החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

מכרז פומבי מספר 6/2021
שירותי ניקיון למרכזי החברה
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החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
שירותי ניקיון למרכזי החברה
מכרז פומבי מס' 6/2021
החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי ניקיון ,למרכזי החברה
בעיר חולון בהתאם להזמנות עבודה שתוצאנה ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .ההתקשרות תהיה
לתקופה של  12חודשים ,עם זכות ברירה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות בארבע תקופת נוספות ,כל אחת עד 12
חודשים ,וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת תשלום סך של  ,₪ 1,000שלא
יוחזרו ,לכל מעטפת מכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,באתר האינטרנט של החברה שכתובתו  WWW.REH.CO.ILתחת
הכותרת "מכרזים" או במשרדי החברה בימים א'-ה' בין השעות  9:00-15:00בתאום טלפוני מראש .03-5582050
ישיבת הבהרות תתקיים ביום  13.7.2021בשעה  12:00במשרדי הנהלת החברה ,רחוב מפרץ שלמה  ,66חולון (מתחם
פארק המים ימית  .)2000המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף.
את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  ,6/2021יש להפקיד במסירה אישית עד ליום  25.7.2021עד
לשעה  14:00בתיבת המכרזים ,שבמשרדי החברה ,רחוב מפרץ שלמה  ,66קרית שרת ,חולון .הצעה שתוגש לאחר המועד
הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.
לפרטים נוספים יש לפנות להנהלת החברה בטלפון.03-5582050 :

חן שמשון ,מנכ"ל
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החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
מכרז לשירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
מסמכי המכרז
.1

תנאים כללים.

.2

הצהרת המציע על הכנסותיו ואישור רו"ח.

.3

תצהיר המציע.

.4

הצעת מחיר.

.5

חוזה התקשרות ונספחיו.
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החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
מכרז שירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
תנאים כלליים
.1

.2

כללי
.1.1

החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן" :החברה") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניקיון,
ב מרכזי החברה שבעיר חולון ,וזאת בהתאם להזמנות עבודה שתוצאנה ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.1.2

תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל במרשם הרלבנטי ,העומדים ,במועד הגשת
ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים להלן:
.2.1

מי שהיקף הכנסותיו ממתן שירותי ניקיון ,בשנים  2019 ,2018 ,2017ו( 2020 -במצטבר) הינו לפחות
( ₪ 10,000,000לא כולל מע"מ) והוא העסיק במשך כל השנים האלה ,בעת ובעונה אחת ,לפחות  50עובדים.
על המציע לצרף להצעתו הצהרה על הכנסות ואישור רו"ח לפי הנוסח הרצ"ב.

.2.2

למציע רישיון קבלן שירות ,תקף ,לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו.1996-
יש לצרף להצעה העתק רישיון תקף ,מאושר על ידי עו"ד כהעתק מתאים למקור.

.2.3

המציע חתם על תצהיר המציע ,בין היתר ,לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 1976 -להלן:
"החוק") וחתימתו אומתה בפני עו"ד.

.2.4

להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,בסך של  ,₪ 50,000הוצאה על ידי בנק בישראל,
לבקשת המציע ,לפקודת החברה ,בתוקף עד ליום  25.10.2021לפחות ,לפי נוסח הערבות שבמסמכי
המכרז.
החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז ו/או חוזה ההתקשרות.

.2.5

המציע רכש את מסמכי המכרז.

.2.6

יש לצרף להצעה העתק הקבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

.2.7

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים ,כולל הערבות ,יהיו על
שם המציע בלבד.

-5.3

.4

ההצעה
.3.1

הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצעת המחיר ,שבמסמכי המכרז ,בשני עותקים של חוברת המכרז.
המחירים לא יכללו מס ערך מוסף.

.3.2

הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל המציע לבצע על פי
מסמכי המכרז.

.3.3

על המציע לחתום על מסמכי המכרז ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .ליד כל תיקון בהצעת המציע על
המציע לחתום בחתימה וחותמת.

.3.4

תוקף ההצעה יהיה ל 90 -יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

אישורים
על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

.5

.6

.4.1

לגבי מציע שהינו תאגיד -אישורים מתאימים בדבר רישום המציע במרשם על פי דין וכן אישור עורך דין
בדבר זהות מורשי החתימה של המציע המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.

.4.2

קבלה על רכישת מסמכי המכרז ,על שם המציע.

.4.3

מסמך/י ההבהרות שהוצאו ,אם הוצאו ,בקשר עם המכרז ,חתומים על ידי המציע.

הוצאות המכרז ושמירת זכויות
.5.1

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והגשתה תחולנה על המציע.

.5.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בהם אלא
לצורך הכנת והגשת ההצעה.

הבהרות ושינויים
.6.1

ישיבת הבהרות תתקיים ביום  13.7.2021בשעה  12:00במשרדי הנהלת החברה ,רחוב מפרץ שלמה ,66
קרית שרת ,חולון .לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע ,או לברר שאלות טכניות/מנהליות בקשר למכרז.

.6.2

החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או
בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שימסרו על ידם.

-6.7

הגשת ההצעה
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז פומבי מס'  ,6/2021במסירה אישית (לא לשלוח בדואר)
עד יום  ,25.7.2021עד לשעה  14:00בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ,רחוב מפרץ שלמה  ,66קרית שרת ,חולון.
הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.

.8

.9

בחינת ההצעות
.8.1

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.8.2

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

.8.3

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה
המוצע ואת ניסיונה של החברה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר.

.8.4

החברה רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא
גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.

.8.5

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כהצעה זוכה.

.8.6

כמו כן ,היה ושתי הצעות או יותר יגישו הצעה זהה ,ואחת מההצעות הינה של מציע שבשליטת אישה,
הרי בהתאם לתקנה (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן" :התקנות") תבחר ההצעה
של המציע שבשליטת אישה ,בלבד שלהצעה צורפו ,במועד הגשתה ,אישור ותצהיר בהתאם לקבוע
בתקנות .ככל שאין מדובר בהצעה של מציע שהינו בשליטת אישה תהיה החברה רשאית לפצל את הזכייה
בין שני המציעים.

.8.7

ועדת המכרזים רשאית לקבוע כשיר שני כזוכה במכרז .היה והזכייה ו/או ההתקשרות עם הזוכה שנקבע
במכרז תבוטל או במקרים בהם הזוכה לא יכול ,לפי שיקול דעתה ,לתת את השירותים ,לשביעות רצונה
של החברה ,מיד עם דרישתה ,ובכלל המרכזים ,תהיה החברה רשאית להזמין את מתן השירותים ,כולם
או חלקם ,ממי שיקבע ככשיר שני.

הודעה על תוצאות המכרז
.9.1

לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני ,לפי הפרטים שנמסרו על ידו.

.9.2

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות שהומצאה על
ידו עם הצעתו במכרז.

.9.3

מציע שלא זכה במכרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה הזוכה ובהחלטת ועדת המכרזים.

-7.9.4

מציע שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו לתקופה של  12חודשים
לפחות וכן ימציא לחברה אישור על קיום ביטוחים ,על פי הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ,כשהוא חתום
על ידי חברת ביטוח מטעמו ,הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז

.9.5

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה
בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש
לתקן את המעוות ,והמציע לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה
כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

.9.6

בוטלה הזכייה במכרז ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ולחלט את
סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש .כמו כן תהיה החברה רשאית להכריז כזוכה חלופי את המציע
במכרז ,שהצעתו דורגה הבאה בתור ,והמציע יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

-8-

החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
מכרז שירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
הצהרת המציע על הכנסות ואישור רו"ח
שם המציע:

תאריך:

.

.

הרינו להצהיר בזאת כי היקף הכנסות המציע בשנים  2019 ,2018 ,2017ו( 2020 -במצטבר) ממתן שירותי ניקיון ,הינו
לפחות ( ₪ 10,000,000לא כולל מע"מ) ,וכי העסקנו במשך כל השנים האלה ,בעת ובעונה אחת ,לפחות  50עובדים.

חתימת המציע

אישור רואה חשבון

(להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר הכנסותיו משירותי ניקיון,
לבקשת
בשנים  2019 ,2018 ,2017ו 2020 -וכי המציע העסיק במשך כל השנים האלה ,בעת ובעונה אחת ,לפחות  50עובדים ,כמדווח
לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע אחריותנו היא לחוות דעת על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו
מספקות בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע בדבר הכנסותיו
והעסקת עובדים.
תאריך___________________ :

בכבוד רב,
רואה חשבון
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז שירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
תצהיר המציע

לכבוד
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
ועיריית חולון
אני הח"מ :שם ____________ :ת.ז ________________ מרח' ____________________ ,המשמש מורשה
חתימה של המציע ,___________________ ,ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי
מס' ( 6/2021להלן" :המכרז ") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כך ,מצהיר בזאת כדלקמן:

כללי
.1

הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאינם מצורפים ,ואנו מקבלים על עצמנו לבצע
את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז .כל הפרטים ,שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז ,לרבות בכל
הנספחים והתצהירים ,הינם נכונים ,מלאים ,מדויקים ואמת לאמיתה.

.2

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקות הדרושות ,להנחת דעתנו ,בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות
הכרוכות בביצוע התחייבויותינו על פי המכרז ,וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שנעשו
בעל פה על ידי החברה ו/או מי מגורמיה ,וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה,
ואנו מוותרים ,מראש ,על כל טענות ,כאמור.

.3

המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות מהמציעים על פי מסמכי המכרז .למציע הידע,
המומחיות ,האיתנות הכספית ,האמצעים הטכניים ,הציוד ,כוח האדם המקצועי ,הרישיונות וההיתרים וכל הנדרש
לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

.4

הצעת המציע הינה בתחום המטרות ,התקנות ,הנהלים והסמכויות ,הקבועים במסמכי התאגדות של המציע
(במקרה שהמציע הינו תאגיד) ,וכי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים ואין כל מניעה על פי כל
דין ו/או חוזה לחתימותינו על כל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותינו מחייבות את המציע לכל דבר
ועניין.

.5

הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.

.6

נכון ליום תצהיר זה המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים
העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,במלואם ובמועדם.

.7

הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ותהיה בתוקף לתקופה של  90יום ,אלא אם החברה תדרוש להאריך את תוקף
ההצעה ל 30 -יום נוספים ,שאז תעמוד ההצעה בתוקף לתקופה של  120יום.

 - 10חוק עסקאות גופים ציבוריים
.8

קיום דיני עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

.9

בתצהירי זה ,המונחים "בעל זיקה" "עבירה"" ,הורשע" ו" -תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב(א) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו . 1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה
אותם .הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".

 .10המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-אשר נעברו אחרי יום  31באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,או אם
הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .11הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע
או הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהינו:
.11.1

המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות  ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי
כהגדרתו בסעיף ( 8ה) לחוק שוויון זכויות או;

.11.2

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
סעיף  10.1לעיל ונעשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב ,כאמור ,באותו סעיף משנה – הוא הצהיר כי
פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומו;

אני מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30יום ממועד ההתקשרות
אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים
 .12הננו מצהירים בזאת ,כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות ,המפורטים להלן ,ידועות ונהירות למציע ולנו.
סעיף  122א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"חבר עירייה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב" -
בן זוג ,בן או בת ,אח או אחות".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו
או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
סעיף ( 12א) בהודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה; "חבר עירייה" – חבר עירייה או
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5 -ב)").
"בעל שליטה"  -מנהל או עובד אחראי בגוף ,או מי שיש לו חלק העולה על  10%בהון או ברווחים של גוף.

 - 11"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,סוכן או שותף.
הננו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי לא קיימים בין המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש
העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה ,קירבה משפחתית ו/או חברות
ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית (להלן" :קירבה") כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי
או קשר אחר כלשהו קבוע או זמני ,כאמור לעיל ,ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט
עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר ,ומאיזה סוג.
הננו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה
ו/או ראש העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה ,במישרין ו/או בעקיפין,
ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.
הננו מצהירים בזאת ,כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילות
ו/או התחייבות אחרת שלו.
 .13אני והמציע לא הינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה
באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו .כמו כן ,המציע לא הציע ,במסגרת הצעתו במכרז ,כל עובד ו/או מנהל ו/או
קבלן משנה ,אשר היו מעורבים באירוע ,כאמור.
 .14לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
.14.1

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק ,במישרין ו/או בעקיפין ,בסוג השירותים ו/או במתן
השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

.14.2

האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית;

.14.3

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד
ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

.14.4

לא נקבע לגבי אירוע ,כאמור ,על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן
המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין ,הסכם ונוהג
המקובל בתחום.
________________
חתימת המצהיר

_____________________
תאריך
אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם_______________ :
ת.ז _____________ :מורשה חתימה של המציע ,ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות תצהירו זה ,וחתם עליו בפני.
חתימה וחותמת עו"ד ___________________
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נספח תמחירי לעובדי הניקיון
חישוב
שנה
ראשונה

חישוב
שנה
שנייה

הערות

שכר יסוד
עובד
ניקיון

₪ 29.12

₪ 29.12

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי
הניקיון ,המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן
הניקיון ,יעמוד על  ₪ 5,300לחודש עבור משרה
מלאה ,קרי  ₪ 29.12לשעת עבודה.
מקור  :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיפים  . 6 , 5חוק שכר מינימום ,התשמ"ז . 1987 -

חופשה

₪ 1.34
( ) 4.62%

₪ 1.36
( ) 4.62%

 12ימי חופשה בתשלום או  14ימי חופשה בתשלום
בשנתיים הראשונות ,לפי אורך שבוע העבודה של
העובד.
ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף !Error
. Reference source not found.
מקור  :חוק חופשה שנתית ,תשי"א  1951 -ו צו
ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד  , 2014 -סעיף . 15

תוספת
ותק

-------

₪ 0.35

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך
לעבודה ₪ 0.35 ,לכל שעת עבודה .מהשנה ה 6 -
ואילך התעריף הינו  ₪ 0.46לכל שעת עבודה.
שנה מוגדרת כפרק זמן של  12חודשים ,שתחילתו
באחד בינואר.
חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל
קבלנים אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים
אחרים בממשלה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור
העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של
העובד במשרד.
במקרה של חילופי קבלנים ,הקבלן היוצא יעביר דוח
לקבלן הנכנס ולמשרד ,בגין שנות הוותק המוכרות
שנצברו עבור כל עובד.
מקור  :צו ההרחבה בענ ף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיף . 7

חגים

₪ 1.01
( ) 3.46%

₪ 1.02
( ) 3.46%

עובדים זכאים ל  9 -ימי חג בשנה לאחר  3חודשי
עבודה .הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם
העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום אחרי החג,
אלא בהסכמת הקבלן.
מקור  :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיף ( 19א').

 - 13ערך יום הבראה לשנת  2020עומד על  ₪ 429ליום.
תעריף יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין
מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי
ההבראה ,לבין מדד חודש אפריל  , 2013או על פי
התעריף המעודכן בשירות המדינה  -לפי הגבוה
ביניהם.

הבראה

₪ 1.38

₪ 1.38

פנסיה

₪ 2.46
( ) 7.5%

₪ 2.49
( ) 7.5%

פיצויים

₪ 2.74
( ) 8.33%

₪ 2.77
( ) 8.33%

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון.
דמי ההבראה 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.
ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף !Error
. Reference source not found.

מקור  :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיף  . 11הוראת תכ"ם'' ,תשלום קצובת הבראה
ונופש ’’  ,מס' . 13.3.0.1
הפרשה לקופת גמל ,המשולמת לקצבה לפנסיה,
כהגדרתה ב חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) ,התשס"ה  , 2005 -תעשה על שם העובד ,
החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע
ההתקשרות .זאת למרות סעיף  6ה' ל צו 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.
מקור  :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיף  , 9וצו ההרחבה בדבר "הגדלת פנסיית יסוד",
התשמ"ט . 1989 -
הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה ב חוק
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' ל צו ההרחבה [נוסח
משולב] לפנסיה חובה.
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%

 - 14מקור  :חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג  , 1963 -ו צו
ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד  , 2014 -בסעיף . 9
עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם 3.55%
ביטוח לאומי .מעבר לשכר זה משולם . 7.6%

ביטוח
לאומי

₪ 1.17
( ) 3.55%

₪ 1.18
( ) 3.55%

קרן
השתלמות

₪ 2.46
( ) 7.5%

₪ 2.47
( ) 7.5%

סה"כ

₪ 41.68

₪ 42.13

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח
בחשבון התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית
העובדים משתכרים עד  60%מהשכר הממוצע במשק.
ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים ,כמפורט
בחוק הביטוח הלאומי [נ וסח משולב] ,התשנ''ה -
 , 1995מעבר לשכר היסוד ,כגון  :חופשה ,ותק ,חגים,
נסיעות ,הבראה ,מתנות לחגים ,סבסוד ארוחות.
מקור  :חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה . 1995 -
החל מיום  1באוקטובר  2014הקבלן 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.
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב
בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר
לעיל) בתוספת דמי הבראה .ההפרשה תתבצע גם על
ימי חופשה ,חג ומחלה.
יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות
נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום
המנוחה .כלומר ,תתבצע הפרשה רק עבור השכר
הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.
אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע
ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד , 2014 -
סעיף . 10
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החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
מכרז שירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
הצעת מחיר
אני הח"מ __________________ (שם מלא של המציע) ח"פ  /ת"ז  /אחר ____________________ מצהיר בזאת
כדלקמן:
.1

בגין מתן שירותי הניקיון ומילוי מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות על פי מסמכי המכרז אנו מבקשים
לקבל:
עבור כל שעת עבודה של עובד ניקיון ביום חול סך של ______  ,₪בתוספת מע"מ כדין;
התשלום לעיל כולל ,בין היתר ,את עלויות כל המרכיבים הנלווים לשכר היסוד לרבות ,בין היתר ובכפוף לדין ,דמי
חופשה שנתית ,דמי חגים ,נסיעות ,דמי הבראה ,הפרשה לפנסיה ,קרן השתלמות ,נסיעות ,דמי מחלה ,ביטוח לאומי,
תוספות כנדרש על-פי כל דין ופיצויי פיטורים ,הכול על פי המפורט בנספח התמחירי שלהלן ,המבוסס על טבלת
החשב הכללי  ,הוראות הדין והוראות מכרז זה.
מובהר בזאת כי מחיר המינימום המוצע לשעת עבודה לא יפחת מסך של  ₪ 41.68לשעה בתוספת מע"מ כדין.
הצעת מחיר שתהיה נמוכה ממחיר המינימום האמור תפסל על הסף.

.2

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי המחיר לשעת עבודה המבוקש על ידינו על פי סעיף  1לעיל כולל תקורה ורווח.

.3

הריני מצהיר ומתחייב כי השכר שישולם על-ידי לעובד הניקיון עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ 41.68
 ₪לשעה ברוטו ,לרבות כלל מרכיבי השכר וכל הזכויות להן הוא זכאי על פי כל דין ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת.

.4

הריני מצהיר ומאשר כי הצעת המחיר כאמור חושבה על-ידי לאחר שקראתי ,הבנתי וקיבלתי את כל המידע שהיה
דרוש לי לצורך הערכת הצעתי במכרז זה ואני מונע מעצמי כל טענה בעניין זה מראש.

.5

עובדים המועסקים בשנה הראשונה או מעל שנתיים ,יהיו זכאים לתשלום רכיבי שכר בהתאם להוראות צווי
ההרחבה.

.6

במידה ויחול שינוי בשכר המינימום בהתאם להוראות הדין ,יותאם סכום ההפרשות לשינוי.

.7

ידוע לנו כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובדים חלה אך ורק עלינו ,והצעת המחיר מביאה בחשבון
הוצאות אלה.

.8

אנו מסכימים לכך שהחברה תבצע ביקורת תקופתית בתדירות שתקבע על-ידיה ועל-פי שיקול דעתה ,של תלושי
השכר ודוחות הנוכחות של כל עובדיי המועסקים במתן השירותים לפי מכרז זה ,לרבות בין היתר בהתאם להוראות
החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה תשע"ב ,2011-והנני מתחייב כי אציג לחברה ו/או למי מטעמה כל מסמך
שיידרש לצורך ביצוע הבדיקות הנ"ל.

.9

אנו מסכימ ים כי החברה תפעל לבירור תלונות של עובדיי שיועסקו במתן השירותים על הפרת זכויותיהם על-ידי
ואאפשר לחברה לידע את העובדים בדבר זכותם להלין על פגיעה כאמור בפני החברה.

 - 16 .10אנו מסכימים כי בכל מקרה בו תתגלה הפרה של זכויות בדיני עבודה ,החברה תהיה רשאית לנקוט בסנקציות כנגדי,
לרבות באופן של עיכוב תשלומים המגיעים לי בגובה העלות המשוערת של ההפרה ,חילוט ערבות לצורך התשלום
בגין ההפרה לעובד ,הפסקת ההתקשרות והטלת קנסות והכל כמפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.
 .11ה צעת המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות המציע בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו
לשביעות רצון החברה .בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף .המציע יהיה זכאי לתשלום מס ערך מוסף ,כנגד
המצאת חשבונית מס ערוכה כדין.
בכבוד רב,

שם __________________ :שם______________________ :
ת"ז _________________ :ת"ז______________________ :
חתימה _______________ :חתימה___________________ :
תאריך _______________ :תאריך___________________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ________________ עו"ד שכתובתי _________________ מאשר בזה שה"ה ______________
ו ______________ -חתמו בפני בשם המציע על הצעת מחיר זו וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע
בחתימותיהם.
___________________
עו"ד

___________________
תאריך
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החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מכרז שירותי ניקיון
מכרז פומבי מס' 6/2021
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מרח' מפרץ שלמה  ,66חולון
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _____________ ח.פ __________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של ( ₪ 50,000במילים חמישים אלף ( ) ₪להלן" :סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן:
"הפרשי הצמדה")  ,וזאת בקשר עם השתתפות הקבלן במכרז מס'  6/2021למתן שירותי ניקיון חולון למרכזי החברה,
וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז וכל התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  14ימים מדרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" -משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה
יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש"),
עלה לעומת מדד חודש יוני  2021שפורסם ביום ( 15.7.2021להלן" :המדד הבסיס") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום
השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד הבסיס.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  25.10.2021ועד בכלל.
לאחר יום  25.10.2021ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פקס' ,דואר אלקטרוני או דואר רשום.
בכבוד רב,
___________ ,בנק
כתובת_________________ :
פקסימיליה______________ :
דוא"ל_________________ :
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חוזה למתן שירותי ניקיון
שנערך ונחתם בחולון ביום ______ לחודש __________ שנת 2021
 בין -החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
מרח' מפרץ שלמה  ,66חולון
( להלן " -החברה" )
מצד אחד;
 לבין -________________________
_____________________
(להלן " -הקבלן")
מצד שני;
והקבלן הינו הזוכה במכרז פומבי מס'  6/2021למתן שירותי ניקיון במרכזי החברה שבעיר חולון ,בהתאם
להזמנות שתוצאנה לקבלן ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן" :המכרז");

הואיל

וברצון החברה להזמין מהקבלן שירותי ניקיון למרכזי החברה (להלן" :השירותים") בהתאם לתנאי
והואיל
המכרז ,והקבלן מעוניין לבצע עבור החברה את השירותים ,כאמור ,והכול בתנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי
.1.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

.1.2

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי
דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

.1.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
"המכרז"

מכרז פומבי מס'  6/2021למתן שירותי ניקיון.

"תנאי המכרז"

התנאים הכלליים של המכרז.

"החברה"

החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ.

"העירייה"

עיריית חולון.

"הקבלן"

לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

 - 19"המרכזים"

היכל טוטו חולון – רחוב מפרץ שלמה  1חולון
פארק פרס – פארק ציבורי פתוח ומשרדים-שד' ירושלים  210חולון
פארק המים ימית – רחוב מפרץ שלמה  66פינת רחוב הר הצופים ,חולון
קאנטרי קלאב בריזה – רחוב אורנה פורת ,חולון
קאנטרי קלאב נפשונית – רחוב גצל קרסל  8קריית בן גוריון חולון.
מרכז קריית שרת – רחוב התחמושת  27חולון.
מרכז קציר – רחוב יצחק רבין  20חולון.
מרכז גולדה – רחוב אורנה פורת (ברקת  )3חולון.
מרכז בגין – רחוב מוטה גור  13חולון.
מרכז שרון  -פנחס איילון  22חולון.
מרכז יאיר – רחוב אמיר דרורי  3חולון.
מרכז קריית הספורט – רחוב משה דיין ,חולון
המרכז לתיאטרון בובות – רחוב דוד רמז  13חולון.
מרכז טיפולי מ.ט.ר.ה – רחוב דובנוב  14חולון.
וכן כל מרכז שייגרע ו/או יתווסף על ידי החברה במהלך תקופת החוזה ועל
פי שיקול דעתה הבלעדי.

"השירותים"

שירותי ניקיון במרכזי החברה וסביבתם ,פנים וחוץ הכול על פי המפורט
בחוזה זה על נספחיו.

"החוזה"

פירושו החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות
כל מסמך ,מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד ,ולרבות מפרטים
נוספים.

"ימי מנוחה"

כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון והמשפט ,תש"ח ,1948-שבת ומועדי
ישראל -שני ימי ראש השנה ,יום הכיפורים ,ראשון ושמיני עצרת של
סוכות ,ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.
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.1.4

"יום העצמאות"

כהגדרתו בחוק יום העצמאות ,תש"ט.1949 -

"עבודת לילה"

כהגדרתה בחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951 -עבודה ששתי שעות
ממנה ,לפחות ,הן בתחום השעות שבין  22:00ובין .6:00

"המדד"

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס"

מדד חודש יוני  2021שפורסם ביום .15.7.2021

"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם
כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,אסון
טבע .למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות והשבתות
אינם נחשבים ככוח עליון.

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א'

אישור על קיום ביטוחים.

נספח ב'

אישור רואה חשבון.

נספח ג'

פרטי המרכזים כתובות טלפונים ודוא"ל.

.1.5

הקבלן מצהיר כי לפני הגשת הצעתו במכרז וחתימת חוזה זה הוא ביקר וסייר פיזית במרכזים על מנת
להכירם ,את שטחי המרכזים ,היקף העבודה הצפויה וכי קודם לחתימתו על חוזה זה לקח בחשבון נתונים
אלה .הקבלן מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי החברה שמקורן
באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

.1.6

הקבלן מצהיר בזה ,כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת ,מכל סוג שהוא ,להתקשרותו בחוזה
זה עם החברה.

.1.7

הקבלן מצהיר כי יש לו את כוח האדם ,מיומן ובעל ניסיון רב בביצוע שירותי ניקיון כנדרש בחוזה זה,
וזאת בהיקף הנדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדים שנקבעו בחוזה.

.1.8

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הדין ביחס לביטחון ולבטיחות בכל הנוגע לביצוע שירותי הניקיון,
ולמלא הוראות כל רשות מוסמכת בעניין ,והכול על חשבונו והוצאותיו.

.1.9

הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות
שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע שירותי ניקיון על פי הדרישות
והתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה זה .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו
עם החברה יהיה כמעמד קבלן עצמאי ,ולא יהיו בינו לבין החברה או בין החברה לבין מי שיועסק על ידו
לשם מתן השירותים לחברה יחסי עובד מעביד .בכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב הקבלן לפצות ולשפות
את החברה בגין כל תשלום בו תחויב החברה בגין קביעה ,כאמור.
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.2

.3

.1.10

הקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם מתן השירותים ,לרבות רישיון קבלן
שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו ,1996 -והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל
הרישיונות האמורים יהיו ברי תוקף ,כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת החברה ,ככל שיידרש.

.1.11

חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים ,אם הייתה .הקבלן מתחייב ומצהיר כי
אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או
התחייבויות שנעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה ,ממועד חתימתו ,מסדיר באופן מלא
וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.

פיקוח נציג החברה
.2.1

החברה ממנה בזאת את מנהלי המרכזים ו/או מי מטעמם במרכז להיות נציגיה לעניין חוזה זה .החברה
רשאית למנות נציג אחר ,בכל עת ,בהודעה שתינתן לקבלן.

.2.2

נציג החברה יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על איכות ביצוע שירותי הניקיון .הקבלן מתחייב להנחות
את עובדיו לנהוג בהתאם להנחיותיו של נציג החברה.

.2.3

אין בפיקוח של נציג החברה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה ומאחריותו בגין איכות
שירותי הניקיון ,עמידה במועדי הביצוע בהתאם לחוזה ,וביקורתו אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן
לביצוע שירותי הניקיון על פי החוזה.

.2.4

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לנציג החברה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי
הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין לקבלן של שירותי ניקיון הן במידה והמדובר הוא
באחריות לגבי כל צד שלישי אחר ,והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה
ולתוצאות הביצוע.

השירותים
.3.1

מנהל המרכז יזמין מהקבלן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בתקופת תוקפו של חוזה זה ,שירותי ניקיון,
בתאום טלפוני מראש .המנהל יציין את כמות העובדים או העובדות הנדרשת וכן ימים ושעות מתן
השירותים.

.3.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן שירותים בהיקף כלשהו ,ולקבלן
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ביחס להיקף השירותים שיוזמנו ממנו .בכל מקרה לא
יהיה שינוי במחיר לשעת עבודה לפי הצעת הקבלן ,אלא בהתאם לקבוע מפורשות בחוזה זה.

.3.3

הקבלן נדרש לספק עובדים ועובדות על מנת שיהיה בידי החברה אפשרות למתן שירותי ניקיון לרבות
במלתחות ,בשירותים ובאירועים כגון ימי כייף ואירועים למגזר הדתי.

.3.4

ידוע לקבלן כי מדובר בחברה העוסקת בין היתר בקיום פעילויות ואירועים בהיקפים שונים חלקם
בהיקף נרחב ביותר כגון :אירועים ,פסטיבלים ,תחרויות ,הפקות ,הצגות וכיו"ב .לפיכך היה ולדעת
החברה הקבלן לא יוכל לספק את כמות העובדים הנדרשת ,תהיה החברה רשאית לקבל שירותי ניקיון
מקבלנים נוספים בתחום.

 - 22.3.5

במידה ובמקרים ספציפיים כגון :הזמנות עובדים בהתראה קצרה של פחות מ 12-שעות מראש וכן
במקרים בהם יתקיים אירוע ו/או יידרש צוות ניקיון מורחב או לביצוע עבודות ניקיון מיוחדות כדוגמת:
ניקיון חלונות חיצוני והקבלן לא יוכל לספק את העובדים בתנאי המכרז ,תהיה החברה רשאית לפנות
לקבלנים אחרים והדבר לא יהווה הפרת החוזה.

.3.6

כמות השעות המינימאלית להזמנת עובד ניקיון הנה שש שעות.

.3.7

לא יתבצע ניקיון לילה אלא בהזמנה מראש ובכתב ממנהל המרכז.

.3.8

השירותים יכללו ,בין היתר ,ביצוע של הפעולות המפורטות להלן ,הכול בכפוף להוראות והנחיות החברה:
.3.8.1

ניקיון השטחים הפנימיים של המרכזים :ניקיון השירותים והמלתחות באמצעות עובדים
לפי מגדר (נשים וגברים) ,על כל הכרוך והקשור בכך לרבות ניקיון אסלות ,אריחי חרסינה
ורצפות ,ניקיון המשרדים ,ניקיון וסידור אולמות החוגים ,חדרי הכושר וחדרי הפעילות,
כיתות הלימוד ואולמות המופעים ,טאטוא ,איבוק (ניקוי אבק) ,ניקיון חלונות משני
ציידיהם (פנימי וחיצוני עד גובה  3מטר) בהתאם לצורך ולעונות השנה ,שאיבת ושטיפת
רצפות ,טיפול מיוחד בכתמים והסרתם וכיו"ב.

.3.8.2

ניקיון השטחים החיצונים של המרכזים :טאטוא רחבת המרכז ,פינוי אשפה מהפחים
והעברתה למקום הריכוז ,איסוף אשפה מהמדשאות והשטחים המרוצפים ,סידור כסאות,
ניקיון מגרשי הספורט ,השטחים המרוצפים ,המעברים ,שפת הבריכות ,השבילים ושטחי
הגינון וכיו"ב.

.3.9

הקבלן ימנה נציג מטעמו ששמו יועבר לחברה (להלן" :נציג הקבלן") .נציג הקבלן יבין את השפה העברית,
יצויד במכשיר טלפון סלולארי ,ישמש כאיש קשר מול החברה ויהיה ניתן להשיגו בכל עת ,הכול על חשבונו
והוצאותיו של הקבלן.

.3.10

החברה תספק את כל הכלים ,המכשירים והחומרים המיועדים והדרושים לביצוע המלא של שירותי
הניקיון .מובהר כי אין בכך בכדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.3.11

הקבלן מתחייב כי העובדים יתייצבו במרכזים במועד הנדרש לתחילת מתן השירותים ,וזאת בהתאם
למפורט בכל הזמנת עבודה.

.3.12

הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע שירותי הניקיון ילבשו העובדים חולצה עם הדפס של סמל הקבלן ושם
הקבלן.

.3.13

שירותי הניקיון יינתנו בהתאם לצורך ,החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהקבלן,
בהתראה מראש ,לבטל ו/או לשנות את שעות העבודה בהם יינתנו שירותי הניקיון לתקופה שתקבע
בהודעה והכל בהתאם לקביעת החברה.

.3.14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תהיה רשאית להודיע לקבלן על ביטול של השירותים וזאת מחמת
ביטול האירועים וכיו"ב .הודעה כאמור ,תימסר לקבלן ,מראש ובכתב ,והקבלן לא יהיה זכאי לקבל
תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין השירותים שבוטלו.
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.4

.3.15

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ,בהתאם להזמנות העבודה ,וימי העבודה המפורטים שם ,לרבות
בימי שישי ,ימי שבת ,ערבי חג ,ימי חול המועד של סוכות ופסח ,חגי עדות מוסלמיות ונוצריות ,יום
העצמאות ,חג פורים ,תשעה באב ,ל"ג בעומר ,אחד במאי ,יום השואה והגבורה ,יום העצמאות .התשלום
בגין ימי המנוחה ויום העצמאות כהגדרתם לעיל יהיה בהתאם להוראות חוזה זה.

.3.16

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לגרוע ו/או להוסיף מרכז/ים
ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,כנגד החברה ולא יחול כל שינוי במחירים.

.3.17

הקבלן מתחייב שלא להעסיק בביצוע העבודות כל עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש
בה פגם מוסרי והמציע הזוכה יפעל בעניין זה על-פי הוראות כל דין ,ובכלל זה על-פי הוראות החוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א .2001-על הקבלן למסור לחברה אישור/ים
ממשטרת ישראל ביחס לכל עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע העבודות  -ולפיו אין מניעה
להעסיק את העובד או הגורם כאמור  -וזאת על-פי הוראות החוק כאמור.

יחסי הצדדים ועובדי הקבלן
.4.1

מובהר ומוסכם בזה ,כי מעמדו של הקבלן לצורך חוזה זה הוא של קבלן עצמאי ,וחלה עליו האחריות
המלאה כלפי החברה ,בכל הנוגע להעסקת מי מעובדיו ,ואין במתן השירותים על ידי הקבלן או באמור
בהוראות חוזה זה ו/או בכל תנאי מתנאיו ,ביישומם ובביצועם ,ולא יהא בהם ,כדי להטיל כל אחריות
ו/או חובה של מעסיק על החברה ו/או כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין החברה ובין מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו .היה ורשות/ערכאה מוסמכת ,תמצא לנכון להטיל על החברה מחויבות ,על אף האמור לעיל ,יחול
האמור בסעיף  4.19להלן.

.4.2

הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיבצעו את השירותים ואת התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיו עובדים
המועסקים על ידו ואשר שכרם משולם להם על ידו במישרין ,כי הינם עובדיו בלבד ,כי הם נתונים
להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יהיה אחראי כלפי החברה לשאת בכל ההוצאות והתשלומים
הכרוכים בהעסקתם.

.4.3

הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי החברה ,על חשבונו והוצאותיו ,כי כל העובדים שיועסקו על ידו יהיו
עובדים ,בעלי כישורים  ,ניסיון ,מיומנות ומהימנות אישית .רשימת העובדים שיועסקו על ידי הקבלן
בביצוע השירותים בציון פרטיהם ,וכן כל מידע נוסף או אחר שיידרש על ידי נציג החברה ,מעת לעת,
תימסר ,בכתב ,לנציג החברה .הקבלן לא יציב עובד טרם אישורו על ידי נציג החברה .נציג החברה יהיה
רשאי לסרב לאשר עובד כלשהו ,לפי שיקול דעתו ,מבלי שיידרש לנמק ו/או לבסס את החלטתו ,כאמור.

.4.4

הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן מידי ובמידה ולא יעשה
כן ,רשאית החברה לפנות לקבלן חיצוני לצורך ביצוע עבודה זו.

.4.5

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים על ידו יצייתו ,להוראות כל דין.

.4.6

הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו ,ליושרם האישי ,ויפצה את החברה בגין כל נזק
שייגרם לה כתוצאה מגניבה ,או חבלה או הפרת אמון ,או כל מעשה או מחדל שנגרמו על ידי מי מהם.

 - 24.4.7

נציג החברה יהיה רשאי להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ,לחדול מלהעסיק בביצוע מתן השירותים
כל עובד מעובדיו ,והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד ,וזאת מבלי שהחברה תידרש לנמק את
הוראתה ו/או לפצות את הקבלן בגין הוצאות ,נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך .היה
והקבלן החליט עקב כך ,על פיטורי העובד מעבודתו בה ,יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זאת
על פי כל דין וחוזה.

.4.8

הקבלן יידע את עובדיו כי ביצוע עבודתם עבור החברה הנה במסגרת מתן השירותים לגביהם התחייב
הקבלן כלפי החברה ,ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק הקיימים בלעדית בין הקבלן
לעובדיו.

.4.9

הקבלן יהיה אחראי ,כלפי החברה ,בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים הכוללים
הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיות להעסקת עובדים ,תשלום שכרם ושמירת
זכויותיהם ככלל ,ולרבות הוראות החוק ,הפסיקה והחוזה הקיבוצי משנת  2008וצו ההרחבה שהוצא על
פיו ,וההסדרים העקיפים מכוח הסכמים קבוצים שנחתמו בכלל המשק הנוהגים והתנאים החלים על
העסקת עובדיו והכול כפי שיעמדו בתוקפם וכפי שישונו ,מעת לעת.

.4.10

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב 2011-ולשתף
פעולה עם החברה ו/או עם מי מטעמה לצורך קיום כל הוראות החוק.

.4.11

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה תערוך בדיקות תקופתיות ,על פי הוראות החוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה על ידי "בודק
שכר עבודה מוסמך" ,שיוכר על ידי שר הכלכלה .הבודק יערוך בדיקות תקופתיות בנוגע להתאמת תנאי
העסקת העובדים לדיני העבודה.

.4.12

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי ,כלפי החברה ,לשלם לעובדיו ,את כל התשלומים
המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין ,ולרבות שכר עבודה שלא יפחת מתנאי השכר
המינימאליים הקבועים במסמך הצעת המחיר שבמסמכי המכרז ,ובכל מקרה לא יפחת משכר המינימום,
כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן ,מעת לעת ,תשלום בגין עבודה בשעות נוספות וחריגות ,חופשה שנתית ,דמי
מחלה ,דמי הבראה ,דמי חגים הפרשות סוציאליות ,פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת (אם לא ניתנה
כזו בפועל) וכל התנאים הסוציאליים ונלווים אחרים החלים על עובדים אלה .הקבלן מתחייב בנוסף
ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה למלא אחר כל הוראות צו ההרחבה בענף הניקיון וההסדרים העקיפים
מכוח הסכמים קבוצים שנחתמו בכלל המשק.

.4.13

הקבלן יתקשר עם עובדיו ,מיד עם קבלתם לעבודה ,בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר ומפורט
והעולה בין השאר בקנה אחד עם הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו ,ואשר בו יוגדרו מלוא
זכויותיהם על פי כל דין וחוזה ,וכן ייתן להם עותק מחוזה העסקתם ומההסכמים הקיבוציים וצווי
הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו.

.4.14

הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו ,מדי חודש בחודשו ,תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות המגיעים
להם כאמור לעיל ,שיהיו ערוכים באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים ,ויעמוד לרשותם לכל הסבר או הבהרה
בנוגע לכך בכל עת .למען הסר ספק ,התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות העבודה שבוצעו בחודש
הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה.

 - 25.4.15

הקבלן ינכה משכר עובדיו ,את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין ,לרבות מס הכנסה ,דמי
ביטוח לאומי ומס בריאות ,ואלה יועברו לתעודתם .הקבלן יבצע את כל התשלומים והניכויים שעליו
לבצע בגין עובדיו ויעביר את כל הניכויים לגופים ,לקרנות ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים
המתחייבים על פי החוק.

.4.16

בתחילת כל רבעון קלנדרי יגיש הקבלן לחברה אישור של רו"ח בדבר עמידתו בהתחייבויותיו בנוסח
נספח ב' .כמו כן ,בהתאם לבקשת החברה בכל מועד ותדירות שתמצא לנכון ,ימציא הקבלן לחברה ,או
למי מטעמה ,תוך  7ימים קלנדריים העתק מדויק של תלושי שכר הניתנים לעובדיו ,הסכמי העסקה דוחות
נוכחות ,וכן כל מסמך אחר להוכחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם למפורט לעיל ביחס לכלל
עובדיו ,לרבות ,לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדיו ,מכל סיבה שהיא ,וזאת לצורך פיקוח ובקרה
כי אכן עומד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל דין .בנוסף תהיה החברה רשאית לפנות לכל
אחד מעובדי הקבלן על מנת לוודא בצוע התחייבויות הקבלן כאמור ,ישירות מולו .מובהר כי אין באמור
לעיל כדי להטיל חבות כלשהי על החברה.

.4.17

הי ה ויוכח לחברה מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם עובדי הקבלן ,במישרין או בעקיפין,
כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל ,ייחשב הדבר להפרה מהותית של הקבלן את החוזה,
המקנה לחברה זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר ,וכן לקבלת הכסף שיופקד על ידי הקבלן לרשותה,
וללא זכות הקבלן לקבלו חזרה ,וזאת כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה
אחרים או נוספים המוקנים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,הכול לאחר מתן הודעה ,בכתב ,של 30
יום מראש לתיקון ההפרה.

.4.18

למען הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הקבלן כלפי עובדיו לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין ובין
בעקיפין על החברה ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד  -הוא ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או
משתמשיו ו/או חליפיו  -כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן ,על פי סעיף זה ,על
החברה.

.4.19

אם למרות האמור בסעיף זה לעיל ייקבע או יורה בדין על ידי ערכאה משפטית או כל גורם מוסמך אחר,
אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא ,קביעה או הוראה שעניינה קיום יחסי עובד מעביד ,במשותף או לחוד,
ו/או יחסים חוזיים אחרים בין החברה לבין עובדי הקבלן ו/או קיום חבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות
נזיקית ו/או חבות חוזית של החברה כלפי מי מהאמורים לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את החברה מיד
עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהחברה תשלם או תהא חייבת לשלם בשל כך ,במישרין או בעקיפין,
לרבות כל ההוצאות שנגרמו לה עקב כך ,ובלבד שהחברה תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומה ותסכים
להצטרפותו להליך המשפטי ,ככל שיהא .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,מובהר כי היה ותוגש תביעה
נגד החברה על ידי מי מעובדי הקבלן ,יודיע הקבלן לערכאה המשפטית הנוגעת בדבר ,כי הוא הנתבע
האמיתי ,ויעתור/יסכים לדחיית התביעה נגד החברה על הסף.

.4.20

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק ולשלם לעובדיו את
השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות בהתאם לחוק העסקת עובדים
על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג ,2013-חוק שכר מינימום
התשמ"ז ;1987 -חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א ;1951-חוק דמי מחלה תשל"ו ;1976-חוק חופשה
שנתית התשי"א ;1950-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח ;1988 -חוק עבודת נשים התשי"ד-
 ;1954חוק שיווי זכויות האישה ,התשי"א ;1951-חוק עבודת נוער ,התשי"ג ;1953 -חוק החניכות,
התשי"ג ;1953 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשמ"ח ;1988-חוק הגנת השכר תשי"ח;1958-

 - 26חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג ;1983-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות ,התשס"א ;2001-חוק
הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב ;2002 -חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות
או במינהל תקין) התשנ"ז ;1997-חוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח ;1998-חוק שוויון זכויות לעובדים
עם מוגבלויות ,התשנ"ח ; 1988-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד , 1994-הכול כפי שיעודכנו ,מעת לעת; לרבות כל חוק נוסף בתחום יחסי העבודה והוראות רשות
מוסמכת בעניין ,ולר בות מכוח הסכמים קיבוציים החלים עליהם לרבות החוזה קיבוצי בענף השמירה
וכולל צווי הרחבה ,ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם ,תנאי העסקתם ,ביטוח
לאומי ,הפרשות סוציאליות ,ביטוח ,בטחון ובטיחות.

.5

.6

.4.21

חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק את עובדי החברה ו/או עובדי עיריית חולון במתן שירותים על פי
חוזה זה.

.4.22

למען הסר ספק ,התחייבויות הקבלן מכוח סעיף זה תחולנה ,ביחס לתקופת החוזה וגם לאחר סיום ו/או
פקיעת החוזה ,ללא הגבלת זמן.

איסור הסבת זכויות
.5.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד חוזה זה ,כולו או חלקו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או להסב
את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן אלא באם קיבל אישור לכך  ,מראש ובכתב  ,מהחברה .העברת
 51%ומעלה מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,תחשב
כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

.5.2

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הניקיון או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות
בביצוע שירותי הניקיון על פי חוזה זה ,אלא בהסכמת החברה ,מראש ובכתב .העסקת עובדים ,בין
ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום
מסירת ביצוע השירותים ,כאמור ,לאחר.

אחריות ושיפוי בנזיקין
.6.1

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא
מן הכלל ,שייגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או למי שבא מטעמן ו/או לאדם
אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע שירותי הניקיון ו/או
ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או
בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה .הקבלן יפצה את החברה ו/או את העירייה ו/או
הניזוק (ים) לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע לו (ה)(הם) .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה,
העירייה ,עובדיהן ,שלוחיהן ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק
כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.6.2

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד ,מכל סוג ומין שהוא ,הנמצא בשימושו בקשר עם
מתן השירותים ,והוא פוטר את החברה ו/או את העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשירותם
מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.
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.7

.6.3

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו
כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

.6.4

אם תתבע החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן על נזק ,שנגרם כתוצאה
מהאמור בסעיפים  6.3 ,6.2 ,6.1לעיל ,יהיה על הקבלן לטפל בתביעה ולסלק את התביעה כנגדן או לשלם
כל סכום שיפסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט.

.6.5

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ואת העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדן ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי
מטעמן ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  6.4 ,6.3 ,6.2 ,6.1לעיל לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש,
לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.

ביטוחים
.7.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון הקבלן,
למשך כל תקופת החוזה (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  3שנים נוספות) ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה כנספח א' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:
"ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת
מוניטין.

.7.2

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על הקבלן להמציא לידי החברה ,לפני תחילת מתן השירותים נשוא
חוזה זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח,
כשהוא חתום בידי מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי החברה אישור
עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל
עוד חוזה זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  7.1לעיל.

.7.3

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי החוזה
ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,ולקבלן
לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.7.4

על הקבלן לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הקבלן (אין באמור כדי לגרוע מזכויות
המבטחים על פי הדין).

.7.5

לחברה תהיה הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן כאמור
לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים
נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

.7.6

מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על
החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
הביטוחים  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על
הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין
אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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.7.7

הקבלן פוטר את החברה ,העירייה ואת הבאים מטעמן מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו
המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי החברה ו/או העירייה ו/או המשמש את הקבלן לצורך
מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק
כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

.7.8

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי החברה ,העירייה חולון והבאים מטעמן; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

.7.9

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים נשוא חוזה זה
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות
ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה
בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.

.7.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות
את החברה בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו או אמורים היו
להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין
אם לאו.

תשלומים וערבות
.8.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלומים על פי הצעת המחיר
שלו במכרז.

.8.2

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלומים כלשהם בגין שעות שיחרגו מהיקפי
ביצוע העבודה לפי הנחיות מנהל המרכז.

.8.3

בגין שירותים הניתנים בימי מנוחה ,כהגדרתם בפקודת סדרי שלטון והמשפט ,תש"ח  ,1948 -וביום
העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות ,תש"ט  ,1949 -תשולם תוספת כמוגדר בחוק שעות עבודה
ומנוחה ,תשי"א ,1951 -תוספת של  50%משכר העבודה לשעה ,יודגש כי התוספת תחול לגבי עבודה
מכניסת השבת /החג ועד צאתה.
בגין עבודת לילה כהגדרתה בחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1951 -עבודה ששתי שעות ממנה ,לפחות,
הן בתחום השעות שבין  22:00ובין  6:00תשולם תוספת על פי הקבוע בחוק האמור.

.8.4

המחיר שבסעיף  8.1לעיל יהיה צמוד כדלקמן:
 20 %מהמחירים יהיו צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד החדש הידוע במועד העדכון ויעודכנו אחת
ל 6 -חודשים ,ב 1-לינואר וב 1-ליולי של כל שנה קלנדארית 80 % .מהמחירים יעודכנו ,כאמור ,על פי על
שיעור העדכון ,ככל שיהיה עדכון ,של שכר המינימום במשק לעובדי ניקיון ,על פי כל דין ,לרבות הסכמים
קיבוצים וצווי הרחבה .על אף האמור לעיל העדכון הראשון יעשה רק  6חודשים ממועד תחילת תקופת
ההתקשרות ,למעט שינוי בשכר המינימום ו/או בתנאים הסוציאליים על פי דין .המחירים ,המעודכנים
כאמור ,ישולמו אך ורק בגין שירותים ,שיבוצעו לאחר מועד כל עדכון ,כאמור.

.8.5

אחת לחודש ,בין ה 1-ל 10-בכל חודש ,יגיש הקבלן לחברה ,חשבון מפורט ,בשלושה עותקים ,מאושר על
ידי נציג החברה ,בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף.
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.8.6

החשבון ישולם לקבלן תוך  45יום ממועד אישורו על ידי החברה ,ובכפוף לאישור נציג החברה .בכל מקרה
של ביצוע השירותים שלא לשביעות רצונם המלא של נציג החברה והחברה ,יהיו רשאים הם להפחית
מהחשבון ,לפי שיקול דעתם.

.8.7

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור חוקי שיהא בתוקף בעת התשלום.

.8.8

בכל מקרה בו יידרש הקבלן ,לצורך ביצוע השירו תים על פי חוזה זה ,לעבוד בשעות הלילה הוא לא יהיה
זכאי לכל תוספת תשלום או פיצויי בגין כך.

.8.9

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב ,לחלט ,לקזז ולהפחית מהכספים
המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ,כל סכום המגיע לה ממנו.

.8.10

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחברה ,במעמד חתימת חוזה זה ,כתב
הארכה לערבות הבנקאית ,שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז .הקבלן מתחייב להאריך את
הערבות ,מעת לעת ,לפחות  30יום קודם לפקיעת תוקפה ,כך שזו תהיה בתוקף לתקופת החוזה ,בתוספת
 30יום.

הפרות ותרופות
.9.1

מוסכם בין הצדדים ,כי אי תשלום שכר מינימום לפי הוראות חוק שכר המינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או
חוזה קיבוצי ו/או צו הרחבה ,לעובדים המועסקים לצורך מתן השירותים בחוזה זה ו/או אי מילוי הוראה
מהוראות כל דין או חוזה ביחס לזכויות עובדי הקבלן ,תיחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את
החברה ,בין היתר ,בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  ₪ 5,000לכל מקרה ,כשהוא צמוד למדד
ממדד הבסיס ועד למדד שיהיה ידוע בעת התשלום בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות לחברה
על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

.9.2

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ביצוע של שירותי הניקיון יזכה את החברה בפיצוים מוסכמים וקבועים
מראש בסך  ₪ 5,000לכל יום שבו לא יבוצעו שירותי הניקיון .הפיצויים ,כאמור ישולמו כשהם צמודים
למדד ,מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם
בפועל ומבלי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.

.9.3

מבלי לפגוע מהאמור בסעיפים  9.1ו 9.2 -לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,7.1 ,5.1 ,4.20 ,4.16 ,1.10
 ,7.2ו ,8.11 -הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות
המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 50,000כשהם צמודים למדד ממדד
הבסיס ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

.9.4

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.2 ,9.1ו 9.3 -לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי
חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהא החברה זכאית
לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:
תיאור ההפרה

גובה הפיצוי

אי התייצבות של מספר העובדים הנדרש

 ₪ 1,000לכל עובד שחסר.

אי התייצבות עובד/עובדת במועד הקבוע לתחילת
ביצוע העבודה

 ₪ 250לכל שעת איחור או חלק ממנה.

 - 30עובד שאינו לבוש במדי הקבלן

 ₪ 150לכל מקרה.

אי המצאת אישור רו"ח -נספח ב' במועד שנקבע.

 ₪ 500לכל מקרה.

.9.5

החברה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל
דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.9.6

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו.

.9.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.3 ,9.2 ,9.1ו 9.4-לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו
כהפרה יסודית של חוזה זה ,ויזכו את החברה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:
.9.7.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכס מהותי של
הקבלן ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  21יום ממועד
ביצועם.

.9.7.2

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה ל פירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה
או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען
הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-

.9.7.3

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

.9.7.4

כשיש בידי החבר ה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

.9.7.5

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות
עמו.

.9.8

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהיה החברה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה
על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את החוזה ,לחלט את הערבות הבנקאית ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר המוקנה לחברה על פי החוזה ועל פי כל דין.

.9.9

ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם ,לשיעור
הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

.9.10

לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידה אלא אם הודיעה על כך במפורש
ובכתב לקבלן ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה על
ביטול החוזה.

.9.11

מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  14יום לא יהווה הפרה של חוזה זה
והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין איחור כאמור.

 .10תקופת החוזה וסיומו
.10.1

חוזה זה יהיה בתוקף החל מיום ____________ ועד ליום _________ (להלן" :תקופת החוזה").

 - 31.10.2

החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות עם הקבלן לארבע תקופות התקשרות
נוספות ,כל אחת בת עד  12חודשים (להלן" :תקופות החוזה הנוספות") ,בתנאי חוזה זה ובלבד שתודיע
על כך לקבלן  30יום ,לפחות קודם לתום תקופת החוזה או תקופת החוזה הנוספת הרלבנטית.

.10.3

על אף האמור בסעיפים  9.1ו 9.2 -לעיל ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  9לעיל ,תהיה החברה רשאית ,בכל
עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל חוזה זה ,כולו או חלקו ,בהודעה מראש ובכתב של  30ימים לקבלן,
ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,מכל עילה שהיא ,כלפי החברה לרבות לא
בטענת מניעת רווח ,בגין סיום ההתקשרות כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הניקיון
שבוצעו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ,ובכפוף לזכויות החברה על פי חוזה זה.

 .11שונות
.11.1

החברה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל סכום המגיע לה ממנו.

.11.2

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי החברה
לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל-פה,
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.

.11.3

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני
הצדדים ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

.11.4

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת
המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  72שעות לאחר המועד
בו נשלחה מבית דואר בישראל.

.11.5

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל המחלוקות הנובעות מחוזה
זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום;

_________________
הקבלן

_________________
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
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נספח א'
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור

אופי העסקה

שם :החברה לבידור ובילוי
ו/או עיריית חולון ו/או גופים
עירוניים ו/או חברות בנות
ו/או חברות קשורות

שם

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

☐אספקת מוצרים

מען
הר הצופים  ,1חולון 5849304

מען

☒אחר______ :

מעמד מבקש האישור
☐משכיר

☐נדל"ן
☒שירותים

☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
סכום

רכוש

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח X

₪

309
328

צד ג'

4,000,000

₪

(| 302אחריות צולבת)
( 304הרחב שיפוי)
328
307
315

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

319
328

אחריות
המוצר
אחריות
מקצועית

₪
1,000,000

₪

304
325
327
328

אחר
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת
בנספח ג')*:
057
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב'
אישור רו"ח לתנאי העסקה
לכבוד
החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ
רח' מפרץ שלמה  ,66חולון
אני הח"מ______________ ,רואה החשבון של __________________ (להלן" :הקבלן") ,מאשר בזאת כמפורט
להלן:
.1

אישור זה מתייחס לתקופה שמחודש _________עד חודש_________(להלן" :התקופה").

.2

על פי בדיקה שערכתי במהלך התקופה הקבלן שילם לעובדיו שהיו מוצבים לעבודה במרכז לרבות לעובדים שסיימו
את עבודתם אצל החברה במהלך התקופה (להלן" :העובדים המוצבים") ,לפי רשימה רצ"ב ,את כל התשלומים
וההטבות שהגיעו להם בגין עבודתם ובגין סיום עבודתם במרכז מכוח חוק ,צו הרחבה ,חוזה קיבוצי ,חוזה אישי או
נוהג.

.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  2לעיל ,אני מאשר שהקבלן שילם במהלך התקופה לעובדים המוצבים ,בעד
עבודתם ובעד סיום עבודתם ,את שכרם תוספות יוקר ,דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה ,דמי מחלה ,החזר הוצאות
נסיעה ,גמול שעות נוספות ,גמול בעד עבודה בשבתות ובחגים ,הפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ,פיצויי פיטורים
כנדרש ,דמי הודעה מוקדמת ,ודמי ביטוח לאומי.

.4

כמו כן ,מאשר כי הקבלן קיים במהלך התקופה ביחס לעובדים המוצבים את כל הוראות החוזה הקיבוצי בענף
הניקיון וצו ההרחבה שהוצא על פיו.

.5

הנני מאשר כי הקבלן קיים בתקופה ביחס לעובדים המוצבים את כל הוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

.6

הקבלן ניכה משכר העובדים המוצבים והעביר לתעודתם את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי הדין,
לרבות מס הכנסה ,דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

.7

הקבלן שילם את כל התשלומים הנדרשים ממנו בעד הביטוחים כמפורט בחוזה בינו לבין חברת הביטוח ,שהעתק
ממנו הועבר לעיוני.

.8

ה קבלן ביצע את כל התשלומים והניכויים והעביר את הניכויים לקרנות או לרשויות המתאימות לא יאוחר
מהמועדים המתחייבים על פי החוק או על הדין.

.9

אישור זה ניתן על ידי כרואה חשבון של הקבלן לאחר שביצעתי את כל הבדיקות הנדרשות לאימות האמור בו.

חותמת  +חתימה _________________
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נספח ג'  -רשימת מרכזי החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ
שם המרכז

שם המנהל/ת

הנהלה
ע' מנכ"ל

חן עזרא

כתובת

טלפון משרד

הר הצופים ק"ש חולון 03-5582050

נייד
054-5950555

מייל
chene@reh.co.il

רשת "גו-און"-ימית 2000

מר אבן גיל

מפרץ שלמה  66חולון

03-6506520

053-5723500

gile@reh.co.il

בריזה

מר גבאי דורון

ברקת  9חולון

03-6506550

050-4236229

dorong@reh.co.il

נפשונית

מר פוגלמן אוהד

קרסל גייצל חולון

03-6506570

054-5574254

ohadf@reh.co.il

אגף הספורט-אגף
הספורט
קריית
הספורט

מר קצב עצמון

מפרץ שלמה  1חולון

03-9680403

052-3839631

atzmonk@reh.co.il

גב' פייס מיטב

משה דיין חולון

03-9680470

052-6461990

meitavp@reh.co.il

גולדה

גב' אסנת שמריך

גולדה מאיר חולון

03-5041414

054-8034442

osnats@reh.co.il

שרון

גב' אסנת שמריך

פנחס אילון  22חולון

03-5041414

054-8034442

osnats@reh.co.il

בגין

גב' הריס צינה

מוטה גור  7חולון

03-9680434

052-3839626

zinah@reh.co.il

יאיר

גב' הריס צינה

אמיר דרורי  3חולון

03-9680434

052-3839626

zinah@reh.co.il

קציר

מר פוגלמן אוהד

יצחק רבין  20חולון

03-9680411

054-5574254

ohadf@reh.co.il

גבעת
חולון התחמושת 03-9680424 27

050-6999524

odeliaz@reh.co.il

קריית שרת גב' ציוני-שגב
אודליה

המרכז לתיאטרון בובות-בובות

מר סביר אילן

רמז  13חולון

03-6506584

052-2336664

ilans@reh.co.il

פארק פרס-פארק פרס

מר אברהם שי

מפרץ שלמה  1חולון

03-9680484

054-6446056

reheng@reh.co.il

היכל טוטו

גב' ברקן מירה

מפרץ שלמה  1חולון

03-9680485

052-6241118

mirab@reh.co.il

מ.ט.ר.ה

גב'
צדוקיה אורית

מרכז מ.ט.ר.ה-דובנוב  14חולון

03-9680455

052-6411840

oritz@reh.co.il

