הספק מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם
לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה או על-פי דין.

.27.2

הודעה על סכומים שקיזזה הרשות כאמור ,תינתן לספק בתכוף לאחר מועד הקיזוז
ותכלול פירוט הסכומים שקוזזו.

.27.3

הספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג הרשות על קיזוז כאמור או על
תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

.27.4

השגה כאמור תועבר לרשות לא יאוחר מתשעים ) (90יום מיום קבלת התשלום החסר
או מיום קבלת הודעת הקיזוז ,לפי העניין.

.27.5

אי-העברת השגה בתוך המועד האמור ,משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

כללי
.28.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה
ככלולה בחוזה זה ,והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

.28.2

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה ,אלא אם כן התקבל
עליה אישור הרשות מראש ובכתב.

.29

.28.3

צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על-פי כל דין אלא
אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

.28.4

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל חוזה ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

פרשנות
.29.1

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים
בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

.29.2

חלוקת החוזה ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ,ואין לתת
להם כל משמעות פרשנית.

.29.3

המכרז והחוזה המצורף לו )על נספחיו( משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.
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.29.4

.29.3.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

.29.3.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יגבר
נוסח החוזה.

מוסכם במפורש כי במקרה שהוראות חוק השומרים ,התשכ"ז 1967-מיטיבות עם
הרשות ביחס להסדרים המפורטים בחוזה זה ,יחולו הוראות החוק.

.30

סמכות השיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

.31

כללי
.31.1

כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על-פי הוראות חוזה זה או על-פי כל דין
תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,או בדואר
אלקטרוני עם אישור קבלתו ,וזאת על-פי כתובות הצדדים המופיעות בראש חוזה זה.

.31.2

מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור  72שעות משעת המסירה בבית הדואר.
הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור
על קבלתה.

.31.3

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה ,בכפוף לכל שינוי בהן,
שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________

___________________

הרשות

הספק

אישור חתימת הספק
אני הח"מ ,______________,עו"ד/רו"ח ,מרח' _______________________ ,מאשר בזאת כי
חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.
_______________
תאריך

____________________
עו"ד/רו"ח
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נספח ) - (1הצעתו של הספק למכרז
יושלם לאחר ההכרזה על הספק הזוכה
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נספח  2לחוזה – מפרט העבודה
.1

כללי
.1.1

בנספח זה מפורטים אתרי הרשות ,שעות הפעילות ,תיאור בעלי התפקידים והגדרות
תפקידיהם והתחייבויות אחרות של הספק .הרשות תהיה רשאית לעדכן את מפרט
העבודה כמפורט בסעיף  6.26.2לחוזה.

.2

.1.2

אין בדרישות המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבויות הספק בהתאם לחוזה.
דרישות אלה נוספות לכל דרישה אחרת המפורטת בגוף החוזה.

.1.3

כל הדרישות וההוראות המפורטות להלן הינן משלימות ומצטברות.

.1.4

בנוסף לדרישות המפורטות להלן ,יקבל הספק מהנציג הרשות הנחיות בנוגע לאופן
יישום החוזה לאורך כל תקופת ההתקשרות.

אתרי הרשות
.2.1

.2.2

אתרי הרשות בהם יינתנו שירותי שמירה הינם כמפורט להלן:
.2.1.1

משרדי הרשות בירושלים  -רח' כנפי נשרים .22

.2.1.2

משרדי הרשות בתל אביב  -רח' מונטיפיורי .35

.2.1.3

משרדי הרשות ברמת גן  -הכתובת תימסר לספק טרם החתימה על
החוזה.

שעות עבודה:
.2.2.1

על הספק לדאוג שעובדי השמירה יחתמו בשעון נוכחות ,או באמצעי
ממוכן אחר ,את שעות תחילת וסיום עבודתם .דוחות שעות העובדה
יצורפו לדרישת התשלום החודשית אשר תועבר לרשות כמפורט בסעיף
 17.3להלן.

.2.3

.2.2.2

הספק יתקין על חשבונו שעוני נוכחות ,או אמצעי ממוכן אחר ,במשרדי
הרשות )אחד בירושלים ,אחד ברמת גן ואחד בתל אביב במיקום שיתואם
עם נציג הרשות( וידאג לתפעולם השוטף ולכלל האביזרים הנדרשים
להפעלתם המלאה.

.2.2.3

הספק יוודא שעובדי השמירה אינם חורגים ממכסת שעות העבודה
שהוגדרו על ידי הרשות .ככל שיבוצעו שעות עבודה מעבר לנדרש על ידי
הרשות במפרט ,הספק ישלם לעובדיו עבור שעות אלה מבלי לחייב בגינן
את הרשות.

הגעת עובדים לעבודה באתרי הרשות בכל שעות היממה ,לרבות בערבי חג ,מועדי
ישראל ושעת חירום תהא באחריות הספק .במקרה בו אין תחבורה ציבורית ,ידאג
הספק לספק לעובדיו אמצעי תחבורה מתאים ,על חשבונו.
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.3

עובדי השמירה
.3.1

שירותי השמירה יוענקו באמצעות עובדי שמירה :אחראי משמרת ,מאבטח רמה א'
ובודק בטחוני רמה ב' ,כמפורט בסעיפים  77-55למפרט.

.3.2

עובדי השמירה יהיו קבועים ,ככל שהדבר ניתן .הרשות תהיה רשאית להציע לספק
לקלוט עובדי שמירה המוכרים לה.

.3.3

הספק לא יעסיק עובד שמירה במתן שירותים לרשות לפני שניתן אישור בכתב מנציג
הרשות המאשר את העסקתו של העובד במתן השירותים לרשות .הרשות תהיה
רשאית לדרוש מהספק להגיש מסמכים ,הצהרות ונתונים מטעם עובד השמירה,
ולהתנות את אישור העסקתו של עובד השמירה במסירתם ובכך שהמידע המפורט
בהם מניח את דעתו של נציג הרשות .מובהר כי בכלל זה תהיה הרשות רשאית לקבוע
כי רק עובדים בסיווג ביטחוני מסוים יוכלו להעניק לה את שירותי השמירה  -על דרך
הכלל או למקרה מסוים.

.3.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,דרשה הרשות מהספק לספק לה אישורים
ואסמכתאות המעידות על עמידתו של עובד שמירה בתנאי סעיף  5.25.2או 6.26.2
)לפי העניין( ,יעביר הספק לרשות את כלל המסמכים הנדרשים ללא דיחוי ואף
יאפשר לנציג הרשות לערוך ראיון עם עובד השמירה )מובהר כי במקרה זה לא ייחשב
זמן הראיון כזמן עבודה של עובד השמירה עבור הרשות(.

.3.5

עובדי השמירה יעמדו ,בעת מתן השירותים על-ידם ,בכל תנאי ההכשרה והריענונים
הנדרשים .הספק לא ישבץ עובד מטעמו שאינו עומד בדרישות הריענונים לצורך מתן
ברשות.

.3.6

היעדרות עובד מטעם הספק לא תהווה עילה לאי ביצוע השירותים על ידי הספק
כנדרש .באחריות הספק לדאוג כי השירותים יוענקו באמצעות עובדי שמירה במספר
ובמאפיינים הנדרשים בהתאם לסעיף  1111למפרט ,וזאת גם אם נמנע מעובד,
המעניק על דרך הכלל שירותי שמירה לרשות ,להגיע לאתר הרשות )במקרה זה יעניק
הספק את השירותים באמצעות עובד אחר מטעמו שאושר מראש ובכתב על ידי
הרשות(.

.3.7

.4

הרשות רשאית לדרוש ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא
צורך בנימוק ,להחליף כל עובד שמירה המעניק לרשות שירותי שמירה מטעם הספק.
בכל מקרה שהרשות תדרוש החלפה כאמור ,הספק יבצעה באופן מיידי ויציע לרשות
עובד אחר שיעניק את שירותי השמירה במקומו.

המפקח
.4.1

הספק ימנה איש קשר מטעמו אשר יהא מוסמך לטפל מטעמו בכל עניין בדבר מתן
שירותי השמירה ,לנהל את עובדי השמירה ולפקח על עבודתם )להלן" :המפקח"(.
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.4.2

המפקח יהיה אחראי כי שירותי השמירה יבוצעו לשביעות רצונה המלא של הרשות.
במסגרת תפקידו יתן המפקח מענה לכל בעיה שתתעורר ,כך שעבודת השמירה
השוטפת לא תיפגע.

.4.3

המפקח יהיה בקשר רצוף עם נציג הרשות ועם עובדי הספק ויהיה זמין במהלך כל
שעות מתן שירותי השמירה לרשות.

.4.4

המפקח יגיע לכל אחד מאתרי הרשות לפחות פעם בשבוע ,במהלך מתן שירותי
השמירה לרשות ,לצורך עריכת ביקורת לעובדיו ומתן מענה לצרכי העובדים ,ככל
שיהיו ,או לנציג הרשות.
.4.4.1

המפקח יתעד כל ביקור תוך ציון תאריך ושעת הביקור ,האתר ,העובדים
שבוקרו ,בעיות שעלו/נפתרו וכל מידע רלוונטי אחר .התיעודים יימסרו
לנציג הרשות על פי דרישתו.

.4.5

המפקח ישתתף בישיבות ,בהתאם לדרישת הרשות.

.4.6

מובהר כי לא ישלם תשלום נוסף על המפורט בסעיף  18.3.318.3.3עבור ביצוע
השירותים המפורטים בסעיף זה.

.5

אחראי משמרת
.5.1

.5.2

אחראי המשמרת הוא מי שאחראי על ההתנהלות השוטפת של מערך האבטחה
במשמרתו ,לרבות:
.5.1.1

אחריות על שיבוץ בעלי התפקידים השונים לגזרות ועמדות;

.5.1.2

פיקוח על עובדי השמירה במשמרת וחניכתם בהתאם לצורך;

.5.1.3

אחראי על ביצוע הנהלים ,ההנחיות וההוראות;

.5.1.4

דיווח לקצין הביטחון של הרשות;

.5.1.5

ביצוע משימות האבטחה המפורטות בסעיפים  6.1.16.1.1ו.6.1.26.1.2-

לאחראי משמרת ימונה מי שהינו:
.5.2.1

בוגר יחידה קרבית וקורס פיקודי בצבא ההגנה לישראל ,במשמר הגבול
או במשטרת ישראל;

.5.2.2

בוגר קורס רמה א' של משטרת ישראל;

.5.2.3

בעל ניסיון של שנה לפחות בתחום האבטחה או השמירה;

.5.2.4

בעל תודעת שירות גבוהה;

.5.2.5

בעל תעודת בגרות מלאה;

.5.2.6

בעל שליטה מלאה בשפה העברית וטובה בשפה האנגלית;

.5.2.7

בעל יכולת לנהל צוות עובדים;
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.6

.5.2.9

במצב בריאותי תקין ובעל כושר גופני טוב;

.5.2.10

עומד בכל תנאי ההכשרה והריענונים;

.5.2.11

בעל רישיון לנשיאת נשק;

.5.2.12

בעל כל האישורים וההרשאות הנדרשות.

מאבטח רמה א'
.6.1

.6.2

.7

.5.2.8

בעל היכרות עם תחום מערכות האבטחה האלקטרוניות והממוחשבות;

מאבטח רמה א' יבצע את משימות האבטחה המוטלות עליו על ידי ממוניו ,לרבות:
.6.1.1

אבטחת האיזור שבאחריותו באמצעות ביצוע סריקות וביקורות;

.6.1.2

תשומת לב לסמנים מחשידים הנוגעים לאדם ,רכב ,חפץ או דבר דואר;

.6.1.3

דיווח לממונים עליו.

למאבטח רמה א' ימונה מי שהינו:
.6.2.1

לאחר שירות מלא בצבא ההגנה לישראל ,משמר הגבול או משטרת
ישראל ,לוחם רובאי  05ומעלה )יתכנו חריגים באישור נציג הרשות(;

.6.2.2

בעל השכלה של  12שנות לימוד )עדיפות למי שהנו בעל תעודת בגרות(;

.6.2.3

בעל שליטה מלאה בשפה העברית ובעל יכולת דיבור והבנה טובה בשפה
האנגלית;

.6.2.4

בעל תודעת שירות גבוהה;

.6.2.5

בעל מצב בריאותי תקין וכושר גופני טוב;

.6.2.6

בוגר קורס רמה א' על-פי הגדרות משטרת ישראל;

.6.2.7

עומד בכל תנאי ההכשרה והרענונים;

.6.2.8

בעל רישיון לנשיאת נשק;

.6.2.9

בעל כל האישורים וההרשאות הנדרשות.

בודק בטחוני )לא חמוש( רמה ב'
.7.1

בודק בטחוני רמה ב' יבצע את משימות האבטחה המוטלות עליו על ידי ממוניו,
לרבות:
.7.1.1

אבטחת האיזור שבאחריותו באמצעות ביצוע סריקות וביקורות )לא
חמוש(;

.7.1.2

תשומת לב לסמנים מחשידים הנוגעים לאדם ,רכב ,חפץ או דבר דואר;

.7.1.3

דיווח לממונים עליו.
51

.7.2

לבודק בטחוני רמה ב' ימונה מי שהינו:
.7.2.1

בוגר קורס בודק ביטחוני רמה ב' על-פי הגדרות משטרת ישראל;

.7.2.2

לאחר שירות מלא בצבא ההגנה לישראל ,משמר הגבול או משטרת
ישראל;

.8

.7.2.3

בעל השכלה של  12שנות לימוד )עדיפות למי שהנו בעל תעודת בגרות(;

.7.2.4

בעל שליטה מלאה בשפה העברית;

.7.2.5

בעל תודעת שירות גבוהה;

.7.2.6

בעל מצב בריאותי תקין וכושר גופני טוב;

.7.2.7

עומד בכל תנאי ההכשרה והרענונים;

.7.2.8

בעל כל האישורים וההרשאות הנדרשות.

הדרכות
.8.1

כל עובד שמירה ברשות יעבור לפחות עשר שעות הדרכה בשנה בנושאים הקשורים
בשמירה ובאבטחה )בסעיף זה – "הדרכות"( .ההדרכות יבוצעו על ידי הספק ,מטעמו
ובאחריותו המלאה.

.9

.8.2

השתתפות העובדים בהדרכות תתועד באופן מסודר על ידי הספק בכתב ותועבר לעיון
הרשות.

.8.3

זמן ההדרכות לא ייחשב כשעות עבודה עבור הרשות ,והספק לא יהיה זכאי לתשלום
מהרשות עבור ההדרכות .מובהר ,כי הספק ישלם לעובדי השמירה עבור שעות בהן
הם נכחו בהדרכה.

הופעה
.9.1

עובדי השמירה המעניקים את שירותי השמירה לרשות יקפידו על הופעה נקייה
ומסודרת ,לרבות גילוח ואיסוף שיער.

.9.2

עובדי השמירה יעניקו את שירותי השמירה כשהם לבושים במדי שמירה :תלבושת
אחידה ,שתאושר מראש על ידי הרשות.

.9.3

הספק יספק לכל עובד שמירה עם תחילת העסקתו במתן שירותי שמירה לרשות:
.9.3.1

 4זוגות מכנסיים;

.9.3.2

 4חולצות שרוול קצר עם סמל הספק;

.9.3.3

 4חולצות שרוול ארוך עם סמל הספק;

.9.3.4

כובע זיהוי צהוב עם כיתוב "ביטחון";

.9.3.5

מעיל לחורף.
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.10

ציוד
הספק יספק את הציוד הבא ,לכל עמדת שמירה:

.10.1

.10.2

.11

.10.1.1

פנס גדול נטען ומטען לפנס;

.10.1.2

מכשיר טלפון סלולארי ללא הגבלה;

.10.1.3

מגלה מתכות ידני ומטען )למעט רמת גן(.

הספק יספק את הציוד הבא ,לכל עובד שמירה:
.10.2.1

פנס אישי קטן ,נרתיק וסוללות;

.10.2.2

אקדח  9מ"מ 3 ,מחסניות ,שרוך לאקדח ,נרתיק ופונדה תקניים לכל אחד
מעובדי השמירה ,למעט לעובד שהוא בודק בטחוני רמה ב'.

שעות עבודה
שירותי השמירה בשגרה )ללא יינתנו כמפורט להלן:
ירושלים  -שירותי השמירה יינתנו בימי א'-ה' ,שאינם ימי חג או ערבי חג ,כדלקמן:

.11.1

עובד השמירה

מספר
עובדים
ביום
בסה"כ

שעות העבודה של
עובד השמירה

ראש משמרת /מאבטח רמה א' 06:15-15:00

8.75

ראש משמרת /מאבטח רמה א' 08:00-16:30

8.5

מאבטח רמה א'

3

סה"כ שעות
עבודה לעובד
שמירה

6.25

) 15:00-21:15יוארך
עד  22:00לבקשת כל
עובד ברשות ללא
צורך באישור נציג
הרשות(

.11.2

תל-אביב  -שירותי השמירה יינתנו בימי א'-ה' ,שאינם ימי חג או ערבי חג ,כדלקמן:

מספר עובדים
ביום בסה"כ

עובד השמירה

שעות עבודה של
עובד השמירה

סה"כ שעות עבודה
לעובד שמירה

1

ראש משמרת

08:00-17:00

9

.11.3

רמת גן  -שירותי השמירה יינתנו כדלקמן:
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מספר עובדים
ביום בסה"כ

עובד השמירה

שעות עבודה
הכוללות למתן
השירותים

סה"כ שעות עבודה
לעובד שמירה

יאורגן על ידי
הספק כך שמשך
המשמרת של כל
עובד שמירה לא
יעלה על  8שעות

בודק בטחוני רמה
ב'

ימים א'-ה' שאינם
ימי חג או ערבי חג,
מהשעה  19:00ועד
השעה  8:00ביום
שלמחרת.

8

בודק בטחוני רמה
ב'

התחלת שירותי
השמירה :יום שישי
או ערב החג,
המוקדם מביניהם,
בשעה  8:00בבוקר.

8

סיום שירותי
השמירה :יום
ראשון או היום
שלאחר היום שבו
מסתיים החג,
המאוחר מביניהם,
בשעה  8:00בבוקר.

.11.4

לא יבוצעו שעות עבודה מעבר לקבוע לעיל אלא בכפוף לאישור הרשות או לבקשת
הרשות מראש.

.11.5

.12

על הספק לדאוג לנוכחות מלאה בכל שעות העבודה הנדרשות ולמספר העובדים
הנדרשים כמפורט לעיל.

משמרות העבודה
.12.1

שעות העבודה של עובדי השמירה יהיו בהתאם לדין .עובד שמירה לא יועסק
במשמרת שמשכה יותר מ 8-שעות עבודה ,אלא במקרים המפורטים בסעיף 1111
לעיל או אם ניתן על כך אישור מראש ובכתב מטעם נציג הרשות.

.12.2

עובד שמירה לא יועסק במשמרת שתחילתה פחות מ 8-שעות ממועד סיום המשמרת
הקודמת שלו )על הפער בין המשמרות של עובד שמירה מסוים להיות לפחות 8
שעות(.
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.13

נהלי עבודה
.13.1

עובדי השמירה יהיו כפופים להנחיות המקצועיות של ראש תחום ביטחון
ולוגיסטיקה ברשות ויבצעו את הוראותיו )זאת ,נוסף לכפיפותם לספק ולמפקחים
מטעמו(.

.13.2

נוהלי האבטחה של הספק יאושרו על ידי ראש תחום ביטחון ולוגיסטיקה ברשות
טרם הפצתם לעובדי השמירה.

.14

שיטה ותפיסות האבטחה
.14.1

ירושלים:
.14.1.1

מיקום – לובי הכניסה לבניין.

.14.1.2

סריקות – פתיחת בוקר ,סריקות שגרה ,סגירת מתקן.

.14.1.3

קבלת קהל  -כמפורט בפקודת האבטחה של הרשות:

 .14.1.3.1סינון מבקרים וביצוע בידוק ביטחוני.
 .14.1.3.2רישום ותיוג מבקרים.
 .14.1.3.3ליווי מבקרים בבניין.

.14.2

.15

.14.1.4

בדיקת דברי דואר – על פי נוהל טיפול בדברי דואר.

.14.1.5

טיפול במצבי חרום – על פי פקודת האבטחה.

.14.1.6

צפייה במצלמות האבטחה .

תל אביב/רמת גן:
.14.2.1

מיקום – לובי הכניסה לבניין.

.14.2.2

סריקות – פתיחת בוקר ,סריקות שגרה ,סגירת מתקן.

.14.2.3

סינון מבקרים וביצוע בידוק ביטחוני.

.14.2.4

רישום ותיוג מבקרים.

.14.2.5

טיפול במצבי חרום – על פי פקודת האבטחה.

.14.2.6

צפייה במצלמות האבטחה.

אבטחה במתקני הרשות לפי קריאה
.15.1

הרשות תזמין ,מעת לעת ועל פי צרכיה ,עובד שמירה ,אחד או יותר ,לצורך אבטחה
הנדרשת לה במתקניה )בדרך כלל בתל-אביב( ,וזאת בהתראה של לפחות עשרים
וארבע שעות מראש .משך המשימה ייקבע בהתאם לצורך )בין מספר בודד של שעות
למספר ימים רצופים(.
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.15.2

הספק יעניק את השירותים באמצעות עובדים קבועים ,ככל הניתן.

.15.3

על המאבטח להגיע כשאינו חמוש אלא אם יצוין אחרת בהזמנה.,

.15.4

עובדי השמירה יפעלו בהתאם להנחיות נציג הרשות ועל-פי נהלי הרשות.

56

נספח ) (3לחוזה  -תנאי שכר
.1

כללי
.1.1

בנספח זה מפורטים מרכיבי השכר המינימאליים שעל הספק לשלם לעובדי השמירה.

.1.2

הטבלאות המופיעות בסעיף  22להלן נכונות למועד פרסום המכרז .במשך הזמן יתכנו
שינויים בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות
שונות בתחום.

.1.3

שכר הבסיס ורכיבי השכר הנוספים המפורטים בסעיף  2להלן הינם עבור מאבטח
רמה א' ובודק בטחוני רמה ב' .עבור ראש משמרת ישולם שכר הבסיס בהתאם לקבוע
בסעיף  18.218.2לחוזה ורכיבי השכר המפורטים יעודכנו בהתאם.

.1.4

.2

למען הסר ספק ,יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות
מכל חוק ,דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה ,גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן
או מופיעות באופן חסר ,וכי במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת
הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה.

נספח תמחירי לעובדי השמירה  -עלויות שכר קבועות:
הנספח התמחירי שלהלן הינו בהתאם לקבוע בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,תשע"ג 2013-והסכם הקיבוצי המיוחד מיום
.4.12.2012
הסכומים המצוינים בטבלה להלן הינם סכומים לשעת עבודה ומחושבים עבור עובד שהוותק
שלו אינו עולה על שנתיים .ככל שהעובדים שיועסקו במתן השירותים לרשות יהיו בעלי ותק
גדול יותר משנתיים ,יותאם האמור בטבלה בהתאם:
הערות
שכר בסיס
מאבטח
רמה א'
ובודק
בטחוני
רמה ב'

 32ש"ח

חופשה

 1.15ש"ח
)(3.58%

חגים

 1.03ש"ח
)(3.23%

בהתאם לצו ההרחבה ופסיקת בית הדין לעבודה על הספק לשלם לעובדי
השמירה גמול בעד שעות נוספות עבור כל שעת עבודה נוספת ביום חול שלאחר
 8שעות עבודה.
מקור :הסכם קיבוצי מיוחד מיום  ,4.12.2012צו ההרחבה בענף השמירה מיום
 21ביוני .2009
 10ימי חופשה בתשלום או  12ימי חופשה בתשלום בשנתיים הראשונות ,לפי
אורך שבוע העבודה של העובד .רכיב זה מחושב על שכר הבסיס בתוספת
הבראה.
ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  3.43.4להלן.
מקור :חוק חופשה שנתית ,התשי"א 1951-וצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון
והתחזוקה ,התשי"ז 1957-סעיף י"ב ).(7
העובדים זכאים ל 9 -ימי חג בשנה .הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם
העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג אלא אם נעדרו בהסכמת המעסיק.
מקור :צו ההרחבה בענף השמירה מיום  21ביוני  ,2009סעיף .20
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הערות

הבראה

ערך יום הבראה לשנת  2014עומד על  ₪ 427ליום.
הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד כרכיב נפרד
שישולם לצד שכר השעה.
תעריף זה חושב עבור משרה מלאה וכולל הפרשה עבור ימי חג ,חופשה ומחלה.
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור שעות נוספות.
ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף .3.5
מקור :צו הרחבה בענף השמירה מיום  21ביוני  2009והסכם קיבוצי מיוחד
מיום .4.12.2012

 1.33ש"ח

פנסיה

2.24
)(7%

פיצויים

 2.67ש"ח
)(8.33%

ש"ח

הפרשה לקופת גמל ,המשולמת לקצבה לפנסיה ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה ,2005-תעשה על שם העובד ,החל
מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור
בסעיף ה' לצו ההרחבה ובהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה ,בכלל
הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.
ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת דמי הבראה ,ימי חג ,דמי חופשה ,ימי
מחלה ,תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.
במקרה שהעובד עבד שעות נוספות או שעבד בשבת יש להפריש גם בגין תמורת
עבודה זו.
מקור :צו ההרחבה בדבר "הגדלת פנסיית יסוד" ,תשמ"ט 1989-והסכם קיבוצי
מיוחד מיום .4.12.2012

הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס"ה 2005,-על שם העובד לצורך הסכם זה תעשה החל
מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור
בסעיף ה' לצו ההרחבה.
ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת דמי הבראה ,ימי חג ,דמי חופשה ,ימי
מחלה ,תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.
במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו  .6%יובהר כי
ההפרשות יבוצעו עבור הסך הכולל של התשלום המשולם בגין העבודה הנוספת
שבוצעה ) 125%או  ,150%לפי העניין(.
במקרה שהעובד עבד בשבת בגין שכר היסוד יש להפריש  8.33%ובגין התוספת
לעבודה בשבת יש להפריש .6%
מקור :חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג 1963-והסכם קיבוצי מיוחד מיום
.4.12.2012
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הערות

ביטוח
לאומי

 1.01ש"ח
)(3.45%

סה"כ

 41.43ש"ח

עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם  3.45%ביטוח לאומי מעבר לשכר
זה משולם  .6.75%בטבלה זו השימוש הוא בתעריף הנמוך בשל העובדה
שמרבית העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה.
ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד כגון :חופשה,
ותק ,חגים ,נסיעות ,והבראה ,מתנות לחגים ,סבסוד ארוחות.
מקור :חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשנ"ה1995-

להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו לפי הביצוע:

נסיעות

על פי ביצוע .יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל
עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה .התקרה הנוכחית היא
 25.20ש"ח ליום עבודה.
במקרה בו הספק מספק שירותי הסעות הרשות תשלם לספק עלות תעריף
חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.
מקור :צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז.1957-

הפרשות
לקופת גמל
עבור החזר
הוצאות

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה אישית על שם
העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.
רכיב זה לא ישולם במקרה בו הספק מספק שירותי הסעות לעובדים.
מקור :הסכם קיבוצי מיוחד מיום .4.12.2012

)(5%

תשלום זה יבוצע על ידי הרשות כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע
התשלומים בפועל אחת לחודש .יובהר כי הרשות תשלם לספק לפי צבירת
ימי המחלה של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם הרשות או לפי
צבירת ימי המחלה של העובד בתקופת עבודתו ברשות .אין באמור כדי
לגרוע מחובותיו החוקיות של הספק כלפי העובד.
התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות חוק דמי מחלה התשל"ו-
 ,1976אולם על אף האמור בחוק זה תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה
יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה
ובסה"כ  24ימי מחלה אך לא יותר מ 130-יום ,בניכוי התקופה שבעדה קיבל
העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.
מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו 1976-וצו ההרחבה בענף השמירה מיום 21
ביוני .2009

מחלה

קרן
השתלמות

.3

)(7.5%

תשלום זה יבוצע עבור עובדים שחתמו כי הם מעוניינים בביצוע הפרשה
לקרן השתלמות .הקבלן ימציא אחת לשנה אישור רו"ח לביצוע ההפקדות
לעובדים לקרן השתלמות.
ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו )גם עבור
עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה ,ימי חופשה ,חג
ומחלה.
יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או גמול שבת.
מקור :הסכם קיבוצי מיוחד מיום .4.12.2012

תוספות נוספות שישולמו לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחה
.3.1

שעות נוספות – הרשות תשלם לספק עבור שעות נוספות בהתאם לדיני העבודה בכל
מקרה שעובד שמירה יעבוד ברשות יותר משמונה שעות ביצע שעות נוספות בפועל.
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אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הספק לשלם לעובד שעבד שעות נוספות בהתאם
לדין )בין אם עבד את מלוא השעות ברשות ובין אם עבד חלק מהשעות במקום אחר(.
.3.2

חופשה מסיבות משפחתיות  -בחופשת נישואין זכאי העובד ל 3-ימי חופשה על חשבון
המעסיק ,לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל 1-יום חופשה ,לרגל לידת בן/בת זכאי
העובד ל 1-יום חופשה ]צו ההרחבה בענף השמירה מיום  21ביוני  ,2009סעיף .[14

.3.3

בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי העדרות מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות
משכרו ]צו ההרחבה בענף השמירה מיום  21ביוני  ,2009סעיף .[23

.3.4

ימי חופשה ]צו ההרחבה בענף השמירה מיום  21ביוני  ,2009סעיף  -[13כל עובד זכאי
לחופשה שנתית בשכר ,כמפורט להלן:
תקופת העבודה )בשנים(

.3.5

אורך שבוע העבודה
 6ימים

 5ימים

1-2

 12ימי עבודה

 10ימי עבודה

3-4

 13ימי עבודה

 11ימי עבודה

5

 14ימי עבודה

 12ימי עבודה

6-8

 19ימי עבודה

 17ימי עבודה

 9ואילך

 26ימי עבודה

 23ימי עבודה

ימי הבראה  -העובד יהיה זכאי לדמי הבראה ,בהתאם לוותק שצבר אצל הספק או
אצל קבלנים אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה ,תעשה
בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת הספרק על תקופת עבודתו של העובד במשרד
ממשלתי ,בהתאם לאמור לעיל.
תקופת העבודה )בשנים(

.3.6

מספר ימי ההבראה

עד  3שנים

7

4-10

9

11-15

10

16-19

11

20-24

12

מהשנה ה 25 -ואילך

13

מענק מצוינות  -ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי שמירה
מצטיינים ,על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה בהודעת תכ"ם" ,מספר
אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן" ,מס' .7.11.3.4
.3.6.1

גובה המענק יהיה  1%מסך הרכיבים הבאים המשולמים לספק :שכר
הבסיס המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר
הנקוב לעיל( ,גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל
שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה.
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.3.6.2

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

.3.6.3

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

.3.6.4

בגין תשלום זה תשלם הרשות לספק תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי
בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

.3.7

שי לחג
.3.7.1

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח( ,יעמוד על 212.5
ש"ח .סכום זה יתעדכן בהתאם להוראת נציבות שירות המדינה .השי לא
יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון ,תלושי קנייה(.

.3.7.2

הספק יזוכה במלוא סכום שווי השי שקבעה הרשות לאחר המצאת
חשבונית רכישת הטובין .שי לחג שניתן בכסף ישולם על ידי הרשות לספק
לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים הנ"ל לעובדים.

.3.7.3

בגין תשלומים אלה תשלם הרשות לספק תוספת בגין הפרשות לביטוח
לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.
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נספח ) (4לחוזה למתן שירותי שמירה  -התחייבות לשמירת סודיות )ספק(
אנו הח"מ _____________________________________,
__________ )להלן" :הספק"( מצהירים ומתחייבים בזה:

מורשי

החתימה

מטעם

.1

לא לגלות ,לא להראות ולא למסור ,בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לרשות ניירות ערך
ובין לאחר מכן ,לשום אדם או גוף ,שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או
בעקיפין לעבודות עבור רשות ניירות ערך וכל הקשור לכך וזאת בין שהסודות או המידע
האמורים הגיעו אלינו כתוצאה מעיסוקנו כנותני שירות לרשות ובין בדרך אחרת.

.2

לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם
מורשים.

.3

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף  1לעיל.

.4

לא לפרסם באופן פומבי את דבר קיומה של התקשרות זו ,לרבות באמצעים אלקטרוניים או
באמצעי פרסום אחרים ,ללא קבלת הסכמת הרשות מראש .עם זאת ,הספק רשאי לציין
במענה למכרז שנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-כי הוא מעניק שירותים
לרשות וזאת אף מבלי לקבל את הסכמתה לכך מראש.

.5

להחתים לפי דרישת רשות ניירות ערך ,כל עובד או מי מטעמנו על טופס הצהרת סודיות
שיסופק לנו על-ידי רשות ניירות ערך.

.6

ידוע לנו כי עפ"י סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז ,1977-גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות
שבדין ,מהווה עבירה פלילית ,וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הספק.

.7

אני מצהיר כי אני מודע למגבלות החלות על שימוש במידע פנים שבפרק ח' 1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968-ומתחייב שלא להפר אותן.

________________

________________

תאריך

חתימת מורשי החתימה מטעם הספק
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נספח ) (5לחוזה למתן שירותי שמירה  -התחייבות לשמירת סודיות )עובד הספק(

אני הח"מ _________________________ ת.ז .מס' ____________________

העובד ב _________________________ -בתפקיד _____________________

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,ולא להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אלי ו/או בקשר עם עבודתי עבור רשות ניירות ערך ובמהלך תקופת
עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה עבירה על סעיף  118לחוק
העונשין ,התשל"ז.1977-
אני מצהיר כי אני מודע למגבלות החלות על שימוש במידע פנים שבפרק ח' 1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968-ומתחייב שלא להפר אותן.

________________

________________

תאריך

חתימת העובד
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נספח ) (6לחוזה  -אישור עריכת ביטוחים
יובהר כי אין לצרף בשלב ההצעה את הנספח כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח וכי רק
המציע הזוכה ידרש לצרוף נספח הביטוח
לכבוד

מדינת ישראל  -רשות ניירות ערך;
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________)להלן" :הספק"( לתקופת
הביטוח מיום __________ עד יום ________________ בכל הקשור לאספקת שירותי שמירה
במשרדי רשות ניירות ערך ,את הביטוחים המפורטים להלן:

.1

.2

ביטוח חבות המעבידים
.1.1

אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.1.2

גבול האחריות לא יפחת מסך בסך  5,000,000דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת
ביטוח )שנה(.

.1.3

הפוליסה כוללת הרחבה מפורשת כי הכיסוי יחול גם על חבותו של המבוטח הנובעת
מאחזקה ושימוש בכלי נשק על ידו ועל ידי עובדיו.

.1.4

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
היה ויחשב כמעבידם.

.1.5

הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד
כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.2.1

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין
נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.2.2

גבול האחריות לא יפחת מבסך  2,500,000דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת הביטוח
)שנה(.

.2.3

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ).(CROSS LIABILITY

.2.4

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
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.2.5

הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד
שלישי הנובעת מאחזקה ושימוש בכלי נשק על ידו ועל ידי עובדיו.

.2.6

כל סייג/חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הספק ,אולם נמצא בפיקוחו או
בהשגחתו ו/או שכל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו מבוטל כלפי רכוש מדינת
ישראל וכן כלפי כל רכוש מאובטח ,אשר ייחשב רכוש צד שלישי.

.2.7

הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

.3

ביטוח אחריות מקצועית
.3.1

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג
בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר לאספקת שירותי שמירה
במשרדי הרשות לניירות ערך בירושלים ,תל אביב ורמת גן ,בהתאם בקשר למכרז
ולחוזה עם מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך.

.3.2

גבול האחריות לא יפחת מסך בסך  1,000,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח
)שנה(.

.3.3

הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
.3.3.1

מרמה ואי יושר של עובדים;

.3.3.2

אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח
מכוסה;

.3.3.3

אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת
ישראל – הרשות לניירות ערך;

.3.3.4

הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים ובלבד שלא נרכשה על ידי הספק
פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות.

.3.4

.4

הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל ובגין הפועלים מטעמו.

כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
.4.1

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – הרשות לניירות ערך,
בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
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.4.2

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף
אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב
הרשות לניירות ערך.

.4.3

אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת
ישראל -הרשות לניירות ערך ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

.4.4

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

.4.5

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

.4.6

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

.4.7

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל -,למעט פוליסת ביטוח אחריות מקצועית -לא
יפחתו מהמקובל יהיו על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסויים על
פי הנדרש לעיל.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,
_____________________

____________________________

תאריך

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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נספח ) (7לחוזה למתן שירותי שמירה  -נוסח ערבות ביצוע
יובהר כי אין לצרף בשלב ההצעה את נספח זה כשהוא חתום .יידרש רק מהמציע
הזוכה
תאריך __________
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים  22ירושלים95464 ,
הנדון :כתב ערבות מס' _________________

 .1על פי בקשת ____________________ ,מספר מזהה) ____________:להלן" :הספק"( ,אנו ערבים
בזה כלפיכם ,בערבות בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום ,עד לסך כולל
של ) 75,000שבעים וחמישה אלף( שקלים חדשים )להלן" :סכום הקרן"( ,בתוספת הפרשי הצמדה
למדד )כהגדרתו להלן( ,על פי החישוב המפורט שלהלן )סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד
)כהגדרתו להלן( ,יכונה להלן" :סכום הערבות"( ,שתדרשו מאת הספק בקשר לחוזה למתן שירותי
שמירה במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים ,בתל אביב וברמת גן.
.2

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
" 2.1המדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ובהעדר פרסום כאמור ,כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.
" 2.2המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
" 2.3המדד הבסיסי"  -המדד שפורסם ביום __ בחודש__ בגין חודש __ ,שנת ___ ,העומד על ___
נקודות )בסיס ______(.
אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי,
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש
לתשלום על פי כתב ערבות זה ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב
ערבות זה ,יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי נשלם לכם את סכום הקרן.

.4

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,תוך  15ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב ,שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה ,וזאת בלי שיהיה עליכם
להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן
כלשהו ,ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום ,מראש או בדיעבד ,מאת הספק ,או לפתוח בהליך
משפטי נגד הספק.

.5

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות,
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום
הערבות .לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת ,תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת
סכום הערבות הבלתי ממומשת .ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל .לאחר מועד
זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

.3

בכבוד רב
_________________
]שם וכתובת הבנק הערב[
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נספח  8לחוזה – טבלת פיצויים מוסכמים
להלן מפורטים ,בעמודה השנייה בטבלה ,האירועים שיזכו את הרשות בפיצוי מטעמו של הספק.
גובה הפיצוי ייקבע כמפורט בעמודה השלישית בטבלה.
קנס

אירוע

יחידת מדידה

1

הצבת מאבטח שאינו עונה  ₪ 300וכן אי תשלום למקרה
על דרישות המפרט )למשל ,שעות עבודת מאבטח
מאבטח שאינו חמוש ,או במשמרת זו
הכשרה
עבר
שלא
מתאימה וכו'(.

2

הצבת מאבטח ללא מדים  ₪ 200וכן אי תשלום למקרה
או שאינו מגולח או בעל  50%משעות עבודת
מאבטח במשמרת זו
הופעה מרושלת.

3

שינה במשמרת או אי קיום  ₪ 200וכן אי תשלום למקרה
 50%שעות עבודת
הוראות מנהל הביטחון.
מאבטח במשמרת זו

הערות

4

איחור בהתקנת/אספקת ₪ 100
ציוד נלווה.

ליום איחור

בקרת
כגון:
יומנים,
פטרול,
פנס עמדה וכדומה

5

איחור באספקת ציוד אישי ₪ 100
למאבטח.

ליום איחור

כגון :מדים ,פנס,
נעליים,
חגורה,
פונדה וכדומה

6

הצבת מאבטח שלא אושר  ₪ 500וכן אי תשלום למקרה
שעות עבודת מאבטח
על ידי מנהל הביטחון.
במשמרת זו

7

אי התייצבות
למשמרת.

למקרה

8

אי קיום פיקוח על שירותי ₪ 500
האבטחה.

ליום

9

אי ניהול יומן אירועים ₪ 50
בעמדת אבטחה.

ליום

10

עבודת מאבטח במשמרת  ₪ 300וכן אי תשלום למקרה
העולה על  8שעות ללא

מאבטח ₪ 500
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אישור מראש.

שעות החריגה

11

אי קיום נהלי האבטחה.

₪ 50

12

שינוי סידור העבודה ללא ₪ 100
אישור מנהל הביטחון.

למקרה

13

איחור מאבטח עד ₪ 100 30
דקות.

למקרה

14

איחור מאבטח מעל ₪ 200 30
דקות.

למקרה

15

נטישת עמדה בטרם הגעת ₪ 500
המחליף.

למקרה

16

אי ביצוע הדרכה ו/או  ₪ 300וכן הפסקת לאדם
רענון במועד
הנדרשת.

למקרה

ובכמות עבודת המאבטח

17

הפרת הוראה המנויה בחלק ₪ 500
א' לתוספת השנייה

למקרה

חוק האכיפה של
העבודה,
דיני
התשע"ב 2011 -

18

הפרת הוראה המנויה בחלק ₪ 1000
ב' לתוספת השנייה

למקרה

חוק האכיפה של
העבודה,
דיני
התשע"ב 2011 -

19

הפרת הוראה המנויה בחלק ₪ 2000
ג' לתוספת השנייה

למקרה

חוק האכיפה של
העבודה,
דיני
התשע"ב 2011 -
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נספח ג' למכרז  - 7/14תצהיר
אני_____________ הח"מ ,נושא ת.ז ____________ .נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 7/14
למתן שירותי שמירה במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים ,בתל אביב וברמת גן.
.1

הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________ ,שמספרו המזהה הוא
________________ )להלן" :המציע"(.

.2

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.3

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

.4

במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם )שם ,ת.ז:(.

.5

.4.1

__________________________________.

.4.2

__________________________________.

.4.3

__________________________________.

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו) 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים"(
.5.1

בתצהירי זה:
.5.1.1

"בעל זיקה"  -כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

.5.1.2

"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום
התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

.5.1.3

.5.2

"מועד ההגשה"  -המועד האחרון להגשת ההצעות מטעם המציע למכרז
מספר  7/14למתן שירותי שמירה במשרדי רשות ניירות ערך.

הנני מצהיר כי )סמן  Xבמשבצת המתאימה(


המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד להגשה.



המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.



המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
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.6

על המציע או על בעל זיקה אליו לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש
הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד ההגשה.

הצהרה בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים
.6.1

בשלוש השנים האחרונות:
.6.1.1

המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה
במציע לא הורשעו בגין עבירה על-פי החיקוקים המפורטים בתוספת
השניה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-ששר התעשיה המסחר
והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה) 1995-להלן":חוקי העבודה"(.
או )מחק את הסעיף המיותר(

.6.1.2

המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה
במציע הורשעו בגין עבירה על-פי חוקי העבודה ,כמפורט להלן:

.6.2

בשלוש השנים האחרונות:
.6.2.1

נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה
במציע לא קיימים פסקי דין חלוטים בגין עבירה או הפרה על-פי חוקי
העבודה.
או )מחק את הסעיף המיותר(

.6.2.2

.6.3

נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה
במציע קיימים פסקי דין חלוטים בגין עבירה או הפרה על-פי חוקי
העבודה ,כמפורט להלן:

בשנתיים האחרונות:
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.6.3.1

לא הושתו נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי
מבעלי השליטה במציע קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה ,על ידי מנהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה.
או )מחק את הסעיף המיותר(

.6.3.2

.6.4

הושתו נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי
השליטה במציע קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה ,על ידי מנהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,כמפורט להלן:

בשלוש השנים האחרונות:
.6.4.1

לא הושתו נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי
מבעלי השליטה במציע עיצומים כספיים בגין הפרה של חוקי העבודה ,על
ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,בהתאם לחוק הגברת
האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-
או )מחק את הסעיף המיותר(

.6.4.2

.7

הושתו נגד המציע ,בעל זיקה אליו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי
השליטה במציע עיצומים כספיים בגין הפרה של חוקי העבודה ,על ידי
מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,בהתאם לחוק הגברת האכיפה
של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-כמפורט להלן:

כללי
.7.1

הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.
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.7.2

קראתי את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה המצורף כנספח ב' ,הבנתי אותם ואני
מסכים – בשם המציע  -לדרישות המכרז ללא סייג.

.7.3

נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד
עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו
על-פי ההצעה ,המכרז ,החוזה המצורף או על-פי דין.

.8

הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.

.9

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימה

אישור
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד ,מר/גב' ___________ נושא ת.ז.
שמספרה _________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
____________ ,עו"ד
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נספח ד' למכרז  - 7/14ערבות הגשה
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים  22ירושלים95464 ,
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ) 30,000שלושים אלף( שקלים חדשים אשר תדרשו
מאת ,_______________________________________ :מספר מזהה)___________ :להלן:
"החייב"( בקשר עם מכרז  7/14למתן שירותי שמירה במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים ,בתל
אביב וברמת גן.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה ,שנשלחה אלינו במכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך .26.2.14
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח:
שם הבנק/חב' הביטוח:

________________________________

מס' הבנק ומס' הסניף :

________________________________

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח:

________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ה' למכרז  -7/14אישור רואה חשבון בדבר מספר עובדים

1

תאריך_______________:
לכבוד
חברת ______________

הנדון  :אישור בדבר מספר העובדים

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
.1

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

.2

לחברתכם _____ עובדים העוסקים במתן שירותי שמירה.

.3

הנכם מעסיקים יותר ממאה ) (100עובדים במתן שירותי שמירה בכל אחד מהסניפים
המפורטים להלן:
.3.1

_____________

.3.2

________________

.3.3

____________

בכבוד רב,
______________________
רואי חשבון

 1האישור יודפס על דף הלוגו של רואה החשבון.
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נספח ו'  -שאלון שביעות רצון
נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:
 .1עמידה בתנאי ההתקשרות :האם השירות שניתן על ידי המציע עמד בדרישות ההתקשרות
עמו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .2עמידה בלוחות זמנים :האם המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות
עמו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .3שמירה על זכויות עובדים :האם המציע הקפיד על שמירה על זכויותיהם של עובדיו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .4מענה לצרכי העובדים :האם ,ככל הידוע לך ,עובדי המציע זכו למענה יעיל ומהיר בקשר
לצרכיהם מהמציע?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .5איכות :האם אתה שבע רצון מאיכות שירותי השמירה?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .6תוצאות ביקורת שנעשו בעניינו של המציע :האם המציע עמד בביקורות שערכתם בנושא
שכר עובדי המציע?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד
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 .7פתרון בעיות או תקלות :האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות
עמו באופן יעיל ומהיר?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .8יחסי אנוש :האם המציע הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש למציע מודעות לחשיבותה של
איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .9שיתוף פעולה עם הלקוח :האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך
ההתקשרות )לדוגמא :בקשות לשיפורים ,שינויים ,מענה למקרים דחופים או דיווחים(?
האם המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד

 .10האם היית ממליץ להתקשר עם המציע למתן שירותי שמירה?
1

2

3

4

5

כלל לא

במידה מעטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאוד
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