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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ
מכרז 4/2019
מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ (להלן" החברה") מבקשת בזאת
הצעות מחיר למתן שירותי כח אדם זמני לאבטחת והסדרת טקס ביום ירושלים ריקודגלים וזאת ,על פי
התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום.
המועד האחרון להגשת ההצעה הוא ביום  27.5.2019יום שני כ"ב אייר בשעה 12:00
על המציע לקרוא בדייקנות את הוראות המכרז ולשים לב לכל דרישות המכרז ההסכם והנספחים ולאחר
חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו .מובהר ,בזאת
כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות
לביצוע כל עבודה לפי תנאי המכרז בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה
בעתיד.
את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,כשהם מלאים כנדרש וחתומים ע"י המציע יש להכניס
למעטפה סגורה כשעליה כתוב "מכרז סגור  4/2019מתן שירותי כח אדם זמני ליום ירושלים" ולשלשלם
בתיבת המכרזים לאחר שנחתמו ע"י החברה בחותמת נתקבל (לא לשלוח בדואר)  .תיבת המכרזים נמצאת
במשרדי החברה ברחוב כיכר בתי מחסה בית רוטשילד קומה  2בלשכת מנכ"ל.
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו ניסיון מוכח על פי
תנאי הסף במכרז זה
מציע שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז תפסל הצעתו.
הצעות המחיר יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז .
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא  ,הכל לפי ראות עיניה ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי .
הבהרות ובירורים -פניות לשאלות ובירורים תוגשנה במייל בלבד לכתובת המייל .shirane@jqc.org.il :
עד ליום  24.5.2019יום שישי בשעה  10:00בבוקר .התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של ההחברה
בעמוד "מכרזים" בעילום שם ,וישלחו באמצעות אימייל לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז ,ללא ציון
שם הפונה.
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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ
מכרז  -4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

רשימת מסמכים

שם המסמך
תנאים כלליים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
נספח א'-

הצעת מחיר

נספח ב' -

הצהרת המשתתף

נספח ג'-

תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

נספח ד' -הצהרה בדבר העדר הרשעה מסוג פשע או הרשעה בעבירה הנושאת עימה קלון
נספח ה -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
נספח ו' -תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות
נספח ז' -התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
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החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

מכרז סגור מס'  -4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים לרגל יום ירושלים
מהות ההתקשרות
 .1החברה הינה חברה ממשלתית והופקדה על הסדרת כח האדם הזמני לרגל יום ירושלים ריקודגלים
שיתקיים ביום  2.6.2019יום ראשון כ"ח באייר ברובע היהודי ובעיר העתיקה בירושלים ("להלן:
"הטקס").
 .2בכוונת החברה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי כח אדם זמניים עבור  400סדרנים לטקס מתוכם
• עד  150מתוכם יכולים להיות נערים בגילאי  16-18ו 250 -מעל גיל .18

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

•  25סדרנים בתפקיד "אחראי מתחם" (מעל גיל  )18מצויידים במכשירי קשר.
(להלן" השירותים")
הסדרנים יהיו לבושים בתלבושת אחידה וצנועה.
מיקום הסדרנים יהיה על פי דרישת המשטרה ויתפרס על פני העיר העתיקה  ,הרובע היהודי והצירים
המובילים אליו.
הזוכה/הזוכים במכרז יפעלו התאם להוראות החברה ואיש הקשר מטעם החברה והמשטרה לכל אורך
מתן השירותים.
החברה תהיה רשאית להקטין את מספר הסדרנים ו/או לפצל את מספר הסדרנים בין מספר מציעים.
החברה מזמינה את המציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות מחיר בהתאם להוראות מכרז זה.
תנאי ההתקשרות עם הזוכה/זוכים במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז נספחיו וצרופותיו.
למציע כל הרי שיונות ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע השירותים.
המציע מתחייב לפעול בהתאם לכל הוראות הבטיחות הנדרשים ממנו ו/או מי מטעמו ו/או מעובדיו
בקשר עם מתן השירותים.

מועדים ולוחות זמנים ושעות הפעילות
.11
.12
.13
.14

על המציע לדאוג להצבת הסדרנים החל מהשעה  13:00ועד לשעה  22:00בזמן ובמקום על פי תיאום
מראש עם המשטרה ,החברה ,ו/או מי מטעמה.
המציע הזוכה מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים ולדאוג לכל ההכנה הנדרשת ולכל התיאומים מראש.
מובהר כי לוחות הזמנים עשויים להשתנות גם במהלך הטקס .במקרה זה על המציע הזוכה להתאים
את השירותים לשעות הפעילות העדכניים .
סיום הפעילות ושחרור הסדרנים יהיו לאחר קבלת אישור מאת איש הקשר מטעם החברה.
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תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מציע ,אדם או תאגיד רשום כדין בישראל שתחום עיסוקו כולל מתן שירותי כח
אדם בירושלים ובסביבתה.

מסמכים שעל המציע לצרף:
 .15המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות ,האישורים והמסמכים שלהלן :
 .15.1לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף על המציע לצרף פרופיל עסקי ,הכולל את
פעילות החברה והיקפה  ,מספר שנות נסיון ,מספר העובדים ונסיון מקצועי.
 .15.2משתתפת במכרז חברה שהיא חברה רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של
החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של
החברה מה שמו המלא ,שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי חתימה מלאה.
 .15.3משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה ,תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות
אצל רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו
לחובות השותפות
 .15.4להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום
ולהתחייב בשם התאגיד
 .15.5אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
 .15.6אישור על ניכוי מס במקור.
 .15.7מסמכי המכרז ונספחיו כשהם מלאים וחתומים כנדרש על פי הוראות הסכם זה.
 .15.8מסמכי השאלות והתשובות חתומים על ידי המציע .

התמורה ותנאי התשלום
 .16המציע יגיש את הצעתו הכספית לביצוע העבודות כולל מע"מ על גבי נספח הצעת המחיר
המצורף כנספח א למסמכי המכרז לאחר שבחן את כל ההשלכות והוצאות בגין עמידה בתנאי
המכרז והעבודות נשוא המכרז והצעתו תהיה סופית ומוחלטת.
 .17התשלום הוא שעתי  ,כולל תשלום דמי נסיעות לכל סדרן מהבית וחזרה וכולל  ₪ 25עבוראוכל
לכל סדרן.
 .18מובהר כי סכום ההצעה הינו סופי ולא ישולמו למציע החזרי הוצאות מכל מין וסוג שהוא
ישירים ו/או עקיפים.
 .19התשלום יתבצע לאחר העברת התקציב לחברה באמצעות משרד לירושלים ומורשת.
 .20הצעת המציע ממצה את כל התשלומים וטובות ההנאה מכל מין וסוג להם יהיה זכאי המציע
הזוכה מהחברה ווהמציע הזוכה לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או טובת הנאה או הוצאה
מההחברה עובר לסכום שנקבע לתשלום בחוזה זה אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או אם
סוכם בכתב ,בידי מורשה החתימה ,כי הוא יהיה זכאי להם.

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

____________

חתימת המציע

6

אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .21המציע ימציע את השירותים נשוא המכרז כמציע חיצוני ועצמאי ולא יהיו בין ההחברה לבין המציע
או בין ההחברה לבין מי שיועסק ע"י המציע ,לרבות המנהל ,עובדי המציע ,קבלני המשנה ,עובדיהם
וצד ג' אחר מטעמו ,כל יחסי עובד ומעביד או יחסי שליחות מכל סוג ומין שהם .המציע או עובדיו או
מי מטעמו לא יהיו זכאים לקבל מההחברה פיצוי ,הטבה או תגמול כלשהם המגיעים לעובד ,בעילה
שמקורה ביחסי עובד ומעביד כאמור ,לא במשך תקופת הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

אי העברת זכויות או חובות של המציע הזוכה לאחר
 .22המציע אינו רשאי להעביר לגורם אחר את זכויותיו או את חובותיו הנובעות מההסכם וממכרז זה,
כולן או מקצתן ,אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של המשרד.
 .23בכל מקרה ,אין בהסכמה כאמור כדי להעביר אחריות כלשהי לגורם אחר ,והמציע יישא באחריות
המלאה לביצוע כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ומכרז זה.

ביטוחים
.24
.25
.26
.27

המציע מצהיר כי קיימים ברשותו כל הביטוחים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות אצל מבטח מורשה
את והוא מתחייב להציגם להחברה לפי בקשתו .
המציע הזוכה יישא באחריות כוללת בהתאם להוראות הדין לכל נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל של
מי מצוות המציע ו/או מי מקבלני המשנה ועובדיהם במסגרת אמציעת השירותים בכלל ,ובפרט לעניין
בסיס הנתונים ולעניין אופן העברת והצגת הנתונים לגורם המטפל;
המציע הזוכה מתחייב לשפות את ההחברה מיידית ,במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות
ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .זאת בכפוף לכך שתינתן למציע אפשרות לנהל
את קו ההגנה של עצמו ,בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו.
כתנאי לחתימת ההחברה על הסכם זה ,מתחייב המציע להמציא להחברה את אישור קיום הביטוחים
מיד דרישתו כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מוכרת בארץ .המציע מתחייב לדאוג לחדש על חשבונו
את כל הביטוחים הנדרשים ולהמציא להחברה את אישור קיום הביטוחים כשהוא תקף לתקופת
ההתקשרות.

דרישת פרטים מהמציע
 .28החברה תהא רשאית ,בכל עת שתראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחת ן ,לדרוש
מהמציע להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן" :הפרטים"
לשביעות רצונה המלא ,על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו ,
איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שתראה לנכון ,במסגרת שיקוליה
,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .29המציע יהא חייב למציע את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה
ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית החברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים
כמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
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אופן הגשת ההצעה
 .30על המציע להגיש את הצעתו רק לאחר שקרא בעיון את כל תנאי המכרז והבין את כל תנאי המכרז
וערך את כל הבדיקות המקדמיות הנדרשות לו ומצא כי הוא עומד בתנאי הסף והינו בעל היכולות
לבצע את העבודות נשוא המכרז.
 .31ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז והנספחים המצורפים למכרז.
 .32על המציע לחתום כל מסמכי המכרז והמסמכים המצורפים כנספחים למכרז זה ולהצעה בשולי כל דף
ובמקומות המיועדים לכך ,בכל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים למעט מעטפת המכרז
בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך .
.33
.34
.35
.36

.37
.38
.39

על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים לתמיכה בהצעתו וכראיה לעמידתו בתנאי הסף
המציע יחתום על המסמכים כאמור ללא כל שינוי ו/או הסתייגות ו/או תוספת .מובהר כי אם החברה
תשנה ו/או תוסיף תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה ,ייחשבו השינויים האמורים כחלק בלתי נפרד
מן מתנאי המכרז ,וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא.
בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום/ו מורשה/י החתימה מטעמו ,אשר בחתימתו/ם ניתן
לחייב את המציע ,זאת בצירוף חותמת המציע.
מובהר בזאת למען הסר כל מציע כי כל התמורה הכוללת (הפאושלית ) כוללת את כל החומרים ועבודות
העזר הדרושים לביצוע העבודות  .מציע אשר ייתן תוספת – תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא
לדיון.
הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו כאמור .במידה ויחסר אישור הנדרש
לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע רשאית ועדת המכרזים לפסול  /לא לקבל חלק זה
בהצעה .נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי הסף ושקלול ציוני האיכות.
הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד .חתימה סופית על אישור
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה .במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך
שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז ,אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק
לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה.

בחינת ה ה צעות
 .40במכרז זה ינתן הניקוד הגבוה ביותר ( )100%להצעה הזולה ביותר במקרה של שתי הצעות שוות תבחר
החברה את ההצעה על פי התרשמות מאופי והיקף פעילות של החברה.
 .41החברה רשאית לפצל את מספר הסדרנים בין מספר מציעים על פי שיקול דעתה.

הודעה למציע הזוכה
 .42המציע מתחייב לחתום על הזמנת עבודה /הסכם עם החברה ולהתחיל את התיאומים וההכנות לצורך
מתן השירותים מיד עם ההודעה על זכיתו במכרז החברה ובהתאם לתנאי מכרז זה .על שהזוכה לא
יעמוד בלוחות הזמנים רשאית החברה שלא להתקשר עם המציע.
 .43במקרה בו תחליט החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה ,מכל סיבה
שהיא ,לא יהיו זכאים המציעים ,לרבות מציע אשר הצעתו הייתה המיטבית ביותר עבור החברה  ,לכל
פיצוי או שיפוי מאת החברה ו/או מאת מי מטעמה ,והמציעים מוותרים בזאת ,באופן בלתי חוזר ,על
כל טענה ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי בקשר לכך.
 .44בהתאם לתקנות חוק המכרזים ,מתחרים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע שזכתה.
המציע רשאי לציין בטופס ההצעה המצ"ב כנספח ב' אלה סעיפים ו/או מסמכים בהצעתו חסויים בפני
הצגה למתחרים .מציע שיבקש להטיל חיסיון על הצעתו בהתאמה לבקשתו ימנע מעצמו אפשרות
חשיפת ההצעות המתחרות.
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 .45למרות זאת ,ועדת המכרזים תהיה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה ,להציג בפני המתחרים שלא זכו במכרז,
כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד
בתקנות חוק המכרזים.

שונות
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

החברה תהיה רשאית לבטל את כל המכרז ,או חלקו ,לצאת במכרז חדש ,כאשר הודעה מנומקת תשלח
למציעים .למשל :אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על הדרישות או תעמוד במסגרת התקציב.
החברה תהיה רשאית לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות ,תקציביות או אחרות,
ללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי .במקרה זה תימסר הודעה מתאימה
למציע הזוכה .החברה רשאית לשנות את המועדים שנקבעו במכרז זה על פי שיקול דעתה
אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עם המציע ההתקשרות עם
זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות ,שייחתם עם הזוכה המצורף לחוברת המכרז,
לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים של החברה.
לפנות במהלך הבדיקות וההיערכות אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו ,בכתב או במצגת ,וזאת
לפי שיקול דעת בלעדי של המשרד.
לבחור בהצעה המעניקה למשרד את מירב היתרונות ואין ההחברה מתחייב לקבל כל הצעה שהיא,
בשלמותה או חלקים ממנה.
לחברה שמורה הזכות לבצע מעל המערכת שינויים ותוספות כאשר תנאי החוזה נשארים ללא שינוי.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה.
והחברה אף תהא רשאית לפצל את מתן השירותים בין המציעים.
ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תוכניות העבודה ו/או המסמכים הדרושים לתחילת
עבודה ו/או החלה התנעה לפי דרישות המשרד ו/או נחתם ההסכם לשביעות רצון המשרד ,המשרד
שומר לעצמו את הזכות לפסול את זכייתו של המציע הזוכה ולקבל במקומה את הצעתו של המציע
הכשיר הבא בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.
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נספח א '  -טופס הצעת המחיר

כמות

ש"ע

סה"כ ש"ע

מחיר שעה

סה"כ עלות

סדרנים
בני נוער

150

9

1,350

בוגרים

250

9

2,250

אחראי מיתחם

25

9

225

סה"כ לפני מע"מ
מע"מ

17%

סה"כ כולל מע"מ

** יש למלא את העמוד ות של ה מחיר לשעה וסה"כ עלות.
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נספח ב ' – הצהרת המ ציע
מכרז  - 4 / 2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים לרגל יום ירושלים
פרטי המציע :

שם מלא של הגוף המציע,
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

מספר ח.פ.

חתימה וחותמת המציע

.1

הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים
האמורים לעיל ,הבין את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו,
קיבל את מלוא המידע האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו .הצעת המציע ,יחד עם מסמכי פניה זו על נספחיה ,הם בגדר "הצעה בלתי
חוזרת" מאת המציע אל החברה ,כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג – 1973
המחייבת את המציע ,וניתנת לקיבול על ידי המשרד בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו.

.2

הצעת המציע בתשובה למכרז זה ,וכן גם ההבהרות אשר יעביר למשרד בתשובה לבקשתו,
וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות ,כאמור להלן יהיו גם
הם חלק בלתי נפרד מההסכם.
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הצהרת המציע
 .1אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאי המכרז.
 .2הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל
על כל נספחיו ,ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
 .3אני חותם בזה על נוסח המכרז והחוזה.
 .4להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .וכן הנימוק למניעת
החשיפה:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים .הכל בכפוף לאמור
במכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת
המכרזים של ההחברה אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק
בלתי נפרד מהחוזה הסכם ההתקשרות ,שייחתם באם נזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו;
ואולם ,בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים ,המצורפים להצעה זו,
ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה ,תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.
 .6ידוע לי ואני מסכים לכך כי התמורה אותה תשלם החברה עבור מתן השירותים על כל חלקיהן
באופן מלא הינה בהתאם להצעתי על גבי הטופס המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז -טופס הצעת
המחיר.
 .7אני מציע את הצעתי לאחר שהבנתי בחנתי ובדקתי את כל ההשלכות והוצאות בגין עמידה בתנאי
המכרז והעבודות נשוא המכרז והצעתי הינה סופית ומוחלטת.

 .8פרטים על הגוף המציע
 .8.1שם המציע:
 .8.2המס' המזהה (מספר חברה ,ת.ז:).
 .8.3סוג התארגנות (חברה ,שותפות):
 .8.4שמות הבעלים (במקרה של חברה,
שותפות):
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 .8.5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:
 .8.6שם המנהל הכללי:
 .8.7מען המציע (כולל מיקוד):
 .8.8הנציג הניהולי למכרז זה:
 .8.9טלפונים:
 .8.10פקסימיליה:
 .8.11מס' טלפון נייד:
 .8.12אי-מייל:

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________
תאריך

________________
שם
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נספח ג'
התחייבות על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ___________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המשרד (להלן" :הגוף") .אני מכהן כ ______________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם הגוף.
 .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה:
 הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 1976 -להלן:
"בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  1991 -או חוק שכר מינימום ,תשמ"ז .1987 -
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א  1991 -או
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז .1987 -
 .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א -
 1991או חוק שכר מינימום ,תשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן" :מועד
ההתקשרות").
 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצרכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון תשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

____________

חתימת המציע
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נספח ד'
הצהרה בדבר העדר הרשעה מסוג פשע או הרשעה בעבירה הנושאת עימה
קלון
אני הח"מ __________ ת.ז ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :המציע") שהוא המציע במכרז מס' 4/2019
למתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים לרגל יום ירושלים (להלן" :המכרז") המבקש להתקשר עם
ההחברה /החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים בע"מ (להלן" :החברה").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני
מבין/ה אותם.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
המציע או "בעל זיקה" אליו לא הורשעו בעבירה מסוג פשע כהגדרתו בחוק העונשין ,תשל"ז 1977-ולא
בעבירה הנושאת עימה קלון.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________
תאריך

________________
שם

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

_______________
חתימה וחותמת

____________

חתימת המציע
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נספח ה'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע").

.2

הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.

.3

הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע במסגרת מכרז ( 4/2019להלן" :המכרז").

(סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):
.4
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי
❑
עבירות;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעת
❑
במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )2חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )3אם האדריכל הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א .בעל השליטה בו;
ב .חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע;
ג .מי שאחראי מטעם האדריכל על תשלום שכר העבודה;
ד .אם האדריכל הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002
הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן תצהירי  -אמת.
(חתימה)

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

____________

חתימת המציע
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נספח ו'
הצהרה על פשיטת רגל והעדר תביעות

אני הח"מ _________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה מכרז
זה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ ________________ והנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ____________ המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל
ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
המצהיר

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

____________

חתימת המציע
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נספח ז'
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
האדריכל מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים
שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה תש"יט 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
חוק דמי מחלה תשל"ו 1976
חוק חופשה שנתית תשי"א 1950
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1965
חוק עבודת הנוער תשי"ג 1953
חוק החניכות תשי"ג 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א 1951
חוק הגנת השכר תשי"ח 1958
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
חוק שכר מינימום תשמ"ז 1987
חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 1988
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995
(כולל חוק בריאות ממלכתי)
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות 2001
חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 2001
תאריך ____________________________
שם מלא של החותם בשם המציע_____________________________
חתימה וחותמת המציע ________________________

מכרז מס'  4/2019מתן שירותי כח אדם זמניים/סדרנים בעיר העתיקה לרגל יום ירושלים

____________

חתימת המציע

