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 'א חלק

 - למכרז  ההזמנה

 מיוחדים תנאים

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים

 . ההליך מסמכי ושאר  הכלליים התנאים עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש
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   מיוחדים תנאים - הצעות להציע הזמנה

(  -"ע  נת בע"מ  עירוניים להסעת המונים  ") מזמינה  החברה"  או"  "ענת"–  להלןנתיבי תחבורה 
ניהול,    שירותי למתן    בהסכםמכרז פומבי להתקשרות    מסגרתב  הצעותיהם  ציעלה  מציעיםבזאת  

מבנה  של  קבלה)  (פקידי  מודיעין  מוקד  ושירותי  וסיור  מוקד  שירותי  ניקיון,  אחזקה,  תפעול, 
בחולון נת"ע  משרדי  נוספיםבו  ומערכות  ידי    כפי  והכל,  מיקומים  על  לעת    מעת"ע  נתשיידרשו 

 . זה למסמך  המצורף ההתקשרות להסכם התכולה  בנספח וכמפורט

התנאים  "  וממסמך",  מיוחדיםתנאים  "  של  זה  ממסמך  מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה
 את   מהווים  שניהם  והם,  השני  את  האחד  כמשלימים   יחד  ייקראו  המסמכים  שני".  םיהכללי

  .מכרזל הצעות הציעל ההזמנה

  כלליות הגדרות .1
 או   דםיבצ  להם  הנתונה  המשמעות  תהא  זו  הצעות  להציע  בהזמנה  המוגדרים   המונחים  לכל

 אם   אלא,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף
   .הדברים מהקשר אחרת עולה כן

 כללי .2

המדינה  נת.  רקע .2.1 של  הביצוע  כזרוע  המשמשת  ממשלתית  חברה  היא    לקידום "ע 
 פרויקטים   מקדמת  כך  ולצורך ,  אביב  תל  במטרופולין  המונים  הסעת   מערכת  ופיתוח
 הקו   פרויקט,  הסגול  הקו  פרויקט,  האדום  הקו  פרויקט,  לגרוע  ומבלי(כגון    שונים
 "ב). וכיו, פרויקט המטרו החום הקו פרויקט, הירוק

זה    "ע"נת   משרדי" .2.2 מכרז  את  לצורך  הממוקמים  נתמשרדי    )1(יכללו    במתחם "ע 
  Aבבנין    משרדים   קומות  שלוש  הכוללים, חולון),  26בחולון (רח' הרוקמים    עזריאלי

ו-(1מחסנים וארכיב בקומות  "ר,  מ  8,048  של   כוללבמתחם בשטח    A) בבנין  -(2  -) 
 מ"ר  309בשטח של    ,במתחם  D  בבנייןהממוקם    מ"ר ומרכז בקרה  134  -בשטח של כ

את נת"ע הממוקמים בדרך  משרדים המשמשים    )2(");  "ע בחולוןנת  משרדי(להלן: "
תל   משרדימ"ר (אשר יכונו להלן: "  1,500בתל אביב, בשטח כולל של    155מנחם בגין  

משרדים אחרים בכל מיקום ובכל גודל כפי שיקבע על ידי נת"ע, ככל    ) 3(");  אביב
 . שיקבע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצורכיה

  . השירותים מהות .2.3
  : היתר בין  ,יכללו ם הכלולים במכרז זהשירותיה

ותחזוקת שבר של משרדי נת"ע ומערכותיהם, שוטפת    תחזוקהאחזקה מונעת,   .א
ובכלל זה: המבנה על כל חלקיו הפנימיים, כגון חלונות, תקרות ביניים, חיפויי 
למשרדים  כניסה  בקרת  מערכת  דלתות,  אחרים,  חיפויים  שטיחים,  תקרה, 

תאורה, תאורת חירום, מערכות (לרבות מעברים מהירים) ומערכות כגון חשמל, 
אוויר,  מיזוג  מערכות  לחשמל,  קצה  נקודות  וספרינקלרים),  (גלאים  אש  כיבוי 

 אינסטלציה, שילוט (כולל שילוט הבניין ושלטי חירום מוארים) וכיו"ב. 

 הפעלת מוקד תחזוקה.   .ב

 עבודות ניקיון והדברה.  .ג

 ות היממה.  וסיורים בכל ימות השבוע ובכל שע , מודיעיןמתן שירותי מוקד .ד
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וציוד -ביצוע עבודות סבלות פנים .ה ופיזור של מוצרי מזון  משרדית, כגון העברה 
נת"ע משרדי  עבודות בתוך  ביצוע  ממחסנים,  ציוד  והנפקת  מחסנים  סידור   ,

 .תיקונים, התקנות, העברת תכולת חדרים והתאמת חדרים וכיו"ב

מטעמה ו/או כל גורם הכנת ציוד הדרוש לצורך סיורים של עובדי נת"ע ו/או מי   .ו
 רלוונטי אחר.

כל עבודה אחרת בהתאם להוראות נת"ע, גם אם אינה מופיעה במפורש בתכולת  .ז
 העבודה. 

המצורף    נספחב  כמפורט  והכל השירותים    ההתקשרות  הסכםל  'בכנספח  תכולת 
 . ")השירותים(להלן: " 

על בסיס   בהתייחס למשרדי תל אביב השירותים ינתנו על ידי המציע הזוכה, כי  יובהר
השירותים   תכולת  ובנספח  בהסכם  זה  בעניין  המפורטים  בתנאים  בלבד,  קריאה 

 המצורף כנספח ב' להסכם, וזאת כל עוד לא נקבע אחרת על ידי נת"ע.

מהווה תיאור תמציתי ביותר של השירותים. תיאור מפורט    לעילהאמור בסעיף זה  
מ השירותים,  ל  צוישל  המצורף  השירותים  תכולת  ספק  הסכם.  בנספח  הסר  למען 

הזוכה   המציע  וחובות  התחייבויות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  בתיאור  אין  כי  מובהר, 
במכרז, וכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף זה לעיל לבין 

 האמור בהסכם, יחולו ההוראות המחמירות מבין השתיים.  

 . בלבד אחד זוכה מציע לבחור"ע נת מבקשת, זה מכרז  במסגרת .מספר הזוכים .2.4

  האמור   גם  יחול  זה  ולענין  בלבד  אחת  הצעה  להגיש  מציע  כל  רשאי,  זה  מכרז  במסגרת .2.5
  מוגשת "ע רשאית לפסול כל הצעה אשר  נת.  הכלליים  התנאים  למסמך  7.4.7  בסעיף
 . זה בסעיף לאמור בניגוד

שיקבע על    מועדהמ  תחל   הזוכה  המציע  עםההתקשרות  .  בהסכם  ההתקשרות  תקופת .2.6
 חודשים  24  לתום  עד תהיה בתוקף  היא  ו  ,ההתקשרות  הסכםויהיה נקוב ב  נת"עידי  

 . זה ממועד

את   להאריך הברירה זכות לנת"ע בלבד שמורה  . (אופציה) נוספת  התקשרות תקופת .2.7
, בכל תמהיל אחת  כל  חודשים  12  עד  בנות  נוספות  תקופות  3  -בתקופת ההתקשרות  

 .  לפי שיקול דעתה הבלעדי הכל ,"ע נתשתבחר 

 ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה, , מועדים ולוחות זמנים .3

 שעה   תאריך 

 שאלות הגשת  ל  אחרון   מועד
 : הבהרה

 . 13:00השעה  עד 11.5.2022

מוקדמת   לבחינה  אחרון  מועד 
חובה)  (לא  ההצעה  ערבות  של 

לסעיף   לתנאים   11.4בהתאם 
 הכלליים: 

 13:00עד השעה  11.5.2022
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דוא"ל להגשת שאלות הבהרה  
 : למכרז

@nta.co.il5Tender 

 . 13:00השעה  עד 31.5.2022 :הצעות להגשת  אחרון מועד

 ) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 6( שישה :ההצעה תוקף

 (חמישים אלף) שקלים חדשים. 50,000 ערבות הצעה:

 (ללא שינוי)  15.9.2022 תוקף ערבות ההצעה: 

 . לא נדרשים במכרז זה דמי השתתפות:

למי שלא    (חובה  מציעים  יכנס
 ):השתתף בכנס מציעים קודם

נוסף רק במקרה המפורט בסעיף    נת"ע תקיים כנס מציעים 
 להלן.  3.3.1

  להנחיות   ובהתאם  בכפוף  שתתאפשר  במתכונת   םיתקיי   הכנס
  שיהיו   כפי,  הקורונה  נגיף   עם  בקשר  המחייבות  ולהוראות

 . הכנס לקיום  ושנקבע יםבמועד בתוקף

, הצעות אשר כללייםלמסמך התנאים ה  4.4  לב המציעים, כמפורט בסעיף  לתשומת .3.1
  .תתקבלנה לא  הצעות להגשת האחרון המועדתוגשנה לתיבת המכרזים לאחר 

למסמך התנאים הכללים, על המציעים מוטלת  12.7עוד מודגש, כי בהתאם לסעיף  .3.2
אודות  ייזום,  ובאופן  בעצמם  עת,  בכל  להתעדכן  והבלעדית,  המלאה  האחריות 

המכרז, למסמכי  בקשר  שי  שיהיו,ככל    הבהרות  הזמנים לרבות  בלוחות  נויים 
"ע שכתובתו  נתהמכרז באתר האינטרנט של    בדף יפורסמו    אשר  המפורטים לעיל,

http://www.nta.co.il. 

 מציעים יכנס .3.3
נת"ע תקיים כנס מציעים נוסף במשרדי נת"ע בחולון, אך ורק למציעים   .3.3.1

ביום   בכנס המציעים הקודם שנערך  כי 8.3.2022שלא השתתפו  יודגש,   .
למציע   חובה  הינה  זה  בכנס  המציעים    שלאההשתתפות  בכנס  השתתף 

תותר השתתפות למציעים שהשתתפו בכנס המציעים   לאהקודם, וכן כי  
 הקודם.  
  הקודם   המציעים   בכנס  השתתפו  שלא  משתתפים  ,לכך  בהתאם

נת"ע  מתבקשיםמציעים    בכנס  להשתתף  ומעוניינים אל  וזאת לפנות   ,
שליחת טופס רישום לכנס אשר יפורסם באתר האינטרנט של באמצעות  

ל ליום  Tender5@nta.co.il:  שכתובתו"ל  דואנת"ע,  עד   8.5.2022'  א, 
לאחר ההרשמה ישלח למשתתף אישור בדבר קבלת טופס  (  13:00בשעה  

קיומו. ההרשמה).   מועד  על  הודעה  יקבלו  לכנס  שירשמו  משתתפים 
 במקרה שלא יהיו נרשמים, כנס המציעים הנוסף לא יתקיים. 

במתכונת שתתאפשר בכפוף ובהתאם להנחיות ולהוראות    םיתקיי   הכנס .3.3.2
בתוק שיהיו  כפי  הקורונה,  נגיף  עם  בקשר  שנקבע המחייבות  במועד  ף 

 הכנס. לקיום 
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בכל עת נת"ע תהיה רשאית לקבוע שינויים ביחס לכנס המציעים, ובכלל   .3.3.3
את   לשנות  מציע,  כל  מטעם  המותר  המשתתפים  מספר  את  להגביל  זה 

נוספים ולפצל את ההשתתפות בהם וכיו"ב,    יםהכנס, לקבוע כנס  ימועד
 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

למסמך התנאים    6בכל מקרה, לעניין כנס המציעים יחולו הוראות סעיף   .3.3.4
 הכלליים (ככל שאינם סותרים את ההוראות המפורטות לעיל). 

   במכרז  להשתתפות("תנאי סף")  תנאים מוקדמים .4
 למועד   נכון  להלן  המפורטים  התנאים  בכל  העומדים  ציעיםמ  זה  בהליך  להשתתף  רשאים
   :הצעות להגשת האחרון

   הגדרות .4.1
הסף והן ביחס אם נאמר במפורש אחרת, ההגדרות להלן יחולו הן ביחס לתנאי    אלא

   :לקריטריונים לבחירת המציע הזוכה
 המנהל המיועד מטעם המציע למתן השירותים במשרדי  –  "מנהל האתר" .4.1.1

מלאה  ,נת"ע משרה  של  הכשירות  בהיקף  לתנאי  לדרישות,  בהתאם   ,
זה,    .במסגרת הסכם ההתקשרות  ולתחומי האחריות המפורטים במכרז 

 . מנהל אתר אחד בלבדלהציג יש 
יכול שיהיה עובד של  מובהר בזאת, כי מנהל האתר שיוצג בהצעת המציע  

מיועד   אתר  מנהל  להציג  ניתן  וכן  למכרז,  ההצעות  הגשת  בעת  המציע 
במועד הגשת ההצעות איננו עובד של המציע, בכפוף לצירוף התחייבות  ש

 ) 1('ג/4  מספר  חתומה בידי המציע ומנהל האתר, בנוסח המצורף כטופס
אם המציע יזכה במכרז, מנהל האתר יועסק על ידו לטפסי המכרז, לפיה  

 הסכםל  4כמפורט בסעיף  ההתקשרות  לא יאוחר ממועד תחילת  כעובד,  
להסכם, ככל שהמציע הזוכה   4.2.2תקופת החפיפה הקבועה בסעיף  כולל  (

תחילת העבודות  לוזאת כתנאי לחתימת ההסכם בין הצדדים ו,  )יחויב בה
 .המציע הזוכה במכרזעל ידי 

ציבוריים" .4.1.2 גופים  עסקאות  ציבוריים,    –   "חוק  גופים  עסקאות  חוק 
 .1976-התשל"ו

 וריים.כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציב –"בעל זיקה"   .4.1.3

 מעביד.-קיומה של מערכת יחסי עובד –  "מועסק" או "העסקה" .4.1.4
ני  –"  ואחזקה  תפעול,  ניהול  שירותי" .4.1.5 הכוללים  הפעלה,  השירותים  ול, 

, ביחס למבנה משרדים,  )אחזקה מונעתואחזקה שוטפת  (לרבות  אחזקה  
   לרבות המערכות והמתקנים בו.

  מבנה אשר השימוש העיקרי בו הוא למשרדים. –" משרדים מבנה" .4.1.6

 למציע תנאי סף .4.2
 כדין בישראל.   םהינו תאגיד או עוסק מורשה הרשו המציע .4.2.1
  (א) :  לרבותדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים,    מקיים את כלמציע  ה .4.2.2

  הוראות  )ב( );  ודיווחים  פנקסים  ניהול  בדבר(  האמור  לחוק  2  סעיף  הוראות
  סעיף  הוראות  ) ג(  -ו;  העבודה   דיני  קיום  עם  בקשר  האמור   לחוקב  2  סעיף

  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. בדבר 1ב2
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כי   בו  נתמובהר,  התקיים  לא  אשר  מציע  לפסול  שלא  רשאית  תהיה  "ע 
ב לחוק עסקאות  2לעיל ביחס לסעיף    4.2.2התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  

וזאת העבודה,  דיני  קיום  עם  בקשר  ציבוריים  להחלטה    גופים  בהתאם 
)  1)(1ב(ב2הוראות סעיף    פי  עלשתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  

   לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 
נסיון .4.2.3 העניק  ההצע   הגשת  למועד  שקדמו  השנים  5  במהלך  –  דרישת  ות 

(כהגדרת המונחים    משרדים  ימבנב  ניהול, תפעול ואחזקה  המציע שירותי
 : עבור ,ברציפותחודשים  24במשך  , לעיל)

מ"ר לפחות   4,000שני מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא   .א
   (שטח ברוטו ולא כולל חניונים); 

  או

מ"ר    2,500ארבעה מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא   .ב
 לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים). 

₪ בשנה, לא כולל   2,000,000למציע ממוצע מחזור כספי של    –  כספי  מחזור .4.2.4
, וזאת אך ורק מפעילותו במתן שירותי ניהול,  2020  –  2018בשנים    מע"מ,

 תפעול ואחזקה.
  , עובדים  3עסיק לכל הפחות  ההמציע  ,  2020  –  2018בכל אחת מהשנים   .4.2.5

 במתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה.  

 למנהל האתר  תנאי סף .4.3
האתר  .4.3.1 לעיל,ה  מנהל  כהגדרתו  המציע,  ידי  על  רישיון    מוצע  בעל  הינו 

 .  1954 –לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, תשי"ד 
  48במשך    הועסקבמכרז,  ות  ההצע  הגשת   למועד  שקדמו   השנים  6  במהלך .4.3.2

לפחות   עבור  חודשים  ואחזקה  תפעול  ניהול,  שירותי  במתן  אתר  כמנהל 
 . מ"ר לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים)  5,000מבנה משרדים, ששטחו  

 עבודות ניקיוןבנושא תנאי סף  .4.4
ות העניק  ההצע   הגשת  למועד   שקדמו  השנים  5  במהלך   –   ניסיון  דרישת .4.4.1

 :  , עבורברציפותחודשים  24במשך מבני משרדים, ניקיון בהמציע שירותי 

מ"ר לפחות   4,000שני מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא   .א
 (שטח ברוטו ולא כולל חניונים);  

  או

מ"ר    2,500ארבעה מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא   .ב
 . לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים)

₪ בשנה, לא כולל    750,000למציע ממוצע מחזור כספי של    –כספי    מחזור .4.4.2
 , וזאת אך ורק מפעילותו במתן שירותי ניקיון.2020  –  2018מע"מ, בשנים  

לעבוד כקבלן   הכלכלה והתעשייה,מטעם משרד  המציע בעל רישיון בתוקף   .4.4.3
, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  בתחום הניקיוןשירות  

 . 1996 –אדם, התשנ"ו 
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 לעיל, מובהר כדלקמן:  4.4.3 -ו 4.4.2, 4.4.1לעניין סעיפים  .4.4.4

באמצעות   .4.4.4.1 אלו  סף  בתנאי  לעמוד  רשאי  יהיה    קבלן המציע 
להגשת הצעות במכרז,    משנה במועד האחרון  מטעמו, אם 
קשור בהסכם (לרבות הסכם שתוקפו מותנה בזכיית   המציע

משנה  כקבלן  שישמש  משנה,  קבלן  עם  במכרז)  המציע 
אשר בעצמו עומד בשלושת לביצוע עבודות הניקיון,    מטעמו

 . תנאי הסף האמורים

להיות מוצג   4.4.4.1קבלן משנה כאמור בסעיף   .4.4.4.2 יוכל  לעיל, 
כקבלן משנה מטעם מציע אחד בלבד במכרז, וקבלן משנה 
כאמור לא יוכל להגיש הצעה בעצמו כמציע במכרז, אף אם  

 הוא עומד בעצמו בכל תנאי הסף במכרז.  

ביחס לקבלן   ולעיל יחול  4.4.4.2רים הקבועים בסעיף  האיסו .4.4.4.3
משנה כאמור, וככל שמדובר בתאגיד, אזי גם על בעל שליטה  
שליטה   בעל  של  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  בתאגיד, 
בו.   שליטה  בעל  מהם  שמי  אחר  תאגיד  וכל  בתאגיד, 

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות    –" לעניין סעיף זה  שליטה"
 . 1968 –ערך, תשכ"ח 

לעיל מובהר, כי אין מניעה להראות ניסיון   4.4.1  -ו  4.2.3לעניין סעיפים   .4.4.5
וגם    שירותי ניהול, תפעול ואחזקהקודם באותו מבנה משרדים גם במתן  

באותו   ו/ביצע)  עוקבלן המשנה (אם מוצבשירותי ניקיון (ובלבד שהמציע  
 מבנה או מבנים הן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה והן שירותי ניקיון). 

 תנאי סף בנושא דיני עבודה .4.5
לא הורשעו    ,הםבעל זיקה אליוכל    ) הוצע המציע, קבלן המשנה מטעמו (אם   .4.5.1

וש השנים האחרונות בשתי עבירות או יותר מבין העבירות המנויות  בשל
(להלן:   )1('ב/3  פרבטופס מסם  המפורטיוצווי ההרחבה  בחוקי העבודה  

 "), המצורף למסמכי המכרז. העבודה חוקי"
לא   .4.5.2 אליהם,  זיקה  בעל  וכל  קיים)  (אם  מטעמו  המשנה  קבלן  המציע,  על 

הפרות   משש  יותר  בשל  כספי  עיצום  האחרונות  השנים  בשלוש  הוטל 
המהוות עבירה, מבין העבירות המנויות בטופס חוקי העבודה; לעניין זה,  
ניתן   אם  אחת,  כהפרה  כספי  עיצום  הוטל  שבגינם  הפרות  מספר  יראו 

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו  אישור מנהל מינהל  
 . כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר

 . שנערכו במשרדי נת"ע בחולון מציעים יכנסאחד לפחות מהמציע השתתף ב .4.6

הקפאת   .4.7 כינוס,  בהליכי  נמצאים  לא  הוצע),  (אם  מטעמו  המשנה  וקבלן  המציע 
ות תלויות ועומדות נגדו בעניין זה, הוא לא  הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקש

 עומד מבפני חדלות פרעון, ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

יל, לע  3המציע צירף להצעתו ערבות הצעה מקורית בסכום ובתוקף הנקוב בסעיף   .4.8
 .כאמור במסמך התנאים הכלליים למכרז
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 בבחירת ההצעה הזוכה) 30%( לניקוד איכות ההצעהקריטריונים   .5

   :שלהלן בטבלה  המפורטים לקריטריונים בהתאם ייקבעו  ההצעות  של האיכות ציוני .5.1

 פרמס
 קריטריון 

 מידה וציון בנקודות  אמת הקריטריון 

 ציון
  איכות
מירבי  

 (בנקודות) 

ניסיון קודם בניהול, תפעול ואחזקה   .1
  של מבני משרדים

המציע     השנים   5  במהלך ניסיון 
במתן  ות  ההצע  הגשת   למועד  שקדמו

ואחזקה ניהול, תפעול  עבור    שירותי 
משרדים במשך  מבני  חודשים    24, 

של    ברציפות, מ"ר    4,000בשטח 
כולל   ולא  ברוטו  (שטח  לפחות 

 חניונים).  

 מ"ר  4,000כל מבנה משרדים בשטח  
 .נק' 2 – ומעלה

יובהר, כי ככל שהמציע עומד בתנאי  
בסעיף   מבנה    באמצעות  4.2.3הסף 

מ"ר   4,000י משרדים בשטח  מבנאו  
המשרדים   מבני  האמורים  כאמור, 

שהוצגו על ידו לצורך עמידה בתנאי  
לצורך    לאהסף,   בחשבון  יובאו 

 ניקוד האיכות.

 נק' 12

 ניסיון קודם בעבודות ניקיון  .2

המציע   המשנה  ניסיון  קבלן  או 
 השנים   5  במהלךמטעמו, לפי העניין,  

במתן  ות  ההצע  הגשת   למועד  שקדמו
ניקיון משרדים,   שירותי  מבני  עבור 

בשטח    24במשך   ברציפות,  חודשים 
ברוטו    4,000של   (שטח  לפחות  מ"ר 

 ולא כולל חניונים).

 מ"ר  4,000כל מבנה משרדים בשטח  
 .נק' 2 – ומעלה

יובהר, כי ככל שהמציע עומד בתנאי  
בסעיף   מבנה  באמצעות    4.4.1הסף 

מ"ר   4,000מבני משרדים בשטח  או  
האמ המשרדים  מבני  ורים  כאמור, 

שהוצגו על ידו לצורך עמידה בתנאי  
לצורך    לאהסף,   בחשבון  יובאו 

 .ניקוד האיכות

 נק' 12

המציע   .3 לקוחות  של  הרצון    שביעות 
מטעמו מ ומהמציע   המשנה  קבלן 
 (אם הוצע) 

רמת  מקצועיותו,  מידת  לרבות 
שירותי הניהול והאחזקה אשר ניתנו  
אשר   הניקיון  שירותי  רמת  ידו,  על 
ניתנו על ידו ו/או על ידי קבלן המשנה 
זמנים  בלוחות  עמידתו  מטעמו, 

 וכיו"ב. 

לצורך הניקוד, נת"ע תפנה ללקוחות  
ו/או   המשנה  ללקוחות  המציע  קבלן 

ובין או  (בין או צ  מטעמו וינו בהצעה 
לערוך  )לא רשאית  תהיה  וכן   ,

שהמציע  משרדים  במבני  ביקורים 
מעניקים   מטעמו  המשנה  קבלן  ו/או 

הפרמטרים   לפי  ינתן  הניקוד 
 המפורטים להלן:

 ניהול, תפעול ואחזקה 

שירותי  • ומקצועיות  איכות 
של  ואחזקה  תפעול  הניהול, 

המשרדים זהמבני  ובכלל   , 
המבנה,  של  התחזוקה  רמת 
והטיפולים,  העבודות  איכות 
וטיפולים  עבודות  תיעוד 

נק'   4(עד    נק'  8עד    –  וכיו"ב
  .לכל מבנה משרדים שיבדק)

 שניתן ללקוח   איכות השירות •
הניהול,  שירותי  במסגרת 
מבני  של  ואחזקה  תפעול 
היענות  לרבות   המשרדים, 

   נק' 32

נק'    16(עד  
מבנה   לכל 

משרדים  
 שיבדק) 
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 פרמס
 קריטריון 

 מידה וציון בנקודות  אמת הקריטריון 

 ציון
  איכות
מירבי  

 (בנקודות) 

אחזקה   תפעול,  ניהול,  שירותי  בהם 
לשיקול   בהתאם  והכל  ניקיון,  ו/או 

   דעתה הבלעדי והמוחלט.

לכל   ביחס  כאמור  ביקורים   / פניות 
לשני  יערכו  מציע,   מבני ביחס 

ידמשרדים   על  ניתנו   י המציע שבהם 
 . .שני לקוחות שונים עבור  שירותים,

 

זמינות, הלקוחלפניות    ,
ובעיות,  תקלות  פתרון 

וכיו"ב    נק'   8עד    –אדיבות 
נק' לכל מבנה משרדים   4(עד  

 . שיבדק)
 ניקיון

ומקצועיות   • במתן איכות 
לירותי  ש מבני הניקיון 
  4(עד    נק'  8עד    – משרדים  ה

משרדים  מבנה  לכל  נק' 
 . שיבדק)

 שניתן ללקוח   איכות השירות •
של הניקיון  במסגרת שירותי  

לרבות  המשרדים,  מבני 
הלקוח  היענות , לפניות 

תקלות  פתרון  זמינות, 
עד   – ובעיות, אדיבות וכיו"ב  

מבנה   4(עד    נק'  8 לכל  נק' 
 .משרדים שיבדק)

 ניסיון קודם של מנהל האתר  .4

  השנים  10 במהלךניסיון מנהל האתר 
ות  ההצע  הגשת   למועד  שקדמו

שירות במתן  אתר  מנהל   י בתפקיד 
ואחזקה   תפעול  מבנ ניהול,    ה עבור 

מ"ר לפחות   5,000משרדים, ששטחו  
 .)(שטח ברוטו ולא כולל חניונים

 נקודות. 0 –שנות ניסיון  4עד 

 .נק' 2 –כל שנת ניסיון נוספת 

 נק' 12

 ראיון עם המציע  .5

מראיון   הבדיקה  צוות  התרשמות 
(בעלים   המציע  נציגי  עם  שיתקיים 
בכיר   סמנכ"ל  ו/או  מנכ"ל  ו/או 

המציע  במציע),   מטעם  המנהל 
המיועד לשמש כמפקח מטעם המציע 

מנהל  להסכם),    6.17(כהגדרתו בסעיף  
המשנה   האתר קבלן  של  ונציגים 

המציעמטע שהוצעם  ככל  קבלן    , 
 .משנה

הפרמטרים   לפי  ינתן  הניקוד 
 המפורטים להלן:

ואישית  התרשמות   • מקצועית 
המציע   ובכלל   , בראיון  מנציגי 

תחומי   את  היכרותם  זה 
במכרז,    הנדרשות  העבודות 

  , עובדים מרחוקניהול  יכולתם ל
בסיסיים   עם הכרות    מושגים 

  6עד    –וכיו"ב    תחום התחזוקהב
 ;נק'

 נק' 23
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 פרמס
 קריטריון 

 מידה וציון בנקודות  אמת הקריטריון 

 ציון
  איכות
מירבי  

 (בנקודות) 

ש להציג  המציע ידרבמסגרת הראיון,  
 למראיינים: 

לצורך  מוצע  ארגוני  מבנה 
השירותים  ומתן  ההתקשרות 
הכלולים בה, המתודולוגיה של הדרך  
המקצועית למתן השירותים, הכלים,  
למתן  והאמצעים  המערכות 

 השירותים וכיו"ב. 

הארגוני   • מהמבנה  התרשמות 
המציע   והמתודולגיה  של 

עד    – המוצעת ביחס לשירותים  
 ;נק' 6

האתר • ממנהל  ,  התרשמות 
הכשרתו,   השכלתו,  לרבות 

את  רמת  ניסיונו,   היכרותו 
תחומי הפעילות הדרושים על פי 

מערכות  (לרבות    המכרז
מיזוג   ,אלקטרומכניות חשמל, 

ואינסטלציה ,  מסגרות,  אוויר 
צבע נגרותבניה,  ,  )וכדומה  , 

הדרושות  בשפות  שליטתו 
 ;נק' 14עד    – וכיו"ב

של   • הסיור  ממוקד  התרשמות 
 .נק' 6עד   –המציע 

 100     "כ:סה

בטבלה שלעיל מובהר, כי אין מניעה להראות ניסיון קודם    2  -ו  1לעניין קריטריונים   .5.2
וגם בשירותי ניקיון    שירותי ניהול, תפעול ואחזקהגם במתן    משרדיםבאותו מבנה  

(ובלבד שהמציע ביצע באותו מבנה או מבנים הן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה והן  
 שירותי ניקיון).

  צרופות  /ההצעה מסמכי .6
 : שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

 האיכות וניקוד הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .6.1
ניקוד איכות    לעיל   4המפורטים בסעיף  הסף    לצורך הוכחת עמידתו בתנאי ולצורך 

 , יצרף המציע את המסמכים הבאים: ההצעה
בתנאי   .6.1.1 המציע  עמידת  בסעיף    הסףלהוכחת  יצרף  4.2.1המפורט  לעיל,   .

המציע תעודת התאגדות של התאגיד או תעודת עוסק מורשה, לפי העניין.  
 יובהר כי לא תתאפשר הגשת מסמכים של 'תאגיד בייסוד'. 

בתנאי  ל .6.1.2 המציע  עמידת  בסעיף    הסףהוכחת  יצרף    4.2.2המפורט  לעיל, 
בנוסח   ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  כנדרש  תצהיר  טופס המציע 

 ] וכן1976-[תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  'א/3  פרמס
העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל 

וחוק מס ערך מוסף, תשל"ועסקיו   ,  1975-כדין עפ"י פקודת מס הכנסה 
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למועד   נכון  המציע  של  שמו  על  תקף  האמורים  אחד מהאישורים  כשכל 
 ;  האחרון להגשת ההצעות במכרז

בתנאי   .6.1.3 המציע  עמידת  ימלא לעיל   4.2.3  ףבסעי המפורט    סףהלהוכחת   ,
את   המציע  מסויצרף  המציע  א'/4  פרטופס  ק  [תצהיר  ניסיון   ודםבדבר 

], חתום על ידי המציע  במתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה למבני משרדים
 ומאומת כנדרש.

ה .6.1.4 בתנאי  המציע  עמידת  המציע    4.2.4בסעיף    המפורט  סףלהוכחת  יצרף 
בדבר    חשבון  רואה[אישור    ב'/4  מספר  טופסאישור רואה חשבון בנוסח  

   .]שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מבני משרדים
בסעיף   .6.1.5 המפורט  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  המציע    4.2.5להוכחת  יצרף 

ידו במתן   תצהירלהצעתו   בדבר מספר העובדים השכירים שהועסקו על 
בנוסח  ,  2020  –  2018שירותי ניהול, תפעול ואחזקה, בכל אחת מהשנים  

 .]בדבר מס' עובדים שכיריםתצהיר  [ 'ד/4  מספר טופס
עמידת   .6.1.6 האתר  להוכחת  בתנאי  מנהל  המציע  המפורטים    סףהמטעם 

 פרטופס מסאת    (א):  לעיל, ימלא ויצרף המציע  4.3.2  -ו  4.3.1בסעיפים  
 - ; וומאומת כנדרש  מנהל האתר] חתום על ידי  מנהל האתר[תצהיר    ג'/4

ורות חיים של  ק  (ג)   -רישיון בתוקף לעבודות חשמל של מנהל האתר; ו  (ב)
 מנהל האתר. 

  לעיל, ימלא   4.4.1בסעיף    יםלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט .6.1.7
בדבר ניסיון    [תצהיר המציע  'ה/4  פר טופס מסאת  להצעתו  יצרף המציע  ו

  .], חתום על ידי המציע ומאומת כנדרש קודם במתן שירותי ניקיון
יצרף המציע    4.4.2בסעיף    יםלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט .6.1.8

בדבר    [אישור רואה חשבון  'ו/4  מספר  טופסאישור רואה חשבון בנוסח  
 .עבודות ניקיון]

יצרף המציע    4.4.3בסעיף    יםלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט .6.1.9
רישיונות  רישיוןלהצעתו   משרד  בתוקף    או  והתעשייה, מטעם    הכלכלה 

, בהתאם לחוק העסקת עובדים על בתחום הניקיוןלעבוד כקבלן שירות  
התשנ"ו   אדם,  כח  קבלני  של    1996  –ידי  למקור  נאמן  עותק  להציג  (יש 

 . הרישיון)
לעיל   4.4.3  –  4.4.1ככל שהמשתתף במכרז עומד בתנאי הסף שבסעיפים   .6.1.10

 באמצעות קבלן משנה מטעמו, יצרף להצעתו: 

, מלאים 6.1.8  –  6.1.7ים  את המסמכים המפורטים בסעיפ .6.1.10.1
 וחתומים על ידי קבלן המשנה;

בתוקף   .6.1.10.2 משרד  רישיון  והתעשייה,מטעם  לעבוד    הכלכלה 
שירות   הניקיוןכקבלן  העסקת  בתחום  לחוק  בהתאם   ,

 עובדים על ידי קבלני כח אדם, של קבלן המשנה. 

ה .6.1.10.3 של  למקור  נאמן  קבלן הסכם  העתק  לבין  המציע  בין 
להציג הסכם מותנה בזכיית המציע במכרז וכן  המשנה (ניתן  

מקצועי,   או  עסקי  מסחרי,  סוד  המהווים  פרטים  למחוק 
 מהעותק שיצורף להצעה). 
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,  4.5.2  -ו  4.5.1  פיםבסעי  יםלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט .6.1.11
להצעתו את תצהיר המציע בדבר קיום חובות המציע בעניין  יצרף המציע  

עובדים , כשהוא מלא, חתום 'ב/3  מספר  טופסכורף  בנוסח המצ  זכויות 
ועל ידי קבלן המשנה מטעמו, ככל שהוצע כזה; וכן    ומאומת כנדרש על ידו

למ ביחס  הכלכלה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  מטעם  ,  ציעאישור 
הכולל   אליהם,  זיקה  ובעלי  הוצע)  (אם  מטעמו  המשנה  פירוט קבלן 

 .הרשעות וקנסות, אם היו 
בסעי  .6.1.12 המפורט  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  המציע  ,  4.6ף  להוכחת  יצרף 

 להצעתו עותק מאישור ההשתתפות בכנס המציעים. 
המציע   .6.1.13 עמידת  הוצע)  להוכחת  (אם  המשנה  המפורט  וקבלן  הסף  בתנאי 

המציע  ,  4.7ף  בסעי בנוסח המצורף  יצרף  חשבון  רואה  אישור/י  להצעתו 
 , הן ביחס למציע והן ביחס לקבלן המשנה (אם הוצע).8 מספר כטופס

 .10 מספר כטופסערבות בנקאית (מקור) בנוסח המצורף  .6.1.14

   נוספים צרופות /מסמכים .6.2
סעיפיו)  6.1  ףבסעי  האמור  על  נוסף תתי  מכלול (על  את  להצעתו  יצרף  מציע  כל   ,

   –המסמכים המפורטים להלן 

של המציע, שיכלול בין היתר תיאור של בעלי המניות, נושאי משרה    פרופיל .6.2.1
ושל  המציע  של  והניסיון  העיסוק  תחומי  תיאור  הניהול,  צוות  בכירים, 
הצוות   תיאור  ניהולי,  מבנה  בקביעות,  ידו  על  המועסקים  משנה  קבלני 

השירותים אם המציע יזכה במכרז וכל מידע נוסף שרלוונטי  המוצע למתן  
 להצעת המציע במכרז. 

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה בשם המציע. .6.2.2
חתום   .6.2.3 כשהוא  אישור  ההסכם  על  חתימה  וללא  התמורה,  נספח  (ללא 

 הביטוח); 
וההודעות למציעים   , התוכניות, מכתבי ההבהרהההליךעותק של מסמכי  .6.2.4

 ; על ידוכשהם חתומים 

   ;[הצהרת המציע] 1  פרמס טופס .6.2.5

נציג    המציע  ימנה  היתר   בין  במסגרתו]  המציע[פרטי    2  פר מס  טופס .6.2.6 את 
"ע בשם המציע  לנתבמהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות    .המציע

ולקבל הודעות או הנחיות בשם המציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל  
  ;למכרז דבר ועניין הקשור 

מס .6.2.7   וזיקה   עניינים  ניגוד  להעדר  והתחייבות  הצהרה[כתב    5  פר טופס 
   ;]אישית

 ;[כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 6  פרטופס מס .6.2.8
  ;]סודיות[כתב  7  פרטופס מס .6.2.9

וטופס מספר  /9  פר מס  טופס .6.2.10 המציע    הכספיתההצעה    -   /ב9א  והצהרת 
  סגורה   במעטפה  פויצורטפסים אלה  .  לעניין עלויות שכר ועלויות נוספות

   ;ונפרדת
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  , 1992-, התשנ"במכרזיםהב' לחוק חובת  2העונה על דרישות סעיף    מציע .6.2.11
לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון    רשאילעניין עידוד נשים בעסקים,  

  הכל תצהיר של המחזיקה בשליטה,    וכןכי אישה מחזיקה בשליטה במציע  
  ;מכרזים הלמפורט בחוק חובת  התאםב

דמי    נת"עשמסרה    הקבלההעתק   .6.2.12 תשלום  כנגד  מטעמו  למי  או  למציע 
 ; (ככל שנדרש) השתתפות

 ;[תכולת מעטפת ההצעה] 11  מספר טופס .6.2.13
הכלל  7.4בסעיף    כאמור .6.2.14 התנאים  הכספית ילמסמך  ההצעה  למעט  ים, 

  כמפורט   להגשה  הנדרשים  המסמכים  יתר,  2  פרמס   למעטפה  תוכנסאשר  
 . 1 פרמס למעטפה  יוכנסו, 6 בסעיף

, יגיש המציע עותק נוסף  (מקור + העתק)  לשני עותקים קשיחים של ההצעה  בנוסף .6.3
 DISK ON(  מגנטית  מדיה   גבי  על )  הכספיתטופס ההצעה    למעטשל כלל הצעתו (

KEY(מס למעטפה  יצרף  אותו  העותק  1  פר,  בין  סתירה  של  במקרה  כי  יובהר   .
 העותק הקשיח.  ייגבר  –הקשיח לעותק על גבי המדיה המגנטית 

הנדרשים   הפרטים  מילוי  למעט  המכרז   בטפסי  שינוי  כל  לערוך  אין  כי,  ויובהר   יודגש .6.4
קרה של סתירה בין מסמכי  המיועדים למילוי על ידי המציע, וכי בכל מ  במקומות

 נוסח מסמכי המכרז.   יגבורהמכרז לטפסים שהוגשו על ידי המציע, 

 ההצעות  בדיקת .7

   . המכרזים  חובת בתקנות כמשמעו שלבי דו מכרז הינו  זה מכרז .7.1

תנוקדנה בהתאם לקריטריונים של הניקוד האיכותי    תנאי הסףההצעות שעמדו בכלל   .7.2
)Q  ,(  משקל הרכיב    לעיל.  5בהתאם למפורט בסעיף  ,  100-ל  0בציון אשר ייקבע בין

 מהציון הסופי במכרז. 30%האיכותי יהווה 

מהציון המשוקלל הסופי. לצורך חישוב ההצעה    70%משקל ההצעה הכספית יהווה   .7.3
את   המציע  ימלא  בטופס    .א'/9  פרמס   טופסהכספית,  הכספיות  להצעות  בהתאם 

לרכיב  א'/9  פרמס שניתן  הכספית,  ה  יוהמשקל  שם,  הצעה  ההצעה  כמפורט  תקבע 
   הכספית המשוקללת של כל משתתף במכרז.

 יינתן בהתאם לנוסחה הבאה:)  RPהכספית (ציון המחיר של ההצעה  .7.4

X 100 = PR 

 המשוקללת ההצעה
 הזולה ביותר 

המשוקללת ההצעה 
 הנבחנת 

יובהר כי ההצעה המשוקללת של כל מציע תקבע בהתאם לנוסחה הקבועה בהערה  
טופס מספר   –להערות בעניין ההצעה הכספית (ראו מסמך ההצעה הכספית    5מס'  

 /א' לטפסי המכרז). 9

  הציון הסופי של המציע ייקבע על פי הנוסחה הבאה:  )FS(   ההצעה  של  הסופי  הציון .7.5
PR*0.7  Q +*0.3=FS   
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 מבין  ביותר)  FSקיבל את הציון הסופי הגבוה (  אשרזוכה אחד    מציעבמכרז יבחר   .7.6
   .הכשרות ההצעות  כלל

היה  נת"ע תהיה רשאית לבחור כשיר שני אחד, אשר הציון הסופי שקיבלה הצעתו   .7.7
הציון השני בטיבו מבין כל ההצעות במכרז. הצעת הכשיר השני תהיה בתוקף למשך 

ההכרזה על ההצעה הזוכה במכרז, ובמהלך תקופה זו, נת"ע תהיה  חודשים ממועד    6
רשאית להכריז על הצעת הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז, בהתאם לשיקול דעתה  
על   להכריז  רשאית  תהיה  נת"ע  האמורה,  התקופה  תום  לאחר  והמוחלט.  הבלעדי 

 הצעת הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף להסכמתו של הכשיר השני. 

 מציעים  עם ומתן שאמ .7.8
על פי ההזמנה למכרז ועל פי כל דין, תהיה  נת"ע  לגרוע מזכויותיה של    מבלי .7.8.1

(הן    נת"ע במכרז  ההצעות  קבלת  לאחר  לערוך,  חייבת),  לא  (אך  רשאית 
של   הכספית  ההצעה  בחינת  לאחר  והן  האיכות  בדיקת  סיום  לאחר 

בלת  המציעים), משא ומתן עם המציעים במכרז ביחס למחירי ורכיבי ט
 ההצעה הכספית. 

, עם נת"עבמתכונת שתיקבע על ידי    יהיה  , ככל שיערך,הליך המשא ומתן .7.8.2
המציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף ואשר צירפו את כל המסמכים כנדרש  
ועברו לשלב מפגש ריאיון והתרשמות. משא ומתן יכול להיערך עם מספר  

 מציעים במקביל.
אף   .7.8.3 עם   נת"ע,  האמורעל  ומתן  משא  לנהל  שלא  גם  רשאית  תהיה 

) מאלה:  אחד  בהתקיים  מי 1מהמציעים  עם  ומתן  משא  החל  טרם   (
 ) כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן. 2מהמציעים; (

בעקבות תוצאות המשא ומתן תהיה החברה רשאית לעדכן את הרכיבים   .7.8.4
הכספית    המפורטים מבהצעה  אחד  לכל  שניתן  המשקל  את  הם,  ו/או 

 . בהתאם לתוצאות המשא ומתן

   

 

 

 המציע אישור

 מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. הריני

 

 

 המציע חתימת  תאריך 

 )וחתימה(חותמת 
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 טופסי ההליך
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 הצהרת המציע  - 1 פרטופס מס 

 לכבוד 

 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי 9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיון  למתן שירותי 124/2022  פרמכרז מס הנדון:  

 שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"ע ו

 

,  _______________, מטעם  ____________  מספר זהות  ______________ ,  תום מטהאני הח
 124/2022"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע(להלן: "  ___________רישום    מספר

שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"ע  ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןלמתן שירותי  
"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  המכרז(להלן: "

 אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

בהם, קרא .1 האמור  את  והבנתי  למדתי  נספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  כל  את  בקפידה  תי 
ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע 
על הצעתי או על ביצוע העבודות על ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות -ידיעה או אי-נה שעילתה באימוותר בזאת מראש על כל טע
 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

הבנתי את השיטה בה מתבצעת המכרז, על שני שלביה ולרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז,   .2
  ככל ויהיו כאלה.

ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. חתימתי על   כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה .3
טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי  

בסעיף לעיל כדי לשחרר אותי מחתימה על  נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן בחנתי  .4
וכי בהתאם לכך ביססתי    במתן השירותיםאת כל הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות  

 את הצעתי.  

לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע  .5
עובדיה או מי מטעמה. כן הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא או 

אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על 
 טענות כאמור. 

הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות  .6
 כרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז. במ

פי   .7 ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על  הריני עומד בכל התנאים המקדמיים 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז למתן השירותיםמסמכי המכרז או על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.ותים ספק את השירואני מקבל על עצמי ל
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יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם   .8
מנת   על  השירותיםהנדרש  את  (ככל   ם במלוא  לספק  המכרז  במסמכי  הנקובים  במועדים 

 שנקובים), ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .9

תקופת  .10 לסוף  עד  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתי 
כרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרוש הארכת תוקפה של ההצעה, ההצעה כקבוע במסמכי המ

ואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, תפסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  
 להם זכאית נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.  

 המסמכים  כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11
(וכל   ההסכם  לרבות,  במסמך התנאים הכללים  22.3סעיף  ל   בהתאם  להמציא  שעלי  והאישורים

נדרשה במסגרת   הביצוע  ערבות,  כדין  חתום)  מכוחו  להגיש  שעלי  אחר  מסמך (ככל שהגשתה 
 . הביטוחמסמכי המכרז) ונספחי 

תנת היה והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ני .12
) שישה  במשך  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  הזוכ6לביטול  על  ההכרזה  ממועד  (כולל)  חודשים   ה ) 

 במכרז. 

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות  .13
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה. החתום מטה מורשה לחתום בשם המציע על 

 הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
 :על ידיהמציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך  

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 

  הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה. 
בנוסףביחס   לאשר  יש  הנני מאשר למציע שהינו תאגיד   :

כי   זהות ,  ____________בחתימתי,   מספר 
, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום ______________

 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.
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 פרטי המציע  - 2 מספרטופס 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
 :על ידיהמציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך  

ידי להצהיר      על  כי המצהיר הוזהר  הנני מאשר בחתימתי 
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה 

  הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה. 
בנוסף לאשר  יש  למציע שהינו תאגיד  הנני מאשר ביחס   :

כי   זהות,  ___________בחתימתי,   מספר 
מוסמך _______________ המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.

 המציע 

  שם המציע  

  מספר רישום המציע 

  כתובת 

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון 

  מספר פקס 

 נציג המציע 

נציג המוסמך מטעם המציע לכל השם  
 עניין הנוגע למכרז

 

  תפקיד במציע

  כתובת 

  מספר טלפון 

  מספר טלפון נייד

  כתובת דואר אלקטרוני 
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  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - א'/3 פרטופס מס 

 המיוחדים)למסמך התנאים   4.2.2  בסעיף  הסף (נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 לכבוד 

 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 (להלן: "החוק")  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון:  

, לאחר שהוזהרתי כי  _____________  מספר זהות  ____________________,  תום מטהאני הח
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה   עלי לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן:

") למכרז המציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
   .124/2022  פרפומבי מס

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________  -אני משמש כ  .2
 המציע ובשמו. 

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3

 במקום הרלוונטי]  √סמן  הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו: [יש ל

 ) זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי  עובדים  (להלן: "חוק   1991-) עבירות לפי חוק 
 (להלן: "חוק שכר מינימום").  1987-עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד 2הורשעו ביותר משתי (
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1רון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (האח

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי (
) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד 1דלהלן,  לפחות   (

 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד
 רה פירוט העבי

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 
 להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות. יש  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף  
 1976.3-תשל"ו

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .4

 בחלופה הרלוונטית]   √הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

  'להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -  חלופה א)
3FP") לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

4 
  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 ות]:  יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטי -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ  -) 1חלופה 
 ) עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה   100המציע מעסיק    -)  2חלופה

לחוק שוויון זכויות,   9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -ובמידת הצורך 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 
) חלופה  הוראות  לפי  התחייב 2החברתיים  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   (

) חלופה  באותה  ליישום   -)  2כאמור  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  הוא מצהיר 
 וא גם פעל ליישומן.  לחוק שוויון זכויות, ה 9חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף   -לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  מ"מועד   30זה  ימים 

 .1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 וכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי ות .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
 המציע על ידי:

חתימת וחותמת עורך    תאריך  
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 
בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 
בעבירה  הורשע"  3  ,"-  ) התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   ). 2002באוקטובר    31הורשע 

אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל     )2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; ( 1כל אחד מאלה: (  -"  בעל זיקה"
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  

העבודה;  פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר  
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.    –) אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3(
החזקה   -"  שליטה מהותית ;  " 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטה "

 מצעי שליטה בחבר בני האדם. של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של א
עובדים, למעט המדינה או    25  -זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  שוויוןלחוק    9הוראות סעיף    4

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 זכויות עובדים תצהיר בדבר קיום   – /ב'3 פרטופס מס 

 ]במסמך התנאים המיוחדים  .1.54  ף תנאי הסף בסעיבהתאם ל[
, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ___________ מספר זהות _______________אני הח"מ, 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 
, והוסמכתי כדין לעשות / בקבלן המשנה  _____________________ במציע   -אני משמש כ .1

 . ובשמו  )"קבלן המשנה/ " "המציע(להלן: "קבלן המשנה  /תצהיר זה מטעם המציע  

ב(א) לחוק עסקאות גופים 2בסעיף  ובעלי הזיקה אליו (כמשמעות המונח    קבלן המשנה  /המציע   .2
מתחייבים לקיים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל דיני    )1976-ציבוריים, תשל"ו

שירותי   אספקת  לצורך  המשתתף  על  החלים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  העבודה, 
 .  ותחזוקה ניקיון

בסעיף   .3 הסף  תנאי  המיוחדים    4.5.1לעניין  התנאים  ה  -למסמך  של  קבלן ההרשעות   / מציע 
אליהמשנה   זיקה  בעל  של  למועד או  שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  עבודה  דיני  הפרת  בגין  ו 

 : את המשבצת הרלבנטית) X-יש לסמן בהאחרון להגשת הצעות במכרז (

 אין הרשעות.  

 יש הרשעות.  

בסעיף   .4 הסף  תנאי  למשתתפים  4.5.2לעניין  על    -להוראות  שהוטלו  קבלן ההקנסות   / מציע 
זיקה אליו בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ע"י מפקח או על בעל    המשנה

את המשבצת    X-יש לסמן ב, (1985-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו   5עבודה שמונה לפי סעיף  

 .  הרלבנטית)

 אין קנסות.    

 (כולל) קנסות, כמפורט להלן (נא לפרט את ההליך ואת נסיבותיו):  2 -1 

 _________________________________________ _________________ 

_________________________________________________________ _ 

 קנסות. 2-יותר מ 

זה   .5 לתצהיר  הכלכלהמצ"ב  במשרד  ואכיפה  ההסדרה  מינהל  של  ההרשעות,   אישור  בדבר 
 קנסות ועיצומים כספיים כאמור או על העדרם, לגבי המשתתף או של בעל זיקה אליו. 

  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

חתימה וחותמת 
/ קבלן  המציע
 על ידי: המשנה

חתימת וחותמת עורך    תאריך  
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך  

בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי  הנני מאשר      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 
_____ זהות  מספר  בשם  ___________,  החותם   ,__________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 



 ניהול, תפעול, אחזקה ניקיון מתן שירותי  ל 2202/124 מספר  פומבי  מכרז

 נת"ע משרדי  ב ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות  

 

 41מתוך  8עמוד 

 רשימת חוקי עבודה וצווי הרחבה  – )1/ב'(3 פרטופס מס 

 ]במסמך התנאים המיוחדים  4.5.1תנאי הסף בסעיפים בהתאם ל[

 :עבודה  חוקי  רשימת

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

 . 1946הבטיחות בעבודה, פקודת  •

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

 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 . 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 . 1953-חוק החניכות, תשי"ג •

 . 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג •

 . 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד •

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

 . 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח •

 . 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

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

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

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז •

 . 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז •

 . 1988-תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,  •

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

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

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

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

 .  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז •

 . 2001-קדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"אחוק הודעה מו  •

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

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

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

-א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז5סעיף   •

1997 . 
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 :הרחבה   צווי מתרשי

 . תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה  •

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.  •

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  •

 צו הרחבה לפנסיה חובה.  •

 צו הרחבה לעניין דמי חג. •

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. •

 . 2014צו הרחבה בענף הניקיון  •

 . 2014צו הרחבה בענף השמירה  •
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 בדבר ניסיון קודם  המציעתצהיר   - 'א/4 פרטופס מס 

קריטריונים לבחירת (  5.1סעיף  בהתאם ל לצורך ניקוד ההצעה ו  4.2.3פים נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי[
 ]מסמך התנאים המיוחדים ב)  1 פר קריטריון מס -  הצעה זוכה 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ___________  מספר זהות  _______________אני הח"מ,  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

") למכרז המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: " .1
שירותי מוקד וסיור של ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןלמתן שירותי    124/2022  מספר פומבי  

 .מבנה ומערכות משרדי נת"ע

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   -אני משמש כ  .2
 המציע ובשמו. 

 ניהול, תפעול ואחזקה ות העניק המציע שירותי  ההצע  הגשת  למועד  שקדמו  השנים  5  במהלך .3
שני מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא  (סמן את האפשרות הרלוונטית):  עבור 
ארבעה מבני משרדים לפחות, ששטח   חות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים); או  מ"ר לפ  4,000

חודשים   24מ"ר לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים); וזאת במשך    2,500כל אחד מהם הוא  
 .ברציפות בכל מבנה משרדים

 : יתנו על ידי המציעשירותים שנהלהלן פירוט  

# 

  שם הלקוח
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  
 המבנה  

 תיאור השירותים

מועד 
  התחיל

וסיום מתן  
  השירותים

(חודש  
 ושנה)

שטח המבנה  
(ברוטו ולא כולל 

 חניונים) 

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח 

1.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

2.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

3.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 
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# 

  שם הלקוח
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  
 המבנה  

 תיאור השירותים

מועד 
  התחיל

וסיום מתן  
  השירותים

(חודש  
 ושנה)

שטח המבנה  
(ברוטו ולא כולל 

 חניונים) 

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

4.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

5.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

6.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
__________ __ 

7.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

8.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:  דואר  
 ____________ 
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# 

  שם הלקוח
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  
 המבנה  

 תיאור השירותים

מועד 
  התחיל

וסיום מתן  
  השירותים

(חודש  
 ושנה)

שטח המבנה  
(ברוטו ולא כולל 

 חניונים) 

פרטי איש קשר 
 אצל הלקוח 

9.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

10.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

11.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

12.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

 ולראיה באתי על החתום: 

חתימה וחותמת 
 המציע על ידי:

חתימת וחותמת עורך    תאריך  
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 
בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________

 ולחייבו לצורך המכרז.  המציע, מוסמך לחתום בשם המציע
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 לעניין שירותי ניהול אישור רואה חשבון   - 'ב /4 פרטופס מס 

 ]במסמך התנאים המיוחדים   4.2.4נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  [

 

 תאריך:_______________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 124/2022 פר מכרז פומבי מסהנדון:  

________  _____ _____-מ),  מלא  שם   למלא____________ (יש  __________אה חשבון  רו,  אני
(יש    לגבי  הבאים  הפרטים  את  בזאת  מאשר),  כתובת  למלא(יש    שם   את  למלא_____________ 

 "):המציע_______________ (להלן: "  ח.פ./ ע.מ. מספר), המציע

של   המבוקרים  הכספיים  לדו"חות  של  ה  ,מציעהבהתאם  כספי  מהבהמציע  מחזור  אחת  שנים כל 
, היה  , אך ורק מפעילותו בתחום של ניהול, תפעול ואחזקה של מבני משרדים2020  -ו   2019,  2018

 כדלקמן: 

 : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ); 2018

 : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ); 2019

 . : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ)2020

 

 , רב בכבוד 

  

  _____________ ___  ________ ________ 

 חתימה וחותמת מלא   שם 
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 בדבר ניסיון קודם   מנהל האתר תצהיר  - 'ג/4 מספרטופס 

קריטריונים לבחירת הצעה (  5.1בהתאם לסעיף  לצורך ניקוד ההצעה  ו  4.3.2  ףנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי[
   ]במסמך התנאים המיוחדים)  4  פר קריטריון מס   -זוכה

, לאחר שהוזהרתי כי  _______________  מספר זהות  __________________,  תום מטהאני הח
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  עלי לומר   את האמת 

 בכתב, כדלקמן:

") למכרז המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: " .1
 .  124/2022  פרפומבי מס

 המכרז. מתן השירותים נשוא  במסגרת  כמנהל האתרלשמש על ידי המציע מוצע  אני .2

  .לעבודות חשמל לפי חוק החשמלבעל רישיון בתוקף  אני .3
 *** מצ"ב צילום רישיון רלוונטי עדכני ובתוקף במועד הגשת ההצעה.

 *** מצ"ב קורות חיי. 

חודשים לפחות, כמנהל אתר   48משך  הועסקתי בות  ההצע  הגשת  למועד  שקדמו  השנים  6  במהלך .4
מ"ר לפחות (שטח   5,000, בשטח של  מבנה משרדיםשל  ניהול, תפעול ואחזקה  שירותי  במתן  

 ברוטו ולא כולל חניונים). 
 להלן פירוט השירותים שניתנו על ידי: 

# 

  המעסיקשם 
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  
 המבנה 

 תיאור השירותים

מועד 
תחילת  

וסיום מתן  
  השירותים

(חודש  
 ושנה)

שטח מבנה  
המשרדים  
(ברוטו ולא  

 כולל חניונים)

פרטי איש קשר 
 המעסיקאצל 

1.  

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
_______ _____ 

2.  

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
_______ _____ 
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# 

  המעסיקשם 
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  
 המבנה 

 תיאור השירותים

מועד 
תחילת  

וסיום מתן  
  השירותים

(חודש  
 ושנה)

שטח מבנה  
המשרדים  
(ברוטו ולא  

 כולל חניונים)

פרטי איש קשר 
 המעסיקאצל 

3.  

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
_______ _____ 

4.  

 שם הלקוח: 

 _________
 _________ 

 

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרונידוא :  ר 
_______ _____ 

משרדים,   העבור מבנכמו כן, ניסיוני בתפקיד מנהל אתר במתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה   .5
  למועד   שקדמו  השנים  10  במהלך),  מ"ר לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים  5,000ששטחו  

 , הוא בסך הכל של ______ שנות ניסיון.ותההצע הגשת

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

מנהל  תחתימ
 : האתר

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

 הצהרת המציע

 . מטעמי  כמנהל האתרלשמש  __________הנני מאשר את האמור לעיל ומציג בזאת את מר/גב' 

 

חתימה וחותמת 
 המציע על ידי:

חתימת וחותמת עורך    תאריך  
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך  

המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי  הנני מאשר בחתימתי כי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 
זהות   מספר  בשם  ___________,  החותם   ,_______________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 התחייבות להעסקת מנהל האתר  - ) 1('ג/4 מספרטופס 
 ] המציע של  עובד   אינו  האתר  מנהל  ההצעות  הגשת   שבמועד, ככל  מנהל האתר שהוצע על ידווידי המציע    על   ימולא[

 

____________,  הח  אני __________,  ת  נושא"מ,    המציע   אצל_________    תפקיד  בעל.ז. 
 ");  המציע______________________ (להלן: "

 : וכן

  כמנהל האתרמוצע על ידי המציע לשמש  ההח"מ, ____________, נושא ת.ז. __________,    אני
נשוא  במסגרת   השירותים  שירותי    124/2022מס'  מכרז  מתן  למתן  שירותי  תפעול,  למתן  ניהול, 

   ");מנהל האתר המוצע"  (להלן:  שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"עו  אחזקה, ניקיון

 "ע, ביחד ולחוד, כדלקמן:  נתומתחייבים בזאת כלפי  מצהירים

האתר   .1 המציע  מנהל  מטעם  המציעמוצע  עם  ההסכם  במסגרת  האתר  כמנהל  והצעת  לשמש  היה   ,
 "ע לבין המציע. נתהמציע תזכה במכרז וייחתם הסכם התקשרות בין  

המציע  תזכה במכרז,    צעת המציעמתחייבים, ביחד ולחוד, כי היה וה  והמציעמנהל האתר המוצע   .2
יעסיק את מנהל האתר המוצע כעובד של המציע, ומנהל האתר המוצע ישמש כמנהל האתר במסגרת  

   .המכרז במסמכי המפורטות וההתחייבויות התנאים  לכל  בהתאם הסכם ההתקשרות עם נת"ע,

כי התחייבות זו הנה התחייבות יסודית, המהווה תנאי לזכיית    ולמנהל האתר המוצע למציע    ידוע .3
   המציע במכרז ולהתקשרות עמו. 

 (חתימת המציע): החתום על נו בא ולראיה

 

חתימה וחותמת 
 המציע על ידי:

וחותמת עורך  חתימת   תאריך  
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  אישר את   כאמור, 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  בנוסף ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר  
בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________

 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 ):מנהל האתר המוצע(חתימת   החתום על באתי ולראיה

 

האתר    חתימת מנהל 

 המוצע  

   תאריך         רישיון' מס  "ד עו וחותמת חתימת      תאריך  

 זה.  טופסחתם בפני על  המצהיר כיהנני מאשר בחתימתי     
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  עובדים שכירים תצהיר בדבר    - 'ד /4 מספרטופס 
 ]במסמך התנאים המיוחדים   4.2.5נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  [  

 לכבוד 
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 2020 -  2018 לשנים  עובדים שכיריםתצהיר בדבר   הנדון:

  ________________ הח"מ,  זהותאני  עליי  ____  מספר  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,___________
הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב  להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים  

 כדלהלן: 

אני מנהלה/תה של _______________________ מספר תאגיד ______________ (להלן:  .1
 ") ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו. המציע"

ואחזקה של מבני   .2 ניהול, תפעול  ידינו במתן שירותי  על  מספר העובדים השכירים שהועסקו 
 , הוא כדלקמן:2020 - 2018השנים  משרדים, במהלך 

 מס' עובדים שכירים בתחום השירותים שנה

2018  

2019  

2020   

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .3
 ולראיה באתי על החתום: 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 אישור

'  במשרדי שברח   _____________  ין דרך  עו  ,הופיע בפני  ____________הנני מאשר בזה כי ביום  
ע  _____________  גב'/מר,  _____________ עצמו  זיהה  ידי אשר  זהות    ל  מספר  תעודת 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי    /___________  
 . לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת חתימה    רך דין עו שם
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 תצהיר המציע / קבלן משנה    - 'ה/4טופס מספר 
 בדבר ניסיון קודם בעבודות ניקיון 

 5.1ולצורך ניקוד ההצעה בהתאם לסעיף    4.4.1  ףנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעי[

 ]) במסמך התנאים המיוחדים2קריטריון מספר    - (קריטריונים לבחירת הצעה זוכה  

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

") למכרז המציעת הצעת ______________________ (להלן: "אני עושה תצהירי זה במסגר .1
שירותי מוקד וסיור של ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןלמתן שירותי    124/2022  פומבי מספר 

 .מבנה ומערכות משרדי נת"ע

קבלן משנה מטעם המציע, שפרטיו   המציע בעצמו; או    בעל הניסיון בעבודות ניקיון הוא:   .2
 כדלקמן: _________________________________ 

העתק נאמן למקור של ההסכם בין המציע לבין קבלן אם סומן קבלן משנה, יש לצרף להצעה גם  
 . המשנה

כ  .3 במציע  -אני משמש  המשנה  _____________________  קבלן  לעשות /  כדין  והוסמכתי   ,
 ובשמו.  מותצהיר זה מטע

ניקיון שירותי  קבלן המשנה    /ות העניק המציע  ההצע  הגשת  למועד  שקדמו   השנים  5  במהלך .4
שני מבני משרדים לפחות, ששטח כל אחד מהם הוא  עבור (סמן את האפשרות הרלוונטית):  

ארבעה מבני משרדים לפחות, ששטח   מ"ר לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים); או    4,000
חודשים   24מ"ר לפחות (שטח ברוטו ולא כולל חניונים); וזאת במשך    2,500כל אחד מהם הוא  

 ברציפות בכל מבנה משרדים.
 : קבלן המשנה להלן פירוט השירותים שניתנו על ידי המציע

# 

הלקוח  שם 
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  

 המבנה 

 תיאור השירותים

מועד 
תחילת  

של   וסיום 
מתן 

השירותים  
(חודש  
 ושנה)

המבנה   שטח 
ול כולל  (ברוטו  א 

 חניונים) 

קשר   איש  פרטי 
 אצל הלקוח 

1.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

2.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 
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# 

הלקוח  שם 
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  

 המבנה 

 תיאור השירותים

מועד 
תחילת  

של   וסיום 
מתן 

השירותים  
(חודש  
 ושנה)

המבנה   שטח 
ול כולל  (ברוטו  א 

 חניונים) 

קשר   איש  פרטי 
 אצל הלקוח 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

3.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:  דואר  
 ____________ 

4.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

5.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

6.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

7.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 
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# 

הלקוח  שם 
ומבנה  

המשרדים  
וכתובת  

 המבנה 

 תיאור השירותים

מועד 
תחילת  

של   וסיום 
מתן 

השירותים  
(חודש  
 ושנה)

המבנה   שטח 
ול כולל  (ברוטו  א 

 חניונים) 

קשר   איש  פרטי 
 אצל הלקוח 

8.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

9.  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

10  

  

 

 שם:_________  

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
 ____________ 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

המציע  וחותמת  חתימה 
 על ידי: 

 תאריך   מספר רישיון   חתימת וחותמת עורך דין   תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  יהיה צפוי  

זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 
ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף: הנני מאשר בחתימתי, כי  
בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________

 צורך המכרז. המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו ל
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 לעניין שירותי ניקיון אישור רואה חשבון   - 'ו/4טופס מספר 

 ]במסמך התנאים המיוחדים   4.4.2נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  [

 

 תאריך:_______________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 

 למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה, 124/2022פר מכרז פומבי מס הנדון: 
 ניקיון ושירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"ע  

________  _____ _____-מ),  מלא  שם   למלא____________ (יש  __________אה חשבון  רו,  אני
(יש    לגבי  הבאים  הפרטים  את  בזאת  מאשר),  כתובת  למלא(יש    שם   את  למלא_____________ 

 :*")המציע_______________ (להלן: "  ח.פ./ ע.מ. מספר), המציע

מהשנים  אחת  בכל  המציע  של  כספי  המחזור  המציע,  של  המבוקרים  הכספיים  לדו"חות  בהתאם 
 , היה כדלקמן: ניקיוןרק מפעילותו בתחום של , אך ו 2020 -ו  2019, 2018

 : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ); 2018

 : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ); 2019

 : _______________ ₪ (לא כולל מע"מ); 2020

 

 * ככל שמוצע קבלן משנה לביצוע עבודות ניקיון, יש להגיש אישור רואה חשבון ביחס לקבלן המשנה. 

 

 

   , רב בכבוד 

  

  ________ ________  ________ ________ 

 חתימה וחותמת מלא   שם 
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית - 5 פרטופס מס 
 ] כל אחד בנפרד  מנהל האתר, ו  , קבלן המשנה [יש להגיש חתום על ידי המציע

 לכבוד 

 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון:  

 בטופס המוגש על ידי המציע:  
,  _____________, מטעם  _____________  מספר זהות  ____________  תום מטהאני הח

מכרזהמציע("  ____________רישום    מספר עם  בקשר  הצעה  המגיש   124/2022שמספרו    "), 
שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות  ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןלמתן שירותי  למתן שירותי  
נת"ע  לעונשים    ")המכרז("  משרדי  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:  ,כןהקבועים בחוק אם לא אעשה 
 
  מטעם המציע  מנהל האתרבטופס המוגש על ידי:  

  מנהל האתר כהמוצע  ,  _______________  מספר זהות  ______________,  תום מטהאני הח
, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  המציעמטעם  

 ה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש
 
  המציע  מטעם קבלן המשנהבטופס המוגש על ידי:  

הח זהות   _____________ ,  תום מטהאני  כ______________  מספר  המוצע  המשנה  ,  קבלן 
מטעם המציע, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 
 

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,  .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין 

מו של ניגוד עניינים בקשר עם אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיו
למעט  עניינים"),  "ניגוד  (להלן:  המכרז  עם  בקשר  נת"ע  עבור  אבצע  שאני  והעבודות  המכרז 

 להלן.  6כמפורט בסעיף 

כל תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות  הנני מתחייב, במהלך   .2
ביצוע  או  שירותים  ממתן  להימנע  זה  ובכלל  בעקיפין,  או  במישרין  עניינים,  לניגוד  חשש  בה 
ניגוד עניינים או חשש לניגוד   גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של  עבודות עבור כל 

חייב להודיע לנת"ע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר  עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני מת 
בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך 

 תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,  .3
משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  פעילות

או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע  
 עליהם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.
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יגוד עניינים במקרה של זיקה או  ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לנ .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן 
בלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות 

כדי לגרוע מהחובה החלה ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה,  
עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר 

 לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים.

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

   מבעלי לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  לא  כי  מצהיר  חברי  הנני  השרים,  המניות, 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי לא קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

   מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, הנני מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד
 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן: 

 . תחת "אודות" החברהבאתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
מנהל /  המציע

קבלן /האתר 
 : המשנה

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  יהיה צפוי  

זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 
: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 

בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________
 ולחייבו לצורך המכרז. המציע, מוסמך לחתום בשם המציע 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי 

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  - 6 פרטופס מס 
 לכבוד 

 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 דמי תיווך כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום הנדון:  

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני 1977-מבלי   ,
מטה הח זהות  ____________,  תום  מטעם  ___________.  מספר  מס______________,   פר, 

(להלן:    124/2022"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע(להלן: "  ____________ום  ריש
") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא המכרז"

 אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

כסף או כל דבר בעל ערך,   לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או .1
נושא  נת"ע או של  במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה או מעשה או מחדל של 
משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע 

 ממנו.

נת"ע או מי לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד   .2
מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע 

 ממנו.

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .3
 מטעמה או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי   3עד    1עלתי בניגוד לאמור בסעיפים  לא פ .4
 זו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

נת"ע  .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מי מטעמי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  כי אם  מודע  הנני 
ז או לבטל בכל זמן רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכר

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז. 

הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל  .6
 אחר מטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או במתן השירותים.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
 המציע על ידי:

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  

על   בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  זה.כאמור, אישר את   תצהיר 
: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף 

בשם   החותם   ,_______________ זהות  מספר   ,___________
 המציע, מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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על סודיות ועל דרישות  ההתחייבות בלתי חוזרת לשמיר - 7 פרטופס מס 
 אבטחת מידע 

 ] כל אחד בנפרד,  מנהל האתרו  , קבלן המשנה [יש להגיש חתום על ידי המציע

 לכבוד 

 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידעהתחייבות בלתי הנדון:  

 בטופס המוגש על ידי המציע:  
הח מטהאני  זהות   _____________ ,  תום  מטעם  ____________  מספר   , ____________  ,

המגיש הצעה "), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע("  ___________רישום    פרמס
שירותי מוקד  ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןרותי  למתן שי  124/2022בקשר עם מכרז שמספרו  

") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי המכרז("  וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"ע
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 
  המציע:  מטעם מנהל האתרידי בטופס המוגש על  

מטעם    מנהל האתר, המוצע כ____________  מספר זהות   ____________,  תום מטהאני הח
המציע, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 
  המציע  מטעםקבלן המשנה ידי בטופס המוגש על:  

  קבלן המשנה , המוצע כ______________  מספר זהות  ______________,  מטהתום  אני הח
מטעם המציע, המגיש הצעה בקשר עם המכרז, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
 

כי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמ .1
"), עובדיה, ספקיה, מידע ניהולי, נת"עלנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

(להלן:  ו/או מימושו  לידיעתנו במסגרת המכרז  מידע אחר שהגיע  וכל  פיננסי  עסקי, מחקרי, 
, בכל דרך שהיא ובכל זמן "), ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בוהמידע"

 שהוא.

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא  .2
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים 

מסירת לגבי  ובכתב  מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  והיקף   משפטיים  המידע 
  המידע הנמסר.

הגנת  .3 בחוק  הקבועים  אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  למלא 
 והתקנות שהותקנו על פיו.   1981-הפרטיות, תשמ"א

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו   .4
 המורשים לכך. 
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 טחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם. לעמוד בדרישות אב .5

אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר  .6
מהתחייבויותינו  לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא  השירותים  באספקת  מטעמנו  ו/או  עבורנו  פועל 

לכך    - ואחריותנו   לגרום  מתחייבים  ו/או  עובדים  שאנו  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש 
לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את    כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות אישי

גם   הינה  של  זו  התחייבות  כי  יבהיר  האישי  ההתחייבות  כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו 
ו/או הגורם התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של העובד  

 האחר. 

אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את  .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל. 

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 שא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנו 

בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי  .9
, נבצע את כל הפעולות באופן מיידימאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת  
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 

 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

על סודיות על פי    התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה .10
 כל דין. 

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא  .11
 אם תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
מנהל  /המציע 
קבלן  /האתר 

 : המשנה

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  לאשר בנוסף ביחס למציע שהינו תאגיד יש  
זהות,  __________ המציע,  _________  מספר  בשם  החותם   ,

 מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 אישור רואה חשבון לעניין היעדר הליכי חדלות פרעון  - 8טופס מספר 

 ]המיוחדיםבמסמך התנאים   4.7נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  [

 

 תאריך:_______________ 

 לכבוד 
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 
 א.ג.נ.,

 

 124/2022פר מכרז פומבי מסהנדון:  

________  _____ _____-מ),  מלא  שם   למלא____________ (יש  __________אה חשבון  רו,  אני
של  ),  כתובת  למלא(יש   חשבון  כרואה  ע.מ.   מספר___________,  _____המשמש   ח.פ./ 

קבלן    /כי המציע  , מאשר  )"מטעם המציע  קבלן המשנה/ "  " המציע_______________ (להלן: "
ות  לא נמצא בהליכי כינוס, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדהמשנה  

 עיקולים מהותיים.  ולא עומד מבפני חדלות פרעון, ולא הוטלו על נכסיהוא נגדו בעניין זה, 

לאישורי זה מצורף דיווח של רו"ח מבקר ביחס למציע לעניין "עסק חי", בהתאם לנוסח הקבוע על  
לוגו , מודפס על  )2009(  ידי הועדה המשותפת למינהל הרכש הממשלתי ולשכת רואי החשבון בישראל

 משרדנו. 

 

   , רב בכבוד 

  

  ________ ________  ________ ________ 

 חתימה  שם מלא  

 

 

* ככל שמוצע קבלן משנה לביצוע עבודות ניקיון, יש להגיש אישור רואה חשבון גם נפרד  
 ביחס לקבלן המשנה. 
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 ההצעה הכספית  טופס   - 'א/9 מספרטופס 
 [ההצעה הכספית תוכנס למעטפה סגורה נפרדת שתיקרא "הצעה כספית"  

 אשר תוכנס למעטפת ההצעה הכללית] 

 לכבוד 
 ") נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 ההצעה הכספית  - 124/2022 פרמכרז מסהנדון:  

,  _____________, מטעם  מספר זהות _____________  ________________,  תום מטהאני הח
 124/2022שמספרו  "), המגיש הצעה בקשר עם מכרז  המציע(להלן: "  ___________רישום    פרמס

  משרדי נת"ע   שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכותו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןלמתן שירותי  
" לאחר  המכרז(להלן:  מצהירים  "),  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו 

 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו  .1 כי  להם,  בהתאם  הצעתנו  את  והגשנו  המכרז/הסכם  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי 
לכל האמור במסמכי המכרז/הסכם נציג תביעות או ד  ללא הסתייגות  מסכימים  רישות, ולא 

 לרבות כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

מתחייבים לבצע ולהשלים   אנוכי  וכי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז/הסכם   .2
את השירותים הנדרשים בהתאם לכל מסמכי המכרז, כולל העסקת כוח אדם מתאים, בהתאם  

 . בהצעתנו להלן לשירותים המתוארים במסמכי ההליך ובעבור התמורה הנקובה 

פרטי  .3 את  גילינו  לא  וכי  אחרים,  עם משתתפים  תיאום  או  קשר  כל  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי 
 אחרים במכרז.  הצעתנו למשתתפים

לכל   אנוכי   .4 בהתאם  הנדרשים  השירותים  לביצוע  הדרושים  והכישורים  הניסיון  הידע,  בעלי 
מסמכי המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את  

 כל השירותים במועד. 

נדרש במסמכי כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כ .5
 המכרז/הסכם.

כי אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, שלאחר הודעתכם בדבר זכייתנו במכרז, נמציא למזמין  .6
במסמך התנאים הכללים,   22.3את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם לסעיף  

חר כולל ההסכם על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, אישור על עריכת ביטוחים וכל מסמך א
 נדרש.  

כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  .7
הסכם  ו/או  דין  כל  פי  על  מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 מכרז/הסכם. כי אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי ה .8

ידוע לנו כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות, ובכלל כך העמדת כל שירותי  .9
העסקת   עלות  הדרושים,  ועובדים  המשרד  האתר  שיידרש,  קבלני  ונוספים  מנהל  ככל  משנה 

הצגת  הוצאות  צילומים,  הדפסות,  טלפון,  ביטוח,  חניה,  נסיעה,  זמן  וביטול  נסיעה  הוצאות 
הש שהוא,  תוצרי  וסוג  מין  מכל  תקורות  נת"ע,  דרישת  לפי  אחר  גורם  או  נת"ע  בפני  ירותים 

כיו"ב וכל  חובה  ותשלומי  מיסים  כלליות,  במפורש הוצאות  נקבע  שלגביהן  הוצאות  ולמעט   ,
 .  אחרת במסמכי המכרז
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 הצעתנו הכספית נקובה בנספח לטופס זה. .10
 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת 
 המציע

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  
זה. על תצהיר  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו   כאמור, אישר את 

: הנני מאשר בחתימתי, כי  תאגיד יש לאשר בנוסף ביחס למציע שהינו  
זהות,  __________ המציע,  _________  מספר  בשם  החותם   ,

 מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 ההצעה הכספית 

 (כל המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ) 

 תשלם,  כל התחייבויותיו לפי הסכם זהולמילוי    ע"נת בתמורה לשירותים שיעניק הספק ל
הה  תמורהלספק  נת"ע   להוראות  המחירים בהתאם  (כל  להלן  וכמפורט  ותנאיו,  סכם 

 .מ) "המוצעים בכתב הכמויות להלן אינם כוללים מע

לעיין   מתבקשים  המציעים  הכספית,  ההצעה  מילוי  למילוי היטב  לפני  ובהנחיות  בהערות 
 לאחר טבלת ההצעה הכספית להלן.  ותהמפורט ההצעה הכספית 

 

 יחידה אור העבודהית סעיף
מחיר  
יחידה  

 ח"בש

 
 כמות

סה"כ 
מחיר  
בש"ח  
ללא 
 מע"מ

      אחזקה   -  1פרק מס'  1

ביצוע מכלול פעולות התפעול ואחזקה של   1.1

נת"ע,   בהם,   המערכות משרדי   והמתקנים 

ניהול ותיאום כל הפעולות הקשורות בכך, 

כל העלויות הכרוכות בהעסקת מנהל כולל  

ו  חלפים  אספקת  אספקת חומריםאתר,   ,

ביצוע   עבודה,  מונעת שוטפת,  אחזקת  כלי 

תקלות מתקנים ותיקון  של  החלפה   ,

ומערכות (כגון מערכת מיזוג וכו'), החזקה 

בתוכנה   שימוש  רישיונות  ואספקת 

לאחזקה,   תקופתיות בממוחשבת  דיקות 

לדין,   בהתאם  השונים  המתקנים  כל ושל 

המשי   ותהנדרשהפעולות   מות למילוי 

ב' המפורטות   להסכם   2ב'  -ו  1בנספחים 

, לרבות שירותי ניהול ותיאום ההתקשרות

עם קבלני משנה, ספקים ונותני שירות של  

ייעודיות  מערכות  של  וקבלנים  נת"ע, 

ב' שבנספח  במפרט  , להסכם  2(כהגדרתן 

בסעיף   כמפורט  למעט  ומבלי    9.1לרבות 

), אך לא כולל החלפה או תיקון 2לנספח ב'

   .התקלות במערכות הייעודיות בלבד

 

 

 חודש

 

 

  ______

 ₪ 

 

 

12 

 

 

  ______

₪ 
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      ניקיון והדברה  –  2פרק מס'  2

עבודות  יב 2.1 מכלול  וההדברה צוע  הניקיון 

ה ובשעות  העלויות כולל    ,ערבהיום  כל 

ניקיון,  הכרוכות בהעסקת   עובדים, חומרי 

הנדרש  וכל  עבודה  כלי  מתכלים,  חומרים 

פעילויות היומיומיות   לביצוע  הניקיון 

ו  ותהנדרשהפעולות  כל  והתקופתיות 

 1בנספחים ב'  מות המפורטותלמילוי המשי 

ההתקשרות  2ב'  -ו ומבלי להסכם  לרבות   ,

בסעיף   כמפורט  ב'  9.2למעט    2לנספח 

 ם.  להסכ

 

 

 חודש

 

 

  ______

₪ 

 

 

12 

 

 

  ______

₪ 

מוקד אבטחה ושירותי מוקד  –   3פרק מס'  3

   מודיעין
    

מתן שירותי מוקד ושירותי מוקד מודיעין   3.1

קבלה)    ותהנדרשהפעולות  כל  ו(פקידי 

  1בנספחים ב'    מות המפורטותלמילוי המשי 

, לרבות ומבלי להסכם ההתקשרות  2ב'    -ו

 . 2לנספח ב'  9.3בסעיף למעט כמפורט 

 

 חודש

 

  ______

₪ 

 

12 

 

  ______

₪ 

 

שעור   יחידה ביצוע עבודות נוספות   -  4פרק מס'  4

 הנחה מוצע 
 הערות

4.1  

המאגר   מחירון  לפי  נוספות  עבודות  ביצוע 

 המאוחד. 

 

 קומפ'
 

 _____% 

 הנחה 

הסכום   

שיובא  

בחשבון  

סך   יהיה 

50,000   ₪

בניכוי  

ההנחה  

המוצעת  

 בסעיף זה. 
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מס'   5  -  5פרק 

עבודות  

לפי  נוספות 

עבודה  , שעות 

דרישת "עפ י 

המזמינה  

 בלבד

מחיר    יחידה

מקסימום  

 ליחידה 

שעור הנחה  

  מוצע

(שעור אחיד  

 לכל הפרק) 

מחיר  

ליחידה  

לאחר  

 הנחה

סה"כ 

 יחידות 
סה"כ 

 ההצעה 

ניקיון  5.1 עובד 

)  7:00בוקר 

 ) 18:00עד 

  ₪ 56 שעה

 

 

 

 

 

 

 _____% 

 הנחה 

 ________ 

₪ 

50 

 שעות

 ________ 

  ₪ 

ניקיון  5.2 עובד 

)  18:00ערב 

 ) 21:00עד 

 ________  ₪ 56 שעה

₪ 

50 

 שעות

 ________ 

₪ 

תחזוקה עובד   5.3

 כללי    
 ________  ₪ 60 שעה

₪ 

50 

 שעות

 ________ 

₪ 

חשמלאי   5.4

/   מוסמך

טכנאי  

 מקצועי אחר 

 ________  ₪ 65 שעה

₪ 

50 

 שעות

 ________ 

₪ 

 ________  ₪ 56 שעה פקיד קבלה  5.5

₪ 

50 

 שעות

 ________ 

₪ 
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פרק  6

  –   6מס'  

תמחור  

חודשי  

לכח 

אדם 

נוסף 

(מחיר  

למשרה  

 מלאה) 

מחיר מקסימום   יחידה

 ליחידה 

שעור 

הנחה 

 מוצע 

(שעור  

אחיד  

לכל 

 הפרק) 

מחיר  

ליחידה  

לאחר  

 הנחה

סה"כ 

 יחידות

סה"כ 

 ההצעה 

תמחור  6.1

לעובד  

תחזוקה 

 כללי  

  ₪  12,150 חודשי 

 

 

 

 

 _____% 

 הנחה 

 ________ 

₪ 

12 

 חודשים 

 ________ 

₪ 

תמחור  6.2

לעובד  

 ניקיון

כללי  

 בוקר

 ________  ₪  10,200 חודשי 

₪ 

12 

 חודשים 

 ________ 

₪ 

תמחור  6.3

לעובד  

 ניקיון

כללי  

 ערב

 

 חודשי 

4,235  ₪  ________ 

₪ 

12 

 חודשים 

 ________ 

₪ 

תמחור  6.4

פקיד 

  קבלה

 ________  ₪ 10,200 חודשי 

₪ 

12 

 חודשים 

 ________ 

₪ 
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 סיכום  – הצעה כספית

 סה"כ פרק

  ) P1אחזקה (  –  1פרק מס' 

 __________________ 

  ) P2ניקיון והדברה (  - 2פרק מס' 

 __________________ 

  ) P3מוקד אבטחה ושירותי מוקד מודיעין (  –  3פרק מס' 

 __________________ 

 3+   2+  1סה"כ פרקים 

 מתוך ההצעה הכספית) 80%משקל כולל של  ינתן(לפרקים אלה 

 

 __________________ 

  ) P4ביצוע עבודות נוספות (  - 4פרק מס' 

 __________________ 

  ) P5עבודות נוספות לפי שעות עבודה (  - 5פרק מס' 

 __________________ 

 5+  4סה"כ פרקים 

 מתוך ההצעה הכספית)  5%(לפרקים אלה ינתן משקל כולל של 

 

 ) P6תמחור חודשי לכח אדם נוסף (ללא תוספת שטח) (  - 6פרק מס' 

 מתוך ההצעה הכספית)   15%ינתן משקל כולל של זה (לפרק 

 

 __________________ 

  סה"כ לכל הפרקים ביחד ללא מע"מ

 __________________ 

  ) 17%סה"כ מע"מ (

 __________________ 

  סה"כ לכל הפרקים כולל מע"מ

 __________________ 

 

   :לעניין ההצעה הכספיתוהנחיות  הערות

 למלא בהתאם להנחיות כדלקמן: את ההצעה הכספית יש   .1
  תהחודשיהתמורה  את  ביחס לכל פרק  על המציע למלא    –   להצעה הכספית  3  –  1  פרקים .1.1

  - ובהתאם לכך את התמורה השנתית (התמורה החודשית מוכפלת ב על ידו    תהמבוקש
12 .( 

על המציע למלא את שיעור ההנחה המוצע על ידו לצורך ביצוע    –   להצעה הכספית  4פרק   .1.2
 .  חירון המאגר המאוחדנוספות, ביחס למ עבודות 

הכספית  6  -ו  5פרקים   .1.3 הפרקים   –  להצעה  מתתי  אחד  לכל  ביחס  למלא  המציע  על 
למחיר ביחס  ידו  על  המוצע  ההנחה  שיעור  את  אלה,  בפרקים  המקסימום    י הכלולים 

מחירי בטבלה  יםהנקוב לכל  ביחס  אחיד  הנחה  שיעור  יהיה  שיוצע  ההנחה  שיעור   .
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  הנחה היחידה לאחר  כל  ל את המחיר  לאחר מכן יחשב המציע    המקסימום באותו פרק.
הצעת לאחר  ואת  ליחידה  המחיר  הכפלת  באמצעות  פרק,  תת  לכל  הכוללת  הנחה  הו 

   במספר היחידות הנקוב בטבלה.

משמען עבודות ושירותים שאינם כלולים במסגרת   –)  6  -ו   5,  4" (לעניין פרקים  נוספות  עבודות" .2
 להסכם. 2 –ב  -ו  1 –העבודות והשירותים המפורטים בנספחים ב 

(עבודות נוספות) המזמינה תביא בחשבון סכום   4, לעניין פרק  לצורך השוואת ההצעות הכספיות .3
 ₪.   50,000עבודות נוספות בסך של 

להצעה הכספית, בכל מקרה לא יעלה על סך    4מובהר, כי היקף העבודות הנוספות על פי פרק  
₪ בשנה (אולם אין לראות בכך משום התחייבות או מצג מצד נת"ע לגובה היקף    75,000של  

 העבודות הנוספות כאמור). 

שעות   50לצורך השוואת ההצעות הכספיות בלבד, המזמינה תביא בחשבון כמות משוערת של   .4
); 5עבודה נוספות לכל אחד מהעובדים המפורטים בפרק עבודות נוספות לפי שעות עבודה (פרק  

נוסף   כחחודשים עבודה לכל אחד מהעובדים במפורטים בפרק    12ות משוערת של  וכמ אדם 
נועדו לכל מטרה אחרת מלבד    (ללא תוספת שטח). השוואת  אולם יובהר, כי כמויות אלו לא 

, ולמציעים לא המזמינה בשום אופן שהואההצעות הכספיות, ובכל מקרה הן לא יחייבו את  
 עות כלפי המזמינה בעניין זה. יהיו כל טענות, דרישות או תבי

מתוך ההצעה הכספית המשוקללת, לפרקים    80%בהצעה הכספית ינתן משקל של    3  –  1לפרקים   .5
מתוך    15%  בהצעה הכספית ינתן משקל של  6, ולפרק  5%של    בהצעה הכספית ינתן משקל  5  –  4

 ההצעה הכספית המשוקללת.
 תקבע לפי הנוסחה שלהלן:  בהתאם לכך, ההצעה הכספית המשוקללת של המשתתף במכרז

[(P1 + P2 + P3) * 0.8] + [(P4 + P5) * 0.05] + [P6 * 0.15] = P 

המציע במשרדי תל אביב, יהיה    מעת לעת  שידרשו  וניקיוןמובהר בזאת, כי בגין שירותי אחזקה   .6
השירותים בהתאם למהות ולהיקף  ,  6ו/או    5או  /ו  4זכאי לתמורה שתקבע על פי פרקים    הזוכה

יחד עם זאת, מנהל האתר מטעם המציע שידרש ו ממנו במסגרת הקריאה שתמסר לטיפולו. 
הזוכה ישמש בתפקידו כמנהל האתר גם ביחס למשרדי תל אביב, ובגין משימה זו לא תשולם 

    למציע הזוכה כל תמורה נוספת. 

 הכספית  בהצעה שגיאות .7
בהצעתו הכספית של מציע הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה    התגלתה .7.1

שהיא   סיבה  ומכל  שהם  וסוג  מין  מכל  פגם,  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת  ו/או 
(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע),  

  מדרכי  אחת  בכל   לנקוט,  והמוחלט  הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על ,  רשאית"ע  נתתהיה  
 :  חליפי  באופן או במצטבר, חלקן  או כולן, הבאות הפעולה

 הצעה כאמור על הסף.  לפסול .7.1.1

  או   חישובית  טעות   מכל,  העניין  לפי,  הסתייגות או  / ו  הבהרה  מהמציע  לקבל .7.1.2
,  כאמור  פגםאו  /ו  ליקויאו  /ו  שינויאו  /ו  תוספתאו  /ו  השמטהאו  /ו  אחרת
,  המציע  מטעם  ההסתייגותאו /ו  ההבהרה  את  לדחות  או   לקבל  האמור  ובכלל
 .החברה של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול
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להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה   .7.1.3
את   ובהתאם לשקלל  כאמור,  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת  ו/או 

 .הצעתו של המציע
לעיל,   .7.2 לגרוע מכלליות האמור  כי  מבלי  של  יובהר  ו/או אחרת  במקרה  חישובית  טעות 

בין המחיר הנקוב בעמודת המחיר ליחידה    , באופן שנוצר סתירהבטופס ההצעה הכספית
המחיר, סה"כ  בעמודת  הנקוב  המחיר  עמודת    לבין  לבין  המציע  הנחת  עמודת  בין  או 

  ,תבחר שלא לפסול את ההצעה על הסף  המחיר ליחידה או עמודת סה"כ המחיר, ונת"ע 
 "): הקובעים המחירים ים כדלקמן (להלן: "בחשבון המחיר ויובא

הנקוב בעמודת   יובא בחשבון המחיר  –להצעה הכספית    3  –  1לעניין פרקים   .7.2.1
 .המחיר ליחידה

תובא בחשבון עמודת שעור ההנחה    –להצעה הכספית    6  –  5לעניין פרקים   .7.2.2
 המוצע. 

חשב בעצמה את עמודת סה"כ  נת"ע תהיה רשאית ל  לעיל,  6.2בסעיף  ים כאמור  במקר .7.3
 הקבועים.  מחירים עמודות ההמחיר, בהתאם ל

בטופס ההצעה הכספית   6  –  4מס'    יםת של המציע ביחס לפרקו הכספי  ותבהתייחס להצע .7.4
 ), יובהר: ים על ידי המציעהנחה המוצע י(שיעור

אחוז .7.4.1 את  למלא  המציעים  שלמיםההנחה    יעל  חרף   אם.  בלבד  במספרים 
לפעול "ע תהיה רשאית  נתהאמור יוצע שיעור הנחה שלא במספרים שלמים,  

בסעיף   המפורטות  להוראות  שעור   6.1בהתאם  את  לעגל  ולחילופין  לעיל, 
)  5  -העשרוני היא מתחת ל  בשבר(ככל שספרת העשיריות  ההנחה כלפי מטה  

   ). ומעלה 5 היא העשרוני בשבר העשיריות שספרתאו כלפי מעלה (ככל 

 ), אך לא בשיעור הנחה שלילי (תוספת).  0ניתן לנקוב בשיעור הנחה אפס ( .7.4.2

שלילי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת בשיעור הנחה  המציע    נקב .7.4.3
ל סעיף    נת"עהעומדת  פי  תהיה  לעיל    6.1על  דין,  פי  על  רשאית  נת"ע  ו/או 

כאילו נקב עבורם   שלילישעור הנחה  לראות את הרכיבים לגביהם נקב המציע  
וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה בשעור הנחה אפס,  

ל הכלולים  נת"עלספק  השירותים/מוצרים/פעולות  את  תמורה,  ללא   ,
 ברכיבים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז.  

או לשנות סעיפים מ .7.5 סוימים  נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל 
, בהתאם  ובהיקף העבודות  , וכן להכניס שינויים בעבודותהמפורטים בהצעה הכספית

  .להסכם 410. לקבוע בסעיף
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 הצהרה לעניין עלויות שכר ועלויות נוספות   - '/ב 9 מספרטופס 

,  _____________, מטעם  מספר זהות _____________  ________________,  תום מטהאני הח
משמש כקבלן    /), המגיש הצעה  "המשנה  קבלן/ "  "המציע(להלן: "  ___________רישום    פרמס

מצהיר  "),  המכרזבקשר עם מכרז שמספרו __________________ (להלן: "משנה מטעם המציע  
 ומתחייב בזה כדלקמן: 

, והוסמכתי כדין לעשות / בקבלן המשנה  _____________________ במציע   -אני משמש כ .1
 ובשמו.  קבלן המשנה  /תצהיר זה מטעם המציע  

מצהיר   .2 השכר  הריני  גובה  השכר  כי  רכיבי  "ויתר  ביחד:  ים לעובד  מושישול ")השכר(להלן 
ניקיון או עבודות שמירה, יהיו לכל    שיועסקו על ידי המציע במסגרת המכרז בביצוע עבודות 

עלות ערך שעת עבודה מינימאלית (  להסכם"א  י  בנספחהשכר והרכיבים המפורטים  הפחות  
ואחזקה ניקיון  ואחראי  ניקיון  עבודה (  להסכם  )1(א"י  ובנספח )  לעובד  שעת  ערך  עלות 

האבטחה בתחום  לעובד  לעת מינימאלית  מעת  ישתנו  האמורים  והרכיבים  שהשכר  וכפי   ,(
 .בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או צווי הרחבה רלוונטיים

ואנו מצהירים בזאת כאמור אינו סופי  שכר  ה ידוע לנו כי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי   .3
או    , הסכם קיבוצי, צו הרחבהמכל חוק, דין  כמעסיקים, מכוח  כי נעמוד בכל התחייבויותינו

, לרבות (אך לא בלבד) הוראות אות המצורפות בנספחים הנ"להסכם, גם אם אינן מופיעות בטבל
 הלן:הדינים של

בגופים   .3.1 והניקיון  השמירה  בתחומי  שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  צו  הוראות 
 ;2013 –ציבוריים, התשע"ג 

הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים   .3.2
 ותוספת יוקר;

לחוק להגברת    (ב)28רכיבי שכר שנקבעו לפי סעיף    םהוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינ .3.3
 ;2011 –האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

בסעיף   .3.4 כקבוע  הכלכלה  שר  שקבע  אחר  עניין  בכל  הרחבה  צווי  לחוק  25הוראות  (ב) 
 ; 2011 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

  כל הוראת דין אחרת אשר חלה או תחול על תנאי העסקתם של עובדים בענף הניקיון  .3.5
 ובענף השמירה.

נו כי השכר ומרכיבי השכר שעלינו לשלם לעובדינו כמפורט לעיל, אינם סופיים ועשויים ידוע ל .4
, , ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויותינו הנובעות מכל חוק, דיןמעת לעתלהשתנות  

  כפי שיהיו מעת לעת. ,או הסכם  הסכם קיבוצי, צו הרחבה

כל הדין (לכל הפחות) לכל   פיל  שכר מינימום ע  ,כוללת רווח קבלני  נומצהיר כי הצעת  יהננ .5
, למעט שיועסקו בביצוע העבודות  ם עובדיההנדרשות עבור    סיק ואת כל הפרשות המע  םעובדיה

 .צעת המחיר, ככל שנאמרשאינם כלולים בה  מסמכי המכרזרכיבים שלגביהם נאמר במפורש ב
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 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

חתימה וחותמת 
קבלן המציע / 

 המשנה 

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו  

על   בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  זה.כאמור, אישר את   תצהיר 
: הנני מאשר בחתימתי, כי  ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף

זהות,  __________ המציע,  _________  מספר  בשם  החותם   ,
 מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 

 



 ניהול, תפעול, אחזקה ניקיון מתן שירותי  ל 2202/124 מספר  פומבי  מכרז

 נת"ע משרדי  ב ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות  

 

 41מתוך  39עמוד 

   נוסח ערבות ההצעה - 10טופס מספר 

 לכבוד 

 ("נת"ע") נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 

 פר ________________ מסערבות הנדון: 

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם המבקשעל פי בקשת ____________________ (להלן: "  .1
לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  סכום  כל  (להלן (₪    50,000לכם  חדשים)  שקלים  אלף  : חמישים 

הערבות" הכלולות  סכום  בהתחייבויותיו  המבקש  של  לעמידתו  בקשר  שהגיש "),  בהצעה 
, תפעול, אחזקה, ניקיון ושירותי מוקד ניהול  שירותילמתן    124/2022מכרז מספר  במסגרת  

 ."ע נת משרדיב  מערכותלו למבנה וסיור 
, אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה .2

מתום   יאוחר  לא  מקרה  ובכל  מיידי  קב  7באופן  ממועד  לפי  ימים  במשרדנו,  דרישתכם  לת 
מובהר כי דרישה שתישלח אלינו ______________________________.    כתובתנו הבאה:

 .זה  תתקבל אצלנו באמצעות פקס או דוא"ל לא תחשב כדרישה בכתב, עפ"י כתב ערבות /
שתהיה  .3 יכול  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

  לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 
 ת.כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבו

, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק  .4
 .המבקש לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה .5
 .15.9.2022  כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6

 , רב בכבוד 

 ____________ _________ __ 
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 תכולת מעטפת ההצעה - 11 מספרטופס 
 המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע".

 טופס זה למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של נת"ע.המציע יכניס 

 תיאור תכולת מעטפת ההצעה
ביקורת  
 המציע

 : 1 מספרמעטפה 

  הצהרת המציע - 1  פרטופס מס

  פרטי המציע - 2  מספרטופס 

  1976  -תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו - 'א/3  מספרטופס 

המעיד כי   1976  -אישור בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו
המציע מנהל את פנקסיו כדין או שהוא פטור מלנהלם וכי המציע מדווח לרשויות המס,  

 הכל בהתאם להוראות החוק האמור. 

 

  ת עוסק מורשה של המציע, לפי העניין תעודת התאגדות או תעוד 

  ם תצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין זכויות עובדי - '/ב3טופס מספר  

  רשימת חוקי עבודה וצווי הרחבה – )1(ב'/3  מספר טופס

  בדבר ניסיון קודם המציעתצהיר  - א'/4  מספר טופס

  ניהול לעניין שירותי  אישור רואה חשבון  - ב'/4  מספרטופס 

  בדבר ניסיון קודם ומסמכים נלווים  מנהל האתר תצהיר  - ג'/4  מספרטופס 

  האתר מנהל להעסקת התחייבות -) 1('/ג4  מספר טופס

  תצהיר בדבר עובדים שכירים  -' ד/4  מספרטופס 

  תצהיר המציע / קבלן משנה בדבר ניסיון קודם בעבודות ניקיון  - 'ה/4  מספרטופס 

  אישור רואה חשבון לעניין שירותי ניקיון  - ו'/4טופס מספר  

  כתב הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית - 5  מספרטופס 

  כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  - 6  מספרטופס 

  התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע  - 7  מספרטופס 

  אישור רואה חשבון לעניין היעדר הליכי חדלות פרעון - 8טופס מספר  
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 תיאור תכולת מעטפת ההצעה
ביקורת  
 המציע

 : 1 מספרמעטפה 

  נוסח ערבות ההצעה  - 10טופס מספר  

  תכולת מעטפת ההצעה  - 11  מספרטופס 

  עותק חתום של מסמכי המכרז (התנאים המיוחדים והתנאים הכלליים) 

  ההליךעותק חתום של כל מכתבי ההבהרה וההודעות שנשלחו (ככל שנשלחו) במסגרת  

תשומת לב המציעים כי בשלב    -עותק חתום של הסכם ההתקשרות (על כל נספחיו)  
זה הם אינם נדרשים למלא את נספחי ההסכם, אלא לחתום בהתאם להוראות תנאי  

 המכרז בלבד 

 

  :2 מספרמעטפה 

     ;ההצעה הכספית - א/9  מספרטופס 
   ועלויות נוספות;הצהרה לעניין עלויות שכר  -/ב 9מספר   טופס

 ) במעטפה סגורה, מסומנת ונפרדת ! בתוך מעטפת ההצעה(

 

  שם:  -נציג המציע   

  חתימה: 

  תאריך: 

 



07.2021 

#1677332 

 ' חלק ב

 - ההזמנה למכרז  

 תנאים כלליים

 התנאים הכלליים מהווים את המסגרת המשפטית של ההליך.

 ם ביחד עם התנאים המיוחדים ושאר מסמכי ההליך.ייש לקרוא את התנאים הכללי
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 כללי .1

"(, הינה נת"ע"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להל  -נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןע  "לנת .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  )להלן: המיוחדים 

 . "(ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  על  הזוכה במכרז  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

לא תהיה מחויבת ע  ""(. מובהר כי נתהספק"  ע לבין הספק הזוכה )להלן:"נת
אין באמור , כי  יובהר  להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.
השירותים   תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  לגרוע  במסמך  או  למצות  כדי 

בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
הת  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  האמור  השירותים,  בין  במסמך אמה 

זוכה במכרז יחולו על ה ,םלבין האמור בהסכ  התנאים המיוחדים ו/או הכלליים

 .יניהםההוראות המחמירות מב

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין. גם ל"זוכים",  תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

המיוחדים,  המוגדרים  המונחים  לכל התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים   תהא   במסמך 
  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף   או  דםיבצ  להם   הנתונה  המשמעות
 מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא,  ההתקשרות  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות

  .הדברים

הזוכה    - "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

בין    -"  ההתקשרותהסכם  " .2.2 שייחתם  כזוכה נת ההסכם  שיוכרז  למציע  "ע 
 .ההליך למסמכיבמכרז, ומצורף 

  בחוק  כהגדרתן  ממשלתית  בת   חברת  או   ממשלתית  חברה  - "  ממשלתית  חברה" .2.3
 . 1975-"התשלה, הממשלתיות החברות

 . 1992-"בהתשנ מכרזים, החוק חובת  -" מכרזיםהחוק חובת " .2.4

 להלן. 22.5המונח בסעיף  כהגדרת -" שניכשיר " .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. -" ההגשהמועד " .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  -"מסמכי ההליך" .2.7

 .למכרזמי שהגיש הצעה  -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  -" המציענציג " .2.9

 .1993-"גתשנ,  המכרזים חובת תקנות -"  המכרזים חובת תקנות" .2.10
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 ההליךמסמכי  .3

 "(: ההליךמסמכי  )בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1

 ; תנאים כלליים .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; -טפסים  .3.1.3

 ;על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו הסכםה .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

של נת"ע בכתובת:   באמצעות אתר האינטרנט  הליךאת מסמכי הניתן להדפיס   .3.2

http://www.nta.co.il (אתר האינטרנט: "להלן .)" 

כי   .3.3 בזאת,  יהיה רשאילמען הסר ספק מובהר  לא  ואופן  ,המציע  צורה    ,בשום 
במסמכי   שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  הבהרה   ההליךלבצע  כל  )לרבות 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס   בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   ע"נתהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

י , יצורף גם כחלק בלתההליךכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת  .3.4
המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין   ההליךנפרד למסמכי  

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 נכון למועד העיון האמור. ההליך

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  "ענת .4.2
בתקופה קצובה נוספת, אחת   בתנאים המיוחדים לדחות את המועדים הנקובים  

על   יותר. הודעות  . על "ענת  של  האינטרנט  באתר   תפורסמנהכאמור    שינוי או 
ידי   על  ייקבעו  אשר  החדשים  במידה  נת"עהמועדים  כל ש,  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
ל  נוספת ה  חברה העומדת  מסמכי  פי  מוותר   הליך על  והמציע  דין,  פי  על  ו/או 

בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
בהתאם להוראות סעיף   נת"עתביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה. 4.3

שנקבעו   .4.4 והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  במסמך הצעות 
)ב(  20לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה    התנאים המיוחדים

 חובת המכרזים.  לתקנות

http://www.nta.co.il/
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 השתתפות בתנאים המיוחדים[]רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי  דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
בסך   השתתפות  המיוחדיםדמי  התנאים  במסמך  באופן    הנקוב  מע"מ(,  )כולל 

 המפורט להלן.

יתבצע   .5.2 ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה באמצעותתשלום 

נת"ע במגד חשבונות  הנהלת , 26לי עזריאלי בחולון, רחוב הרוקמים  במשרדי 

באמצעות העברה בנקאית לחשבון    או   16:00  -ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –"ע  נתהבנק של  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את  על   .5.3
במסמך התנאים המיוחדים   הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות )ככל שלא נקוב )ככל שנקוב מועד כאמור(
השתתפות( דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז   התשלום עד
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או    את  חברהל  יימסור המציעבמסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,יתלא תהיה אחרא  נת"ע .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [ המיוחדים בתנאים מציעים לכנס מועד שנקבע ככל]רלוונטי כנס מציעים  .6

ובכתובת המפורטים במסמך התנאים    בשעה,  יתקיים בתאריך  מציעיםה  כנס .6.1
 המיוחדים.

 ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים, .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15  -יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,איתע תהיה רש"נת  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  ע  "על 
)לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג(.  

נת מנציג  לקבל  המציעים  על  "על  בכתב  אישור  הכנס  בתום  ע 
ם לצרף להצעתם את אישור השתתפותם בכנס המציעים. על המציעי

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 . בכנס המציעים
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 לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם .6.3
שתפורסם באתר האינטרנט של  לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב  הבא היא

 .להלן 12ע כמפורט בסעיף  "נת

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

  במסמך התנאים המיוחדיםהמפורטים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן   תנאי הסףהנדרשים במסגרת 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  

מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 .כדבעי

 וגשות לפי תנאי ודרישות המכרז.ההצעות תהיינה ערוכות ומ .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 

התוספות במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או  
 את נת"ע ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי נת"ע. 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 ההצעות  הכנת עלות .7.2

  הקשורות   והעלויות  ההוצאות   בכל  חשבונו  ועל  בעצמו  שאי  מציע  כל .7.2.1
 ואספקתו  הכנתו  לרבות,  למכרז  הצעתו  והגשת  מהכנת  הנובעות  או/ו

  וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות,  כלשהו  נוסף  מידע  של
 .המכרזים ועדת ידי על שיידרשו

,  שהוא  מקרה  בכל   למציעים  יוחזרו  לא  כאמור   ועלויות  הוצאות .7.2.2
 תחליט   שנת"ע  במקרה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות
  סיבה  מכל  מהמציעים  מי  הצעת  את  לפסול  או /ו  המכרז  את  לבטל
 על  בזאת  מוותר  מציע  וכל,  המכרז  תנאי  ישתנוש  במקרה  או/ו  שהיא

 נת"ע  מאת  כלשהו  שיפוי  או  לפיצוי  תביעה  או/ו  טענה  או/ו  דרישה
 חלק  כל  או  לעיל  האמור  בשל  מטעמה  מי  או/ו  המכרזים  ועדת  או/ו

 .הימנו

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
טופס   תיבותובכל  בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  )ככל   מסמך 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד(
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  הגשת ההצעות .7.4

יגיש .7.4.1 ב  המציע  גבה  ומאגדת  מעטפה  הצעתו  ההליך יירשם:  על  שם 
ואת מעטפה    1ת מעטפה מס'  במעטפה זו יכניס המציע א  -  ומספרו

להלן2  מס' כהגדרתן  המסמכים   ,  את  לתוכן  שהכניס  )לאחר 

בס ויסגרה  להלן  7.4.3ובסעיף    7.4.2עיף  המפורטים  בהתאמה(,   ,
 היטב. 

המעטפה   בהמאגדת  בתוך  הצעתו  את  המציע  מעטפות   2  -יגיש 
 נפרדות:

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  1מעטפה מס'   .7.4.2 מעטפה 
פרטים לצורך   -  1"מעטפה מס'  וכן את המשפט הבא:    ההליךמספר  

)אך אם אין במכרז אמות   "ובחינת האיכות סףבחינת עמידה בתנאי 
פרטים לצורך בחינת    -  1מידה של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

בתנאי   המציע    -סף"(  עמידה  יכניס  זו  כל של  העתקים    3במעטפה 
 :"(1מעטפה מס' המסמכים הבאים, ויסגרה היטב )להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.2.1 במסמך  המפורטים   המיוחדים המסמכים 
עמיד הוכחת  לצורך  המציע  הנדרשים  של  בתנאי תו 

 ;הסף

המיוחדים  .7.4.2.2 התנאים  במסמך  המפורטים  המסמכים 
במכרזהנדרשים   האיכות  ציון  מתן  ככל לצורך   ,

 ;שנדרש

כמפורט   מסמכים .7.4.2.3 להצעתו  לצרף  המציע  שעל  נוספים 
 תנאים המיוחדים;הבמסמך 

]ככל   להלן  11ערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף  ה .7.4.2.4
 .במסמך התנאים המיוחדים[ השנדרש

מהמסמכים   אחד  כל  של  אחד  ידי   שפורטועותק  על  יסומן  לעיל, 
ו  "מקור",  כעותק  יסומנו    2  -המציע  הנוספים  ידי  ההעתקים  על 

 ". העתקהמציע כ"

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  כלשהם   1מובהר  כספיים  נתונים 
בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את  

מס'  פרט מעטפה  לתוך  הכספית  ההצעה  רשאית   נת"ע  .1י  תהיה 
 לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן.

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  2מעטפה מס'   .7.4.3 מעטפה 
הצעה הכספית"   -  2וכן את המשפט הבא: "מעטפה מס'    ההליךמספר  

זו יכניס המציע    - הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים   אתבמעטפה 
במסגרת המפורטים  ו  ולהוראות  המיוחדים  ההצעה התנאים  טופס 

 "(. 2מעטפה מס' הכספית, ויסגרה היטב )להלן: "

המכרז הינו חד  רק במקרה שיצויין במפורט בתנאים המיוחדים כי   .7.4.4
שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן את מרכיבי האיכות והן את  

 . ההצעה הכספית
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התנאים   .7.4.5 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ.כל  .7.4.6

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.7

סעיף   .7.4.8 על    7.4.7הוראת  גם  ב  תאגידיםחלה  או  ,  מציעהשולטים 
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . מציעבתאגיד השולט 

מציעים  .7.4.9 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, כל ע .7.4.10
 .אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט

לתיבת   .7.4.11 תוכנס  נת"ע,  המכרזים  המעטפה  בשל  נת"ע  רח'  במשרדי 

בניין  26הרוקמים    ,A    עזריאלי9קומה מרכז  למועד  -,  עד  חולון, 
המיוחדים. התנאים  במסמך  כמפורט  הצעות  להגשת    האחרון 
הכנסת   אישור  על  נת"ע  מטעם  נציג  להחתים  המציע  באחריות 

  .בנוסח המקובל בנת"עהמעטפה המאגדת לתיבת המכרזים, 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

ההצע  .7.4.12 כי  לוודא  האחריות  כי,  המסמכים  יובהר  כל  כולל  ה, 
הכספית,  ההצעה  של  וסגורה  נפרדת  מעטפה  לרבות  הרלוונטיים 
הינה   הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה 

 באחריותו הבלעדית של המציע.

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.13
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 הגשת הצעה "מושחרת"   -ודיות מסחרית ס .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הנתונים ו/או    הושחרושל ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףלהגיש  מציע  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
ס ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  וד  האחרים 

מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  
 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    ע "נתמובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 

ל מידע  הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כ
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

לחשוף סוד   אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים
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מקצועי   סוד  ו/או  בהצעתו  מסחרי  הגדירם  לא  הזוכה  אם  )אף 
 כנתונים חסויים(. 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 

שבכוונת למציע  המידע  ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  ה 
 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5

נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו    7.5 לעיל, תהא 
המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 . וללא הודעה מוקדמת

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליךאת מסמכי    ו, כי קיבל לידי מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ה  ןוהבי וכי  עצמ  ואאותם,  על  הה  ומקבל  כל  ואת  תנאיהם  תחייבויות  את 

 האמורות בהם. 

המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק   איישקודם להגשת הצעתו למכרז,   .8.2
היבטי המסמכים,  בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל  

במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 
, ניתן על פי  (שיתקיים)ככל    יעים כנס המצהליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת  ה

ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  
החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  להטיל  על מנת  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד(  )ועליו  המציע 

מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   אחריות כלשהי ו/או על  ע"נת
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

תנאי הסף כל  בבמצטבר    אך ורק מציעים העומדיםזה  רשאים להשתתף במכרז   .9.1
 במסמך התנאים המיוחדים.המפורטים 

לעמידה   יגיש המציע אסמכתאותהוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף,  צורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  לקוחות מטעם קשר אנשיככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  המצימטעם  תצהירי  את  לאשש  מנת  עמידתו על  לרבות  ע, 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  

 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות
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לצורך   .10.2 היתר  )בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
בקביעת ציון הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד  

(, לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייעע" נתהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
יעות שמקורן בהצגת אותם  נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותב

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים[ל 3בסעיף ]רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה  ערבות לקיום המכרז .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

הנקוב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך  ו  המציע יצרף להצעת .11.1.1
המיוחדים התנאים  "להלן)  במסמך  להבטחת  ההצעהערבות  :   ,)"

. תוקף ערבות  מסמכי ההליךמלוא התחייבויותיו של המציע על פי  
המיוחדים היה  י  ההצעה התנאים  במסמך  כן  כנקוב  אם  אלא   ,

או בהתאם לשאר הוראות   מסמכי ההליךהוארכה בהתאם להוראות  
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

( 2)א()4( או  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   (1)
 ;1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

( לחוק  1)א()15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   (2)
 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א הפיקוח על

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  

ר תיערך ותיחתם אשהצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

ההצעה .11.1.5 על  ערבות  /  פי  - תהיה  /  אשר  הנוסח  התנאים  יצורף  יוגדר 
 . לתנאים המיוחדים

 תנאים מהותיים  .11.2

לעיל מהאמור  לגרוע  כי    מבלי  המפורטים  מובהר,  -11.2.4בסעיפים  התנאים 
התנאים מהותיים של ערבות ההצעה )להלן: "הלהלן ייחשבו לתנאים    11.2.1

 :"(המהותיים

 ; סכום ערבות ההצעה .11.2.1

 ;תקופת תוקף ערבות ההצעה .11.2.2

 ; ובלתי מותנית היות ערבות ההצעה אוטונומית .11.2.3
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מהיום בו )שבעה( ימים    7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
בכתב    נטיהרלוו  המאושר  הפיננסי  הגורםקיבל   עם  מנת"עבקשה   .

 הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר אופן הגשת  זאת מובהר, כי  
 יחשב לתנאי מהותי. ילא 

מקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את במובהר, כי   .11.3
, כהגדרתם  אחד מהתנאים המהותייםמדובר ב  לאוכל עוד  ,  תנאי ערבות ההצעה

זכות אחרת העומדת , אלעיל   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   לגרוע מכל  זי מבלי 
כל דין, תהא ועדת המכרזים על פי עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או ולו

ו/או להורות למציע לתקן את תנאי ערבות ההצעה  רשאית להתעלם מאי קיום  
לתקן את ערבות ההצעה,  הורתה למציע  עדת המכרזים  וערבות ההצעה. ככל שו

צעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה של יגיש המציע את ערבות הה 
תושב לו רק במקור    וההצעה המקורית שהוגשה על יד  ועדת המכרזים וערבות

ורק ככל   כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

את ו/או לגרוע ו/או להתנות  א יהיה רשאי לבטל  . המציע לתנאי ערבות ההצעה
על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת ערבות ההצעה המקורית שהוגשה  

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

בכך .11.4 המעוניין  שבדעתו    ,מציע  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי 
באמצעות שליחת העתק  "ע,  נתלהגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של  

וזאת    המפורטת במסמך התנאים המיוחדים,  ע"נת  לכתובת דוא"ל סרוק שלה  
בסעיף הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא  המיוחדיםל  3  עד    שאלות  הגשתל  תנאים 

 "(.ההצעה ערבות של תמוקדמ בחינה)להלן: " הבהרה

 ולהחזירה,  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית  נת"ע .11.4.1
 . שינוי ללא לאשרה או, תיקונים או הערות עם למציע

 לפרסם  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.4.2
, ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  ואף,  הערותיה  את  המציעים  לכלל
  מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות,  זה  נוסח  עם  בקשר   עמדתה  ואת

 טיוטת  נוסח  הוכן  שלבקשתו  המציע  זהות  השמטת  תוך,  זו  שבהזמנה
 . ההצעה ערבות

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

את  עקי נוסח  נתף  ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  "ע 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 קבוע בתנאים המיוחדים.ה למועד עדהערבות תעמוד בתוקפה  .11.6

מסמכי  תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי    ההצעהערבות   .11.7
בו מהצעתו טההליך חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  על , בהתאם  רם ההכרזה 

הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  
 . ההסכםסרב לחתום על 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    ע"נתהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 
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האח  ע"נתהאריכה   המועד  לגרוע את  מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  רון 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
תהא רשאית לחלט את  נת"ע , ע"נתשנדרש לכך על ידי במועד  ההסכםחתם על 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה א סכום ערבות  מלו
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על נת"ע

ור ערבות  , וכתנאי לשחרההסכםכבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי  .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת ערבות בנקאית,    נת"ע, יפקיד הזוכה בידי  ההצעה
למען הסר ספק יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   .ההסכם

 עם ההליך המכרזי )בדומה לערבות המכרז(. 

אחד   בכל   "ע תהא רשאית לחלט את הערבותתמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נ .11.11
 : מהמקרים הבאים

המכר  נהגמציע   .11.11.1 ניקיון    ז במהלך  בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה, 
 כפיים;

או    מסרמציע   .11.11.2 מטעה  מידע  המכרזים  בלתי   מידעלוועדת  מהותי 
 מדויק;

 ;מועד ההגשהבו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  חזרמציע  .11.11.3

הקבועות    ותלא פעל לפי ההורא  מציעה  ,שנבחר כזוכה במכרז  אחרי .11.11.4
עם הזוכה    ע"נתההתקשרות של    תבמכרז שהן תנאי מוקדם ליציר

 במכרז.

בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    מובהרלעיל,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 

וכי אין בו כדי אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב  
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

, בבקשה בכתב אשר  ההליךהמציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי   .12.1
למועד  תופנה   עד  המיוחדים,  בתנאים  המפורטת  נת"ע  של  הדוא"ל  לתיבת 

 .  תנאים המיוחדיםשאלות הבהרה כמצוין במסמך ההגשת האחרון ל

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.2

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה
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במסמכי   .12.3 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.4
באופן זהה לאופן בו מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות  

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.5
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

 ספק  הסר  למען.  של נת"ע  באתר האינטרנט  תפורסמנה  נת"ע לבקשות  ותתשוב
 אם   אלא  ,ההליך  למסמכי  נת"ע  של  התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי,  מובהר
  .כאמור בכתב בהודעה ניתנה

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.6
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

עם   בקשרנת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.7
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז )להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "(, יפורסמו  ההבהרותזה: "

http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   . , 
  הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן  לכל דבר ועניין, כאילו

בעצמה את ההבהרות )כולן או חלקן( בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.8 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. ומושתק

רשאית    ע"נתלעיל,    12.7בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף   .12.8
וזאת פיץ במישרין את ההב לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  הרות 

 רלוונטי ] באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות
 . [המיוחדים בתנאים השתתפות דמי סכום שנקוב ככל

של   .12.9 הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  אם ע"נתלמען  אלא   ,
כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק ו  מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים   ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .13.1
 המיוחדים.

נת"ע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .13.2
ועל   שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  דעתלתקופה  שיקול    הפי 

 .הבלעדי

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

http://www.nta.co.il/
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 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת(,  ע"נתבדיקת  לא  )אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
   .להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה

 : הבלעדי דעתה שיקול לפי, (חייבת לא  אך)רשאית  נת"עתהא  כן .15.2

 הבהרות או  /ו  נוסף  מידע  להמציא  בדרישה  שלישיים  לצדדים  לפנות .15.2.1
  עמידת  הוכחת  לצורך  ולרבות  מציע  של  להצעתו  ביחס  הסבריםאו  /ו

 . הסף בתנאי המציע

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 ;הליך זה

ובכלל   ואמות המידה  לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף .15.2.3
לאמץ   רשאית  תהיה  רחבה,  זה  על  או  פרשנות   דרישה לוותר 

שתיבחר   שהמשמעות  ובלבד  עם   תעלהפורמאליות,  אחד  בקנה 
היה  תבכלל זה,  הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז.    תכלית
לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם   תרשאי  נההמזמי

ביניהם מלאה  זהות  הוכחה  לא  וכן  אם  בדרישה להמי,  דרישה  ר 
 .אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  . יובהרבמסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  עמידת המציע בתנאי   לצורך 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

הסף   בתנאי  /  העמידה  ניסיון  פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם 
ובלבד   המציע,  הצעת  במסגרת  הוצגו  לא  אשר  וכיוצ"ב  פרויקטים 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

 לשלבים  בהתאם  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  הליך  כי,  ע"נת  בכוונת .15.2.5
 דעתה   שיקול  לפי  רשאית  תהיה  ע"נת,  זאת  עם.  להלןהמפורטים  

,  כאמור  הבדיקה  לשלבי   בהתאם   שלא  ההצעות  בדיקת  במהלך  לפעול
 בדיקת   זה  ובכלל  שלבים  או  שלב  של  הפרדה  או  איחוד  דרך  על  הן

 .המקדמיים בתנאים עמידה לצורך ניקוד לצורך שהוצגו פרויקטים

שלבי   .15.2.6 דו  כמכרז  שהוגדר  חובת במכרז  בתקנות  כמשמעותו 
 המכרזים:

 :ההצעה מסמכיבדיקת  – ראשון שלב .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
 ביחס   והן  המקדמיים  בתנאים  לעמידתן  ביחס  הן  ההצעות  ותיבדקנה
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 התנאים  בדיקת.  ההצעה  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים

" ולא תנוקד. מציע Go-No Go"  בסיס  על,  כאמור  תעשה  המקדמיים
המידע   מהצגת  להצעתואשר  המתייחסים  )ובכפוף    והמסמכים 

ההליך(   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 . תיפסל הצעתו -עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 

( האיכותי  הניקוד  של  ככל  (Qלקריטריונים  כמפורט  ,  נקבעוש, 
 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : כספית הצעה - נישלב ש .15.2.8

 ידי  על  הוגשה  אשר   2'  מס  מעטפה   תפתח ,  זה  בשלב .15.2.8.1
 בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  םבתנאי  שעמדו  המציעים

הכספיות   ותיבחנה ההצעותלעיל    15.2.7  בסעיף  לאמור
 של המציעים. 

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם תנאי הסף,   כל הסתייגות  או 

 : תרשאי נת"עתהיה  (," הסתייגות" :הלןלהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2

  לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;  .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כולה או חלקה,  כי    לנת"עמחדש, 

  ה הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת 
 .נת"עהבלעדית של  הוהחלטת

מסור .16.2 לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  דעת  הההחלטה  של   הלשיקול  הבלעדי 
 . ת"ענ

 הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   בקשת .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    ע"נת .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס )לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
וכן לזמן כל   לופין, בידיעתו המכוונת של המציע(,בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסויימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
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בקשר לטעויות אלה,   פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות
  במסמכי ההליך   לחברהוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  

  ובהתאם לשאר הוראות הדין.
רשאית )אך לא    נת"ע האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה    במסגרת

חייבת( לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  
בעל תפקיד / איש  מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה: )א( להחליף  

  / הסף  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  ממליץ   / לקוח  מטעם  קשר 
דרישות חובה; )ב( להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג 
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 ך הענקת ציון איכות למציע במכרז.סף/דרישות חובה, או לצור

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 . כחלק בלתי נפרד ממנה

הם   .16.4 כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות  המציעים  ומסכימים  מודעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   ע"נת

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    ע"נתו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 סמכות כאמור.  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים[]מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .17

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .17.1
בתנאי הסף  לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"(. במסגרת המפגש, תערוך  המפגש)להלן, יחדיו: "וביתר דרישות החובה  
ל המיוחדים ריאיון  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  ו/או    בעלי 

להנחיות   כמפורט   .ע"נתבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   ע"נתלעיל ולהלן, מובהר, כי  

ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הראיון לבעלי התפקידים  מציע, והכ
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .17.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 .על פי שיקול דעתה נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עש, יידרש המציע להציג בפני נציגי  במסגרת המפג .17.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  ע"נתבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 . , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדינת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .17.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

)בליווי   למפגש  הופיע  הרלוונטיים  לא  התפקידים  מטעמו(,  בעלי  המוצעים 
,  נת"ע באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  ד,  במיקום, במוע

עה ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצ
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

בעל/י תפקידים למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש  
 ים./השונ
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כי   .17.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
צעים על ידם המובעלי התפקידים  ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ו

כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 
 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ו .17.6 המוצעים מטעמו בעלי התפקידים  כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
  במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .17.7
הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  עת,  מהמציעים, בכל  
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג יהבהרות ו/או לב

  .שהם, הקשורים בהצעה

בזאת,   .17.8 מי  מובהר  להצגת  המציע  הזמנת  הרלוונטיים  כי  התפקידים  מבעלי 
של  המוצעים,   הצהרה  מהווה  לרבות   נת"עאינה  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 בעלי התפקידים מטעמו. כשירות 

התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג    בעליהצגת המציע ו .17.9
ך בקשר עם המצגת  ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיער

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 . ההליך מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .17.10
, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  ההליךוהתחייבויותיו של המציע במסמכי 

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לא יהיה במפגש על מנת להטיל לפסול את ההצעה בשל כך.    נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .17.11
לכל דבר  הליך  יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו לזה,  שינקבו בחו

ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 
 שהוא.  מין וסוג 

בעלי התפקידים  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ו .17.12
לבחון את עמידת המציע    נת"עמטעמו, תהיה  הרלוונטיים   גם  בתנאי רשאית 

ו/או   והסף  המקדמיים  ציון    בדרישותאו  /בתנאים  קביעת  לצורך  וכן  החובה 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

בעלי מ נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . המוצעים על ידי המציעהתפקידים 

  עיף על פי ס  נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .17.13

זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    17
מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  

 .רבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעיםבקשר לכך, ל
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 פסילת הצעות .18

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות    נת"ע .18.1
 שיוגשו במכרז. 

לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .18.2
 להלן:  לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט 

הינה בלתי סבירה, בין השאר  תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שנת"ע   .18.2.1
איכות שירותיה או האמצעים או התכניות    בכל הנוגע למחיריה או

למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה )כגון מחיר המיטיב 
 . ( ובין שהיא בלתי סבירה לרעהנהעם המזמי

לדחות הצעה,  נת"ע   .18.2.2 היא  שומרת לעצמה את הזכות  בו  בכל מקרה 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .18.2.3
את המשך השתתפות   , לא לאשרלפסול הצעה  תרשאי  תהא  נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
)לרבות הפסקת החוזה(, וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 

בהתקיים אחת   נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר,
הבאות מהנסיבות  יותר  משתתף   או  אשר  גוף  כל  או  למציע,  ביחס 

 :"(משתתףהלן: "ל) בהצעה מטעמו

הסף,  .18.2.3.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .18.2.3.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

  .ובכתב

הוראות   .18.2.3.3 של  יסודית  המכרזהפרה  לרבות מסמכי   ,
וההתחייבויות   לכלול במסגרת ההצעההמצגים  , שיש 

או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 
 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .18.2.3.4

משתתף   .18.2.3.5 אליואו  אם  קשור  הואשם   ,גורם  או   הורשע 
יש בה כדי להשפיע באופן   נהבעבירה אשר לדעת המזמי 

ועל הענקת השירותים )או חלק התנהלות  המהותי על  
שיש  מהם( בעבירה  לרבות  מסוג   ,קלון  עמה,  עבירה 

מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 
הגוף , כדי להשליך על יושרו או אמינותו של  נת"עלדעת  

הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת .  הרלוונטי
המוחלט   האת האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת

 .נת"עשל 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 28מתוך  20עמוד 

במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .18.2.3.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 הגשת ההצעה.  ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .18.2.3.7
 ( ימים ברציפות.30על שלושים )

שממועד  .18.2.3.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 .על החוזה

איזה  .18.2.3.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  , מהתחייבויותיו 

במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 
 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

ה .18.2.3.10 קבלת   משתתףאם  ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל 
בהליך,   ו, לצורך השתתפותנת"עהמוקדם של    האישור

 . מכרז, בקשר עם הלנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

ל .18.3 להודיע  נדרש  קרות    נת"עהמציע  בסעיף על  המפורטים  האירועים  מן  איזה 

סביר.    18.2 זמן  בתוך  המידע    נת"עלעיל  על  בהתבסס  החלטתה  את  תקבל 
וזאת מבלי לגרוע   לידיעתה,  וכן כל מידע אחר שיובא  ידי המציע  על  שיימסר 

של   למציע    נת"עמסמכותה  שתמצא   לידיה  אלהמצילהורות  כפי  נוסף  מידע 
 לנכון.

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .18.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .18.5
על פי    נת"עד אחר או נוסף לו זכאית  זכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סע

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 זכויות  שמירת .19

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .19.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

כלשהי,   .19.1.1 הצעה  לקבל  לשנות    לבטללא  חלקים  המכרז    אתאו  ו/או 
ו  עת  בכל  מסיבותממנו  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ,  תקציביות  מכל 

 לגרוע  מבלי.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  אחרת  סיבה  כל  או  ארגוניות
 את  רשאית לבצע  נת"עתהיה    זה  במקרה,  דין  כל  לפי  מסמכויותיה

  מכרז   לפרסם  או,  שלישיים   צדדים  באמצעות  או ,  בעצמה  הפרויקט
  . לכך   בקשר  תביעה  או  נה טע  כל  למציעים  שתהא  מבלי   והכל  חדש
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .19.1.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .19.1.3
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והנתונים   .19.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. שלא  .19.1.5

או לשנות את החלטת  תרשאי  נת"ע .19.1.6 עם    הלבטל  בדבר ההתקשרות 
, וללא כל זכות לפיצוי הבלעדי והמוחלט  העל פי שיקול דעתהזוכה,  
 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .19.1.7

 האפשרות  לרבות,  מהם  מי  עםאו  /ו  המציעים  עם  ומתן  משא  לנהל .19.1.8
 .כאמור ומתן משא לנהל שלא

  שיקול   וכל  תקציביים  שיקולים   לרבות,  רלוונטי   שיקול   כל  לשקול .19.1.9
 מן  למי  תהיה  ולא ,  הזוכה  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר

 תביעה  או  דרישה  כל,  בו  שיזכה  המציע  לרבות,  זה  בהליך  המשתתפים
במסגרת   .כאמור  ע"נת  החלטת  בגין ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר 

נת"ע,   של  שנתי  תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  קיימת    ולפיכךהליך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

בכל שלב של "ענת  רשאית  תהא,  דין  כל  פי  על"ע  נת   מסמכויות  לגרוע  מבלי .19.2  ,
  הצעה ו/או לא לבחור ב  לפסולולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 : הבאים מקריםמה אחד כלב

  עירוני  או  ממשלתי  גורם  עם  או  ע"נת  עם  בעבר  עבדו  אשר  מציעים .19.2.1
 עמדו  ולא(,  עירוניות  וחברות  עיריות,  ממשלתיות  חברות)לרבות    אחר

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  לעבודה  הנדרשים  בסטנדרטים
  חוות  לגביהם  שקיימת  או  לביצוע  זמנים  בלוחות  עמידה  העדר  לרבות

  ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  ע"נת.  עבודתם  טיב  על  שלילית  דעת
 ;לעיל כאמור לגורמים זה מסוג לפניה הסכמה, המציע

 הקשורים  מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל .19.2.2
 הוצא  או  פירוק  בהליכי  פתח  כאמור  שגוף  או,  פירוק  הליכי  מטעמם

 או ,  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שמונה  או,  נכסים  כינוס  צו  נגדו
 להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף

  לא   כאמור  שהליך  ובלבד ,  דומה  אופי  בעל  הליך   כל  או ,  נושים  להסדר
 ;"ענת ידי על מראש שאושר מבני שינוי או ממיזוג כחלק נעשה

  בו  במקרה  או,  פלילית  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה .19.2.3
 עבירה   עם  בקשר  חקירות  או  פליליים  הליכים  מהם  מי  נגד  מתנהלים

  קשור   תאגיד;  המציע:  להלן  המפורטים  הגופים  מן  אחד  של  פלילית
 ; המנויים מהגופים  במי משרה נושא; למציע

 של  דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות .19.2.4
  את  לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה"ע,  נת

 ; זה הליך פי על השירותים

 או ;"עלנת מוטעה או שיקרי מידע הגשת .19.2.5
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 .ההליך  מסמכי הוראות של הפרה .19.2.6

 [ התקנות להוראות בהתאם אומדן שנקבע ככל ]רלוונטי חריגה מאומדן  .20

מתעתדת לערוך אומדן של   ע"נתהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .20.1
)להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   )"

רשאית    ע"נתו/או על פי דין, תהיה  ההליך  נוספת העומדת לחברה על פי מסמכי  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

)כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית(,  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין    לבצע בדיקה בקשר עם  .20.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .20.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 21לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .20.1.3

כך  .20.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 ."(חלופיות הצעות )להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   ע"נתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .20.2
בהתאם להוראות    ע"נתפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 21סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .20.3
)א( לתקנות 23  -( ו1א)21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    ע "נתומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   ע "נתעל  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

( לתקנות, וזאת 2ה)17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

כי .20.4 בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות    המציעים  ומסכימים  מודעים  הם 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   ע"נת

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    ע "נתדרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כות כאמור.מהשלכותיה של הפעלת סמ

 הליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר ביטול ה .21

שומרת לעצמה   נת"עזה,    במסמך תנאים כללייםעל אף האמור בכל מקום אחר   .21.1
עם הזוכה במכרז, וזאת    ההסכםאת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  

ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 
 החלטתה. שתידרש לנמק את

ובין אם טרם   ההסכםהיה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם   .21.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  
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מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 

 אי בשל מציעה את זכיית ע"נת ביטלה.  ככל ששולמו  תשלום דמי השתתפות

העומדים  בכל לפעול רשאית ע"נת תהא בהתחייבויותיו,  עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   21.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .21.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 וסוג שהן בקשר לכך.  ו/או דרישה מכל מין

תבחר   ע "נתעם הזוכה ו/או    ההסכם יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל   .21.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    ע"נתשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  )אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
הצעתו של המציע/ים אשר מלבד  ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז )והכול, מבלי לבטל -שהיא על

עם הזוכה ובין אם  ההסכםאת ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם  
 ייתן כאמור מציעלמציעים ובין אם לאו(.    ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות  

 או ע "נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת  בכתב תגובתו את

 למציע בהצעה דומה  לפנות ע"נת רשאית  תהייה תגובה, כל מטעמו  ניתנה שלא

כי  מובהר, ספק הסר הלאה. למען וכן מכן, שלאחר במקום דורגה שהצעתו

 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו שההסכם המציע הצעת  שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו וכי

 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

ע תהא רשאית לבחור בהצעה "שוויון בין שתי הצעות או יותר, נתבמקרה של   .21.5
בחירה במציע עם   ובכלל זאת באמצעותהמתאימה ביותר, על פי שיקול דעתה,  

הליך תיחור נוסף   ולחילופין לקיים,  במכרז דו שלבי  ציון האיכות הגבוה ביותר 

(Best & Finalבין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על )-ע." די נתי  
  במסמך"ע  נת  ידי  על  מוגדרת  אשר  התמחור  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר

 כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע"ע  נת  מסמכות  לגרוע  כדי  המיוחדים  התנאים
  ת מקסימלי  תמורה , לרבות במקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  זה  בסעיף

תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה בו   ונת"ע  או הנחה מקסימלית
או  המקסימלית  ההנחה  את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון 

 .התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .22

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .22.1
לכתובת   מחלקת מכרזיםיע על ידי  ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למצ

 שתצויין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .22.2
שאיננו   מכרזיםגורם  יכול    -  מחלקת  לא  והמציע  תוקף  כל  לה  יהיה  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יה הדבר על אחריותו בלבד.יה -אחרת 
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בהתאם  .22.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
המצאת המסמכים הבאים למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכיה ובכלל זה  

 :ימים ממועד הודעת הזכיה 14בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .22.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .22.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשת ביצועהמצאת ערבות   .22.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .22.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  כשיר שני  בחור לעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .22.5
כשיר  . נת"ע תשלח הודעה ל״(הכשיר השנין: ״דעתה הבלעדי והמוחלט )להל

 .ההליך למסמכיבהתאם השני 

 ו לכל דבר ועניין, וכן חתימתומחייבת  תמשיך להיות תקפה    הכשיר השני  הצעת .22.6
לכל דבר ועניין,    ו( תמשיך להיות תקפה ותחייב אותועל ההסכם )כחלק מהצעת

ככשיר  אינו נחשב יותר כי הוא  לכשיר השני( הודעת נת״ע 1מוקדם מבין: )עד ל
חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא (  2; )שני

 ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. חודשים )כולל( 6חלוף  -נקבע 

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .22.7

בסעיף   האמורה  התקופה  במהלך  שהיא  סיבה  מכל  תהא   22.6במכרז  לעיל, 
כי ממועד ההודעה הוא הזוכה   לכשיר השני נת״ע רשאית )אך לא חייבת( להודיע  

בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניעה נת״ע כאמור, יפעל  במכרז. היה והודי
 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

   ההסכםחובת חתימה על  .23

, לרבות כל תיקון המצורף למסמכי ההליך  ונספחיו, בנוסח  ההסכםעל הזוכה לחתום על  
תבצע   תוך    בהסכם   ע"נתאותו  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע(,   המועד )ככל 

על כל נספחיו   ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ע" נתשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .24

עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע   ההסכםקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת  
ם אחר ו/או  עעל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר  אית בכל עת, ורש   ע"נתוהשירותים  

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .25

ו/או  .25.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

בע ו/או  מסמכי  במישרין  לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  ולא  ההליך  קיפין, 
להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או  



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 28מתוך  25עמוד 

, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 . נת"עובכתב של 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה    נת"ע .25.2

לעיל. כל העברה    25.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף
את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 

של   בכתב  שום  נת"עאישורה  לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה   ,
 תוקף.

 מגעים אסורים .26

המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם   .26.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 

שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות    ההליךאו    השירותיםבקשר עם  
 . ההליךמסמכי 

,  מטעמם  הפועלים  וכל,  המציע  עםבנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור   .26.2
  בקשר ,  אחר  במציע  כאמור  גופים  או  אחר  מציע  עם  במגע   ואלב  או  קשר  ליצור

 . ההליך או השירותים עם

  שיתוף  או  הסדר  יתקיים  אם,  דין  כל  ומהוראות  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי .26.3
 או  להשפיע  כדי  בו  שיש,  מהם  למי  הקשור  גוף  וכל,  המציעים  בין  כלשהו  פעולה

תהא ,  זה  הליך  נשוא  התחרות   את  להגביל  דעתה   שיקול  לפי  הזכות  לנת"ע 
  פעולה   שיתוף   או   הסדר  בכל  המעורב  גורם  כל   של  הצעתו  את  לפסול,  הבלעדי
 .כאמור

 יועצים לועדת המכרזים   .27

מנועים   , מי מטעמם או/ו הפרויקט  עם בקשר"ע לנת  כיועצים  המשמשים גופים .27.1
  הבאים  לכל  או ,  למציע  לייעץ  או ,  להליך  ההצעה  בהכנת  לייעץ  או  מלהשתתף

 קשור גוף  באמצעות ובין םבעצמ  בין , אחר עניין בכלו/או לייעץ למציע  , מטעמו
 .ובכתב מראש, לכך"ע נת אישור קיבלו אם אלא, הםאלי

משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .27.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

  הוראות  הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  או/ו  מציעים  לפסול   רשאית  תהא"ע  נת .27.3
 .זה סעיף

 ההליך מסמכי בבעלות  .28

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .28.1
של  ההליך   תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  המציעים   נת"עובנספחיו,  בלבד. 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

ניין, מכל מין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הק .28.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 
הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שינוי שיערך בהם,  
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( יערך  "המסמכים"(  אם  יחדיו:  רכושלהלן,  המלא  הינם  הבלעדי,  וקניינה  ה 
 . נת"עוהמוחלט של 

 סודיות .29

  בסודיות  לשמור  המציעים  מחויבים,  בהליך  המציעים  של   להשתתפותם  כתנאי .29.1
, כלשהי  אחרת  בדרך  לחשוף  או/ו  לפרסם,  למסור,  להעביר,  לגלות  ולא  מוחלטת
 בכל  או  פה  בעל  ,בכתב,  מידע  כל,  אדם  או  גוף  כל  בפני,  בעקיפין  או  במישרין

 נחשפו   אליו  אשר,  המכרז  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע,  אחרת  מדיה
 הכלול  למידע  חשיפתם  ובעקבות  בהליך  השתתפותם  ובמסגרת   עקב  המציעים
 . הציבור ברשות שהינו מידע זולת, ההליך במסמכי

  ושליחים  יועצים,  עובדים,  מנהלים  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע .29.2
 וזאת   ההליך  עם  בקשר  דעתם  את  לחוות  מנת  על  שיידרשו"(  נציגים, "זה  בסעיף)

 Need to Know)  הצורך  לפי  רק   להם  יועבר  הסודי  המידע   כי,  לכך  בכפוף

Basis .) 

  שימוש  כל בו  ייעשה  ולא בהליך השתתפות לצורך ורק אך  ישמש  כאמור המידע .29.3
 .אחר

 במקרה   או/ו  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  או/ו  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה .29.4
  הראשונה  דרישתה   עם  מיד  או /ו  שהיא  סיבה   מכל  בהליך  השתתפותו  שתיפסק

  כאמור   המידע  כל  את  לנת"ע  המציע  יחזיר,  מביניהם  המוקדם  לפי,  נת"ע  של
 העתקים   לרבות)  ממנו  העתק  כל  וישמיד  הנציגים  או  המציע  שבידי  זה  בסעיף

 צורה  בכל    או  צילומים,  הקלטות,  במחשב  רישומים,  פנימיים  עבודה  ניירות  של
  שנמצאים ,  ממנו  חלק  או  המידע   מנותח  או  משתקף  שבהן   הערכות  או/ו(  אחרת

  בידי   או/ו  המציע   בידי  יוותר  שלא   באופן,  הנציגים  בידי  או /ו  המציע  בידי
 . ממנו העתק או כאמור מסמך או מידע כל הנציגים

 המציע .  מטעמם  מי   או/ו  המציע  עם  הקשור   גוף  לכל  בנוגע   גם  חל   לעיל  האמור .29.5
 לאמור   יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה

 .זה בסעיף

 .1977-ז"תשל,  העונשין  חוק  לרבות,  דין  כל  מתחולת  לגרוע  זה  בסעיף  באמור  אין .29.6

מתחייב   הוא   להסכם כי  המצורף  התצהיר  לנוסח  בהתאם  להצהירהמציע    על .29.7
כמו כן, נדרש המציע להחתים את   מידע.הלשמור על סודיות מוחלטת של כל  

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .30

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .30.1
או חשש כאמור מכל מין  להם, במהלך תקופת מתן השי עניינים  ניגוד  רותים 

וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים )להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
  "(.עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .30.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 

התחייבויו ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  אחרות   תמילוי 
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ו/או   במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .בעקיפיןשלהם  מתחייב  המציע 
ו/או  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על  לנת"ע  להודיע 
התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה נת"ע רשאית, על פי  .30.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ומנת להימנע מאפשרות שיו

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 

ו מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  שירות ו/א
 יום ממועד הודעת הזכייה. 30או חשש לניגוד עניינים בתוך 

,  המניות  לבעלי   אישית  זיקה  של   קיומה  העדר  בדבר  הצהרה   ליתן   המציע  על .30.4
  אנשי   כל וכן המציע.  ע"נת   דירקטוריון  לחברי  או  ההנהלה  לחברי,  לשרים

 סוג  מכל עניינים  ניגוד להם יהיה  ולא שאין ויתחייבו יצהירו  טעמומ  המפתח

 .זה מכרז נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .31

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .31.1
נת"ע כפי כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .32

 המציע ידי  על ביטוחים לקיוםנת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .32.1

 שיזכה במכרז.

הסתייגות .32.2 להבהרות   הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 

הגשת ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך בעת  כי  ומודגש,  צורך מובהר  אין 
על נספח הביטוח כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח  כמו 

  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן
במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 

אית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רש
על פי   )הכל, מבלי לגרוע מזכויות נת"ע  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 (.לעיל 16.1 בסעיףמסמכי ההליך, לרבות כמפורט 

קיבול מ .32.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  בין היתר,  ינו, 

כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים מובהר,  ע על ההסכם.  "נת
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .33

)לרבות ההבהרות למסמכים אלה(,   מסמכי ההליךבסתירה    התגלתהבו  במקרה   .33.1
   את נת"ע באופן מיידי.על כך יעדכן המציע 

במסמך התנאים המיוחדים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור   .33.2
הכלליים בהסכ  ו/או  האמור  ההוראות   ,םלבין  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .יניהםהמחמירות מב



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 28מתוך  28עמוד 

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .34

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .34.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  )ו(  21  -)ה( 

כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע . מובהר  מכרזיםמחלקת  לתקנות, לאחר תאום עם  
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   )וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד(.

 לעיל. 7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .34.2

 ההליךסמכות השיפוט והדין החל על  .35

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .35.1
זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי   הליךעניין הקשור ו/או הנובע מ 

 ובין לאחר שנקבע בו זוכה. בהליך, בין טרם נקבע זוכה ההליך

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .35.2
ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה    בהליך, בין טרם נקבע זוכה  ההליךממסמכי  

נת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  כפוף לדיני מדי
 אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 שונות .36

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי  .36.1
יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום   17:00נת"ע )כולל פקס ודוא"ל( לאחר השעה  

 .שלמחרת

❖ ❖ ❖ 

 

 אישור המציע

 . הנ"ל במלואו הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 חתימת המציע   תאריך

 )חותמת וחתימה( 
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 124/2022ר ספמהסכם  

 
 , אחזקה , תפעול,ניהול  למתן שירותי

 שירותי מוקד וסיור  ו  ניקיון
   למבנה ולמערכות משרדי נת"ע

 
 

 בין 
 מ "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע   -  ע"נת

 
 

 לבין 
 

_______________________________ 
 

 ______________ח.פ 
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 תוכן עניינים 
 

 ההסכם

 

 נספחים:

 נספח ביטוח    -נספח א' 

 ספקאישור לעריכת ביטוחי ה  - 1א'נספח 

 השירותים / תכולת העבודה    -נספח ב' 

 תנאים כלליים  - 1נספח ב'

 מפרט מיוחד  - 2נספח ב'

 טבלת זימון פעולות והוראות אחזקה - נספח ג' 

 הנחיות מחשוב - 1'נספח ד

 ניהול מסמכים - 2'נספח ד

 אבטחת מידע לספקים בעלי גישה למערכות מידע של נת"ע  - 3ד'נספח 

 הבטחת איכות הנחיות  -נספח ה' 

 1976-ו", התשלחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי   -נספח ו' 

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך   -נספח ז' 

 התמורה -נספח ח' 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות - נספח ט' 

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים  -נספח י' 

 ניקיון ואחראי ניקיון ואחזקה לעובד עלות ערך שעת עבודה מינימאלית - נספח י"א

 לעובד בתחום האבטחה עלות ערך שעת עבודה מינימאלית  -1/נספח י"א

 ערבות ביצוע נוסח   - נספח י"ב

 תנאי מכרז      - גנספח י"



3 
 

 

 ___________ הסכם מספר 
 ________ שנת  ______________לחודש  ______ביום  תל אביבשהוסכם והותנה ב

 

 מ "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע - ע"נת   ב י ן:   

 חולון , 26הרוקמים מרחוב      

 ) "ע"נת" (להלן:     

 

 _____________________________   ל ב י ן:   

 ___________________ ח.צ.   / ח.פ.ע.מ. / 

 מרחוב _________________________________    

 )"ספקה" (להלן:   

 
המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לקידום ופיתוח מערכת תחבורה חברה ממשלתית    אנת"ע היו הואיל: 

 ;)"הפרויקט"(להלן:  לו עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב ובסמוך

ניהול, תפעול,  מגוון שירותים, לרבות שירותי  אשר יספק לה    ספקמעוניינת להתקשר עם    ע"נתו והואיל: 

של   למבנה ולמערכות  אחזקה, ניקיון, שירותי מוקד וסיור ושירותי מוקד מודיעין (פקידי קבלה)

נוספים  בחולוןע  "נתמשרדי   (להלן:  2  'ב  -ו  1'  ב  נספחיםבכמפורט    , ובמיקומים  זה   להסכם 

 ;)"המכרז" (להלן: 124/2022פומבי מס'  ולצורך כך פרסמה מכרז), "השירותים"

ו  ספקוה והואיל:  וכי יש לו את    ע"נתהצהיר כי הוא מעוניין לספק להגיש הצעה למכרז,  את השירותים, 

וכוח האדם המתאים לספק את השירותים ברמה מקצועית  היכולת, הידע, הניסיון, הכישורים 

 ות הסכם זה;גבוהה ובהתאם להורא

אמור בהסכם  כהגדרתם להלן, ובכפוף ל   כזוכה במכרז לצורך מתן השירותיםע בחרה בספק  "ונת הואיל: 

 ; נספחיו, לרבות זה

 שירותים כאמור כקבלן עצמאי, באמצעות עסק נפרד ועצמאי שבניהולו;  ע"נתהציע לתת ל  הספקו : והואיל

להתקשר בהסכם קבלני זה ניתנת בהסתמך על ההנחה המוסכמת כי יחסי הצדדים    ע"נתוהסכמת   : והואיל

  כל חבות כמעסיק   ע"נת, וכי לא תחול על  מעסיק-זמין בלבד, שאינם יחסי עובדמ-הם יחסי קבלן

 או מי מטעמו;  הספקכלפי 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא ופרשנות .1

 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה.   ןכותרות הסעיפים הינ .1.2
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 התקשרות והשירותיםאור הית .2

ונספחיו,    םשירותיע  "לנת  ןייתהספק   .2.1 זה  הסכם  בהוראות  היתר  ויטפל  כמפורט  בנושאים בין 

מובהר   .)"תכולת העבודה"או    "שירותיםה":  ביחד  (להלן  להסכם זה  2ב'    -ו  1ב'  נספחים  ב המפורטים  

שידרשו על ידי נת"ע  שירותים  ה   את כליכללו    ,מודיעין הסיור ומוקד  הניקיון,  האחזקה,  הכי עבודות  

מעצם טבעם ובלבד ש  ,אינם מוזכרים במפורש במסגרת הנספחים האמוריםביחס אליהם, גם אם  

, השירותים לעיל   האמורכלליות  מבלי לגרוע מ  .הנ"ל עבודות  הנכללים במסגרת  מדובר בשירותים ה

בתחום שונים  שירותים  ו  עבודותשיבצע הספק עבור נת"ע בהתאם להסכם זה כוללים, בין השאר,  

  של נת"עמשרדיה  של  ניקיון ואחזקה  ניהול, אדמיניסטרציה, מוקד מודיעין, שירותי מוקד וסיור,  ה

 .  וכיו"ב

עבודות  .2.2 כל  ביצוע  את  כוללים  זה,  הסכם  במסגרת  והתפעול  האחזקה  הניהול,  שירותי  כי  מובהר, 

שוטפ ואינה  שוטפת  אחזקה  מונעת,  אחזקה  לרבות  והתחזוקה,  ותיקון האחזקה  שבר  תחזוקת  ת, 

ליקויים לכלל התשתיות, המערכות והציוד המותקנים במשרדי נת"ע, לרבות חלונות, תקרות ביניים, 

חיפויי תקרה, שטיחים, חיפויים אחרים, דלתות, מערכת בקרת כניסה למשרדים, מערכות חשמל, 

קצ נקודות  וספרינקלרים),  (גלאים  אש  כיבוי  מערכות  חירום,  תאורת  מערכות תאורה,  לחשמל,  ה 

מוארים חירום  ושלטי  הבניין  שילוט  (כולל  שילוט  אינסטלציה,  אוויר,  נת"ע)  מיזוג  משרדי    (בתוך 

והכל באחריותו ועל חשבונו של הספק, ולמעט אם נאמר בהסכם חלקי חילוף,    אספקת  לרבות  וכיו"ב,

 במפורש אחרת.

ל פריט אשר יתקלקל או יפגע לתקן כל חלק ולהחליף כבמסגרת אחריות הספק כאמור, על הספק   .2.3

כלשהי לרבותמסיבה  בלאיבעקבות    ,  רגיל,  בשוגג,   ,שימוש  או  בזדון  ופגיעות  חבלות  התיישנות, 

ולמעט אם נאמר   וכל סיבה שהיא, גם אם לא הוזכרה לעיל,  , שריפותביודעין, או שלא ביודעין, גניבות

  בהסכם במפורש אחרת.

שירותים או כל חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות ספקים לבצע את ההזכות    ה אתע שומרת לעצמ"נת .2.4

 עמה ו/או שיעבדו עמה בעתיד.  אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים/קשורים

בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, בהתאם לאמור בכל דין, השירותים  הספק מתחייב לבצע את   .2.5

 ביצוע גבוהה ביותר.ובכלל זה במקצועיות, ביעילות, תוך שמירה על היגיינה וברמת 

ע ומי "תוך שיתוף פעולה, בתיאום ולשביעות רצונה המלא של נתהשירותים  הספק מתחייב לבצע את   .2.6

 מטעמה.

ע אשר מאשר כי "על הספק להציג טופס התחייבות חתום על ידי כל עובד שנכנס לעבוד במשרדי נת .2.7

ם שיחולו בנת"ע מעת בהתאם לנהליהעובד מסכים לביצוע מבדק מהימנות טרם תחילת העבודה,  

 . במהלך תקופת העבודה ,ע"על פי דרישת נתמבדקים מעת לעת לרבות ביצוע לעת, ו

תהא  "נת .2.8 הבלעדי,רשאיתע  דעתה  שיקול  פי  על  הספקלדרוש    ,  מטעם  מי  עובדים לשלוח  לרבות   ,

ו/או כל מבדק שתמצא לנכון  מזדמנים על    ,למבחני מהימנות  יושת  והתשלום בגין בדיקות כאמור 

כי אינה   ע"נתהראשונה של    הע עובד אחר מטעמו מיד עם הודעת"הספק יעמיד לרשות נת  .קהספ

עובד קיים כלשהו, לרבות עקב תוצאות מבחני המהימנות שיתקבלו ו/או מכל מעוניינת בשירותיו של  

 .סיבה אחרת
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הניקיון ואחזקה הניהול,  על כל עיכוב, תקלה או אירוע הקשורים בביצוע עבודות    ע"נתהספק יודיע ל  .2.9

על פי   ע"נתעל פי ההסכם, באופן מיידי וללא שיהוי. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד המגיע ל

ל נזק שייגרם  דין, הספק ישא בהפרש העלויות לרבות עלות תיקון כל  פי  ועל  זה  עקב   ע"נתהסכם 

 או אירוע כאמור.עיכוב, תקלה  

 ספקהתחייבויות והצהרות ה .3

  הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 

השירותים    ספקה .3.1 בתחום  ומומחיות  מקצועי  ידע  בעל  הינו  כי  בזה  ההתקשרותמושמצהיר   , א 

וב  יםהמאפשר בעצמו  השירותים  את  לבצע  עובדיםלו  תחום   אמצעות  ואשר  במשרדו  המועסקים 

  השירותים.מומחיותם הינו בתחום 

לנספח   1.1(כהגדרתם בסעיף    בחולון  הספק מצהיר כי השתתף בסיור מציעים שנערך במשרדי נת"ע .3.2

, במסגרת המכרז, לשם ")"ע בחולוןנת  משרדילהסכם, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו; להלן: "  1ב'

כן , ווכיו"ב, מאפייניהם המיוחדים, המערכות השונות שנמצאות בהם,  בחולון  הכרת משרדי נת"ע

לו   בעצמו,  הזדמנות  מלוא  שניתנה  בקשר  לבדוק  הבהרות  ולקבל  שאלות  נת"ע ללשאול  משרדי 

 1לנספח ב'  1.1ומשרדי תל אביב, כהגדרתם בסעיף    בחולוןהכלולים במכרז זה (לרבות משרדי נת"ע  

ות והמערכות השונות המותקנ  ")תל אביבמשרדי  להסכם, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו; להלן: "

מהמשרדים, המערכות בעצמו  התרשם  ראה ו. הספק מצהיר כי הוא  הדרושים  לשירותיםבהם ובקשר  

מתחייב כי אין ולא יהיו לו טענות והוא  ומצבם הפיזי והטכני,  ם  ותמורכב  ,המותקנות בהם, תיאורם

 ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות מחמת טעות, הטעייה, , לרבות טענות  לכל אלהבקשר  

 . כפיה, מום או אי התאמה או פגם כלשהו

הספק מצהיר כי בידיו כל האישורים והרשיונות הנדרשים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות  .3.3

ע "המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות לביצוע השירותים והעבודות עבור נת

זה הסכם  הוראות  פי  ההתקשרות  על  תקופת  בכל  כי  ומתחייב  וכן יחזיק  ,  האמורים  באישורים 

 , כשהם תקפים  ביצוע השירותים נשוא המכרזלצורך    מסמכי המכרז/חוזהב  םבאישורים המפורטי

 ע ככל שיידרש לכך. "וימסור העתק מהם לנת

עבודות כגון  יובהר כי במקרה שבו רשאי הספק להעסיק קבלן משנה לצורך ביצוע עבודה מסויימת (

כי קבלן המשנה מטעמו מחזיק   ספקהידאג    ,שירותי הדברה)  ווסיורים אשירותי מוקד אזעקה  ניקיון,  

ע  ", וידאג למסור העתק מהם לנת באישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים כשהם תקפים

 ככל שיידרש לכך.

ויהיה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב כי במשך כל תקופת   .3.4 יקיים  ההסכם הוא 

 אחראי לכל ההתחייבויות הבאות: 

סיור יהיה  סיור רכבי באזור גוש דן, כאשר למוקד  ו  אזעקה"ע מוקד  נתיעמיד לרשות  הספק   .3.4.1

 ."ע בחולוןנת ממשרדידקות נסיעה  10שלא יעלה על  במרחקרכבי קבוע 

את שירותי מוקד האזעקה מחזיק בכל האישורים הנדרשים על פי כל דין    שמפעילהגורם   .3.4.2

 . להפעלת מוקד בקרה אלקטרוני
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  תקף קבלן שירות  רישיון מחזיקהספק או מי מטעמו שמבצע שירותי ניקיון במשרדי נת"ע,  .3.4.3

  חוק (להלן: " 1996-"והתשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת לחוקא' 10 סעיף פי על

 . ")אדם חכו קבלני

עבודות הדברה   לביצוע  תקףהספק או מי מטעמו שמבצע שירותי הדברה מחזיק ברישיון   .3.4.4

 .מטעם המשרד להגנת הסביבה לקטילת חרקים ומכרסמים

ויציג, ככל שנדרש, כל אישור רישוי, היתר, הנדרשים על פי חוק ועל פי    ישיגהספק יחזיק,   .3.4.5

 דין וע"י כל רשות מוסמכת לצורך מתן השירותים. 

 תנאי מתנאי סעיף זה לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק.  קיוםמובהר כי אי 

יל, לרבות על כל צו ור לעמהספק מתחייב להודיע לנת"ע מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרתו כא .3.5

 שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן שירותים בהתאם להסכם זה.

, במומחיות ובמקצועיות ע"נתהמלא של    הלבצע את השירותים לשביעות רצונבזאת  מתחייב    ספקה .3.6

מקצועיים  והדרושים   סטנדרטים  פי  לביצוע    ספקה  .גבוהיםעל  הדרוש  כל  את  לעשות  מתחייב 

לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל    לשם כך,  להקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר עבודתוהשירותים,  

 את מלוא כישוריו לקידום הנושאים שבטיפולו. 

מתחייב להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן הדרושים לביצוע    ספקה .3.7

העובדים שייקבע.  הזמנים  ובלוח  גבוהה  ברמה מקצועית  על  השירותים  ה-שיועסקו  הינם   ספקידי 

 עובדים שתחום מומחיותם תואם את אופי השירותים הכלולים בהסכם זה. 

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי   ע"נתמאשר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך ש  ספקה .3.8

ללא ידו במתן השירותים, -המועסקים עלהעובדים  להחליף אחד או יותר מ  ספקלדרוש מהובכל עת, 

מתחייב להחליפו בהקדם האפשרי בעובד אחר בעל כישורים ויכולות   ספקוהצורך בנימוק כלשהו,  

 .  ע"נתידי -, אשר יאושר עלמתאימים

זמין  מתחייב  ספקה .3.9 על  להיות  שיידרש  השירותים  ע"נתידי  -ככל  מתן  לצורך   ,לשם  זה  ובכלל 

 ע"נתמצד  ו/או דרישה  בהקדם האפשרי לכל פניה    ה , ויעננהלת נת"עעבודה עם ה  השתתפות בישיבות

 כאמור. 

מומחה היה וסביר  שספק  לעשות כל דבר נדרש  מתחייב    ספקהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   .3.10

 עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

ל .3.11 לאפשר  מתחייב  פעולותיו "תנ הספק  את  לבקר  מטעמה  מי  או  השירותים,   ע  ביצוע  על  ולפקח 

כי אין   ,מובהר ומוסכם בזאתע בכל העניינים הנוגעים לביצוע השירותים.  "ולהישמע להוראות נת

 בין נת"ע ובין הספק ו/או מי מטעמו. ח הנ"ל כדי להקים יחסי עובד מעסיקבביקורת ו/או בפיקו

תקיני  ספקה .3.12 עבודה  וביחסי  מרבי  בתיאום  ולפעול  פעולה  לשתף  עם  מתחייב  אחרים ספקם  ים 

 , בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם.  ע"נתידי -המועסקים על 

כפי שינתנו מעת לעת, או מי שיוסמך מטעמה,    ע"נתמתחייב לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות    ספקה .3.13

וכן כל דיווח א חר כפי שיידרש הכוללות בין השאר, חובת דיווח על מכלול פעולותיו ותוצאותיהן, 

   .ע"נתמפעם לפעם על ידי 
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(שירותים שתימחורם משתנה,   לקבלת שירותים נוספים   ע"נת כי רק פניה של    ,מצהיר כי ידוע לו  ספקה .3.14

ב  ומפורטים  הצעתו  במסגרת  הספק  ידי  על  תומחרו  מס'    'ח  נספחאשר  בפרק  ביצוע  (  4(התמורה) 
(כח אדם נוסף   6ובפרק מס'    )נוספות לפי שעות עבודהביצוע עבודות  (  5בפרק מס'  ,  )עבודות נוספות

עבודות   ביצועבעלות    אתישלא    ע"נתותכובד על ידה, ולפיכך    ע"נתתוכר על ידי  לפי תמחור חודשי)  

 ע " נתידי  -עלהזמנת עבודה בכתב    ספק, אלא אם הוצאה לבמסגרת השירותים, כהגדרתם לעיל  ןשאינ

 לביצוע אותו שירות.  ע "נתידי -עלאישור בכתב  ספקאו שניתן ל

ע על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  "הספק מתחייב להודיע לנת  .3.15

 ת השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.  אוהאוסר או מגביל את יכולתו ליתן 

מחזיק הספק ו/או בו  , שא' לחוק קבלני כוח אדם10על פי סעיף  קבלן השירות  שרישיון  בכלל זה, ככל  

הניקיון עבודות  לביצוע  המשנה מטעמו  זה,    ,קבלן  הסכם  פי  על  ההתקשרות  תקופת  במהלך  יפקע 

ובאותו מועד לא יהיה בידי נותן שירותי הניקיון רישיון חדש, מתחייב הספק להודיע על כך בכתב 

ת הרישיון. במקרה פקיעפני המועד שנקבע לימים ל  30  - לנת"ע במועד מוקדם ככל שניתן ולא יאוחר מ

דרוש את החלפת קבלן המשנה למתן שירותי ניקיון בקבלן אחר ו/או לכאמור, נת"ע תהיה רשאית  

ידי קבלן אחר, המחזיק ברישיון כדין  ידי הספק אלא על  יבוצעו על  לדרוש כי שירותי הניקיון לא 

 . , ללא כל תוספת לתמורהכנדרש

או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר בהתאם / מתחייב להכין כל מסמך ו/או חוות דעת ו  ספקה .3.16

ובהתאם להנחיות בדבר   להסכם זה,  2'  ד  -ו  1'  ד  יםנספחכהמצורפות    ע" נתלהנחיות המיחשוב של  

או מי מטעמה   ע"נת אלא אם    להסכם זה,  'ה  נספחבוכמפורט    ע" נתידי  -הבטחת איכות כפי שיינתנו על

)  hard copyיוגש בכתב (  ע"נתמבלי לגרוע מהאמור, כל מסמך המוגש ל  יתנו לו הוראות אחרות בכתב.

 . ע"נת, לפי בקשת דיגיטאליתו/או במדיה 

מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס   ספקה .3.17

באופן שניתן יהיה   ,במסגרת מתן השירותים  ספקי הדי-הוכנו עלש  ,נתונים ו/או כל תוצר עבודה אחר

 במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.

ולא לעשות כל מעשה ,  , עובדיה ו/או הקשורים עמהע"נתתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי  מ  ספקה .3.18

 לעסקיה. ו הטוב האו פעולה העלולים להזיק לה, לשמ

או היתר לפי כל דין, הוא יפעל   ןרישיומתחייב בזאת, כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,    ספקה .3.19

 . ןהענייכנדרש, ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור, לפי 

יהיו בהתאם ידו במסגרתם  -וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על  מתחייב בזאת, כי השירותים  ספקה .3.20

ביש החלים  הרלבנטיים  ולתקנות  וובהתאם  ראל  לחוקים  הרשויות ללדרישות  של  קריטריונים 

 הרלבנטיות. 

, לרבות בהתאם למסמכי ההתאגדות מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת  ספקה .3.21

 ידו. -להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על ,ספקשל ה

 תקופת ההסכם .4

לתקופה   .4.1 הינו  זה  ביום יום  ב  התחילתש  חודשים,  24בת  הסכם  וסיומה   _________

  .")תקופת ההתקשרות הראשונה" (להלן:_________
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שנה  עד  בנות    תונוספ  תקופותבלהאריך את ההסכם    , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהא רשאית  ע"נת

ובלבד שתקופת ההתקשרות המקסימאלית לא תעלה על בכל תמהיל שתיבחר נת"ע,    , כל פעם  ,אחת

ת ההתקשרות בפועל תהיה כפופה להמצאת המסמכים הדרושים  הארכת תקופ) חודשים.  60ששים (

 להלן.   7.7על ידי הספק, כמפורט בסעיף 

ימים לפני המועד לסיומו של   30  -יאוחר מ  לאבכתב    ספקתימסר ל הודעה על הארכת ההתקשרות  

ב מההסכם.  אחת  הנוספותכל  ההתקשרות  ככל  תקופות  תוארך,ש,  ההתקשרות  כל   תקופת  יחולו 

 של הסכם זה.  הוראותיו

לעיל, ככל שהקבלן בהסכם זה הוא אינו הקבלן הקודם שביצע את    4.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .4.2

 כדלקמן:  בטרם תחילת תקופת ההסכם הקבלן ידרש  "),  היוצא  הקבלןהעבודות נשוא המכרז (להלן: "

ימי עבודה    2ורים שימשכו  ימים לפני תחילת תקופת ההסכם, יתייצב הקבלן לסי (שישים)   60 .4.2.1

על מנת לקבל סקירה מהקבלן היוצא , ביחד עם הקבלן היוצא,  בחולון  מלאים במשרדי נת"ע

נת"ע במשרדי  ולמתקנים  למערכות  למבנה,  הפעלתם,  בחולון  ביחס  אופן  לרבות  הצגת , 

(כמפורט וכיו"ב, וזאת לאורך יומיים מלאים  פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות  

 ); 1' לנספח ב 24בסעיף 

יתייצב מנהל האתר במשרדי נת"ע  ,  לפני תחילת תקופת ההסכם ש ימים  ה)  ת(שבע  7  במהלך .4.2.2

  תקופת (להלן: "   לצורך ביצוע חפיפה וקליטת המבנים, המערכות והמתקנים מהקבלן היוצא

 בגין תקופת החפיפה יהיה הקבלן זכאי לתמורה כמפורט בפרק התמורה להלן.  .")החפיפה

לעיל תיחשב לחלק בלתי   4.2.2למען הסר ספק מובהר, כי תקופת החפיפה כאמור בסעיף   .4.2.3

תקופת חפיפה  יהיה צורך בקיום  שבמקרה    ,כך. בהתאם לבין הצדדיםההתקשרות  מנפרד  

תחל עם תחילת תקופת החפיפה,    לעיל  4.1  על פי סעיףתקופת ההתקשרות הראשונה    ,כאמור

במהלך תקופת החפיפה יחולו על    .ימים  7חודשים ועוד    24תימשך  כך שהיא  תוארך    והיא

   , ככל שהן רלוונטיות לתקופת החפיפה. הצדדים כל הזכויות והחובות המפורטות בהסכם זה

פי שיקול דעתה הבלעדי -ת, באופן חדרשאי  ע"נת תהא  דלעיל,    4.1  ק"למרות האמור בס .4.3 ועל  צדדי 

ביצוע השירותים, ו/או להקפיא   תקופתעת במהלך  בכל  להביא הסכם זה לסיומו  ומכל סיבה שהיא,  

, והכל ע"נת כל טענה ו/או דרישה כלפי    ספקאת ההתקשרות לתקופה מסוימת, וזאת מבלי שתהיה ל 

ובהתראה שתפורט בהודעה    תיעשה בכתבבכפוף להוראות הסכם זה. הודעה על הפסקת ההתקשרות  

 . ימים מראש 60 -שתמסר לספק, אך בכל מקרה לא פחות מ

לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים באופן מיידי   4.3אין בסעיף   .4.4

על ידי  ההסכם של  ה הפרשל ההסכם על ידי הספק או במקרה של הפרה יסודית על פי כל דין, לרבות 

  .נת"עתוך המועד שנקבע לתיקונה על ידי אך שלא תוקנה שאינה הפרה יסודית  ספק ה

זכאי לפיצוי,   ספקמסיבה כלשהי, לא יהיה הו/או הקפאתו  עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו   .4.5

וכן  ,הפסקתומאו הנובע מהסכם זה ו/או ו/שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור 

מוניטין ו/או בגין פעולה שעשה או כספים  פגיעה בזכאי לקבל תשלום כלשהו בגין    ספקלא יהיה ה

ן העבודות שבוצעו  בגי, למעט יתרת התמורה המגיעה לו  שהוציא בקשר עם הסכם זה ו/או הנובע ממנו

ידו בפועל עד למועד   בגין שירותים שיבצע בתקופת ההודעה כמפורט על  תום ההתקשרות, לרבות 

 . לעיל 4.3בסעיף 
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 ספק, מכל סיבה שהיא, יציג הו/או מתן השירותים ו/או הקפאת ההתקשרותעם הפסקת ההתקשרות   .4.6

ידו עד אותו מועד וכל מסמך את כל החומר הרלבנטי המצוי בידיו, את העבודה שבוצעה על    ע"נתל

על הפסקת ההתקשרות מתן ההודעה  ימים ממועד    7תוך    ו/או מידע ו/או נתון המצוי בידו. בנוסף לכך,

וכל מסמך   חות, הידע והמידע, הנתונים"את כל המסמכים, הדו  ע"נתל  ספקהיעביר    ,ע"נתידי  -על

סיוע, ככל שיידרש, כדי שתוכל   ע"נתיעמיד לרשות    ספק. הדיגיטאליתוזאת גם במדיה    ,אחר שבידיו

עצמאי באופן  במידע  שתורה  להשתמש  מי  עם  חפיפה  ביצוע  לרבות  סיום ע"נת,  לאחר  גם  וזאת   ,

, אם תתעורר כזו, לא תהווה ע"נתלבין    ספקמוסכם, כי מחלוקת כספית ו/או אחרת בין ה  .ההתקשרות

מתחייב לעשות את מירב   ספק, וה ע "נתאחר ו/או ל  ספקעילה לעיכוב בהעברת הטיפול בשירותים ל

 כאמור תתבצע ביעילות ובמהירות האפשרית.  ע " נתבהמאמצים על מנת שהעברת הטיפול 

אישור ומבלי למעט,  כל אישור הנדרש על פי חוק, לרבות    ע"נת ל  ספקהעל הסכם זה יגיש    ועם חתימת .4.7

על פי  קבלן שירות לעבודות ניקיון  שיון  ר  ,בר תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה

קבלן שירות לעבודות רשיון  ,  א' לחוק קבלני כוח אדם לגבי הקבלן שיספק את שירותי הניקיון10סעיף  

ואבטחה   סעיף  שמירה  פי  שירותי  10על  שיספק את  הקבלן  לגבי  כוח אדם  לחוק קבלני   הסיור,א' 

אישור ,  1972  –רישיון ניהול משרד שירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב  

נספח , המצורף להסכם זה כ1976-ו"חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל, תצהיר לפי  עוסק מורשה

לום ' להסכם זה המהווה הצהרה בגין אי תשנספח זתצהיר המצורף כודין  - י עורך", חתום ומאושר ע'ו

, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם ע"נתמתחייב למסור ל  ספקדמי תיווך לגורמים מתווכים. ה

מס    ספקזה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון, או  

 מוסמך.  

 חומרים וציוד  .5

י .5.1 ו  ,ספקהספק  חשבונו באחריותו  ביצוע    כל  את  ,על  לצורך  הנחוצים  והחומרים  השירותים הציוד 

זה  להסכם  המצורפת  והחומרים  הציוד  ברשימת  המפורטים  החומרים  לרבות  בהסכם,  כמפורט 

 .2ב'  -ו 1 ב' יםנספח במסגרת

הספק מתחייב להשתמש בחומרים ובציוד שלא יגרמו נזק לרצפות, שטיחים, פרקט, ריהוט וציוד.  .5.2

קיימים תקנים רשמיים, ישתמש הספק רק בחומרים העומדים בדרישות היו סוגי חומרים שלגביהם  

תקנים אלו. השתמש הספק בחומרים ו/או בציוד, שלגביהם לא התקיים האמור לעיל, יהיה הספק 

בהם השימוש  לתוצאות  השימוש אחראי  עקב  שניזוק  פריט  כל  של  החלפה  ו/או  תיקון  לרבות   ,

 .בחומרים כאמור

, עם סיום ו/או ביטול ע"נתעל פי הוראת    .אחזקההניקיון וחסנת ציוד הלספק מקום לא  תקצה  ע"נת .5.3

ההסכם מכל סיבה שהיא, יפנה הספק את שטח האחסון ויותירו כשהוא מפונה מציוד ובמצב בו היה 

 . קודם לכן

של הספק, ושמירתם מפני    אחזקההניקיון ואינה אחראית לציוד ולחומרי ה  ע"נתמובהר בזאת, כי   .5.4

ותחזוקתו הינם   אחזקה הניקיון ווכן הטיפול בציוד ה  ,גניבה ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא

 פטורה מכל אחריות ביחס אליהם.  ע"נתבאחריות הספק בלבד, ומוסכם על הצדדים, כי 
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 העובדים  .6

בביצוע י מי מטעמו של הספק  ידהמועסקים על  עובדים  עובדי הספק ו/או    –   "העובדים"בהסכם זה,   .6.1

, ולרבות קבלני משנהעובדי  ו/או הנוכחים בבנין עבורו ו/או מטעמו ו/או בשירותו, לרבות  השירותים  

 . להלן) 6.14 -ו 6.13.1מנהל האתר והמפקח מטעם הספק (כהגדרתם בסעיפים 

  ע"נתהאמור לעיל אינו גורע מכל זכות השמורה ל   הפיקוח על העובדים הינו באחריות הספק בלבד. .6.2

 . ועל פי הסכם זה  בהקשר לכך על פי כל דין

   הספק יעסיק לצורך ביצוע העבודות רק עובדים המאושרים לעבודה בישראל לפי כל דין. .6.3

אישור חתום על ידי כל עובד ו/או כל אדם מטעמו אשר יעסוק   ע" נתכמו כן, הספק נדרש להציג בפני   .6.4

ו/או אישומים פליליים (גם אלו אשר   במתן השירותים על פי הסכם זה בדבר היעדר הרשעות פליליות

 . הסתיימו ללא הרשעה, בעבודות לתועלת הציבור וכיוב')

כל צורך לנמק החלטתה) (וללא  ולפי שיקול דעתה הבלעדי  תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת    ע"נת .6.5

והספק יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע   ,הפסקת העסקתו של עובד מהעובדים את  

נת"ע של  רצונה  לשביעות  אחר  בעובד  והחלפתו  ההסכם,  נשוא  זכות   .השירותים  תהיה  לא  לספק 

זה, אשר תהיה סופית. נת"ע בהתאם לסעיף  ו/או לא תהא חייבת לפצ  ע "נת  לערער על החלטת  ות 

לשפות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מהפסקת העסקתו של 

 . והחלפתו בעובד אחר לשביעות רצונה של נת"ע עובד כאמור

על  מראש שלא אושרו  מטעמושל אנשים  למשרדים הספק מתחייב לא להרשות ולא לאפשר כניסתם  .6.6

שאושרה כניסתו יחתום על התחייבות לשמירת סודיות והימנעות וכן ידאג הספק כי מי    ,ע"נתידי  

 .מניגוד עניינים כנדרש בהסכם

או /ניקיון והספק יהיה אחראי לכך שהעובדים יעזבו את המשרדים מיד עם סיום ביצוע עבודות ה .6.7

 להסכם זה.  'ב נספחבכל יום. כן יהיה הספק אחראי לכיבוי האורות כמפורט ב אחזקהה

לרבות, במכשירי   ,ע"נתהקיים במשרדי  י לכך, שהעובדים לא יעשו שימוש בציוד  הספק יהיה אחרא .6.8

ו/או נזק והוא ישא בכל תשלום ו/או הוצאה  טלויזיות,  הטלפון, בפקסים, במחשבים, במכונות צילום,  

 שינבעו משימוש כאמור.

ובשעות ק  , עובדים במספר מספיאחזקהאו ה/ניקיון והספק מתחייב להעסיק לצורך ביצוע עבודות ה .6.9

, כאשר כמות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה  אחזקההניקיון ו עבודה מספיקות לביצוע עבודות ה

 2ב'    נספחבש כמות המצויינת במפרט הטכני  ודות הניקיון לא יפחת מה בהעובדים שיועסקו בביצוע ע 

  )."המינימום מכסת"(להלן:  להסכם זה

שתעמוד  .6.10 מזכות אחרת  לגרוע  ומבלי  המינימום,  העבודה ממכסת  שעות  ו/או  העובדים  פחת מספר 

ב'    במקרה שכזה  ע"נתל   2(לרבות הטלת קנסות על הספק כמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח 

, אחזקה או ה/ניקיון ו, ימציא הספק, עוד באותו יום, עובדים נוספים לביצוע עבודות הלהסכם זה)

 . ע"נתכמכסת המינימום, אלא אם יקבל הוראה אחרת, בכתב, מ לכל הפחות

המתבצעות על ידי עובדיו, לרבות של כח האדם הקיים במשמרות העבודה    הספק יערוך רישום נוכחות .6.11

ורה תיחתימו כרטיסי נוכחות באופן ש   ועובדיהקבלן אחראי כי  בהקשר לכך,  .  מועד מתן השירותים
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נוכחות  השרדיתקין במי  ספקכי השל נת"ע  להם המזמינה, לרבות דרישה    ע"נת  .על חשבונו  ,שעון 

 עת ולדרוש השלמת מכסת המינימום.  תהא רשאית לבדוק את נוכחות העובדים ושעות העבודה בכל

 ע.  "לנתע תדרוש זאת, יעביר הספק את רישומי הנוכחות של עובדיו "ככל שנת

רשאית, נוסף על כל זכות אחרת שתעמוד לה במקרה   ע"נתימום, תהא  לא עמד הספק במכסת המינ .6.12

ל דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  סכומיםכזה  מוסכם  כפיצוי  שיעור במהתמורה    קזז  אותו 

, וזאת  (באחוזים) שבו פחתו שעות העבודה בפועל משעות העבודה הנדרשות על פי מכסת המינימום

, לקזז פיצוי מוסכם משתלומים המגיעים ממנה להטיל על הספק קנסותמבלי לגרוע מזכותה של נת"ע  

 . להסכם זה 2' ב נספחכמפורט במפרט הטכני המצורף כ לספק, וכו',

 האתר מנהל .6.13

מנהל האתר שהוצג על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז ישמש כמנהל האתר מטעמו (להלן:  .6.13.1

ביחס לשירותים שינתנו על    יובהר, כי מנהל האתר ישמש בתפקיד זה הן").  מנהל האתר"

במיקומים  הספק  ידי  על  שינתנו  לשירותים  ביחס  והן  בחולון  נת"ע  במשרדי  הספק  ידי 

 אחרים, לרבות משרדי תל אביב, וזאת ללא כל תמורה נוספת. 

יימצא הוא ו מנהל האתר יהיה עובד של הספק, הוא יועסק על ידו בהיקף של משרה מלאה,  .6.13.2

החל  במשרדים   עבודה,  יום  ועד    8:00  -מבכל  בבוקר)  אחה"צ)    17:00(שמונה  לכל (חמש 

 ע.  "לפי דרישת נתבכל שעה אחרת הפחות, וכן 

הספק מתחייב שלא להשעות את מנהל האתר, לפטרו, להעבירו מתפקידו, להוציאו לחופשה   .6.13.3

וכיו"ב, מבלי שנמסרה על כך הודעה מראש ובכתב לנת"ע, זמן סביר מראש, ונת"ע נתנה לכך 

 הסכמתה. 

את מנהל להחליף    ספקתהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לדרוש מה  ע"נת .6.13.4

  כישורים   בעל  אחר  בעובדמתחייב להחליפו בהקדם האפשרי    ספקהבמקרה כאמור  , והאתר

 ע. "ידי נת-על יאושר אשר, מתאימים ויכולות

במקרה שבו מנהל האתר לא יהיה מסוגל לבצע את תפקידו בהתאם להוראות הסכם זה,   .6.13.5

מכל סיבה שהיא, באחריות הספק למנות, ללא דיחוי, מנהל אתר אחר תחתיו, בין באופן 

 זמני או קבוע, ובלבד שניתן אישורה של נת"ע לזהות מנהל האתר המחליף. 

 בכל עת, כל אלה: ,מי שמתקיימים אצלובכל מקרה, מנהל האתר יהיה  .6.13.6

לביצוע עבודות חשמל בהתאם   מוסמךחשמלאי    –  הכשרה מקצועית  /  השכלה .6.13.6.1

 . 1954 –תשי"ד , לחוק החשמל

ניהול, תפעול למתן שירותי  בניהול אתר  לפחות  יון  שנות ניס)  4(ארבע  בעל    -   ניסיון  .6.13.6.2

כולל    לפחותר  "מ  5,000ששטחו  משרדים    של מבנהאחזקה  ו ולא  (שטח ברוטו 

  .ובוהמתקנים , לרבות המערכות חניונים)

פעילות .6.13.6.3 מקיף    -  תחומי  אלקטרומכניותידע  אוויר    ,במערכות  מיזוג  חשמל, 

בואינסטלציה   וכישורים  בתחום  יבוידע  עבודות  מיזוג  צוע  ,  אוירחשמל, 

 . וכדומה , נגרותבניה, צבע, , מסגרותאינסטלציה
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ב .6.13.6.4 עצמאית  עבודה  ויכולת  מערכת  ידע  ניהול הפעלת  מסוג  ממוחשבת  משרדית 

  משרד, ניהול אחזקה, ניהול מחסן וכדומה.

קריאה והבנה של חומר מקצועי (אנגלית  ו  )ידיעה מלאה(עברית    -   ידיעת שפות  .6.13.6.5

 . )ויכולת שיחה שוטפת

מנהל   .6.13.7 של  ותפקידיו  מאחריותו  לגרוע  למשרתו, האתר  מבלי  ונלווים  נובעים  שאלה  כפי 

יחולו ההוראות הבאות בקשר עם תפקידיו של    , זה   בהסכםלאלה המפורטים  ולשירותים  

  :האתרמנהל 

 ע "נתכל הוראה שתמסור    ישמש כאיש קשר של נת"ע עם הספק.  האתרמנהל   .6.13.7.1

 , יראו אותה כאילו נמסרה לספק.מנהל האתרל

 . נת"עע"י  ככל שיידרש ישתתף בישיבותהאתר מנהל  .6.13.7.2

ימסור דיווחים שוטפים וכן עדכון על כל מקרה חריג שבאחריותו האתר  מנהל   .6.13.7.3

 נת"ע. של  ת מחלקת הלוגיסטיקיה/למנהלו/או באחריות הספק, 

את זמינותו טלפון נייד סלולארי, אשר יאפשר  האתר  הספק יעמיד לרשות מנהל  .6.13.7.4

, וכן  17:00למקרים חריגים שמעבר לשעות הפעילות במשרדי נת"ע, לאחר השעה  

 נם ימי עבודה במשרדים. בימים שאי

ל .6.13.7.5 זמין  יהיה  האתר  הצורך,    ם חירוקריאות  מנהל  פי  כולל   24על  ביממה  שעות 

 שבתות וחגים.

ידאג כי למנהל   .6.13.8 ני פעיל, באמצעותו נת"ע, עובדיה, ויש חשבון דואר אלקטרהאתר  הספק 

עניין שב בכל  עימו קשר,  ליצור  יכולים  לתת  האתר  חומי אחריותו. מנהל  תואחרים  ידאג 

שעות ממועד   24וזאת בתוך    מצעות חשבון הדואר האלקטורני שלומענה לפניות אליו בא

עבודה) ימי  חג, שאינם  ובערבי  בחגים  בסופי שבוע,  (למעט  נקבעו   ,הפנייה אליו  אלא אם 

 . לוחות זמנים אחרים למענה לפניות במפרטים המצורפים להסכם

,  שלו, ספקים של נת"ע   יהיה אחראי לתאום מול ספקים  האתרמנהל    במסגרת אחריותו, .6.13.9

וכיו"ב, אשר   של הספק, קבלני משנה של נת"ע,  נותני שירותים ואנשי תחזוקה, קבלני משנה

לגרוע מכלליות  ומבלי  עבור נת"ע במשרדיה (כגון,  אמורים לבצע שירותים, עבודות ופעילות  

שירותי  האמור,   טכנאי  משרדי,  ציוד  רשויות ספקי  ביקורות  אינטרנט,  טלפוניה,  חשמל, 

  מוסמכות בקשר עם תפעול המשרדים, וכו').

שירותים שונים במשרדי נת"ע, לרבות (ומבלי  של ביצוע מנהל האתר אחראי לתאום מראש .6.13.10

לגרוע) עבודות תחזוקה ובינוי, מול נציגי הנהלת הבניין מקבוצת עזריאלי, מהם שוכרת נת"ע 

ר ספק, ביצוע שירותים שונים במשרדי נת"ע עשויים להיות כפופים  למען הס  את המשרדים.

 למגבלות שונות מכוח הסכמי השכירות של נת"ע בבניין. 

הספק מתחייב להעמיד   –  ")מפקח מטעם הספק"בהסכם זה:  (  מנהל אחראי בצוות הניהול של הספק .6.14

ממנהל  בכירה  לטובת נת"ע ולצורך ביצוע השירותים מנהל אחראי בצוות הניהול שלו, ברמת ניהול  

של  ההיבטים  האתר שבמשרדי נת"ע, אשר יוכל להעניק סיוע ותמיכה למנהל האתר ולנת"ע במגוון  
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ל ומערכות, אבטחה, השירותים (ובכלל זאת, שירותי תפעול, אחזקה ותחזוקה, ניקיון, הדברה, חשמ

 כוח אדם ומודיעין). 

  נספח כמפורט במפרט הטכני שב ,הספק יבקר במשרדי נת"ע, לכל הפחות פעם בשבועהמפקח מטעם 

עם מנהל  יתעדכן    ובמסגרת ביקורו  ,במידת הצורך על פי דרישה וללא עלות נוספתכן  ו  ,להסכם זה  2  'ב

השירותים, ויגיש למנהל האתר סיוע ניהולי  לגבי ביצוע השירותים, יעקוב אחר סטטוס ביצוע  האתר  

 . לשם השלמת מטלות שונות

 תחשב הפרה יסודית של ההסכם. להסכם זה לעיל,  6.14 - 6.13כל הפרה של הוראה בסעיפים  .6.15

 שמירת זכויות עובדים  .7

בהתאם   הספק מתחייב להעסיק כדין את עובדיו, לשלם להם שכר ולהעניק להם זכויות ותנאי עבודה .7.1

בסעיף  להו המפורטים  העבודה  חוקי  לרבות  דין,  כל  וההסכמים   9.5ראות  ההרחבה  צווי  להלן, 

"),  חוקי העבודה והסכם זה (להלן: "  לפי העניין,  ,השמירהענף  ו  הקיבוציים הרלוונטיים לענף הניקיון

לעת מעת  שיתעדכנו  במסגרת   הספק.  וכפי  הניקיון  עובדי  של  העסקתם  תנאי  כי  ומצהיר  מתחייב 

מתנאי   התקשרות יפחתו  לא  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  והן  במכרז  להצעתו  הנוגע  בכל  הן  זו, 

העבודה המוסכמים כהגדרתם בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון 

היא "גוף ציבורי" לעניין הוראות החוק הנ"ל,  נת"ע  . מובהר בזאת כי  2013-בגופים ציבוריים, התשע"ג

שיועסקו על ידו או על ידי קבלן משנה מטעמו, ועל העובדים    הספקו חלות עליה, על  ולכן הוראותי 

 .התקשרות זולצורך 

אי קיום חובות הספק בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה ולפי כל דין, יהווה הפרה יסודית של  .7.2

 . ההסכם

החוק (להלן: "  2011  –הספק מצהיר, כי הוא מודע לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב   .7.3

"), ומקיים אחר הוראותיו; וכי הוא בקיא בכל המועדים והתנאים הקבועים בחוק להגברת האכיפה

תשנ"ו כוח אדם,  קבלני  ידי  על  עובדים  עם   1996-העסקת  בקשר  לרבות  מכוחו,  שהוצאו  ובתקנות 

רישות לשם קבלת קבלת רישיון קבלן שירות ומתן השירותים, וכי למיטב ידיעתו הוא עומד בכל הד

 ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו).  להסכם זה שבתוקף יצורףהרישיון. (רשיון קבלן השירות 

כי התמורה על פי הסכם זה לא התקשרה בהסכם זה בהתבסס על הצהרת הספק,  נת"ע  מובהר כי   .7.4

ח  נספתפחת מעלות שכר שעה מינימלית והעלויות הנוספות של הספק כולל רווח, כפי שהם מוגדרים ב

לספק  י"א בפועל  התשלום  וכי  זה;  במכרז   להסכם  להצעתו  של בהתאם  עבודה  שעת  מערך  גבוה   ,

 . העובדים המועסקים לצורך קיום הסכם זה

על כל דרישה (לרבות תביעה אזרחית או פלילית) שקיבל בקשר   ימתחייב לדווח באופן מייד  הספק .7.5

, וזאת מגורם כלשהו, ובכלל  או שהיה מוצב בנת"ע  ע"נתלהפרה או פגיעה בזכויות עובד שלו המוצב ב

זה מצד גורמי אכיפה, מהעובד ו/או מי מטעמו, מארגון עובדים, מארגון העוסק בקידום זכויותיהם 

 ר. של עובדים ו/או מכל גורם אח

על כל הליך שנפתח נגדו (בין פלילי ובין אזרחי) ו/או   ,באופן מיידי  נת"ע,נדרש לדווח ל   הספקבנוסף,   .7.6

או כל גורם אכיפה אחר, בקשר   והתעשייהי משרד הכלכלה  "לגבי הליכים תלויים ועומדים כנגדו, ע

הוצבו ב  כלל  עם עובדים אשר אינם מוצבים או  לרבות  לרבות הליכי חקע"נתעובדיו  ולרבות ,  ירה 
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הליכים למתן התראה מנהלית או כוונת חיוב כמוגדר בחוק להגברת האכיפה או הודעה על הטלת 

 עיצום כספי. 

ל .7.7 ימציא  שהספק  לאחר  רק  תמומש  בהסכם  הקיימת  אופציה  במסגרת  ההתקשרות    ע "נתהארכת 

ההצעה למכרז ביחס לתקופה שממועד הגשת    ב/3מספר    כטופסתצהיר בנוסח המצורף לתנאי המכרז  

 , במהלך שלוש השנים שקדמו למועד ההארכה, בעל זיקה אליואו    ועד למועד ההארכה. היו לספק

במקרה בו במהלך או  ת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה,  ופלילי   ותעבירשתי  בהרשעות  

ידי מינהל    על  עיצום כספי  בעל זיקה אליוהספק או  הוטל על  שלוש השנים שקדמו למועד ההארכה,  

מבין או יותר,  עבירות    6גין  ב  )"מינהל ההסדרה"תעשייה (להלן:  ו  כלכלההההסדרה והאכיפה במשרד  

 , לא תמומש האופציה להארכת ההתקשרות בהסכם זה. העבירות המנויות בחוקי העבודה

או שהיו   נת"עמתחייב לתקן באופן מיידי כל הפרה או פגיעה בזכויות עובדיו המוצבים אצל    הספק .7.8

  ובכלל זה: או עבורה,/וה מוצבים אצל

לדרישת  תיקון   .7.8.1 לע"נתהפרה בהתאם  הודעה שנמסרה  בגין  דרישה  לרבות  בדרכים   נת"ע, 

ידי הספק בתוך  להגברת האכיפה  ) לחוק3( (א)25הקבועות בסעיף   על    15. ההפרה תתוקן 

 ;ע"נתימים מיום דרישת 

הפרה בהתאם לתלונות מצד עובדיו אשר ימצאו כנכונות ומוצדקות. ההפרה תתוקן תיקון   .7.8.2

 ימים מהמועד בו התקבלה התלונה; 15על ידי הספק בתוך 

גורמי אכיפה תיקון   .7.8.3 ידי  הפרה בהתאם לדרישת תשלום לעיצום כספי שנמסרה לספק על 

ידי הספק בתוך  ע"נתאו שהיה מוצב ב  ע " נתיחס לעובדו המוצע בב  7. ההפרה תתוקן על 

 ימים מהמועד שנמסרה לו על ידי גורמי האכיפה;

בחוק להגברת   םו/או הודעה על כוונת חיוב (כהגדרת  תהפרה בהתאם להתראה מנהליתיקון   .7.8.4

או פגיעה בזכויות האכיפה) ו/או הודעה על כל הליך אחר מגורם אכיפה כלשהו בגין הפרה  

נותן השירות בתוך  ע"נת או שהיה מוצב ב  ע"נתעובד המוצב ב ידי  על    30. ההפרה תתוקן 

 ימים מהמועד שנמסרה לו הודעה כאמור. 

לרבות ביצוע תשלומים והענקת זכויות רטרואקטיביות לעובד,    –  "הפרהתיקון  "בסעיף זה:  

 כמתחייב על פי כל דין. 

 פניות עובדיו, ובכלל זה: הספק יקים מנגנון לטיפול ב  .7.8.5

תלונות  .7.8.5.1 להגשת  אפשרותם  על  עובדיו  את  ויידע  מטעמו  אחראי  ימנה  הספק 

 לאחראי מטעמו;

בכל פניה בנוגע לתנאי העסקתם בתוך    ע"נתספק ייתן מענה לעובדיו המוצבים בה .7.8.5.2

 ימי עבודה;  5

ידווח ל .7.8.5.3 ישירות    ע"נתהספק  על אופן הטיפול בכל הפניות שהופנו  אחת לרבעון 

 ; ע"נתוהן על ידי עובדיו המוצבים ב ע"נתאליו, הן על ידי 

העובדים ה .7.8.5.4 את  יידע  ל  ספק  ישירות  לפנות  אפשרותם  לתנאי   ע"נתעל  בנוגע 

 העסקתם;
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הספק יחלק לעובדיו דף מידע ובו פרטי ההתקשרות לפניות ולתלונות העובדים   .7.8.5.5

"). האגרת לעובד תינתן לעובדים במועד אגרת לעובדת"ע (להלן: " אצלו ואצל נ

וכן תצורף לתלושי השכר של כל אחד מהעובדים    תחילת עבודתם במשרדי נת"ע

בין הצדדים אחרת בכתב. הספק  יקבע  לפחות אחת לששה חודשים, אלא אם 

ישמור תיעוד באשר למסירת האגרת לעובד ויאפשר לנת"ע לקבל עותק מתיעוד 

 . כל עתזה ב

תקים אצלה מנגנון למסירת תלונות ו/או הודעות בדבר פגיעה בזכויות עובדי הספק   ע"נת .7.8.6

ף פעולה בכל בירור כאמור, תהמוצבים אצלה וכן מנגנון לבירור התלונה. הספק מתחייב לש

 5ולספק את מלוא המידע הרלוונטי שיידרש לבירור התלונה באופן מיידי ולא יאוחר מתום  

 . ע" נתרה דחוף, לפי שיקול דעת ימי עבודה או לפני כן במק

ובכל מועד אחר עליו תורה   , לפחות אחת לתשעה חודשיםע"נתהספק מתחייב להמציא ל .7.8.7

,  ו/או בודק שכר מוסמך, בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפהח  " בדיקה של רו  ,נת"ע

זה, ב והסכם  העבודה  דיני  לפי  עליו  החלים  והתשלומים  החובות  בכל  עמידות  עם  קשר 

בעניינים,  .  לפחות מהעובדים  10%לגבי  שנערכו   בניגוד  יפעל  לא  בודק השכר  ו/או  רוה"ח 

ובכלל זה לא יהיה עובד של הספק או עובד של בעל זיקה אליו או נושא משרה אצל הספק 

   או אצל בעל זיקה אליו.

 תביקור .7.9

שיבוצעו    שיתוף פעולה עם הביקורת: הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות .7.9.1

יחידת הביקורת באגף החשב הכללי, מינהל ההסדרה, משרדי נת"ע או מי מטעמה,  על ידי  

ו/או עם כל גורם מקצועי, אשר ימונה על ידי החשב   , רשות החברות הממשלתיותהממשלה

. במסגרת הביקורת יידרש הספק שות החברות הממשלתיותאו ר  הכללי או משרדי הממשלה

הלאומי, לקרנות פנסיה    להמציא, בין היתר: אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח

; ע"נתעבור    ניקיון ואחזקהמתן שירותי הוגמל, ועוד; תלושי שכר של עובדים המועסקים ב

  לביקורת. אחר הרלוונטי וכל מסמך

נת"ע או כל גורם אחר ה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי  מתחייב לשתף פעול הספק  

לעיל,   כלפיו.  כאמור  שיעלו  בירור תלונות  בעת  פעולה  זה,  ולשתף  פניה של  בכלל  גוף בכל 

לצורך קבלת פרטים, מידע ו/או מסמכים כלשהם בקשר עם העסקתו של עובד  מבקר לספק  

ה כלשהם,  עובדים  ויק  ספאו  פעולה  את  ישתף  והמסמכים עביר  המידע  הפרטים,  כל 

 ה. פנייהימים ממועד  7 -שהתבקשו בהקדם האפשרי, ובכל מקרה בתוך לא יותר מ

טיפול בממצאי ביקורת: נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים  .7.9.2

ל העתקים  עם  לספק  הספק ע"נתבכתב  ההסדרה.  ולמינהל  הממשלתי  הרכש  למינהל   , 

ח, המפרט את תיקון הממצאים "ימים תצהיר בכתב בחתימת רו  30ך  מתחייב להמציא בתו

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

התשלום הבא לספק יושהה עד לקיום תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא 

על פי תנאי ההסכם   ע" נתכויות  יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא ז

 וכל דין. 
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או ממינהל   ע"נתימים על כל תלונה שתועבר אליו מ  30הספק מתחייב להשיב בכתב בתוך   .7.9.3

. בתשובתו יפרט הספק ע" נתההסדרה בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו ב

 את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה. 

 עובדים  זכויות הפרת .7.10

נת"ע ובין בדיקה שערכה    /   , בין בביקורתספקונמצאה הפרה של זכויות עובדים ע"י ההיה   .7.10.1

לפי   בעקבות כל הליך אחר, זכאותו של הספק לקבלת תמורה כלשהי תוקפא או תבוטל, 

עד לתיקון מלא של ההפרה על ידי הספק, לשביעות רצונה של נת"ע. שיקול דעתה של נת"ע,  

פי הסכם זה ל  עזכות נת"ע  אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד, טענה ו/או תביעה העומדים ל

 ין.פי כל דל ו/או ע

ל .7.10.2 שיתברר  לעובדיו,  הספק  ש נת"ע  ככל  הנדרשים  התשלומים  בכל  נושא  ידרש הספק  אינו 

ונת"ע תהיה רשאית לחלט , בערכם הריאלי,  ביתר  את התשלומים ששולמו לונת"ע  להשיב ל

פי ההסכם   לנת"ע ע והכל מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר שנתון ל  את ערבות הביצוע,

 פי כל דין. ל וע

ונמצאה   .7.10.3 ההיה  ע"י  עובדים  זכויות  של  תהיה  ספהפרה  הספק רשאית  נת"ע  ק,  את  לחייב 

 .2נספח ב' ב , כמפורטפיצוי מוסכם ב

 קבלני משנה הספק ו .8

יהיה יהיה  חשמל ועוד,  התחזוקה,  הניהול, התפעול, השירותי    את(בין השאר)  יבצע  מנהל האתר אשר   .8.1

שירותי הניהול המפורטים בהסכם, אחראים לבצע בעצמם את  יהיו  עובד של הספק. הספק ועובדיו  

   שלא באמצעות קבלן משנה.

הינה אחריות כוללת למתן השירותים כלפי  ההסכם  אחריותו של הספק לקיים התחייבויותיו על פי   .8.2

הספק ידאג    באמצעות קבלני משנה.  מסוימים  יהיה רשאי לבצע שירותיםהספק  על אף האמור,  נת"ע.  

דרישות נת"ע בקשר לשירותים שאותו קבלן משנה צפוי לבצע.  לעגן בהסכמים מול קבלני המשנה את  

לא תעמוד לו כל טענה ו/או זכות בקשר ובכל מקרה, הספק לא יוכל להעביר אחריותו על פי הסכם זה,  

 לכך (לרבות טענות בקשר לתיפקודם של קבלני המשנה שלו). 

הצעת    מתחייבהספק   .8.3 במסגרת  למזמינה  שהוצגו  משנה  קבלני  עם  הספק הסלהתקשר  במכרז.  פק 

יידרש לקבל את אישור נת"ע לכל החלפה או סיום התקשרות עם קבלן משנה אשר הוצג במסגרת  

 הצעת הספק במכרז.

להחליף קבלן משנה .8.4 שלא  וסיור   הספק מתחייב  מוקד  שירותי  וההדברה,  הניקיון  לתחומי  (ובפרט 

ו באחר, באופן זמני או באופן  , לסיים התקשרות עמו, להחליפומודיעין (פקידי קבלה),ככל שרלוונטי)

קבוע ו/או לשנות תנאי התקשרות עימו, מבלי שניתנה על כך הודעה לנת"ע זמין סביר מראש, ומבלי 

שניתנה לכך אישורה של נת"ע באמצעות נציגיה המוסמכים. הפרת התחייבות זו מצד הספק מהווה 

 של הסכם זה.   יסודיתהפרה 

(וללא כל צורך לנמק החלטתה) את  נת"ע תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת   .8.5 ולפי שיקול דעתה 

ומבלי לגרוע, בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו, אי הפסקת העסקתו של קבלן משנה כלשהו (לרבות,  

עמידתו בדרישות ההסכם בקשר לתחומי פעילותו, או ניסיון קודם שלילי מול נת"ע), והספק יהיה  
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והשיר העבודות  בביצוע  העסקתו  להפסיק  אחר חייב  משנה  בקבלן  והחלפתו  ההסכם,  נשוא  ותים 

 המקיים את דרישות ההסכם ולשביעות רצונה של נת"ע.

לספק לא תהיה זכות לערער על החלטת נת"ע בהתאם לסעיף זה, אשר תהיה סופית. נת"ע לא תשפה   .8.6

ו/או תפצה את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מהפסקת העסקתו 

 של קבלן משנה כאמור, והחלפתו בקבלן משנה אחר, לשביעות רצונה של נת"ע. 

יובהר ומוסכם כי אין בהוראות סעיף זה לעיל בכדי לגרוע מכל התחייבות של הספק על פי הסכם זה  .8.7

 והצעתו שבמכרז, ואין באמור בכדי לגרוע מתחולת המפרטים המצורפים להסכם. 

   קבלן עצמאי .9

התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הספק כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע בביצוע ומילוי   .9.1

אחר מטעמו לא ייחשבו, בשום   מכך. הספק, עובדיו (לרבות מנהל העבודה), בעלי מניותיו וכל אחד

מקרה ובשום נסיבה, כעובדים של נת"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם יחסי עובד ומעסיק, 

כות של נת"ע להורות, לפקח, או להדריך את הספק ו/או את עובדיו ו/או בעלי מנויותיו וכי אין בכל ז

 .ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק

השירותים  .9.2 למתן  הנוגע  בכל  יחשבו  העובדים  כי  הוא  זה  בהסכם  יסודי  תנאי  כי  ומוצהר,  מוסכם 

 .הם עם נת"ע לא יהיו יחסי עובד ומעסיקכמפורט בהסכם זה כעובדי הספק בלבד, ויחסי

ומוסכם כי התמורה המתוארת בסעיף   .9.3 להלן גבוהה באופן מהותי משכר העבודה   10מובהר בזאת 

כעובד שכיר, וכי   ע" נתבמקרה שבו היה נותן את שירותיו לו/או למי מטעמו    ספקאשר היה משולם ל

זכויות הסוציאליות והתשלומים יוכל לממן מתוכה את כל ה  ספקל חושבה בהנחה שה"התמורה הנ 

 הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מתן השירותים.  

לעובדיו   ,על פי כל דין  עסיק,בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממ  ספקמובהר בזאת ומוסכם כי ה .9.4

מתן  עם  בקשר  ידו  על  המועסק  אדם  לכל  ו/או  מטעמו  כלשהו  לאחר  ו/או  מניותיו  לבעלי  ו/או 

זה.   הסכם  לפי  בביצוע    ע"נתהשירותים  לעיל  מהאמורים  למי  כלשהו  בתשלום  חייבת  תהא  לא 

השירות, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל 

 ת אחרת המגיעה על פי כל דין. זכו

מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם זה, את כל הזכויות   ספקה .9.5

לפי חוק שכר   (ומבלי לגרוע מהאמור)  וכפי שיהיו מעת לעת, לרבותהמגיעות להם על פי חוקי העבודה,  

ידי  ;  1987  –ז  "מינימום, התשמ על  עובדים  והניקיון חוק העסקת  קבלני שירות בתחומי השמירה 

; חוק חופשה שנתית, 1951  –א  "חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי ;  2013-בגופים ציבוריים, תשע"ג

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, 1958 –ח "; חוק הגנת השכר, התשי1951 –א "התשי

לעב נסיעה  בהוצאות  המעביד  והשתתפות  ההבראה  דמי  וממנהתשלום  קיבוציים ,  ודה  הסכמים 

וכיוב' חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת לעת.   ההרחבה הענפי  ויצו רלוונטיים ו

אישורים תקופתיים בכתב, מעת לעת, לפי שיקול דעתה ולפי דרישתה,   ע"נתמתחייב להמציא ל  ספקה

 על ביצוע האמור בסעיף זה. 

ל,  "למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ   בהר בזאת כי היה ויקבעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יו .9.6

ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו   ספקעל ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין ה
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ו/או למי מטעמו  ספק, מסכימים הצדדים כי השכר הראוי אשר הגיע לומעסיק יחסי עובד ע"נתלבין 

(שישים וחמישה אחוזים)   65%  -השירותים לפי הסכם זה שווה בערכו ל  (כמפורט לעיל) בקשר עם מתן

לאלתר   ע"נתמתחייב להשיב ל  הספק  .)"השכר הראוי כעובד"(להלן:    10מהתמורה המתוארת בסעיף  

את התשלומים העודפים ששולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין 

 )."הסכום העודף"ממועד קבלת כל תשלום (להלן: 

בגין כל חבות אשר תיגרם   ע"נתלשפות את    ספקכמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזאת ה .9.7

ה מטעם  מי  שבו  במקרה  ה  ספקלה  כי  עובדיטען  יחסי  לבין    ומעסיק  תקיימו  בהתייחס   ע"נתבינו 

 לתקופת תוקפו של הסכם זה. 

מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי,   ספקה .9.8

 מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.  ע"נתאשר 

 התמורה  .10

לספק   ע" נת  תשלם,  כל התחייבויותיו לפי הסכם זהולמילוי    ע"נתל  ספקבתמורה לשירותים שיעניק ה .10.1

לפירוטתמורה   זה  ' חנספח  ב  בהתאם  הימנו  ,להסכם  נפרד  בלתי   עבודות ל, בהתאם  המהווה חלק 

"הצעת המציע" שהציע הספק   9נספח ח' הינו טופס  [).  "התמורה"(להלן:  הספק  שיבוצעו על ידי  בפועל  
 .]להסכם זה במועד חתימתוכחלק מהצעתו במכרז, אשר יצורף 

להסכם זה לעיל, יהיה הספק   4.2בסעיף  והסיורים עם הקבלן היוצא כמפורט  בגין תקופת החפיפה   .10.2

לעבודות ניהול, ביחס  מהתעריף החודשי שנקב בו בהצעתו למכרז    7%בשעור  לתשלום חד פעמי  זכאי  

 להצעת המחיר).   1אחזקה ותפעול (פרק 

לגרוע   .10.3 ומבלי  ספק  כל  הסר  במפרטים למען  לגרוע)  (ומבלי  לרבות  בההסכם,  מפורשת  הוראה  מכל 

, מובהר (התמורה)  'ח  נספח(השירותים / תכולת עבודה) להסכם וב  2'  ב-ו   1'  ב  נספחיםהמצורפים כ 

אספקת   כוללת  למכרז  בהצעתו  הספק  שהציע  כפי  השירותים  בגין  התמורה  הכי  , חומרים מלוא 

לקים, החומרים, חומרי העזר וכיו"ב, הנדרשים לביצוע  כוח האדם, הח,  ציודה  ,הכלים, חלקי החילוף 

מושלם של השירותים, לרבות עבודות האחזקה המונעת, התפעול ותיקון התקלות, והניקיון כנדרש 

 ., והכל למעט אם נקבע במפורש אחרתבהסכם

 ההתקשרות בהיקף שינויים עבור התמורהשינויים בהיקף ההתקשרות ו .10.4

ו/או מועדי ביצוע  השירותים  תהא רשאית, בהודעה שתימסר לספק, לשנות את היקף    ע"נת .10.4.1

צרכיההשירותים,   פי  והמוחלט  על  הבלעדי  דעתה  בהיקף   .ושיקול  שינויים  של  במקרה 

השירותים על דרך של הגדלת היקף השטחים שבהם על הספק לבצע את השירותים, יחולו 

 ההוראות המפורטות להלן. 

 ותפעול  אחזקה, ניהול  לעבודותחים היקף השט הגדלת .10.4.2

"), יחולו  אחזקהבגין הגדלת היקף השטחים לעבודות ניהול, אחזקה ותפעול (להלן ביחד: "

 ההוראות הבאות: 

בהיקף   )א( לעבודות אחזקה  הגדלה של סך השטחים  יוסיף   2,800של  מצטבר  בגין  מ"ר, 

הספק איש צוות (עובד תחזוקה כללי) נוסף לעבודות אחזקה במשרה מלאה (כמפורט 

 להסכם).   2בטבלת העובדים בנספח ב'
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מ"ר, יהיה הספק   250של  מצטבר  הגדלה של סך השטחים לעבודות אחזקה בהיקף    בגין )ב(

בשעור   לתמורה  לתוספת  למכרז   0.3%זכאי  בהצעתו  בו  שנקב  החודשי  מהתעריף 

 להצעת המחיר).    1לעבודות ניהול, אחזקה ותפעול (פרק 

ובכפוף ,  מ"ר בדיוק  2,800  -לבמצטבר    תגיעעבודות האחזקה  היקף  ההגדלה ב  כאשר )ג(

הספק לעיל, יהיה    (א)10.4.2בסעיף    כאמורכך שהספק הוסיף את התשומות הנדרשות  ל

החודשי שנקב בו בהצעתו למכרז ביחס לתעריף    33.6%לתוספת לתמורה בשעור  זכאי  

התוספות ששולמו   במקוםוזאת  ,  להצעת המחיר)  1(פרק    לעבודות ניהול, אחזקה ותפעול

 (ב) לעיל. 10.4.2לו עד לאותה עת על פי סעיף 

מ"ר, יחולו ההוראות המפורטות    2,800  -בגין הגדלה של היקף עבודות האחזקה מעבר ל )ד(

ו10.4.2בסעיפים   התוספת 10.4.2  -(ב)  כי  יובהר,  הסר ספק  למען  לעיל, בהתאמה.  (ג) 

לתמורה בכל מקרה תקבע ביחס לתמורה החודשית המקורית, קרי בהתאם לתעריף 

ביחס ל בו בהצעתו למכרז  נקב  ביחס לתמורה החודשי שהספק  (ולא  עבודות אחזקה 

 המוגדלת).

 ניקיון היקף השטחים לעבודות   הגדלת .10.4.3

 בגין הגדלת היקף השטחים לעבודות ניקיון, יחולו ההוראות הבאות: 

מ"ר, יוסיף הספק   2,100של  מצטבר  בגין הגדלה של סך השטחים לעבודות ניקיון בהיקף   )א(

עובדי ניקיון ערב (היקפי המשרה   2  -עובד ניקיון בוקר ו  1עובדי ניקיון  בהיקף שלהלן:  

 להסכם).   2יהיו כמפורט בטבלת העובדים בנספח ב'

מ"ר, יהיה הספק   250של  מצטבר  הגדלה של סך השטחים לעבודות ניקיון בהיקף  בגין   )ב(

תעריף החודשי שנקב בו בהצעתו למכרז ביחס ל  0.62%זכאי לתוספת לתמורה בשעור  

 המחיר).  להצעת 2לעבודות ניקיון והדברה (פרק 

כך ובכפוף ל ,  מ"ר בדיוק  2,100  - לבמצטבר    תגיעעבודות הניקיון  היקף  ב  ההגדל ה  כאשר )ג(

זכאי   הספקלעיל, יהיה    (א)10.4.3בסעיף    כאמורשהספק הוסיף את התשומות הנדרשות  

תעריף החודשי שנקב בו בהצעתו למכרז לעבודות ביחס ל  25%לתוספת לתמורה בשעור  

התוספות ששולמו לו עד לאותה   במקוםוזאת  להצעת המחיר),    2(פרק    ניקיון והדברה

 . (ב) לעיל10.4.3עת על פי סעיף 

מ"ר, יחולו ההוראות   2,100  -בגין הגדלה של היקף עבודות הניקיון וההדברה מעבר ל )ד(

(ג) לעיל, בהתאמה. למען הסר ספק יובהר, כי  10.4.3  -(ב) ו10.4.3המפורטות בסעיפים  

בכל מקרה תקבע ביחס לתמורה החודשית המקורית, קרי בהתאם התוספת לתמורה  

(ולא  ניקיון והדברה  לתעריף החודשי שהספק נקב בו בהצעתו למכרז ביחס לעבודות 

 ביחס לתמורה המוגדלת).

 ם ם לעבודות אחזקה או עבודות ניקיון, לפי העניין, באותשטחיה  היקףמ  גריעהבמקרה של   .10.4.4

תופחת התמורה שתשולם לספק, באותו  לעיל,    10.4.3או    10.4.2בסעיפים    יםהנקוב  קיפיםהי

ו אלה,  בסעיפים  הנקוב  ישיעור  את  הספק  ו/או  פחית  אחזקה  לעבודות  העובדים  מספר 

במקרה של הפחתה    .נת"עמאת  לעבודות ניקיון, למעט אם ניתנה לו הוראה אחרת בכתב  
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(על    10.4.3  -  10.4.2ההוראות המפורטות בסעיפים  בהיקף השטחים ו/או במספר העובדים,  

 תתי סעיפיהם) יחולו באותו אופן ביחס להפחתת התמורה. 

לעבודות  .10.4.5 השטחים  סך  של  הגדלה  בעניין  נת"ע  מצד  הוראות  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

ו/או   נוסניקיון  לעבודותאחזקה  יכולות להנתן ביחס לשטחים  נת"ע ,  פים שיהיו במשרדי 

בחולון או ביחס לשטחים נוספים במיקומים אחרים כלשהם. במקרה שהגדלות (או גריעות) 

כאמור יהיו ביחס לשטחים במיקומים שאינם משרדי נת"ע בחולון, נת"ע תורה לספק על  

 התשומות הנדרשות בעקבות ההגדלה או גריעת השטחים.  אופן הוספת (או גריעת)

רשא .10.4.6 תהיה  על נת"ע  זה  ובכלל  השירותים,  בהיקף  נוספים  שינויים  על  לספק  להורות  ית 

הוספה (או הפחתה) של עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, חשמלאים, פקידי קבלה או עובדים 

אחרים, שינוי שעות העבודה הדרושות, שינוי בתשומות או בתכולת העבודה וכיו"ב, והכל  

ותים כאמור בסעיף זה  יבוצע על פי דרישה לפי שיקול דעתה וצורכיה. שינוי בהיקף השיר

 בכתב שתמסר מאת נת"ע לספק.

נוספות לפי שעות עבודה או הוספת עובדים שלא על פי המנגנונים הקבועים   .10.4.7 בגין עבודות 

זכאי לתוספת לתמורה בסכום שיקבע על פי   הספקלעיל, יהיה    10.4.3או    10.4.2בסעיפים  

להצעת המחיר), בהתאם למספר   5ק בגין עבודות נוספות לפי שעות עבודה (פרק  ספהצעת ה

(פרק  שעות העבודה שהתווספו בפ להצעת   6ועל, או על פי תוספת עובדים במשרה מלאה 

המחיר), והכל בהתאם לדרישות נת"ע ולפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יוחלט על ידי נת"ע 

 על גריעה של עובדים כאמור, תופחת התמורה באותו האופן. 

  , להסכם  2  נספח ב'ב  ורכאמאלה  עבודות    כהגדרתעבודות נוספות שהספק ידרש לבצע,    בגין .10.4.8

תשולם לעובד תמורה בהתאם למחירון המאגר המאוחד, בכפוף לשעור ההנחה שהוצע על  

מובהר, כי היקף   ידי הספק בהצעתו למכרז, וזאת אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.

להצעה הכספית, בכל מקרה לא יעלה על  4העבודות הנוספות על פי סעיף זה וכאמור בפרק 

ה (אולם אין לראות בהיקף מקסימאלי זה משום התחייבות או מצג  ₪ בשנ  75,000סך של  

 מצד נת"ע לגובה היקף העבודות הנוספות כאמור).

 אביב תל במשרדי וניקיון אחזקה שירותי .10.5

בהסכם זה על   תיאורם(כואפשר שגם שירותי ניקיון הספק יעניק מעת לעת שירותי אחזקה  .10.5.1

לנספח    1.1מתואר בסעיף  בתל אביב (כנספחיו) לנת"ע עבור משרדים המשמשים את נת"ע  

  )."אביב תל  במשרדי השירותים; להלן: "להסכם 1ב'

נת"ע.   .10.5.2 ידי  על  מראש  לספק  שתמסר  קריאה  פי  על  יבוצעו  אביב  תל  במשרדי  השירותים 

  שעות מראש לפחות, למעט במקרים דחופים שאז תנתן  24קריאות כאמור ימסרו לספק  

של   מראש  התראה  לפחות  2לספק  בסעיף    שעות  המצ"ב    3.3.2(כמפורט  המיוחד  למפרט 

 . )2כנספח ב'

בסכום יהיה זכאי לתמורה  הוא  שינתנו על ידי הספק,  בגין השירותים במשרדי תל אביב   .10.5.3

להצעת המחיר),   5שיקבע על פי הצעת הספק בגין עבודות נוספות לפי שעות עבודה (פרק  

על פי הצעת הספק בגין עבודות ו/או    לדעת נת"ע,  בפועל שידרשו  דה  כפול מספר שעות העבו

(פרק   לפי תמחור משרה מלאה  ו/או    6נוספות  בהתאם למחירון המאגר  להצעת המחיר), 
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להצעת המחיר),    4(פרק    בכפוף לשעור ההנחה שהוצע על ידי הספק בהצעתו למכרז  המאוחד

   .לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של נת"עהכל 

כן,  כמ עבודותו  אביב  תל  במשרדי  ידרשו  אותן   במקרה  לתמחר  ניתן  לא  נת"ע  שלדעת 

הן יבוצעו על בסיס הצעה או  באמצעות שעות עבודה והן אינן כלולות במאגר המאוחד, אזי  

וישולמו בכפוף   ,, בכפוף לאישור מראש של נת"עמטעם הספק לנת"עמפורטות  הצעות מחיר  

 ודות האמורות.להצגת חשבונית ספציפית ביחס לעב

למען הסר ספק מובהר, כי שטח משרדי תל אביב לא בא בחשבון כשטחים לעניין הגדלות  .10.5.4

לעיל, למעט אם יקבע במפורש אחרת על   10.4.3  -ו  10.4.2בהיקף השטחים כאמור בסעיפים  

 במקרה ששירותים מסוימים במשרדי תל אביב יהפכו להיות קבועים).כגון ידי נת"ע (

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את שירותי המוקד והסיור על משרדי נת"ע תהיה   .10.5.5

 תל אביב, וזאת ללא כל תמורה נוספת לספק. 

זה  .10.5.6 ובכלל  אביב,  תל  במשרדי  לשירותים  ביחס  שינוי  כל  על  להורות  רשאית  תהיה  נת"ע 

קריאה  פי  על  משירותים  אלה  שירותים  אופן  שינוי  אלה,  שירותים  הפסקת  על  להורות 

דעתה הבלעדי  לש לפי שיקול  והכל  וכיו"ב,  שירותים קבועים  או  חודשי  בסיס  על  ירותים 

 ובהתאם לצורכיה. 

 התמורה הצמדת .10.6

 כדלקמן:להסכם) יהיו צמודים   נספח ח'נספח התמורה (בהסכומים הנוקבים 

  4פרק מס'    ,)ושירותי מוקד מודיעין  (מוקד אבטחה  3פרק מס'    ,(אחזקה)  1פרק מס'  בגין   .10.6.1

נוספות) עבודה  5.5  -ו  5.4,  5.3סעיפים    ,(עבודות  שעות  לפי  נוספות  לעבודות   (עבודות 

  – (תמחור חודשי לכח אדם נוסף למשרות מסוימות) 6.4 -ו 6.1סעיפים ו) מסוימות

ביחס לפרקים   'ח  נספחהנקובים בתעריפים  במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה, כל ה )א(

ממצים, כוללים ומגלמים סופיים, מלאים,  יו  ולסעיפים המפורטים בסעיף זה לעיל יה

או יעודכנו , והם לא יוצמדו  בקשר אליהםהספק  את אספקת כל השירותים וכל הוצאות  

   .בשום צורה ואופן

עם  )ב( ההתקשרות  תקופת  את  ותאריך  לה  הנתונה  האופציה  את  תממש  ונת"ע  במידה 

בסעיף  הספק (כהגדרתן  הנוספות  ההתקשרות  בתקופות  אזי  בלבד,   4.1,  לעיל) 

בגין הפרקים והסעיפים המפורטים בסעיף זה לעיל, יהיו   'ח  נספחהתעריפים הנקובים ב

מדד האחרון הידוע במועד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו ה  יםצמוד

, והמדד הקובע הינו המדד האחרון הידוע ")הבסיס  מדד" הגשת ההצעות למכרז (להלן:

 .")הקובע המדד" (להלן: ביום האחרון של חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון

מס'  בגין   .10.6.2 והדברה)  2פרק  סעיפים  (ניקיון  עבודה   5.2  -ו  5.1,  שעות  לפי  נוספות   (עבודות 

   – (תמחור חודשי לכח אדם נוסף למשרות מסוימות)    6.3  -ו  6.2וסעיפים  )  לעבודות מסוימות

על פי כל   בענף הניקיון  שינויים שיחולו בשכר המינימוםלה  צמודמהתמורה תהיה    80% )א(

 בגופים חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון  דין (לרבות  

 . )2013-ציבוריים, תשע"ג
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צמודה  20% )ב( תהיה  בסעיפים    מהתמורה  הנקובים  לכללים  זהה  ו10.6.1באופן    - (א) 

החלק הנ"ל בתמורה לא (ב) לעיל (באופן שבמהלך תקופת ההתקשרות הראשונה  10.6.1

את  ותאריך  האופציה  את  תממש  נת"ע  ואם  ואופן,  צורה  בשום  יעודכן  או  יוצמד 

 ההתקשרות, החלק הנ"ל בתמורה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. 

בגין שינויים הספק  תשפה את  נת"ע  לעיל,    10.6.2בגין הפרקים הנקובים בסעיף  כן,    כמו )ג(

יחולו)  מחייבים   (אם   נובעים   שאינם  הניקיון  בענף  לעובדים  שכר  ברכיבישיחולו 

(כגון דמי   לעיל  (א)  10.6.2  סעיף  פי  על  מוצמדים  אינם  כן  ועל  המינימום  בשכר  משינויים

 . הבראה, השתתפות המעסיק בנסיעות, הגדלת מספר ימי החופשה השנתית וכיו"ב)

 אסמכתאותלה    גי הצל  וש מהקבלןנת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדר  )ד(

, בין לפני השיפוי לספק (וכתנאי לביצוע השיפוי) ובין אחרי לעובדים  התשלום  ביצוע  בגין

השיפוי לספק, ובמקרה כאמור הספק יספק לנת"ע את כל האסמכתאות שיתבקשו על  

 ידה. 

(ג) לעיל יופחת, הספק ישפה את   10.6.2במקרה שאחד מרכיבי השכר האמורים בסעיף   ) ה(

 נת"ע, באמצעות שימוש באותו מנגנון, בשינויים המחויבים.

לא ישונו בשום אופן ודרך אחרת למעט כמפורט בסעיף זה לעיל, וזאת כל מחירי התמורה   .10.6.3

במיסים, שיחולו    במקרהגם   עבודה,  בשכר  בריבית,  שהוא,  סוג  מכל  במדדים  תנודות 

 ק לספק ע"פ ההסכם.ספי חומרים אשר על הארנונות, תשלומים ומחיר

מטעמו,  .10.7 משנה  קבלני  ועובדי  עובדיו  של  והעסקתם  עבודתם  תנאי  כי  ומתחייב,  מצהיר  הספק 

המועסקים לצורך קיום הסכם זה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על פי חוקי העבודה, וכי התשלום 

מעלות ערך שעת עבודה מינימילית   שישלם לעובדי הניקיון ולמנהל העבודה בתחום הניקיון לא יפחת

לא יפחת   לסייר חמוש מטעמולם  ווכי התשלום שיש   ,להסכם זה ולחוקי העבודהנספח י"א  הנקובה ב

 להסכם זה ולחוקי העבודה.  1/נספח י"א מעלות ערך שעת עבודה מינימילית הנקובה ב

אינו   .10.8 זה  ואופן הסכם  צורה  כי בשום  וכי הספק מצהיר, לאחר בדיקה שערך,  "חוזה הפסד",  בגדר 

התמורה בהתאם להסכם זה עבור ביצוע השירותים, מכסה את ההוצאות והעלויות מכל סוג שהוא, 

עבור  נוספת  תמורה  כל  יקבל  ולא  ידרוש  לא  הספק  זה.  הסכם  לפי  מההתקשרות  שלו  הרווח  ואת 

עליות שכר, שינוי  אספקת השירותים מעבר למפורט בתנאי הסכם זה ים בשער (לרבות לא מחמת 

 .חליפין, הטלתם או העלתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה כלשהם, ומכל סיבה אחרת)

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי התמורה כוללת את כל הוצאות הספק בקשר עם מתן  .10.9

השירותים ובכלל זה בגין תשלומי ביטוחים, תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מס  

הכלים, הכנס כל  רכישת  עלויות  שהוא,  סוג  מכל  אחרים  חובה  ותשלומי  אגרות  מסים,  וכן  ה 

 . המכשירים והאמצעים הנדרשים לצורך מתן שירותים, והוצאות עקיפות אחרות ככל שתהיינה 

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכח הוראות כל דין או הסכם במסגרת   .10.10

לרבות   השירותים  הוצאות מתן  זה  ובכלל  דין,  כל  פי  על  לדרוש  ובהתאם  אדם,  כח  העסקת  בגין 

 במפורש בהסכם זה.  גמשרדיות, נסיעות וכל תשלום הכרוך בשירות אשר לא הוחר
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שככל שנדרש הספק לבצע עבודות הנמצאות במסגרת תכולת השירותים, ואין ביכולתו לבצע אותן  .10.11

את העבודה, או בין מנהל האתר אינו עומד בלוח  (למשל במקרה שבו מנהל האתר אינו מוסמך לבצע  

לצורך ביצוע השירותים את כוח האדם נת"ע  הזמנים הנדרש), כי אז באחריות הספק להעמיד לטובת  

הנדרש, על חשבונו הבלעדי, אלא אם כן מדובר בעבודות נוספות/עבודה חריגה (עפ"י התמחור) אשר 

ה ההסכם.  תנאי  פי  על  נת"ע  ידי  על  בעובדים אושרו מראש  הקבוע,  בצוות  עובדיו  יתגבר את  ספק 

נוספים, ככל הנדרש לביצוע מושלם של השירותים, זאת ללא תשלום נוסף, אלא אם ניתנה הסכמה 

 מראש ובכתב של נת"ע. 

 התמורה  תשלום אופן .10.12

כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו בגין שירותים שניתנו בחודש הקודם להגשת  .10.12.1

 . ת מפורטים שיוגשו על ידי הספקהחשבון, על פי חשבונו

נת"ע תהא רשאית   ש הספק.יצע לאחר קבלת אישורה של נת"ע לחשבונות שיגו כל תשלום יב .10.12.2

לקזז מתשלומים שמגיעים ממנה לספק כל סכום שהספק חייב לה, לרבות קיזוז של פיצויים  

 מוסכמים כמפורט בהסכם. 

מה .10.12.3 יאוחר  ולא  קלנדרי  חודש  כל  יגיש  5-בתחילת  בגין    בחודש,  לנת"ע  חשבון  הספק 

השירותים שסיפק, שהושלמו בחודש הקלנדרי הקודם. החשבון יוגש בפורטל הספקים של 

נת"ע (לאחר תיאום עם אגף תשתיות מיחשוב) ובעותק קשיח ככל שיידרש. לחשבון יצורף  

 .אישור בכתב מאת נציג נת"ע או מי מטעמו, שהשירותים הושלמו לשביעות רצונה של נת"ע

ה בגין חשבונות אשר הוגשו לנת"ע בגין שירותים שניתנו על פי הוראות הסכם זה התמור .10.12.4

 . ממועד הגשת כל חשבון 30ואשר אושרו על ידי נת"ע תשולם בתנאי שוטף + 

יום לאחר ביצוע התשלום על    7-על הספק להעביר לנת"ע חשבונית מס קבלה לא יאוחר מ .10.12.5

 בחשבונית מס מראש. ידי נת"ע, אלא אם העביר את דרישתו 

ידי הספק -ידי הספק יצורף דיווח מפורט של שעות העבודה שהושקעו על-לחשבון שיוגש על .10.12.6

ידו בחודש בגינו הוצא החשבון, בפורמט המקובל -מתן השירותים ושל הפעולות שבוצעו עלב

נציג של נת"ע רשאי לבקר במשרדי הספק בתיאום מראש ולעיין ברישומי שעות  ע.  " על נת

רישומים העבו כולל  לעיל,  האמור  הדיווח  מבוסס  עליהם  השירותים  למתן  שהוקדשו  דה 

ידניים, ובכל מסמך רלבנטי לרבות ומבלי לגרוע ספר הודעות, רישומי שיחות טלפון וכיו"ב,  

 .והספק מתחייב למסור לאותו נציג כל הסבר שיידרש

ותשלומי .10.12.7 כדין  במקור  המס  סכומי  ינוכו  לספק  נת"ע  שתשלם  סכום  אחרים מכל  ם 

המתחייבים על פי החוק, אלא אם כן יומצא על ידי הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור  

 .כאמור

 ופיצויים מוסכמים קיזוז .10.13

בהתאם להוראות ההסכם, כל תשלום, חוב או   ספקלקזז מכל תשלום ל  רשאית  תהא  נת"ע .10.13.1

וכן, תהא נת"ע ר בהתאם להוראות ההסכם  ספקהחזר תשלום ביתר המגיע לה מ שאית ; 

הופעת עובדים,  -ביצוע עבודות, אי-עקב אי לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק פיצויים  

 . יו"במחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכ
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בכל מקרה שבו נת"ע תהא זכאית לפיצויים מוסכמים מהספק, לרבות במקרה של אי עמידה  .10.13.2

זכאית לממש זכות זו בכל דרך אפשרית, לרבות באמצעות קיזוז   תהאיעדי זמינות, נת"ע  ב

מתשלומים המגיעים לספק מכוח הסכם זה; לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור), קיזוז 

 .  ביצוע או ביצוע בחסר)-(הורדות בגין אי 1'  ב נספחלמפרט ב 9.5פיצויים מכוח סעיף 

רשאית .10.13.3 תהא  בנוסף,  כן,  לקזז    כמו  נזק נת"ע  כל  בגין  לספק  ממנה  המגיעים  מתשלומים 

 ולמערכות ברשלנות או באשמת הספק ומי מטעמו. למשרדיםשייגרם 

לעיל בכדי לגרוע מכל   זה  10.12סעיף  אין בהוראות  למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי   .10.13.4

 טענה ו/או זכות שקיימת לנת"ע בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

בזה  דדיםהצ .10.14 ומאשרים  טובות   ,מצהירים  ו/או  כל התשלומים  נספחיו ממצה את  על  זה  כי הסכם 

וסוג להם זכאי ה ו/או התנאים האחרים מכל מין  לא יהיה זכאי ולא   ספקוה  ,ע"נתמ  ספקההנאה 

 בכתב   םאלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם סוכ  ,ע"נתידרוש כל תשלום ו/או טובת הנאה מ

 . זכאי להם ספקכי ה

 נקיטה באמצעי בטיחות  .11

גרי .11.1 למניעת  הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  כל  הספק  על  ולבנין,  למשרדים  נזק  מערכותיהם  מת 

על פי הסכם   ע"נתוהציוד הנמצא בהם ובסביבתם. בלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד במקרה כזה ל

ו/א פי כל דין, ובמידה שזה  ידי   ע"נתו על  ו/או על  ידו  נזק שייגרם על  תרצה בכך, יתקן הספק כל 

, אם ע"נת ולשביעות רצונה, וללא קשר לתביעות שיהיו ל  ע"נתהעובדים, על חשבונו, מיד עם דרישת  

תהא   ע"נת, לקבלת כספי הביטוח בגין נזק כאמור.  ע"נתיהיו, נגד חברות הביטוח של הספק או של  

התיקונים ר את  אחרים  באמצעות  ו/או  בעצמה  לבצע  והבלעדי,  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  שאית, 

 שיידרשו, ולחייב את הספק בהוצאות שיהיו כרוכות בכך.

בכל אדם,  הספק ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות ואמצעי ההגנה הדרושים על מנת למנוע פגיעה .11.2

 כל המוטל עליו על פי כל דין.  לרבות העובדים וכן ברכושו, ולבצע את

בסעיפים   תהא רשאית לבחון בכל עת את כל האמצעים בהם נוקט הספק לשם מניעת נזק כאמור  ע"נת .11.3

.  ע"נתהוראות    הוראות שונות בענין, והספק מתחייב להישמע ולמלא  לספקלעיל, וכן לתת    11.2-ו  11.1

על פי הסכם זה ו/או על    ריותו כאמוראו במימושה כדי לשחרר את הספק מאח  ע"נתאין בזכות זו של  

 פי כל דין ו/או כדי לגרוע ממנה. 

 

 

 

 ביטוחאחריות ו .12

ידו. -השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים עללטיב    ע"נת יהיה אחראי כלפי  הספק   .12.1

עקב מעשה ו/או   שייגרם לכל מאן דהוא בלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק אחראי לכל נזק  מ

 באספקת השירותים. מחדל שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו 
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נת .12.2 את  לשפות  מתחייב  ל "הספק  שיגרמו  פיצוי  או  נזק  תשלום  הוצאה,  כל  בגין  פיצוי   נת"עע  ו/או 

א העבודות נשו בכל הקשור לביצוע    נת"עתהא מעורבת    םם עקב תביעה ו/או הליך בהשתידרש לשל 

ל אמור  סכום  כל  ישלם  הספק  הספק.  באחריות  המצוי  בכל  לרבות  והשלכותיהם,  זה  ,  נת"עחוזה 

שכ משפט,  הוצאות  עוה "בציורף  בתו"ט  אחרת  הוצאה  וכל  ומומחים  קבלת   14  ךד  ממועד  ימים 

, בסעיף זה על קבלת דרישה או תביעה כאמור  הניתן  ככל  מוקדםק  "ע תודיע לספנתהדרישה לכך.  

 , על חשבונו הבלעדי. בפנייה להתגונןותאפשר לספק 

  ו כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותיו לנזקים לגוף ו/אעל פי דין  הספק לבדו יהיו אחראי   .12.3

 לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע הסכם זה. 

הספק יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא בשימושו בקשר עם  .12.4

נת את  ופוטר  זה  הסכם  לציוד "ביצוע  נזק  ו/או  לאובדן  אחריות  מכל  מנהליה  ו/או  עובדיה  ו/או  ע 

 האמור לא יחול על מי מעובדי נת"ע שגרם לנזק בכוונת זדון.כאמור. 

 לספק, , ו/או במתן הנחיות  או של פעולות שביצע  הוכנו על ידי הספקמסמכים ששל    ע"נתאין באישור   .12.5

   מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. ותו כדי לשחרר א

לדין .12.6 ו/או  להסכם  בהתאם  הספק  מאחריות  לגרוע  יהיו   ,מבלי  הספק  על  שיחולו  הביטוח  הוראות 

 . להסכם זה נספח א'כ ב "בהתאם לנספח הביטוח המצ

 שירותיםת ובעלות במידע ובתוצרי הסודיו .13

ובין   ספקה .13.1 במישרין  בין  לאחרים,  להעביר  ושלא  ומוחלטת  גמורה  בסודיות  לשמור  בזה  מתחייב 

ו/או מסמכים ש  מידעבעקיפין, כל   נתונים  ו/או  נחשף אליהם בעת ביצוע מקצועי, מסחרי או אחר 

ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם   ע"נתקיבלם משהגיעו לידיו או  השירותים ו/או ש

 )."המידע"הסכם זה (להלן: 

ו/או כל בסיס נתונים שהוכן על ידי   ע"נתח ו/או חוות דעת שהוכנו עבור  "המידע וכל מסמך ו/או דו .13.2

 פי הסכם-מתן השירותים על  קשר עםב  ספקיצברו אצל הר  שוא  ,ע"נתעל ידי    ספקאו שנמסר ל  ספקה

כי   ע"נת יהיו רכושה הבלעדי של  )  "תוצרי השירותים"ן:  (לעיל ולהל  זה והיא תהיה זכאית לדרוש 

תהיה הבעלים היחיד   ע"נת. לפיכך  עם דרישתה הראשונה  יועמדו לרשותה וימסרו לחזקתה בכל עת

של זכויות הקניין והזכות המוסרית במידע ו/או במסמכים כאמור, והיא תהיה רשאית לעשות בהם 

מוותר   ספק, לרבות שינוי, תיקון והוספות. הימוש לפי שיקול דעתה הבלעדיובכל חלק מהם כל ש

בזאת על זכותו ולא יגיש כל תביעה ולא יפתח בכל הליך בקשר עם הזכויות המוסריות במסמכים 

 ובמידע. 

ההודעה על סיום ההתקשרות   מתן  כי מיד עם  ,ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה ה .13.3

יעביר   ו  ע"נתלהוא  כל המידע  לרשות  את  את  ויעמיד  לעיל,  כאמור  המסמכים  ככל   ע"נתכל  סיוע, 

 באופן עצמאי.בתוצרי השירותים שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע או 

ו  ו/א   ע "נתעבור  מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו    ספקה .13.4

הקשורים   גורמים  לרבות  גורם,  לכל  זה,  הסכם  פי  על  עבודתו  של  להפיצם ע"נת לכתוצר  לא  ואף   ,

 .בכתב או על פי הנחיותיה ע"נת, אלא באמצעות ע"נתים אחרים של ספקל

 המפורטות בסעיף זה לעיל לא תחולנה בכל אחד מהמקרים הבאים: ההתחייבויות .13.5
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 ספק על פי הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין ה  ע"נת י קבלתו מנ לפ  ספקהמידע היה ידוע ל .13.5.1

 , מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו. ע"נתלבין 

לבין   ספקמגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין ה   ספקהמידע הגיע ל  .13.5.2

 אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי.   ספק, והספקה על ידי    ע"נת

  ספק ל  ע"נתנמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין  המידע   .13.5.3

 . ספקעל ידי ה

 המידע נדרש מהספק על ידי רשות מוסמכת או על פי החלטה שיפוטית בתוקף.  .13.5.4

כל   ספקה .13.6 ולעשות את  ואת תוצרי השירותים במקום מתאים ושמור,  מתחייב להחזיק את המידע 

 עו לידי מי שלא הוסמך לכך. הנדרש כדי שהמידע והחומר לא יגי

סודיות   ספקה .13.7 לשמירת  התחייבות  על  ידו  על  המועסקים  ואת  עובדיו  להחתים את  בזאת  מתחייב 

 .עם חתימת הסכם זה ע"נת ולהעבירה לידי  להסכם זה 'טנספח בנוסח המצורף כ

זה, על סעיפיו הקטנים, תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות על פי   13הוראות סעיף   .13.8

 הסכם זה. 

 ניגוד עניינים איסור  .14

מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו   ספקה .14.1

 ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

תחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה מ  ספקה .14.2

ו/או התחייבות אחרת של ה ו/או בעקיפין, והוא   ספקלבין מילוי תפקיד  ו/או של עובדיו, במישרין 

מי  על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות    ע" נתמתחייב בזאת להודיע ל

בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  עובדיו,  של  ו/או  שלו  אחרת  פעילות  לבין  זה  הסכם  פי  על  מעובדיו 

 למניעת ניגוד עניינים כאמור.  ע" נתלהוראות 

או למישהו מטעמם,   ע"נתים אחרים של  ספקמתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לרבות ל  ספקה .14.3

ו/או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה ייקט  לפרוו/או בקשר    םכל שירות או מידע בקשר לשירותי

, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין םאחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותי

ועל פי הסכם   החלים עליו במפורש מתוקף התקשרות זו,  ע "נתמטעם    םשלא בתמורה, פרט לשירותי 

של   הסכמתה  לכך  ניתנה  כן  אם  אלא  הבלעדי.  ע"נתזה,  דעתה  שיקול  לפי  שתינתן  ובכתב,   מראש 

 הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה. 

מתחייב בזאת להחתים את עובדיו ואת אנשי המפתח המועסקים על ידו ומטעמו על התחייבות   ספקה .14.4

 ע "נתלהסכם זה. כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ל  'י  נספחר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כ להעד

 . ספקבמעמד ובצמוד לחתימת הסכם זה על ידי ה

 ערבות ביצוע  .15

עמידת הספק בהתחייבויותיו על פי ההסכם ימציא הספק לחברה במועד חתימת החוזה   להבטחת .15.1

מההיקף הכספי השנתי   5%המהווה  מותנית, בסך    ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי הדירה ובלתי
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 נספחכ הצעה הכספית של הספק המצ"ב  ל  3  -ו  2,  1פרקים  לפי הצעת הספק במכרז של  מ  "מע   כולל

 "). ערבות הביצועלחוזה (בחוזה זה: " נספח יב'כהמצורף בנוסח , וזאת )'ח

לתום    ערבות .15.2 ועד  ההסכם  חתימת  ממועד  בתוקפה  תעמוד  תקופת   60הביצוע  תום  לאחר  ימים 

 ההתקשרות ו/או תקופת הארכה. 

זכאית, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים לה על פי הסכם זה ו/או על    תהא  נת"ע .15.3

פי כל דין, לחלט, על פי לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ערבות הביצוע (כולה או חלקה). סכום 

הערבות שיחולט יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשל ההפרה שבגינה חולט, וזאת מבלי לגרוע 

על פי ההסכם ו/או על פי דין, לרבות זכותה להיפרע בגין נזקים   נת"עעד אחר או נוסף העומד למכל ס

הודעה  נת"ע  ימים לפני חילוט הערבות, תשלח    2נוספים שנגרמו לה בשל ההפרה האמורה. לפחות  

למען    –בכתב לספק המפרטת את כוונתה של החברה לחלט את הערבות ואת ההנמקה לכך, וזאת  

 מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע באוטונומיות ובאפשרויות החילוט של הערבות.   –הסר ספק 

ו/או  נת"ע    חילטה .15.4 חדשה  ערבות  בידיה  הספק  יפקיד  חלקה),  או  (כולה  כאמור  הביצוע  ערבות  את 

ימים   7ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים, לתקופה ובסכום זהה, וזאת בתוך  

 ערבות כאמור.  מהמועד שבו חולטה ה 

לפעול בעצמה ו/או לדרוש מהספק   נת"עבמקרה בו היקף ההתקשרות יגדל (מכל סיבה שהיא), רשאית   .15.5

לפעול על מנת לעדכן את גובה ערבות הביצוע ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה 

  נת"ע הבלעדי והמוחלט. לא עדכן הספק את גובה ערבות הביצוע ו/או לא האריך את תוקפה תהיה  

ה ו/או על פי דין, לחלט את ערבות רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי חוזה ז

 הביצוע. 

את ערבות הביצוע עד   נת"עעם סיום תוקפה של ערבות הביצוע כמפורט לעיל ובמידה ולא חילטה   .15.6

לספק את ערבות הביצוע, בכפוף לכך שבמועד האמור מילא הספק את    נת"עלמועד כאמור, תשיב  

ום תוקפה הנקוב של ערבות הביצוע לא מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. במידה ועובר למועד סי

פי החוזה, תהיה   רשאית לדרוש מהספק או אף לפעול    נת"ע מילא הספק איזה מהתחייבויותיו על 

 ,בעצמה אצל המוסד המנפיק של הערבות, להארכת תוקפה של ערבות הביצוע, אף ללא אישור הספק

ק לא יהיו כל טענות נגד נת"ע ולספאצלה עד לסיום המחלוקות בין הצדדים,    את הערבות  ולהשאיר

 . תחול על הערבות ההוראות הקבועות בפרק זהכאמור תקופה  הבמהלך בעניין זה. 

רשאית מבלי נת"ע  , תהיה  לעיל   15.6  –  15.4  לא ביצע הספק את ההתחייבויות המפורטות בסעיפים  .15.7

מתשלום כל חלק לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותה על פי חוזה זה ו/או על פי דין להפחית 

לה זכאי הספק על פי הוראות הסכם זה את גובה התשלום אשר היה דרוש לחידוש, שינוי  מהתמורה

 ו/או הארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חידוש הערבות האוטונומית, כינונה, שינויה ו/או הארכתה, תיעשה  .15.8

 . על ידי הספק ועל חשבונו

 העברה  .16

ו/או חיוביו   ספקהסכם זה הינו אישי וה .16.1 לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו 

 מראש ובכתב. ע"נתאלא אם ניתנה לכך הסכמת  ,שמכוח הסכם זה
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ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע   ,כולו או מקצתו  ,תהא רשאית להעביר ו/או להסב הסכם זה  ע"נת .16.2

 .ספקובמקרה כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי ה  מזכויות הספק לפי הסכם זה,

 שונות  .17

 . במסגרת ביצוע עבודתו, מתחייב הספק לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת .17.1

הספק מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על   .17.2

 ב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל.  פי האמור לעיל. הספק מתחיי

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות  .17.3

פה, בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר -או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 לחתימת הסכם זה. 

צדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או  התנהגות מי מה .17.4

כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, 

 .ובחתימת שני הצדדים בכתב ,השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש 

כם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי מסמך לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהס .17.5

כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי   ,ת הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאתוחתימ  את  בכתב הנושא

 התנהגות, נוהג וכו'.של ההסכם בדרך 

יהיה חייב לה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או    ספקתהא רשאית לקזז מהתמורה כל סכום שה  ע"נת .17.6

 על פי כל דין. 

- סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל .17.7

 ביב, ולהם בלבד. א

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד  .17.8

ה לפי  למשנהו,  הנמען  אחד  אצל  התקבלה  כאילו  תחשב  האמורה,  מסירתה   72כתובת  מעת  שעות 

מסירתה.   מעת  ביד,  נמסרה  ואם  בישראל,  דואר  בבית  באמצעות למשלוח  תישלח  אשר  הודעה 

פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך. השולח ישמור אישורים בדבר 

 משלוח ההודעות.

 

 : הצדדים על החתוםולראיה באו 

 

 
 הספק  מ "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע - ע"נת
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 ספקאישור חתימת ה
 הוא תאגיד) ספק(למילוי אם ה 

 
הח עו "אני   ,______________ מ"ד/רו"מ,  כי    ,___________________________רח'  ח,  בזאת   מאשר 

 
 ין. ילכל דבר וענ ספקהמחייבת את  _______________ה "ה חתימתו של 

 
 _______________    ________ ________________ 

    ח "ד/רו"עו      תאריך
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 נספח ביטוח  – נספח א'  

 ולטובת ו  לטובת  ולבטח על חשבונ  מתחייב הספקלפי החוזה או לפי כל דין,    הספקלגרוע מאחריות    מבלי .1

, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים ע"נת

והתנאים   ואחריותלהבטחת   האחריות  מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן 

 :הבאים התנאים את לכלולהספק  מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .2

 :עו/או נת" הספק –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם .2.1

נת"ע  ע "נת" .2.2 הביטוחי:  הכיסוי  לעניין  בע"מ    - "  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  או  /ונתיבי 

 "ל. הנ  של ומנהלים עובדים

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של   ע"נת  את  לשפות  מורחב  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח .2.3

 ומי מטעמו בקשר עם השירותים.   הספק

היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין   ע"נת  את  לשפות  מורחב  מעבידים  חבות  ביטוח .2.4

 בקשר עם השירותים.   הספקתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

את    ביטוח .2.5 לשפות  מורחב  מקצועית  חובה   הועובדי  ע"נתאחריות  הפרת  עם  בקשר  ו/או  בגין 

 ומי מטעמו בקשר עם השירותים.  הספקמקצועית של  

ול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים  יכל  –אחריות מקצועית    ביטוח .2.6

 . ע"לנת

השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים   סכום .2.7

 . ₪  100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט, ע"נת כלפי התחלוףאו /ו השיבוב זכות ביטול .2.8

הודעה    עלנת"  שתימסר  לאחר  אלא,  לרעה  תנאיהם  לשנויאו  /ו  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  הביטוחים .2.9

יום לפחות לפני מועד הביטול    60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,    הספקבכתב, ע"י  

 .ו/או השינוי המבוקש

נות רבתי, אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשל  הספקלפיה ביטוחי    הוראה .2.10

ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח  

 . 1981 –תשמ"א 

(אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות    הספקסעיף בפוליסות    כל .2.11

  הביטוח   ע"ת נ  ולגבי,  מבטחיה  וכלפי  עכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי נת"  הספקמבטחי  

,  תנאיו   לפי  המגיע   השיפוי  במלוא  ע"נת  את  המזכה ",  ראשוני "ביטוח    הוא"ל  הנ  הפוליסות  פי  על

  עזכות תביעה ממבטחי נת"  הספקמבלי שתהיה למבטחי    ע"נת  בביטוחי  השתתפות  זכות  ללא

בסעיף   כאמור  החיוב  בנטל  תשמ"א  59להשתתף  הביטוח  חוזה  הסר  1981-לחוק  למען  , ספק. 

 וכלפי מבטחיה.  עמוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי נת" הספק

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע   ספקה  -   רכב  כלי  ביטוח .3

אחריות   ביטוחות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות  העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשר
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מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי 

₪. למען ספק    1,000,000  -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

המונ כי  נעים  מוסכם  כלים  וכן  גוררים  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים,  כולל  רכב"  "כלי  ח 

 ממונעים מכל סוג.

, ככל ויעשה בו שימוש חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב"כלי   .4

יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו    במסגרת השירותים,

 ש"ח למקרה.   2,000,000-מ

(להלן:   1א'  כנספחאת טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן    הספקחתימת הסכם זה ימציא    עם .5

על  ")ביטוחים  קיום   אישור" חתום  כשהוא  זה,  נפרד מהסכם  בלתי  חלק  ה-המהווה  חברת  ביטוח ידי 

מעמה המורשית בדין מטעם הממונה על רשות ההון, הביטוח והחיסכון לעריכת הביטוחים הנדרשים 

במסגרת ההתקשרות. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי  

 האישור   טופס  את  זה  הסכם   של  חלותו  במשך,  ביטוח  תקופת  תום  מידי,  הספק ישוב ויציגמהותי בהסכם.  

 . ע"מנת כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, ביטוחים קיום על

היה    והספק מתחייב  עלהמציא את פוליסות הביטוח לנת"   מהספקרשאית, אך לא חייבת, לדרוש    ע"נת .6

בהתאם   ע להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש נת"  ויתבקש

 .למסמכי ההתקשרות

  לא   ע"לנת   ביטוחים  קיום  על  האישוריםאו  /ו  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונםאו  /ו  הביטוחים  עריכת .7

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא   ע" מנת  כלשהו  אישור  יהוו

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על הספקשל  אחריותויהא בכך כדי לצמצם את 

עקב   ע"לנת  שיגרם  נזק  בכל  ישאי  וכן  בביטוח  החל  העצמית  ההשתתפות  בסכום,  מקרה  בכל,  הספק יישא .8

, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הספקמעשה ו/או מחדל של  

 .בפוליסות הקבועה  העצמית ההשתתפות לסכום מתחת נזקים לרבות, הספקהביטוח של 

 יהא הספק אחראי   ע "נת  זכויותאו  /ו  זכויותיו  את  המפקיע  באופן   הפוליסות  הוראות  אתהספק    הפר .9

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה    לובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה    עלנזקים שיגרמו לנת"

 והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 

כנגד    ע" לנת  המוקנים  תרופהאו  / ו  סעדאו  /ו  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  כאמור  הביטוחים  בעריכת  אין .10

 סכם זה. מהתחייבויותיו לפי ה הספקעל פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הספק
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 אישור לעריכת ביטוחי הספק –  1נספח א'

 : תאריך אישור קיום ביטוחים 

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

  מבקש   מעמד  העסקה  אופי המבוטח  האישור  מבקש 
 * האישור

עירוניים  נתיבי תחבורה   -"ע נת
עובדים  ו/או להסעת המונים בע"מ 

 ומנהלים של הנ"ל.

 
 
 

 "ן נדל ☐
   שירותים☒
 מוצרים   אספקת☐
 : אחר☒

  
ובין  ומערכותיהם םמשרדי תחזוקת 

, אינסטלציה מערכות חשמל היתר
תאורה, מיזוג  כיבוי, ואחזקת מערכות 

הפעלת מוקד  ו/או אוויר, אינסטלציה
שירותי ניקיון  ו/או  תחזוקה אינטרנטי

ו/או שירותי מוקד וסיור ו/או   והדברה
שירותי ו/או  מוקד מודיעין שירותי

ו/או סבלות  ו/או שליחויות פנימיות
 שירותים נלווים. 

 

 משכיר ☐
 שוכר ☐
 זכיין ☐
 משנה  קבלני☐
  מזמין☒

 שירותים 
  מזמין ☐

 מוצרים 
:  אחר ☐

______ 
  

 .ז./ח.פ. ת
52-004278-9 

 .ז./ח.פ. ת
 

 מען 
 חולון, 26 הרוקמים' רח

 מען 
 

 כיסויים 
 הביטוח  סוג

  לפי   חלוקה
  גבולות

  או   אחריות
 ביטוח  סכומי

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה

  תאריך
 סיום 

  כיסויים ביטוח  סכום  /האחריות גבול
בתוקף   נוספים 
 וביטול חריגים  

  קוד   לציין  יש
  בהתאם   כיסוי

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

  כלפי  אחריות
 שלישי  צד

  ביט 
______ 

אחריות   302   ₪ 6,000,000   
 צולבת  

  הרחב   304
 שיפוי

קבלנים    307
 וקבלני משנה  

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 
 מבקש האישור  

תביעות    315
 "ל המל
  מבקש   318

  האישור
 נוסף  מבוטח

 ראשוניות 328
רכוש    329

מבקש האישור  
 יחשב כצד ג  

  אחריות
 מעבידים 

  ביט 
______ 

על    309   ₪      20,000,000   ויתור 
לטובת   תחלוף 
 מבקש האישור  

מבוטח    319
היה   נוסף 

ויחשב  
 כמעבידם  

 ראשוניות  328
  אחריות

 מקצועית 
 :  רטרו. ת  

 
_____ 

  אובדן   301   ₪ 2,000,000 
 מסמכים 

אחריות   302
 צולבת  

  הרחב   304
 שיפוי

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 
 מבקש האישור  
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 : תאריך אישור קיום ביטוחים 

 ואי  מרמה  325
 עובדים    יושר

  עיכוב   327
  עכב שיהוי  /

 ביטוח   מקרה
 ראשוניות 328
  תקופת   332

   6  גילוי
 . חודשים

  הרשימה   מתוך  השירות  קוד  את  לציין  יש.  האישור  למבקש  המבוטח  בין  בחוזה  המפורטים  לשירותים: (בכפוף  השירותים   פירוט
 'ג בנספח  המפורטת 

 שירותי תחזוקה ושיפוץ  062
 שירותי ניהול 082

 הפוליסהשינוי /ביטול

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

 האישור  חתימת

 :   המבטח
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 השירותים / תכולת העבודה  – נספח ב' 

 תנאים כלליים  – 1נספח ב' 
 תאור העבודה כללי .1

העבודה כוללת ביצוע עבודות ושירותים שונים בתחום הניהול, אדמיניסטרציה, מוקד מודיעין,   .1.1
להסכם   2שירותי מוקד וסיור, ניקיון ואחזקה של משרדיה ומערכותיה של נת"ע, כמפורט בנספח ב'  

 (מפרט מיוחד) להלן.  
במרכז עזריאלי חולון, נמצאים  משרדי נת"ע ה)  1(במסגרת הסכם זה כוללים:    "משרדי נת"ע"

 -; ו")נת"ע בחולון  משרדימ"ר (להלן: "  8,491-, ומשתרעים על פני שטח של כ26ברח' הרוקמים  
בתל אביב, בשטח כולל של   155"ע הממוקמים בדרך מנחם בגין  נתהמשמשים את    משרדים   )2(

 .להלן )  המיוחד(המפרט    2ב'    ח לנספ  2  בסעיף  כמתואר, והכל  ")אביב  תל  משרדימ"ר (להלן: "  1,500
 להלן תיאור תמציתי של תכולת העבודה:  .1.2

תחזוקת המשרדים ומערכותיהם בחלקים הפנימיים של משרדי החברה, כדוגמת קירות,  .1.2.1
תקרות ביניים, חיפויים אחרים, דלתות, מערכת בקרת כניסה למשרדים (מעברים מהירים  

(בדיק  חשמל  כדוגמת  מערכות  וחלונות,  שיותקנו)  תקן/חוק  ע"פ חשמל ארונות ותככל 
מערכות ואחזקת  תקן ומיטלטלין כיבוי החשמל),  חירום,  ישראלי, ע"פ  תאורת  תאורה, 

נקודות קצה לחשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, שילוט לרבות שילוט הבנין ושילוט חירום  
יקון  מואר. במסגרת מתן השירותים, הקבלן יידרש לבצע אחזקה שוטפת ומונעת, לרבות ת

 .והחלפת רכיבים שנשחקו עקב בלאי תקלות במשרדים ובמערכות

 הפעלת מוקד תחזוקה אינטרנטי.  .1.2.2

 שירותי ניקיון והדברה.  .1.2.3

 שירותי מוקד וסיור בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה. .1.2.4

 מוקד מודיעין (פקידי קבלה). שירותי  .1.2.5

 קנות.שירותי שליחויות פנימיות, עבודות סבלות פנימיות במשרדי החברה והת .1.2.6

 סידור מחסן, הנפקת ציוד מהמחסן ומהארכיב אל המשרד. .1.2.7

 הכנת ציוד נדרש לסיורים.  .1.2.8

 אחזקה שוטפת ומונעת למערכות הייעודיות, כהגדרתן להלן.  .1.2.9

 עבודות ביצוע כל    את  כוללים,  זה  הסכם  במסגרת  והתפעול  האחזקה,  הניהול  שירותי, כי  מובהר .1.3
 ותיקון  שבר  תחזוקת,  שוטפת  ואינהשוטפת    אחזקה,  מונעת  אחזקה  לרבותוהתחזוקה,    האחזקה
המותקנים    ליקויים והציוד  המערכות  התשתיות,  לרבות  נת  במשרדילכלל  תקרות חלונות"ע,   ,

  מערכות ,  למשרדים  כניסה  בקרת  מערכת,  דלתות,  אחרים  חיפויים,  שטיחים,  תקרה  חיפויי ,  ביניים
וספרינקלרים), נקודות קצה לחשמל,   ם(גלאי  אש  כיבוי  מערכות,  חירום  תאורת,  תאורה,  חשמל

מיזוג   "ב, וכיו)  מוארים  חירום  ושלטי  הבניין  שילוט(כולל    שילוט,  אינסטלציה,  אווירמערכות 
נאמר  הקבלןועל חשבונו של    באחריותו  והכללרבות אספקת חלקי חילוף,   ולמעט אם   בהסכם , 

 .אחרת במפורש

הספק כאמור, על הספק לתקן כל חלק ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע   אחריות  במסגרת  .1.4
רגיל, בלאי, התיישנות, חבלות    בעקבות  לרבותמסיבה כלשהי,   בזדון או בשוגג,   ופגיעותשימוש 

גניבות,   ביודעין,  שלא  או  ו  שריפותביודעין,  לעיל,  הוזכרה  לא  גם אם  שהיא,  סיבה  על וכל  הכל 
 . אחרת במפורשאם נאמר  למעטחשבונו, 

 השירותים יתבצעו תוך פרקי זמן, בבטיחות ובטיב כמפורט להלן.   .1.5

הקבלן יפעיל צוות מינימלי במקצועות ובעלי כישורים כמפורט בהמשך במסמך זה. עובדים אלו  .1.6
 ביצוע כל העבודות הנדרשות. יתייצבו במשרדי החברה (נת"ע) ויפעלו ל
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 הגדרות  .2

יתפרשו  העניין)  של  מגופו  משתמעת  אחרת  כוונה  אם  (פרט  להלן  מוגדרים  שהם  כפי  ובהסכם  במפרט 
 המונחים הבאים כדלהלן: 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ; -חברת נת"ע  ":המזמינה" .2.1

 כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות השלמתה, בדיקתה והרצתה;  :ביצוע העבודה"" .2.2

פח ב' זה סכמפורט בין היתר בננשוא ההסכם,  ": כל השירותים  השירותים" או "סל השירותים" .2.3
הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, ניקיון, הדברה, שרותי ומבלי למעט  לרבות  ,  )2נספח ב'  ו  1ספח ב'נ(

מוקד מודיעין ושרותי מוקד וסיור, ביצוע פעולות המשמשות ו/או שנועדו לשמש ו/או לשרת את  
 הקומות או המערכות והמתקנים המהווים שטחים ו/או רכוש כהגדרתם להלן; 

נפרד -זה מהווה חלק בלתי": ההסכם ההתקשרות שבין המזמינה לבין הספק, שנספח ב'  ההסכם" .2.4
 ממנו; 

   ;עילללנספח זה   1.1כהגדרתם בסעיף  : "המשרדים" .2.5

 ": מנהל מחלקת לוגיסטיקה של נת"ע או מי מטעמו;המנהל" .2.6

": האדם שמתמנה או מוסמך מזמן לזמן ע"י הספק לפקח על ביצוע מנהל העבודהאו " "המפקח" .2.7
 הספק למלא את מקומו בעת העדרו;העבודה או כל חלק ממנה, וכן מי שהתמנה על ידי 

 ); 6.13": כהגדרת מונח זה בהסכם (בסעיף מנהל האתר" .2.8

": מי שיזכה במכרז ואיתו ייחתם קבלן האחזקה" או "הקבלן" או "הספק" או "המציע הזוכה" .2.9
 ההסכם;

: משמעו מוקד חיצוני שיוקם במשרדי הקבלן לקבלת קריאות כמפורט  "מוקד חיצוני של הקבלן" .2.10
 ;להלן 14בסעיף 

": משמעו מערכת לניהול מערך התחזוקה הממוחשב, קליטת ההודעות על תקלות מוקד לתקלות" .2.11
 בכל הנושאים המטופלים והפצתן לצורך ביצוע העבודה; 

לצורך ביצוע עבודות שאין לקבלן הידע ": קבלן המועסק על ידי הקבלן ועל חשבונו  קבלן משנה" .2.12
 ו/או כוח האדם לבצען; 

": משמעה מערכת שהגורם שהתקינה הינו גם הקבלן המתחזק אותה לאורך זמן, מערכת ייעודית" .2.13
(מפרט מיוחד). מובהר ומוסכם כי כל איזכור   2("מערכות ייעודיות") לנספח ב'    2.3.8כהגדרת סעיף  

פירוט או  מסוימת  ייעודית  האינדיקציה   למערכת  לצורך  הינם  הדוגמא  לשם  ייעודיות  מערכות 
בלבד, וביחס למצב הקיים במועד פרסום המכרז; ועל כן רשימת המערכות הייעודיות הינה חלקית 

 ואינה ממצה. 

נוספות" .2.14 והשירותים עבודות  העבודות  במסגרת  נכללים  שאינם  ושירותים  עבודות  משמען,   :"
ב'   בנספחים  במסגרת  להסכ  2  וב'  1המפורטים  נכללים  אינם  והיקפם  טבעם  מעצם  ואשר  ם 

השירותים. ביצוען של עבודות נוספות כלשהן כפוף לדרישת המזמינה, מראש ובכתב, ותימחורן 
 .  התמורה –נספח ח' , לפי העניין, של 6או  5 ,4הינו כמפורט בהסכם ובפרקים 

 שמירת הרכוש .3

ובכל מקום הנוגע לעבודתו. הקבלן יוודא   משרדיםבהקבלן יהיה אחראי לשמירת הרכוש המצוי   .3.1
כל   ננקטו  וכי  העבודה  לביצוע  המשמשים  ובחומרים  העבודה  בכלי  בשימוש  מיומנים  עובדיו  כי 

 האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה ונזקים למבנה על ציודו. 

משנה מטעם הקבלן (לרבות -הקבלן ו/או כל קבלן  כל נזק שייגרם לרכוש ע"י הקבלן או מי מעובדי .3.2
חשבון הקבלן, בסמוך למועד האירוע ולא יאוחר משני -עובדי קבלן המשנה), יתוקן ע"י הקבלן על 

) ימי עבודה. תיקון הנזק יבוצע כך, שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן שנפגע. על אף 2(



36 
 

 

ו/או באמצעות מי מטעמה) את הנזק האמור,  האמור לעיל, רשאית המזמינה לתקן בכל עת (בעצמה  
 וזאת על חשבון הקבלן, ובכלל זה לקזז את עלות התיקון מהתמורה המגיעה לקבלן.   

 ]. נמחק[ .4

 הנחיות, תקנות והוראות  .5

והוראות  תקנות  הנחיות,  המדינה,  וחוקי  הצווים  עפ"י  פעולותיו  ולעדכן  בדיקות  לבצע  מתחייב  הקבלן 
המעודכנים ביותר. בנוסף, הספק יפעל לקבל מהמזמינה את ההנחיות וההוראות שיינתנו בתחילת העבודה,  

 פה. -ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל

 תאום עבודות ומניעת הפרעות .6

אם את עבודתו עם המזמינה, באמצעות מנהל האתר, תוך התחשבות בצורכי התפעול הקבלן מתחייב לת
וצורכי  משרדים  ה, המחשבים והציוד, קיום ישיבות, צורכי העובדים המאכלסים את  במשרדים השונים

סוג   מכל  והפרעות  תקלות  למניעת  מראש,  תאום  כולל  הנדרש,  כל  יעשה  הקבלן  הבניין.  את  המבקרים 
זה הצורך לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות, בימי שישי ובמקרים חריגים גם במוצאי לפעולתם, ובכלל  

 שבת וחג.

הקבלן יעשה את כל הנדרש, כולל תיאום מראש, למניעת תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה 
 יעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות, בימי שישי ובמוצאי שבתות וחגים. 

רותים (מכל סוג) יופסקו בשעות הפעילות במידה ויווצרו הפרעות שאינן מאפשרות המשך  עבודות וביצוע שי
פעולה סביר של המשרדים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. מודגש בזה כי המזמינה תהא רשאית  

 לדרוש מהקבלן (ומי מטעמו) לפעול בשעות מסוימות בהן ההפרעה תהיה קטנה ככל האפשר. 

הקבלן יפסיק ביצוע עבודות בשעות הפעילות במשך היום במידה וייווצרו הפרעות שאינן מאפשרות  .7
 /המשך פעולה סביר של נת"ע ועובדיה ויבצעו את העבודה בשעות שתגדיר המזמינה, ללא תשלום נוסף

 מפגעי בטיחות .8

תרון המלא, לרבות בדרך  בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד לפ
עובדים  מפני  המפגע  אזור  ולשילוט  להגנה  העבודה  משרד  להנחיות  המתאימים  אמצעים  התקנת  של 
תקניים  אמצעים  לרבות  לטיפול  הנדרשים  האמצעים  כל  המפגע.  בתחום  להסתובב  העלולים  ומבקרים, 

 כנדרש לחסימת אזור האירוע יהיו של הקבלן. 

 סילוק פסולת .9

 לפנוי הפסולת למתקן לפנוי פסולת מאותו סוג המצוי בבניין המשרדים. הקבלן אחראי  .9.1

בעת ביצוע עבודה, הקבלן יסלק ממקום העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר  .9.2
ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. במהלך ביצוע העבודה יאסוף הקבלן -על

מקר ובכל  לעת,  מעת  הפסולת,  מכשול  את  ייווצר  שלא  כך  במשרדים,  הפחים  מכל  יום  מידי  ה 
 לעובדים ולעוברי אורח או מפגע בטיחותי ו/או אסתטי. 

 קבלני משנה וביצוע בדיקות ע"י בודקים מוסמכים  .10

הקבלן יחוייב להעסיק קבלני משנה מיוחדים לצורך ביצוע עבודות אחזקה מונעת ותיקון תקלות  .10.1
 סמכה או ידע מתאים לביצוע העבודה. במערכות בהן אין לו הרשאה או ה

הקבלן יבחר את קבלני המשנה למערכות אלה ויפעילם כקבלן ראשי, באמצעות כוח האדם הקבוע,  .10.2
על חשבונו וללא חיוב נוסף. הקבלן יידרש להודיע על כך מראש ובכתב לנת"ע. לנת"ע שמורה הזכות 

משיקוליה, והקבלן הראשי לא לאפשר לקבלן להתקשר עם קבלן משנה מסוים למערכות אלה,  
 .יידרש למצוא קבלן אחר למערכות במקומו

בסעיפים   כאמור  משנה  קבלני  באמצעות  השירותים  את  לבצע  יחויב  לעיל    10.2  -ו  10.1הקבלן 
ובזמנים ובמועדים הקבועים בהסכם זה ביחס לשירותים  בהתאם להוראות החלות ביחס אליו 

 הרלוונטיים לאותם קבלני משנה.  
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י דין ו/או תקנה  הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש לכל סוג בדיקה על פ .10.3
 תוזמן במועד על ידי הקבלן. 

 עלות בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ו/או עפ"י המפורט והנדרש יהיה על חשבונו של הקבלן.  .10.4

 באחריות הקבלן לוודא ביצוע של כל הביקורות (כל אחת פרטנית עפ"י המועד הנדרש) באופן רציף.  .10.5

דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת. הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל   .10.6
הבודק יתאם את הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למזמינה על המועד המתואם 

 לבדיקה. 

בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יוזמנו ויופנו לביצוע בדיקות תקופתיות של מערכת גילוי אש ועשן  .10.7
, RFקרינת לוחות חשמל, בדיקת קרינה סלולארית  לוחות חשמל,  מערכות מיזוג אוויר,  וכיבוי אש,  

מה   וכל  ואחרים,  קרינה משדות אלקטרומגנטיים  מגנטיים,  שדות  טווח,  ארוכות  ראדון  בדיקת 
ו/או משרד   ע"פ תקנות משרד העבודה  ו/או  חוק  ע"פ  בדיקה מוסמכת, בתדירות,  לבצע  שנדרש 

 התמ"ת וכדומה. 

(צי .10.8 יבצע על חשבונו בדיקה תרמוגרפית  לום אינפרא אדום) ללוחות החשמל, פעם בשנה. הקבלן 
הבדיקה תתבצע בעומס מלא (עד כמה שניתן), בסיומו יפיק הקבלן דו"ח ממעבדה מוסמכת הכולל 

 אישור כיול. 

הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת הארקה ללוחות החשמל, אחת לחמש שנים, ללא קשר לתחילת  .10.9
הבדיקה הבאה, הינו הבדיקה האחרונה ההתקשרות עם המזמינה כאשר המועד הקובע לביצוע  

 שבוצעה במשרדים. 

 בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יוזמנו ויופנו לביצוע בדיקות תקופתיות של לוחות חשמל וכדומה.  .10.10

ולפי  .10.11 ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך  הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים המכניים 
ק כי  בזאת  מוסכם  עליהם.  יצביעו  היועץ  את העניין  תחייב  המוסמך  הבודק  של  הטכנית  ביעתו 

 הקבלן. 

תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח הבודק המוסמך יבוצעו ויתוקנו לפני שיפוג תוקף הבדיקה  .10.12
 הקודמת על ידי הקבלן כנדרש בחוק מיום קבלת הדו"ח הרשמי של הבודק.

ליקויים בעלי אופי בטיחותי שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמך והמסכנים את המשתמשים יבוצעו  .10.13
 ע"י הקבלן מייד. 

 הקבלן מתחייב כי הבודק יופיע ויבצע את הבדיקה/ות ללא איחור כנדרש.  .10.14

 הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המזמינה.  .10.15

תשומת לבו של הקבלן והבודק מטעמו מופנית לאופי פעילות ועליו להתאים את עצמו לאפשרויות  .10.16
 העבודה בהתאם להנחיית המזמינה. 

 תיאום עם גורמים .11

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו (עבודות שבר ומונעת) בתאום מלא ותוך התחשבות מקסימלית בצרכי 
ויע המשרדים,  את  המאכלסים  והעובדים  סוג  המערכות  מכל  והפרעות  תקלות  למנוע  שביכולתו  כל  שה 

לפעולתם, ובכלל זה הצורך לתאם כאמור כל ניתוק של מערכות לצורך טיפול, להפעיל כלי עבודה שקטים 
 במיוחד ו/או לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות במשרדים. 

 אבדן או נזק  .12

רכבה, התקנה של כל חלק, אם אחריות הקבלן כוללת ביצוע כל עבודות התיקון לרבות אספקה, ה .12.1
 נגנב ו/או פורקו/או ניזוק ע"י אחרים בזדון, באופן שאינו מהווה בלאי סביר. 

הקבלן ידווח למזמינה וימסור את כל הפרטים  לעיל,    12.1במקרה של אובדן או נזק כאמור בסעיף   .12.2
פי הנחיות   נזק. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן עלה הנדרשים על היווצרותו /גילויו של  

החלקים   עבור  תשלום  הקבלן  יקבל  הקבלן,  ע"י  בוצעה  שהעבודה  במקרה  הנזק.  את  המזמינה 
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, ולמעט אם האבדן או והחומרים שסופקו על ידו בלבד (כאמור רק על החלקים שאבדו או ניזוקו)
 .  לתשלוםהנזק נגרמו באחריות הקבלן (כתוצאה מטיפול לקוי או אי טיפול), שאז לא יהיה זכאי 

במידה ולעבודה נדרשים עובדים שאינם מצוות העובדים הקבועים במבנים, יקבל הקבלן תשלום   .12.3
 . , בכפוף לאישור מראש של נת"עפי סעיפי החוזה-נפרד על

 הוצאת ציוד מחוץ למבנה  .13

הקבלן לא יוציא ציוד אל מחוץ למבנה ו/או מחוץ למשרדים ללא אישור המזמינה. האמור הן לגבי ציוד 
ברצונו  הש אשר  לקבלן  השייך  ציוד  לגבי  והן  תיקון  לצורך  להוציאו  מעוניין  הקבלן  ואשר  למזמינה  ייך 

 להוציאו מכל סיבה שהיא. 

 מוקד חיצוני של הקבלן לקבלת קריאות מיוחדות  .14

הקבלן יפעיל מוקד חיצוני, במשרדיו, לקבלת קריאות והודעות טלפוניות על הצורך בקבלת עזרה  .14.1
, ובימי שישי וערבי 17:00עד    08:00בין השעות    ',ה  –'  בוי לעבודות. המוקד יהיה מאויש בימים איוג

. המוקד יהיה מעודכן בכל פרטי ההסכם, ויאפשר השגת בעל מקצוע 13:00עד    08:00חג בין השעות  
 מומחה לפתרון תקלות. 

למוקד לתקלות ולמנהל האתר   בנוסףלמען הסר ספק, מובהר כי מוקד זה הינו חיצוני ומתקיים  
. מוקד זה אף ישמש כסיוע למנהל האתר בביצוע השירותים וקיום שמשמש לכתובת לפניות נת"ע

 כל התחייבויות הספק בהתאם להסכם. 

מעבר לשעות הפעילות במוקד, יהיו בידי המנהל מטעם המזמינה מספרי טלפון של מנהל האתר  .14.2
 כך שניתן יהיה להשיגם ולהזעיקם.  ושל המפקח מטעם הספק,

 רישום נוכחות עובדים  .15

עובדיו יחתימו כרטיסי נוכחות באופן שתורה להם המזמינה, לרבות דרישה כי הקבלן אחראי כי   .15.1
 הקבלן יתקין במשרדי המזמינה שעון נוכחות על חשבונו. 

עובד שלא ידווח, ייחשב לצורך ההתקשרות שבין המזמינה לבין הקבלן כאילו לא התייצב לעבודה.  .15.2
 הוכחת נוכחותם בלבד. הדיווחים לא ישמשו לצורך תשלום שכרם של העובדים, אלא ל

הקבלן אחראי לנהל רישום שעות גם של מי שמועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע עבודות ושירותים  .15.3
עבור המזמינה, גם אם העובד אינו עובד דרך קבע במשרדי המזמינה או שאינו מועסק באופן ישיר 

   על ידי הקבלן. 

 הודעה על תקלות .16

האתר.  .16.1 ולמנהל  המזמינה  מטעם  למנהל  במשרדים  המתרחשות  תקלות  על  יודיעו  הקבלן  עובדי 
 מנהל האתר יודיע למוקד הקבלן על התקלות שדווחו לה ו/או מוקד אחר לפי החלטת המזמינה.

מוקד  .16.2 יודיע  העבודה  בתום  וההדברה.  הניקיון  האחזקה,  עובדי  את  כנדרש  יפעיל  הקבלן  מוקד 
למנהל מטעם המזמינה על סיום העבודה, ומנהל האתר יעדכן זאת במערכת  הקבלן למנהל האתר ו

בהתאם  הכל  קנס,  לגרור  ועשויה  העבודה  ביצוע  כאי  תיחשב  כאמור  הודעה  אי  לתקלות.  מוקד 
 לשיקול דעתה של המזמינה. 

 מדים אחידים  .17

ם. הקבלן יספק מדים אחידים לעובדים. המדים ישמשו את העובדים בכל עת הימצאותם במשרדי .17.1
המדים יישאו את שם הקבלן ויוצמדו אליהם תגי זיהוי עם שם מלא של העובד. עובדי הניקיון 
והאחזקה נדרשים ללבוש חולצה עליה מוטבע שם הקבלן. ככל שיוסכם כי פקידי הקבלה (מודיעין) 
אינם מחוייבים במדים אחידים, הרי שבכל מקרה הקבלן מתחייב כי תלבושתם תהיה בהתאם  

 של המזמינה, ובכל מקרה באופן הולם, מכובד, מסודר ונקי.  לקוד הלבוש

הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו בכל עת בבגדים שלמים, נקיים ומגוהצים. במקרה של   .17.2
הפרת חובה זו, מצד הקבלן או מי מעובדיו, המזמינה תהא רשאית לנקוט בכל פעולה אשר תמצא 
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אופן מיידי (לרבות הטלת קנס על הקבלן, הרחקת עובד  לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט, ואף ב 
 ממשרדי המזמינה, וזימון מנהלי הקבלן לבירור). 

   השתתפות בישיבות  .18

המפקח מטעם הספק מתחייב להשתתף לפחות אחת לחודש בישיבה תקופתית במשרדי המזמינה. המפקח  
 מטעם הספק יהיה מצוי בפרטי ההסכם ומעודכן לגבי מצב השירותים והעבודות.  

 הכנת אירועים .19

הקבלן, באמצעות עובדיו, יסייע ככל הנדרש בהכנות לאירועים וחגים לאומיים, לאירועים של המזמינה 
כדומה ובין היתר תליית תאורה חגיגית, תליית והצבת דגלים, הצבת שולחנות, כסאות, דלפקים, במות, ו

 מיקרופונים, רמקולים וכדומה, בין במשרדי החברה ובין בכל אתר אחר בו תתקיים הפעילות. 

 שמירה על סודיות  .20

ג על  על סודיות בתנאים המפורטים בהסכם  על הצהרת שמירה  יידרש לחתום  בי טפסים שיקבל הקבלן 
מהמזמינה. הקבלן יחתים על טפסים כנ"ל את כל מועסקיו, עובדיו ומי מטעמו. חתימה על הטופס וקבלת 

 אישור קב"ט המזמינה יהוו תנאי להעסקת העובד אצל המזמינה.  

 השלמה, החלפה של עובדים .21

 הקבלן יוודא כי עובדיו לא יוחלפו לעיתים תכופות.  .21.1

ת מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה מקושי בלתי שעות א  24הקבלן ימלא תוך   .21.2
צפוי. אין האמור כולל היעדרות מתוכננת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה שהיא. במקרים 

עם תחילת ההיעדרות.   מייד  העובד,  חייב הקבלן להשלים את מקום  היעדרות מתוכננת  גם  של 
צע הקבלן באמצעות צוותי התגבור ממשרדו את השעות הראשונות יב  24בתקופת ההיעדרות של  

 . כל המטלות המוגדרות במפרט, במועדן

העובד המחליף יהיה בעל אותם כישורים, לפחות, כשל העובד שנעדר. במידה ולא יוצב עובד מחליף   .21.3
 10.5סעיף  כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל הקבלן יוטלו פיצויים מוסמכים, כמפורט ב

 להסכם, להלן.  2(הורדות בגין אי ביצוע או ביצוע חסר) לנספח ב'

החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע או זמני אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור לעיל ובחפיפה  .21.4
של ארבעה ימים לפחות ביניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של הקבלן המכיר היטב את  

 ידי הקבלן ועל חשבונו. -המשרדים. החפיפה תתבצע כאמור על

זכות המזמינה לדרוש החלפת עובד, הן עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי התאמה לעבודה או לתנאי  .21.5
הצעת המחיר. מנהל מטעם המזמינה לא יהיה חייב להצדיק את החלטתו ולקבלן לא תהיה זכות  

 ערעור על החלטת המזמינה. החלפת העובד תתבצע כמפורט בסעיף זה.

ידר .21.6 המיועדים הקבלן  העובדים  כל  ואת  במשרד  מטעמו  הפועלים  הקבועים  העובדים  את  יך 
ידיעה   תכלול  ההדרכה  בוריים.  על  והמערכות  המבנה  להכרת  הקשור  בכל  בהעדרם,  להחלפתם 
מקיפה של אופן ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה המונעת, תיקון התקלות, נוהלי אספקת חלקים 

לי העבודה הקבועים במשרד, נוהלי רישום עבודות, התנהגות וחומרים, קשר עם קבלני משנה, נוה 
 נאותה כלפי העובדים במבנה וכל הנדרש והמפורט בהסכם זה. 

 המזמינה תהיה רשאית לבחון כל עובד לגבי ידיעותיו על אחזקת המתקנים, תפעולם ותיקונם. .21.7

עד לבחינת העובד  עובד שלא יענה לקריטריונים של הבחינה, יוחלף בעובד אחר. בתקופת החפיפה ו .21.8
הצבת עובד מומחה זמני כאמור תיחשב -החדש, יציב הקבלן עובד מומחה מטעמו ועל חשבונו. אי 
 כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו על כל המשתמע מכך.

 גיבוי ותגבור   .22

הקבלן יגבה ויתגבר על חשבונו את הצוות הקבוע, ככל הנדרש לצורך ביצוע משימותיהם באמצעות   .22.1
עובדים מומחים, קבלני משנה וכלי עבודה מיוחדים. צוותי התגבור של הקבלן יענו לכל קריאה  
המשימה  לבצע את  אינו מצליח/ מסוגל  הקבוע  העובד  כאשר  באחריותו,  הנמצא  בתחום  לסיוע 
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וברמה  פעולת קבלני המשנה המועסקים    במועד  ויתאם את  יזמין  זה. הקבלן  הנדרשים בהסכם 
 מטעמו. 

הקבלן יהיה אחראי לצייד את צוות התגבור בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה, לרבות  .22.2
השעות  כל  הקודמים,  בסעיפים  וכמצוין  לעיל,  האמור  ולהדגשת  בנוסף,  מיוחדים.  עבודה  כלי 

רך סיום העבודות שבתכניות העבודה במקצועות השונים, נכללות בגבוי ולא הנוספות שיידרשו לצו
 ישולם תמורתן כל תשלום נוסף. 

 אמצעי קשר  .23

הקבלן יצייד על חשבונו את כל עובדיו לרבות המפקח מטעם הקבלן, מנהל האתר, מפקחי הניקיון  .23.1
 ועובדי הניקיון בטלפונים סלולריים כך שיתאפשר להשיגם בכל עת.

הקבלן לספק לנת"ע פרטי קשר של כל עובדיו כאמור, לרבות פרטי ההתקשרות עם מוקד באחריות   .23.2
החיצוני של הקבלן, שירותי המוקד והסיור ומוקד המודיעין וכל קבלן משנה נוסף אשר מהותי  

 לביצוע השירותים על ידי הקבלן. 

 ע"י נת"ע מהקבלן בגמר תקופת הסכם זה  משרדיםהקבלת  .24

והמתקנים  .24.1 המבנה  בכל  סופי  סיור  יתקיים  זה,  הסכם  תקופת  מועד  תום  לפני  יום  שישים 
על והקבלן -המתוחזקים  היוצא  נת"ע, הקבלן  נציגי  ישתתפו  ובו  זה,  ידי הקבלן במסגרת הסכם 

 . שיחליפו

חובת הקבלן היוצא (הקבלן שהינו צד להסכם זה) לסייע לקבלן החדש לסקור את כל המתקנים  .24.2
ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת -מלאים וזאת, על  במשך יומיים

 דלתות וכדומה. 

הקבלן החדש, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו למנהל. ההסתייגויות  .24.3
כחלק  היוצא  הקבלן  ע"י  להתבצע  היה  אמור  ואשר  ובמערכות  במבנה  כשל  כל  לכלול  יוכלו 

פי תנאי ההסכם והמכרז. נציג נת"ע יהיה הפוסק האחרון לצורך חיוב הביצוע על   ממטלותיו על 
הקבלן היוצא או הקבלן הנכנס. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת ההסכם 

 וזאת באמצעות כח אדם נוסף ככל שיידרש.

את העבודה    במידה והקבלן לא ימלא אחר הוראות דו"ח הביקורת, רשאית נת"ע להורות לבצע  .24.4
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן (שהינו צד -האמורה על

(שייחשבו   17%להסכם זה), ונת"ע תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  
כהוצאות משרדיות) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לחלט את הערבות וכן תהיה נת"ע 

 שאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.ר

להמשיך   .24.5 הקבלן  על  יהיה  בהם  במקרים  גם  בדו"ח,  הנאמר  וביצוע  הקבלה  בסיורי  ההשתתפות 
 לפעול מעבר לתקופת ההסכם, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי. 

היוצ .24.6 הקבלן  סילק  לא  עוד  שכל  הרי  חמורים,  ליקויים  במתקנים  יתגלו  בהם  את במקרים  א 
ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן היוצא לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בהסכם, על חשבונו, 
 ללא תשלום נוסף. הקבלן החדש יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית. 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלנים היוצא והנכנס, נציג נת"ע יהיה הפוסק האחרון והחלטתו  .24.7
 /יה סופית ולא ניתנת לערעורתה

 הצהרת הקבלן .25

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

ברמה  .25.1 מעולה,  באיכות  יהיו  הקבלן  ידי  על  שיתבצעו  והעבודות  השירותים  כי  בזה,  מתחייב  אני 
 ובטיב הגבוהים ביותר.  

ידוע לי כי הצעת מחיר כוללת גם הוראות ביצוע כלליות והנחיות לביצוע עבודות אך אינן כוללות  .25.2
דומים מאפשרים לי לבצע   מפרטים מדויקים לביצוע העבודות וכי ניסיוני בביצוע עבודות ושירותים



41 
 

 

ביותר  גבוהה  רגישות  בעלי  במשרדים  וכנדרש  ביותר  הגבוהה  המקצועית  ברמה  המשימות  את 
 למראהו האסתטי ולתפקודו התקין. 

אני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או המלצות היצרנים והספקים לכל מרכיב  .25.3
 תחם. ובאופן שימנע נזקים לחומרים השונים מהם מורכב המ

אני מצהיר בזה, כי ברשותי או בהישג ידי נמצאים המאגר המאוחד בחסות החשב הכללי בהוצאת  .25.4
 . ""רמדור

אני מתחייב לפעול ע"פ הוראות האחזקה והמפרטים הנמצאים בספרי המתקן ובהוראות האחזקה  .25.5
התקנים שבהסכם. בהיעדר הוראה או הנחיה מתאימה, אפעל בהתאם לנדרש בהוראות היצרן וע"פ  

 המתאימים.

 

 

 

 _______________  חתימת הקבלן: _______________ 

 

 תאריך:  _____________  __________________________   חותמת:  
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 מפרט מיוחד  – 2נספח ב' 
 

 :מפרט מיוחד –תוכן עניינים  

 עובדי הקבלן  .1

 תיאור האתר והמתקנים .2

 שירותי אחזקה  .3

 שירותי ניקיון והדברה  .4

 שירותי מוקד וסייר; מוקד מודיעין (פקידי קבלה)  –מוקד שירותי  .5

 ביצוע עבודות נוספות  .6

 עבודות נוספות לפי שעות עבודה .7

 אופני מדידה מיוחדים  .8

 תוספת מתקנים ועבודות  .9

 מחירים  .10
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 עובדי הקבלן   .1

 ביחס לכוח האדם הנדרש במשרדי נת"ע בחולון להלן רשימת עובדי הקבלן (מינימום) 

 שעות פעילות  ימי פעילות  סוג עובד  הנושא  מס'
מספר 

עובדים  
 מינימאלי

1.  

 ניקיון 

 4 16:30 - 07:30 ה' -א' עובדי ניקיון יום

 8 21:00 - 18:00 ה' -א' עובדי ניקיון ערב

 1 21:00 - 18:00 ה' -א' מפקח ניקיון ערב  .2

(עד   ימי • תקופתי ניקיון   .3 שישי 
 כניסת שבת) 

 י חגערב •

 חול מועד  •

 וערבי   שישי  בימי •
  7:00  השעה  למן  חג
– 13:00  . 

למן  • המועד  בחול 
 –  7:30השעה  

13:30 . 

   6 

4.  

 אחזקה

 1 משרה מלאה ה' -א' מנהל אתר

עובד תחזוקה  
 כללי 

 2 משרה מלאה ה' -א'

 י חגשישי + ערב עבודות תקופתיות
 + חול מועד 

 ללא מינימום  לפי הצורך 

מוקד    .5
 מודיעין 

משמרת  –ה' -א' פקיד קבלה 
 בוקר

07:00 - 15:30 2 

מוקד    .6
 מודיעין 

משמרת  –ה' -א' פקיד קבלה 
 ערב

13:30 - 20:00 1 

מוקד    .7
 מודיעין 

 1 13:00 - 08:00 ו' וערבי חג פקיד קבלה 

מוקד    .8
 שמירה 

 ללא מינימום  היממה כל  כל ימות השבוע סייר אבטחה

9.  

מפקח 
 אזורי

מפקח מטעם 
הקבלן על כלל 

 השירותים 

המפקח יגיע למשרדי  ג' 
המזמינה לכל הפחות  

פעם אחת בשבוע 
ובמידת הצורך 

בתכיפות גבוהה יותר 
לצורך ניהול וביקורת 

 ללא תשלום נוסף

1 
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מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, נת"ע תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, ובהודעה מראש שתינתן 
עובדים,  גריעת  או  הוספת  לרבות  השירותים,  בביצוע  שיועסקו  העובדים  כמות  את  לשנות  לספק, 

כאמור   תעודכן  ובמקרה  לספק  שתשולם  בפרק התמורה  זה  בעניין  הקבועות  להוראות  בהתאם 
 .םהתמורה שבהסכ

 תיאור האתר והמתקנים  .2
 המבנה  .2.1

ככלל, בכל מקום בנספח זה שבו קיימת התייחסות לאתר, למבנה, למשרדים וכד', הכוונה   .2.1.1
אולם ההוראות בנספח זה ביחס לאופן ביצוע העבודות יחולו  ,  למשרדי נת"ע בחולוןהיא  

גם ביחס לביצוע העבודות במשרדי תל אביב ובכל מיקום אחר שבהן הן ידרשו, בשינויים  
   לפי שיקול דעתה הבלעדי.המחויבים, ובהתאם להנחיות שימסרו על ידי נת"ע, 

תיאור נועד להבהיר תאור המשרדים והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב. ה
. ולתת לקבלן מושג על מהות המבנה והיקפו. הקבלן לא יוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור

רשאי לבקר במבנה ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או במכרז, הקבלן    לפני הגשת הצעה
 .אחר במידה ויזדקק לכך, לצורך מתן הצעת המחיר לביצוע השירותים נשוא הסכם זה

בתחומן  משרדיםהשטחי   .2.1.2 הנכלל  כל  את  המבנה)  כולל  מחשוב (פנים  מערכות  למעט   ,
 . , ולמעט שטחים חיצוניים וציבוריים המתוחזקים ע"י הנהלת הבניןוטלפוניה

כוללים חיפויי רצפות למיניהן, קירות וחיפוייהם, שילוט פנימי, שילוט   משרדיםהשטחי   .2.1.3
ות ביניים, משטחי שיש, קיר מסך, חיצוני, לרבות שילוט על הבנין, תקרות יצוקות ותקר

וחלונות   דלתות  אלומיניום,  מסגרות,  למיניהם,  מעקות  ארונות,  לרבות  מטבחונים 
 וכדומה. 

 כל הריהוט המקובע והנייד לרבות ארונות, מדפים, דלפקים, וילונות, וכדומה.  .2.1.4

ב .2.1.5 החשמל  מערכות  מהכל  אחת  במשרדים  קומותכל  כבלים  הכלולות  מובילים,  לרבות   ,
מפסקים ומוליכ ההארקה,  מערכת  אביזריהם,  כל  על  החשמל  לוחות  כל  למיניהם,  ים 

סטאטיים, כל נקודות הכוח, כל מערכת התאורה כולל נורות ומפסקי תאורה, חיבורי כוח 
 למיזוג אוויר, וכו'. 

כל מערכת מיזוג האוויר ויחידות הקצה כולל מסננים, חלקי חילוף וכל הקשור למערכת  .2.1.6
 והבקרה השייכות להן.  לרבות מערכות החשמל

 . עמדות כיבוי אש ומטפים .2.1.7

 המחייבות תחזוקה באמצעות הקבלן המבצע לרבות: הייעודיותכל המערכות  .2.1.8

 . רכזת גילוי אש ועשן .2.1.8.1

 .מערכת כריזה .2.1.8.2

 ).  UPSמערכות אל פסק ( .2.1.8.3

 משאבות ומסננים בממק"ים הקומתיים.  .2.1.8.4

 מעברים מהירים (ככל ויותקנו במשרדי החברה).  .2.1.8.5

 

 מ"ר  -שטחים לפי סוג שימוש  .2.2
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 שטח במ"ר קומה 

   126.5 (מחסן + ארכיב) -1

 8 (מחסן)  -2

 1,848 8קומה 

 3,200 9קומה 

 3,000 10קומה 

 D 309מרכז בקרה משני בניין 

 8,491.5 סה"כ 

מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל,המזמינה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה, ובהודעה מראש 
הוספת או גריעת על דרך של  שתינתן לספק, לשנות את השטחים שלגביהם ינתנו השירותים, לרבות  

וכן על דרך של העברת מלוא השטחים למקום אחר (במקרה שיוחלט על העתקת משרדי  שטחים,  
 ום למקום אחר). נת"ע ממקומם כי

שטחים,   של  גריעה  או  הגדלה  של  לספק  במקרה  שתשולם  להוראות התמורה  בהתאם  תשונה 
 המפורטות בעניין זה בפרק התמורה שבהסכם. 

 ציוד ומתקנים  .2.3

 9קומה  .2.3.1

נמצאים:   .2.3.1.1 חדר    2בקומה  שרתים,  משאבות,  UPSחדרי  חדר  מטבחונים    5, 
 .וקפיטריה עם מטבח מרכזי

 . OSחדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי  110דלתות כניסה,  6בקומה  .2.3.1.2

 מ"ר.  3,200הקומה שטח  .2.3.1.3

 :תכולת הציוד לאחזקה .2.3.1.4

 לוחות חשמל;  )א(

 ;UPSמערכת אל פסק  )ב(

 מפסק סטאטי; )ג(

 מפוחים ויחידות מיזוג;  )ד(

 ;שרתים  לארון מיזוג יחידות ) ה(

 משאבות להגברת לחץ מיזוג;  ) ו(

 ארונות אש/מטפים/כיבוי בגז;  )ז(

 גילוי אש;רכזת  ) ח(

 ; )כיבוי אש אוטומטי (ספרינקלרים )ט(

 מפוחי עשן;  ) י(

 ;מערכת כריזה )יא(
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 מערכת גילוי פריצה;  ) יב(

 מערכת סינון אב"כ; )יג(

 אחזקת מבנה; ) יד(

 מקררים;  )טו(

 סילוקיות; )טז(

 ליטר; 60דוד חשמלי  ) יז(
 8קומה  .2.3.2

 מטבחונים, וקפיטריה עם מטבח מרכזי. 3בקומה נמצאים: חדר תקשורת,  .2.3.2.1

 . OSחדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי   68 ,דלתות כניסה 3בקומה  .2.3.2.2

 מ"ר.  1,848שטח הקומה  .2.3.2.3

 :תכולת הציוד לאחזקה .2.3.2.4

 לוחות חשמל;  )א(

 מפוחים ויחידות מיזוג;  )ב(

 ;שרתים  לארון מיזוג יחידות )ג(

 ארונות אש/מטפים/כיבוי בגז;  )ד(

 גילוי אש;מערכת  ) ה(

 ; )כיבוי אש אוטומטי (ספרינקלרים ) ו(

 מפוחי עשן;  )ז(

 מערכת גילוי פריצה;  ) ח(

 מערכת סינון אב"כ; )ט(

 אחזקת מבנה; ) י(

 מקררים;  )יא(

 סילוקיות; ) יב(

 10קומה  .2.3.3

 .מטבחונים וקפיטריה עם מטבח מרכזי 2חדרי תקשורת,  2בקומה נמצאים:  .2.3.3.1

 . OSחדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי  117דלתות כניסה,  5בקומה  .2.3.3.2

 מ"ר; 3,000שטח הקומה  .2.3.3.3

 :תכולת הציוד לאחזקה .2.3.3.4

 לוחות חשמל;  )א(

 מיזוג; מפוחים ויחידות  )ב(

 ;שרתים  לארון מיזוג יחידות )ג(

 ארונות אש/מטפים/כיבוי בגז;  )ד(

 גילוי אש;מערכת  ) ה(

 ; )כיבוי אש אוטומטי (ספרינקלרים ) ו(

 מפוחי עשן;  )ז(

 מערכת גילוי פריצה;  ) ח(

 מערכת סינון אב"כ; )ט(
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 אחזקת מבנה; ) י(

 מקררים;  )יא(

 סילוקיות; ) יב(

 -1קומה  .2.3.4

 . בקומה נמצאים שני מחסנים, ארכיב ומחסן כללי .2.3.4.1

 .מחסן דלת כניסה אחת לכל  .2.3.4.2

 .מ"ר  126.5שטח המחסנים יחד  .2.3.4.3

 :תכולת הציוד לאחזקה .2.3.4.4

 לוחות חשמל;  )א(

 מפוחים ויחידות מיזוג;  )ב(

 ארונות אש/מטפים/כיבוי בגז;  )ג(

 גילוי אש;מערכת  )ד(

 ; )כיבוי אש אוטומטי (ספרינקלרים ) ה(

 מפוחי עשן;  ) ו(

 מערכת גילוי פריצה;  )ז(

 אחזקת מבנה; ) ח(

 מערכת מדפים בארכיב "קומפקטוס".  )ט(

 1קומה  Dמרכז בקרה משני בניין   .2.3.5

 בקומה נמצאים: חדר תקשורת, מטבחון וחדר ישיבות.  .2.3.5.1

 . OSחדרי משרדים ואזור  6 -בקומה דלת כניסה אחת, ו .2.3.5.2

 מ"ר;  309שטח הקומה  .2.3.5.3

 תכולת הציוד לאחזקה  .2.3.5.4

 לוחות חשמל;  )א(

 מפוחים ויחידות מיזוג;  )ב(

 ארונות אש/מטפים/כיבוי בגז;  )ג(

 גילוי אש;מערכת  )ד(

 ; )כיבוי אש אוטומטי (ספרינקלרים ) ה(

 מפוחי עשן;  ) ו(

 מערכת גילוי פריצה;  )ז(

 אחזקת מבנה; ) ח(

 מקררים;  )ט(

 סילוקיות; ) י(

והמתקנים  .2.3.6 הציוד  ושל  המשרדים  של  בלבד  כללי  תיאור  מהווה  לעיל  האמור  כי  יובהר 
בהם,   נוספות  המותקנים  מערכות  טענות, במבנההקיימות  יתכנו  כל  יהיו  לא  ולקבלן   ,

 . דרישות או תביעות כנגד נת"ע בעניין זה 

כל    כמו כי  מובהר  בסעיף    המערכותכן,  ועל   לעיל  2.3המפורטות  באחריותו  הן 
הייעודיות המפורטות בסעיף    למעט חשבונו של הספק,   , הלןל  2.3.10המערכות 

 "ע. נתלהפעיל ולפקח על הספק מטעם  ידרש הספק  שלגביהן
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 הרכיבים. כל הוראות היצרן של הנדרשות בהתאם ליש לוודא פעולות האחזקה  .2.3.7

מתקנים פנימיים בלבד (מתקן יצור המים הקרים מתוחזק על ידי  מדובר ב  –  מיזוג אויר .2.3.8
 המשכיר ולא יהיה באחריות הקבלן). 

והחומרים מובהר .2.3.9 החילוף  חלקי  כל  של  אספקה  היתר  בין  יכללו  האחזקה  עבודות  כי   ,
, למעט אם נאמר  של הקבלן  עבודות כנדרש, על חשבונוה והציוד הדרושים לצורך ביצוע  

 בהסכם. במפורש אחרת

 מערכות ייעודיות  .2.3.10

נותני  .2.3.10.1 באמצעות  הקבלן  יתחזק  אותן  הייעודיות,  המערכות  רשימת  להלן 
 השירות עמם תתקשר המזמינה: 

 . רכזת גילוי אש ועשן )א(

 ערכות כריזה. מ )ב(

 מערכות אל פסק. )ג(

 מערכות אב"כ לסינון אויר בממ"ק.   )ד(

 מערכות מולטימדיה.  ) ה(

 מערכות ביטחון כולל מצלמות טמ"ס. ) ו(

 מערכת בקרת כניסה.  )ז(

 .ויותקנו במשרדי החברה מעברים מהירים, ככל ) ח(

 מערכת מדפים בארכיב "קומפקטוס".  )ט(

 קפה מכונות ) י(

 " פרשקאפ שטיפה " מכשירי )יא(

 . מיקרוגלים ומוצרי חשמל קטנים  ,כלים מדיחי ) יב(

 . "4מתקני שתיה "תמי  )יג(

את   .2.3.10.2 המזמינה  ומטעם  בשם  וימחשב  ינהל  האתר,  מנהל  באמצעות  הקבלן, 
הייעודיות, לרבות ניהול אחזקתן, ליווי  עבודתם של נותני השירות למערכות  

השירות וידוא    ,למקומות  הבניין),  הנהלת  נציגי  (מול  פעולותיהם  תיאום 
השירותים  חשבונות  לאישור  בנוגע  למזמינה  וימליץ  פעולתם  וביקור 

 .  הרלוונטיים

 חומר טכני וספרי מתקן  .2.3.11

  לחומר טכני וספרי מתקן  אחריות .2.3.11.1
(להלן   ותוכניות העדות  לדאוג לקבל העתק מתיקי המתקן  באחריות הקבלן 
המזמינה.  משרדי  נמצאים  שבו  הבניין  הנהלת  בידי  שיש  הטכני")  "החומר 
במידת הצורך, ובהיעדר תיק, יפעל הקבלן, להקים תיק מתקן עם כל החומר 
  הטכני הדרוש. הקבלן יהיה אחראי לשמור על כל החומר הטכני שיקבל לצורך 
בשלמותו  ולהחזירו  בעדכון  הצורך  על  להודיע  והשירותים,  עבודותיו  ביצוע 
סיום  בעת  כלשהו  טכני  חומר  יחסר  באם  ההסכם.  תקופת  בתום  למנהל 

 ההסכם, יחויב הקבלן כספית בעלויות השלמת החומר. 

  ומר טכני והשלמתו עדכון ח .2.3.11.2
רף את  ערך מאושר, עליו לצ -בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד בשווה

הקטלוג של החלק החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול  
ואחזקה. הפעלה  להתקנה,  יצרן  והוראות  החלק  של  טכניים   פרטים 
בנוסף יעדכן הקבלן את התוכניות של המתקנים על פי השינויים שביצע. בכל 
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חשמלי או מכני, בין שינוי  -מקרה בו מנהל האתר מבצע שינוי במתקן אלקטרו
 מכני עליו למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המזמינה והנהלת הבניין. 

 שירותי אחזקה  .3
 פירוט משימות האחזקה  .3.1

הציוד,   .3.1.1 המתקנים,  המערכות,  למבנה,  שוטפת  ואחזקה  תפעול  שירותי  יספק  הקבלן 
אביזר  וכל  פתוחים  משרד  בשטחי  מחיצות  מרכיבי  מיזוג,  אינסטלציה,  כגון:  הריהוט 
המתוקן במשרדים אחזקה למערכות לרבות מערכות ייעודיות כהגדרתן לעיל. אלא אם  

 ,אחזקת המערכות הייעודיות תתבצע ע"י קבלנים שיועסקו על ידי המזמינה  ,נאמר אחרת
יהיה אחראי ללוות אותם כנדרש ולסייע להם בבדיקת   )באמצעות מנהל האתר(אך הקבלן  

המערכ מזי ותקינות  ואשר  שבאחריותו  תחזוקת ת  הייעודיות.  המערכות  אותן  את  נות 
המשרדים ומערכותיהם תבוצע בחלקים הפנימיים של משרדי המזמינה, כדוגמת קירות, 
למשרדים  כניסה  בקרת  מערכת  דלתות,  ווילונות,  אחרים,  חיפויים  ביניים,  תקרות 
תאורת   תאורה,  חשמל,  כדוגמת  המערכות  וחלונות,  שיותקנו)  ככל  מהירים  (מעברים 

ום, נקודות קצה לחשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, שילוט לרבות שילוט הבנין ושילוט  חיר
 .חירום מואר וכדומה

 , ביצוע עבודות התפעול והאחזקה יתבצע ע"י מנהל האתר מטעם הקבלן, כהגדרתו להלן  .3.1.2
שיופעלו ע"י הקבלן ככל הנדרש   םובאמצעות עובדי   ,שיוצב דרך קבע במשרדי המזמינה

 לביצוע העבודות בטיב ובמועד. 

  , ככל הנדרש  עבודות סבלות/שינוע בשטח המשרדים  ויבצעועובדי התחזוקה  מנהל האתר   .3.1.3
העברת ריהוט ותכולת משרדים, הפצת ציוד מהמחסנים והארכיב אל המשרדים ובכלל זה  

יוד לאתרים שונים וכל עבודת העברת צ  ,ולהיפך, העברת חומרי מזון לעמדות המטבחונים
 .לפי צרכי המזמינה ,שינוע / סבלות

לבצע עבודות התקנה קטנות כגון: תליית מדפים וארוניות, העתקת שקעים הקבלן ידרש   .3.1.4
תוספת  וללא  הגבלה  ללא  הקבלן  ידי  על  יתבצעו  אלו  עבודות  וכדומה.  מיזוג)  (חשמל, 

 ). בהתאם לחשבוניות שתוגש למזמינהלמעט עלות החלקים והחומרים שישולמו  תשלום ( 

באחריות הספק לבצע בדיקות אינטגרציה ובדיקות לוחות חשמל לרבות אירגון וריכוז  .3.1.5
ביצוע   לאחר  הנדרשים  האישורים  כלל  קבלת  הרלוונטיים,  הגורמים  מול  התהליך 

 הבדיקות והתיקונים לרבות אישורי מנהדס חמשל, מהנדס מיזוג אוויר ויוכ"ב. 

לבצע שמירה ותיוק של כלל החומרים והמסמכים בקשר עם העבודות באחריות הספק   .3.1.6
המבוצעות על ידו, לרבות אישורים רלוונטים לאחר ביצוע בדיקות כאמור. הקבלן יעביר 
את החומרים והאישורים הנ"ל למזמינה אחת לחודש, וכן בכל זמן אחר בהתאם לדרישת 

 המזמינה. 

לעיל יבוצעו על ידי הספק גם במשרדי תל   3.1.6  –  3.1.1שירותי האחזקה כאמור בסעיפים   .3.1.7
 בהתאם להוראות המפורטות בעניין זה בהסכם.   לו  אביב, בכפוף לתמורה נוספת שתשולם

 וצוות התחזוקה מנהל האתר .3.1.8

שיכלול מנהל אתר ועוד שני  אשר  תחזוקה    צוות הקבלן יעמיד לרשות המזמינה   .3.1.8.1
 אנשי תחזוקה כלליים. 

ניהול השירותים והעבודות מטעם הקבלן כמפורט ל  מנהל האתר יהיה אחראי .3.1.8.2
  כלליות  עבודות  יבצעו  התחזוקה   אנשי  . , בפרט)2'  ב-ו  1'  בהסכם (ובנספחים ב

 . והמזמינה האתר מנהל להנחיות בהתאם

יובהר כי במידה והמזמינה לא תהא מרוצה מהתפקוד של מנהל האתר, תהא  .3.1.8.3
כל   ללא  של הספק,  במנהל אתר אחר  החלפתו  לדרוש את  רשאית  המזמינה 
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אותם   את  לקיים  החדש  האתר  מנהל  על  כי  יובהר  עוד  מראש.  התראה 
 הכשירויות והדרישות ממנהל אתר, כפי שמפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

 ייצב לעבודתו במשרדי המזמינה. מנהל האתר ית .3.1.8.4

לעיל,   .3.1.8.5 האמור  אף  על  כי  בזאת  שיקול   המזמינהמובהר  עפ"י  רשאית,  תהיה 
דעתה, ובהודעה מראש שתינתן לספק, לשנות את שעות העבודה, וזאת מבלי 
כתב   פרקי  של  המחיר  ואת  בהסכם  התמורה  את  לשנות  כדי  בכך  שיהיה 

 הכמויות שבנספח ח' (התמורה). 

 : ל האתרתפקידיו של מנה .3.1.9

 ייצוג הקבלן במגעים עם המזמינה; .3.1.9.1

ביצוע  וניהול  ביצוע   .3.1.9.2 לרבות  ומערכותיהם,  המשרדים  של  התחזוקה  עבודות 
 פעולות לאחזקה מונעת;

ות המפורט  מערכותלו   ציודככל שנדרש ל  יםתקופתי  וטיפוליםבדיקות    ביצוע .3.1.9.3
 .במערכת הבדיקות ותיוק תיעוד וכןלעיל  2.3בסעיף 

ו/או  .3.1.9.4 "התחזוקנט"  למערכת  שידווחו  התקלות  בכל  וטיפול  תיעוד  ריכוז, 
 למערכת קריאות השירות האירגונית של המזמינה;

אחת לשנה ידאג מנהל האתר לרכז את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת   .3.1.9.5
האישור השנתי מטעם כיבוי אש. לשם כך יפעל בתיאום עם כל גורם חיצוני  

 נדרש;

 . החברהאיטנגרציה למערכות  בדיקת לבצע האתר מנהל ידאגלשנה  אחת .3.1.9.6

 ולהכין "תיק מתקן" עבור המשרדים;  לתחזקמנהל האתר ידאג  .3.1.9.7

 אחריות לשימוש בכלי עבודה מתאימים ותקינים; .3.1.9.8

לביצוע   .3.1.9.9 ומתאימים  תקניים  ובחומרים  מקוריים  בחלקים  לשימוש  אחריות 
 העבודות;

 ודיות;אחריות לפעילויות נותני השירותים למערכות ייע .3.1.9.10

 אחריות לתכנון ולפיקוח על ביצוע עבודות נוספות; .3.1.9.11

 השתתפות בישיבות תקופתיות עם נציגי המזמינה.   .3.1.9.12

 .מטעמו התחזוקה עובדי ניהול .3.1.9.13

"ע בחולון והן ביחס  נתשל מנהל האתר תהיה הן ביחס למשרדי    אחריותו .3.1.9.14
למשרדי תל אביב. ככל שיתווספו אתרים נוספים בעתיד לאחריות הספק,  
מנהל האתר יהיה אחראי גם לאתרים אלה, אלא אם יקבע אחרת על ידי 

 "ע.נת
  מוקד לתקלות  .3.2

חשבונו  הקבלן   .3.2.1 על  של ירכוש  "תחזוקנט"  (כדוגמת  תחזוקה  לניהול  אינטרנטית  תוכנה 
את רישום העבודות המוזמנות על וינהל באמצעותה  )  נה ש"עאו כל תוכ   חברת טכנוסופט

עבודות  ניהול  ניקיון,  מפגעי  ופינוי  תקלות  תיקון  עבודות  לרבות  המזמינה  עובדי  ידי 
של  תגבור  עובדי  הזמנת  משקיים,  וחומרים  ריהוט  של  העברה  הזמנת  מונעת,  אחזקה 

מיוחדות   למערכות  אחזקה  קבלני  הזמנת  מדבירים,  הזמנת  ניהול  הקבלן,  עבודת  וכל 
 אחרת שתוטל ע"י המזמינה.
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ויסיים הקבלן את הקמת המערכת   30תוך   .3.2.2 ימים מיום תחילת ביצוע השירותים, יקים 
הממוחשבת באינטרנט לניהול התחזוקה והניקיון המתאים למבנה ומערכותיו ולעבודה 

 לפי מכרז זה וכמפורט להלן:

מנויים (אחד עבורו, אחד עבור מנהל  הקבלן ירכוש את התוכנה וירכוש שלושה   .3.2.2.1
כדוגמת   האינטרנטית  בגרסה  האחזקה  לתוכנת  נת"ע)  עבור  ואחד  האתר 

שעות הדרכה למנהל    8"תחזוקנט" של חברת טכנוסופט. הקבלן יספק על חשבונו  
 מטעם המזמינה וכן יספק את השירות והסיוע הנדרש בכל תקופת החוזה. 

ת לניהול התחזוקה במשרדי הקבלן תאפשר למנהל מערכת התוכנה האינטרנטי  .3.2.2.2
ולמנהל   ו/או  האתר  לקבל  ו/או  לצפות  שירות,  קריאות  להזין  המזמינה  מטעם 

 להפיק דו"חות בכל עת. 

קבלת הודעות על תקלות ומחשובן, מסירת העבודות למנהל האתר, עובדי הגיבוי   .3.2.2.3
ם אחזקתו אינה עובדי קבלני המשנה ועובדי חברות המתחזקות ציוד ייעודי, גם א

 מתבצעת על ידי הקבלן או באמצעותו. 

 הפעלת מערך אחזקה מונעת ועבודות תקופתיות.  .3.2.2.4

 ניהול ממוחשב של עבודות ההתקנה והחתמת המזמינה על טפסי הביצוע והחיוב.  .3.2.2.5

ניהול נתונים טכניים לכל יחידות הציוד והמערכות. כרטסות הציוד יכללו פריטי   .3.2.2.6
 ל, מיזוג אויר, משאבות וכדומה, כ"א בנפרד. ציוד חשובים כדוגמת לוחות חשמ

בפורטל  .3.2.3 פנימית  שירות  קריאות  מערכת  למזמינה  הקבלן,  מטעם  למערכת  בנוסף 
הממוחושב של החברה. מערכת זו נועדה לאפשר לעובדי החברה לדווח על תקלות ו/או על 

תחזוקה לעבודות  (באמצעות  .  דרישה  האתרהקבלן  מהקריאות    )מנהל  העתק  יקבל 
 . נה, יעדכנן במערכת התחזקונט ויטפל בהן בהתאםשתתקבל

שייכים  .3.2.4 יהיו  הממוחשבת  המערכת  במסגרת  וייאספו  שייאגרו  והמידע  הנתונים  כל 
בלבד, והספק לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא לצורך ביצוע ההתקשרות   למזמינה

 על פי הסכם זה. 

נים או מידע כלשהוא המערכת הממוחשבת תוחזק במוקד הקבלן ולא יועברו ממנה נתו .3.2.5
 למחשבים אחרים ו/או לצדדים שלישיים. 

 המערכת תנוהל על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין. .3.2.6

מיד לאחר סיום ביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן על   .3.2.7
להותיר  לא  מתחייב  והוא  המזמינה  לידי  והנתונים  המידע  כל  את  מתאימה  מדיה  גבי 

 ו בשליטתו או בידי מי מעובדיו או קבלני המשנה שלה כל נתון או מידע שהוא. ברשותו א

 הקבלן יפעיל את מוקד האחזקה באמצעות עובד מיומן.  .3.2.8

 .  המחויבים בשינויים , אביב תל למשרדי ביחס גם יופעל  המוקד .3.2.9
 תיקוני תקלות .3.3

 כללי .3.3.1

 המפורטים להלן. הקבלן יהיה מאורגן לטפל בתיקון תקלות תוך פרקי הזמן   .3.3.1.1

ידי המזמינה ו/או שיזוהו  -הקבלן יבצע את כל תיקוני התקלות שידווחו על .3.3.1.2
על ידו במהלך ביצוע עבודתו של מנהל האתר. עבודות תיקון תקלות יהיו 

תיקוני התקלות יכללו כל פני שאר משימות ויטופלו מיידית.  -בעדיפות על
כל האמצעים  את  יספק  והחומרים הנדרשים. הקבלן  העבודה, החלקים 

 .רשים לטיפול בתקלות במועדהנד
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את   .3.3.1.3 לספק  והמתקנים  הקומה  ביכולת  הפוגע  אירוע  כל  יחשב  כתקלה 
המתוכנן מהם ו/או העלול לגרום נזק לסביבה ו/או המהווה פגם בתגמירים 
של הקומה. במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות 

י הצורך תתבצע  , תתואם פעולת העובדים ולפהמזמינהבעבודתם של עובדי  
 הפעולה לאחר שעות העבודה. 

ניתן להשיג חלקים או מכלולים זהים לקיימים, הרי שתיקון  .3.3.1.4 ולא  במידה 
תקלה יכלול גם החלפה של חלקים ומכלולים בחלקים ומכלולים שווי ערך 
העבודה  כל  לרבות  הבניין  הנהלת  ו/או  המזמינה  ידי  על  בכתב  שיאושרו 

למערכ ולהתאמתם  להתקנתם  וכנדרש הנדרשת  הקיימים  והמתקן  ת 
 להשגת פעילות תקינה ויעילה של המערכת או המתקן. 

וצוותי   .3.3.1.5 האתר  בכל   תחזוקההמנהל  הנדרש  כל  את  ויתקנו  עבודות  יבצעו 
 מכניקה.-מקצועות הבנייה והאלקטרו

המזמינה שומרת את הזכות בכל מקרה של תקלות שבר להפעיל קבלן או   .3.3.1.6
 להביא קבלן לביצוע תיקון התקלות. 

במידה ונמצאה תקלה במערכת מיזוג/חשמל/מים, על הקבלן לידע את נציגי  .3.3.1.7
 המזמינה ולבצע טיפול כנדרש.

 זמן מוקצב לתיקון תקלה  .3.3.2

תיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני המשימות השוטפות והמונעות. מנהל  .3.3.2.1
האתר יטפל בתיקון מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה ובכל מקרה  

 שעות.  24 -לא יארך זמן סיום התיקון מרגע ההודעה על התקלה יותר מ

נציג  .3.3.2.2 בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה תקבע דעת 
זמינה. תיקון המצריך הגעת מומחי הקבלן או קבלני משנה המשמשים המ

 פי לוח הזמנים המפורט בטבלה שלהלן. -כגיבוי, יתבצע על

מנהל האתר לא יעזוב את הקומה עד למתן פתרון, לפחות זמני ובטיחותי,  .3.3.2.3
 לתקלה. הארכת זמן הביצוע במקרים חריגים אך ורק באישור המזמינה. 

זמן תגובה  
 וי לצוות הגיב 

 דוגמה לתקלה
סוג 

 התקלה
 מס'

   שעות 1

עות  ש 2(
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

השבתת מכלול מערכת או השבתת אזור או השבתת ציוד 
חיוני כדוגמת מערכות מחשוב, תקשורת, חשמל וכדומה, או 

תקלה בטיחותית, הצפה, החלפת מדחס למזגן המשרת  
 .מערכות מחשבים ותקשורת וכו'

והשבתת המערכות כאמור, תהא לאחר שעות הפעילות היה 
של החברה, בנוסף לתיקון התקלה כנדרש, מנהל האתר 

בבוקר  06:00יתייצב במשרדי החברה לכל המאוחר בשעה 
 שלמחרת לצורך ווידוא תקינות המערכת שהושבתה. 

תקלה 
 דחופה 

1 . 

 שעות  4

שעות   4( 
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

דלת כניסה למשרד, זכוכית שבורה שאינו  אי אפשרות לנעול
 מהווה סיכון בטיחותי, סתימה וכו'

דחיפות  
 בינונית 

2 . 
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זמן תגובה  
 וי לצוות הגיב 

 דוגמה לתקלה
סוג 

 התקלה
 מס'

 שעות  24

שעות  48(
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

פירזול לדלת, מנורה שרופה, תקלה שאינה משפיעה על  
 פעילות הקומה ואינה מהווה סכנה בטיחותית

דחיפות  
 נמוכה

3 . 

 .4 דחופה אך מחייבת הוצאת ציוד לתיקון תקלה שאינה 

 ימי עבודה  2

(בתל אביב 
כנדרש 
 בקריאה)

 4.1  תיקון מנוע/משאבה

 ימי עבודה  5

(בתל אביב 
כנדרש 
 בקריאה)

 4.2  תיקון מדחס או מפוח ביחידה מיזוג

  תיקון תקלות במערכות ייעודיות המתוחזקות ע"י אחרים: .3.3.3
על המתוחזקות  מערכות  בה  משולבות  אשר  תקלה  של  עם -במקרה  האחזקה  קבלן  ידי 

מערכות ייעודיות המתוחזקות במסגרת אחרת ו/או במערכת ייעודית בלבד, יפעל מנהל  
 האתר לזיהוי ואיתור התקלה ולאחר מכן יפעל כדלקמן:

על .3.3.3.1 המתוחזקת  במערכת  אותרה  והתקלה  מנהל  -במידה  יתקן  הקבלן,  ידי 
האתר את התקלה תוך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת פגיעה במערכת 

 ידי הקבלן. -שאינו מתוחזקת על

על .3.3.3.2 ייעודית שלא מתוחזקת  והתקלה אותרה במערכת  ידי הקבלן, -במידה 
יזמין מנהל האתר את הקבלן האחראי למערכת. בזמן תיקון התקלה הנ"ל  

לולים המשותפים  יתן מנהל האתר את כל העזרה הדרושה בכל הקשור במכ
בכל מקרה באחריות מנהל האתר לפנות לקבלן האחראי   לשתי המערכות.

   . עד לסיום הטיפול מוחלט בתקלה  ולוודא תיקון התקלה  ללוות  לתאם הגעה

  נציג מנהל האתר לעדכן את    ידאג   לתיקוןנוספת    כספית  עלות  וקיימת  במידה .3.3.3.3
 . התיקון לביצועמראש  אישורו את ולקבל המזמינה

במערכת  בכל   .3.3.3.4 התקלה  לרישום  האחריות  האתר  מנהל  על  מוטלת  מקרה 
 הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד. 

 

 אחזקה מונעת  .3.4

האחזקה  .3.4.1 ולמתקנים.  למערכות  למבנה,  המונעת  האחזקה  עבודות  כל  את  יבצע  הקבלן 
פי לוח זימון אחזקה שנתי המצוי בממערכת הממוחשבת לניהול מוקד -המונעת תתבצע על

לעיל, ואשר הוכן על סמך התדירויות הנדרשות בהוראות   3.3לתקלות המפורטת בסעיף  
 האחזקה ובכל תקן ו/או חוק ו/או דרישה. 
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להכין   יהיה  הקבלן  על  מקרה,  ממוחשב  ,מונעת  אחזקה  תכניתבכל  בהתאם בפורמט   ,
חודשים ממועד תחילת ביצוע    2  -להנחיות שימסרו לו מהמזמינה, וזאת בתוך לא יאוחר מ

 העבודות על ידו. 

יישור  .3.4.2 צבע,  תיקוני  כדוגמת  המבנה  שימור  עבודות  גם  יכללו  המונעת  האחזקה  עבודות 
ואיטום  תיקון  פתוחים,  בשטחים  ומחיצות  ריהוט  תיקון  (אקוסטיות),  ביניים  תקרות 

 מים, ניקוי פנים גופי תאורה, טיפול ושימון פרזול. חדירות 

עבודות האחזקה המונעת יבוצעו בכל מקרה, ובמידת האפשר במועדים שהינם פגרות של  .3.4.3
 העובדים בנת"ע, והקבלן יתכנן ויתאים את היקף הצוות להיקף העבודות המתוכנן. 

על .3.4.4 תיעשה  המונע  הטיפול  על-בדיקת  ותאושר  נציגה  או  המזמינה  ביצוע  ידה-ידי  גמר   .
בו כל הפרטים הנדרשים  יחשב רק במסירת טופס העבודה, כשרשומים  אחזקה מונעת 
בחתימת מנהל האתר ובאישורו והקלדתו למחשב. בעת הבדיקות, נציג המזמינה ירשום  
בכל  הטיפול.  השלמת  לאחר  בחתימתם  ויאשרו  המונע  הטיפול  טפסי  על  הערותיו  את 

 ם הקבלן את הטיפול ללא דיחוי.מקרה של הערה כלשהי לטיפול, ישלי

במידה ובהסכם זה חסרות הוראות אחזקה לחלק מבנה או לציוד מסוים ו/או ההוראות  .3.4.5
על הקבלן  יפעל  מתאימות,  אינן  ההוראות  -הרשומות  את  ויתאים  היצרן  הוראות  פי 

 במחשב לנדרש.

אות קיימת אפשרות כי ההוראות המצורפות להסכם מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הור .3.4.6
שהנן מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה או יחסרו הוראות 

 הנדרשות לסוג ציוד מסוים. הקבלן יבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.

ביצוע  .3.4.7 אופן  ואינן מפרטות את  אינן מנחות את הקבלן  כלליות,  היותן  ההוראות מעצם 
י הקבלן הינו חברה מקצועית ומנוסה באחזקת העבודה הנדרשת בהוראה. ההנחה היא כ

מבנים ומערכות ברמת המורכבות של המבנה הנדון וכי מהיותה מנוסה אין היא זקוקה 
 להדרכה נוספת מעבר להוראות הכלליות. 

בכל מקרה בו יגלה מנהל האתר בזמן ביצוע עבודות אחזקה מונעת תקלה, יפתח מנהל   .3.4.8
ברציפ ויפעל  במחשב  עבודה  כרטיס  ולוחות  האתר  ההנחיות  פי  על  התקלה  לפתרון  ות 

 הזמנים הנדרשים לפתרון תקלות.

ועיוותים,  .3.4.9 לרבות סדקים  למערכות,  או  למבנה  נזקים  האתר  מנהל  יגלה  בו  בכל מקרה 
מנהל האתר יתעד וימפה את המפגעים על מנת שיהיה ניתן לבדוק את השינויים החלים  

 בהם מעת לעת ולהחליט על הפתרון ודרכי הפעולה. 

  רשימת הוראות האחזקה  .3.5
כל הוראות האחזקה יוקלדו ע"י מנהל האתר למחשב מוקד לתקלות. מנהל האתר יקים במוקד 
את לוח זימון האחזקה לכל רכיבי הציוד המתוחזק. מנהל האתר יידרש לעדכן את ההוראות מעת 

 לעת על פי המתקנים והצרכים בפועל ולפעול לפיהן. 

  כלי עבודה ואמצעים לאחזקה .3.6
 כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודתם כדלקמן:  הקבלן יספק למנהל האתר את

  כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף .3.6.1
המדידה המזמינה  במשרדי  יחזיק    הקבלן מכשירי  העבודה,  כלי  כל  את  חשבונו,  ועל 

והבדיקה, אביזרי בטיחות, חומרים וחלקי חילוף הנדרשים לביצוע העבודה והדרושים לו  
  לצורך ביצוע הסכם זה. 

 כלי העבודה יהיו תקינים בכל עת ויענו על דרישות הבטיחות המחייבות.

 :  חילוף חלקי .3.6.2

 .הסכם תיקונים שוטפים הכלולים ב ביצוע לצורך  המזמינה באתרמלאי   יחזיק הקבלן
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  אחזקה  –כלי עבודה  .3.6.3
יימצאו   והכלים  הארגז  אישיים.  עבודה  כלי  הכולל  ארגז  יהיה  האתר  במשרדי למנהל 

כלי    המזמינה יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לעבודתו של   העבודהבכל עת.  האישיים 
לביצוע   הנדרש  ככל  עצמאית  לפעילות  אפשרות  האתר  למנהל  כי  ויבטיחו  האתר  מנהל 

 עבודותיו. בין הכלים האישיים והחומרים אשר מנהל האתר חייב להחזיק יהיו לפחות:

 במת הרמה ככל הנדרש לביצוע אחזקה וניקיון במקומות גבוהים •

 דרש. סולם כנ •

 גלגלית כנדרש להעברת ביהוט וציוד בתוך המשרדים  –עגלה דו  •

 ברגים, מברגים, כולל מברגה חשמלית  •

 מקדחה ומקדחים  •

 סט מפתחות פתוחים, סט בוקסות ומפתחות שבדיים •

 סרט מדידה, פלס, זוויתן  •

 מפתחות לצינורות •

 פליירים וחותכים שונים  •

 פטישים ואזמלים שונים, מסמרים •

 משור יד •

 עי מדידה מתאימיםמטר ואמצ •

 אמפר מטר צבת דיגיטלי •

 מערכת שילוט אזהרה לעבודות בחשמל •

 סעפת שעונים לגז קירור + בלון גז נייד •

 פנס חירום נטען  •

 כבלים חשמליים מאריכים בגדלים שונים  •

 מד טמפ' דיגיטלי •

 מברשות צבע וסיד במידות שונות  •

 מלאי נורות על פי מפרט הנורות של משרדי החברה  •

 עבודה נוסף ידני או חשמלי ככל שיידרש לביצוע מושלם של העבודותכל כלי  •

 מלאי חלפים לביצוע התחייבויות הספק (כגון: מלאי נורות, צילינדרים) •

 חומרי שימון, חומרים נגד חלודה, צבעים מסוגים שונים המתאימים לנדרש •

 חומרי איטום למים, לחלונות, לקירות •

 אחזקת מערכות ומתקנים  .3.7

והע להשירותים  ומתקנים  בודות  מערכות  העבודות, אחזקת  כל  את  תכלול  המשרדים  במבני 
 המטלות, המשימות, הרכיבים, החומרים והציוד שידרשו, ללא כל מגבלה.  
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 המבנה אחזקת .3.8
עבודות לאחזקת ,  על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ובהסכם, על נספחיו .3.8.1

ועבודות ,  מוגבלותבכמויות  בשירותים ובתמורה המשולמת לקבלן יהיו    הכלולותהמבנה  
 בגינן   זכאי  יהיה  והקבלן,  כעבודות נוספות  יחשבוכאמור מעבר לכמויות שנקבעו מראש  

 ").נוספות עבודות" (להלן:  נוסף לתשלום

יהיו    ועבודות  בהסכם  הכלולות  המבנה  אחזקת  עבודות .3.8.2 כי   כדלקמןנוספות,  (מובהר, 
 :העבודות המפורטות בטבלה שלהלן הן ביחס למשרדי נת"ע בחולון בלבד)

 

כמויות   סוג העבודה  מס"ד
שכלולות  

ללא  –בהסכם 
 תשלום נוסף 

עבודות חורגות 
שבגינן ישולם 

 תשלום נוסף 

 הערות 

 מ"ר לשנה 30עד  ריצופים   .1
 1,000עבור כל 

 מ"ר משרדים

 30כל מ"ר מעל 
מ"ר לשנה עבור 

מ"ר   1,000כל 
 משרדים. 

 יבוצעו בהתאם לצורך, לרבות  .1
, המבנהקומות    בתוךריצוף  

פנימי  טיח  או  קיר  חיפוי 
  .וכדומה

 להשיג   ניתן  לא  בו  מקרה  בכל .2
 או  לריצוף  זהה  חיפוי  או  ריצוף

 יציג  הקבלן,  המקורי  לחיפוי
 או   ריצוף  סוגי  כמה   למזמינה

 שימוש   ויעשה  בהתאמה  חיפוי
  על  שיבחר  בחיפוי  או  בריצוף

 המזמינה.  ידי

אריחי תקרה  ת החלפ  .2
 אקוסטית

 יחידות 100עד 
עבור כל  לשנה
מ"ר   1,000

 משרדים. 

כל יחידה מעל 
 יחידות 100

עבור כל  לשנה
מ"ר   1,000

 משרדים. 

 

החלפת אריחי    .3
 שטיחים

יחידות  100עד 
עבור כל  לשנה
מ"ר   1,000

 משרדים. 

כל יחידה מעל 
יחידות  100

לשנה עבור כל 
מ"ר   1,000

 משרדים. 

 

עבודות זכוכית מכל   .4
הסוגים (לרבות 

 ויטרינות) 

ויטרינות 
 3בגדלים של עד 

מ"ר לפחות  
ליחידה ועד  

 10סה"כ של 
 מ"ר לשנה.  

הקבלן יבטח עצמו לשבר זכוכית  
של  לצורך החלפת זכוכיות בשטח 

משטח המשרדים   25%עד 
  .המקורי במכרז

 

 

החלפת קווי צנרת    .5
מ"א   10רצופים (עד 

 לקטע צינור אחד)

מ"א   40עד 
 בשנה. 

כל קטע צינור  
מעל באורך של 

 מ"א בשנה. 40

צינור  .1 יחשב  צינור אחד  כקטע 
 הנכלל בחלל חדר או מסדרון. 

התקנת בנדים לסתימת נקבים  .2
עד  לאחזקה  תחשב  בצינור 

בנד לכל   1לכמות ממוצעת של  
 .מטר אורך צינור

תיקון / החלפה של    .6
 מנעולים 

ללא  –תיקון 
 הגבלה. 

כל החלפה של 
מעל מנעול  

  120 -מעבר ל
 מנעולים בשנה. 

החלפת מנעול תכלול גם שכפול  
מפתחות לכל מנעול,  3של עד 

בהתאם לסוג ושימוש המנעול 
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  120עד  -החלפה 
 מנעולים בשנה. 

הקיים במבנה וכנדרש לכל עובדי 
 המבנה והמטפלים בו. 

החלפת אסלה / כיור    .7
 ציוד דומה  /

החלפה של עד 
כיור אחד ושל 

 עד אסלה אחת 

 

ור החלפת של כי 
 1אסלה מעל  /

 בשנה מכל סוג

 

גופי התאורה יוחלפו בהתאם   ללא הגבלה  החלפת גופי תאורה    .8
  סוג מאותותאורה  לצורך, לגופי

 או שווה ערך. 

  בקירות   שריטות   .9
  פינות ,  ובדלתות
ונזקים   שבורות 
  ידי   על  שיגרמוכאמור  
  ציוד   או  אנשים  תנועת 

 את   המשמש 
 .  העובדים

, חשבונו  על,  ליזום  רשאי  הקבלן  הגבלה  ללא
 לאורך  אסתטיים  הגנה   אמצעי

 להגן   מנת  על  כנדרש  הקירות
 .נזקים מפני עליהם

 

שלא   .10 אחרות  עבודות 
ואינן   לעיל  הוזכרו 
עבודות   במסגרת 
אחזקה  הניהול, 

 והתפעול השוטפות

עבודות שערכן 
 -₪  2,000עד 

 ללא הגבלה 

עבודות שערכן 
  -₪   2,000מעל 

עד לסכום 
מצטבר של 

30,000   ₪
 בשנה. 

יקבע   העבודות  סעיפי  ערך  פי  על 
המאוחד" "המאגר    , מחירון 

 . לאחר הנחה שהציע הקבלן

 

 עבודות צביעה הנכללות באחזקת המבנה  .3.9

 -החל מ 
תדירות  
 חודשים 

 מס' השטח לצביעה

  .1 תיקונים לפי הצורך  , ללא הגבלה מתחילת החוזה

  מ"ר לשנה 6000בנק צבע מצטבר של 
מ"ר  1000כל  מתוךמ"ר   60ועוד 

(אם ידרש לצבוע מעבר   שטחים נוספים
 מ"ר). 6,000 -ל

פנים  צביעת  לפי דרישה 
  –פנימיים  חדרים/משרדים

 באופן מלא

2.  

 6כל  החל מתחילת השנה הראשונה
 חודשים 

שירותים, מקלחת,  
 מטבחונים 

3.  

, ללא  ראשונההשנה החל מתחילת ה
 הגבלה 

 6כל 
 חודשים 

  שטחי ציבור לרבות לוביים
, )בתוך שטח המשרדים(

 חדרי ישיבות, מסדרונות 

4.  

  12כל  החל מתחילת השנה השניה 
 חודשים 

  .5 טיפול עץ לחיפויים מעץ 

מ"ר   1,000 מתחילת החוזה. 
 לשנה 

עבודות צביעה נוספות 
מ"ר   1,000בשטח של עד  

6.  
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 -החל מ 
תדירות  
 חודשים 

 מס' השטח לצביעה

  -בגין עבודות צביעה בכל מ"ר מעבר ל
מ"ר בשנה, יהיה הקבלן זכאי  1,000

 לתשלום נוסף.

לשנה, בכל אזור לפי שיקול  
 דעת הזמינה 

 

לעיל שלא נוצלו במהלך השנה יהיו ניתנים    3.9  -ו  3.8אות בסעיפים  המפורטות בטבל  הכמויות  כל .3.10
החוזה,   תקופת  כל  במהלך  אותן  לנצל  רשאית  תהיה  והיא  המזמינה,  ידי  על  לרבות לצבירה 

בשנת  תקופות   כלל,  ריצופים  בוצעו  לא  הראשונה  ההתקשרות  בשנת  אם  למשל,  (כך  הארכתו 
בשטח   ריצופים  לבצע  רשאית  תהיה  המזמינה  השניה  לכל    60ההתקשרות  מ"ר   1,000מ"ר 

 משרדים, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין עבודות אלה). 
על כל אירוע של גרימת נזק במזיד למבנה/מתקן. עבודות לצורך החלפת    למזמינהידווח    הקבלן .3.11

, לעיל  המפורטת  העבודות  מסגרת  מתוך,  במזיד  שנגרמו  נזקים  תיקון  אורכיבים שניזוקו במזיד  
  .המזמינה ידי על שאושרו לאחר רק יתבצעו

ובכתב   .3.12 מראש  אישור  עבורו  ניתן  לא  אשר  נזק,  תיקון  או  רכיב  יחשב מהמשרדהחלפת  לא   ,
 . לעיל  כמפורטכהחלפה לעניין סעיף זה, ולא ימנה במגבלות ההחלפה 

 לעניין עבודות נוספות  הוראות .3.13

העבודות   .3.13.1 "במאגר  הנוספות  ערך  ערכן  פי  על  ואחזקה  המאוחדיחושב  שיפוץ  " לעבודות 
הספק   שהציע  לקבלן בובהנחה  תשולם  כאמור  עבודות  בגין  התמורה  למכרז.    הצעתו 

אחזקה במערכת הביצוע  מדובר בעבודות הנדרשות מהקבלן במסגרת  ובלבד שאין    ,בנפרד
קבלן. הקביעה האם עבודה מסוימת כלולה או לא כלולה בעבודות הנמצאת באחריות ה

במסגרת ההסכם תהיה של המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולקבלן לא יהיו  האחזקה  
 כל טענות, דרישות או תביעות כנגד בעניין זה. 

בשנה    ₪  75,000, בכל מקרה לא יעלה על סך של  כאמור בפרק זההעבודות הנוספות    היקף .3.13.2
מצד   מצג  או  התחייבות  משום  בכך  לראות  אין   ותהעבוד  היקף  לגובההמזמינה  (אולם 

 . )כאמור הנוספות

 : עבודות נוספות יבוצעו בהתאם להוראות שלהלן .3.13.3

 המזמינה תפנה אל הקבלן ותדרוש ביצוע של עבודה נוספת.  .3.13.3.1

הקבלן יכין אומדן מפורט לעלות ביצוע העבודה ויגיש לאישור המזמינה. לא  .3.13.3.2
 תבוצע עבודה עד לאחר אישור המזמינה בהזמנת רכש מסודרת.

הכנת כתב כמויות מפורט ע"י הקבלן ועל חשבונו אשר הכנת האומדן תכלול   .3.13.3.3
הסעיפים   את  המאוחד  המאגר  של  הסעיפים  מספריית  ויפיק  יבדוק 

 הרלוונטיים לביצוע העבודה.

ב"מאגר   .3.13.3.4 ערכה  עפ"י  תיקבע  הנוספת  העבודה  עלות  בחוזה,  כמפורט 
המאוחד" בהפחתת ההנחה שהציע הקבלן בכתב הכמויות. מודגש להלן כי 

בהקדמות למאגר המאוחד, המחירים, לביצוע עבודות יהיו    למרות האמור
עבודות אלה  שונים.  בגין מקדמים  כל תוספות  יתווספו להם  ולא  סופיים 
ישולמו בנפרד ובלבד שאינן נחשבות כעבודות הנדרשות ומתבצעות כחלק 

 מביצוע אחזקה במערכת הנמצאת באחריות הספק.

אוחד ו/או הסכימו הצדדים הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המ .3.13.3.5
 תבוצע העבודה על ידי הקבלן.  -ביניהם בדבר עלות ביצוע העבודה הנוספת 
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ביצוע העבודה יעשה בעדיפות ראשונה על ידי עובדי הקבלן הקבועים וללא   .3.13.3.6
 תשלום נוסף בגין שעות העבודה. 

תיקבע העלות בהסכמת    -בהעדר מחירי יחידה מתאימים במאגר המאוחד   .3.13.3.7
 הצדדים.  

ביניהם    לא .3.13.3.8 והצדדים לא הסכימו  היחידה במאגר המאוחד  הופיעו מחירי 
יפנה הקבלן למספר ספקים לרבות אפשרות המזמינה   -בדבר עלות העבודה  

הסכם  למזמינה  קיים  שאיתו  המזמינה,  של  מסוים  לספק  אותו  להפנות 
מחירים, על מנת לקבל מהם הצעות מחיר המקובלות על המזמינה. הקבלן 

 נה בכל שלבי הפניה והמשא ומתן עם המציעים. ישתף את המזמי

נבחר הקבלן/הספק הממונה המבצע, יתקשר עימו הקבלן לביצוע העבודה,   .3.13.3.9
כמפורט  אחזקה  עבודות  לביצוע  הזכיין  התחייבויות  כל  זה  לעניין  ויחולו 

 בחוזה זה.  

באמצעות  .3.13.3.10 העבודות  את  לבצע  הקבלן  את  לחייב  רשאית  תהיה  המזמינה 
שיש מטעמה,  אחר  "קבלן  (להלן:  הקבלן  של  משנה  כקבלן   קבלן מש 

  חיוב הקבלן לבצע את העבודה באמצעות קבלן ממונה "). במקרה של  ממונה
תוספת , בנוסף לשכר שנקבע לקבלן הממונה, בכאמור, הקבלן יהיה זכאי

 . מערך העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן הממונה 6% תקורה בסך של

 הספקת ציוד, חלקים וחומרים לאחזקה הנכללים בהסכם .3.14

כל הציוד, החלקים, החומרים וחומרי העזר הנכללים בעבודות הקבלן נשוא הצעה/הסכם  .3.14.1
 ידי הקבלן. - זה יסופקו על

שנגרמו בזדון על ידי הנדרשים לצורך תיקון מפגעים  האמור אינו כולל חומרים וחלקים   .3.14.2
  .צד שלישי 

להוכחת ביצוע העבודה ולמניעת הוצאה של ציוד וחלקים מהבניין, הרי שכל החלקים,   .3.14.3
והלא הפגומים  והחומרים  יחליף הקבלן -האביזרים  ואשר אותם  יפורקו  שמישים אשר 

שנכללו  בחדשים, יועמדו לרשות המזמינה לבדיקה, בין אם נדרש עבורם תשלום נפרד או  
 באחזקה ולא שולם עבורם. 

 הטיפול הכולל ברכישת חלקים וחומרים ובאספקתם יתבצע באמצעות עובד הקבלן.  .3.14.4

כמויות  .3.14.5 הינם  השונים,  בסעיפים  אלה,  במפרטים  המוזכרים  הכסף  וסכומי  הכמויות 
וסכומים לשנת חוזה. הסכומים הלא מנוצלים יהיו מצטברים לכל תקופת החוזה לרבות 

 .תתקופות מוארכו

 שירותי ניקיון והדברה  .4
 כללי .4.1

 יובהר כי המזמינה רשאית לשנות את שעות עבודות הניקיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  .4.1.1

העבודה   .4.1.2 לשעות  בהתאם  להלן  כמפורט  שוטף  באופן  הניקיון  עבודות  את  יבצע  הקבלן 
 הנהוגות במשרדי המזמינה ובימי הפעילות של המשרדים בלבד.

יובהר כי חלה החובה על עובדי הניקיון אשר ייתנו שירותים למזמינה, להדפיס כרטיס   .4.1.3
 נוכחות בתחילה ובסיום יום עבודתם במשרדי המזמינה. 

יובהר כי חלה החובה על עובדי הניקיון אשר ייתנו שירותים למזמינה ללבוש מדי עבודה  .4.1.4
 בכל שעות עבודתם במשרדי המזמינה.  

בין עובדי הניקיון ביחס לשעות הערב תתבצע על פי תאום מראש   יובהר כי חלוקת העבודה .4.1.5
 עם נציגי המזמינה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  
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האחריות .4.1.6 כי  ואחזקת יובהר  הציבוריים לניקיון  הציבוריים  והשטחים השירותים 
 הבניין.  של האחזקה חברת על חלה המזמינה למשרדי החיצוניים

יישמעו   .4.1.7 והמפקחים  הניקיון  המזמינה, עובדי  של  הבית  אם  של  והנחיותיה  להוראותיה 
 ויפעלו על פי תכנית העבודה (יומית, שבועית, חודשית) כפי שתגדיר אם הבית.

יכלול   .4.1.8 ניקיון והדברה בכל שטח המשרדים. ביצוע עבודות הניקיון  יבצע עבודות  הקבלן 
עלת עובדים הצבת עובדים קבועים בשעות היום כנדרש לביצוע עבודות ניקיון שוטפות והפ

בשעות הערב לביצוע עבודות ניקיון יסודי. בעבודות הניקיון יכללו גם עבודות ניקוי קירות 
 מסך חיצוניים ועבודות הדברה תקופתיות.

  כאמור   לעבודות  ביחס  גם  יחולו  והדברה  ניקיון  עבודות  על  החלות  ההוראות .4.1.9
 . המחויבים  לשינויים בכפוף,  שידרשו ככל, אביב  תל במשרדי

 ימים, שעות עבודה וכישורים של עובדי הניקיון   .4.2

  מפקח ניקיון   .4.2.1
הקבלן יעמיד לרשות המזמינה עובד/ת אשר ישמש/תשמש כ"מפקח ניקיון" ככל שיידרש 
(במשמרות  הניקיון  פעולות  ניהול  יהיה  שתפקידו/ה  נוסף,  תשלום  וללא  המזמינה  ע"י 

 ון ואופן פעולת עובדי הניקיון הבוקר והערב), פיקוח על התפעול השוטף של עבודות הניקי
במהלך כל יום העבודה, הצבת עובדי ניקיון חליפיים או מתגברים, הספקת חומרים וכלי 
לעת.   מעת  המזמינה  ידי  על  שיימסר  וכפי  הצורך  לפי  נוספות  ומטלות  כנדרש  עבודה 

  
להוראותיה.  ויישמע  המזמינה  של  הבית  אם  עם  פעולה  בשיתוף  יפעל  הניקיון   מפקח 

צה מהתפקוד של מפקח הניקיון, תהא המזמינה יובהר כי במידה והמזמינה לא תהא מרו
כל  ללא  הקבלן  ע"י  יוצע  אשר  אחר  בעובד  הצוות  איש  את  החלפת  את  לדרוש  רשאית 

 התראה מראש.

 ככל,  אחרים  ולמיקומים  אביב  תל  למשרדי  ביחס  גם  יבוצעו  הניקיון  מפקח  שירותי .4.2.2
 .ניקיון  עבודות  בהם שידרשו

  עובד ניקיון  .4.2.3
הקבלן יבצע את השירותים באמצעות עובדי ניקיון, שמתקיימים לגבי כל אחד מהם כל 

 אלה:

לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות ניקיון בבנייני משרדים מודרניים   -  ניסיון .4.2.3.1
 הכוללים שטיחים. 

 עברית יכולת דיבור טובה. -   ידיעת שפות .4.2.3.2

נדרש לסייע  לפחות אחד העובדים יהיה בעל יכולת פיזית כ  –  יכולת פיזית .4.2.3.3
 בהעברת ריהוט משרדי.

שכר הברוטו של העובד לא יפחת מהשכר המינימאלי בענף הניקיון   -  שכר .4.2.3.4
 בהתאם להוראות כל דין, כולל כל התנאים הסוציאליים הקבועים בכל דין.

 צוות עבודת יום  -עובדי ניקיון .4.2.4

בימים, בחולוןיהיו    שעות הפעילות והצוות שהקבלן יציב במשרדי המזמינה .4.2.4.1
 שלעיל.    1יפחתו מהנדרש בטבלה שבסעיף  אבשעות ובמספר של

. בתכנון ייקח הקבלן 16:30עד השעה    07:30העובדים יחלו עבודתם בשעה   .4.2.4.2
לעבודה  העובדים  כניסת  לפני  הכנה,  עבודות  לבצע  הצורך  את  בחשבון 
עומס  פי  על  העבודה  יום  במהלך  הנדרשות  העבודות  ואת  הבוקר  בשעות 

 העבודה וכדומה.

 נה. העובדים יישמעו להוראות שינתנו להם על ידי אם הבית של המזמי .4.2.4.3



61 
 

 

דחופות   .4.2.4.4 בקריאות  ומפגעי   –טפול  דחופות  בבעיות  לטפול  ייענו  העובדים 
 ניקיון בעדיפות ראשונה. הטיפול בקריאות יבוצע בכל השטחים בקומה.

תגבור   .4.2.4.5 המשימות   -עובדי  והשלמת  לביצוע  כנדרש  תגבור  עובדי  הפעלת 
היומיות המוגדרות בהצעת מחיר/הסכם זה, תהיה על חשבון הקבלן כחלק 

 בולים שיקבל עבור ביצוע המשימות.מהתק

 צוות עבודת ערב .4.2.5

עובדי ניקיון במספר שלא יפחת  בכל יום    21:00  -  18:00הקבלן יציב בשעות   .4.2.5.1
שבסעיף   בטבלה  שתספיק   1מהנדרש  בכמות  יהיה  עובדים  צוות  שלעיל. 

 . לצורך ביצוע העבודות המפורטות בהמשך

במשרדי   .4.2.5.2 שהותו  במהלך  יבצע  ערב  גם צוות  ראשונה,  בעדיפות  המזמינה, 
משימוש  הנובעים  מתכלים,  חומרים  ואספקת  מזדמנות  ניקיון  עבודות 

 העובדים הפועלים בבניין. 

המפקח, בשיתוף עם אם הבית של המזמינה, יתכנן לצוות   - תכנון העבודה   .4.2.5.3
ערב תוכנית עבודה שתותאם לשעות העבודה בפועל של העובדים בחלקים 

מר עובדי הניקיון יתחילו את עבודתם בחלקים בהם השונים של המבנה, כלו
העובדים  בהם  בחלקים  וימשיכו  מוקדם,  ממשרדיהם  יוצאים  העובדים 

 יוצאים מאוחר יותר. 

עבודתם  .4.2.5.4 אופן  או  ששעות  בעובדים  נתקלים  הניקיון  עובדי  בהם  במקרים 
אינם מאפשרים ביצוע העבודה, יציין זאת מפקח הניקיון. לקבלן לא תהיה  

גד הצורך להעביר את עובדיו מחלק אחד למשנהו ובחזרה לצורך טענה כנ
 ביצוע העבודות.

ניקוי   .4.2.5.5 לצורך  העבודה,  בשעות  אליהם,  להיכנס  ניתן  שלא  חלק   -חדרים 
מהחדרים יהיו תפוסים בשעות ערב בעבודה או בישיבות מאוחרות. מפקח 

ן. הקבלן יציין בכתב את מספרי כל החדרים שבהם לא היה ניתן לבצע ניקיו
 הקבלן יוודא כי חדרים אלה ינוקו ע"י צוות הבוקר לפני שעות העבודה. 

 צוותים לביצוע עבודות תקופתיות   .4.2.6

הפעילות   .4.2.6.1 הנן   -שעות  שמטבען  תקופתיות,  עבודות  של  הביצוע  צוותי 
אינטנסיביות, יפעלו בימים ובשעות שבהן ההפרעה לפעילות בחברת נת"ע 

עדיפות ברורה לפעולה בשעות   תהיה המינימלית. להוציא מקרים בהם יש
היום עקב הצורך באור טבעי כדוגמת ניקוי חלונות, יפעל הקבלן בימי שישי 

 ובחול המועד סוכות ופסח.  

הצוותים   .4.2.6.2 והיקף   -היקף  כמתוכנן  העבודות  לביצוע  אחראי  יהיה  הקבלן 
 הצוותים הנדרשים יקבע על ידו ובאחריותו.

מתוכננות  -פיקוח   .4.2.6.3 עבודות  ביצוע  עת  שיהיה    בכל  מפקח  יוצב  תקופתיות 
 צמוד לביצוע עבודות אלה. 

עובדי הקבלן או קבלני משנה מטעמו שיבצעו עבודות   -עבודות מקצועיות   .4.2.6.4
פתוחים,   בשטחים  מחיצות  שטיחים,  כדוגמת  פגיעים  לאביזרים  הנוגעות 
של  ניסיון  בעלי  יהיו  וכדומה,  תאורה  גופי  אקוסטיות,  תקרות  ריהוט, 

 עבודות דומות. שנתיים לפחות בביצוע

עובדי הקבלן או קבלני משנה מטעמו שיועסקו   –עבודות המחייבות רשיון   .4.2.6.5
ממשרד  מתאימים  רשיונות  בעלי  יהיו  והדברה,  חיטוי  עבודות  בביצוע 
הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. 
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בתיאום תתבצע  ש  העבודה  הניתן  ככל  יעשה  הקבלן  המזמינה.  ימוש  עם 
 .  בחומרים טבעיים וידידותיים לסביבה

 משימות הניקיון  .4.2.7

שיטות הניקיון הכלליות לפיהן יפעל הקבלן מפורטות להלן. ההגדרות נועדו  .4.2.7.1
עם  התקשרותו  במסגרת  לבצע  הקבלן  שעל  המטלות  מהות  להבהרת 

 המזמינה. 

ובמספר  .4.2.7.2 בשעות  בימים,  להלן  המפורטות  העבודות  כל  את  יבצע  הקבלן 
 כנדרש לביצוע העבודות בטיב ובמועד. עובדים 

תקופתיות   .4.2.7.3 ניקיון  ושנתיות   -עבודות  שנתיות  חצי  חודשיות,  שבועיות, 
 והדברת מזיקים תקופתית, יתבצעו על ידי צוותי תגבור.

כל החומרים  .4.2.7.4 זה את  על חשבונו כחלק מהמטלות שבהסכם  יספק  הקבלן 
חומרי  ריח,  חומרי  לידיים,  נוזלי  סבון  טואלט,  נייר  כדוגמת  המתכלים 

 חיטוי, מגבות נייר וכדומה.  

החומרים המתכלים יהיו מסוג ואיכות מעולה, זהים או שווי ערך למפורט  .4.2.7.5
ל  ויותאמו  המזמינה  ידי  על  שיאושרו  ובלבד  המצויים בהמשך  מתקנים 

 בחברת נת"ע.. 

אזהרה: הקבלן יסמן באופן ברור, לרבות הפרדה ע"י צבעים שונים, ויקפיד  .4.2.7.6
אזורי  ניקוי  לצורך  נפרדים  ומטליות  סמרטוטים  עבודה,  בכלי  להשתמש 
שירותים, לצורך ניקוי אזורים בהם מעובד או מוגש או נעשה שימוש במזון 

מו כן יאווררו המטליות וייובשו  ולצורך ניקוי משטחי עבודה ומחשבים. כ
 .עם סיום העבודה בהן ויוחלפו לפני שיתבלו

 משימות הניקיון   .4.2.8

 ניקיון יומי  .4.2.8.1

 תאור מס'

בחדרי   .1 פרקטים  שטיחים,  כולל  והריצוף  הניקיון  משטחי  כל  של  יסודי  וניקוי  שטיפה 
 האוכל וכו'.ישיבות ושטיפת רצפות,כולל כיורים, חרסינה, משטחי שיש, שולחנות בחדר 

 הסרת כתמים משטיחים.   .2

שטיפת הפרקט תעשה עם סמרטוט לח וייבוש ע"י סמרטוט יבש. למי השטיפה יש להוסיף   .3
 חומר לניקוי פרקטים.

 ניקוי האבק משולחנות העבודה ורהיטי המשרד.  .4

 הנייר.פינוי פחי אשפה אישיים וציבוריים וניקויים, וכן פינוי נייר ממכשירי גריסת   .5

הוצאת האשפה מהמשרד למבנה האשפה במגרש או במקום המיועד לאיסוף האשפה. את   .6
 האשפה יש להכניס לשקיות כנדרש ע"י הרשויות המקומיות ו/או הנהלת הבניין. 

 שאיבת שטיחים עם שואב אבק חשמלי.  .7

 ניקוי ומחיקת לוחות בחדרי ישיבות (לרבות ממ"קים).  .8



63 
 

 

 תאור מס'

 וניירות לניגוב ידיים. במידת הצורך יתבצע מילוי גם במהלך היום. מילוי סבון נוזלי   .9

שטיפת רצפה, רחיצת כוסות וצלחות, כיורים, שיש, שולחנות, כסאות,   –ניקוי מטבחים    .10
 מכונת קפה, מתקן מים ומקררים. 

 הדחת כלים, ניקוי הכיור, שיש, מתקן מים. –ניקוי חדרי אוכל  .11

 אחרי ישיבות פינוי חדרי ישיבות מאשפה   .12

 פינוי אשפה לרבות ריקון מאפרות בפינות העישון   .13

 ניקיון שבועי  .4.2.8.2

 תאור מס'

ניקוי יבש של המקלדות, ניקוי לח של הטלפונים, המדפסות והפקסים (הזזת המכשירים   .1
 וניקוי המשטחים). 

 ניקוי אדני החלונות.   .2

 ניקוי דלתות ארונות בחדרים ובמעברים.   .3

 המדפים.ניקוי   .4

 ניקוי דלתות הכניסה והמשקופים.   .5

 ניקוי מחיצות זכוכית.  .6

 ניקוי תמונות.  .7

 ניקוי שלטרים ושלטים.   .8

ניקוי יסודי של המטבחים, תוך שימוש בחומרי ניקוי מיוחדים, ולרבות ניקוי יסודי של   .9
 המיקרוגלים, מכונת הקפה ומתקני המים.

 במטבחים ואצל עובדי החברה. ניקוי יסודי של פחי האשפה   .10

 ניקוי צלונים.   .11

 ניקוי מדפים וריהוט מעל גובה אדם (מדפים, ארונות).   .12

 ניקוי המקררים.  .13

 ניקוי גופי תאורה.   .14

 ניקוי פנלים.   .15
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 ניקיון חודשי משרדים  .4.2.8.3

 תאור מס'

 ניקוי יסודי פנימי של החלונות, אדני חלונות ופתחי מיזוג אויר.  .1

 עכביש. הסרת קורי   .2

 ניקוי רגלי שולחנות וכסאות.  .3

 ניקוי מדפים וריהוט מעל גובה אדם (מדפים, ארונות).   .4

יש למרוח על רצפת הפרקט וקס על מנת להגן עליה בפני ספיגת לכלוך ושריטות וכן לתת    .5
 לה ברק.

 ניקיון חודשי מחסנים וארכיב .4.2.8.4

 תאור מס'

 ניקוי יסודי של המדפים / קומפקטוס  .1

 שאיבת האבק מהרצפה והמדפים.   .2

 ניקיון עמדת מחשב.   .3

 ניקיון דלתות.   .4

 שטיפת המחסנים והארכיב.    .5

הוצאת האשפה למקום המיועד לאיסוף האשפה. את האשפה יש להכניס לשקיות כנדרש   .6
 ע"י הרשויות המקומיות ו/או הנהלת הבניין. 

 זריקת קרטונים במקום המיועד לאיסוף קרטונים.   .7

 חצי שנתי  .4.2.8.5

 תאור מס'

 הדברת מזיקים.  .1

 ניקיון שנתי  .4.2.8.6

 תאור מס'

 קרצוף עם מכונה ושאיבה בהתאם. – ניקוי יסודי של השטיחים   .1

 ניקוי קירות.  .2

 שאיבת אבק ושטיפת ריפודים להסרת כתמים.  –ניקוי ריפודי כסאות   .3
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 תאור מס'

 הקרמיקה ע"י מכונה.ניקוי וקרצוף רצפת   .4

המזמינה רשאית להוסיף בטבלה זו שירותים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא עלות נוספת  
 מצדה של המזמינה.  

 הדברה .4.3

מכרסמים  .4.3.1 ללכידת  מלכודות  אספקת  כולל  ומזיקים  טרמיטים  מקקים,  הדברת  ביצוע 
   ומזיקים למיניהם.

 ההדברה תבוצע פעמיים בשנה ותתועד בתיק המתקן.   .4.3.2

בעלי   .4.3.3 יהיו  הדברה,  עבודות  בביצוע  שיועסקו  מטעמו  משנה  קבלני  או  החברה  עובדי 
אחרת  רשות  וכל  הסביבה  לאיכות  מהמשרד  הבריאות,  ממשרד  מתאימים  רישיונות 
וידידותיים  טבעיים  בחומרים  שימוש  הניתן  ככל  תעשה  החברה  דין.  כל  עפ"י  כנדרש 

 סביבה.  ל

ויפנו את הלכודים לאתר    -לכידת חיות/זוחלים   .4.3.4 יבצעו הנדרש עפ"י חוק  עובדי החברה 
 מורשה ויספקו למזמינה אישור בכתב על איסוף הלכודים ע"י האתר המורשה. 

בעת הדברה בתוך המבנה, תתבצע עבודה זו בתאום עם נת"ע. הטיפול יבוצע בשעה שאין  .4.3.5
 שישי או בחול המועד סוכות ופסח, מחוץ בימי קור אך תתבצע עובדים במקום. ההדברה 

 ריקים מעובדים.  המשרדים וכאשר השוטפות הפעילות לשעות

הפעילות כוללת ריסוס נגד נמלים ותיקנים, מזיקים, פרעושים וכן טיפול נגד מכרסמים  .4.3.6
 (כולל בתקרות אקוסטיות). הנחיות יהיו עפ"י משרד הבריאות.

הדברה   .4.3.7 ההדברה    -חומרי  חומרי  המשימות כל  לביצוע  הנדרשים  מתכלים  וחומרים 
המפורטות, יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה. החומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק 

 ועפ"י התקנים הישראלים, ידידותיים לסביבה וללא ריח. 

חל איסור מוחלט על הקבלן לאחסן במבנה, ולו באופן זמני, חומרי הדברה מסוכנים או  .4.3.8
 דרשים לצורך עבודת הקבלן. רעילים אחרים הנ

 ככל שתידרש הדברה חוזרת, תהיה ההדברה ללא תמורה נוספת ובמסגרת האחריות. .4.3.9

 חומרי ניקיון, הדברה וכלי עבודה לניקיון  .4.4

 כללי

כל חומרי הניקיון, ההדברה וחומרים מתכלים וכל כלי העבודה מכניים וחשמליים, לרבות  .4.4.1
שואבי אבק לעבודה, הנדרשים לביצוע המשימות המפורטות יסופקו על ידי הקבלן ועל 

 חשבונו.  

חומרי  .4.4.2 הישראלים.  התקנים  ועפ"י  חוק  עפ"י  כנדרש  תקניים  יהיו  והחומרים  הכלים 
 .ידידותיים לסביבה, ככל שמתאפשרהניקיון יהיו חומרים 

לוחות  .4.4.3 פי.וי.סי,  משטחי  ומקלדות,  מחשב  מסכי  עץ,  פליז,  נירוסטה,  משטחי  לניקוי 
ב ישתמש  הקבלן  וכדומה,  אלומיניום  ושיש,  אבן  משטחי  הוראה,  ניקוי ואמצעי  חומרי 

ויצרני  מחד  החומרים  יצרני  הוראות  פי  ועל  המתאימים  בריכוזים  מקוריים,  יעודיים, 
יהוו   "סנו"  חברת  של  הייעודיים  הניקוי  חומרי  מביניהם.  המחמיר  מאידך,  המוצרים 

 ברירת מחדל בכל מקרה בו לא הומלץ על חומר מתאים אחר.
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בי החומרים והמלצות היצרנים לחומרי הקבלן יוכל לעיין בכל החומר הקיים בידי נת"ע לג .4.4.4
ושיטות ניקוי. בכל מקרה בו אין בידי המזמינה המלצות מתאימות לחומר גמר מסויים, 
 הקבלן יהיה אחראי להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל מרכיב בנפרד. 

ומתאימים .4.4.5 הנדרשים  עבודה  וכלי  חומרים  של  הגדרות  אין  מסוים  שלציוד  מקרה   בכל 
לצורך הטיפול בו, על הקבלן להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את  
הציוד וימליצו על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם לאחר 
המלצת המומחים שהביא הקבלן, תהיה האחריות להמלצות ולתוצאות הטיפול מוטלת 

 טח כנדרש בהסכם. על הקבלן והוא ידאג להיות מבו

הקבלן יחזיק במקום שיוקצה לו עלידי נת"ע, מלאי מינימום של חומרי ניקיון וחומרים  .4.4.6
, וכלי עבודה ככל אחד לפחות  במשך חודש  מתכלים בכמות שתספיק לביצוע משימותיו

 הנדרש לביצוע עבודות אלה. 

במבנה, לעובדים כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוט ולכל מרכיב אחר   .4.4.7
מתאימים  בלתי  עבודה  כלי  ו/או  בחומרים  שימוש  עקב  לרכושם,  ו/או  למבקרים  ו/או 
לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר 
ועל   הקבלן  ידי  על  יתוקן  ממנו,  וכתוצאה  טיפול  לאחר  ריקבונות  והיווצרות  אוורור 

 חשבונו.  

י .4.4.8 וישא במלוא האחריות למעשיו  הקבלן  נזק שייגרם כאמור  לכל  היה האחראי הבלעדי 
 ו/או מחדליו ו/או של מי מטעמו. 

הקבלן יהיה אחראי לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש בחומרים חריפים ו/או לחים   .4.4.9
ככל הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיו, את המבנה ומרכיביו ובמיוחד שטיחים, ריפוד 

 ב עבודה רגיל.ועץ למצ

בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. הקבלן לא ישתמש בשום  .4.4.10
 חומר מתכלה שווה ערך ללא אישור המנהל. 

רעילים   .4.4.11 או  מסוכנים  חומרים  ו/או  הדברה  חומרי  נת"ע  בחברת  יאחסן  והקבלן  במידה 
ול החומרים  מיתר  להפרידם  עליו  יהיה  עבודתו,  לצורך  הנדרשים  בצורה  אחרים  שלט 

 בולטת את היותם מסוכנים.

החומרים המתכלים שישמשו את הקבלן יתאימו למתקנים שנועדו עבורם כפי שקיימים  .4.4.12
בחברת נת"ע. לקבלן לא תהיה כל טענה כנגד עלות החומרים עקב הצורך להתאים עצמו  

 לשימוש באותו ציוד ו/או בקשר לכמויות הנצרכות ו/או לצריכה מוגזמת.

 חראי לתחזוקת כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין ובטיחותי. הקבלן יהיה א .4.4.13

אלה  .4.4.14 בכלים  ישתמש  ולא  בשירותים  לעבודה  נפרדים  עבודה  כלי  ויסמן  יקצה  הקבלן 
 לעבודה באזורים אחרים בחברת נת"ע.

 פירוט חומרים מתכלים .4.5

העבודה   .4.5.1 כלי  וכל  המתכלים  והחומרים  הניקיון  חומרי  כל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 
הניקיון  משימות  לביצוע  הנדרשים  אבק  שואבי  לרבות  והחשמליים,  המכאניים 
כל  המתאימים.  בתקנים  ועומדים  משובח  ממין  מקוריים,  יהיו  החומרים  המופרטות. 

כנדר תקניים  יהיו  והחומרים  הכלים  הניקיון,  התקנים חומרי  ועפ"י  חוק  עפ"י  ש 
 .ידידותיים לסביבה, ככל שמתאפשרחומרי הניקיון יהיו חומרים  הישראלים. 

 להלן פירוט החומרים: .4.5.2

 - בהיר בצבע משובח קרפ נייר ידיים, רץ) לניגוב (צץ משתלבות נייר מגבות .4.5.2.1
שבר, יובהר כי מתקן לניגוב ידיים  בעת חדשים או התקנת מתקנים כולל

בכל אחת  שני מתקנים  יותקנו  ובנוסף  כיור  מצוי  בו  בכל מטבחון  ימוקם 
 . 9-ו 8מהקפיטריות שבקומות 
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במטבחונים.   .4.5.2.2 כלים  ורחיצת  ידיים  לשטיפת  גבוהה,  באיכות  נוזלי,  סבון 
 יעילה.  צבע ובצמיגות צמחי, ריחני, בעל בסיס על יהיה הסבון

של .4.5.2.3 אישיות  לפי    חבילות  לעובדים  גבוהה  באיכות  שכבתי,  דו  טישו,  נייר 
 יח' בחבילה לחודש).   100חב' מגבוני נייר,  400דרישת החברה (

אספקה שוטפת של חבילות אישיות של מגבונים לחים לעובדים לפי דרישת  .4.5.2.4
 יח' בחודש).  150החברה (

 ספריי ניקוי מתאים למחשבים ולטלפונים. .4.5.2.5

 לכיסאות.ספריי ניקויי מתאים לשולחנות ו .4.5.2.6

 חומרי ניקוי לכיורים.  .4.5.2.7

 חומר ניקוי לשטיחים.   .4.5.2.8

 חומר ניקוי לפרקט. .4.5.2.9

 חברת סנו. –סנו ז'וול  .4.5.2.10

 פנטסטיק. .4.5.2.11

 חברת סנו. – אג'קס  .4.5.2.12

 כפפות חד פעמיות .4.5.2.13

 חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם .4.5.2.14

  כלי עבודה  .4.6
הקבלן ירכוש על חשבונו וישתמש בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות בהצעת  
המחיר. כלי עבודה המשמשים לעבודה יומיומית יאוחסנו בבניין. כלי עבודה המשמשים לעבודות 

 תקופתיות, יובאו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה בלבד. כלי העבודה יכללו בין היתר:

אבק מותאמים לשטיחים, אביזרים לשאיבה ממדפים ולשאיבה מחללים    שואבי  3לפחות   .4.6.1
 .שמתחת לרצפות

 עגלה סגורה להובלת כלי עבודה, חומרים ואשפה.  .4.6.2

 מטאטאים. .4.6.3

 דליים.  .4.6.4

 מגבים. .4.6.5

 מטליות. .4.6.6

 סמרטוטים / מטליות. .4.6.7

 שקיות אשפה.  .4.6.8

 שקיות גריסה. .4.6.9

 מתקנים לכל סוגי הנייר. .4.6.10

 ציוד לרחיצת חלונות פנימיים כנדרש.  .4.6.11

הערה: הקבלן יאוורר מיד בסיום כל העבודה את המטליות וסמרטוטי הרצפה. הקבלן  .4.6.12
יחליף סמרטוטי ריצפה ומטליות בתדירות גבוהה וימנע משימוש בסמרטוטים ומטליות 
בלויים. הסמרטוטים והמטליות יהיו מאיכות משובחת שאינם משאירים סיבים ושאריות 

 הציוד המנוקה.  על
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 נוהל הספקת חומרים וחלקים ע"י הקבלן עפ"י דרישה ובתשלום נפרד .4.7

אופן ביצוע הרכישות המפורט להלן, נוגע אך ורק לרכישות שהקבלן יתבקש לבצע לצורך   .4.7.1
 ביצוע עבודות שאינן חלק מעבודותיו של הקבלן המוגדרות בהצעת המחיר/הסכם זה. 

לפי דרישה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה הקבלן יספק חומרים וחלקים בתשלום   .4.7.2
מחיר  עם  המזמינה,  לאישור  החומרים  רשימת  את  הרכישה  לפני  יגיש  הקבלן  בלבד. 

 ההספקה של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק. 

המזמינה תוכל להפנות את הקבלן לספקים הפועלים עמה והקבלן ירכוש את החלקים  .4.7.3
 להלן.  4.7.7לקבלן יתבצע כמפורט בס"ק והחומרים מהם. התשלום  

כל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות רכישה, הובלה, אחסנה, מימון, ניהול   .4.7.4
 וכדומה, יהיו על חשבון הקבלן. 

לפני ביצוע החלפת הציוד, החלקים או החומרים או שימוש בהם, יודיע הקבלן למנהל או   .4.7.5
 לנציגו על ביצוע ההחלפה. 

א הקבלן טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המזמינה. לא יתקבל בגמר ההחלפה ימל .4.7.6
לגבי החלקים  זו חלה  זה. הוראה  כל חשבון של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום 
והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל 

נכון לא  מטיפול  כתוצאה  ניזוק  והציוד  משימותיו  כתוצאה במילוי  השגחה,  מחוסר   ,
מחוסר שמן, מים או כל חומר אחר שלא טופל במועד, כתוצאה מתפקוד לקוי של פיקוד 
עקב  על החלפה  בזמן. ההחלטה  בו  טיפל  לא  ושהקבלן  לנזק,  או אמצעי בטחון שהביא 

 הזנחה תהיה בידי המזמינה בלבד.

התשלום לקבלן עבור אספקת ציוד, חלקים וחומרים שעבורם מגיע לו תשלום נפרד, יהיה   .4.7.7
דמי  ובתוספת  הספק  חשבונית  הצגת  לאחר  וסיטונאים,  לקבלנים  הספק  פי מחירון  על 

. המזמינה תהיה רשאית להפנות את הקבלן לספקים איתם יש לה 5%מימון וטיפול בסך  
מחירים זולים מהמחירים אותם הציע הקבלן הסכמי מחירים ואשר אצלם ניתן להשיג  

 ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה, לגבי מחירים, תנאי תשלום, הובלות נדרשות וכיו"ב.

תוך   .4.7.8 תתבצע  במלאי  הקיימים  פשוטים  חלקים  שיש   24הספקת  חלקים  הספקת  שעות. 
סר ימים מדרישת המזמינה. במקרים דחופים, כאשר הציוד הח  4להזמינם תיעשה תוך  

גורם להשבתת המערכת או פגיעה בפעילותו של משתמש או למפגע בטיחותי, יטפל הקבלן 
והחומרים  החלקים  כאשר  מיידי.  באופן  והחומרים  החלקים  של  ובהספקה  ברכישה 

 . המבוקשים אינם נמצאים בארץ, יודיע הקבלן למנהל על זמן ההספקה המשוער

 טיב ציוד, חלקים וחומרים .4.8

יהיה .4.8.1 כי הקבלן  נפרד מעבודתו לספק את כל הציוד    מודגש  וכחלק בלתי  חייב במסגרת 
הנדרשות  העבודות  לביצוע  הנדרשים  המתכלים  העזר  וחומרי  החומרים  החלקים, 
שהקבלן  ציוד  החלפת  תכלול  והחומרים  החלקים  הציוד,  אספקת  בהסכם.  ומוגדרות 

 החליט כי לא ראוי או משתלם, לו, לשפצו.

הקב .4.8.2 כי  בזה,  מובהר  ספק,  הכולל  להסרת  התשלום  תמורת  עבודתו,  במסגרת  יספק  לן 
המשולם לו, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופו שלא כדאי לשפצו  
ולהשקיע בו חלקים ועבודה, כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת 

דת ציוד או  ציוד או מערכת וכל חומר עזר המשמש לתפעול, תחזוקה, שיפוץ או תיקון יחי
מערכת לרבות חומרים מתכלים הנצרכים באופן שוטף כדוגמת מסנני אויר, נורות שונות, 
ומנעולים   ידיות  שונים,  אטמים  זכוכית,  חלונות  שוטפים,  לתיקונים  צבע  ריהוט,  חלקי 

 וכדומה. 

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן, הן במסגרת   .4.8.3
והן במסגרת רכישות בתשלום  התחייב ויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בהסכם 

נפרד שיתבצעו על פי דרישת המזמינה, עבור עבודות שינויים, תוספות והתקנות חדשות 
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בלבד, יהיו זהים לקיים ולסטנדרטים הקיימים בבניין, חדשים, ממין משובח ומתאימים 
המערכות עבורם נועדו. כל הנרכש, שאינו לטיפול, לשימוש ולהחלפה של חלקי המבנה,  

לדרישות  יתאים  המזמינה,  אישור  לכך  התקבל  ואשר  שהיא  סיבה  מכל  לקיים  זהה 
התקנים הישראליים המתאימים, ובהעדרם לתקנים האמריקאים ובהעדרם לתקנים של  

 ארץ מוצאם. 

לה אשר פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמינה, בכתב, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לא .4.8.4
במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או 

יגיש לאישור המזמינה "שווה ידו. כל ציוד,  -ערך" המוצע על-בגין כל סיבה שהיא, הוא 
ההתאמה  עבודות  דיחוי.  ללא  יוחלפו  לנ"ל,  יתאימו  לא  אשר  חומר  או  אביזר  חלק, 

הערך למיקום ולתפקוד של הציוד  - תאמת הציוד שווההמכניות והחשמליות הנדרשות לה
 ידי הקבלן ועל חשבונוו. -המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו על

 שירותי מוקד וסיור ומוקד מודיעין (פקידי קבלה)  .5

 שרותי מוקד וסיור  .5.1

תוך   .5.1.1 לחבר  הקבלן  הקיימת,   7על  האבטחה  מערכת  את  זה  הסכם  חתימת  מיום  ימים 
כניסה   בקרת  של  הכוללת  חשבונו  על  יבוצע  החיבור  האבטחה.  למוקד  פריצה  ובקרת 

הקבלן ויהווה חלק ממחיר ההצעה הכספית במכרז. המזמינה תעמיד לרשות המציע מידע 
טכני נדרש ותדאג לקשר בינו לבין חברת הביצוע של מערכת האבטחה במשרדי המזמינה 

 בחולון. 

 את אזור ההתרעה. הספק יבטיח כי החייגן מציין את שם המתקן, כתובתו ו .5.1.2

 הספק מתחייב כי במקרה של אזעקה:  .5.1.3

 דקות.   20סייר יגיע למתקן תוך פרק זמן שלא יעלה על  .5.1.3.1

המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי במזמינה (כפי שיוגדר לו מעת לעת) על  .5.1.3.2
 כל אזעקה ואופן הטיפול בה בזמן אמת. 

ועל   .5.1.3.3 יעדכן את המוקד על הממצאים במשרדי המזמינה  אופן סיום הסייר 
האירוע. המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי אצל המזמינה (כפי שיוגדר לו 

 מעת לעת) בדבר הממצאים ואופן הסגירה של האירוע. 

תרגיל אחד בחודש לסיירים. לאחר התרגיל הספק יעדכן את מוקד  לפחות  הספק יבצע   .5.1.4
בה הרלוונטי  לגורם  ידווח  הספק  ותוצאותיו.  התרגיל  מתווה  על  על  הביטחון  מזמינה 

ימי עבודה לכל היותר. במקרה שתרגיל שנערך העיד על אפשרות   2תוצאות התרגיל תוך  
לבחינת  נוסף  תרגיל  שייערך  ואפשר  שנדרש,  ככל  בליקוי,  לטפל  הספק  יידרש  לליקוי, 

 השיפור.  

אחר  .5.1.5 מאורע  וכל  דופן  יוצא  מאורע  כל  יפורט  בהם  במוקד  אירועים  יומני  ינהל  הספק 
 הממונה מטעם המזמינה מזמן לזמן. שיקבע ע"י הגורם

זה  .5.1.6 ידו לצורך חוזה  על  כי כל אחד מהסיירים שיועסקו  על הספק הזוכה במכרז לדאוג 
 יקיים את התנאים הבאים וכל אחד מהם:

5.1.6.1. / המשנה  חוק   קבלן  לפי  רישוי  ועדת  ידי  על  שומר  להיות  מורשה  הסייר 
תשל"ב   שמירה,  ושירותי  פרטיים    חוקרים  חוק" (להלן:  1972  –חוקרים 

 . ")פרטיים

(סיווג) באם  .5.1.6.2 הסייר יחתום על טופס הסכמה לבדיקת מהימנות ביטחונית 
 יידרש לכך ע"י הגורם הממונה מטעם המזמינה. 

 הסייר ימציא לספק אישור רפואי לשביעות רצונו כי מצב בריאותו תקין.  .5.1.6.3
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הסייר ילבש מדים בזמן עבודתו המציינים את שם החברה וכן ינעל נעליים   .5.1.6.4
 יקפיד על הופעה נאותה.  ו

לעשות כל דבר הנדרש והסביר וברמה המעולה ביותר לשם ביצוע השירות  .5.1.6.5
 על הצד הטוב והיעיל ביותר. 

לפעול בהתאם להוראות מפרט מכרז זה ותחת הנחיותיו ופיקוחו של הגורם  .5.1.6.6
 הממונה מטעם המזמינה. 

בדיק .5.1.6.7 כל  ביצוע  לו  ולאפשר  מסמך  כל  דרישתו  לפי  הממונה  בפני  ה להציג 
שנועדה לבדוק את איכות והתאמת השרות המבוצע ע"י הזוכה לדרישות 

 שבמפרט המכרז.

וכל דין רלוונטי אחר לעבודות מוקד    יבטיח כי הוראות חוק חוקרים פרטיים .5.1.6.8
קוימו על ידו ועל ידי נציגיו במלואן עד כמה שהן נוגעות לביצועו של הסיור, י

 מכרז זה, וכל המסמכים הנלווים אליו. 

תימסר מראש   הספקהסיירים (לפי פירוט שם, מען ומספר זיהוי) שיועסקו ע"י  רשימת   .5.1.7
לגרום הרלוונטי בהמזמינה לאישורה המוקדם, על גבי טפסים שיינתנו לו על ידי הגורם 
הממונה אצל המזמינה. הרשימה תכלול גם סיירים מחליפים (במקרה היעדרות, מחלה,  

 מילואים).  

באחריות הספק לוודא ביצוע מלא של השירותים בהתאם להוראות ההסכם בידי נציגים  .5.1.8
 מנים של החברה. מנוסים ומיו

העבודות יבוצעו בין היתר בהתאם להוראות הרשות המקומית, משטרת ישראל וכל רשות  .5.1.9
 .מוסמכת אחרת

למבנה  .5.1.10 מעבר  אחרים  לאתרים  אזעקה  מוקד  שירותי  להזמין  רשאית  תהיה  המזמינה 
וללא תוספת תמורה לספק, עד לתוספת של שני אתרים נוספים   בחולון עפ"י שיקול דעתה

  כאמור.

בלן מצהיר ומתחייב, כי תנאי עבודתו והעסקתו של סייר האבטחה מטעמו, המועסק הק .5.1.11
לצורך קיום הסכם זה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על פי חוקי העבודה, וכי התשלום  

להסכם זה   1/שישלם לו לא יפחת מעלות ערך שעת עבודה מינימילית הנקובה בנספח י"א
 ולחוקי העבודה. 

 מודיעין ("פקידי קבלה") מתן שירותי  .5.2

שירותי מוקד מודיעין במקביל לשעות העבודה הנהוגות למשרדי נת"ע בחולון  יספק  הספק   .5.2.1
וערבי חג. שירותי  ו'  ימי  ובימי הפעילות של המשרדים בלבד לרבות  במשרדי המזמינה 

ע"י   יתבצעו  המודיעין  יום  3מוקד  מדי  משמרות  בשתי  השעות    נציגים/ות   -  07:00בין 
   כדלקמן: ,20:00

בשעה    תסתייםו  07:00תחל בשעה  (בוקר), אשר  משמרת ראשונה  נציגים/ות בשני   .5.2.1.1
15:30 ; 

כמו  .  20:00בשעה    תסתייםו  13:30תחל בשעה  ש  ,(ערב)  משמרת שנייהב  נציג אחד .5.2.1.2
עד השעה  ו  8:00משעה    ,ביום ו' ובערבי חג תתקיים משמרת אחת עם עובד אחדכן,  

13:00 . 

בקשתה, המזמינה   .5.2.2 בנימוק  צורך  ללא  נציג,  כל  של  החלפתו  את  לדרוש  רשאית  תהיה 
כאמור  ו מתחייב  במקרה  בהספק  הנציג  את  מקבלת    48תוך  להחליף  הבקשה שעות 

 מהמזמינה. 

 וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.   ,מזמינה רשאית לשנות את שעות עבודת מוקד המודיעין .5.2.3
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אישור המזמינה לצורך התחלת עבודתם בחברה.  נציגי מוקד המודיעין צריכים לקבל את   .5.2.4
נציג  להעמיד  במידה ולא יתקבל אישור של המזמינה לגבי העסקת נציג, מתחייב הספק  

 אחר במקום. 

להדפיס כרטיס נוכחות יהיו חייבים  נציגי מוקד המודיעין אשר ייתנו שירותים למזמינה   .5.2.5
 .בכניסתם לעבודה וביציאתם

 תפקידי נציג מוקד המודיעין   .5.2.6

 ; פתיחה וסגירת המשרד .5.2.6.1

 ;הפעלה ונטרול של מערכות אבטחה .5.2.6.2

 ;מענה לטלפונים .5.2.6.3

 ;קבלת קהל .5.2.6.4

שליחויות לדואר, לבנק ולכל מקום נדרש עפ"י צורך ודרישה, קבלת דואר  .5.2.6.5
שוטף דואר  תיוק  אשר והפצתו,  שליחויות  חברת  מול  בדואר  טיפול   ,

 וכיו"ב;  בהתקשרות מול המזמינה, טיפול בדואר פנימי

 ;רכישות בסופרמרקט ובכל מקום אחר עפ"י צורך ודרישה .5.2.6.6

 ;סיוע למחלקות השונות במשרד (תיוק, הדפסות) .5.2.6.7

הישיבות  .5.2.6.8 חדרי  כי  ייבדק  בו  הערב,  משמרת  שעות  בסוף  יומי  סיור 
הממוקמים בשטח הציבורי נעולים; תנורי החימום בפינות העישון כבויים; 

 ; תקינות שילוט החברה על הבניין

 וספים כגון הדפסות, ניילון, תיוק וכיו"ב;  שירותי משרד נ .5.2.6.9

של  .5.2.6.10 השוטף  בניהול  הקשור  בכל  והתחזוקה  התפעול  לצוות  שוטף  סיוע 
 תחזוקת המבנים וסיוע למנהל האתר. 

  עבודות נוספות לפי שעות עבודה  .6
נוספים עובדים  ובאמצעות  האתר  מנהל  באמצעות  לבצע  להתבקש  עשוי  שינויים    ,הקבלן  עבודות 

. עבור ביצוע עבודות אלו והתפעול של המבנים  אחזקהניהול,  בעבודות הכלל  והתקנות שאינן נכללות  
תשולם לקבלן בכל מקרה עלות החלקים והחומרים. עבור ביצוע העבודה ישולם לקבלן רק עבור עבודת 

 . בהצעתו למכרזע הקבלן  עובדים שאינם מהצוות הקבוע במשרדי המזמינה, על פי התעריף השעתי שהצי 

 אופני מדידה מיוחדים  .7
 כללי .7.1

הפעולות   .7.1.1 של  מושלם  לביצוע  מתייחסת  הכמויות  בכתב  המוגדרת  עבודה  ביצוע  יחידת 
 הנדרשות והמפורטות בהסכם זה לגבי אותה עבודה. 

תשלום מלוא הסכום החודשי המגיע לקבלן עבור השירות בחודש מסוים, מותנה בביצוע   .7.1.2
מכלול הפעולות הנדרשות באותו חודש, גם כאשר הן כלולות בסעיפים שונים של כתב  

 הכמויות, ובין היתר:

כולל   .7.1.3 הנדרשות  השעות  ובכל  במספר  השונים,  ובתפקידים  במקצועות  העובדים  הצבת 
ותגבור כנדרש. הקבלן יהיה רשאי להפעיל יותר מעובד אחד על מנת הפעלת עובדי כוננות 

 לעמוד במילוי המשימות בכל שעות העבודה הנדרשות. 

 ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה ותיקון התקלות ברמה ובתכיפות הנדרשות. .7.1.4

וחלקים,   .7.1.5 חומרים  כדוגמת  העבודה,  לביצוע  הנדרשים  האמצעים  בכל  ושימוש  אספקה 
 ת, כלי עבודה וכדומה. חומרי עזר, הובלו
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ותנאים  .7.1.6 בנפרד,  סעיף  כל  לגבי  המחיר  בהצעת  והמפורטים  הנדרשים  התנאים  כל  קיום 
הכלליים המשתייכים להסכם כולו, לרבות קיום רישומים במשרד הקבלן והעברת נתונים 
המוקד,  הפעלת  בטפסים,  הרישומים  כל  ביצוע  ובסיורים,  בישיבות  השתתפות  למוקד, 

 . נים המפורטים, אספקת ביגוד לעובדים וכדומהעמידה בלוחות הזמ

  שינויים לתפעול ולתחזוקה  .8
עד    למזמינה של  בהיקף  ומערכות,  שירותים  עבודות,  להוסיף  למערכת   15%זכות  או  לשירות  הגדלה 
מסה"כ ערך העבודות והשירותים   10%מכנית בודדת, ובלבד שסך כל ההגדלות לא יעלו על  -אלקטרו

בהסכם. כמערכת תחשב המערכת כולה וכך לדוגמה מיזוג אוויר, חשמל, בקרת מבנה, גילוי אש ועשן  
יק לא  הנ"ל  בהיקף  הנוספים  והעבודות  השירותים  ביצוע  עבור  נוסף. וכדומה.  תשלום  הקבלן  בל 

 מתשלומים נוספים במידה ויתבקשו יקוזזו האחוזים האמורים. 

למען הסר ספק, יובהר ומוסכם כי דרישת המזמינה לעבודות נוספות שנכנסות תחת הסדרי התשלום של  
, לפי העניין, לנספח ח' (התמורה) לא ייחשבו כתוספת לעבודות, שירותים ומערכות לצורך 5או    4פרק  
 וב מגבלת שיעורי הגידול שבסעיף זה. חיש

 הוראות שונות   –מחירים  .9
 ביצוע פעולות האחזקה -מחירים  .9.1

התמורה) כולל, בין השאר, גם את   -  'בכתב הכמויות (נספח ח  1מחיר היחידה בפרק   .9.1.1
 אלה:

, הכולל בתוכו גם את התמורה י האחזקהעובדמנהל האתר ולשכר עבודה ל  .9.1.1.1
 שידרשו לעמידה במשימות.עבור שעות נוספות ככל 

כל הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות כמפורט במפרט  .9.1.1.2
 זה ובהתאמה לתקופת ההסכם.

 כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.  .9.1.1.3

לימוד  .9.1.1.4 העבודות,  לביצוע  ההדרכה  הנהלים,  לקיום  הנדרשת  ההדרכה  כל 
 המערכות, וכדומה. 

עבודה,   .9.1.1.5 הנהלת  בקורת, הוצאות  סיורי  הנדרשים,  הרישומים  כל  בצוע 
 השתתפות בישיבות וקיום מוקד הקבלן כנדרש.

הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, ביגוד אחיד, הובלת העובד למקום  .9.1.1.6
 וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה. 

 שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר כנדרש לביצוע העבודות. .9.1.1.7

 טוח חבות מעבידים וצד ג'.קיום פוליסות בי .9.1.1.8

כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת, למעט אם   .9.1.1.9
 צוין במפורש עבור הוצאה כלשהי כי תשולם בנפרד ע"י המזמינה. 

 רווח הקבלן.  .9.1.1.10

 

 ביצוע פעולות ניקיון וההדברה  -מחירים  .9.2

התמורה), ישולמו    –הכמויות (נספח ח'  בכתב    2ביצוע פעולות ניקיון וההדברה המוגדרות בפרק  
תקופה.   לכל  המתאימות  ובמגבלות  בפועל  שנדרש  העבודה  בהיקף  תלות  ללא  חודש  מידי 
התשלום מותנה בביצוע כל סעיפי ההסכם האחרים במלואם. המחיר כולל, בין השאר, גם את  

 אלה:

 שכר עבודה לעובדים הקבועים ולעובדים שידרשו להשלמת העבודות. .9.2.1
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 הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'. כל  .9.2.2

כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות,  .9.2.3
 וכדומה. 

 הוצאות הנהלת עבודה.  .9.2.4

הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד,   .9.2.5
וח חבות מעבידים וכל ביטוח אחר  חלקים, חומרים וכלי עבודה, ביטוח צד ג', ביט

 כנדרש.

 שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר של הקבלן כנדרש לביצוע העבודה.  .9.2.6

 כל חומרי הניקיון התקניים הנדרשים לביצוע העבודות שבאחריות הקבלן.  .9.2.7

נוזלי, חומרי ריח,   .9.2.8 נייר, סבון  נייר טואלט, מגבות  כל החומרים המתכלים לרבות 
 כמפורט. חומרי חיטוי וכל חומר אחר

 כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת. .9.2.9

 רווח הקבלן.  .9.2.10

 שירותי מוקד אבטחה ושירותי מוקד מודיעין  -מחירים  .9.3

בכתב הכמויות (נספח    3ביצוע פעולות מוקד אבטחה ושירותי מוקד מודיעין המוגדרות בפרק  
העבוד  –ח'   בהיקף  תלות  ללא  חודש  מידי  ישולמו  ובמגבלות התמורה),  בפועל  שנדרש  ה 

המתאימות לכל תקופה. התשלום מותנה בביצוע כל סעיפי ההסכם האחרים במלואם. המחיר 
 כולל, בין השאר, גם את אלה:

 שכר עבודה לעובדים הקבועים ולעובדים שידרשו להשלמת העבודות. .9.3.1

 כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.  .9.3.2

הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות, כל ההדרכה הנדרשת לקיום   .9.3.3
 וכדומה. 

 הוצאות הנהלת עבודה.  .9.3.4

הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד,   .9.3.5
חלקים, חומרים וכלי עבודה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים וכל ביטוח אחר  

 כנדרש.

 הקבלן כנדרש לביצוע העבודה. שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר של  .9.3.6

 כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת. .9.3.7

 . רווח הקבלן .9.3.8

 עבודות נוספות  -מחירים  .9.4

 בכתב הכמויות:   6 - 4 יםפרק -סדרי עדיפויות לביצוע ולקביעת מחירי עבודות נוספות 

בכלל    .הרשומות או בכל כמות שהיאמתחייבת לבצע עבודות מיוחדות בכמויות  אינה  המזמינה  
המזמינה  זכותה  זה,   מהרשום  של  גדולים  בהיקפים  גם  עבודות  ביצוע  הקבלן  על  להטיל 

בסעיפים. למען הסר ספק, יובהר כי התשלום בגין עבודות נוספות כפוף לדרישת המזמינה בכתב 
 (שכן אחרת, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודות). 

 היו כדלקמן: סדרי העדיפויות י .9.4.1

עדיפות ראשונה לביצוע עבודות נוספות על ידי העובד הקבוע בזמנו הפנוי.   .9.4.1.1
 . הביצוע ללא תשלום נוסף
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עבודות נוספות שיתבצעו ע"י עובדים שאינם מהצוות הקבוע, ישולמו על פי   .9.4.1.2
שעות עבודה שבכתב הכמויות ו/או על  הוספת עובד במשרה מלאה או על פי  

, לפי המאוחד" ובניכוי ההנחה שהקבלן רשם בהצעתו פי מחירון "המאגר
המזמינה דעת  לשיקול  ובהתאם  הקבלן העניין,  תפעול  בשיטת  הבחירה   .

 . באחריות המזמינה בלבדתהיה 

פי   .9.4.1.3 על  לביצוע  ניתנות  ו/או  מוגדרות  ו/או  נכללות  שאינן  נוספות  עבודות 
ר על  הסעיפים הקודמים יבוצעו על פי הצעת הקבלן וניתוח מחירים שיאוש

 ידי המזמינה. 

פרק   .9.4.2 לפי  שיבוצעו  "המאגר  4העבודות  מחירון  על  המסתמך  הכמויות   בכתב 
המאוחד" לעבודות שיפוצים ואחזקה, בהפחתת ההנחה שהציע הקבלן, יבוצעו בכל  
כמות שתידרש בפועל. הקבלן מתחייב להיענות ולהתחיל בביצוע עבודות מיוחדות  

ימים,   חמישה  על  יעלה  שלא  זמן  פרק  לסיום  תוך  עד  ברציפות  בביצוע  ולהמשיך 
 העבודה. 

פי הצעתו)   .9.4.3 על  הנחת הקבלן  (לאחר  המחירים המוצעים בסעיפי המאגר המאוחד 
יחולו עליהם תוספות כלשהן למרות האמור בהקדמות השונות  ולא  הנם סופיים 

 לפרקים. 

 ביצוע או ביצוע חסר-הורדות בגין אי .9.5

ים בטבלה להלן מהתשלומים  המזמינה תהא רשאית לקזז את הסכומים המפורט .9.5.1
אי עקב  זה,  הסכם  עפ"י  מהמזמינה  לקבלן  אי-המגיעים  עבודות,  הופעת -ביצוע 

עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע 
 של עובדים וכד'. 

ימנע מהמזמינה לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן סכומים  .9.5.2 בצוע הקיזוזים לא 
בגין טיפול   נוספים  או  השגחה  ללא  המתחם  מהפעלת  כתוצאה  שייגרם  נזק  כל 

חלק   רק  וכולל  בלבד,  חלקי  הינו  שלהלן  ההורדות  פירוט  כי  מודגש  מתאים. 
 מההפרות האפשריות של תנאי ההסכם. 

בגין הנזק שנגרם ע"י הקבלן. לגבי    פיצוי מוסכם מראשהורדות אלה הינם בגדר   .9.5.3
 הפרות שלגביהן אין פירוט ההורדות תחליט המזמינה על גובה הסכום הנדרש. 

ההורדות   .9.5.4 פירוט  לגבי   -להלן  בהסכם  כמפורט  למדדים  צמודים  יהיו  הסכומים 
 הצמדה:
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 הנושא / אירוע תאור מס'
זמן להגעה  

 מימוש  /
 ערך ההורדה  זמן ההפרה

1.  

אי הענות 
במועד 

לקריאות 
 לתיקון תקלות

תיקון תקלה דחופה  
 בשעות הפעילות

   שעה 1

שעות   2(
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

שעה   1
 נוספת

ש"ח עבור כל  600
 שעת פיגור 

2.  

תיקון תקלה בדחיפות  
 בינונית בשעות הפעילות

 שעות  4

שעות   4(
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

 

שעה   1
 נוספת

ש"ח עבור כל  200
 שעת פיגור 

3.  

 תיקון תקלה רגילה 

 שעות  24

שעות  48(
במשרדי תל 
אביב בכפוף 

 לקריאה) 

 יום נוסף
  24ש"ח עבור כל  500

 שעות פיגור 

4.  

הופעת -אי
עובד קבוע,  

לרבות הצבת 
מחליף בעל  
כישורים  

מתאימים או  
 כונן

 עובד התחזוקה
 פעם שבוע 

יום 
 היעדרות 

800   ₪ 

 מפקח ניקיון   .5
 

יום 
 היעדרות 

550  ₪ 

 עובד ניקיון   .6
 

יום 
היעדרות  

 ראשון

350  ₪ 

אי הגעת נציג מוקד    .7
המודיעין (פקיד קבלה) 

 למשמרת
 

העדרות 
 ממשמרת 

500   ₪ 

אי הגעת מחליף לנציג   .8
מוקד המודיעין שלא 

 הגיע לעבודה 
 שעות  2 

₪ לכל שעה   400
 מעבר לשעתיים

החלפת נציג מוקד   .9
המודיעין בעקבות אי  

 התאמתו   
 שעות  48 

₪ לכל יום מעבר  500
 שעות  48 -ל
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 הנושא / אירוע תאור מס'
זמן להגעה  

 מימוש  /
 ערך ההורדה  זמן ההפרה

שעות, יקוזז סכום  4בגין כל שעת איחור של עובד (שעה מלאה או חלק ממנה), עד לאיחור של  •
שעות ומעלה יקוזז   4המהווה רבע מגובה ההורדה המלאה בגין היעדרות עובד; בגין איחור של 

 .  מלוא סכום ההורדה

 לא הופיע באותו יום. עובד שכהתאמה, יחשב -עובד שלא יאושר על ידי המזמינה עקב אי •

לעניין אי הופעת עובד, הרי שבמקרים בהם לא יספק זוכה כלי עבודה ו/או חומרים וחלקים   •
הנדרשים לביצוע העבודה, ועקב כך יגרם ביטול זמן של העובד, יחשב הדבר כאילו העובד לא 

 הופיע לעבודתו.

10.  

ביצוע -אי
עבודות 

אחזקה מונעת 
כנדרש בלוח  
 זימון שנתי

ההורדות בגין 
הפיגורים הינן 
מצטברות לכל 

מתקן ולכל 
 תקופת פיגור

 שבוע נוסף  חודש  טיפול חודשי 
ש"ח לכל מתקן   450

 בנפרד

11.  

 טיפול תלת חודשי
שלושה  
 חודשים 

שבועיים  
מעל 

לשלושה  
 חודשים 

ש"ח לכל תת   800
מערכת או מתקן או  

 נושא בנפרד 

12.  
 חצי שנה  טיפול חצי שנתי

שבועיים  
מעל לחצי  

 שנה 

ש"ח לכל תת  1,000
מערכת או מתקן או  

 נושא בנפרד 

13.  
 שנה  טיפול שנתי 

שבועיים  
 מעל לשנה 

ש"ח לכל תת  1,200
מערכת או מתקן או  

 נושא בנפרד 

אי הפעלת    .14
מוקד  

 ממוחשב

אי הפעלת מוקד 
 ממוחשב

בתחילת 
 החוזה 

 ₪  100 יום נוסף

אי הכנת   .15
תוכנית 

אחזקה מונעת 
 ומחשובה 

הכנת תוכנית אחזקה 
 מונעת ומחשובה

 חודשים  2

 

שבוע מעבר 
 2 -ל

 חודשים 

ש"ח עבור כל  1,000
שבוע איחור  

 בהגשתה

16.  

אי ביצוע  
עבודות 
התקנה 

ושינויים תוך  
פרקי זמן 
 מוקצבים

הענות לביצוע עבודות 
התקנה ושינויים 

 שהוזמנו על ידי המנהל  
 יום נוסף ימים  4

מערך  5%הורדה של 
ההזמנה עבור כל יום 

איחור לכל הזמנה 
 ו/או עובד בנפרד

17.  
הענות להפעלת עובדים 

 נוספים  
 יום נוסף ימים  3

 10%הורדה של 
מערך ההזמנה עבור 
כל יום איחור לכל  

 עובד בנפרד 
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 הנושא / אירוע תאור מס'
זמן להגעה  

 מימוש  /
 ערך ההורדה  זמן ההפרה

שימוש אי   .18
 בביגוד אחיד

התייצבות עובד ללא 
 מדים או מדים חלקיים  

 ₪  150 כל מקרה 

אי עדכון   .19
ותיעוד ספרות 

 טכנית

עדכון ותיעוד כנדרש של 
 ספרות טכנית

 שבוע  חודש 
ש"ח עבור כל  250

 שבוע פיגור 

הפעלת   .20
עובדים שאין  
בידם אישור 
מהאחראי 

 לביטחון 

העסקת עובדים שלא 
קיבלו את האישור של  
האחראי לביטחון של  

 המזמינה 

מתחילת 
 החוזה 

 יום 

ש"ח עבור כל  1,000
יום בו נמצא עובד 
שלא קיבל אישור, 

 לכל עובד בנפרד

21.  

אי הגשת  
 דו"חות כנדרש

הגשת דו"ח ביצוע  
 עבודות שבועי 

 ₪ לכל יום 500 יום  שבוע 

הגשת דו"ח ביצוע    .22
 עבודות חודשי 

 ₪ לכל שבוע  1,000 שבוע  חודש 

23.  
אי הצגת 

אישור בודקים 
 מוסמכים

השגת אישור מבודקים 
מוסמכים לרבות ממונה 

בטיחות, אגוד ערים 
לכבאות, בודק מעליות 

 וכו'

 שבוע נוסף  

₪ עבור כל  1,000
שבוע איחור או 
חלקו, לכל נושא 

 בנפרד

24.  
 ניקיון חלקי 

תלונה על מקום כלשהו  
 לא נקי

 יום  
לכל מקום ₪   250

  .25 תלונה 

26.  

ביצוע -אי
 ניקיון תקופתי 

 שבוע  ביצוע עבודה שבועית 
ימים  3

 נוספים 
 ש"ח  500

 ₪ עבור כל שבוע  800 שבוע נוסף  חודש  ביצוע עבודה חודשית   .27

28.  
 חודש  שנה  ביצוע שנתית 

₪ עבור כל  1,200
 חודש 

אי שביעות   .29
רצון מפעולות 

 הניקיון 

אי שביעות רצון 
הניקיון וקבלת מפעולות 

 תלונות 
 ש"ח לכל תלונה  250  

30.  

שימוש   .31
בחומרים לא 

 מאושרים

שימוש בחומרי ניקיון 
 שלא אושרו 

מתחילת 
 החוזה 

 ש"ח ליום  500 יום 
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 הנושא / אירוע תאור מס'
זמן להגעה  

 מימוש  /
 ערך ההורדה  זמן ההפרה

32.  

 הדברה 

ביצוע הדברה לפי  
 קריאה

 ₪ ליום  100 יום  יומיים 

ביצוע הדברה פעם בחצי   .33
 שנה 

 ₪  600 שבוע  חצי שנה 

מוקד אבטחה   .34
ושירותי מוקד 

 מודיעין 

אי הגעת סייר למתקן 
עפ"י טווחי הזמן 

 הנדרשים במכרז זה
 ₪ לכל פעם 350  

 

מודגש בזה כי אין בהטלת הקיזוים המפורטים לעיל למנוע מהמזמינה להשתמש בכל סעד אחר או נוסף  
 העומד לרשותה בהוראות הסכם זה או בהוראות הדין לרבות ביטול ההסכם.
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 טבלת זימון פעולות והוראות אחזקה   –ג'   נספח

 

הוראות האחזקה ודפי הטיפולים המצורפים להלן אינם מכסים את כל הוראות האחזקה האפשריות לציוד  

 הקיים במערכת ואינן מפרטות את כל הוראות היצרנים. 

 

י ספרי המתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב "ידרש להשלים את מערכי האחזקה עפ י הזוכה    ספקה

 בחולון.  ע"נתחברת  בבנייןמורכב בפועל במערכת גם אם אינו מוזכר אך 

 

 ההוראות מעיקרן מיועדות לבעלי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים. 

 

המילה   בהוראות  מוזכרת  בו  כל תקלה   "בדוק"בכל מקום  ולתיקון  מדידות  של  תוצאות  לרישום  הכוונה 

 שתתגלה במהלך הבדיקה. 

 

כל מסמך בעניין של הקבלן    זקה ותקים ותפעיל מערך אחזקה מונעת כנדרש.מחשב את הוראות האחי  ספקה

 . עם לוגו של הקבלן WORDבמסמך  יהיה

 
קבלן יבצע פעולות בדיקה, הפעלה וביקורת,  במסגרת שירותי האחזקה, ה בנוסף לאמור בכל מקום אחר,  

ביצוע   וכדוגמה:  הנמצאות בתקופת הבדק  למערכות  גם  בהוראות הקבועות של היצרנים,  נכללות  שאינן 

 פריסה ויבוש מחדש של צנורות גמישים לכיבוי אש וכדומה.  אחת לשנה,   צילום טרמוגרפי ללוחות החשמל
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  לוח זימון פעולות תחזוקה 

 שנתי  -חצי שנתי;   נ -תלת חודשי;   מ  -חודשי;  ת -מקרא:  ח
 מס' מערכת/ציוד  ינו  פבר מרץ אפר  מאי יונ  יול אוג ספט  אוק נוב  דצמ

יחידת מיזוג לארון  ת     נ     ת     מ    
 שרתים

A17A 

 A45A מפוח נחשון  ת     נ     ת     מ    
 B01B פנים -אחזקת מבנים    ת   ת   ת   ת 
 B60B בדיקת שירותים   ת     ת     ת     ת  
 C71Y מערכת אזעקה   מ           מ   
 E31E לוח חשמל     מ      נ      

 E50E מערכות תאורה    ת     ת     ת     ת  
 E55E תאורת חירום   ת     ת     ת     ת  
 E92E פסקמערכת אל     מ           מ  

 F08F רכזת גילוי אש ועשן            נ           מ
 F30F עמדת כיבוי אש       נ           מ    
 F31F מטפים    נ        

 P10P מיםמשאבה  ח ח ח נ ח ח ח ח ח ח ח ח
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  טיפוליםדף 
 INROWיחידת מיזוג ארונות שרתים 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע  - משרת את    
 פ ר מ  -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
      הוראות       לבצוע             

- במ
 צב

 ג 
 י
 ל
 ה

 ר

 ניקיון   
 

  .1 ח  
  .2   הצורך.  במידת להחליף או נקה. אוויר מסנני את בדוק  
  .3   כנדרש. יש לנקות. במגש פסולת של הצטברות, הניקוז מצב בדוק  
  .4   מכני   
 או סימנים ללא בחופשיות לנוע צריך הרכיבים כל. המפוחים את בדוק  

 נזקים. 
  5.  

  .6   המגיעה ליחידה. מים טמפרטורת את בדוק  
  .7   חשמל  
  .8   הקירור.  יחידת הכוח של את יש לסגור, חשמל חיבורי את בדיקת לפני  
  .9   חמים. חיבוריםאם קיימים  שהחיבורים חזקים או חשמל לוח את בדוק  
  עם השלט על המפורטות לדרישות מתאים הנכנס שהזרם יש לבדוק  

  הרישום  10% בתוך  להיות צריכה המדידה. קירור יחידת
  10.  

  .11 ת   מכני   
  .12   הקירור.   מיחידת הכוח את לכבות יש  
  .13   צמוד מאוורר בית כי ודא  
  .14   מסננים  החלף או נקה  
  .15   עיבוימפוח  נקה  
  .16   נקי הניקוז בדוק קו  
  .17    הלכלוך כל להסיר  
  .18    החורים בדלת מן נקה האבק  
  .19     הלוחות מן נקה האבק  
  .20   חשמל אספקת של מאוורר הפתחים  על אבק הצטברות ולנקות  לבדוק  
  .21   הקירור פעולת  מצב את ודא  
  .22   הקרים מים פעולה ודא  
  .23   של מאוורר חשמל אספקת מצב נוריות את בדוק  
  .24 מ   ניקיון   
  .25   הצורך  במידת לנקות. המאייד סליל ניקיון את לבדוק  
  .26   בדיקות פונקיונליות   
  .27   אזעקה מערכת של הפעולה את בדוק  

 הערות:  תאריך: 

  שם המבצע: 

 ראה המשך מעבר לדף: אישור המפקח:
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  דף     טיפולים

 סוג הציוד 
A45A 

 AW-ו FC יחידת מפוח נחשון

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע  - משרת את    
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 ר  

   ס ניקוי מגש הניקוז ובדיקת נזילות מים. -יחידה   
 ת
 

1 
 2  ס ברזי היחידה, טיפול לפי הצורך. פתיחת וסגירת  -יחידה   
נקיון המסננים.   בדוק את את  החלפת מילוי של מסנן האויר. -יחידה   

 נקה או שטוף אותם במידה והם סתומים
 3  ס

   פ י המפסק. "בדיקת הפסקה והפעלה בכל המהירויות ע -מכשור פקוד   
 
 
 

 מ
 

4 
בדיקת פעולת התרמוסטטים והברזים החשמליים,  -מכשור פקוד   

 Change over -בדיקת הפיכת קיץ/חורף,
 5  פ

 6  ס ניקוי מאבק של היחידה בשלמותה.  -יחידה   
 7  ס בדוק והקשב לרעשים ורעידות.  -יחידה   
 8  ס הידוק כל החיבורים החשמליים ובדיקת הארקה.  -חשמל   
   ס במים וחומר ניקוי.  צידהן  משניניקוי סוללות  -יחידה   

 
 
 
 
 נ
 
 
 

9 
 10  ס ניקוי מסנן מים לפני הברז החשמלי.  -יחידה   
 11  ס שחרור אויר. -יחידה   
 12  ס ניקוי פנימי של הסוללות.  -יחידה   
 13  ס בדוק והדק ברגי איגון, בדוק חיבור גמיש. -יחידה   
 14  ס ° C בדוק טמפ' אויר ביציאה מהיח', רשום .... -יחידה   
בדוק גוף היחידה ואטום מגש הניקוז, תקן בזפת לפי הצורך.   -יחידה   

 בדוק ניקוז מים חופשי. 
 15  ס

 16  נ .CFMבדוק פעולת המפוח, רשום כמות אויר ביציאה ....   

       
 תאריך:  שנים.   -2. יבוצע אחת ל1הערות: 

 שם המבצע:  

 אישור המפקח: 
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  דף     טיפולים 

 סוג הציוד  
A86A 

 INROWיחידת מיזוג לארון שרתים 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע  - משרת את   צ ו

 פ    טכנאי קרור או מכונאי -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

     הוראות      לבצוע              ע

 1 ש  פ   
   פ   

 ח
2 

 3 ס   
   ס   

 מ
4 

 5 ס   
 6 פ   
   ס   

 
 
 
 
 נ

7 
 8 ס   
 9 ס   
 10 פ   
 11 ס   
 12 ס   
 13 ס   
 14 פ   
 15 פ   
 16 ס   
       
       

 הערות: תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:

 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 
 פעולה.  - סטטי,   פ  - הבצוע כשהציוד במצב:  ס  
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  דף       טיפולים
 סוג הציוד 

B01B 
 פנים -אחזקת מבנים  

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע  - משרת את    
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן
 

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר

תקוני צבעים לקירות (במקום בו נדרש תיקון יבוצע משטח שלם),    
 שימון ציפוי עץ. 

 מ  ס
 

1 

 2  ס תקוני ריצוף שבור, שקוע ורופף.   
שימון פוליטורה  ותיקוני   - טפול בעץ, דלתות, משקופים ומסגרות   

 צבע או פורמייקה כנדרש. 
 3  ס

  PVC תקון משטח קצוות ופנלים   -, שטיחים וחפוי ריצפה אחר
בדיקה   -חיתוך, הדבקה והשלמת חלקים פגועים ופגומים ריהוט 

 וחיזוק, תקוני צבע, הדבקת פורמייקה, שימון וחידוש. 

 4  ס

 6  ס בדיקה, חיזוק ושימון. -פרזול   
 7  ס נקוי מונע של סיפונים בכיורים ובדיקת נזילות. -שרותים   
החלפת או צפוי מחדש של אביזרים שהתקלפו מצבע או ניקל תקרות    

קוני צבע, החלפת חלקים  י קוי ותייישור, נ -אקוסטיות וגופי תאורה 
 כנדרש.

   ס

בדיקת תאורת חרום ושילוט יציאה, החלפת מצברים  -תאורת חרום   
 ונורות כנדרש. 

 9  ס

 10  ס בדיקת ושימון פירזול, אטימות. -חלונות   
 תאריך:  ברייט -איסור להשתמש בסקוטש לניקיון ריהוט:הערות: 

 רק במכונה עם פס הגנה מגומי, או  :לניקיון ריצפה
 שימוש במטליות לחות. אין לשפוך מים 

 שם המבצע: 

 אישור המפקח:                                        

 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 
 פעולה.  - סטטי,   פ  - הבצוע כשהציוד במצב:  ס  
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  דף טיפולים מונע 

B60B בדיקת שירותים 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע  - משרת את    
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק 
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ו
ל
 ה

 ר

 1 ת   השירותיםבדיקה לניקיון בחדרי   
 2   בדיקה לתקינות מיכלולים:  

 
 
 

   בדוק ויזואלית את האסלה, קיבוע האסלה, סדקים וכדומה  - האסל  
   בדוק חיזוק הברגים של מכסה האסלה, שבר וכדומה –  המכסה אסל  
   בדוק ויזואלית את הכיורים, סדקים, חיזוק וכדומה.  – כיור  
   בדוק קיבוע הברז, ויזואלית, חיזוק צנרת המים של הברז וכדומה – ברזים  
   וכדומה סדקים, הסבוניתקיבוע  בדוק –  יהסבונ  
   בדוק קיבוע המראה, חיזוק, סדקים וכדומה  - מראה  
   בדוק קיבוע המכשיר, סדקים וכדומה.    – ריח יףמד  
בדוק קיבוע המכשיר, חיזוק ברגים, ויזואלית   – טואלט נייר  מכשיר  

 וכדומה
  

   לבדיקת ניקיון (בדיקה מדגמית)  "סיפון"פירוק  בצע  
   יניקת אוויר משירותים. בודק  
   שירותים, בדוק מנעול וצירים.  החיזוק דלתות  בדוק  
       
       
       

 תאריך:  

 שם המבצע:  

 אישור המפקח: 

 
 שנתי.-חצי שנתי, נ-עונתי, מ-תלת חודשי, ע-דו חודשי, ת-חודשי, ד-שבועי, ח-יומי, ש-י

 פעולה -סטטי, פ-סהבצוע כשהציוד במצב: 
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  דף     טיפולים

הציוד   סוג 
C71Y 

 מערכת   אזעקה

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב  
 ס ד' ד' וע  - משרת את    
 פ    -מקצועות מבצעים   

 ת
 ו

 ק
 ן

 ב
 ו
 צ
 ע

 
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

 מ  פ נוריות וצופר. הפעלת המערכת לנסיון ובדיקת   
 

1 
 2  ס בדיקת שילוט והשלמתו.   
 3  ס בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה.   
 4  ס תקוני צבע למערכת כולה.   
 5 נ  ס בדיקה כללית ותקון כנדרש.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 תאריך:  הערות:

 שם המבצע:  

 אישור המפקח: 

 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 
 פעולה.  - סטטי,   פ  - הבצוע כשהציוד במצב:  ס  
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  דף     טיפולים 
E31E                  לוח      חשמל 
 מ ת -בצ - ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע  - משרת את   צ ו ע

    הוראות      לבצוע              ע ן ה 
 1 מ פ בדיקת פעולת כל נורות הסימון והאזעקה.    
 2 פ הקשב לרעשים חריגים.    
 3 פ מדוד ורשום זרמי פעולה של מנועים.    
 4 פ והשלם שילוט בלוח. חזק    
 5 פ בדיקה וכיול מדי זרם ומתח, רשום זרם ומתת בכל פזה.    
 6 פ בדוק פעולת מפסקים, מתנים ולחצנים.    
 7 ס חזוק תפסים לראשי כבלים נכנסים ויוצאים.    
 8 ס בדוק לנתיכים שלמים ומתאימים/בסיסי מבטיחים שלמים.   
המפסק      מגעי  שלמים, בדוק  נקיים  ומפסיקים  וודא   הראשי 

 שאין פיח. 
 9 נ ס

 10 ס הידוק ברגי מגעים, חבורים ומהדקים בכל לוח.    
 11 ס נקה מגעים באמצעות חנקן יבש (דחוס).    
 12 ס נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.   
 13 ס בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.   
 14 ס פעולת מנגנוני המפסקים הראשיים. בדוק    
   15 ס ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.    
 הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה   

 של כל הפונקציות.
 16 ס

 17 ס בדיקת הארקת הלוח, הגוף והדלתות.    
 18  בדוק שלמות תוכניות הלוח.   
 19 ס חיצוני, תיקוני צבע ושימון צירים. נקוי    
 20 פ בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.    
 21 פ בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק.    
  צילום בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות     

 תרמוגרפי
 22 פ

 23 פ (גנרטור).בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום    
 הערות:  תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:

 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 
 פעולה.  - סטטי,   פ  - הבצוע כשהציוד במצב:  ס  
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  דף     טיפולים 
E50E 

 סוג הציוד  
 מערכת תאורה                   

 מ ת -בצ - ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע  - משרת את   צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר

 ה 
 

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 ר
 ו

 ת

 ר

 1 ת  הפעל מתקן התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.    
 2  וגופי התאורה וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה    
 3  החלף גופים, חלקים ונורות כנדרש.    
 4  השתמש לפי הצורך באמצעי הרמה מתאימים.   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 הערות:  תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:

 
 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ   -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -ח

 
  



89 
 

 

  דף טיפולים  
E55E 

 סוג הציוד  
 תאורת חירום                

 מ ת -בצ   -ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע  - משרת את   צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר

 ה 
 

 ן
 

  ע
 לבצוע הוראות                  

- במ
 צב

 ר
 ו

 ת

 ר

 1 מ פ בדוק קיבוע מנורת החירום לקיר או לתקרה.    
 2 פ י לחיצת הכפתור והדלקת "בדוק פעולת מנורת החירום ע   
   הנורה.    
 3 ס נקה את גוף המנורה באמצעות מטלית יבשה.    
 4 פ בדוק את מנורות החירום בקומות, במידה והמנורה לא תקינה   
   ציין בהערות הכין מיקומה.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:

 שנתי.-חצי שנתי, נ-עונתי, מ-תלת חודשי, ע-דו חודשי, ת-חודשי, ד-שבועי, ח-יומי, ש-י
 פעולה -סטטי, פ-הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  דף טיפולים
סוג הציוד  

F08F 
 רכזת גילוי אש ועשן 

 מ ת ת -בו - ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' צע  - משרת את   צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

 - במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר

 1 מ  ס לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה. הזמן חברה   
   בדיקת לוח הבקרה כולל:  
   א. אביזרים כמו כרטיסים, נוריות, לחצנים וסימונים שונים   
   ב.  מתח הפעלה רגיל וחרום הכולל:   
   תקינות המצברים, איכות הטכניה -         
   V220המשך עבודה תקינה של הלוח בחרום ללא מתח   -         
ג.   התאמה בין רשימת האזורים בלוח והאזורים בפועל ועדכון במקרה   

 הנדרש. 
  

   ד.   בדיקה באם שמות האזורים ברורים וקריאים  
   ה.   זמזם התקלה תקין ונשמע כראוי באזור הרכזת  
   לוח משנה ותאום בינו ולוח הבקרהו.    תקינות   
 2  פ בדיקת גלאים במרווחי זמן המומלצים בהוראות היצרן  
א.  הגלאים מוחלפים בצורה יזומה בהתאם לדרישות היצרן לוודא כי   

הגלאי הוחלף במועד.  גלאי שהגיע זמן החלפתו יועבר לניקוי ויכול  
י  "י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י היצרן, ע "במעבדת החברה המאושרת ע

 המשרד לאיכות הסביבה

  

   הגלאי ובסיסוב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של    
   ג.   וודא רישום מעודכן של כל גלאי האש/עשן בחדר הבקרה  
 4  ס בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמותם   
 5  פ בדיקת נוריות כללית: נוריות סימון ונצנים   
 6  פ בדיקת מערכת הצופרים   
 7  פ בדיקת מערכת הכיבויים:   
   הכיבוי מחוזקים ומקובעיםא.  צנרת ומיכל   
   ב.  לחץ המיכל תקין  
 8  פ בדיקת הפעלות ודיווחים כגון: מגנטים, ממסרים, דיווחים  
 9  פ למינויים  בדיקת פעולת החייגן ונכונות מספרי הטלפון וההתקשרויות  
 10  פ עדכוני תוכנת לוח הבקרה   
 11  ס  בטיחות המערכת ותייק אותו בתיק אשוריוודא קבלת אישור לתקינות   

 הערות:  תאריך: 
  שם המבצע: 

  אישור המפקח:
 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 

 פעולה.  - סטטי,   פ  - הבצוע כשהציוד במצב:  ס  
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  דף טיפולים 
סוג הציוד  

F30F   
 עמדת כיבוי אש                   

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע  - משרת את   צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה
 

 ר 
 

 1 מ  ס בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:  
   זרנוק (צינור בד).  X 2א.   
   . 2"מזנק  1ב.   
   בקצה.  3/4"מ' עם מזנק  25ג. גלגלון   
   ג, או מטף גז הלון."ק 6ד. מטף אבקה   
 2  ס בדוק תקינות המטף המחוג של המנומטר על הירוק.   
 3  ס לצורך.  בדוק נזילות מים בצנרת כיבוי האש של הברזים ותקן בהתאם  
 4  ס בדוק ניקיון העמדה.   
קפל  הוצא את הזרנוקים, פרוס אותם ובדוק תקינותם, לאחר מכן  

עטופים   ותלה אותם בארון העמדה כשהם "מבצעי "אותם בקיפול 
 בניילון. 

 5 נ  פ

 6  פ אותו. פרוס את צינור הגומי של גלגלון, בדוק אותו ולאחר מכן גלגל  
 7  פ ומרח ווזלין. נקה חיבורים מהירים   
 8  פ בדוק אטמי ברזים וחיבורים לגלגלון.   
 9  ס בדוק חלודה, בצע תיקונים וצבע לפי הצורך.  
 10  ס שמן צירי דלת הארון.  
 11  ס נדרש. בדוק את ארון כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע אם  
 12  ס השלם שילוט חסר.  
 13  פ הברזים. שמן/גרז את צירי   
 14  ס הזמן חברת שרות לבדיקת תקינות המטפים.   
 15  ס רשום סוג הבדיקה והתאריך בטופס הנמצא בעמדה.   
       

 הערות:  תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:
 
 שנתי.-חצי שנתי, נ-עונתי, מ-תלת חודשי, ע-דו חודשי, ת-חודשי, ד-שבועי, ח-יומי, ש-י 

 פעולה -סטטי, פ-הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  דף טיפולים מונע 
סוג הציוד  

F31F 
 מטפה -מטף 

 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע  - משרת את   צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

 - במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר 
 

  נ   שרות לבדיקת תקינות המטפים. הזמן חברת   
      
      
      
      
      
       
       

 הערות:  תאריך: 
 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:
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  דף טיפולים  
סוג 
 הציוד

H05H 

 דוד חשמלי               
 

 מ ת ת -בצ - ממוקם ב ב ת
 ס ד' ד' וע  - משרת את   צ ו

 פ    -מקצועות מבצעים  ו ק
 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 מ
 י
 נ
 י

 מ
 ו

 ם

 ר
 ג
 י
 ל
 ה

 ר 
 

  1 ת ת  בדוק חזותית את מצב הדוד לפגיעות.   
 2 ת  בדוק חיבורי צנרת מים ונזילות.   
 3 ת  בדוק חלודה בחיבורים.   
 4 ת  לקיר או לתקרה.בדוק קיבוע הדוד   
 5 ת  בדוק חיבורים חשמליים של הדוד.  
 6 ת  בדוק בידוד צנרת המים.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 הערות:  תאריך: 

  שם המבצע: 

  אישור המפקח:

 
 שנתי.-חצי שנתי, נ-עונתי, מ-תלת חודשי, ע-חודשי, תדו -חודשי, ד-שבועי, ח-יומי, ש-י

 פעולה -סטטי, פ-הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  דף     טיפולים 

P10P 
 סוג הציוד  

 משאבת  מים  צנטריפוגלית                 

 מ ת -בצ - ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע  - משרת את   צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר

 ה 
 

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע 

- במ
 צב

 ר
 ו

 ת

 ר

 1  פ אין להפעיל משאבה ללא מים בצנרת   
זרימת     במסלול  סגורים  ברזים  יש  אם  משאבה  להפעיל  אין 

 המים 
 2 פ

אין לסגור את מגוף הסניקה בסגירה מהירה כדי למנוע מכת     
 ). "פטיש מים" מים (תופעת 

 3 פ

 4 פ יש לנקז אויר מהמערכת.   
ע    יעשה  מספקת  שהמשאבה  המים  כמויות  ברז " וויסות  י 

למפלי בהתאם  בלבד,  מנוע.-הסניקה  זרם  או   לחץ 
קיימים, או מומלץ לווסת את המערכת באמצעות ברזי וויסות  

על מנת למנוע   –באמצעות ברזים המותקנים רחוק מהמשאבה  
 רעידות במשאבה. 

 5 ס

ובמגע    ויזואלי  באופן  המשאבה  את  שאין  -בדוק  וודא  יד, 
 רעידות ורעשים חריגים. 

 6 ח ס

המשאבה     של  ובסניקה  ביניקה  המים  שלחצי  וודא  בדוק 
 תקינים.

  

על      הלחצים  הפרש  את  הפרש  בדוק  באם  המים.  מסנן  פני 
מטר, נקה את מסנן המים הנמצא ביניקה   15-הלחצים גדול מ

של המשאבה. בדוק וודא שלחצי המים ביניקה ובסניקה של 
 המשאבה תקינים. 

 7 ס

של     התקינות  את  בדוק  המים.  ממערכת  אויר  שחרור  בצע 
אותו. ונקה  פרק  הצורך  ובמידת  האוטומטי  האויר   משחרר 

 לחילופין, ניתן לשחרר אויר מהמערכת באופן ידני. 

 8 ס

עם   –דקות    5יש להפעיל משאבות רזרביות אחת לשבוע, למשך     
 ברזים פתוחים.

 9 ס

ההתפשטות      במיכל  הלחץ  ווסת  של  תקינות  מנת   –בדוק  על 
 לשמור על לחצי התכנון במערכת.

 10 ת ס

עם   –דקות    5לשבוע, למשך  יש להפעיל משאבות רזרביות אחת     
 ברזים פתוחים.

 11 פ

 12 מ  יש לנקות חלודה מהמערכת ולצבוע מחדש.   
חיבורי      את  וחזק  המזין  בלוח  למשאבה  המתח  את  הפסק 

 החשמל במנוע ובמנתק הבטחון. 
 13 פ

אל     ושסתומי  משאבות  מספר  בה  שמותקנים  חוזר, -במערכת 
של   התקינות  את  לבדוק  האליש   חוזר. -שסתומי 

הפסק את פעולת המשאבה, פתח את ברז הסניקה וסגור את  
משמעו   –ברז היניקה. אם לחץ היניקה ישתווה ללחץ הסניקה  

חוזר אינו תקין. יש לפרק את השסתום ולנקות -ששסתום האל
 את שטח המגע בשסתום או להחליפו בחדש.

 14 ס

כולל      במשאבה  ברגים  חיזוק  לבצע  של  יש  והמתלים  מנוע 
 הצינורות המתחברים למשאבה.

 15 פ

 הערות:  תאריך: 
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  דף     טיפולים  

W06W 
 סוג הציוד  

 צנרת    מים     ואביזריה                      

 מ ת -בצ - ממוקם ב ב ת ה
 ס ד וע  - משרת את   צ ו ע
 פ י  -מקצועות מבצעים  ו ק ר

 ה 
 

 ן
 

  ע
 הוראות      לבצוע             

- במ
 צב

 ר
 ו

 ת

 ר

 1 מ פ בדיקת נזילות מים מחבורים ואביזרים.    
 2 פ פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסבוב חופשי    
   של הציר.  תקון נזילות בציר הברז לפי הצורך.  במידה והברז   
   ולהחליף אביזריםאינו אוטם, יש לפרקו לנקות בחומצה    
   ואטמים.   
 3 ס בדוק פעולת ברזי שחרור אויר, נקה שסתומים.   
 4 ס פתח ונקה כל מסנני המים, החלף רשתות קרועות.   
 5 ס בדוק ברזי נקוז למים וברזי מנומטרים, נקה אבנית    
   ומשקעים.  וודא תנועה חופשית של ידית הברז.    
 6 ס חוזרים, נקה תושבות, וודא שלמות קפיצים או -אלפתח    
   קלפטות, וודא אטימות למים.   
 7 פ בדוק פעולת אביזרים אטומיים ומפסקי זרימה בצנרת המים.   
   תקן אביזרים שאינם מגיבים כנדרש.   
 8 פ בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת המים, תקן כנדרש.   
 9 פ על הצנרת ואביזריה, קלף צבע רופף, נקהבדוק מצב הצבע    
   חלודה, צבע ותקן כל המקומות הלקויים.    
 10 פ בצע תקוני בדוד בכל מקום בו הבדוד פגוע או מקולף.   
 11 פ תקן והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויים, השלם שלוט   
   חסר.   
       
       
       

  תאריך: 
  המבצע: שם 

  אישור המפקח: 

 שנתי. -חצי שנתי,  נ  -עונתי,  מ  -תלת חודשי,  ע  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח  -יומי,  ש  -י 
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 דף טיפולים

 מצב

 ציוד 
 מערכת אב"כ ס'מ תד' 

 הוראות  לבצוע

  .1 נ  יש לבצע בדיקה למערכת האב"כ כולל למפוח, למסנן ולמערכת. 

  2.  

 הבדיקות יבוצעו עפ"י התקנים לטיפול במערכת להלן: 

 )4570תקן הישראלי (ת"י  •

 

 3.  
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 הנחיות מחשוב  –  1'ד נספח 
 

 רקע .1

בכל התוכנות הנדרשות לשם במסגרת הסכם ההתקשרות שלו עם נת"ע, על הספק להשתמש   .1.1
 תוכנות המופיעות במסמך זה.  ביצוע העבודה, ובנוסף ב

,  1הנדרשות לצורך ביצוע העבודה, לרבות המפורטות בטבלה מספר    יודגש, כי רכישת התוכנות .1.2
ירכשו    2פורטות בטבלה מספר  התוכנות המעל אף האמור,  על ידי הספק ועל חשבונו.    תבוצע

 ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד. על חשבונו של הספק ,על ידי נת"ע 

 )) TPSתוכנות אשר ירכשו על ידי הספק (רכישה מספק צד ג' ( .2

תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. גרסתה    1רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   .2.1
מספר   בטבלה  נת"ע.  עובדת  עימה  לגרסה  תואמת  להיות  חייבת  תוכנה  כל  מפורטות   1של 

 התוכנות והגרסה מינימלית לה נדרש הספק עבור כל אחת מהן. 

או \או לעדכן ו\הבלעדי להוסיף ונת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה   .2.2
כי  ומוסכם  מפורטות,  שהן  כפי  תוכנה  כל  עבור  המינימלית  והדרישה  הרשימה  את  לשדרג 

  כל   כי  מובהר,  מהאמור  לגרוע  מבלי  השינויים יחולו על הספק והוא ישא בעלותן באופן בלעדי.
כש על , תירבהסכם  העבודה  לתכולת  בהתאם  העבודה  ביצוע  לשם  תידרש  אשר  אחרת  תוכנה

 . בהסכם העבודה בתכולתידי הספק ועל חשבונו אלא אם נכתב מפורשות אחרת 

 1טבלה מספר  .2.3

 גירסא  שם התוכנה 
Microsoft Office 2013  ומעלה 

AutoCAD 2013  ומעלה 
 

 ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד. על חשבון הספק תוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע .3

וכל תוספת, עדכון או שדרוג עבורן לפי שיקול דעתה של   2התוכנות המופיעות בטבלה מספר   .3.1
הספק נדרש להשתמש בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות הרשת שלו או לחילופין    .נת"ע

ו על ידי נת"ע. יובהר כי על גבי רשת האינטרנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה שיימסר ל
או לעדכן את \נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת ולעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו

ו התוכנות  בהתאם \רשימת  במערכת  לעבוד  מחוייב  יהיה  הספק  כי  ומוסכם  לשדרגן  או 
 או תוספות אילו. \לשינויים ו

 2טבלה מספר  .3.2

 שם התוכנה 
כמות  

משתמשים 
 משוערת

SAP  –    מערכתERP    ,התשלומים לניהול 
 והוראות השינוי בפרויקט. 

1 

Aconex  –    מערכתEDMS   הפרויקט לניהול 
בפרויקט,  העניין  בעלי  כל  של  רוחבי  בשימוש 
הקבלן,   הפרויקט,  מנהל  מ:  פחות  לא  הכולל 

 המתכנן, הספק, יועץ 

5-20 

 1-5 ה.ב.חדשנותמערכת בטיחות בעבודה 
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 שימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע  .4

הרישיונות הנדרשים עבור השימוש בתוכנות יכולים להיות מוגבלים לרישיונות בודדים המוגדרים  4.1
ניתנת הגישה) או רישיון "אתר" לארגון כולו. ספקי התוכנה של  (לפי שם המשתמש לו  "שמית" 
נת"ע יכולים להגביל את השימוש או המעבר של רישיונות בין עובדים כאלו ואחרים וכל האמור 

 או נת"ע.\זה בהתאם למדיניות וכללי הרישוי של ספק התוכנה של נת"ע ובסעיף 

יובהר, כי חלק מהתוכנות נרכשו במסגרת הסכמים המתומחרים על פי כמות המשתמשים או מתן  4.2
 שרות על בסיס תקופה.

),  web basedעוד יובהר, חלק מהתוכנות עושות שימוש בגלישה באינטרנט לצורך אספקת השירות (  4.3
תקשורת אינטרנט במהירות גלישה נדרשת וגרסת דפדפן עדכנית. תוכנות אחרות ידרשו   אשר דורש

 Microsoft) על מחשב בו רצה מערכת הפעלה מסוג  VPNהתקנת תוכנת גישה מוצפנת (כדוגמת  
windows     שבעזרתה יתבצע החיבור לשרות ולתוכנה. במקרים אלו הספק יהיה האחראי הבלעדי

שרת יכולות מספקות על מנת להריץ עליה את התוכנות הנדרשות. לתחזוקה של החומרה המאפ
 ).VPNנת"ע תספק את הפתרונות הנדרשים לשם חיבור מרחוק (כדוגמת 

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים מהם מופעלות  4.4
לעדכן מעת לעת את   מערכות המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכות לבקש מהספק

מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע 
 של נת"ע לרמת מהירות גלישה של אינטרנט הממוצעת בשוק העסקי. 

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק לבצע בדיקות נקודתיות במערכת לקראת שידרוגי   4.5
 גרסא. 

להדרכות אודות תפעול תקין של התוכנות וקבלת עדכונים שוטפים אודות הספק יתבקש להגיע   4.6
 התוכנה אשר יתקיימו במשרדי נת"ע ו/או במשרדי הספק מעת לעת ולפחות פעמיים בשנה. 

לאלו   רשאיתנת"ע תהיה   4.7 ו/או חדשה/ות, מעבר  נוספת/ות  לדרוש מהספק להשתמש בתוכנה/ות 
 ת"ע. , בהתאם לדרישות נ2-ו 1שמופיעות בטבלאות 

 להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה: 4.8

4.8.1 ERP – מערכת ניהול פיננסית לוגיסטית 

עושה שימוש במערכת   כוללת מחשוב של תהליכי העבודה  SAP ERPנת"ע  . המערכת 
הוראות   הזנת  לרבות  ובקרת התשלומים,  הזנת תשלומים  והפיננסי,  הלוגיסטי  בתחום 

טאטוס אודות התשלומים ופלטי הזמנות. על שינוי. המערכת מאפשרת הפקת דוחות ס
פעולה    SAP-הספק לעבוד במערכת ה וכל  דיווחי חשבון, הוראות שינוי  ליצור  על מנת 

 נוספות שתוגדר על ידי נת"ע. 

החיבור למערכת מבוצע באמצעות פתרונות התחברות מרחוק ואבטחת מידע המסופקים 
 מקומית של רכיבי הפתרונות על מחשבי הספק. ע"י נת"ע. יובהר כי ייתכן ותדרש התקנה  

 ) EDMSמערכת ניהול מסמכים ותכתובת ( 4.8.2

לניהול פרויקטי תכנון והקמה של קווי המתע"ן.    Aconexנת"ע עושה שימוש במערכת  
מערכת כוללת ניהול מסמכים, ניהול תכתובות, הגשת מסמכי תכנון, דיווחים מהשטח 

ם והגורמים מטעמו, מחויב להעלות ולנהל את כל  ויומני עבודה. הספק, לרבות כל העובדי
ועם   נת"ע  וכן לשלוח ולקבל את כל התכתובות עם  גבי המערכת,  על  מסמכי הפרויקט 

 הגורמים מטעמה באמצעות המערכת. 

  שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן באנגלית. 
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ש כמנהל המערכת מטעמו, ככל שידרש באחריות הספק להקצות גורם מוסמך אשר ישמ
 ואשר באחריותו: על ידי נת"ע,

 ניהול המערכת מטעם הספק 4.8.2.1
 רישום הארגון במערכת 4.8.2.2
 הוספת משתמשים חדשים וגריעת עובדים עוזבים  4.8.2.3
 או מנהל הפרויקט מטעמה\ניהל רשימות התפוצה מול נת"ע ו 4.8.2.4
 פי דרישה -השתתפות בהדרכות מקצועיות על 4.8.2.5
המסמכים  4.8.2.6 ניהול  במערכת  והתכתובות  התוצרים  תיעוד  אחר  ובקרה  מעקב 

) תהליך  התנעת  במערכת,  מסמכים  ותיוג  העלאה  היתר,  בין   Workהכוללת, 
Flow (WF ) לאישור מסמכים והפצת מסמכיםTransmittal ( 

 

מסמכים   –או מנהל הפרויקט מטעמה  \תיוג המסמכים ייעשה בהתאם לדרישת נת"ע ו
 אופן לא נכון יוחזרו לתיוג והפצה מחדש ולא יחשבו כהגשה. אשר יתויגו ב

 ובכללם:   Aconex-כל התכתובות ינוהלו במערכת ה

i(   ,תכתובות חוזיות: בקשות לשינוי, שינויים, בקשות תשלום, אישורי תשלום

 מכתבים, דואר אלקטרוני.

ii(  תכתובות טכניות: הגשות של מסמכים, תכניות, לוחות זמנים, שרטוטים וכל

 ים ותוצרים של הקבלן.מסמכ

iii(   תהליכי עבודה בשלב הביצוע: ניהול יומני עבודה, ניהול דוחות בטיחות, ניהול

 ועוד.  RFI ,NCRדוחות קיימות, 

תשתמש כאמצעי לתקשורת פורמלית תחת הסכם זה.   Aconex-יובהר כי מערכת ה

 לא יעשה שימוש בדואר אלקטרוני לטובת תקשורת פורמלית.

כי המערכת מאפשרת ניהול של מסמכים ותכתובות פנים ארגוניות גם עבור   יצוין 4.8.3
 הספק תוך שמירה על פרטיות המידע כחלק מתשלום הרישוי.  

שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו פרויקט  על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה   .5
 לעיל ויפעלו על פיהם. 4 המפורטים בסעיףעבור הספק, יכירו את הנהלים 

 עדכנות טכנולוגית   .6

מאחר ומחזור חיי הפרויקט הינו ארוך ונפרש על פני מספר שנים רב, יתכן כי במהלך הפרויקט תיקרה 
וטכנולוגיות   חומרה  מערכות,  של  לשנה  התיישנות  אחת  לערוך  הספק  על  כיום.  שימוש  עושים  בהם 

לפחות סקר התיישנות ובהתאם לתוצאותיו לשדרג את החומרה, התוכנה והטכנולוגיה בה נעשה שימוש 
במהלך מתן השירותים. על הספק לשמור על רמה גבוהה ולעשות שימוש במערכות וחומרה מהמובחרות 

 גיה אחרת יהיה על חשבון הספק בלבד. ביותר בשוק. עדכון/שידרוג או מעבר לטכנולו
 פקיעת תוקף של רישיון  .7

), לפי המוקדם בחוזהאחרת אשר מופיעה   (או תקופה  החוזהיום מסיום תקופת הרישיון או    30בתוך  
מביניהם, על הספק להחזיר לנת"ע את המסמכים והמידע הקשורים לאותה תוכנה ולא לעשות במידע 

 זה שימוש נוסף.
 לעניין נספח זה:  .8

עדכון חדש של תוכנה או גרסה מעודכנת של תוכנה או תוכנה דומה של הספק, אשר   –"שדרוג"   8.1
משפר או מוסיף פונקציונליאות למוצר או לרישיון. לעיתים קבלת השדרוג כרוכה בעלות כספית 

 נוספת. 
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תיקון באגים, תיקון ושיפור בביצועים של התוכנה, תיקון תקלה או תוספת הנדרשת לשם המשך  –"עדכון" 
פעילות תקינה של התוכנה. זכאות הספק לעדכונים אלה מופיעה בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות 

 ותחזוקה" במילים "תמיכה ועדכון". 
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 ניהול מסמכים   -  2'נספח ד 

לניהול מסמכים  .1 לפרויקט במערכת  וההגשות הקשורים  כל המסמכים, ההתכתבויות  ינהל את  הספק 
EDMS )Electronic Document Management System .של הפרויקט ( 

 לא יעשה שימוש בתיבות דואר אלקטרוני אחרות לטובת תקשורת פורמלית. .2

 ית והן באנגלית בהתאם להנחיות. ניתן להזין ולנהל מידע הן בעבר. נה באנגליתישפת המערכת ה .3

תהליכי   .4 אודות  מטעמו  במערכת  המשתמשים  עבור  שוטפות  הדרכות  למתן  לדאוג  הספק  באחריות 
 העבודה במערכת על סמך מדריכי המשתמש של נת"ע.  

 ולוודא כי הם באחריות מנהל הפרויקט לוודא כי הארגונים תחתיו מבצעים הדרכות שוטפות בארגונם   .5
 ליכי העבודה ומדריכי המשתמש של נת"ע. בהתאם לתהעובדים 

 מדריכי המשתמש של נת"ע: .6

מדריכי משתמש, כפי באחריות הספק להתעדכן מעת לעת אודות עדכונים, שינויים והוספה של   .6.1
 :שיפורסמו במערכת לניהול המסמכים של הפרויקט

 להלן רשימת מדריכי המשתמש נכון למועד פרסום המכרז: .6.2

 שם המדריך  שם התהליך 

 מדריכי משתמש כלליים 

 Aconexמדריך למשתמש 

 Aconexמדריך לאדמיניסטרטור 

 Workflow מדריך למשתמש  

 Aconexבקשה לשינוי בנתוני  

EDMS Metadata User Guide   

 )Aconex-מגדיר את כלל השדות והערכים במערכת ה(

 קבלן מתחיל דיווח -יומן עבודה   דיווח יומן עבודה

 תכנוןהגשות 

 מדריך לתהליך הגשות תכנון 

 DBמדריך לתהליך הגשות תכנון 

 Packagesבקרת הגשות תכנון  ע"י שימוש במודול  

 Packagesבקרת הגשות ביצוע ע"י שימוש במודול   הגשות ביצוע 

הגשת תיקי מסירה 
 תהליך מסירות  סופיים 

 איכות

 דוח אי התאמה איכות 

 דוח אי התאמה סביבה 

 בקשה למידע 

 איכות הסביבה
 דוח איכות סביבה חודשי 

 דוח איכות סביבה שבועי 

 מנהל המסמכים .7

 באחריותו: )Document Control Manager – DCMהספק יעסיק מנהל מסמכים ( .7.1
 .רישום הארגון במערכת .7.1.1

 בכל ההיבטים לרבות ניהול תוכן המערכת.ניהול המערכת  .7.1.2
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 . הוספת משתמשים חדשים וגריעת משתמשים עוזבים -ניהול משתמשים  .7.1.3

 . ניהול רשימות התפוצה מול כלל הארגונים הרלוונטיים  .7.1.4
 . השתתפות בפורומים שנת"ע מקיימת מעת לעת .7.1.5
למדריכי מעקב ובקרה אחר תיעוד התוצרים והתכתובות במערכת ניהול המסמכים בהתאם   .7.1.6

   לעיל. 6המפורטים בטבלה בסעיף  המשתמש
 באחריות מנהל המסמכים מטעם מנהל הפרויקט:  .8

המפורטים   על עמידה בהוראות מדריכי המשתמשלבצע מבדקים עיתיים לארגונים תחתיו   .8.1.1
  .לעיל  6בטבלה בסעיף 

המגדיר את כלל השדות   EDMS Metadata User Guide  -וניהול של מסמך ה  , עדכוןכתיבה .8.1.2
 .Aconex-והערכים במערכת ה
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   –  3נספח ד'

 אבטחת מידע עבור ספקים של נת"ע בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע 

 רקע .1

.  שונים   שירותים  לה  המספקים,  רבים   חיצוניים  ספקים  מערבת  ע"נת  חברת  של  השוטפת  פעילותה
 לספק ,  אצלן  שלו  עותקים  ולשמור  ע"נת  עבור  מידע  ולקבל  ליצור  עשויים  אלה  ספקים  השירותים  במסגרת 
 . שלה ולמידע ע"נת לרשת גישה  לקבל או, המידע ועיבוד לאחסון תשתיות

 בלתי  לגורמים  ודליפתם,  חסוי  אישי  או  ביטחוני,  עסקי  כמידע  מסווגים  ע" נת  של  המידע  מנכסי  חלק
 .  לחברה משמעותי  משפטי או תדמיתי, עסקי לנזק או ביטחוני לסיכון לגרום עלולה מורשים

, המידע  נכסי   על  להגן  נדרש,  המידע  ובזמינות  באמינות,  בסודיות  לפגיעה  הסיכונים  את  למזער  מנת-על
 . באחריותם או הספקים אצל נמצאים הם כאשר והן ע"נת ברשת הם כאשר הן

  ע "נת  של  מידע  מחזיקים  או/ו  מעבדים,  שיוצרים  לספקים   מידע  אבטחת  ודרישות  הנחיות  יפרט  זה  מסמך
 ).תכנון חברות: לדוגמה(  שלהם המחשוב בתשתיות

  טרם ,  ע "נת  של  המידע  לאבטחת  ואחריותם  מחויבותם  את  הספקים  עם  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  יש
 .ההתקשרות להסכם כנספח יצורפו להלן שיפורטו הדרישות. הספק עם הפעילות תחילת

 הגדרות  .2

קובץ, רשומה, מאגר נתונים או עותק פיזי, המכיל מידע שנוצר או התקבל במסגרת    –   נכס מידע .2.1
 . של נת"ע הפעילות השוטפת של החברה, ובעל ערך לתפקודה התקין

מנת להבטיח כי יישמרו השלמות, הזמינות, - כלל הפעולות והאמצעים הנדרשים על  -  אבטחת מידע .2.2
   המהימנות, הסודיות והשרידות של נכסי המידע.

דרישה שהגישה למידע תוגבל אך ורק לגורמים שהוגדר שתפקידים   –  ) Confidentialityסודיות ( .2.3
 מחייב גישה זו, וניתנו להם הרשאות בהתאם. 

 דרישה שהמידע יהיה שלם, אמין ומדויק לכל אורך מחזור חייו.  – )Integrityשלמות ואמינות ( .2.4

 למשתמשים המורשים כאשר הם זקוקים לו.   דרישה שהמידע יהיה זמין  –  )Availabilityזמינות ( .2.5

לסיכון ביטחוני,  מידע שחשיפתו לגורמים לא מורשים עלולה לגרום    -   חסוי   מידע/    רגיש  מידע .2.6
 .רגולציה  או או להוות הפרה של חוקמשמעותי לנת"ע,  עסקי נזקלפגיעה בפרטיות, ל

מידע הנחשף בפני גורמים בלתי מורשים ואשר עלול לסכן את הארגון, לפגוע   –   מידע   אבטחת  אירוע .2.7
 בפרטיות עובדיו וקבלניו, לפגוע בפעילות העסקית של נת״ע או להוות הפרת חוק מכל סוג.

הספק) .2.8 (אצל  נת"ע  של  המידע  התשתיות  –  סביבת  וכל  נת"ע  של  המידע  הקצה נכסי  תחנות   , 
 שבהם הם נוצרים, נשמרים, מעובדים או מועברים.  או ,והרכיבים המאפשרים גישה אליהם

צורך הנובע מתפקיד העובד ו/או מהמשימות המוטלות עליו לצורך ביצוע השירותים    –  צורך עסקי  .2.9
 עבור נת"ע. 

התערבות,   –  )Secure Channel(  מאובטח   תווך .2.10 למניעת  מאובטחת  תקשורת  תוואי  יצירת 
 צפיה בלתי מורשית ואו שיבוש נתונים. 

 דרישות מספקים שיוצרים, מקבלים ו/או מחזיקים מידע של נת"עפירוט ה .3

 דרישות כלליות .3.1
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, חוקים, רגולציות ותקנים רלוונטיים לגביו  הספק יגדיר מדיניות אבטחת מידע התואמת .3.1.1
בתחום  והולמת המקובלים  הסטנדרטים  בכיר  .  את  ניהולי  דרג  ע"י  תאושר  המדיניות 

 כל הגורמים בעלי גישה לסביבת המידע של נת"ע.  ותוטמע בקרב

 הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע של נת"ע.  .3.1.2

טרם תחילת   NDAהספק ועובדיו המורשים לגישה לסביבת המידע של נת"ע, יחתמו על   .3.1.3
 הפעילות. 

 הספק אחראי למנוע דליפת המידע של נת"ע לגורמים שאינם מורשים. .3.1.4

ידי נת״ע לפני תחילת קבלני משנה אותם מ .3.1.5 עוניין הספק להעסיק נדרשים לאישור על 
 עבודתם. 

גם   , בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה,הספק אחראי לאבטחת המידע של נת"ע  .3.1.6
 מספק לנת"ע.  הוא עבור ספקי משנה שיעסיק במסגרת השירותים אותם

ביבת המידע הספק יודיע לנת"ע בכל מקרה של אירוע אבטחת מידע, או חשד לאירוע, בס .3.1.7
 של נת"ע. הספק ונת"ע ישתפו פעולה בחקירה ובטיפול באירוע. 

מטעמה,   .3.1.8 או  נת"ע  ע"י  ביקורות  ביצוע  יאפשר  הספק  צורך,  בכך  תראה  ונת"ע  במידה 
עמידה בדרישות המפורטות במסמך זה. הספק ישתף פעולה עם הגורם המבקר    אלווידו

 ויאפשר גישה למסמכים ורשומות רלוונטיים לביקורת. 

במידת הצורך ועל בסיס מסמך זה, בכל עת בה תדרש הצפנה, על הספק להשתמש בדרכי  .3.1.9
 הצפנה ומפתחות המקובלות ומוסכמות על ידי הגורמים המורשים בנת״ע. 

 אבטחת מידע במשאבי אנוש .3.2

כפוף הספק אחראי לבצע בדיקות רקע לעובדים המורשים לסביבת המידע של נת"ע, ב .3.2.1
ה ישראל    הרלוונטייםחוקים  למגבלות  משטרת  הנחיות  יושר, 151(לדוגמא,  תעודת   ,

 .בדיקות רקע פנימיות של נת״ע או כל בדיקה אחרת המאושרת על ידי רשויות החוק)

הספק יבצע פעילויות להעלאת מודעות העובדים לנושאי אבטחת מידע בכלל ולסיכונים  .3.2.2
 בפרט/הרלוונטיים לביצוע תפקידם 

ת והחזרת ציוד ומצעי מידע שמכילים מידע של נת"ע, בעת הספק יוודא ביטול הרשאו  .3.2.3
 עזיבת עובד או שינוי תפקיד.

 אבטחה פיזית  .3.3

כל הרכיבים וההתקנים בהם מאוחסן ומעובד המידע של נת"ע יהיו מוגנים מפני נזקים  .3.3.1
 סביבתיים (הצפה, שריפה וכדומה). 

. הסביבה תהיה הגישה הפיזית לסביבת המידע של נת"ע תוגבל לבעלי צורך עסקי בלבד .3.3.2
מורשים בלתי  גורמים  של  גישה  מפני  וכניסה   מוגנת  גישה  בקרת  מערכות  באמצעות 

 (כרטיס קורא קרבה או כל כרטיס חכם אחר, מערכת בקשת הרשאות).

באופן יאוחסנו    ,עותקים קשיחים של מידע של נת"ע ומדיה נתיקה המכילה את המידע .3.3.3
 מאובטח.

נת"ע   .3.3.4 של  מידע  של  קשיחים  המידעעותקים  את  המכילה  נתיקה  אינם   ומדיה  אשר 
נדרשים עוד לצרכי עבודה ואין בהם שימוש, יגרסו או יושמדו בכל דרך אשר תמנע גישה  

 עתידית לנתונים המאוחסנים.

 העברת מידע רגיש/חסוי בין הספק ונת"ע  .3.4

מידע דיגיטלי לא יועבר באמצעות רשת האינטרנט או במייל רגיל בין הספק ונת"ע או  .3.4.1
ע"י איש בין ה כפי שיימסר במועד ההעברה  וספקי משנה, אלא בערוץ מאובטח,  ספק 

 הקשר של הספק בנת"ע. 
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גבי מצעים פיזיים (עותק קשיח, מדיה נתיקה) יימסר ישירות לידי עובד נת"ע -מידע על .3.4.2
 או בתהליך שיוגדר במועד ההעברה ע"י איש הקשר של הספק בנת"ע. 

 תיקה. מפתח ההצפנה יימסר בנפרד לצד המקבל. גבי מדיה נ-יש להצפין מידע המועבר על  .3.4.3

בעת העתקת מידע למדיה נתיקה ע"י ספק משנה, יש לוודא מחיקה אפקטיבית של כל   .3.4.4
 העותקים מתשתיות המחשוב של ספק המשנה. 

 אחסון מידע .3.5

 ככלל, המידע של נת"ע יאוחסן בשרתים ברשת הפנימית של הספק, ולא בתחנות הקצה.  .3.5.1

לשמור מידע רגיש של נת"ע במחשב נייד, יש להצפין את   במקרים בהם יש צורך עסקי .3.5.2
 הקבצים או את הכונן הקשיח של המחשב. 

בסיום ההתקשרות עם נת"ע, הספק יוודא העברת כל המידע לנת"ע ומחיקה לצמיתות  .3.5.3
 של כל ההעתקים שלו משרתי הספק. יש לשמור תיעוד (לוג) של מחיקת המידע.

 גיבוי והתאוששות .3.6

לגיבוי   .3.6.1 ידאג  באופן הספק  יישמרו  רגיש  מידע  המכילים  גיבויים  נת"ע.  של  המידע 
 מאובטח, והגישה אליהם תאופשר רק לפי צורך עסקי.

 במידה ומדיית הגיבוי מוצפנת, יש לאחסן את מפתחות ההצפנה בנפרד מהמדיה. .3.6.2

 הספק יתחזק תכניות המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. .3.6.3

 אבטחת הרשת .3.7

ינטרנט לסביבת המידע של נת"ע אלא באמצעות  לא תתאפשר גישה ישירה מרשת הא .3.7.1
 קישור מאובטח ושימוש בהזדהות דו שלבית.

אולם במידה ונדרשת גישה    LANעדיפות היא לקישור לרשת נת״ע באמצעות תקשורת   .3.7.2
לטובת  הבאים  באמצעים  לנקוט  יש  נת"ע  של  המידע  לסביבת  אלחוטית  בתקשורת 

 צמצום הסיכון.

תופרד באופן מוחלט מסביבות העבודה אשר אינן רלוונטיות ועל    WIFIסביבת ה   .3.7.2.1
 בסיס הצורך לדעת.

 . WIFIלא תתאפשר גישה לרשת האינטרנט מרשת ה  .3.7.2.2

באופן  .3.7.2.3 האלחוטיים  הנתבים  של  המחדל  ברירת  הסיסמאות  את  להחליף  יש 
 שיתאמו את דרישות המינימום המפורטות בפרק גישת המשתמש.

 תבים האלחוטיים (מחוץ לרשת נת״ע).לא יתאפשר ניהול מרוחק של הנ .3.7.2.4

 יש לבטל שידור שם הרשת. .3.7.2.5

 בצירוף סיסמה מורכבת.   פרוטוקולי אותנטיקציה והצפנה עדכנייםיש להשתמש ב .3.7.2.6

 . Wifiיש לוודא שמירת לוגים וניטור רשת ה  .3.7.2.7

 סביבת המידע של נת"ע תופרד, פיזית או לוגית, מסביבות של לקוחות אחרים. .3.7.3

 מוגנת באמצעות מנגנוני אבטחת המידע הבאים לפחות: סביבת המידע של נת"ע תהיה .3.7.4

3.7.4.1. Network firewall – תעבורה לפי צורך עסקי בלבד תתאפשר 

3.7.4.2. Anti-Malware Engines  Gateway 

3.7.4.3. Web/Category based filtering 
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3.7.4.4. Intrusion Prevention/Detection System (IPS/IDS) 

3.7.4.5. Web Proxy Servers 

3.7.4.6. DDOS Protection 

3.7.4.7. Application Firewall (עבור אפליקציות החשופות לאינטרנט) 

3.7.4.8. DLP –  Data Loss Prevention 

תוכנ .3.7.4.9 באמצעות  מוגנות  יהיו  לנת"ע  השייך  למידע  גישה  בעלות  קצה  ות תחנות 
Endpoint Protection  וEndpoint detection & Response . 

3.7.5. ) נמוכות  מסביבות  תופרד  נת"ע  של  המידע  של  התפעולית  פיתוח, הסביבה  סביבות 
 מנת לצמצם סיכונים של גישה או שינויים בלתי מורשים במידע של נת"ע. -בדיקות), על

הספק יבצע בדיקות חוסן, באמצעות גורם בלתי תלוי, לתשתיות סביבת המידע של נת"ע,   .3.7.6
ל נת"ע    12-אחת  את  יעדכן  הספק  ברשת.  משמעותי  שינוי  כל  עם  או  לפחות,  חודשים 

 אג לטפל בהם תוך זמן סביר.בממצאים קריטיים ויד

 בקרת גישה .3.8

תוגבל לבעלי צורך עסקי תחייב הזדהות של המשתמש והגישה לסביבת המידע של נת"ע   .3.8.1
 . בלבד

 Need“הרשאות המשתמש יוקצו בהתאם לצורך העסקי ולפי עקרונות "הצורך לדעת" ( .3.8.2
to know”( ) "ו"מינימום הרשאות“Least privilege” .( 

בעלי הרשאות חזקות (למשל: מנהל מערכת) יוקצו למספר המינימלי חשבונות משתמש  .3.8.3
 הנדרש של עובדים. 

3.8.4.  ) משתמש  מזהה  יוקצה  נת"ע  של  המידע  לסביבת  גישה  מורשה  ייחודי. user IDלכל   (
 השימוש בחשבון קבוצתי או חשבון משותף בסביבת המידע של נת"ע אסור.

שורים עוד לשירותים עבור נת"ע,  חשבונות של עובדים שעזבו או החליפו תפקיד ואינם ק .3.8.5
 ייחסמו או יבוטלו. 

 הספק יאכוף מדיניות של סיסמאות חזקות:   .3.8.6

 תווים לפחות 8אורך סיסמה   .3.8.6.1

גדולות .3.8.6.2 אותיות  של  משילוב  מורכבת  תהיה  אותיות  הסיסמה    ספרות,  קטנות, 
 וסמלים. 

בסיסמה תתבצע אכיפה של החלפת סיסמה ראשונית (שסופקה ע"י מנהל רשת/מערכת)   .3.8.7
 קבועה, מיד לאחר ההזדהות הראשונה למערכת.

חודשים לפחות. משתמש לא יוכל לבחור סיסמה   3תתבצע אכיפה של החלפת סיסמה כל   .3.8.8
 חדשה הזהה לאחת משלוש הסיסמאות האחרונות שלו. 

תיושם הגנה קריפטוגרפית על סיסמאות, הן באחסון והן בתעבורה. שיטת ההגנה תהלום   .3.8.9
 ת בתחום. את ההמלצות העדכניו

3.8.10. ) במשך  Sessionחיבור מערכת  פעיל  שאינו  חידוש   20)  אוטומטי.  באופן  ינותק  דקות, 
 החיבור ידרוש מהמשתמש הזדהות חוזרת. 

ניסיונות גישה כושלים. שחרור הנעילה יתאפשר רק אחרי  6חשבון משתמש יינעל אחרי   .3.8.11
 המשתמש.ידי מנהל המערכת, לאחר תהליך אימות של זהות -דקות לפחות, או על 30
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תתבצע בערוץ  ) לסביבת המידע של נת"עRemote accessכל התחברות בגישה מרחוק ( .3.8.12
(למשל:   וSSL VPNמוצפן   () אמצעים  בשני  הזדהות   Two-factorתחייב 

authentication.(  + למשל: סיסמת משתמשOTP . 

 אבטחת שרתים ותחנות קצה .3.9

בסבי .3.9.1 אשר  הקצה  ותחנות  השרתים  כל  את  ויגדיר  יקשיח  נת"ע,  הספק  של  המידע  בת 
 ). Best practicesבהתאם להוראות היצרנים או להמלצות המקובלות בתחום (

לפעילות  .3.9.2 נחוצים  שאינם  וכדומה,  רכיבים  מודולים,  פורטים,  שירותים,  יישומים, 
 ולשימושים העסקיים שהוגדרו, ייחסמו או יבוטלו. 

ביבת המידע של חשבונות וסיסמאות ברירת המחדל של היצרן בכל הרכיבים בסהכל   .3.9.3
ייחסמו,  או  יוסרו  וכדומה),  תקשורת  רכיבי  תוכנה,  רכיבי  הפעלה,  (מערכת  נת"ע 

 עם סיסמאות חזקות. ובמקומם יוגדרו חשבונות ייעודיים של הספק

נת"ע,   .3.9.4 של  המידע  בסביבת  הפעלה  ומערכות  תוכנה  לרכיבי  קריטיים  אבטחה  עדכוני 
היצ  ע"י  פרסומם  למועד  האפשר  ככל  בסמוך  תוך  רניםיותקנו  היותר  ולכל  .  יום  30, 

 . חודשים) 6(למשל:  עדכונים שאינם קריטיים יותקנו תוך פרק זמן סביר

הקצה  .3.9.5 ותחנות  השרתים  בכל  יותקנו  זדוניות  תוכנות  מפני  להגנה  אוטומטיים  כלים 
 בסביבת המידע של נת"ע. הספק יוודא עדכניות כלים אלה בכל עת. 

בתחנות הקצה הקשורות לסביבת המידע של    ייושמו בקרה והגבלה על התקנת תוכנות .3.9.6
 ).Application controlנת"ע (

 ) בשרתים ובתחנות הקצה. Auto-runתיחסם תכונת ההפעלה האוטומטית ( .3.9.7

יופעל   .3.9.8 הקצה  נשלטים   Personal Firewallבתחנות  ותוכנות  קונפיגורציה  בקרות   ,
 ומנוהלים מרכזית ובאחריות הספק.

 שימוש במדיה נתיקה .3.10

בסביבת המידע של נת"ע יותר שימוש אך ורק במדיה נתיקה שעברה תהליך של "הלבנה"   .3.10.1
 .(סריקה וסינון של קבצים, טרם הכנסתם לסביבת המידע)

לסטנדרטים  .3.10.2 בהתאם  תוצפן  כחסוי,  שסווג  נת"ע  של  מידע  המכילה  נתיקה  מדיה 
 המומלצים בתחום. 

 ניטור ובקרה .3.11

הרכיבים הבאים לפחות ירשמו לוג אירועים: מערכת ההפעלה של השרתים, אפליקציית  .3.11.1
 Firewall  ,IDS/IPS  ,Application Firewall  ,Webהשירות, מנגנוני אבטחת המידע (

Proxy ,וירוס-אנטי .( 

 לוג האירועים יכלול את האירועים הבאים לכל הפחות: .3.11.2

 ) מוצלחים וכושליםLoginניסיונות גישה ( .3.11.2.1

 תקות מהמערכתהתנ .3.11.2.2

 כל פעולה שבוצעה ע"י משתמש בעל הרשאות ניהול   .3.11.2.3

 כל פעולה שבוצעה במנגנון ניהול משתמשים והרשאות .3.11.2.4

 אירועים שזוהו ע"י מנגנוני אבטחת מידע .3.11.2.5

 עבור כל אירוע יש לרשום את הפרטים הבאים לכל הפחות: .3.11.3
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 זיהוי משתמש .3.11.3.1

 תאריך ושעה  .3.11.3.2

 מהות האירוע/הפעולה שבוצעה  .3.11.3.3

 . חודשים לפחות 6נה למשך רשומות הלוג תישמר .3.11.4

לא יתאפשר ביצוע שינויים בלוג או מחיקה של לוגים ע"י משתמשים, לרבות משתמשים  .3.11.5
 בעלי הרשאות ניהול. 

(הרלוונטיי .3.11.6 והלוגים  הניטור  תוצרי  קישור  הספק   םיתאפשר  ממערכות  להתקשרות) 
 המרכזיים של נת״ע  SIEM/SOCלמערכי ה 
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 איכותהבטחת הנחיות  – '  הנספח 
על שמירה על בטיחות   בדגשהחברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות הניתן לציבור,   .1

 ובריאות עובדיה, ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים. 
, תקן הניהול  ISO9001לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י   .2

ולקיים מערכת    ISO45001קן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י  ות  ISO14001הסביבתי ת"י  
 ניהול משולבת (איכות, סביבה ובטיחות).  

ואי  .3 התקלות  שיעור  את  שניתן  ככל  להקטין  החברה  הנהלת  מצפה  המשולב,  הניהול  מערך  בעזרת 
 ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק.

 ע הנחיות הבטחת איכות כמפורט להלן:"נתכך, הגדירה  לטובת .4
ולבקרתהספק   4.1 האיכות  להבטחת  תהליכים  איכות  איכות  יפעיל  את  שיבטיח  באופן   ,

 .שירותים שהוא מספק/התוצרים
ולהנחיותיה,  ה  הלי נ מדיניותה, להספק יתאם עם נת”ע את תהליכי העבודה, באופן שיתאימו ל 4.2

יותאמו תהליכי העבודה לסוג העבודה, להיקפה  כפי שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת. כמו כן  
 ולתוצריה. 

(בגרסה אשר  ISO9001בכל ההיבטים הרלוונטיים, יקיים הספק לפחות את הדרישות של תקן  4.3
 מערכת ניהול איכות או שווה ערך.  -תהיה תקפה במועד ביצוע השירותים) 

 על ידי נת"ע.  תוצרי העבודה של הספק יענו על הדרישות שהוגדרו מראש 4.4

 בביצוע עבודתו. יכולת מקצועית גבוהה יפגיןהספק  4.5

הספק יישם בעבודתו בקרת איכות עצמית על כלל התוצרים המועברים על ידו לנת"ע ויהיה   4.6
 מוכן להציג הוכחות לכך בכל עת שיידרש לכך על ידי נת"ע. 

 אשר יכללו: ים באמצעות תהליכים מובנים,  הספק יכין, יפתח, ינהל ויעקוב אחר ביצוע השירות 4.7
ובקרתן • מטלות  תיעוד,  מעקב  שטופלו  לרבות  הנושאים  לביצוע    תיעוד,  עיקרי  החלטות 

 ; ומעקב שלהן

 שהוגדרו; עמידה בלוחות זמנים •

 ובזמן; וחשבונות) תקינים ככל שנדרש דיווחיים כספיים (דיווחי שעות הגשת •
ו  ינהל סיכונים, יצפההספק   • ת לקחים והפקבהתאם, יבצע    יערך אליהןיבעיות עתידיות 

 ויבצע פעולות מתקנות ומונעות; ושיפור ביצועים בהתאם
חדשניים תה  -חדשנות   • ופתרונות  חידושים  ישלבו  המסופקים  ככל וצרים/השירותים   ,

 ;שניתן

נתונים • על  ,  אבטחת  לנת"ע    קבצי מחשבפיקוח  וגיבוי הנשלחים  וירוסים  (לרבות מניעת 
 ). תוניםנ

יובהר כי הרשימה לעיל אינה ממצה וכי נת"ע תהיה רשאית להוסיף על הדרישות המפורטות 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.והכל , או לשנותן לפי הצורך ובהתאם לסוג השירותים לעיל

כי   .5 דרישות  יובהר  לה  ניהולמילוי  המתוארות  מ  עילאיכות  השירותים  נותן  את  יפטור  אחריותו לא 
 המוחלטת לתוכן עבודתו ולטיבה.

בהתאם הספק.    על פעילותבצע מבדקים חיצוניים  רשאים להבטחת האיכות של נת"ע    יועץנת"ע ו/או   .6
 .פעולות תיקון ומניעה דרושות הספקלממצאי המבדקים, יבצע 

נת"ע רשאית לבצע סקר הערכת ספקים פנימי שעל פיו החברה מודדת את ביצועי ספקיה לאורך השנה  .7
ר נועד לשפר את ניהול הספקים בראיה פנים ארגונית ולהניע לדיאלוג ולתאום ציפיות בין החברה ואש

 לספקיה. 
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  1976-ו", התשל תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  –נספח ו'  

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ______________ת.ז.    _________________________,  מ"אני הח
 בזה בכתב, כדלקמן: ה/עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירלעונשים הקבו  ה/האמת וכי אהיה צפוי

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת   -ע  ") התקשרתי / מעוניין להתקשר עם נת"המתקשר"אני (להלן:     . 1
 למכירת נכס או למתן שירות;), בעסקה "ע"נת"מ (להלן: "המונים בע

כ    משמש  ב  ______________________________   -אני  תפקיד)    - (תיאור 
(להלן:    __________________________________ מלא)  חברה  אשר "המתקשר"(שם   ,(

נת עם  להתקשר  שירו"התקשר/מעוניין  למתן  או  נכס  למכירת  בעסקה  לעשות ע,  כדין  הוסמכתי  ת. 
 תצהיר זה מטעם המתקשר ובשמו. 

  –, להלן 1976- ו"ציבוריים, התשל  גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף ההתקשרות (כהגדרתו מועד עד  . 2
 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לחוק) לא ב2 בסעיף אליו (כהגדרתם זיקה ובעל המתקשר )"החוק"

 והבטחת כדין שלא העסקה זרים (איסור עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין עבירות (עבירה משתי
 יום לאחר , שנעברה1987-ז"מינימום, התשמ שכר חוק לפי או -1991 א"הוגנים), התשנ תנאים

31.10.2002 ;( 
  
  –או  
 
בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעו לחוק) כן ב2 בסעיף אליו (כהגדרתם זיקה ובעלהמתקשר   

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה זרים (איסור עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין (עבירהעבירות 
), 31.10.2002יום  לאחר , שנעברה1987-ז"מינימום, התשמ שכר חוק לפי או -1991 א"הוגנים), התשנ

 אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 
 ] למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[ 

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

  _________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 
    _________________________ד "עו מ, "אני הח

 _______________ מאשר בזה כי ביום  ,  _____________________________________שכתובתי   
על ידי תעודת זהות    ה/עצמו   תה/, שזיהה_______________________________  גב' /מרהופיע/ה בפני  

המוכר  __________________מספר   שהזהרתיו  ת//  ואחרי  אישי,  באופן  עליו  ה/לי  את   ה/כי  להצהיר 
יהיה וכי  יעשה  ה/צפוי  תהיה/האמת  לא  אם  בחוק  הקבועים  אישר  תעשה /לעונשים  נכונות    ה/כן,  את 

 . עליה בפני  ה/דלעיל וחתם ה/הצהרתו

  

  _________________ 

 עורך הדין  
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הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת    –נספח ז'  
 ע "נתהתקשרויות 

התשל העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  לחובות  ה1977-ז"בנוסף  נותן  "(להלן:    ספק, 
 ) ומי מטעמו, מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:  "השירותים

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ערך,  א.
נתיבי תחבורה   -  ע "נתבמטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של  

ו/או מי   ע"נתו/או עובד    ע"נת) או של נושא משרה ב"ע"נת"   מ (להלן:"עירוניים להסעת המונים בע
 מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. 

ו/או מי   ע"נתו/או עובד    ע"נתבמשרה  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא   ב.
על מנת לק גורם אחר,  ו/או כל  ו/או לכל  מטעמה  בל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות 

 הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.

ו/או מי   ע"נתו/או עובד    ע"נתלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה ב ג.
 מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית. 

ו/או כל   ע"נתכי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי התקשרות של   ד.
 הסכם או הזמנה הנובעים מהם. 

 
שומרת לעצמה את הזכות,   ע" נתד לאמור לעיל,  התעורר חשד סביר כי נותן השירותים או מי מטעמו פעל בניגו

י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור (בסעיף "עפ
) ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל "הליך ההתקשרות"זה:  

ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך    זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות
 ההתקשרות. 

נותן השירותים מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו,  
 ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. ע"נתהמעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 
 החתום: ו עלנולראיה בא

 ________________________ 
 נותן השירותים                 

 

 האישור חתימ 

__________________________  ח, מ"ד/רו"______, עו ____________מ, ________ "אני הח

 נותן השירותים __________ לעיל מחייבת את___________________ה "המאשר בזאת כי חתימת 

 ן.י לכל דבר ועני

 _______________    __________________ 
   ח "ד/רו"וע     תאריך
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 התמורה   – '  חנספח 

 ).במכרז הזוכה  המציע של הכספית להצעה(בהתאם  ההסכם חתימת במסגרת יצורף
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 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות  – ' ט נספח 

 

 לכבוד 

 מ "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע - ע"נת

 , חולון26הרוקמים רחוב 

 ג.א.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות :  הנדון 

הח . 1 ת  ___________________________מ,  "אני  מס'  "הנושא  עובד ______________ז   , 
 

 -   ע "נת ) הנותנת שירותים ל"החברה"  :(להלן  ____________________________________של  
שאני   ) מתחייב בזאת, בתוקף התפקיד"ע"נת"מ (להלן:  "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע

בענייני  ע"נתמתן השירותים ל  ממלא בחברה במסגרת ולאור מעורבותי  על  ע"נתו   החברה,  , לשמור 
ובכלל זה כל נתון, סקר, מסמך, מדיניות, מידע מכל סוג,   ע"נתסודיות מוחלטת של כל מידע הקשור ל

אליהם   ו/או שנחשפתי, ושהגיעו לידי  ע"נתתנאים ופרטים מסחריים ומקצועיים הנוגעים לפעילות  
, תוכנות ויישומי מחשב שפותחו עבור ע" נתו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם    ע"נתמ

 ו/או עבודתי בחברה.   ע" נתב ולא לעשות בהם שימוש כלשהו גם לאחר סיום עבודתי עבור  "וכיוצ  ע"נת

עבודתי כאמור ו/או כתוצר אני מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי, תוך כדי   . 2
 ע "נתים אחרים של  ספק, ואף לא להפיצם לע" נתשל עבודתי, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים ל

 או על פי הנחיותיה.  ע"נת, אלא באמצעות ו/או לכל גורם אחר כלשהוא 

 ע" נתמסמכים ו/או חומר אחר השייך ל  ע"נתו/או    החברהאני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי   . 3
כל    ע " נתו/או בחברה להשיב ל  ע"נת, ועם סיום עבודתי עבור  או עותקים שלהם בכל מדיה שהיא/ו

 . ע"נתמסמך ו/או חומר הנמצא ברשותי ו/או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של 

 ההתחייבויות המפורטות לעיל לא יחולו בכל אחד מהמקרים הבאים: . 4

על פי הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין החברה לבין   ע" נתקבלתו מי  נ המידע היה ידוע לחברה לפ 4.1
 , מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו. ע"נת

המידע הגיע לחברה מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין החברה לבין   4.2
 ו גורם שלישי. על ידי החברה והחברה אינה כפופה להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אות  ע"נת

לחברה על    ע"נתהמידע נמצא בידיעת הציבור, שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין   4.3
 ידי החברה. 

 ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. "התחייבויותיי הנ . 5

 

           
  תאריך     שם וחתימה 
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 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים   –'  ינספח 
 לכבוד

 מ "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע - ע"נת

 , חולון26הרוקמים רחוב 

 

 ג.א.נ., 

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד ענייניםהנדון: 

הח ת  ___________________________מ,  "אני  מס'  "הנושא  מומחה /עובד   ,______________ז 
הנות"ספקה"  :(להלן  ____________________________________של    קבלן/חיצוני  ם שירותי  ן) 

) לפי הסכם שנחתם ביניהם (להלן: "ע" נת"מ (להלן:  "נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע  -  ע"נתל
 ), מצהיר בזאת כדלקמן:  "הסכםה"

 
הסכם לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלי ה  חתימתבמועד   . 1

 . הסכםהעל פי  ספקלבין התחייבויות ה

הסכם לבין מילוי  ה על פי    ספקאני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד ה . 2
 ספק, במישרין ו/או בעקיפין, ואני מתחייב בזאת להודיע לספקתפקיד ו/או התחייבות אחרת של ה

הסכם לבין פעילות העל פי    ספקעל כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי כעובד ה  ע "נתול
 .יגוד עניינים כאמורלמניעת נ ע" נתאחרת שלי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות 

אני מצהיר בזאת כי הובהר לי וכי ידוע לי, כי לא אהיה רשאי להשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמי  . 3
או בכל דרך אחרת, עם כל גוף אשר ישתתף ו/או יתמודד בקשר עם מכרזים   ספקו/או כשותף ו/או כ

- במטרופולין תל רכבת הקלה  הקט  עתידיים לתכנון, ביצוע והפעלה של קו רכבת קלה במסגרת פרויי
) אלא "המכרזים"), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ככל שייערכו (להלן:  "הפרוייקט"(להלן:    אביב

שיינתן לפי שיקול דעתה   ע"נתבתנאי שאגיש בקשה מתאימה ויתקבל, בגינה, אישור מראש וכתוב מ 
 .  הבלעדי

ובין מתמודדים במכרזים, כהגדרתם   ספקיחולו, בהתאמה, גם על התקשרות בין ה  הצהרה זוהוראות   . 4
לעיל, שאינן בקשר עם המכרזים, לרבות על הגופים המרכיבים את אותם מתמודדים וזאת    3בסעיף  

כל עוד גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות, וכן יחולו לגבי כל גוף ו/או חברה שתבחר ו/או  
ו בסופם  בין  ייבחרו  התקשרויות  קיימות  עוד  כל  בקשר   ע"נתזאת  דרישות  או  גוף  אותו  לבין 

 להתקשרויות כאמור.

או למישהו מטעמם, כל   ע"נתים אחרים של  ספקאני מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לרבות ל . 5
לכל  או בקשר לפרוייקט ו/או כל שירות אחר בקשר  נשוא ההסכם    םשירות או מידע בקשר לשירותי

, בין שהשירות או המידע כאמור נשוא ההסכם  םפעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותי 
, אלא אם כן ניתנה לכך ע"נתמטעם    נשוא ההסכם  םמוגש בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותי

 מראש ובכתב. ע"נתהסכמתה של 

 4תקשרות לפי הסכם זה. הוראות סעיף  יעמדו בתוקפן גם לאחר סיום הה  3הוראות סעיף  ידוע לי כי   . 6
לפי שירותים  ככל שהן קשורות למתן   יעמדו בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות  בקשר לפרוייקט 

 5בכל נושא אחר והוראות סעיף  שירותים  ביחס למתן    4ה ללא הגבלה ואילו הוראות סעיף  זהסכם  
 .זה) לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם 1שנה אחת ( יעמדו בתוקפן 

 ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. "התחייבויותיי הנ . 7

           
  תאריך     שם וחתימה 
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עלות ערך שעת עבודה מינימאלית לעובד ניקיון ואחראי ניקיון   –  נספח יא'
 ואחזקה 

 

של רכיבי השכר אשר תשלם חברת הניקיון לעובדיה המועסקים באתרי   המינימאלי בטבלה להלן פירוט הערך  .1

 המזמינה. 

רשימת רכיבי השכר המרכיבים את "ערך שעת עבודה" וכן הסכומים הנקובים כ"ערך שעת עבודה" המפורטים  .2

ערך   את  הקובעת  תקנות  לטיוטת  בהתייחס  היתר,  בין  נקבעו,  לעיל,  קבלן בטבלה  לעובד  המינימלי  השעה 

, כאומדנה לערך שעה מינימאלי (לא כולל 2011  - בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  

 עלויות נוספות ורווח של המציע/ נותן השירותים).

שכר  .3 משינוי  הנובעים  השונים,  בתעריפים  שינויים  ייתכנו  המכרז.  פרסום  למועד  נכונים  שלהלן  הסכומים 

בכל מקרה (המעסיק)  החבר ה נימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. למען הסר ספק יובהר, כי על המי

לעמוד בהתחייבויותיה הנובעות מכל חוק, דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות 

לעומת הוראות הדין, יש   שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד 

 לפעול בהתאם לטבלה.

 

 

ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 ניקיון ואחראי ניקיון
 מקור החישוב 

שנת ותק 

 ראשונה 

שנת ותק 

 שנייה

 ₪   29.12 ₪   29.12 שכר יסוד 

 שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, יעמוד על 

₪ לשעת   ₪29.12 לחודש עבור משרה מלאה, קרי    5,300  - לא פחות מ

 עבודה.

; חוק 6,  5, סעיפים  2014  – צו ההרחבה הענף הניקיון, התשע"ד    מקור: 

 .1987  –שכר מינימום, התשמ"ז  

חופשה 

 שנתית 

1.34   ₪

)4.62%( 

1.36   ₪

)4.62%( 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים הראשונות,   14ימי חופשה בתשלום או    12

 לפי אורך שבוע העבודה של העובד.  

צו ההרחבה בענף הניקיון,  ו  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א    :מקור

   .15סעיף  ,2014-התשע"ד

 ₪   XXX 0.35 תוספת ותק 

₪ לכל   0.35תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה,  

 ₪ לכל שעת עבודה.   0.46ואילך התעריף הינו    6  -מהשנה ה  שעת עבודה.

 חודשים, שתחילתו באחד בינואר. 12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

הארוך  לפי  בנת"ע,  או  הקבלן  אצל  ותק  לפי  ייעשה  הוותק  חישוב 

י קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן מביניהם. במקרה של חילופ

 הנכנס ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור כל עובד.

 .  7סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד:  מקור



116 
 

 

 

ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 ניקיון ואחראי ניקיון
 מקור החישוב 

שנת ותק 

 ראשונה 

שנת ותק 

 שנייה

 חגים 
1.01   ₪

)3.46%( 

1.02   ₪

)3.46%( 

חודשי עבודה. הזכאות לימי   3ימי חג בשנה לאחר    9-עובדים זכאים ל

חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום אחרי החג, 

 אלא בהסכמת הקבלן. 

 .(א') 19סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד:  מקור

 הבראה 
1.39   ₪ 

 

1.39   ₪ 

 

₪ ליום.   432.27עומד על    2021באפריל    1ערך יום הבראה החל מיום  

תעריף יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל 

, או 2013של השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד חודש אפריל  

 לפי הגבוה ביניהם.   -על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה  

ה הבראה  לדמי  ההבראה הזכאות  דמי  הראשון.  העבודה  מיום  ינה 

ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה. תעריף זה כולל 

 בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה והמחלה.

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

 להיקף משרה מלאה.

 להלן. 4.6  ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

התשע"דמקור:   הניקיון,  בענף  ההרחבה  הוראת .  11סעיף    ,2014- צו 

 .13.3.1, מס'  ש"תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופ

 פנסיה 
2.46   ₪

)7.5% ( 

2.49   ₪

)7.5%  ( 

לקופת  כהגדרתה גמל, הפרשה  לפנסיה,  לקצבה  חוק ב המשולמת 

על תעשה   , 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות   מהיום הראשון, החל  שם העובד

 צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה. ה' ל6סעיף  למרות  זאת  (

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

 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

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

 להפריש גם תמורת עבודה זו. 

התשע"ד:  מקור הניקיון,  בענף  ההרחבה   וצו,  9ף  סעי  ,2014-צו 
 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט "הגדלת בדבר ההרחבה
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ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 ניקיון ואחראי ניקיון
 מקור החישוב 

שנת ותק 

 ראשונה 

שנת ותק 

 שנייה

 פיצויים
2.74₪ 

)8.33%( 

2.77   ₪

)8.33%( 

ב כהגדרתה  לפיצויים,  גמל  לקופת  שירותים הפרשה  על  הפיקוח  חוק 

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

הראשון למרות   מהיום  זאת  ההתקשרות.  ביצוע  לצורך  להעסקתו 

 צו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.ה' ל6בסעיף  האמור  

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

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

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

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

 , לפי העניין).  150%או  

ביום   עבד  שהעובד  להפריש   - המנוחה  במקרה  יש  היסוד  שכר  בגין 

 . 6%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש    8.33%

צו ההרחבה בענף הניקיון,  , ו1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  : מקור

 . 9בסעיף  ,2014-התשע"ד

ביטוח 

 לאומי 

  1.17   ₪

)3.55%( 

1.18    ₪

)3.55%( 

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

 . 7.6%לשכר זה משולם  

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך 

עד   משתכרים  העובדים  שמרבית  העובדה  בשל  מהשכר   60%וזאת 

 הממוצע במשק.  

כמפורט   נוספים,  מרכיבים  על  משולם  לאומי  הביטוח ביטוח  בחוק 

התשנ''ה משולב],  [נוסח  היסוד,  1995-הלאומי  לשכר  מעבר  : כגון, 

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

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

קרן 

 השתלמות 

2.46   ₪

)7.5% ( 

2.47   ₪

)7.5% ( 

מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה הקבלן   .1

יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות 

וארגוני הניקיון   ידי ההסתדרות  על  לעת  ויופקדו בקרן שתיבחר מעת 

 ותהווה קרן ברירת מחדל. 

(גם עבור   לעיל ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב   .2

ההפרשה  הבראה.  דמי  בתוספת  לעיל)  מהשכר  גבוה  ששכרם  עובדים 

 תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

או  .3 נוספות  בשעות  עבודה  עבור  תבוצע  לא  ההפרשה  כי  יובהר 

תתבצע  כלומר,  המנוחה.  ביום  עבודה  עבור  המשולם  הגמול  עבור 

 עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.   הפרשה רק 

 . 10סעיף    ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד  מקור: 
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ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 ניקיון ואחראי ניקיון
 מקור החישוב 

שנת ותק 

 ראשונה 

שנת ותק 

 שנייה

סה"כ עלות 

שכר שעה 

 מינימלית 

41.69  ₪ 42.15  ₪  

 

 

 רכיבי שכר נוספים 

 נסיעות 

על פי עלות 

הנסיעה 

בפועל ועד 

לתקרה 

הקבועה בצו 

 ההרחבה 

על פי עלות 

הנסיעה 

בפועל ועד 

לתקרה 

הקבועה בצו 

 ההרחבה 

הנסיעות   לתקרה יהיה  תשלום  עד  בפועל,  הנסיעות  עלות  פי  על 

₪ ליום   22.6 המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא

 עבודה.

נסיעה   מקור:  בהוצאות  המעסיק  השתתפות  בדבר  הרחבה  צו 

 לעבודה. 

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר הוצאות 

 נסיעה 

)5%( )5%( 

מהיום  החל  העובד,  שם  על  אישית  פנסיה  לקרן  יעשו  לגמל  הפרשות 

 הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד.  

 ). 3(ב)(  9סעיף    ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד  מקור: 

 מחלה 

על פי ימי 

מחלה בפועל 

ובהתאם לכל 

 דין

על פי ימי 

מחלה בפועל 

ובהתאם לכל 

 דין

  .1976-חוק דמי מחלה ההתשל"ותשלום זה יבוצע בהתאם ל

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, פיצויים, קרן 

 השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי).

התשל"ו  :מקור מחלה,  דמי  ו1976-חוק  בענף ,  ההרחבה  צו 

 .14סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

 

 הניקיון בהתקיים תנאים מסוימים, כמפורט להלן:תשלומים נוספים המשולמים לעובדי חברת   .4

 -במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה  -  עבודה בשעות נוספות  .4.1

משכר היסוד ותוספת הוותק. בגין השעה   1.25באותו יום עבודה (יום חול), שכר עבודה של   10-ו  9

   משכר היסוד ותוספת הוותק.  1.5לעובד שכר של    באותו יום עבודה (יום חול), יש לשלם   11  -ה

ימי חופשה על   3  -חודשי עבודה ומעלה ל  6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק    -   חופשת נישואין .4.2

 חשבון הקבלן, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו

כאי ימים ויהיה ז 7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  –ימי אבל  .4.3

 לשכר מלא בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות   - היעדרות ביום הזיכרון   .4.4

איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע 

 משכרו.מחופשתו או לנכות 
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4.5. ) שנתית  הניקיוןחופשה  בענף  ההרחבה  סעיף  צו  בשכר,   –)  15,  שנתית  לחופשה  זכאי  עובד  כל 

 כמפורט להלן: 

מספר שנות ותק אצל הספק או  

 נת"ע (לפי הגבוה)

מספר ימי החופשה 

השנתיים בשבוע עבודה 

 ימים   5של  

מספר ימי החופשה 

השנתיים בשבוע עבודה 

 ימים   6של  

 14 12 4עד    1

5 13 15 

6 18 20 

 21 19 8עד    7

 26 23 ואילך   9

 כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן:   –) 11, סעיף  צו ההרחבה בענף הניקיוןהבראה ( .4.6

מספר שנות ותק אצל הספק או נת"ע (לפי 

 הגבוה) 
 מספר ימי ההבראה 

 7 השנים הראשונות  3

 9 10עד    4

 10 15עד    11

 11 19עד    16

 12 24עד    20

 13 ואילך   25

4.7. ) במזנון במקום העבודה  הניקיון סבסוד ארוחות  בענף  ובאתר   –)  12, סעיף  צו ההרחבה  במידה 

העבודה של המזמינה קיים מזנון והמזמינה מסבסדת ארוחות לעובדיה במזנון זה, עובדי חברת 

חברת   בסבסוד  לרכוש,  זכאים  שאותו הניקיון  הסכום  תמורת  מזנון  באותו  ארוחה  הניקיון, 

 משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי המזמינה.

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון    -מענק מצוינות   .4.8

מידה להענקת מענק הודעה, "אמות  מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה, ב 

  מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם   1%גובה המענק יהיה   .4.8.1

בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל), גמול בעד עבודה בשעות 

 להם) וקצובת הנסיעה.  נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם  .4.8.2

 המענק. 

פיצויי   .4.8.3 לעניין  בחשבון  יובא  לא  ועניין,  דבר  לכל  שכר  מהווה  אינו  שישולם  המענק 

פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת 

 זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).  גמל ובכלל

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח), יעודכן על פי שיעור השינוי שבין   - שי לחג   .4.9

ינואר   לבין מדד חודש  לחג,  ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי  (יש   2013מדד חודש 
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לפי הגבוה ביניהם.   -המדינה  ₪), או על פי התעריף המעודכן בשירות    212.5להצמיד את התעריף  

₪. השי לא יוענק בטובין או בשווה   215.86  הוא בסך של, גובה השי לחג  המכרזנכון ליום פרסום  

 כסף (כגון תלושי קנייה):

החודשים   3  - שעות בחודש בממוצע ב  93משרה או שעבד לפחות    50%  -לפחות ב  המועסקעובד  

עסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המו

 החודשים שקדמו למתן השי. 3  - לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב
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  1/נספח י"א 
 עלות ערך שעת עבודה מינימאלית לעובד בתחום האבטחה 

 

המכרז איננו כולל דרישה להעמדת עובדי שמירה ייעודיים לנת"ע, אלא רק פקידי קבלה ושירותי מוקד וסיור.   .1

של רכיבי השכר אשר על הספק לשלם   המינימאליחרף זאת, למען הזהירות בטבלה להלן יובא פירוט הערך  

ועשויים ליתן שירותי   לעובדים מטעמו המועסקים בתחום השמירה (לרבות סיירים שיועסקו במוקד השמירה 

 סיור במשרדי נת"ע). 

שכר  .2 משינוי  הנובעים  השונים,  בתעריפים  שינויים  ייתכנו  המכרז.  פרסום  למועד  נכונים  שלהלן  הסכומים 

בכל מקרה לעמוד על המעסיק  המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. למען הסר ספק יובהר, כי  

ין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או הנובעות מכל חוק, ד  ובהתחייבויותי

לפעול  יש  הדין,  הוראות  לעומת  העובד  עם  מטיב  בטבלה  המרכיב  בו  במקום  כן,  כמו  חסר.  באופן  מופיעות 

 בהתאם לטבלה.

 

 

ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 שמירה 

 מקור החישוב  

 ₪   29.12 שכר יסוד 

החודשי   היסוד  השמירה, שכר  עובדי  על  ולאחראי  שמירה  לעובד 

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

 ₪ לשעת עבודה. 29.12עבור משרה מלאה, קרי  

 .22.12.2016צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום    :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה

 שנתית 

1.34   ₪ 

)4.62%( 

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

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א ל

 להלן.  3.5  ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

 . 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א:  מקור

 .15, סעיף  02.10.2014והאבטחה מיום  צו הרחבה בענף השמירה  

 

 חגים 
1.01   ₪ 

)3.46%( 

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

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

 המעסיק. 

, סעיף 02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום    מקור:

19. 
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ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 שמירה 

 מקור החישוב  

 הבראה 
1.38   ₪ 

 

 ₪ ליום.   432עומד על    2021ביוני   1ערך יום הבראה החל מיום  

ההבראה  דמי  הראשון.  העבודה  מיום  הינה  הבראה  לדמי  הזכאות 

 ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה. 

זה   החופשה תעריף  החג,  ימי  עבור  גם  הבראה  תשלום  בתוכו  כולל 

  והמחלה.

ה לא ישולם עבור העסקה מעבר יובהר כי רכיב השעה של דמי ההברא

 להיקף משרה מלאה. 

 להלן. 3.6  ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :  מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .13.3.1, מס' " ונופשהוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה  

 פנסיה 
2.46   ₪ 

)7.5% ( 

לקופת  .1 כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה  לפנסיה,   לקצבה 

(קופות שירותים על הפיקוח חוקב - ה"גמל), התשס פיננסיים 

העובדתעשה    ,0052 שם  החל  על  הראשון,  להעסקתו   מהיום 

לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת בהתאם לכללים הנהוגים לגבי  

ההסתדרות  ידי  על  המיוצגים  הדירוגים  בכלל  מדינה,  עובדי 

 הכללית. 

חג,   .2 ימי  יסוד בתוספת דמי הבראה,  על שכר  ההפרשה תתבצע 

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

ות או שעבד ביום המנוחה יש במקרה שבו העובד עבד שעות נוספ .3

 להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

 צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.   : מקור

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  
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ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 שמירה 

 מקור החישוב  

 פיצויים
2.74   ₪ 

)8.33%( 

ב  .1 כהגדרתה  לפיצויים,  גמל  לקופת   על הפיקוח חוקהפרשה 

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

ביצוע  לצורך  להעסקתו  הראשון  מהיום  החל  העובד, 

צו ההרחבה [נוסח ה ל6סעיף  ב ההתקשרות. זאת למרות האמור  

 משולב] לפנסיה חובה. 

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג,   .2

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

זו   .3 בגין עבודה  יש להפריש  נוספות  במקרה שהעובד עבד שעות 

הנוספת 6%בלבד   העבודה  בעד  יהיה  זה  הפרשה  שיעור  כי  יובהר   .

 , לפי העניין). 150%או   125%שבוצעה (

המנוחה  במקר  .4 ביום  עבד  שהעובד  יש   - ה  היסוד  שכר  בגין 

 . 6%לעבודה בשבת יש להפריש   התוספת ובגין    8.33%להפריש  

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

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  

ביטוח 

 לאומי 

1.17   ₪ 

)3.55%( 

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

 . 7.6%לשכר זה משולם  

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך, 

עד   משתכרים  העובדים  שמרבית  העובדה  בשל  מהשכר   60%וזאת 

 הממוצע במשק.  

ב כמפורט  נוספים,  מרכיבים  על  משולם  לאומי  הביטוח ביטוח  חוק 

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

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

 .1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה:  מקור
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ערך רכיב שכר שעתי לעובד 

 שמירה 

 מקור החישוב  

קרן 

 השתלמות 

2.46   ₪ 

)7.5% ( 

הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן   2014בנובמבר    1החל מיום   .1

השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד 

אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים, גם אם לא 

 הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות. 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו   .2

עבור  הבראה.   (גם  דמי  בתוספת  לעיל)  מהשכר  גבוה  ששכרם  עובדים 

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 

או  .3 נוספות  בשעות  עבודה  עבור  תבוצע  לא  ההפרשה  כי  יובהר 

תתבצע  כלומר,  המנוחה.  ביום  עבודה  עבור  המשולם  הגמול  עבור 

 הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.  

חת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות א .4

 לקרן השתלמות לעובדים. 

 04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום  :  מקור

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום   

סה"כ עלות 

שכר שעה 

 מינימלית 

41.68₪   

 

 רכיבי שכר נוספים 

 נסיעות 

על פי עלות 

הנסיעה 

בפועל ועד 

לתקרה 

הקבועה בצו 

 ההרחבה 

על פי עלות 

הנסיעה 

בפועל ועד 

לתקרה 

הקבועה בצו 

 ההרחבה 

לתקרה  עד  בפועל,  הנסיעות  עלות  פי  על  יהיה  הנסיעות  תשלום 

₪ ליום   22.6 המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא

 עבודה.

השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה  צו הרחבה בדבר    מקור: 

 . לעבודה 

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר הוצאות 

 נסיעה 

)5%( )5%( 

מהיום  החל  העובד,  שם  על  אישית  פנסיה  לקרן  יעשו  לגמל  הפרשות 

 הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד.  

 . ) 3(ב)(  9סעיף    ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד  מקור:
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 מחלה 

על פי ימי 

מחלה בפועל 

ובהתאם לכל 

 דין

על פי ימי 

מחלה בפועל 

ובהתאם לכל 

 דין

אולם על   .1976-חוק דמי מחלה ההתשל"ותשלום זה יבוצע בהתאם ל 

אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל 

ובסה"כ   -חודש שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה  

ום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל י  130  - ימי מחלה אך לא יותר מ  24

 העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה. 

 

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, פיצויים, קרן 

 השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי).

התשל"ו  :מקור מחלה,  דמי  ו1976-חוק  בענף ,  ההרחבה  צו 

 .14סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

 

 בהתקיים תנאים מסוימים, כמפורט להלן:  השמירהתשלומים נוספים המשולמים לעובדי חברת   .3

במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על   - עבודה בשעות נוספות   .3.1

 . פי החוק וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

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

 כדלקמן:

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

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

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

ימים ויהיה זכאי  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  –ימי אבל  .3.3

 לשכר מלא בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות   - היעדרות ביום הזיכרון   .3.4

ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו  

בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת זוג/ אחיו/   - מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו"  

 .אחותו/ סבו/ סבתו

3.5. ) שנתית  בענף  חופשה  ההרחבה  סעיף  השמירהצו  בשכר,   –)  15,  שנתית  לחופשה  זכאי  עובד  כל 

 להלן: כמפורט  

מספר שנות ותק אצל הספק או  

 נת"ע (לפי הגבוה)
 מספר ימי חופשה

 ימי עבודה   12 4עד    1

 ימי עבודה   13 5

 ימי עבודה   18 6

 ימי עבודה   19 8עד    7

 ימי עבודה   23 ואילך   9
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קבלנים   -   הבראה .3.6 אצל  או  הקבלן  אצל  שצבר  לוותק  בהתאם  הבראה,  לדמי  זכאי  יהיה  העובד 

  , בהתאם לאמור להלן: בנת"עאחרים  

מספר שנות ותק אצל הספק או נת"ע (לפי 

 הגבוה) 
 מספר ימי ההבראה 

 7 השנים הראשונות  3

 9 10עד    4

 10 15עד    11

 11 19עד    16

 12 24עד    20

 13 ואילך   25

 

מצטיינים, על בסיס   ם ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי - מענק מצוינות  .3.7

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה, ב

   בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

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

בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל), גמול בעד עבודה בשעות 

 נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת הנסיעה. 

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם  .3.7.2

 המענק. 

פיצויי  המענ .3.7.3 לעניין  בחשבון  יובא  לא  ועניין,  דבר  לכל  שכר  מהווה  אינו  שישולם  ק 

פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת 

 גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).

ריף המעודכן גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) יעודכן על פי התע  -שי לחג   .3.8

יוענק   212.5בשירות המדינה. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על   ₪. השי לא 

 בטובין או בשווה כסף (כגון תלושי קנייה).

החודשים   3  - שעות בחודש בממוצע ב  93משרה או שעבד לפחות    50%  -עובד המועסק לפחות ב

עסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המו

 החודשים שקדמו למתן השי. 3  - לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב
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 ערבות ביצוע של הספק לתקופת ההסכם  –'  בי נספח 
 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 מ "ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"נת

 , חולון 26רח' הרוקמים 
 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________הנדון: 

 

), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם  "ספקה"על פי בקשת ____________________ (להלן:   .1
של   כולל  לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  סכום  כל     __________. לכם 

הערבות"(להלן:   לעמידת"סכום  בקשר  ההסכם    ובהתחייבויותיהספק  של    ו),  פי  למתן על 
,  שירותי מוקד וסיור של מבנה ומערכות משרדי נת"ע ו  ניהול, תפעול, אחזקה, ניקיוןשירותי  

 מספר ________ מיום ___________. 

ראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, האנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם   .2
ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, ) ימים  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( 

 לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

שתהיה   .3 יכול  זה,  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

לתנאים    כל .4 בהתאם  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ישולם  זו  ערבות  פי  על  שיידרש  סכום 
 הבאים:
לצרכןמחיריה"מדד    –"מדד"   המרכזית ם  הלשכה  ידי  על  חודש  מידי  שמתפרסם  כפי   "
  פיו ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באו  לע  וםפרס  דלאו במידה ויח   טיקהלסטטיס

  וף אחר.או המדד שיפורסם על ידי ג
למדד"   _________    -"צמוד  חודש  מדד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,   הסכום 

(הינ  שפורסם  ______ מועד    וביום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  לבין  נקודות)   _______
 . לוםהתש

חייבים  .5 לא תהיו  זה  ובכלל  ובלתי מותנית,  אוטונומית  היא  זה  ערבות  לפי כתב  התחייבותנו 
 . מהספקק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום  להסביר, לנמ

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו על ליום _________.  .7

 

     בכבוד רב,

 

 _________ ______________בנק __ 
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 המכרז תנאי  –'  גינספח 
 ידי הספק)-חתומות על ,(בתוספת הבהרות למכרז, אם היו
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	טופס מספר 9/א' - טופס ההצעה הכספית  [ההצעה הכספית תוכנס למעטפה סגורה נפרדת שתיקרא "הצעה כספית"  אשר תוכנס למעטפת ההצעה הכללית]
	ההצעה הכספית
	(כל המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ)
	הערות והנחיות לעניין ההצעה הכספית:
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	מכרז אחזקה - הסכם ונספחים - 27-4-22-V001
	נספח ב' 1 – תנאים כלליים
	1. תאור העבודה כללי
	1.1. העבודה כוללת ביצוע עבודות ושירותים שונים בתחום הניהול, אדמיניסטרציה, מוקד מודיעין, שירותי מוקד וסיור, ניקיון ואחזקה של משרדיה ומערכותיה של נת"ע, כמפורט בנספח ב' 2 להסכם (מפרט מיוחד) להלן.
	"משרדי נת"ע" במסגרת הסכם זה כוללים: (1) משרדי נת"ע הנמצאים במרכז עזריאלי חולון, ברח' הרוקמים 26, ומשתרעים על פני שטח של כ-8,491 מ"ר (להלן: "משרדי נת"ע בחולון"); ו- (2) משרדים המשמשים את נת"ע הממוקמים בדרך מנחם בגין 155 בתל אביב, בשטח כולל של 1,500 מ"ר...
	1.2. להלן תיאור תמציתי של תכולת העבודה:
	1.2.1. תחזוקת המשרדים ומערכותיהם בחלקים הפנימיים של משרדי החברה, כדוגמת קירות, תקרות ביניים, חיפויים אחרים, דלתות, מערכת בקרת כניסה למשרדים (מעברים מהירים ככל שיותקנו) וחלונות, מערכות כדוגמת חשמל (בדיקות ארונות חשמל ע"פ תקן/חוק החשמל), ואחזקת מערכות כ...
	1.2.2. הפעלת מוקד תחזוקה אינטרנטי.
	1.2.3. שירותי ניקיון והדברה.
	1.2.4. שירותי מוקד וסיור בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.
	1.2.5. שירותי מוקד מודיעין (פקידי קבלה).
	1.2.6. שירותי שליחויות פנימיות, עבודות סבלות פנימיות במשרדי החברה והתקנות.
	1.2.7. סידור מחסן, הנפקת ציוד מהמחסן ומהארכיב אל המשרד.
	1.2.8. הכנת ציוד נדרש לסיורים.
	1.2.9. אחזקה שוטפת ומונעת למערכות הייעודיות, כהגדרתן להלן.
	1.3. מובהר, כי שירותי הניהול, האחזקה והתפעול במסגרת הסכם זה, כוללים את ביצוע כל עבודות האחזקה והתחזוקה, לרבות אחזקה מונעת, אחזקה שוטפת ואינה שוטפת, תחזוקת שבר ותיקון ליקויים לכלל התשתיות, המערכות והציוד המותקנים במשרדי נת"ע, לרבות חלונות, תקרות ביניים...
	1.4. במסגרת אחריות הספק כאמור, על הספק לתקן כל חלק ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי, לרבות בעקבות שימוש רגיל, בלאי, התיישנות, חבלות ופגיעות בזדון או בשוגג, ביודעין, או שלא ביודעין, גניבות, שריפות וכל סיבה שהיא, גם אם לא הוזכרה לעיל, והכל...
	1.5. השירותים יתבצעו תוך פרקי זמן, בבטיחות ובטיב כמפורט להלן.
	1.6. הקבלן יפעיל צוות מינימלי במקצועות ובעלי כישורים כמפורט בהמשך במסמך זה. עובדים אלו יתייצבו במשרדי החברה (נת"ע) ויפעלו לביצוע כל העבודות הנדרשות.
	2. הגדרות
	2.1. "המזמינה": חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ;
	2.2. "ביצוע העבודה": כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות השלמתה, בדיקתה והרצתה;
	2.3. "השירותים" או "סל השירותים": כל השירותים נשוא ההסכם, כמפורט בין היתר בנספח ב' זה (נספח ב'1 ונספח ב' 2), לרבות ומבלי למעט הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, ניקיון, הדברה, שרותי מוקד מודיעין ושרותי מוקד וסיור, ביצוע פעולות המשמשות ו/או שנועדו לשמש ו/או ל...
	2.4. "ההסכם": ההסכם ההתקשרות שבין המזמינה לבין הספק, שנספח ב' זה מהווה חלק בלתי-נפרד ממנו;
	2.5. "המשרדים": כהגדרתם בסעיף 1.1 לנספח זה לעיל;
	2.6. "המנהל": מנהל מחלקת לוגיסטיקה של נת"ע או מי מטעמו;
	2.7. "המפקח" או "מנהל העבודה": האדם שמתמנה או מוסמך מזמן לזמן ע"י הספק לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה, וכן מי שהתמנה על ידי הספק למלא את מקומו בעת העדרו;
	2.8. "מנהל האתר": כהגדרת מונח זה בהסכם (בסעיף 6.13);
	2.9. "המציע הזוכה" או "הספק" או "הקבלן" או "קבלן האחזקה": מי שיזכה במכרז ואיתו ייחתם ההסכם;
	2.10. "מוקד חיצוני של הקבלן": משמעו מוקד חיצוני שיוקם במשרדי הקבלן לקבלת קריאות כמפורט בסעיף 14 להלן;
	2.10. "מוקד חיצוני של הקבלן": משמעו מוקד חיצוני שיוקם במשרדי הקבלן לקבלת קריאות כמפורט בסעיף 14 להלן;
	2.10. "מוקד חיצוני של הקבלן": משמעו מוקד חיצוני שיוקם במשרדי הקבלן לקבלת קריאות כמפורט בסעיף 14 להלן;
	2.11. "מוקד לתקלות": משמעו מערכת לניהול מערך התחזוקה הממוחשב, קליטת ההודעות על תקלות בכל הנושאים המטופלים והפצתן לצורך ביצוע העבודה;
	2.12. "קבלן משנה": קבלן המועסק על ידי הקבלן ועל חשבונו לצורך ביצוע עבודות שאין לקבלן הידע ו/או כוח האדם לבצען;
	2.13. "מערכת ייעודית": משמעה מערכת שהגורם שהתקינה הינו גם הקבלן המתחזק אותה לאורך זמן, כהגדרת סעיף 2.3.8 ("מערכות ייעודיות") לנספח ב' 2 (מפרט מיוחד). מובהר ומוסכם כי כל איזכור למערכת ייעודית מסוימת או פירוט מערכות ייעודיות לשם הדוגמא הינם לצורך האינדי...
	2.14. "עבודות נוספות": משמען, עבודות ושירותים שאינם נכללים במסגרת העבודות והשירותים המפורטים בנספחים ב' 1 וב' 2 להסכם ואשר מעצם טבעם והיקפם אינם נכללים במסגרת השירותים. ביצוען של עבודות נוספות כלשהן כפוף לדרישת המזמינה, מראש ובכתב, ותימחורן הינו כמפור...
	3. שמירת הרכוש
	3.1. הקבלן יהיה אחראי לשמירת הרכוש המצוי במשרדים ובכל מקום הנוגע לעבודתו. הקבלן יוודא כי עובדיו מיומנים בשימוש בכלי העבודה ובחומרים המשמשים לביצוע העבודה וכי ננקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה ונזקים למבנה על ציודו.
	3.2. כל נזק שייגרם לרכוש ע"י הקבלן או מי מעובדי הקבלן ו/או כל קבלן-משנה מטעם הקבלן (לרבות עובדי קבלן המשנה), יתוקן ע"י הקבלן על-חשבון הקבלן, בסמוך למועד האירוע ולא יאוחר משני (2) ימי עבודה. תיקון הנזק יבוצע כך, שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן שנפגע....
	4. [נמחק].
	5. הנחיות, תקנות והוראות
	הקבלן מתחייב לבצע בדיקות ולעדכן פעולותיו עפ"י הצווים וחוקי המדינה, הנחיות, תקנות והוראות המעודכנים ביותר. בנוסף, הספק יפעל לקבל מהמזמינה את ההנחיות וההוראות שיינתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל-פה.
	6. תאום עבודות ומניעת הפרעות
	7. הקבלן יפסיק ביצוע עבודות בשעות הפעילות במשך היום במידה וייווצרו הפרעות שאינן מאפשרות המשך פעולה סביר של נת"ע ועובדיה ויבצעו את העבודה בשעות שתגדיר המזמינה, ללא תשלום נוסף.
	8. מפגעי בטיחות
	9. סילוק פסולת
	9.1. הקבלן אחראי לפנוי הפסולת למתקן לפנוי פסולת מאותו סוג המצוי בבניין המשרדים.
	9.2. בעת ביצוע עבודה, הקבלן יסלק ממקום העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על-ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. במהלך ביצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת, מעת לעת, ובכל מקרה מידי יום מכל הפחים במשרדים, כך שלא ייווצר מכשול לעו...
	10. קבלני משנה וביצוע בדיקות ע"י בודקים מוסמכים
	10.1. הקבלן יחוייב להעסיק קבלני משנה מיוחדים לצורך ביצוע עבודות אחזקה מונעת ותיקון תקלות במערכות בהן אין לו הרשאה או הסמכה או ידע מתאים לביצוע העבודה.
	10.2. הקבלן יבחר את קבלני המשנה למערכות אלה ויפעילם כקבלן ראשי, באמצעות כוח האדם הקבוע, על חשבונו וללא חיוב נוסף. הקבלן יידרש להודיע על כך מראש ובכתב לנת"ע. לנת"ע שמורה הזכות לא לאפשר לקבלן להתקשר עם קבלן משנה מסוים למערכות אלה, משיקוליה, והקבלן הראשי...
	הקבלן יחויב לבצע את השירותים באמצעות קבלני משנה כאמור בסעיפים 10.1 ו- 10.2 לעיל בהתאם להוראות החלות ביחס אליו ובזמנים ובמועדים הקבועים בהסכם זה ביחס לשירותים הרלוונטיים לאותם קבלני משנה.
	10.3. הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש לכל סוג בדיקה על פי דין ו/או תקנה תוזמן במועד על ידי הקבלן.
	10.3. הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש לכל סוג בדיקה על פי דין ו/או תקנה תוזמן במועד על ידי הקבלן.
	10.3. הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש לכל סוג בדיקה על פי דין ו/או תקנה תוזמן במועד על ידי הקבלן.
	10.4. עלות בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ו/או עפ"י המפורט והנדרש יהיה על חשבונו של הקבלן.
	10.5. באחריות הקבלן לוודא ביצוע של כל הביקורות (כל אחת פרטנית עפ"י המועד הנדרש) באופן רציף.
	10.6. הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת. הבודק יתאם את הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למזמינה על המועד המתואם לבדיקה.
	10.6. הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת. הבודק יתאם את הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למזמינה על המועד המתואם לבדיקה.
	10.6. הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת. הבודק יתאם את הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למזמינה על המועד המתואם לבדיקה.
	10.7. בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יוזמנו ויופנו לביצוע בדיקות תקופתיות של מערכת גילוי אש ועשן וכיבוי אש, מערכות מיזוג אוויר, לוחות חשמל, קרינת לוחות חשמל, בדיקת קרינה סלולארית RF, בדיקת ראדון ארוכות טווח, שדות מגנטיים, קרינה משדות אלקטרומגנטיים ואחרים, ...
	10.8. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקה תרמוגרפית (צילום אינפרא אדום) ללוחות החשמל, פעם בשנה. הבדיקה תתבצע בעומס מלא (עד כמה שניתן), בסיומו יפיק הקבלן דו"ח ממעבדה מוסמכת הכולל אישור כיול.
	10.8. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקה תרמוגרפית (צילום אינפרא אדום) ללוחות החשמל, פעם בשנה. הבדיקה תתבצע בעומס מלא (עד כמה שניתן), בסיומו יפיק הקבלן דו"ח ממעבדה מוסמכת הכולל אישור כיול.
	10.8. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקה תרמוגרפית (צילום אינפרא אדום) ללוחות החשמל, פעם בשנה. הבדיקה תתבצע בעומס מלא (עד כמה שניתן), בסיומו יפיק הקבלן דו"ח ממעבדה מוסמכת הכולל אישור כיול.
	10.9. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת הארקה ללוחות החשמל, אחת לחמש שנים, ללא קשר לתחילת ההתקשרות עם המזמינה כאשר המועד הקובע לביצוע הבדיקה הבאה, הינו הבדיקה האחרונה שבוצעה במשרדים.
	10.10. בודקים מוסמכים מטעם הקבלן יוזמנו ויופנו לביצוע בדיקות תקופתיות של לוחות חשמל וכדומה.
	10.11. הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים המכניים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך ולפי העניין היועץ יצביעו עליהם. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך תחייב את הקבלן.
	10.12. תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח הבודק המוסמך יבוצעו ויתוקנו לפני שיפוג תוקף הבדיקה הקודמת על ידי הקבלן כנדרש בחוק מיום קבלת הדו"ח הרשמי של הבודק.
	10.13. ליקויים בעלי אופי בטיחותי שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמך והמסכנים את המשתמשים יבוצעו ע"י הקבלן מייד.
	10.14. הקבלן מתחייב כי הבודק יופיע ויבצע את הבדיקה/ות ללא איחור כנדרש.
	10.15. הקבלן מתחייב כי הבודק יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המזמינה.
	10.16. תשומת לבו של הקבלן והבודק מטעמו מופנית לאופי פעילות ועליו להתאים את עצמו לאפשרויות העבודה בהתאם להנחיית המזמינה.
	11. תיאום עם גורמים
	הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו (עבודות שבר ומונעת) בתאום מלא ותוך התחשבות מקסימלית בצרכי המערכות והעובדים המאכלסים את המשרדים, ויעשה כל שביכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך לתאם כאמור כל ניתוק של מערכות לצורך טיפול, להפעיל כלי עבו...
	12. אבדן או נזק
	12.1. אחריות הקבלן כוללת ביצוע כל עבודות התיקון לרבות אספקה, הרכבה, התקנה של כל חלק, אם נגנב ו/או פורקו/או ניזוק ע"י אחרים בזדון, באופן שאינו מהווה בלאי סביר.
	12.1. אחריות הקבלן כוללת ביצוע כל עבודות התיקון לרבות אספקה, הרכבה, התקנה של כל חלק, אם נגנב ו/או פורקו/או ניזוק ע"י אחרים בזדון, באופן שאינו מהווה בלאי סביר.
	12.1. אחריות הקבלן כוללת ביצוע כל עבודות התיקון לרבות אספקה, הרכבה, התקנה של כל חלק, אם נגנב ו/או פורקו/או ניזוק ע"י אחרים בזדון, באופן שאינו מהווה בלאי סביר.
	12.2. במקרה של אובדן או נזק כאמור בסעיף 12.1 לעיל, הקבלן ידווח למזמינה וימסור את כל הפרטים הנדרשים על היווצרותו /גילויו של הנזק. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן על פי הנחיות המזמינה את הנזק. במקרה שהעבודה בוצעה ע"י הקבלן, יקבל הקבלן תשלום עבור החלקים...
	12.3. במידה ולעבודה נדרשים עובדים שאינם מצוות העובדים הקבועים במבנים, יקבל הקבלן תשלום נפרד על-פי סעיפי החוזה, בכפוף לאישור מראש של נת"ע.
	13. הוצאת ציוד מחוץ למבנה
	14. מוקד חיצוני של הקבלן לקבלת קריאות מיוחדות
	14.1. הקבלן יפעיל מוקד חיצוני, במשרדיו, לקבלת קריאות והודעות טלפוניות על הצורך בקבלת עזרה וגיבוי לעבודות. המוקד יהיה מאויש בימים א' – ה', בין השעות 08:00 עד 17:00, ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 עד 13:00. המוקד יהיה מעודכן בכל פרטי ההסכם, ויאפשר ...
	למען הסר ספק, מובהר כי מוקד זה הינו חיצוני ומתקיים בנוסף למוקד לתקלות ולמנהל האתר שמשמש לכתובת לפניות נת"ע. מוקד זה אף ישמש כסיוע למנהל האתר בביצוע השירותים וקיום כל התחייבויות הספק בהתאם להסכם.
	14.2. מעבר לשעות הפעילות במוקד, יהיו בידי המנהל מטעם המזמינה מספרי טלפון של מנהל האתר ושל המפקח מטעם הספק, כך שניתן יהיה להשיגם ולהזעיקם.
	15. רישום נוכחות עובדים
	15.1. הקבלן אחראי כי עובדיו יחתימו כרטיסי נוכחות באופן שתורה להם המזמינה, לרבות דרישה כי הקבלן יתקין במשרדי המזמינה שעון נוכחות על חשבונו.
	15.1. הקבלן אחראי כי עובדיו יחתימו כרטיסי נוכחות באופן שתורה להם המזמינה, לרבות דרישה כי הקבלן יתקין במשרדי המזמינה שעון נוכחות על חשבונו.
	15.1. הקבלן אחראי כי עובדיו יחתימו כרטיסי נוכחות באופן שתורה להם המזמינה, לרבות דרישה כי הקבלן יתקין במשרדי המזמינה שעון נוכחות על חשבונו.
	15.2. עובד שלא ידווח, ייחשב לצורך ההתקשרות שבין המזמינה לבין הקבלן כאילו לא התייצב לעבודה. הדיווחים לא ישמשו לצורך תשלום שכרם של העובדים, אלא להוכחת נוכחותם בלבד.
	15.3. הקבלן אחראי לנהל רישום שעות גם של מי שמועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע עבודות ושירותים עבור המזמינה, גם אם העובד אינו עובד דרך קבע במשרדי המזמינה או שאינו מועסק באופן ישיר על ידי הקבלן.
	16. הודעה על תקלות
	16.1. עובדי הקבלן יודיעו על תקלות המתרחשות במשרדים למנהל מטעם המזמינה ולמנהל האתר. מנהל האתר יודיע למוקד הקבלן על התקלות שדווחו לה ו/או מוקד אחר לפי החלטת המזמינה.
	16.2. מוקד הקבלן יפעיל כנדרש את עובדי האחזקה, הניקיון וההדברה. בתום העבודה יודיע מוקד הקבלן למנהל האתר ולמנהל מטעם המזמינה על סיום העבודה, ומנהל האתר יעדכן זאת במערכת מוקד לתקלות. אי הודעה כאמור תיחשב כאי ביצוע העבודה ועשויה לגרור קנס, הכל בהתאם לשיקו...
	17. מדים אחידים
	17.1. הקבלן יספק מדים אחידים לעובדים. המדים ישמשו את העובדים בכל עת הימצאותם במשרדים. המדים יישאו את שם הקבלן ויוצמדו אליהם תגי זיהוי עם שם מלא של העובד. עובדי הניקיון והאחזקה נדרשים ללבוש חולצה עליה מוטבע שם הקבלן. ככל שיוסכם כי פקידי הקבלה (מודיעין)...
	17.1. הקבלן יספק מדים אחידים לעובדים. המדים ישמשו את העובדים בכל עת הימצאותם במשרדים. המדים יישאו את שם הקבלן ויוצמדו אליהם תגי זיהוי עם שם מלא של העובד. עובדי הניקיון והאחזקה נדרשים ללבוש חולצה עליה מוטבע שם הקבלן. ככל שיוסכם כי פקידי הקבלה (מודיעין)...
	17.1. הקבלן יספק מדים אחידים לעובדים. המדים ישמשו את העובדים בכל עת הימצאותם במשרדים. המדים יישאו את שם הקבלן ויוצמדו אליהם תגי זיהוי עם שם מלא של העובד. עובדי הניקיון והאחזקה נדרשים ללבוש חולצה עליה מוטבע שם הקבלן. ככל שיוסכם כי פקידי הקבלה (מודיעין)...
	17.2. הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו בכל עת בבגדים שלמים, נקיים ומגוהצים. במקרה של הפרת חובה זו, מצד הקבלן או מי מעובדיו, המזמינה תהא רשאית לנקוט בכל פעולה אשר תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט, ואף באופן מיידי (לרבות הטלת קנס על הקבלן, הרחקת ...
	18. השתתפות בישיבות
	19. הכנת אירועים
	20. שמירה על סודיות
	21. השלמה, החלפה של עובדים
	21.1. הקבלן יוודא כי עובדיו לא יוחלפו לעיתים תכופות.
	21.2. הקבלן ימלא תוך 24 שעות את מקומו של כל עובד אשר ייעדר מהעבודה כתוצאה מקושי בלתי צפוי. אין האמור כולל היעדרות מתוכננת כחופשה, מחלה, מילואים או כל סיבה שהיא. במקרים של היעדרות מתוכננת חייב הקבלן להשלים את מקום העובד, מייד עם תחילת ההיעדרות. גם בתקו...
	21.3. העובד המחליף יהיה בעל אותם כישורים, לפחות, כשל העובד שנעדר. במידה ולא יוצב עובד מחליף כנדרש לעיל, לא ישולמו ימי העבודה ועל הקבלן יוטלו פיצויים מוסמכים, כמפורט בסעיף 10.5 (הורדות בגין אי ביצוע או ביצוע חסר) לנספח ב'2 להסכם, להלן.
	21.4. החלפה של עובד קבוע בעובד קבוע או זמני אחר, תלווה בהדרכה מתאימה כאמור לעיל ובחפיפה של ארבעה ימים לפחות ביניהם או לחילופין בחפיפה עם עובד מומחה של הקבלן המכיר היטב את המשרדים. החפיפה תתבצע כאמור על-ידי הקבלן ועל חשבונו.
	21.5. זכות המזמינה לדרוש החלפת עובד, הן עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי התאמה לעבודה או לתנאי הצעת המחיר. מנהל מטעם המזמינה לא יהיה חייב להצדיק את החלטתו ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על החלטת המזמינה. החלפת העובד תתבצע כמפורט בסעיף זה.
	21.6. הקבלן ידריך את העובדים הקבועים הפועלים מטעמו במשרד ואת כל העובדים המיועדים להחלפתם בהעדרם, בכל הקשור להכרת המבנה והמערכות על בוריים. ההדרכה תכלול ידיעה מקיפה של אופן ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה המונעת, תיקון התקלות, נוהלי אספקת חלקים וחומרים, קש...
	21.6. הקבלן ידריך את העובדים הקבועים הפועלים מטעמו במשרד ואת כל העובדים המיועדים להחלפתם בהעדרם, בכל הקשור להכרת המבנה והמערכות על בוריים. ההדרכה תכלול ידיעה מקיפה של אופן ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה המונעת, תיקון התקלות, נוהלי אספקת חלקים וחומרים, קש...
	21.6. הקבלן ידריך את העובדים הקבועים הפועלים מטעמו במשרד ואת כל העובדים המיועדים להחלפתם בהעדרם, בכל הקשור להכרת המבנה והמערכות על בוריים. ההדרכה תכלול ידיעה מקיפה של אופן ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה המונעת, תיקון התקלות, נוהלי אספקת חלקים וחומרים, קש...
	21.7. המזמינה תהיה רשאית לבחון כל עובד לגבי ידיעותיו על אחזקת המתקנים, תפעולם ותיקונם.
	21.8. עובד שלא יענה לקריטריונים של הבחינה, יוחלף בעובד אחר. בתקופת החפיפה ועד לבחינת העובד החדש, יציב הקבלן עובד מומחה מטעמו ועל חשבונו. אי-הצבת עובד מומחה זמני כאמור תיחשב כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו על כל המשתמע מכך.
	21.8. עובד שלא יענה לקריטריונים של הבחינה, יוחלף בעובד אחר. בתקופת החפיפה ועד לבחינת העובד החדש, יציב הקבלן עובד מומחה מטעמו ועל חשבונו. אי-הצבת עובד מומחה זמני כאמור תיחשב כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו על כל המשתמע מכך.
	21.8. עובד שלא יענה לקריטריונים של הבחינה, יוחלף בעובד אחר. בתקופת החפיפה ועד לבחינת העובד החדש, יציב הקבלן עובד מומחה מטעמו ועל חשבונו. אי-הצבת עובד מומחה זמני כאמור תיחשב כהיעדרות העובד הקבוע מעבודתו על כל המשתמע מכך.
	22. גיבוי ותגבור
	22.1. הקבלן יגבה ויתגבר על חשבונו את הצוות הקבוע, ככל הנדרש לצורך ביצוע משימותיהם באמצעות עובדים מומחים, קבלני משנה וכלי עבודה מיוחדים. צוותי התגבור של הקבלן יענו לכל קריאה לסיוע בתחום הנמצא באחריותו, כאשר העובד הקבוע אינו מצליח/ מסוגל לבצע את המשימה ...
	22.2. הקבלן יהיה אחראי לצייד את צוות התגבור בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה, לרבות כלי עבודה מיוחדים. בנוסף, ולהדגשת האמור לעיל, וכמצוין בסעיפים הקודמים, כל השעות הנוספות שיידרשו לצורך סיום העבודות שבתכניות העבודה במקצועות השונים, נכללות בגבוי ול...
	23. אמצעי קשר
	23.1. הקבלן יצייד על חשבונו את כל עובדיו לרבות המפקח מטעם הקבלן, מנהל האתר, מפקחי הניקיון ועובדי הניקיון בטלפונים סלולריים כך שיתאפשר להשיגם בכל עת.
	23.2. באחריות הקבלן לספק לנת"ע פרטי קשר של כל עובדיו כאמור, לרבות פרטי ההתקשרות עם מוקד החיצוני של הקבלן, שירותי המוקד והסיור ומוקד המודיעין וכל קבלן משנה נוסף אשר מהותי לביצוע השירותים על ידי הקבלן.
	23.2. באחריות הקבלן לספק לנת"ע פרטי קשר של כל עובדיו כאמור, לרבות פרטי ההתקשרות עם מוקד החיצוני של הקבלן, שירותי המוקד והסיור ומוקד המודיעין וכל קבלן משנה נוסף אשר מהותי לביצוע השירותים על ידי הקבלן.
	23.2. באחריות הקבלן לספק לנת"ע פרטי קשר של כל עובדיו כאמור, לרבות פרטי ההתקשרות עם מוקד החיצוני של הקבלן, שירותי המוקד והסיור ומוקד המודיעין וכל קבלן משנה נוסף אשר מהותי לביצוע השירותים על ידי הקבלן.
	24. קבלת המשרדים ע"י נת"ע מהקבלן בגמר תקופת הסכם זה
	24.1. שישים יום לפני תום מועד תקופת הסכם זה, יתקיים סיור סופי בכל המבנה והמתקנים המתוחזקים על-ידי הקבלן במסגרת הסכם זה, ובו ישתתפו נציגי נת"ע, הקבלן היוצא והקבלן שיחליפו.
	24.2. חובת הקבלן היוצא (הקבלן שהינו צד להסכם זה) לסייע לקבלן החדש לסקור את כל המתקנים במשך יומיים מלאים וזאת, על-ידי הפעלת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.
	24.3. הקבלן החדש, לאחר בחינת המבנה והמתקנים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו למנהל. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה ובמערכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן היוצא כחלק ממטלותיו על פי תנאי ההסכם והמכרז. נציג נת"ע יהיה הפוסק האחרון לצורך חיוב הביצוע על הק...
	24.4. במידה והקבלן לא ימלא אחר הוראות דו"ח הביקורת, רשאית נת"ע להורות לבצע את העבודה האמורה על-ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן (שהינו צד להסכם זה), ונת"ע תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 17% (שייחשבו כהו...
	24.5. ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן להמשיך לפעול מעבר לתקופת ההסכם, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.
	24.6. במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן היוצא את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן היוצא לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בהסכם, על חשבונו, ללא תשלום נוסף. הקבלן החדש יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית.
	24.6. במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן היוצא את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן היוצא לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בהסכם, על חשבונו, ללא תשלום נוסף. הקבלן החדש יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית.
	24.6. במקרים בהם יתגלו במתקנים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן היוצא את ההסתייגויות הנ"ל, ימשיך הקבלן היוצא לשרת בעצמו את המתקן כנדרש בהסכם, על חשבונו, ללא תשלום נוסף. הקבלן החדש יקבל על עצמו את הטיפול במתקנים אלו רק לאחר מסירה סופית.
	24.7. בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלנים היוצא והנכנס, נציג נת"ע יהיה הפוסק האחרון והחלטתו תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.
	25. הצהרת הקבלן
	25.1. אני מתחייב בזה, כי השירותים והעבודות שיתבצעו על ידי הקבלן יהיו באיכות מעולה, ברמה ובטיב הגבוהים ביותר.
	25.2. ידוע לי כי הצעת מחיר כוללת גם הוראות ביצוע כלליות והנחיות לביצוע עבודות אך אינן כוללות מפרטים מדויקים לביצוע העבודות וכי ניסיוני בביצוע עבודות ושירותים דומים מאפשרים לי לבצע את המשימות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וכנדרש במשרדים בעלי רגישות גבוהה ...
	25.3. אני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או המלצות היצרנים והספקים לכל מרכיב ובאופן שימנע נזקים לחומרים השונים מהם מורכב המתחם.
	25.4. אני מצהיר בזה, כי ברשותי או בהישג ידי נמצאים המאגר המאוחד בחסות החשב הכללי בהוצאת "רמדור".
	25.5. אני מתחייב לפעול ע"פ הוראות האחזקה והמפרטים הנמצאים בספרי המתקן ובהוראות האחזקה שבהסכם. בהיעדר הוראה או הנחיה מתאימה, אפעל בהתאם לנדרש בהוראות היצרן וע"פ התקנים המתאימים.
	להלן רשימת עובדי הקבלן (מינימום) ביחס לכוח האדם הנדרש במשרדי נת"ע בחולון
	2.1. המבנה
	2.1.1. ככלל, בכל מקום בנספח זה שבו קיימת התייחסות לאתר, למבנה, למשרדים וכד', הכוונה היא למשרדי נת"ע בחולון, אולם ההוראות בנספח זה ביחס לאופן ביצוע העבודות יחולו גם ביחס לביצוע העבודות במשרדי תל אביב ובכל מיקום אחר שבהן הן ידרשו, בשינויים המחויבים, ובה...
	תאור המשרדים והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב. התיאור נועד להבהיר ולתת לקבלן מושג על מהות המבנה והיקפו. הקבלן לא יוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור. לפני הגשת הצעה במכרז, הקבלן רשאי לבקר במבנה ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך, ...
	תאור המשרדים והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב. התיאור נועד להבהיר ולתת לקבלן מושג על מהות המבנה והיקפו. הקבלן לא יוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור. לפני הגשת הצעה במכרז, הקבלן רשאי לבקר במבנה ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך, ...
	תאור המשרדים והמערכות שלהלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב. התיאור נועד להבהיר ולתת לקבלן מושג על מהות המבנה והיקפו. הקבלן לא יוכל לטעון לאי דיוקים בתיאור. לפני הגשת הצעה במכרז, הקבלן רשאי לבקר במבנה ולוודא ולברר פרטים על ציוד זה או אחר במידה ויזדקק לכך, ...
	2.1.2. שטחי המשרדים כולל את כל הנכלל בתחומן (פנים המבנה), למעט מערכות מחשוב וטלפוניה, ולמעט שטחים חיצוניים וציבוריים המתוחזקים ע"י הנהלת הבנין.
	2.1.3. שטחי המשרדים כוללים חיפויי רצפות למיניהן, קירות וחיפוייהם, שילוט פנימי, שילוט חיצוני, לרבות שילוט על הבנין, תקרות יצוקות ותקרות ביניים, משטחי שיש, קיר מסך, מטבחונים לרבות ארונות, מעקות למיניהם, מסגרות, אלומיניום, דלתות וחלונות וכדומה.
	2.1.4. כל הריהוט המקובע והנייד לרבות ארונות, מדפים, דלפקים, וילונות, וכדומה.
	2.1.5. כל מערכות החשמל בכל אחת מהקומות הכלולות במשרדים, לרבות מובילים, כבלים ומוליכים למיניהם, כל לוחות החשמל על כל אביזריהם, מערכת ההארקה, מפסקים סטאטיים, כל נקודות הכוח, כל מערכת התאורה כולל נורות ומפסקי תאורה, חיבורי כוח למיזוג אוויר, וכו'.
	2.1.6. כל מערכת מיזוג האוויר ויחידות הקצה כולל מסננים, חלקי חילוף וכל הקשור למערכת לרבות מערכות החשמל והבקרה השייכות להן.
	2.1.7. עמדות כיבוי אש ומטפים.
	2.1.8. כל המערכות הייעודיות המחייבות תחזוקה באמצעות הקבלן המבצע לרבות:
	2.1.8.1. רכזת גילוי אש ועשן.
	2.1.8.2. מערכת כריזה.
	2.1.8.3. מערכות אל פסק (UPS).
	2.1.8.4. משאבות ומסננים בממק"ים הקומתיים.
	2.1.8.5. מעברים מהירים (ככל ויותקנו במשרדי החברה).
	2.2. שטחים לפי סוג שימוש - מ"ר
	2.3. ציוד ומתקנים
	2.3.1. קומה 9
	2.3.1.1. בקומה נמצאים: 2 חדרי שרתים, חדר UPS, חדר משאבות, 5 מטבחונים וקפיטריה עם מטבח מרכזי.
	2.3.1.2. בקומה 6 דלתות כניסה, 110 חדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי OS.
	2.3.1.3. שטח הקומה 3,200 מ"ר.
	2.3.1.4. תכולת הציוד לאחזקה:
	2.3.2. קומה 8
	2.3.2.1. בקומה נמצאים: חדר תקשורת, 3 מטבחונים, וקפיטריה עם מטבח מרכזי.
	2.3.2.2. בקומה 3 דלתות כניסה, 68 חדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי OS.
	2.3.2.3. שטח הקומה 1,848 מ"ר.
	2.3.2.4. תכולת הציוד לאחזקה:
	2.3.3. קומה 10
	2.3.3.1. בקומה נמצאים: 2 חדרי תקשורת, 2 מטבחונים וקפיטריה עם מטבח מרכזי.
	2.3.3.2. בקומה 5 דלתות כניסה, 117 חדרי משרדים, חדרי ישיבות ואזורי OS.
	2.3.3.3. שטח הקומה 3,000 מ"ר;
	2.3.3.4. תכולת הציוד לאחזקה:
	2.3.4. קומה 1-
	2.3.4.1. בקומה נמצאים שני מחסנים, ארכיב ומחסן כללי.
	2.3.4.2. דלת כניסה אחת לכל מחסן.
	2.3.4.3. שטח המחסנים יחד 126.5 מ"ר.
	2.3.4.4. תכולת הציוד לאחזקה:
	2.3.5. מרכז בקרה משני בניין D קומה 1
	2.3.5.1. בקומה נמצאים: חדר תקשורת, מטבחון וחדר ישיבות.
	2.3.5.2. בקומה דלת כניסה אחת, ו- 6 חדרי משרדים ואזור OS.
	2.3.5.3. שטח הקומה 309 מ"ר;
	2.3.5.4. תכולת הציוד לאחזקה
	2.3.6. יובהר כי האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המשרדים ושל הציוד והמתקנים המותקנים בהם, יתכנו מערכות נוספות הקיימות במבנה, ולקבלן לא יהיו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד נת"ע בעניין זה.
	כמו כן, מובהר כי כל המערכות המפורטות בסעיף 2.3 לעיל הן באחריותו ועל חשבונו של הספק, למעט המערכות הייעודיות המפורטות בסעיף 2.3.10 להלן, שלגביהן הספק ידרש להפעיל ולפקח על הספק מטעם נת"ע.
	2.3.7. יש לוודא פעולות האחזקה הנדרשות בהתאם להוראות היצרן של כל הרכיבים.
	2.3.8. מיזוג אויר – מדובר במתקנים פנימיים בלבד (מתקן יצור המים הקרים מתוחזק על ידי המשכיר ולא יהיה באחריות הקבלן).
	2.3.9. מובהר, כי עבודות האחזקה יכללו בין היתר אספקה של כל חלקי החילוף והחומרים והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודות כנדרש, על חשבונו של הקבלן, למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם.
	2.3.9. מובהר, כי עבודות האחזקה יכללו בין היתר אספקה של כל חלקי החילוף והחומרים והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודות כנדרש, על חשבונו של הקבלן, למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם.
	2.3.9. מובהר, כי עבודות האחזקה יכללו בין היתר אספקה של כל חלקי החילוף והחומרים והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודות כנדרש, על חשבונו של הקבלן, למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם.
	2.3.10. מערכות ייעודיות
	2.3.10.1. להלן רשימת המערכות הייעודיות, אותן יתחזק הקבלן באמצעות נותני השירות עמם תתקשר המזמינה:
	2.3.10.2. הקבלן, באמצעות מנהל האתר, ינהל וימחשב בשם ומטעם המזמינה את עבודתם של נותני השירות למערכות הייעודיות, לרבות ניהול אחזקתן, ליווי למקומות השירות, תיאום פעולותיהם (מול נציגי הנהלת הבניין), וידוא וביקור פעולתם וימליץ למזמינה בנוגע לאישור חשבונות ...
	2.3.11. חומר טכני וספרי מתקן
	2.3.11.1. אחריות לחומר טכני וספרי מתקן  באחריות הקבלן לדאוג לקבל העתק מתיקי המתקן ותוכניות העדות (להלן "החומר הטכני") שיש בידי הנהלת הבניין שבו נמצאים משרדי המזמינה. במידת הצורך, ובהיעדר תיק, יפעל הקבלן, להקים תיק מתקן עם כל החומר הטכני הדרוש. הקבלן י...
	2.3.11.2. עדכון חומר טכני והשלמתו  בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד בשווה-ערך מאושר, עליו לצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החלק והוראות יצרן להתקנה, הפעלה ואחזקה. בנוסף יעדכן הקבלן את התוכניות ש...
	3.1. פירוט משימות האחזקה
	3.1.1. הקבלן יספק שירותי תפעול ואחזקה שוטפת למבנה, המערכות, המתקנים, הציוד, הריהוט כגון: אינסטלציה, מיזוג, מרכיבי מחיצות בשטחי משרד פתוחים וכל אביזר המתוקן במשרדים אחזקה למערכות לרבות מערכות ייעודיות כהגדרתן לעיל. אלא אם נאמר אחרת, אחזקת המערכות הייעו...
	3.1.2. ביצוע עבודות התפעול והאחזקה יתבצע ע"י מנהל האתר מטעם הקבלן, כהגדרתו להלן, שיוצב דרך קבע במשרדי המזמינה, ובאמצעות עובדים שיופעלו ע"י הקבלן ככל הנדרש לביצוע העבודות בטיב ובמועד.
	3.1.3. מנהל האתר ועובדי התחזוקה יבצעו עבודות סבלות/שינוע בשטח המשרדים ככל הנדרש, ובכלל זה העברת ריהוט ותכולת משרדים, הפצת ציוד מהמחסנים והארכיב אל המשרדים ולהיפך, העברת חומרי מזון לעמדות המטבחונים, העברת ציוד לאתרים שונים וכל עבודת סבלות / שינוע, לפי ...
	3.1.4. הקבלן ידרש לבצע עבודות התקנה קטנות כגון: תליית מדפים וארוניות, העתקת שקעים (חשמל, מיזוג) וכדומה. עבודות אלו יתבצעו על ידי הקבלן ללא הגבלה וללא תוספת תשלום (למעט עלות החלקים והחומרים שישולמו בהתאם לחשבוניות שתוגש למזמינה).
	3.1.4. הקבלן ידרש לבצע עבודות התקנה קטנות כגון: תליית מדפים וארוניות, העתקת שקעים (חשמל, מיזוג) וכדומה. עבודות אלו יתבצעו על ידי הקבלן ללא הגבלה וללא תוספת תשלום (למעט עלות החלקים והחומרים שישולמו בהתאם לחשבוניות שתוגש למזמינה).
	3.1.4. הקבלן ידרש לבצע עבודות התקנה קטנות כגון: תליית מדפים וארוניות, העתקת שקעים (חשמל, מיזוג) וכדומה. עבודות אלו יתבצעו על ידי הקבלן ללא הגבלה וללא תוספת תשלום (למעט עלות החלקים והחומרים שישולמו בהתאם לחשבוניות שתוגש למזמינה).
	3.1.5. באחריות הספק לבצע בדיקות אינטגרציה ובדיקות לוחות חשמל לרבות אירגון וריכוז התהליך מול הגורמים הרלוונטיים, קבלת כלל האישורים הנדרשים לאחר ביצוע הבדיקות והתיקונים לרבות אישורי מנהדס חמשל, מהנדס מיזוג אוויר ויוכ"ב.
	3.1.6. באחריות הספק לבצע שמירה ותיוק של כלל החומרים והמסמכים בקשר עם העבודות המבוצעות על ידו, לרבות אישורים רלוונטים לאחר ביצוע בדיקות כאמור. הקבלן יעביר את החומרים והאישורים הנ"ל למזמינה אחת לחודש, וכן בכל זמן אחר בהתאם לדרישת המזמינה.
	3.1.6. באחריות הספק לבצע שמירה ותיוק של כלל החומרים והמסמכים בקשר עם העבודות המבוצעות על ידו, לרבות אישורים רלוונטים לאחר ביצוע בדיקות כאמור. הקבלן יעביר את החומרים והאישורים הנ"ל למזמינה אחת לחודש, וכן בכל זמן אחר בהתאם לדרישת המזמינה.
	3.1.6. באחריות הספק לבצע שמירה ותיוק של כלל החומרים והמסמכים בקשר עם העבודות המבוצעות על ידו, לרבות אישורים רלוונטים לאחר ביצוע בדיקות כאמור. הקבלן יעביר את החומרים והאישורים הנ"ל למזמינה אחת לחודש, וכן בכל זמן אחר בהתאם לדרישת המזמינה.
	3.1.7. שירותי האחזקה כאמור בסעיפים 3.1.1 – 3.1.6 לעיל יבוצעו על ידי הספק גם במשרדי תל אביב, בכפוף לתמורה נוספת שתשולם לו בהתאם להוראות המפורטות בעניין זה בהסכם.
	3.1.8. מנהל האתר וצוות התחזוקה
	3.1.8.1. הקבלן יעמיד לרשות המזמינה צוות תחזוקה אשר שיכלול מנהל אתר ועוד שני אנשי תחזוקה כלליים.
	3.1.8.2. מנהל האתר יהיה אחראי לניהול השירותים והעבודות מטעם הקבלן כמפורט בהסכם (ובנספחים ב' 1 ו-ב' 2, בפרט). אנשי התחזוקה יבצעו עבודות כלליות בהתאם להנחיות מנהל האתר והמזמינה.
	3.1.8.3. יובהר כי במידה והמזמינה לא תהא מרוצה מהתפקוד של מנהל האתר, תהא המזמינה רשאית לדרוש את החלפתו במנהל אתר אחר של הספק, ללא כל התראה מראש. עוד יובהר כי על מנהל האתר החדש לקיים את אותם הכשירויות והדרישות ממנהל אתר, כפי שמפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.
	3.1.8.4. מנהל האתר יתייצב לעבודתו במשרדי המזמינה.
	3.1.8.5. מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, המזמינה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, ובהודעה מראש שתינתן לספק, לשנות את שעות העבודה, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לשנות את התמורה בהסכם ואת המחיר של פרקי כתב הכמויות שבנספח ח' (התמורה).
	3.1.9. תפקידיו של מנהל האתר:
	3.1.9.1. ייצוג הקבלן במגעים עם המזמינה;
	3.1.9.2. ביצוע וניהול עבודות התחזוקה של המשרדים ומערכותיהם, לרבות ביצוע פעולות לאחזקה מונעת;
	3.1.9.3. ביצוע בדיקות וטיפולים תקופתיים ככל שנדרש לציוד ולמערכות המפורטות בסעיף 2.3 לעיל וכן תיעוד ותיוק הבדיקות במערכת.
	3.1.9.4. ריכוז, תיעוד וטיפול בכל התקלות שידווחו למערכת "התחזוקנט" ו/או למערכת קריאות השירות האירגונית של המזמינה;
	3.1.9.5. אחת לשנה ידאג מנהל האתר לרכז את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת האישור השנתי מטעם כיבוי אש. לשם כך יפעל בתיאום עם כל גורם חיצוני נדרש;
	3.1.9.6. אחת לשנה ידאג מנהל האתר לבצע בדיקת איטנגרציה למערכות החברה.
	3.1.9.7. מנהל האתר ידאג לתחזק ולהכין "תיק מתקן" עבור המשרדים;
	3.1.9.8. אחריות לשימוש בכלי עבודה מתאימים ותקינים;
	3.1.9.9. אחריות לשימוש בחלקים מקוריים ובחומרים תקניים ומתאימים לביצוע העבודות;
	3.1.9.10. אחריות לפעילויות נותני השירותים למערכות ייעודיות;
	3.1.9.11. אחריות לתכנון ולפיקוח על ביצוע עבודות נוספות;
	3.1.9.12. השתתפות בישיבות תקופתיות עם נציגי המזמינה.
	3.1.9.13. ניהול עובדי התחזוקה מטעמו.
	3.1.9.14. אחריותו של מנהל האתר תהיה הן ביחס למשרדי נת"ע בחולון והן ביחס למשרדי תל אביב. ככל שיתווספו אתרים נוספים בעתיד לאחריות הספק, מנהל האתר יהיה אחראי גם לאתרים אלה, אלא אם יקבע אחרת על ידי נת"ע.
	3.2. מוקד לתקלות
	3.2.1. הקבלן ירכוש על חשבונו תוכנה אינטרנטית לניהול תחזוקה (כדוגמת "תחזוקנט" של חברת טכנוסופט או כל תוכנה ש"ע) וינהל באמצעותה את רישום העבודות המוזמנות על ידי עובדי המזמינה לרבות עבודות תיקון תקלות ופינוי מפגעי ניקיון, ניהול עבודות אחזקה מונעת, הזמנת ...
	3.2.2. תוך 30 ימים מיום תחילת ביצוע השירותים, יקים ויסיים הקבלן את הקמת המערכת הממוחשבת באינטרנט לניהול התחזוקה והניקיון המתאים למבנה ומערכותיו ולעבודה לפי מכרז זה וכמפורט להלן:
	3.2.2.1. הקבלן ירכוש את התוכנה וירכוש שלושה מנויים (אחד עבורו, אחד עבור מנהל האתר ואחד עבור נת"ע) לתוכנת האחזקה בגרסה האינטרנטית כדוגמת "תחזוקנט" של חברת טכנוסופט. הקבלן יספק על חשבונו 8 שעות הדרכה למנהל מטעם המזמינה וכן יספק את השירות והסיוע הנדרש בכ...
	3.2.2.1. הקבלן ירכוש את התוכנה וירכוש שלושה מנויים (אחד עבורו, אחד עבור מנהל האתר ואחד עבור נת"ע) לתוכנת האחזקה בגרסה האינטרנטית כדוגמת "תחזוקנט" של חברת טכנוסופט. הקבלן יספק על חשבונו 8 שעות הדרכה למנהל מטעם המזמינה וכן יספק את השירות והסיוע הנדרש בכ...
	3.2.2.1. הקבלן ירכוש את התוכנה וירכוש שלושה מנויים (אחד עבורו, אחד עבור מנהל האתר ואחד עבור נת"ע) לתוכנת האחזקה בגרסה האינטרנטית כדוגמת "תחזוקנט" של חברת טכנוסופט. הקבלן יספק על חשבונו 8 שעות הדרכה למנהל מטעם המזמינה וכן יספק את השירות והסיוע הנדרש בכ...
	3.2.2.2. מערכת התוכנה האינטרנטית לניהול התחזוקה במשרדי הקבלן תאפשר למנהל האתר ולמנהל מטעם המזמינה להזין קריאות שירות, לצפות ו/או לקבל ו/או להפיק דו"חות בכל עת.
	3.2.2.2. מערכת התוכנה האינטרנטית לניהול התחזוקה במשרדי הקבלן תאפשר למנהל האתר ולמנהל מטעם המזמינה להזין קריאות שירות, לצפות ו/או לקבל ו/או להפיק דו"חות בכל עת.
	3.2.2.2. מערכת התוכנה האינטרנטית לניהול התחזוקה במשרדי הקבלן תאפשר למנהל האתר ולמנהל מטעם המזמינה להזין קריאות שירות, לצפות ו/או לקבל ו/או להפיק דו"חות בכל עת.
	3.2.2.3. קבלת הודעות על תקלות ומחשובן, מסירת העבודות למנהל האתר, עובדי הגיבוי עובדי קבלני המשנה ועובדי חברות המתחזקות ציוד ייעודי, גם אם אחזקתו אינה מתבצעת על ידי הקבלן או באמצעותו.
	3.2.2.4. הפעלת מערך אחזקה מונעת ועבודות תקופתיות.
	3.2.2.5. ניהול ממוחשב של עבודות ההתקנה והחתמת המזמינה על טפסי הביצוע והחיוב.
	3.2.2.6. ניהול נתונים טכניים לכל יחידות הציוד והמערכות. כרטסות הציוד יכללו פריטי ציוד חשובים כדוגמת לוחות חשמל, מיזוג אויר, משאבות וכדומה, כ"א בנפרד.
	3.2.3. בנוסף למערכת מטעם הקבלן, למזמינה מערכת קריאות שירות פנימית בפורטל הממוחושב של החברה. מערכת זו נועדה לאפשר לעובדי החברה לדווח על תקלות ו/או על דרישה לעבודות תחזוקה. הקבלן (באמצעות מנהל האתר) יקבל העתק מהקריאות שתתקבלנה, יעדכנן במערכת התחזקונט וי...
	3.2.4. כל הנתונים והמידע שייאגרו וייאספו במסגרת המערכת הממוחשבת יהיו שייכים למזמינה בלבד, והספק לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש אלא לצורך ביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה.
	3.2.5. המערכת הממוחשבת תוחזק במוקד הקבלן ולא יועברו ממנה נתונים או מידע כלשהוא למחשבים אחרים ו/או לצדדים שלישיים.
	3.2.5. המערכת הממוחשבת תוחזק במוקד הקבלן ולא יועברו ממנה נתונים או מידע כלשהוא למחשבים אחרים ו/או לצדדים שלישיים.
	3.2.5. המערכת הממוחשבת תוחזק במוקד הקבלן ולא יועברו ממנה נתונים או מידע כלשהוא למחשבים אחרים ו/או לצדדים שלישיים.
	3.2.6. המערכת תנוהל על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין.
	3.2.7. מיד לאחר סיום ביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן על גבי מדיה מתאימה את כל המידע והנתונים לידי המזמינה והוא מתחייב לא להותיר ברשותו או בשליטתו או בידי מי מעובדיו או קבלני המשנה שלה כל נתון או מידע שהוא.
	3.2.8. הקבלן יפעיל את מוקד האחזקה באמצעות עובד מיומן.
	3.2.9. המוקד יופעל גם ביחס למשרדי תל אביב, בשינויים המחויבים.
	3.3. תיקוני תקלות
	3.3.1. כללי
	3.3.1.1. הקבלן יהיה מאורגן לטפל בתיקון תקלות תוך פרקי הזמן המפורטים להלן.
	3.3.1.2. הקבלן יבצע את כל תיקוני התקלות שידווחו על-ידי המזמינה ו/או שיזוהו על ידו במהלך ביצוע עבודתו של מנהל האתר. עבודות תיקון תקלות יהיו בעדיפות על-פני שאר משימות ויטופלו מיידית. תיקוני התקלות יכללו כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים. הקבלן יספק את ...
	3.3.1.3. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת הקומה והמתקנים לספק את המתוכנן מהם ו/או העלול לגרום נזק לסביבה ו/או המהווה פגם בתגמירים של הקומה. במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות בעבודתם של עובדי המזמינה, תתואם פעולת העובדים ולפי הצורך תתבצ...
	3.3.1.4. במידה ולא ניתן להשיג חלקים או מכלולים זהים לקיימים, הרי שתיקון תקלה יכלול גם החלפה של חלקים ומכלולים בחלקים ומכלולים שווי ערך שיאושרו בכתב על ידי המזמינה ו/או הנהלת הבניין לרבות כל העבודה הנדרשת להתקנתם ולהתאמתם למערכת והמתקן הקיימים וכנדרש ל...
	3.3.1.5. מנהל האתר וצוותי התחזוקה יבצעו עבודות ויתקנו את כל הנדרש בכל מקצועות הבנייה והאלקטרו-מכניקה.
	3.3.1.6. המזמינה שומרת את הזכות בכל מקרה של תקלות שבר להפעיל קבלן או להביא קבלן לביצוע תיקון התקלות.
	3.3.1.7. במידה ונמצאה תקלה במערכת מיזוג/חשמל/מים, על הקבלן לידע את נציגי המזמינה ולבצע טיפול כנדרש.
	3.3.2. זמן מוקצב לתיקון תקלה
	3.3.2.1. תיקון תקלות יהיה בעדיפות על פני המשימות השוטפות והמונעות. מנהל האתר יטפל בתיקון מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה ובכל מקרה לא יארך זמן סיום התיקון מרגע ההודעה על התקלה יותר מ- 24 שעות.
	3.3.2.2. בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה תקבע דעת נציג המזמינה. תיקון המצריך הגעת מומחי הקבלן או קבלני משנה המשמשים כגיבוי, יתבצע על-פי לוח הזמנים המפורט בטבלה שלהלן.
	3.3.2.3. מנהל האתר לא יעזוב את הקומה עד למתן פתרון, לפחות זמני ובטיחותי, לתקלה. הארכת זמן הביצוע במקרים חריגים אך ורק באישור המזמינה.
	3.3.3. תיקון תקלות במערכות ייעודיות המתוחזקות ע"י אחרים:  במקרה של תקלה אשר משולבות בה מערכות המתוחזקות על-ידי קבלן האחזקה עם מערכות ייעודיות המתוחזקות במסגרת אחרת ו/או במערכת ייעודית בלבד, יפעל מנהל האתר לזיהוי ואיתור התקלה ולאחר מכן יפעל כדלקמן:
	3.3.3.1. במידה והתקלה אותרה במערכת המתוחזקת על-ידי הקבלן, יתקן מנהל האתר את התקלה תוך נקיטת הפעולות הדרושות למניעת פגיעה במערכת שאינו מתוחזקת על-ידי הקבלן.
	3.3.3.2. במידה והתקלה אותרה במערכת ייעודית שלא מתוחזקת על-ידי הקבלן, יזמין מנהל האתר את הקבלן האחראי למערכת. בזמן תיקון התקלה הנ"ל יתן מנהל האתר את כל העזרה הדרושה בכל הקשור במכלולים המשותפים לשתי המערכות. בכל מקרה באחריות מנהל האתר לפנות לקבלן האחראי...
	3.3.3.3. במידה וקיימת עלות כספית נוספת לתיקון ידאג מנהל האתר לעדכן את נציג המזמינה ולקבל את אישורו מראש לביצוע התיקון.
	3.3.3.4. בכל מקרה מוטלת על מנהל האתר האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.
	3.3.3.4. בכל מקרה מוטלת על מנהל האתר האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.
	3.3.3.4. בכל מקרה מוטלת על מנהל האתר האחריות לרישום התקלה במערכת הממוחשבת ומעקב אחר ביצוע התיקון במועד.
	3.4. אחזקה מונעת
	3.4.1. הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה המונעת למבנה, למערכות ולמתקנים. האחזקה המונעת תתבצע על-פי לוח זימון אחזקה שנתי המצוי בממערכת הממוחשבת לניהול מוקד לתקלות המפורטת בסעיף 3.3 לעיל, ואשר הוכן על סמך התדירויות הנדרשות בהוראות האחזקה ובכל תקן ו/או חוק ...
	בכל מקרה, על הקבלן יהיה להכין תכנית אחזקה מונעת, בפורמט ממוחשב, בהתאם להנחיות שימסרו לו מהמזמינה, וזאת בתוך לא יאוחר מ- 2 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידו.
	3.4.2. עבודות האחזקה המונעת יכללו גם עבודות שימור המבנה כדוגמת תיקוני צבע, יישור תקרות ביניים (אקוסטיות), תיקון ריהוט ומחיצות בשטחים פתוחים, תיקון ואיטום חדירות מים, ניקוי פנים גופי תאורה, טיפול ושימון פרזול.
	3.4.3. עבודות האחזקה המונעת יבוצעו בכל מקרה, ובמידת האפשר במועדים שהינם פגרות של העובדים בנת"ע, והקבלן יתכנן ויתאים את היקף הצוות להיקף העבודות המתוכנן.
	3.4.4. בדיקת הטיפול המונע תיעשה על-ידי המזמינה או נציגה ותאושר על-ידה. גמר ביצוע אחזקה מונעת יחשב רק במסירת טופס העבודה, כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים בחתימת מנהל האתר ובאישורו והקלדתו למחשב. בעת הבדיקות, נציג המזמינה ירשום את הערותיו על טפסי הטיפול ה...
	3.4.5. במידה ובהסכם זה חסרות הוראות אחזקה לחלק מבנה או לציוד מסוים ו/או ההוראות הרשומות אינן מתאימות, יפעל הקבלן על-פי הוראות היצרן ויתאים את ההוראות במחשב לנדרש.
	3.4.6. קיימת אפשרות כי ההוראות המצורפות להסכם מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הוראות שהנן מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה או יחסרו הוראות הנדרשות לסוג ציוד מסוים. הקבלן יבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.
	3.4.6. קיימת אפשרות כי ההוראות המצורפות להסכם מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הוראות שהנן מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה או יחסרו הוראות הנדרשות לסוג ציוד מסוים. הקבלן יבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.
	3.4.6. קיימת אפשרות כי ההוראות המצורפות להסכם מהיותן כלליות יכילו בתוכן גם הוראות שהנן מיותרות לגבי סוג ציוד מסוים אך נדרשות לציוד מקביל דומה או יחסרו הוראות הנדרשות לסוג ציוד מסוים. הקבלן יבצע בכל ציוד את ההוראות המתאימות לו.
	3.4.7. ההוראות מעצם היותן כלליות, אינן מנחות את הקבלן ואינן מפרטות את אופן ביצוע העבודה הנדרשת בהוראה. ההנחה היא כי הקבלן הינו חברה מקצועית ומנוסה באחזקת מבנים ומערכות ברמת המורכבות של המבנה הנדון וכי מהיותה מנוסה אין היא זקוקה להדרכה נוספת מעבר להורא...
	3.4.8. בכל מקרה בו יגלה מנהל האתר בזמן ביצוע עבודות אחזקה מונעת תקלה, יפתח מנהל האתר כרטיס עבודה במחשב ויפעל ברציפות לפתרון התקלה על פי ההנחיות ולוחות הזמנים הנדרשים לפתרון תקלות.
	3.4.9. בכל מקרה בו יגלה מנהל האתר נזקים למבנה או למערכות, לרבות סדקים ועיוותים, מנהל האתר יתעד וימפה את המפגעים על מנת שיהיה ניתן לבדוק את השינויים החלים בהם מעת לעת ולהחליט על הפתרון ודרכי הפעולה.
	3.5. רשימת הוראות האחזקה  כל הוראות האחזקה יוקלדו ע"י מנהל האתר למחשב מוקד לתקלות. מנהל האתר יקים במוקד את לוח זימון האחזקה לכל רכיבי הציוד המתוחזק. מנהל האתר יידרש לעדכן את ההוראות מעת לעת על פי המתקנים והצרכים בפועל ולפעול לפיהן.
	3.6. כלי עבודה ואמצעים לאחזקה  הקבלן יספק למנהל האתר את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודתם כדלקמן:
	3.6.1. כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף  הקבלן יחזיק במשרדי המזמינה ועל חשבונו, את כל כלי העבודה, מכשירי המדידה והבדיקה, אביזרי בטיחות, חומרים וחלקי חילוף הנדרשים לביצוע העבודה והדרושים לו לצורך ביצוע הסכם זה.   כלי העבודה יהיו תקינים בכל עת ויענו על דרי...
	3.6.2. חלקי חילוף :
	הקבלן יחזיק מלאי באתר המזמינה לצורך ביצוע תיקונים שוטפים הכלולים בהסכם.
	3.6.3. כלי עבודה – אחזקה  למנהל האתר יהיה ארגז הכולל כלי עבודה אישיים. הארגז והכלים יימצאו במשרדי המזמינה בכל עת. כלי העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לעבודתו של מנהל האתר ויבטיחו כי למנהל האתר אפשרות לפעילות עצמאית ככל הנדרש לביצוע עבודותיו...
	3.7. אחזקת מערכות ומתקנים
	השירותים והעבודות לאחזקת מערכות ומתקנים במבני המשרדים תכלול את כל העבודות, המטלות, המשימות, הרכיבים, החומרים והציוד שידרשו, ללא כל מגבלה.
	3.8. אחזקת המבנה
	3.8.1. על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ובהסכם, על נספחיו, עבודות לאחזקת המבנה הכלולות בשירותים ובתמורה המשולמת לקבלן יהיו בכמויות מוגבלות, ועבודות כאמור מעבר לכמויות שנקבעו מראש יחשבו כעבודות נוספות, והקבלן יהיה זכאי בגינן לתשלום נוסף (להלן: "עב...
	3.8.2. עבודות אחזקת המבנה הכלולות בהסכם ועבודות נוספות, יהיו כדלקמן (מובהר, כי העבודות המפורטות בטבלה שלהלן הן ביחס למשרדי נת"ע בחולון בלבד):
	3.9. עבודות צביעה הנכללות באחזקת המבנה
	3.10. כל הכמויות המפורטות בטבלאות בסעיפים 3.8 ו- 3.9 לעיל שלא נוצלו במהלך השנה יהיו ניתנים לצבירה על ידי המזמינה, והיא תהיה רשאית לנצל אותן במהלך כל תקופת החוזה, לרבות תקופות הארכתו (כך למשל, אם בשנת ההתקשרות הראשונה לא בוצעו ריצופים כלל, בשנת ההתקשרו...
	3.11. הקבלן ידווח למזמינה על כל אירוע של גרימת נזק במזיד למבנה/מתקן. עבודות לצורך החלפת רכיבים שניזוקו במזיד או תיקון נזקים שנגרמו במזיד, מתוך מסגרת העבודות המפורטת לעיל, יתבצעו רק לאחר שאושרו על ידי המזמינה.
	3.12. החלפת רכיב או תיקון נזק, אשר לא ניתן עבורו אישור מראש ובכתב מהמשרד, לא יחשב כהחלפה לעניין סעיף זה, ולא ימנה במגבלות ההחלפה כמפורט לעיל.
	3.13. הוראות לעניין עבודות נוספות
	3.13.1. ערך העבודות הנוספות יחושב על פי ערכן "במאגר המאוחד לעבודות שיפוץ ואחזקה" ובהנחה שהציע הספק בהצעתו למכרז. התמורה בגין עבודות כאמור תשולם לקבלן בנפרד, ובלבד שאין מדובר בעבודות הנדרשות מהקבלן במסגרת ביצוע האחזקה במערכת הנמצאת באחריות הקבלן. הקביע...
	3.13.2. היקף העבודות הנוספות כאמור בפרק זה, בכל מקרה לא יעלה על סך של 75,000 ₪ בשנה (אולם אין לראות בכך משום התחייבות או מצג מצד המזמינה לגובה היקף העבודות הנוספות כאמור).
	3.13.3. עבודות נוספות יבוצעו בהתאם להוראות שלהלן:
	3.13.3.1. המזמינה תפנה אל הקבלן ותדרוש ביצוע של עבודה נוספת.
	3.13.3.2. הקבלן יכין אומדן מפורט לעלות ביצוע העבודה ויגיש לאישור המזמינה. לא תבוצע עבודה עד לאחר אישור המזמינה בהזמנת רכש מסודרת.
	3.13.3.3. הכנת האומדן תכלול הכנת כתב כמויות מפורט ע"י הקבלן ועל חשבונו אשר יבדוק ויפיק מספריית הסעיפים של המאגר המאוחד את הסעיפים הרלוונטיים לביצוע העבודה.
	3.13.3.3. הכנת האומדן תכלול הכנת כתב כמויות מפורט ע"י הקבלן ועל חשבונו אשר יבדוק ויפיק מספריית הסעיפים של המאגר המאוחד את הסעיפים הרלוונטיים לביצוע העבודה.
	3.13.3.3. הכנת האומדן תכלול הכנת כתב כמויות מפורט ע"י הקבלן ועל חשבונו אשר יבדוק ויפיק מספריית הסעיפים של המאגר המאוחד את הסעיפים הרלוונטיים לביצוע העבודה.
	3.13.3.4. כמפורט בחוזה, עלות העבודה הנוספת תיקבע עפ"י ערכה ב"מאגר המאוחד" בהפחתת ההנחה שהציע הקבלן בכתב הכמויות. מודגש להלן כי למרות האמור בהקדמות למאגר המאוחד, המחירים, לביצוע עבודות יהיו סופיים ולא יתווספו להם כל תוספות בגין מקדמים שונים. עבודות אלה...
	3.13.3.5. הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המאוחד ו/או הסכימו הצדדים ביניהם בדבר עלות ביצוע העבודה הנוספת - תבוצע העבודה על ידי הקבלן.
	3.13.3.5. הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המאוחד ו/או הסכימו הצדדים ביניהם בדבר עלות ביצוע העבודה הנוספת - תבוצע העבודה על ידי הקבלן.
	3.13.3.5. הופיעו מחירי היחידה הרלוונטיים במאגר המאוחד ו/או הסכימו הצדדים ביניהם בדבר עלות ביצוע העבודה הנוספת - תבוצע העבודה על ידי הקבלן.
	3.13.3.6. ביצוע העבודה יעשה בעדיפות ראשונה על ידי עובדי הקבלן הקבועים וללא תשלום נוסף בגין שעות העבודה.
	3.13.3.7. בהעדר מחירי יחידה מתאימים במאגר המאוחד - תיקבע העלות בהסכמת הצדדים.
	3.13.3.8. לא הופיעו מחירי היחידה במאגר המאוחד והצדדים לא הסכימו ביניהם בדבר עלות העבודה - יפנה הקבלן למספר ספקים לרבות אפשרות המזמינה להפנות אותו לספק מסוים של המזמינה, שאיתו קיים למזמינה הסכם מחירים, על מנת לקבל מהם הצעות מחיר המקובלות על המזמינה. הק...
	3.13.3.9. נבחר הקבלן/הספק הממונה המבצע, יתקשר עימו הקבלן לביצוע העבודה, ויחולו לעניין זה כל התחייבויות הזכיין לביצוע עבודות אחזקה כמפורט בחוזה זה.
	3.13.3.10. המזמינה תהיה רשאית לחייב את הקבלן לבצע את העבודות באמצעות קבלן אחר מטעמה, שישמש כקבלן משנה של הקבלן (להלן: "קבלן ממונה"). במקרה של חיוב הקבלן לבצע את העבודה באמצעות קבלן ממונה כאמור, הקבלן יהיה זכאי, בנוסף לשכר שנקבע לקבלן הממונה, בתוספת תק...
	3.14. הספקת ציוד, חלקים וחומרים לאחזקה הנכללים בהסכם
	3.14.1. כל הציוד, החלקים, החומרים וחומרי העזר הנכללים בעבודות הקבלן נשוא הצעה/הסכם זה יסופקו על-ידי הקבלן.
	3.14.2. האמור אינו כולל חומרים וחלקים הנדרשים לצורך תיקון מפגעים שנגרמו בזדון על ידי צד שלישי.
	3.14.3. להוכחת ביצוע העבודה ולמניעת הוצאה של ציוד וחלקים מהבניין, הרי שכל החלקים, האביזרים והחומרים הפגומים והלא-שמישים אשר יפורקו ואשר אותם יחליף הקבלן בחדשים, יועמדו לרשות המזמינה לבדיקה, בין אם נדרש עבורם תשלום נפרד או שנכללו באחזקה ולא שולם עבורם.
	3.14.4. הטיפול הכולל ברכישת חלקים וחומרים ובאספקתם יתבצע באמצעות עובד הקבלן.
	3.14.5. הכמויות וסכומי הכסף המוזכרים במפרטים אלה, בסעיפים השונים, הינם כמויות וסכומים לשנת חוזה. הסכומים הלא מנוצלים יהיו מצטברים לכל תקופת החוזה לרבות תקופות מוארכות.
	4.1. כללי
	4.1.1. יובהר כי המזמינה רשאית לשנות את שעות עבודות הניקיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
	4.1.2. הקבלן יבצע את עבודות הניקיון באופן שוטף כמפורט להלן בהתאם לשעות העבודה הנהוגות במשרדי המזמינה ובימי הפעילות של המשרדים בלבד.
	4.1.3. יובהר כי חלה החובה על עובדי הניקיון אשר ייתנו שירותים למזמינה, להדפיס כרטיס נוכחות בתחילה ובסיום יום עבודתם במשרדי המזמינה.
	4.1.4. יובהר כי חלה החובה על עובדי הניקיון אשר ייתנו שירותים למזמינה ללבוש מדי עבודה בכל שעות עבודתם במשרדי המזמינה.
	4.1.5. יובהר כי חלוקת העבודה בין עובדי הניקיון ביחס לשעות הערב תתבצע על פי תאום מראש עם נציגי המזמינה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
	4.1.6. יובהר כי האחריות לניקיון ואחזקת השירותים הציבוריים והשטחים הציבוריים החיצוניים למשרדי המזמינה חלה על חברת האחזקה של הבניין.
	4.1.7. עובדי הניקיון והמפקחים יישמעו להוראותיה והנחיותיה של אם הבית של המזמינה, ויפעלו על פי תכנית העבודה (יומית, שבועית, חודשית) כפי שתגדיר אם הבית.
	4.1.7. עובדי הניקיון והמפקחים יישמעו להוראותיה והנחיותיה של אם הבית של המזמינה, ויפעלו על פי תכנית העבודה (יומית, שבועית, חודשית) כפי שתגדיר אם הבית.
	4.1.7. עובדי הניקיון והמפקחים יישמעו להוראותיה והנחיותיה של אם הבית של המזמינה, ויפעלו על פי תכנית העבודה (יומית, שבועית, חודשית) כפי שתגדיר אם הבית.
	4.1.8. הקבלן יבצע עבודות ניקיון והדברה בכל שטח המשרדים. ביצוע עבודות הניקיון יכלול הצבת עובדים קבועים בשעות היום כנדרש לביצוע עבודות ניקיון שוטפות והפעלת עובדים בשעות הערב לביצוע עבודות ניקיון יסודי. בעבודות הניקיון יכללו גם עבודות ניקוי קירות מסך חיצ...
	4.1.9. ההוראות החלות על עבודות ניקיון והדברה יחולו גם ביחס לעבודות כאמור במשרדי תל אביב, ככל שידרשו, בכפוף לשינויים המחויבים.
	4.2. ימים, שעות עבודה וכישורים של עובדי הניקיון
	4.2.1. מפקח ניקיון   הקבלן יעמיד לרשות המזמינה עובד/ת אשר ישמש/תשמש כ"מפקח ניקיון" ככל שיידרש ע"י המזמינה וללא תשלום נוסף, שתפקידו/ה יהיה ניהול פעולות הניקיון (במשמרות הבוקר והערב), פיקוח על התפעול השוטף של עבודות הניקיון ואופן פעולת עובדי הניקיון במה...
	4.2.2. שירותי מפקח הניקיון יבוצעו גם ביחס למשרדי תל אביב ולמיקומים אחרים, ככל שידרשו בהם עבודות ניקיון.
	4.2.3. עובד ניקיון  הקבלן יבצע את השירותים באמצעות עובדי ניקיון, שמתקיימים לגבי כל אחד מהם כל אלה:
	4.2.3.1. ניסיון - לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות ניקיון בבנייני משרדים מודרניים הכוללים שטיחים.
	4.2.3.2. ידיעת שפות - עברית יכולת דיבור טובה.
	4.2.3.3. יכולת פיזית – לפחות אחד העובדים יהיה בעל יכולת פיזית כנדרש לסייע בהעברת ריהוט משרדי.
	4.2.3.4. שכר - שכר הברוטו של העובד לא יפחת מהשכר המינימאלי בענף הניקיון בהתאם להוראות כל דין, כולל כל התנאים הסוציאליים הקבועים בכל דין.
	4.2.4. עובדי ניקיון- צוות עבודת יום
	4.2.4.1. שעות הפעילות והצוות שהקבלן יציב במשרדי המזמינה בחולוןיהיו בימים, בשעות ובמספר שלא יפחתו מהנדרש בטבלה שבסעיף 1 שלעיל.
	4.2.4.2. העובדים יחלו עבודתם בשעה 07:30 עד השעה 16:30. בתכנון ייקח הקבלן בחשבון את הצורך לבצע עבודות הכנה, לפני כניסת העובדים לעבודה בשעות הבוקר ואת העבודות הנדרשות במהלך יום העבודה על פי עומס העבודה וכדומה.
	4.2.4.3. העובדים יישמעו להוראות שינתנו להם על ידי אם הבית של המזמינה.
	4.2.4.4. טפול בקריאות דחופות – העובדים ייענו לטפול בבעיות דחופות ומפגעי ניקיון בעדיפות ראשונה. הטיפול בקריאות יבוצע בכל השטחים בקומה.
	4.2.4.5. עובדי תגבור - הפעלת עובדי תגבור כנדרש לביצוע והשלמת המשימות היומיות המוגדרות בהצעת מחיר/הסכם זה, תהיה על חשבון הקבלן כחלק מהתקבולים שיקבל עבור ביצוע המשימות.
	4.2.5. צוות עבודת ערב
	4.2.5.1. הקבלן יציב בשעות 18:00 - 21:00 בכל יום עובדי ניקיון במספר שלא יפחת מהנדרש בטבלה שבסעיף 1 שלעיל. צוות עובדים יהיה בכמות שתספיק לצורך ביצוע העבודות המפורטות בהמשך.
	4.2.5.2. צוות ערב יבצע במהלך שהותו במשרדי המזמינה, בעדיפות ראשונה, גם עבודות ניקיון מזדמנות ואספקת חומרים מתכלים, הנובעים משימוש העובדים הפועלים בבניין.
	4.2.5.2. צוות ערב יבצע במהלך שהותו במשרדי המזמינה, בעדיפות ראשונה, גם עבודות ניקיון מזדמנות ואספקת חומרים מתכלים, הנובעים משימוש העובדים הפועלים בבניין.
	4.2.5.2. צוות ערב יבצע במהלך שהותו במשרדי המזמינה, בעדיפות ראשונה, גם עבודות ניקיון מזדמנות ואספקת חומרים מתכלים, הנובעים משימוש העובדים הפועלים בבניין.
	4.2.5.3. תכנון העבודה - המפקח, בשיתוף עם אם הבית של המזמינה, יתכנן לצוות ערב תוכנית עבודה שתותאם לשעות העבודה בפועל של העובדים בחלקים השונים של המבנה, כלומר עובדי הניקיון יתחילו את עבודתם בחלקים בהם העובדים יוצאים ממשרדיהם מוקדם, וימשיכו בחלקים בהם הע...
	4.2.5.4. במקרים בהם עובדי הניקיון נתקלים בעובדים ששעות או אופן עבודתם אינם מאפשרים ביצוע העבודה, יציין זאת מפקח הניקיון. לקבלן לא תהיה טענה כנגד הצורך להעביר את עובדיו מחלק אחד למשנהו ובחזרה לצורך ביצוע העבודות.
	4.2.5.5. חדרים שלא ניתן להיכנס אליהם, בשעות העבודה, לצורך ניקוי - חלק מהחדרים יהיו תפוסים בשעות ערב בעבודה או בישיבות מאוחרות. מפקח הקבלן יציין בכתב את מספרי כל החדרים שבהם לא היה ניתן לבצע ניקיון. הקבלן יוודא כי חדרים אלה ינוקו ע"י צוות הבוקר לפני שע...
	4.2.6. צוותים לביצוע עבודות תקופתיות
	4.2.6.1. שעות הפעילות - צוותי הביצוע של עבודות תקופתיות, שמטבען הנן אינטנסיביות, יפעלו בימים ובשעות שבהן ההפרעה לפעילות בחברת נת"ע תהיה המינימלית. להוציא מקרים בהם יש עדיפות ברורה לפעולה בשעות היום עקב הצורך באור טבעי כדוגמת ניקוי חלונות, יפעל הקבלן ב...
	4.2.6.2. היקף הצוותים - הקבלן יהיה אחראי לביצוע העבודות כמתוכנן והיקף הצוותים הנדרשים יקבע על ידו ובאחריותו.
	4.2.6.3. פיקוח - בכל עת ביצוע עבודות מתוכננות תקופתיות יוצב מפקח שיהיה צמוד לביצוע עבודות אלה.
	4.2.6.4. עבודות מקצועיות - עובדי הקבלן או קבלני משנה מטעמו שיבצעו עבודות הנוגעות לאביזרים פגיעים כדוגמת שטיחים, מחיצות בשטחים פתוחים, ריהוט, תקרות אקוסטיות, גופי תאורה וכדומה, יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות דומות.
	4.2.6.5. עבודות המחייבות רשיון – עובדי הקבלן או קבלני משנה מטעמו שיועסקו בביצוע עבודות חיטוי והדברה, יהיו בעלי רשיונות מתאימים ממשרד הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. העבודה תתבצע בתיאום עם המזמינה. הקבלן יעשה ככל הניתן שי...
	4.2.7. משימות הניקיון
	4.2.7.1. שיטות הניקיון הכלליות לפיהן יפעל הקבלן מפורטות להלן. ההגדרות נועדו להבהרת מהות המטלות שעל הקבלן לבצע במסגרת התקשרותו עם המזמינה.
	4.2.7.2. הקבלן יבצע את כל העבודות המפורטות להלן בימים, בשעות ובמספר עובדים כנדרש לביצוע העבודות בטיב ובמועד.
	4.2.7.3. עבודות ניקיון תקופתיות - שבועיות, חודשיות, חצי שנתיות ושנתיות והדברת מזיקים תקופתית, יתבצעו על ידי צוותי תגבור.
	4.2.7.4. הקבלן יספק על חשבונו כחלק מהמטלות שבהסכם זה את כל החומרים המתכלים כדוגמת נייר טואלט, סבון נוזלי לידיים, חומרי ריח, חומרי חיטוי, מגבות נייר וכדומה.
	4.2.7.5. החומרים המתכלים יהיו מסוג ואיכות מעולה, זהים או שווי ערך למפורט בהמשך ובלבד שיאושרו על ידי המזמינה ויותאמו למתקנים המצויים בחברת נת"ע..
	4.2.7.6. אזהרה: הקבלן יסמן באופן ברור, לרבות הפרדה ע"י צבעים שונים, ויקפיד להשתמש בכלי עבודה, סמרטוטים ומטליות נפרדים לצורך ניקוי אזורי שירותים, לצורך ניקוי אזורים בהם מעובד או מוגש או נעשה שימוש במזון ולצורך ניקוי משטחי עבודה ומחשבים. כמו כן יאווררו ...
	4.2.8. משימות הניקיון
	4.2.8.1. ניקיון יומי
	4.2.8.2. ניקיון שבועי
	4.2.8.3. ניקיון חודשי משרדים
	4.2.8.4. ניקיון חודשי מחסנים וארכיב
	4.2.8.5. חצי שנתי
	4.2.8.6. ניקיון שנתי
	המזמינה רשאית להוסיף בטבלה זו שירותים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא עלות נוספת מצדה של המזמינה.
	4.3. הדברה
	4.3.1. ביצוע הדברת מקקים, טרמיטים ומזיקים כולל אספקת מלכודות ללכידת מכרסמים ומזיקים למיניהם.
	4.3.2. ההדברה תבוצע פעמיים בשנה ותתועד בתיק המתקן.
	4.3.3. עובדי החברה או קבלני משנה מטעמו שיועסקו בביצוע עבודות הדברה, יהיו בעלי רישיונות מתאימים ממשרד הבריאות, מהמשרד לאיכות הסביבה וכל רשות אחרת כנדרש עפ"י כל דין. החברה תעשה ככל הניתן שימוש בחומרים טבעיים וידידותיים לסביבה.
	4.3.4. לכידת חיות/זוחלים - עובדי החברה יבצעו הנדרש עפ"י חוק ויפנו את הלכודים לאתר מורשה ויספקו למזמינה אישור בכתב על איסוף הלכודים ע"י האתר המורשה.
	4.3.5. בעת הדברה בתוך המבנה, תתבצע עבודה זו בתאום עם נת"ע. הטיפול יבוצע בשעה שאין עובדים במקום. ההדברה תתבצע אך ורק בימי שישי או בחול המועד סוכות ופסח, מחוץ לשעות הפעילות השוטפות וכאשר המשרדים ריקים מעובדים.
	4.3.6. הפעילות כוללת ריסוס נגד נמלים ותיקנים, מזיקים, פרעושים וכן טיפול נגד מכרסמים (כולל בתקרות אקוסטיות). הנחיות יהיו עפ"י משרד הבריאות.
	4.3.7. חומרי הדברה - כל חומרי ההדברה וחומרים מתכלים הנדרשים לביצוע המשימות המפורטות, יסופקו על ידי החברה ועל חשבונה. החומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים, ידידותיים לסביבה וללא ריח.
	4.3.8. חל איסור מוחלט על הקבלן לאחסן במבנה, ולו באופן זמני, חומרי הדברה מסוכנים או רעילים אחרים הנדרשים לצורך עבודת הקבלן.
	4.3.9. ככל שתידרש הדברה חוזרת, תהיה ההדברה ללא תמורה נוספת ובמסגרת האחריות.
	4.4. חומרי ניקיון, הדברה וכלי עבודה לניקיון
	כללי
	4.4.1. כל חומרי הניקיון, ההדברה וחומרים מתכלים וכל כלי העבודה מכניים וחשמליים, לרבות שואבי אבק לעבודה, הנדרשים לביצוע המשימות המפורטות יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
	4.4.2. הכלים והחומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים. חומרי הניקיון יהיו חומרים ידידותיים לסביבה, ככל שמתאפשר.
	4.4.3. לניקוי משטחי נירוסטה, פליז, עץ, מסכי מחשב ומקלדות, משטחי פי.וי.סי, לוחות ואמצעי הוראה, משטחי אבן ושיש, אלומיניום וכדומה, הקבלן ישתמש בחומרי ניקוי יעודיים, מקוריים, בריכוזים המתאימים ועל פי הוראות יצרני החומרים מחד ויצרני המוצרים מאידך, המחמיר מ...
	4.4.4. הקבלן יוכל לעיין בכל החומר הקיים בידי נת"ע לגבי החומרים והמלצות היצרנים לחומרי ושיטות ניקוי. בכל מקרה בו אין בידי המזמינה המלצות מתאימות לחומר גמר מסויים, הקבלן יהיה אחראי להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל מרכיב בנפרד.
	4.4.4. הקבלן יוכל לעיין בכל החומר הקיים בידי נת"ע לגבי החומרים והמלצות היצרנים לחומרי ושיטות ניקוי. בכל מקרה בו אין בידי המזמינה המלצות מתאימות לחומר גמר מסויים, הקבלן יהיה אחראי להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל מרכיב בנפרד.
	4.4.4. הקבלן יוכל לעיין בכל החומר הקיים בידי נת"ע לגבי החומרים והמלצות היצרנים לחומרי ושיטות ניקוי. בכל מקרה בו אין בידי המזמינה המלצות מתאימות לחומר גמר מסויים, הקבלן יהיה אחראי להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל מרכיב בנפרד.
	4.4.5. בכל מקרה שלציוד מסוים אין הגדרות של חומרים וכלי עבודה הנדרשים ומתאימים לצורך הטיפול בו, על הקבלן להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את הציוד וימליצו על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם לאחר המלצת המומחים שה...
	4.4.5. בכל מקרה שלציוד מסוים אין הגדרות של חומרים וכלי עבודה הנדרשים ומתאימים לצורך הטיפול בו, על הקבלן להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את הציוד וימליצו על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם לאחר המלצת המומחים שה...
	4.4.5. בכל מקרה שלציוד מסוים אין הגדרות של חומרים וכלי עבודה הנדרשים ומתאימים לצורך הטיפול בו, על הקבלן להביא מומחים לחומרי ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את הציוד וימליצו על חומרי ניקוי, כלי עבודה ושיטות עבודה מתאימות. בכל מקרה, גם לאחר המלצת המומחים שה...
	4.4.6. הקבלן יחזיק במקום שיוקצה לו עלידי נת"ע, מלאי מינימום של חומרי ניקיון וחומרים מתכלים בכמות שתספיק לביצוע משימותיו במשך חודש אחד לפחות, וכלי עבודה ככל הנדרש לביצוע עבודות אלה.
	4.4.7. כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוט ולכל מרכיב אחר במבנה, לעובדים ו/או למבקרים ו/או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורור והיווצ...
	4.4.7. כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוט ולכל מרכיב אחר במבנה, לעובדים ו/או למבקרים ו/או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורור והיווצ...
	4.4.7. כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוט ולכל מרכיב אחר במבנה, לעובדים ו/או למבקרים ו/או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורור והיווצ...
	4.4.8. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כאמור וישא במלוא האחריות למעשיו ו/או מחדליו ו/או של מי מטעמו.
	4.4.8. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כאמור וישא במלוא האחריות למעשיו ו/או מחדליו ו/או של מי מטעמו.
	4.4.8. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם כאמור וישא במלוא האחריות למעשיו ו/או מחדליו ו/או של מי מטעמו.
	4.4.9. הקבלן יהיה אחראי לאוורור מקומות העבודה לאחר שימוש בחומרים חריפים ו/או לחים ככל הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיו, את המבנה ומרכיביו ובמיוחד שטיחים, ריפוד ועץ למצב עבודה רגיל.
	4.4.10. בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. הקבלן לא ישתמש בשום חומר מתכלה שווה ערך ללא אישור המנהל.
	4.4.11. במידה והקבלן יאחסן בחברת נת"ע חומרי הדברה ו/או חומרים מסוכנים או רעילים אחרים הנדרשים לצורך עבודתו, יהיה עליו להפרידם מיתר החומרים ולשלט בצורה בולטת את היותם מסוכנים.
	4.4.12. החומרים המתכלים שישמשו את הקבלן יתאימו למתקנים שנועדו עבורם כפי שקיימים בחברת נת"ע. לקבלן לא תהיה כל טענה כנגד עלות החומרים עקב הצורך להתאים עצמו לשימוש באותו ציוד ו/או בקשר לכמויות הנצרכות ו/או לצריכה מוגזמת.
	4.4.13. הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת כלי העבודה ולשמירה על מצב תקין ובטיחותי.
	4.4.14. הקבלן יקצה ויסמן כלי עבודה נפרדים לעבודה בשירותים ולא ישתמש בכלים אלה לעבודה באזורים אחרים בחברת נת"ע.
	4.5. פירוט חומרים מתכלים
	4.5.1. הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי הניקיון והחומרים המתכלים וכל כלי העבודה המכאניים והחשמליים, לרבות שואבי אבק הנדרשים לביצוע משימות הניקיון המופרטות. החומרים יהיו מקוריים, ממין משובח ועומדים בתקנים המתאימים. כל חומרי הניקיון, הכלים והחומרים יהיו...
	4.5.2. להלן פירוט החומרים:
	4.5.2.1. מגבות נייר משתלבות (צץ רץ) לניגוב ידיים, נייר קרפ משובח בצבע בהיר - כולל התקנת מתקנים חדשים או בעת שבר, יובהר כי מתקן לניגוב ידיים ימוקם בכל מטבחון בו מצוי כיור ובנוסף יותקנו שני מתקנים בכל אחת מהקפיטריות שבקומות 8 ו-9.
	4.5.2.2. סבון נוזלי, באיכות גבוהה, לשטיפת ידיים ורחיצת כלים במטבחונים. הסבון יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע ובצמיגות יעילה.
	4.5.2.3. חבילות אישיות של נייר טישו, דו שכבתי, באיכות גבוהה לעובדים לפי דרישת החברה (400 חב' מגבוני נייר, 100 יח' בחבילה לחודש).
	4.5.2.4. אספקה שוטפת של חבילות אישיות של מגבונים לחים לעובדים לפי דרישת החברה (150 יח' בחודש).
	4.5.2.5. ספריי ניקוי מתאים למחשבים ולטלפונים.
	4.5.2.6. ספריי ניקויי מתאים לשולחנות ולכיסאות.
	4.5.2.7. חומרי ניקוי לכיורים.
	4.5.2.8. חומר ניקוי לשטיחים.
	4.5.2.9. חומר ניקוי לפרקט.
	4.5.2.10. סנו ז'וול – חברת סנו.
	4.5.2.11. פנטסטיק.
	4.5.2.12. אג'קס – חברת סנו.
	4.5.2.13. כפפות חד פעמיות
	4.5.2.14. חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם
	4.6. כלי עבודה  הקבלן ירכוש על חשבונו וישתמש בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות בהצעת המחיר. כלי עבודה המשמשים לעבודה יומיומית יאוחסנו בבניין. כלי עבודה המשמשים לעבודות תקופתיות, יובאו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה בלבד. כלי העבודה יכללו בי...
	4.6.1. לפחות 3 שואבי אבק מותאמים לשטיחים, אביזרים לשאיבה ממדפים ולשאיבה מחללים שמתחת לרצפות.
	4.6.2. עגלה סגורה להובלת כלי עבודה, חומרים ואשפה.
	4.6.3. מטאטאים.
	4.6.4. דליים.
	4.6.5. מגבים.
	4.6.6. מטליות.
	4.6.7. סמרטוטים / מטליות.
	4.6.8. שקיות אשפה.
	4.6.9. שקיות גריסה.
	4.6.10. מתקנים לכל סוגי הנייר.
	4.6.11. ציוד לרחיצת חלונות פנימיים כנדרש.
	4.6.12. הערה: הקבלן יאוורר מיד בסיום כל העבודה את המטליות וסמרטוטי הרצפה. הקבלן יחליף סמרטוטי ריצפה ומטליות בתדירות גבוהה וימנע משימוש בסמרטוטים ומטליות בלויים. הסמרטוטים והמטליות יהיו מאיכות משובחת שאינם משאירים סיבים ושאריות על הציוד המנוקה.
	4.7. נוהל הספקת חומרים וחלקים ע"י הקבלן עפ"י דרישה ובתשלום נפרד
	4.7.1. אופן ביצוע הרכישות המפורט להלן, נוגע אך ורק לרכישות שהקבלן יתבקש לבצע לצורך ביצוע עבודות שאינן חלק מעבודותיו של הקבלן המוגדרות בהצעת המחיר/הסכם זה.
	4.7.2. הקבלן יספק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה בלבד. הקבלן יגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים לאישור המזמינה, עם מחיר ההספקה של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק.
	4.7.2. הקבלן יספק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה בלבד. הקבלן יגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים לאישור המזמינה, עם מחיר ההספקה של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק.
	4.7.2. הקבלן יספק חומרים וחלקים בתשלום לפי דרישה ובאישור מראש ובכתב של המזמינה בלבד. הקבלן יגיש לפני הרכישה את רשימת החומרים לאישור המזמינה, עם מחיר ההספקה של כל חלק לפי מחירון סיטונאי של הספק.
	4.7.3. המזמינה תוכל להפנות את הקבלן לספקים הפועלים עמה והקבלן ירכוש את החלקים והחומרים מהם. התשלום לקבלן יתבצע כמפורט בס"ק 4.7.7 להלן.
	4.7.4. כל ההוצאות לאספקת החומרים והחלקים, לרבות רכישה, הובלה, אחסנה, מימון, ניהול וכדומה, יהיו על חשבון הקבלן.
	4.7.5. לפני ביצוע החלפת הציוד, החלקים או החומרים או שימוש בהם, יודיע הקבלן למנהל או לנציגו על ביצוע ההחלפה.
	4.7.6. בגמר ההחלפה ימלא הקבלן טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המזמינה. לא יתקבל כל חשבון של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל במילוי משימותיו והציוד ...
	4.7.6. בגמר ההחלפה ימלא הקבלן טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המזמינה. לא יתקבל כל חשבון של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל במילוי משימותיו והציוד ...
	4.7.6. בגמר ההחלפה ימלא הקבלן טופס ביצוע העבודה ויחתים בו את נציג המזמינה. לא יתקבל כל חשבון של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום זה. הוראה זו חלה לגבי החלקים והחומרים ללא תלות בערכם. האמור אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל במילוי משימותיו והציוד ...
	4.7.7. התשלום לקבלן עבור אספקת ציוד, חלקים וחומרים שעבורם מגיע לו תשלום נפרד, יהיה על פי מחירון הספק לקבלנים וסיטונאים, לאחר הצגת חשבונית הספק ובתוספת דמי מימון וטיפול בסך 5%. המזמינה תהיה רשאית להפנות את הקבלן לספקים איתם יש לה הסכמי מחירים ואשר אצלם...
	4.7.8. הספקת חלקים פשוטים הקיימים במלאי תתבצע תוך 24 שעות. הספקת חלקים שיש להזמינם תיעשה תוך 4 ימים מדרישת המזמינה. במקרים דחופים, כאשר הציוד החסר גורם להשבתת המערכת או פגיעה בפעילותו של משתמש או למפגע בטיחותי, יטפל הקבלן ברכישה ובהספקה של החלקים והחו...
	4.8. טיב ציוד, חלקים וחומרים
	4.8.1. מודגש כי הקבלן יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מעבודתו לספק את כל הציוד החלקים, החומרים וחומרי העזר המתכלים הנדרשים לביצוע העבודות הנדרשות ומוגדרות בהסכם. אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת ציוד שהקבלן החליט כי לא ראוי או משתלם, לו, לשפצו.
	4.8.2. להסרת ספק, מובהר בזה, כי הקבלן יספק במסגרת עבודתו, תמורת התשלום הכולל המשולם לו, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופו שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה, כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת וכל חומר עזר ...
	4.8.2. להסרת ספק, מובהר בזה, כי הקבלן יספק במסגרת עבודתו, תמורת התשלום הכולל המשולם לו, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופו שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה, כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת וכל חומר עזר ...
	4.8.2. להסרת ספק, מובהר בזה, כי הקבלן יספק במסגרת עבודתו, תמורת התשלום הכולל המשולם לו, כל מכלול ציוד שאינו מתפקד כשורה או התבלה באופו שלא כדאי לשפצו ולהשקיע בו חלקים ועבודה, כל חלק מכל סוג שהוא הנדרש לשיפוץ או תחזוקת יחידת ציוד או מערכת וכל חומר עזר ...
	4.8.3. כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן, הן במסגרת התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בהסכם והן במסגרת רכישות בתשלום נפרד שיתבצעו על פי דרישת המזמינה, עבור עבודות שינויים, תוספות והתקנות חדשות בלבד, יהיו זהים לקי...
	4.8.4. פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמינה, בכתב, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש לאישור המזמינה "שווה-ערך" המוצע על-ידו. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר...
	4.8.4. פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמינה, בכתב, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש לאישור המזמינה "שווה-ערך" המוצע על-ידו. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר...
	4.8.4. פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמינה, בכתב, הם יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש לאישור המזמינה "שווה-ערך" המוצע על-ידו. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר...
	5.1. שרותי מוקד וסיור
	5.1.1. על הקבלן לחבר תוך 7 ימים מיום חתימת הסכם זה את מערכת האבטחה הקיימת, הכוללת בקרת כניסה ובקרת פריצה למוקד האבטחה. החיבור יבוצע על חשבונו של הקבלן ויהווה חלק ממחיר ההצעה הכספית במכרז. המזמינה תעמיד לרשות המציע מידע טכני נדרש ותדאג לקשר בינו לבין ח...
	5.1.2. הספק יבטיח כי החייגן מציין את שם המתקן, כתובתו ואת אזור ההתרעה.
	5.1.3. הספק מתחייב כי במקרה של אזעקה:
	5.1.3.1. סייר יגיע למתקן תוך פרק זמן שלא יעלה על 20 דקות.
	5.1.3.2. המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי במזמינה (כפי שיוגדר לו מעת לעת) על כל אזעקה ואופן הטיפול בה בזמן אמת.
	5.1.3.3. הסייר יעדכן את המוקד על הממצאים במשרדי המזמינה ועל אופן סיום האירוע. המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי אצל המזמינה (כפי שיוגדר לו מעת לעת) בדבר הממצאים ואופן הסגירה של האירוע.
	5.1.3.3. הסייר יעדכן את המוקד על הממצאים במשרדי המזמינה ועל אופן סיום האירוע. המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי אצל המזמינה (כפי שיוגדר לו מעת לעת) בדבר הממצאים ואופן הסגירה של האירוע.
	5.1.3.3. הסייר יעדכן את המוקד על הממצאים במשרדי המזמינה ועל אופן סיום האירוע. המוקד יעדכן את הגורם הרלוונטי אצל המזמינה (כפי שיוגדר לו מעת לעת) בדבר הממצאים ואופן הסגירה של האירוע.
	5.1.4. הספק יבצע לפחות תרגיל אחד בחודש לסיירים. לאחר התרגיל הספק יעדכן את מוקד הביטחון על מתווה התרגיל ותוצאותיו. הספק ידווח לגורם הרלוונטי בהמזמינה על תוצאות התרגיל תוך 2 ימי עבודה לכל היותר. במקרה שתרגיל שנערך העיד על אפשרות לליקוי, יידרש הספק לטפל ...
	5.1.5. הספק ינהל יומני אירועים במוקד בהם יפורט כל מאורע יוצא דופן וכל מאורע אחר שיקבע ע"י הגורם הממונה מטעם המזמינה מזמן לזמן.
	5.1.6. על הספק הזוכה במכרז לדאוג כי כל אחד מהסיירים שיועסקו על ידו לצורך חוזה זה יקיים את התנאים הבאים וכל אחד מהם:
	5.1.6.1. קבלן המשנה / הסייר מורשה להיות שומר על ידי ועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב – 1972 (להלן: "חוק חוקרים פרטיים").
	5.1.6.2. הסייר יחתום על טופס הסכמה לבדיקת מהימנות ביטחונית (סיווג) באם יידרש לכך ע"י הגורם הממונה מטעם המזמינה.
	5.1.6.3. הסייר ימציא לספק אישור רפואי לשביעות רצונו כי מצב בריאותו תקין.
	5.1.6.4. הסייר ילבש מדים בזמן עבודתו המציינים את שם החברה וכן ינעל נעליים ויקפיד על הופעה נאותה.
	5.1.6.5. לעשות כל דבר הנדרש והסביר וברמה המעולה ביותר לשם ביצוע השירות על הצד הטוב והיעיל ביותר.
	5.1.6.6. לפעול בהתאם להוראות מפרט מכרז זה ותחת הנחיותיו ופיקוחו של הגורם הממונה מטעם המזמינה.
	5.1.6.7. להציג בפני הממונה לפי דרישתו כל מסמך ולאפשר לו ביצוע כל בדיקה שנועדה לבדוק את איכות והתאמת השרות המבוצע ע"י הזוכה לדרישות שבמפרט המכרז.
	5.1.6.7. להציג בפני הממונה לפי דרישתו כל מסמך ולאפשר לו ביצוע כל בדיקה שנועדה לבדוק את איכות והתאמת השרות המבוצע ע"י הזוכה לדרישות שבמפרט המכרז.
	5.1.6.7. להציג בפני הממונה לפי דרישתו כל מסמך ולאפשר לו ביצוע כל בדיקה שנועדה לבדוק את איכות והתאמת השרות המבוצע ע"י הזוכה לדרישות שבמפרט המכרז.
	5.1.6.8. יבטיח כי הוראות חוק חוקרים פרטיים וכל דין רלוונטי אחר לעבודות מוקד הסיור, יקוימו על ידו ועל ידי נציגיו במלואן עד כמה שהן נוגעות לביצועו של מכרז זה, וכל המסמכים הנלווים אליו.
	5.1.7. רשימת הסיירים (לפי פירוט שם, מען ומספר זיהוי) שיועסקו ע"י הספק תימסר מראש לגרום הרלוונטי בהמזמינה לאישורה המוקדם, על גבי טפסים שיינתנו לו על ידי הגורם הממונה אצל המזמינה. הרשימה תכלול גם סיירים מחליפים (במקרה היעדרות, מחלה, מילואים).
	5.1.8. באחריות הספק לוודא ביצוע מלא של השירותים בהתאם להוראות ההסכם בידי נציגים מנוסים ומיומנים של החברה.
	5.1.9. העבודות יבוצעו בין היתר בהתאם להוראות הרשות המקומית, משטרת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת.
	5.1.10. המזמינה תהיה רשאית להזמין שירותי מוקד אזעקה לאתרים אחרים מעבר למבנה בחולון עפ"י שיקול דעתה וללא תוספת תמורה לספק, עד לתוספת של שני אתרים נוספים כאמור.
	5.1.11. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי תנאי עבודתו והעסקתו של סייר האבטחה מטעמו, המועסק לצורך קיום הסכם זה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על פי חוקי העבודה, וכי התשלום שישלם לו לא יפחת מעלות ערך שעת עבודה מינימילית הנקובה בנספח י"א/1 להסכם זה ולחוקי העבודה.
	5.1.11. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי תנאי עבודתו והעסקתו של סייר האבטחה מטעמו, המועסק לצורך קיום הסכם זה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על פי חוקי העבודה, וכי התשלום שישלם לו לא יפחת מעלות ערך שעת עבודה מינימילית הנקובה בנספח י"א/1 להסכם זה ולחוקי העבודה.
	5.1.11. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי תנאי עבודתו והעסקתו של סייר האבטחה מטעמו, המועסק לצורך קיום הסכם זה לא יפחתו מהתנאים המחוייבים על פי חוקי העבודה, וכי התשלום שישלם לו לא יפחת מעלות ערך שעת עבודה מינימילית הנקובה בנספח י"א/1 להסכם זה ולחוקי העבודה.
	5.2. מתן שירותי מודיעין ("פקידי קבלה")
	5.2.1. הספק יספק למשרדי נת"ע בחולון שירותי מוקד מודיעין במקביל לשעות העבודה הנהוגות במשרדי המזמינה ובימי הפעילות של המשרדים בלבד לרבות ימי ו' וערבי חג. שירותי מוקד המודיעין יתבצעו ע"י 3 נציגים/ות בשתי משמרות מדי יום בין השעות 07:00 - 20:00, כדלקמן:
	5.2.1.1. שני נציגים/ות במשמרת ראשונה (בוקר), אשר תחל בשעה 07:00 ותסתיים בשעה 15:30;
	5.2.1.2. נציג אחד במשמרת שנייה (ערב), שתחל בשעה 13:30 ותסתיים בשעה 20:00. כמו כן, ביום ו' ובערבי חג תתקיים משמרת אחת עם עובד אחד, משעה 8:00 ועד השעה 13:00.
	5.2.2. המזמינה תהיה רשאית לדרוש את החלפתו של כל נציג, ללא צורך בנימוק בקשתה, ובמקרה כאמור הספק מתחייב להחליף את הנציג בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה מהמזמינה.
	5.2.2. המזמינה תהיה רשאית לדרוש את החלפתו של כל נציג, ללא צורך בנימוק בקשתה, ובמקרה כאמור הספק מתחייב להחליף את הנציג בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה מהמזמינה.
	5.2.2. המזמינה תהיה רשאית לדרוש את החלפתו של כל נציג, ללא צורך בנימוק בקשתה, ובמקרה כאמור הספק מתחייב להחליף את הנציג בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה מהמזמינה.
	5.2.3. מזמינה רשאית לשנות את שעות עבודת מוקד המודיעין, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
	5.2.4. נציגי מוקד המודיעין צריכים לקבל את אישור המזמינה לצורך התחלת עבודתם בחברה. במידה ולא יתקבל אישור של המזמינה לגבי העסקת נציג, מתחייב הספק להעמיד נציג אחר במקום.
	5.2.4. נציגי מוקד המודיעין צריכים לקבל את אישור המזמינה לצורך התחלת עבודתם בחברה. במידה ולא יתקבל אישור של המזמינה לגבי העסקת נציג, מתחייב הספק להעמיד נציג אחר במקום.
	5.2.4. נציגי מוקד המודיעין צריכים לקבל את אישור המזמינה לצורך התחלת עבודתם בחברה. במידה ולא יתקבל אישור של המזמינה לגבי העסקת נציג, מתחייב הספק להעמיד נציג אחר במקום.
	5.2.5. נציגי מוקד המודיעין אשר ייתנו שירותים למזמינה יהיו חייבים להדפיס כרטיס נוכחות בכניסתם לעבודה וביציאתם.
	5.2.6. תפקידי נציג מוקד המודיעין
	5.2.6.1. פתיחה וסגירת המשרד;
	5.2.6.2. הפעלה ונטרול של מערכות אבטחה;
	5.2.6.3. מענה לטלפונים;
	5.2.6.4. קבלת קהל;
	5.2.6.5. שליחויות לדואר, לבנק ולכל מקום נדרש עפ"י צורך ודרישה, קבלת דואר והפצתו, תיוק דואר שוטף, טיפול בדואר מול חברת שליחויות אשר בהתקשרות מול המזמינה, טיפול בדואר פנימי וכיו"ב;
	5.2.6.6. רכישות בסופרמרקט ובכל מקום אחר עפ"י צורך ודרישה;
	5.2.6.7. סיוע למחלקות השונות במשרד (תיוק, הדפסות);
	5.2.6.8. סיור יומי בסוף שעות משמרת הערב, בו ייבדק כי חדרי הישיבות הממוקמים בשטח הציבורי נעולים; תנורי החימום בפינות העישון כבויים; תקינות שילוט החברה על הבניין;
	5.2.6.9. שירותי משרד נוספים כגון הדפסות, ניילון, תיוק וכיו"ב;
	5.2.6.10. סיוע שוטף לצוות התפעול והתחזוקה בכל הקשור בניהול השוטף של תחזוקת המבנים וסיוע למנהל האתר.
	7.1. כללי
	7.1.1. יחידת ביצוע עבודה המוגדרת בכתב הכמויות מתייחסת לביצוע מושלם של הפעולות הנדרשות והמפורטות בהסכם זה לגבי אותה עבודה.
	7.1.2. תשלום מלוא הסכום החודשי המגיע לקבלן עבור השירות בחודש מסוים, מותנה בביצוע מכלול הפעולות הנדרשות באותו חודש, גם כאשר הן כלולות בסעיפים שונים של כתב הכמויות, ובין היתר:
	7.1.3. הצבת העובדים במקצועות ובתפקידים השונים, במספר ובכל השעות הנדרשות כולל הפעלת עובדי כוננות ותגבור כנדרש. הקבלן יהיה רשאי להפעיל יותר מעובד אחד על מנת לעמוד במילוי המשימות בכל שעות העבודה הנדרשות.
	7.1.4. ביצוע עבודות ההפעלה, האחזקה ותיקון התקלות ברמה ובתכיפות הנדרשות.
	7.1.5. אספקה ושימוש בכל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה, כדוגמת חומרים וחלקים, חומרי עזר, הובלות, כלי עבודה וכדומה.
	7.1.6. קיום כל התנאים הנדרשים והמפורטים בהצעת המחיר לגבי כל סעיף בנפרד, ותנאים הכלליים המשתייכים להסכם כולו, לרבות קיום רישומים במשרד הקבלן והעברת נתונים למוקד, השתתפות בישיבות ובסיורים, ביצוע כל הרישומים בטפסים, הפעלת המוקד, עמידה בלוחות הזמנים המפור...
	9.1. מחירים - ביצוע פעולות האחזקה
	9.1.1. מחיר היחידה בפרק 1 בכתב הכמויות (נספח ח' - התמורה) כולל, בין השאר, גם את אלה:
	9.1.1.1. שכר עבודה למנהל האתר ולעובדי האחזקה, הכולל בתוכו גם את התמורה עבור שעות נוספות ככל שידרשו לעמידה במשימות.
	9.1.1.2. כל הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות כמפורט במפרט זה ובהתאמה לתקופת ההסכם.
	9.1.1.3. כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.
	9.1.1.4. כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע העבודות, לימוד המערכות, וכדומה.
	9.1.1.5. הוצאות הנהלת עבודה, בצוע כל הרישומים הנדרשים, סיורי בקורת, השתתפות בישיבות וקיום מוקד הקבלן כנדרש.
	9.1.1.5. הוצאות הנהלת עבודה, בצוע כל הרישומים הנדרשים, סיורי בקורת, השתתפות בישיבות וקיום מוקד הקבלן כנדרש.
	9.1.1.5. הוצאות הנהלת עבודה, בצוע כל הרישומים הנדרשים, סיורי בקורת, השתתפות בישיבות וקיום מוקד הקבלן כנדרש.
	9.1.1.6. הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, ביגוד אחיד, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה.
	9.1.1.7. שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר כנדרש לביצוע העבודות.
	9.1.1.8. קיום פוליסות ביטוח חבות מעבידים וצד ג'.
	9.1.1.9. כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת, למעט אם צוין במפורש עבור הוצאה כלשהי כי תשולם בנפרד ע"י המזמינה.
	9.1.1.10. רווח הקבלן.
	9.2. מחירים - ביצוע פעולות ניקיון וההדברה
	ביצוע פעולות ניקיון וההדברה המוגדרות בפרק 2 בכתב הכמויות (נספח ח' – התמורה), ישולמו מידי חודש ללא תלות בהיקף העבודה שנדרש בפועל ובמגבלות המתאימות לכל תקופה. התשלום מותנה בביצוע כל סעיפי ההסכם האחרים במלואם. המחיר כולל, בין השאר, גם את אלה:
	9.2.1. שכר עבודה לעובדים הקבועים ולעובדים שידרשו להשלמת העבודות.
	9.2.2. כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.
	9.2.3. כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות, וכדומה.
	9.2.4. הוצאות הנהלת עבודה.
	9.2.5. הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים וכל ביטוח אחר כנדרש.
	9.2.6. שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר של הקבלן כנדרש לביצוע העבודה.
	9.2.7. כל חומרי הניקיון התקניים הנדרשים לביצוע העבודות שבאחריות הקבלן.
	9.2.8. כל החומרים המתכלים לרבות נייר טואלט, מגבות נייר, סבון נוזלי, חומרי ריח, חומרי חיטוי וכל חומר אחר כמפורט.
	9.2.9. כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת.
	9.2.10. רווח הקבלן.
	9.3. מחירים - שירותי מוקד אבטחה ושירותי מוקד מודיעין
	ביצוע פעולות מוקד אבטחה ושירותי מוקד מודיעין המוגדרות בפרק 3 בכתב הכמויות (נספח ח' – התמורה), ישולמו מידי חודש ללא תלות בהיקף העבודה שנדרש בפועל ובמגבלות המתאימות לכל תקופה. התשלום מותנה בביצוע כל סעיפי ההסכם האחרים במלואם. המחיר כולל, בין השאר, גם את...
	9.3.1. שכר עבודה לעובדים הקבועים ולעובדים שידרשו להשלמת העבודות.
	9.3.2. כל הוצאות הביטוחים לעובדים, מסים סוציאליים וכד'.
	9.3.3. כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות, וכדומה.
	9.3.3. כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות, וכדומה.
	9.3.3. כל ההדרכה הנדרשת לקיום הנהלים, ההדרכה לביצוע אחזקה, לימוד המערכות, וכדומה.
	9.3.4. הוצאות הנהלת עבודה.
	9.3.5. הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, הובלת העובד למקום וממנו, הובלת ציוד, חלקים, חומרים וכלי עבודה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים וכל ביטוח אחר כנדרש.
	9.3.6. שימוש בכלי עבודה ובחומרי עזר של הקבלן כנדרש לביצוע העבודה.
	9.3.7. כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן או כל הוצאה אחרת.
	9.3.8. רווח הקבלן.
	9.4. מחירים - עבודות נוספות
	סדרי עדיפויות לביצוע ולקביעת מחירי עבודות נוספות - פרקים 4 - 6 בכתב הכמויות:
	המזמינה אינה מתחייבת לבצע עבודות מיוחדות בכמויות הרשומות או בכל כמות שהיא. בכלל זה, זכותה של המזמינה להטיל על הקבלן ביצוע עבודות גם בהיקפים גדולים מהרשום בסעיפים. למען הסר ספק, יובהר כי התשלום בגין עבודות נוספות כפוף לדרישת המזמינה בכתב (שכן אחרת, לא ...
	9.4.1. סדרי העדיפויות יהיו כדלקמן:
	9.4.1.1. עדיפות ראשונה לביצוע עבודות נוספות על ידי העובד הקבוע בזמנו הפנוי. הביצוע ללא תשלום נוסף.
	9.4.1.2. עבודות נוספות שיתבצעו ע"י עובדים שאינם מהצוות הקבוע, ישולמו על פי הוספת עובד במשרה מלאה או על פי שעות עבודה שבכתב הכמויות ו/או על פי מחירון "המאגר המאוחד" ובניכוי ההנחה שהקבלן רשם בהצעתו, לפי העניין, ובהתאם לשיקול דעת המזמינה. הבחירה בשיטת תפ...
	9.4.1.3. עבודות נוספות שאינן נכללות ו/או מוגדרות ו/או ניתנות לביצוע על פי הסעיפים הקודמים יבוצעו על פי הצעת הקבלן וניתוח מחירים שיאושר על ידי המזמינה.
	9.4.2. העבודות שיבוצעו לפי פרק 4 בכתב הכמויות המסתמך על מחירון "המאגר המאוחד" לעבודות שיפוצים ואחזקה, בהפחתת ההנחה שהציע הקבלן, יבוצעו בכל כמות שתידרש בפועל. הקבלן מתחייב להיענות ולהתחיל בביצוע עבודות מיוחדות תוך פרק זמן שלא יעלה על חמישה ימים, ולהמשי...
	9.4.3. המחירים המוצעים בסעיפי המאגר המאוחד (לאחר הנחת הקבלן על פי הצעתו)  הנם סופיים ולא יחולו עליהם תוספות כלשהן למרות האמור בהקדמות השונות לפרקים.
	9.5. הורדות בגין אי-ביצוע או ביצוע חסר
	9.5.1. המזמינה תהא רשאית לקזז את הסכומים המפורטים בטבלה להלן מהתשלומים המגיעים לקבלן מהמזמינה עפ"י הסכם זה, עקב אי-ביצוע עבודות, אי-הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכד'.
	9.5.1. המזמינה תהא רשאית לקזז את הסכומים המפורטים בטבלה להלן מהתשלומים המגיעים לקבלן מהמזמינה עפ"י הסכם זה, עקב אי-ביצוע עבודות, אי-הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכד'.
	9.5.1. המזמינה תהא רשאית לקזז את הסכומים המפורטים בטבלה להלן מהתשלומים המגיעים לקבלן מהמזמינה עפ"י הסכם זה, עקב אי-ביצוע עבודות, אי-הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכד'.
	9.5.2. בצוע הקיזוזים לא ימנע מהמזמינה לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן סכומים נוספים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהפעלת המתחם ללא השגחה או טיפול מתאים. מודגש כי פירוט ההורדות שלהלן הינו חלקי בלבד, וכולל רק חלק מההפרות האפשריות של תנאי ההסכם.
	9.5.3. הורדות אלה הינם בגדר פיצוי מוסכם מראש בגין הנזק שנגרם ע"י הקבלן. לגבי הפרות שלגביהן אין פירוט ההורדות תחליט המזמינה על גובה הסכום הנדרש.
	9.5.4. להלן פירוט ההורדות - הסכומים יהיו צמודים למדדים כמפורט בהסכם לגבי הצמדה:

	מספר עובדים מינימאלי
	סוג הציוד C71Y
	מקצועות מבצעים -

	הערות: 
	1. Uרקע
	1.1. במסגרת הסכם ההתקשרות שלו עם נת"ע, על הספק להשתמש בכל התוכנות הנדרשות לשם ביצוע העבודה, ובנוסף בתוכנות המופיעות במסמך זה.
	1.1. במסגרת הסכם ההתקשרות שלו עם נת"ע, על הספק להשתמש בכל התוכנות הנדרשות לשם ביצוע העבודה, ובנוסף בתוכנות המופיעות במסמך זה.
	1.1. במסגרת הסכם ההתקשרות שלו עם נת"ע, על הספק להשתמש בכל התוכנות הנדרשות לשם ביצוע העבודה, ובנוסף בתוכנות המופיעות במסמך זה.
	1.2. יודגש, כי רכישת התוכנות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה, לרבות המפורטות בטבלה מספר 1, תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו. על אף האמור, התוכנות המפורטות בטבלה מספר 2 ירכשו על ידי נת"ע, על חשבונו של הספק ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד.

	2. Uתוכנות אשר ירכשו על ידי הספק (רכישה מספק צד ג' (TPS))
	2.1. רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר 1 תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת נת"ע. בטבלה מספר 1 מפורטות התוכנות והגרסה מינימלית לה נדרש הספק עבור כל אחת מהן.
	2.2. נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו\או לעדכן ו\או לשדרג את הרשימה והדרישה המינימלית עבור כל תוכנה כפי שהן מפורטות, ומוסכם כי השינויים יחולו על הספק והוא ישא בעלותן באופן בלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל תוכנה אח...
	2.3. טבלה מספר 1

	3. Uתוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע על חשבון הספק ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד.
	3.1. התוכנות המופיעות בטבלה מספר 2 וכל תוספת, עדכון או שדרוג עבורן לפי שיקול דעתה של נת"ע. הספק נדרש להשתמש בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות הרשת שלו או לחילופין על גבי רשת האינטרנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה שיימסר לו על ידי נת"ע. יובהר כי נת"ע שומ...
	3.2. טבלה מספר 2

	4. Uשימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע
	תיוג המסמכים ייעשה בהתאם לדרישת נת"ע ו\או מנהל הפרויקט מטעמה – מסמכים אשר יתויגו באופן לא נכון יוחזרו לתיוג והפצה מחדש ולא יחשבו כהגשה.

	5. על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 4 לעיל ויפעלו על פיהם.
	5. על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 4 לעיל ויפעלו על פיהם.
	5. על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 4 לעיל ויפעלו על פיהם.
	6. Uעדכנות טכנולוגית
	7. Uפקיעת תוקף של רישיון
	8. Uלעניין נספח זה:
	8.1 "שדרוג" – עדכון חדש של תוכנה או גרסה מעודכנת של תוכנה או תוכנה דומה של הספק, אשר משפר או מוסיף פונקציונליאות למוצר או לרישיון. לעיתים קבלת השדרוג כרוכה בעלות כספית נוספת.

	מקור: צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד-2014, סעיף 11. הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש", מס' 13.3.1.
	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 (זאת למרות סעיף 6ה' לצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה. 
	ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 
	במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 
	ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 
	במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו בלבד 6%. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה (125% או 150%, לפי העניין). 
	במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה - בגין שכר היסוד יש להפריש 8.33% ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 6%. 
	1. הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מחדל.
	2. ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב לעיל (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל) בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.
	3. יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה. 
	תשלום הנסיעות יהיה על פי עלות הנסיעות בפועל, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 22.6 ₪ ליום עבודה.
	הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד. 
	תשלום זה יבוצע בהתאם לחוק דמי מחלה ההתשל"ו-1976. 
	בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי).
	1. 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, זאת בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.
	2. ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.
	3. במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה יש להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.
	מקור: צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 
	הסכם קיבוצי מיוחד מיום 04.12.2014.
	1. הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-,2005 תעשה על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 6ה לצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.
	2. ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 
	3. במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו בלבד 6%. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה (125% או 150%, לפי העניין).
	4. במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה - בגין שכר היסוד יש להפריש 8.33% ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 6%. 
	1. החל מיום 1 בנובמבר 2014 הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים, גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.
	2. ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל) בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 
	3. יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.  
	4. אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לקרן השתלמות לעובדים.
	מקור: הסכם קיבוצי מיוחד מיום 04.12.2012
	תשלום הנסיעות יהיה על פי עלות הנסיעות בפועל, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 22.6 ₪ ליום עבודה.
	הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד. 
	תשלום זה יבוצע בהתאם לחוק דמי מחלה ההתשל"ו-1976. אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה - ובסה"כ 24 ימי מחלה אך לא יותר מ- 130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.
	בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעסיק ביטוח לאומי).




