
 

 מכרז פומבי מס' 1/2023 לביצוע עבודות ניקיון במכלול מבני המועצה 

 

 תנאים כללים

 

)להלן: "החכ"ל"(, מבקשת בזאת הצעות מחיר, לביצוע עבודות   מהחברה הכלכלית לבית אל בע" .1

 ומי.ום יהמקומית בית אל על בסיס יניקיון במשרדי המועצה 

 

. במשרדי 10:00בשעה   01/01/23את טופסי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ח' בטבת  

  elanash@bet-el.muni.ilדוא"ל  02-9700506, אצל אילנה שלו החכ"ל והמועצה

 שלא יוחזרו. ₪ 1,000עלות המכרז 

 

 מהות העבודה .2

ניקיון במבנה המועצה החדש, כולל השירותים בקומת המסחר וכן המציע הזוכה יבצע עבודות  (א

 למרכז נתיבים להורותב. בנוסף, אפשרות לניקיון במרכז מבקרים הסמוך למבנה המועצה

 .האולם ספורטו

עבודות הניקיון יתבצעו הן בשעות הבוקר והן בשעות הצהריים, כאשר חלוקת העבודה לשעות  (ב

 הבוקר ולשעות אחר הצהריים תהיה בהתאם להוראות החכ"ל. 

עבודות הניקיון במכלול משרדי המועצה יהיו בהתאם לכל הוראות המכרז וההסכם המצ"ב  (ג

 ובהתאם למפרט המסומן כנספח ב' להסכם. 

וכה, במסגרת מתן השירות ומבלי שתינתן לכך תמורה נוספת, יהיה לרכוש את על המציע הז (ד

חומרי הניקיון והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה על חשבונו, בהתאם לרשימה המצורפת 

בנספח ב' והקבלן לא יקבל החזר כלשהו בגין רכישתם, מעבר לתמורה שתשולם לו בהתאם 

 לחוזה.

 ב מותנית באישורו של קב"ט המועצה.מובהר כי  כניסת העובדים לישו (ה

 

 תנאי סף  .3

 12:00בשעה  12/1/23ת בטב"ט חמישי יבסיור קבלנים שיתקיים ביום על המציע להשתתף  (א

במשרדי המועצה המקומית בית אל, בשדרות לוז, פינת תורה ועבודה. ההשתתפות במפגש הינה 

 חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

כולל מע"מ. הצעה   ₪ 25,000הנחה על מחירי הבסיס שעומד על סך  על המציע לנקוב באחוז  (ב

 תפסל על הסף.   0%-ובה אחוז הנחה לא יהיה גדול מ

 

 

 



 

 צירוף מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות גופים  .א

. כמו כן, על המציע לצרף 1976 – ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.

ת/רשם השיתופיות, וכן אישור היה המציע תאגיד, יצרף המציע תמצית רישום מרשם החברו .ב

/רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בצרוף עו"ד

 דוגמאות חתימה.

 .18בסעיף  נספח ד' כפי שיפורט בהמשך .ג

 

על המציע לחתום בר"ת על כל עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם,  ובחתימה מלאה  .5

 כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי  .6

 ה תמורה הולמת ומספיקה.השטח ואילוציו.  וכי התמורה המבוקשת על ידו הינ

המחירים ינקבו בשקלים חדשים ויכללו מס ערך )עותקים.  2 –הצעת המחיר תוגש על גבי  נספח א' ב .7

 . (מוסף

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  .8

 המציע.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או תיקונים  החכ"ל  .9

במסמכי המכרז, בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור, יובאו 

בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני עפ"י הכתובות והמספרים שנמסרו 

 י המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.ע"י רוכשי מסמכ

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות החכ"ל. המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי   .10

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשתה הצעה במכרז זה.

עד  elanash@bet-el.muni.il: לדוא"ל בכתב בלבדכל שאלה/הבהרה בנושא המכרז תועבר   .11

. התשובה/ההבהרה של החכ"ל תועבר 12:00בשעה  17/1/2023בטבת  כ"דיום שלישי  התאריך

 לכל רוכשי מסמכי המכרז.במייל 

 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת   .12

. הצעות 14:00 בשעה 19/1/23בטבת  חמישי כ"והמכרזים שבגזברות המועצה לא יאוחר מיום 

 אחר מועד, מכל סיבה שהיא, לא יתקבלו.שיוגשו ל



 

אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות ממסמכי המכרז, בין אם נעשו   .13

 בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

החכ"ל רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר   .14

 ייחסות לתנאי המכרז .הת

במסגרת שיקולי החכ"ל בעת בחינת ההצעות תהא רשאית החכ"ל להתחשב בנוסף על המחיר גם   .15

 ובהמלצותיו.   ובניסיונבותק של המציע, 

רשאית  החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כן תהיה החכ"ל  .16

לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. החכ"ל תהיה רשאית לתת עדיפות למציע 

  שיש בבעלותו מכונת שטיפה והוא יתחייב להשתמש במכונה זו בניקיון. 

החכ"ל תהיה רשאית לתת עדיפות למציע שיתחייב לספק לה עובדי ניקיון יוצאי צה"ל או בוגרי   .17

יע, המעוניין לתת התחייבות זאת, לצרף להצעתו את ההתחייבות המופיעה שירות לאומי. על המצ

 בנספח ד'.

 :אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה .18

 בדיקת ההצעות תתבצע על בסיס איכות ומחיר לפי הנתונים כדלהלן:

 .עמידה בתנאי הסףבחינת  (א

בהיבט זה  נקודות מקסימום אפשרי( 30של נותן השירותים בפועל ) מדדים איכותייםבחינת  (ב

 ות עובדים שמועסקים בחברה, לקח בחשבון שנות ותק, ניסיון של ניקיון מוסדות גדולים, כמיי

 :צרף להצעתוהמציע י לצורך כך,. ציוד שעומד לרשות המציע וכד'

 ל, הניסיון וכד'.יהצהרה המופיעה בנספח ד' על פרטי המפע .1

טי יצירת המלצות מהגופים עבורם ביצע את עבודות הניקיון כולל פר .2

קשר עם אנשים, עמם ניתן יהיה לברר על העבודות אשר בוצעו ע"י 

 המציע.

 תכנית עבודה חודשית.  .3

נקודות מקסימום אפשרי(  בהיבט זה ידורגו ההצעות על בסיס המחיר  60) המחירבחינת  (ג

נקודות(, וכל  60זכה לציון המקסימלי בסעיף זה ) תשהוצע. הצעת אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

 ההצעות ידורגו באופן יחסי. שאר

 נקודות( 5) בוגרי צבא ושירות לאומי העסקתבחינת  (ד

 נקודות( 5) מכונת שטיפהבחינת  (ה

 

 

 



 

 

המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו או ע"י עובדיו ולא יהיה רשאי להעביר  .19

ביצוע העבודה לקבלן משנה. ביצוע העבודה באמצעות קבלני משנה, יותר רק לאחר קבלת אישור 

 מראש ובכתב.החכ"ל 

ימים  10המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יחתום על חוזה, כדוגמת החוזה המצורף בזה בתוך    .20

יום מיום מסירת ההודעה  10מיום ההודעה על הזכייה במכרז. לא חתם המציע על ההסכם בתוך 

ממכרז  על הזכייה, תהא רשאית החכ"ל להכריז על ביטול הזכיה וכל  קשר חוזי בין הצדדים הנובע

 זה, יהא בטל ומבוטל. 

  הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז.  ןתיתהחכ"ל   .21

היקף העבודה המופיעים במכרז/ בהסכם זה הינם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויים. החכ"ל   .22

רשאית לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל כל סעיף במפרט ובכלל זה בהיקף העבודה, טיב עבודת 

מבלי שזה יגרום לשינוי בתמורה שתשולם בגין העבודה.  ןהניקיוהנדרשת, ותדירות ביצוע  ןהניקיו

 שימוש החכ"ל בזכותה זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה ו/או טענה כלשהו.

א( המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או  לבצעו מכל  .23

 דעתה המלא והסופי. סיבה שהיא, בהתאם לשיקול 

אם תחליט המזמינה כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו,  (ב

לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט ההוצאות 

 בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 

טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או החוזה, מוסכם במפורש, כי הוראות   .24

 אלא להוסיף עליהן.

 

 

 

___________________         

 חיים מרגוליס                                                                      
 

 

 

 

 



 

 

 במכלול משרדי המועצה המקומית בית אל   ןניקיוהסכם ביצוע עבודות 

 

 

 ביום _______ לחודש _________ תשפ"ג שנערך ונחתם בבית אל  

 2023ביום _______ לחודש _________   

 

 

 ("החכ"ל" –)להלן   החברה הכלכלית לבית אל בע"מ   ב י ן :

 מצד אחד         

 

 ________________  ל ב י ן :

 ("הקבלן" –)להלן    ________________   

 מצד שני         

 

 

במכלול משרדי המועצה בשדרות לוז בבית אל )להלן:  ןניקיווהחכ"ל מעוניינת בביצוע עבודות  הואיל:
 (;"ןהניקיו"עבודות  –"( לפי מפרט הרצ"ב ומסומן נספח "ב" )להלן המבנה"

                  

, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע עבודות ןהניסיווהקבלן מצהיר כי הוא בעל  והואיל:
 , ביעילות ובמהירות ויש ברשותו את הציוד, החומרים והכלים המתאימים;ןהניקיו

 

 והקבלן הגיש הצעתו למכרז, שפרסמה החכ"ל וועדת המכרזים אישרה הצעתו; והואיל:

 

יבוצעו ע"י הקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו, והצעת  ןהניקיוהחכ"ל מעוניינת שעבודות  והואיל:
 הקבלן הרצופה להסכם זה ומסומנת נספח "א"

 

 , בהתאם לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו;ןהניקיווהקבלן מעוניין לבצע את עבודות  והואיל:

 

 לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; םמעונייניוהצדדים  והואיל:

 



 

 מסכימים בזה הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. א( .1

 כל מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. (ב

 

קיון, יקיון, והקבלן מתחייב לבצע את עבודות הניהחכ"ל מזמינה בזאת מן הקבלן ביצוע עבודות הנ .2

 כמפורט ובכפוף להסכם זה ולנספחים לו. הכל

 

, החל מיום _______ וכלה ביום _________. לשנה אחתתקופת תוקפו של הסכם זה הוא  א( .3
  

החכ"ל רשאית להאריך את תוקפו של הסכם זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בפעם אחת או  ב( 
יום מראש  30ל כך לקבלן שנים, ובלבד, שתודיע ע 4במספר פעמים עד לתקופה כוללת של 

 ובכתב.  

למרות האמור לעיל, ידוע לקבלן, ואף הינו מסכים לכך, כי החכ"ל רשאית לבטל את ההסכם  ג( 
יום מראש ובכתב,  30לפני תום המועד הנקוב לעיל מכל סיבה שהיא, ובלבד ותודיע על כך 

 ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה בגין כך.

 התמורה .4

סך כולל  בתמורה לביצוע עבודות הניקיון, כמפורט בנספח "ב" להסכם, תשלם החכ"ל לקבלן (א

 לחודש עבודה מלא כולל מע"מ.   ₪של ___________ 

מוסכם על הצדדים כי במידה ולא יינתן השירות ביום כלשהו, ינוכה מהתמורה החודשית סך 

 תן שירות. מהתמורה החודשית בגין כל יום בו לא יינ 1/22 –השווה ל 

 התמורה האמורה לעיל תשולם כנגד חשבונית מס כדין.  (ב

התמורה הנ"ל תהיה צמודה בכפוף לכל דין למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה   (ג

המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש חתימת הסכם זה. עדכון שכר 

 תידיים בלבד.חודשים ויחול על החודשים הע 6 –הקבלן ייעשה אחת ל 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מעבר להתייקרות, כאמור לעיל. 

לקבלן לא תהיינה כל דרישות או טענות לחכ"ל, בשל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר   ד( 
 פרטים בחשבוניות או פרטים לא נכונים.

 מדי חודש יגיש הקבלן לחכ"ל חשבונית עבור ביצוע העבודה חודש קודם. (1)  

 הקבלן יצרף דו"ח, בו יפרט את פרטי עבודתו, בהתאם לאמור בנספח "ב". (2)  

הקבלן ידאג להגיש את דו"ח העבודה החודשי בגין החודש החולף לחתימתם של מי  (3)  
 שמונה מטעמה לאישור, בו יציין את הימים בהם לא ניתן השירות.

 ח המאושר והחשבוניות.יום מיום קבלת הדו" 60החכ"ל תשלם לקבלן שוטף +  (4)  

 



 

 

הקבלן יהא כפוף לביצוע הוראותיו המקצועיות ולהוראות אדמיניסטרטיביות של המפקח  א( .5
"( ככל שנתמנה. לא נתמנה המפקחשנתמנה לשם כך על ידי החכ"ל ו/או על עבודותיו )להלן: "

 מפקח יהיה כפוף הקבלן להוראות נציג החכ"ל ו/או המועצה.

שידרש ממנו לבצע ע"י המפקח, והקבלן מתחייב לבצע  ןהניקיול עבודות הקבלן יבצע את כ ב( 
כל הוראה שתימסר לו כאמור לביצוע ואף אם זו לא נכללה בנספח ב' להסכם, ובלבד  מידית

 שההוראות הנוספות על המפורט בנספח "ב" היו סבירות והגיוניות.

, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום )ב( לעיל 5בעבור ביצוע העבודות הנוספות, כמפורט בס"ק  ג( 
 נוסף, ובלבד והעבודות הנוספות הנדרשות הינם בתחומי האמור בנספח ג' להסכם.

לפחות על מנת שעבודת הניקון תוכל  ןניקיועל המציע להעמיד לרשות החכ"ל שני פועלי  ד( 
 להתבצע הן בשעות הבוקר והן בשעות הצהריים.

, כמפורט ןהניקיוהקבלן יהיה אחראי לסילוק כל פסולת שנאספה על ידו במהלך ביצוע עבודות  ה( 
 אשפה מורשים בתחום המועצה. ומכליבנספח "ב" להסכם, לאתרי 

בשעות היום בלבד ולא בשבתות וחגים, אלא אם נדרש הקבלן  ןהניקיוהקבלן יבצע את עבודות 
בשעות הלילה. החכ"ל תהיה רשאית להורות אלו משרדים  ןהניקיוע"י החכ"ל לביצוע עבודות 

 ינוקו בשעות הבוקר ואלו בשעות אחר הצהריים לפי שיקול דעתה. 

 

, כמפורט בנספח "ב" לשביעות המפקח שנתמנה על ןהניקיוהקבלן מתחייב לבצע את עבודות  א( .6
 ידי החכ"ל לעניין זה.

התחייבויותיו, רשאית החכ"ל לבצע את עבודות במידה והקבלן לא יעמוד כלל בהתחייבויות מ ב( 
 בעצמה או באמצעות קבלן אחר, ובמקרה זה: ןהניקיו

 לא יגיע לקבלן כל סכום שהוא. (1)  

בעצמה, או  ןהניקיוהקבלן ישלם לחכ"ל כל סכום החכ"ל זקפה על חשבון ביצוע עבודות  (2)  
ום ששולם הוא מעבר נאלצה לשלם עקב ביצוע העבודות ע"י אדם או גוף אחר, והסכ

 להתחייבויותיה לקבלן.

 החכ"ל תהיה רשאית לקזז כל סכום שזקפה או הוציאה כאמור, מחשבון הקבלן. (3)  

החכ"ל כי סכום כלשהו נזקף או שולם,  מנהלהחכ"ל תהא נאמנה על חשבונה ואישור  (4)

 יהווה ראיה מכרעת לתשלומו.

 

כי אין הקבלן מבצע כראוי את התחייבויותיו החליטה החכ"ל, באמצעות נציגיה המוסמכים,  א( .7
 עפ"י הסכם זה כיאות, היא תהיה רשאית להתרות על כך.

ימים מיום ההתראה, תהא רשאית החכ"ל לבטל את תוקפו  10אם לא תוקן הטעון תיקון תוך  ב( 
 של ההסכם בהודעה בכתב לקבלן, החל בתאריך שינקב בהודעה.

)א( לעיל, תחול התחייבות לשלם לקבלן רק באופן  7בס"ק  עם ביטול ההסכם, על רקע האמור ג( 
יחסי עד לתאריך ביטולו. קיבל הקבלן למעלה מהמגיע לו, יחזיר את העודף לחכ"ל תוך חודש 

 ימים מיום קבלת דרישה לכך. סעיף זה בה להוסיף על זכויות הצדדים עפ"י דין.



 

 

בודה אשר ישמשו אותו לשם ביצוע הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק על חשבונו את כלי הע א( .8
 . ןהניקיועבודות 

הנדרשים לביצוע  ןהניקיוהקבלן יספק בעצמו ועל חשבונו ובאיכות טובה את כל כמות חומרי  ב( 
)ב( או כל חומר אחר שיוחלט על ידי החכ"ל  5העבודות, כמפורט בנספח "ב" ו/או כנדרש בס"ק 

    .ןהניקיוכי הוא נחוץ לשם עבודת 

, כמפורט בנספח ב' ו/או הנדרש ןהניקיוהקבלן ידאג לכל כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות  ג( 
)ב(, ואף ישא בשכרם בעצמו ועל חשבונו. בכל מקרה, כח האדם לא  5לביצוע האמור בס"ק 

יפחת משני בני אדם לכל יום, אשר יוכלו לחלק את ביצוע העבודות ביניהם. בכל יום בו כח 
 לחכ"ל יהיה של אדם אחד תשולם רק מחצית מהתמורה בגין יום זה.  האדם שיעמיד הקבלן

הקבלן מתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל התשלומים לעובדיו, לרבות מס הכנסה, ביטוח  ד( 
 לאומי, זכויות סוציאליות וכל תשלום כיוצ"ב.

מתחייב להשיגם על עפ"י דין, הקבלן  ןהניקיולצורך ביצוע עבודות  תרישיונואם יהיו דרושים  ה( 
 חשבונו.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים עפ"י דין לעובד או לכל אדם אחר, כתוצאה  ו( 
 ןהניקיואו עקב ביצוע עבודות  ןהניקיומתאונה או נזק או כל דבר שהוא, תוך כדי ביצוע עבודות 

 או בקשר לכך.

באם יהא צורך לשלמם, יבטח הקבלן על חשבונו לצורך הבטחת התשלומים הנזכרים בס"ק )ו(,  ז( 
 את עובדיו בביטוח לאומי, וכן בביטוח תאונות אישיות וביטוח אחריות קבלנים.

בפוליסת הביטוח תהא הוראה כי המבטח לא יהיה זכאי לחזור בתביעת שיבוב כנגד החכ"ל ומי   
 מטעמה.

ם מיום החתימה על הסכם זה, ימי 10עותק מפוליסת הביטוח יומצא לחכ"ל לא יאוחר מ   ח( 
בתוספת אישור המבטח כי הפוליסה לא תבוטל אלא בהסכמת החכ"ל, לרבות מחמת שהקבלן 

 לא שילם לחברת הביטוח תשלום כלשהו המגיע ממנו.

ימים מיום החתימה על הסכם זה, אישור מתאים  10 –הקבלן אף ימציא לחכ"ל לא יאוחר מ   
 . מהביטוח הלאומי על ביטוח עובדיו

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים שעליו לבצע לפי הסכם זה, תהא החכ"ל רשאית לבצע  ט( 
הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות על חשבון הקבלן, והחכ"ל תהא 

 הסכומים הנ"ל ששולמו על ידה מהתשלום הקרוב שיגיע לקבלן. מידיתזכאית לנכות 

עובד טרם התחלת העסקתו, טופס הודעה "בדבר פירוט על תנאי העבודה", הקבלן ימסור לכל  י(  
שבתוספת  1מלא בהתאם לתנאי העסקה של העובד, חתום על ידי הקבלן באמצעות טופס מס' 

הראשונה לתקנות הודעה לעובד ) תנאי עבודה( )צורת הודעה ופרטיה( תשס"ב כפי שיהא מעת 
 לעת.

כם זה, תלוש שכר חודשי בהתאם לכל דין. נמנע העובד הקבלן ימסור לכל עובד במסגרת הס 
ימים, ישלח הקבלן לעובד את תלוש השכר בדואר  30מלאסוף את תלוש השכר בפרק זמן של 

 מיד בתום המועד האמור.

הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עבדיו את הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות  
חוק שכר מינימום  תשתחוקק, לרבוזה וכל הוראת חוק החוק הקיימות במועד חתימת הסכם 

, חוק 1976 -, חוק דמי מחלה תשל"ו1951 -, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1987 -התשמ"ז



 

, חוק שכר שווה לעובדת 1954-, חוק עבודת נשים ה תשי"ד 1950 -חופשה שנתית התשי"א
 -, חוק הגנת השכר תשי"ח1988 -חוק שיוון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1996 -ולעובד תשנ"ו

, 1995 -משולב (, התשנ"ה,חוק הביטוח הלאומי )נוסח  1983, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1958
, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 1994 -חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

, חוק 1998-, חוק עבודת הנוער התשי"ג, חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1996 -התשנ"ו
, 1954 -, חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד1998 -זכויות לאנשים עם מגבלות התשנ"ח שוויון

פקודת  1945 -ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה( 1959 -חוק שירות התעסוקה תשי"ט
, חוק 1949 -, חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( תש"ט1946 -הבטיחות בעבודה

, חוק הסכמים 1967 -,  חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1953 -ת תשי"גהחניכו
,חוק הודעה  1991 -, חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( התשנ"א1957 –קיבוציים תשי"ז 

, 2000 -לחוק מידע גנטי, התשס"א 29, סעיף 2001 -, התשס"אולהתפטרותמוקדמת לפיטורים 
 -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום התשס"ו 2002 -התשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( 

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5, סעיף לחוק 2006
לחוק  29, סעיף 1998 -)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 7סעיף  1997 -התקין(, התשנ"ז

 -חוק איש איסור קבלת בטחונות מעובד התשע"ב, חוק הגנת השכר, 2000 -מידע גנטי התשס"א
, כל דין ו/או הוראה ו/או חוק צו ו/או איסור המפורטים בתוספת השניה ובתוספת 2012

)כפי שיהיו מעת לעת( וכן כל  2011 -השלישית לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
, הסכמים קיבוציים דין, חוק, צו, הוראה מרשות מוסמכת )לרבות הוראות החשב הכללי(

 "חוקי העבודה"(. החלים או שיחולו על ענף השמירה )לעיל ולהלן:

כמו כן מתחייב הקבלן לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת הסכם זה את כל  
ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו, ככל שיחולו לרבות הוראות 

עת לעת והמתייחסות להעסקת קבלני שמירה במשרדי ממשלה החשב הכללי המתפרסמות מ
אשר הורחבו על ידי חוזר מנכ"ל משרד הפנים לכלל השלטון המקומי. יובהר כי על אף האמור 
בכל מקום בהוראות החשב הכללי, כל תשלום אשר עובדי הקבלן זכאים לו על פי ההוראות 

ינם, על הקבלן לתמחר את הוצאותיו כאמור, יחול על הקבלן ולא תשולם לקבלן כל תוספת בג
 והתשלומים כאמור במסגרת נוהל הצעת מחיר.

על הקבלן להפריש את כלל הפרשות סוציאליות, הפרשות לפיצויים והפרשות לגמל בשיעורים  
הקבועים שם וזאת מהיום הראשון להעסקת העובד )על אף האמור בצווי ההרחבה(. ההפרשות 

 אינן ניתנות להשבה לקבלן.כאמור יהיו על שם העובד והן 

הקבלן יקיים כלפי עובדיו וכלפי החכ"ל את הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  
על תקנותיו )להלן: "החוק להגברת האכיפה"( ולשתף פעולה עם כל גורם מוסמך  2011-תשע"ב

 מכוח החוק הנ"ל לרבות בודק שכר ומי מטעמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוטל על הקבלן "עיצום כספי" או נמסרו לו "התראה מנהלית" או  
"כוונת חיוב" כאמור בפרק ב' לחוק ההגברה על האכיפה, יודיע הקבלן מיד על דבר העיצום 

או ההתראה המנהלית לחכ"ל )גם אם בכוונתו להגיש ערר על דבר העיצום או ההתראה \הכספי ו
 כאמור(.

שיופעל מוקד, לפניית עובדים ע"י החכ"ל לשם דיווח מאת העובדים על פגיעה בזכויותיהם ככל   
)להלן: "מוקד הפניות"( יציין הקבלן בתלושי השכר של עובדיו את מספר הטלפון ופרטי 

 ההתקשרות עם מוקד הפניות.

עובד,  כן ימסור הקבלן לכל עובדיו המועסקים במסגרת הסכם זה, הודעה בשפה המובנת לאותו 
על מיקום תיבת תלונות ב חכ"ל או על פרטי איש הקשר לעניין הגשת תלונות על פגיעה בזכויות 

 עובדים או על אופן הגשת תלונה למוקד הפניות, ככל שיופעל.



 

ימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת החכ"ל  15-ולא יאוחר מ מידיתהקבלן ישיב  
ים על ידו במסגרת הסכם זה. הקבלן יפרט בתשובתו  את בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסק

 הליך בדיקת התלונה והאופן שבו זו טופלה.

ם מעביר \ני הביטוח באמצעותו\, במועד חתימת הסכם זה:  את פרטי סוכןהקבלן יעביר לחכ"ל 
הקבלן את התשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם זה כלפי העובדים המועסקים על 

חברות הביטוח \ידו לקופות, קרנות וכו'. כן ימסור הקבלן לחכ"ל כתב הרשאה המופנה לסוכני
 או מסמך ביחס להעברת התשלומים כאמור.\וכאמור המאשר לחכ"ל לקבל כל מידע 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חל עליו איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני לעובדיו באמצעות  
 סוכנות שהוא בעל עניין בה, או שבעל עניין בקבלן הוא בעל עניין בסוכנות.

 .1968-"בעל עניין" משמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח 

לו כי ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לעובדים הקבלן מצהיר כי ידוע   
המועסקים על ידו במסגרת הסכם זה, אינם ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה שבו העובד 
הפסיק את עבודתו מרצונו. וכי הקבלן לא יהא רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו 

 בקופה, לרבות תגמולי הקבלן )המעסיק(.

חשבון הראשון יעביר הקבלן לחכ"ל  תצהיר מטעם הקבלן ובו יפורטו שמות כל יחד עם ה  
העובדים המועסקים על ידו במסגרת הסכם זה וכן את תיאור תפקידם וייצרף לתצהיר כאמור 

 את תלושי השכר של עובדים אלו.

ן בנוסף יעביר הקבלן לחכ"ל מעת לעת, על פי דרישתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך הזמ 
 ימי עסקים(, דו"ח ובו הפרטים הבאים: 15-שייקבע לכך )ובכל מקרה לא פחות מ

 .רשימה של כלל עובדי הקבלן המועסקים מכוח ההסכם לתקופת הבדיקה הנדרשת.1  

 בתחומי שמירה. -. רישיון תקף לעסוק כקבלן2  

 . העתקי ההודעות לעובדים כאמור בסעיף א' לעיל.3  

 כר.. פנקס שכר ותלושי ש4  

 . פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות(.5  

 .  פנקס חופשה.6  

 . אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס 7  

 בעד תשלומי המעביד ותשלומי העובד שהועברו בידי הקבלן.      

 .  טפסי מס הכנסה.8

 לאומי..  דיווח הקבלן למוסד לביטוח 9  

 . כל מסמך אחר הדרוש או שיידרש לדעת החכ"ל.10  

חודשים,  6-בנוסף לאמור לעיל יעביר הקבלן לחכ"ל מעת לעת לפי דרישתה ולכל הפחות אחת ל                     
תצהיר של מורשי  החתימה מטעם הקבלן מאושר ע"י רו"ח לפיו הקבלן, שילם בקביעות לכל 

ו במסגרת ההסכם, שכר שאינו נמוך משכר המינימום הענפי הקבוע עובדיו אשר הועסקו על יד
בחוק ובהסכם ההתקשרות וכן את כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 
ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים והוראות החשב הכללי הרלוונטיים בענף השמירה וכן כי עובדי 

י הסכם זה, לכל סוג של מאבטח, וכי סכום הקבלן קיבלו שכר שאינו נמוך מהשכר על פי תנא



 

זה עודכן על פי העדכונים שבחוק ועל פי תנאי הסכם זה. כי מסכום זה נוכו מס הכנסה, ביטוח 
בריאות, ביטוח לאומי והפרשות הסוציאליות של העובד בלבד, כי לא נוכו משכר זה סכומים 

יעות, ביגוד, טלפון, עלות הכשרה כלשהם לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין נס
 1953-וכן כי הקבלן לא הפר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג ןריענובסיסית, ועלות ימי 

 במסגרת ההסכם. 

או מי מטעמה \מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החכ"ל ו 
ם זה, הוראות חוקי העבודה ותקנותיהם בביצוע ביקורת לעניין עמידת הקבלן בהוראות הסכ

לרבות צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על ענף השמירה ולהמציא, בין היתר, כל 
 או מסמך הנדרש לצורך ביצוע הביקורת כאמור.\אישור ו

נמצאה במהלך הביקורת הפרה של זכויות עובדים מטעם הקבלן, אזי מבלי לגרוע מזכויותיה  
לחכ"ל על  וידווחהקבלן באופן מיידי וללא דיחוי לתיקון ההפרה כאמור  של החכ"ל יפעל

הפעולות שננקטו על ידו לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה בעתיד, לרבות העברת אסמכתאות 
 מתאימות המעידות על התיקון.

ימים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על איתור  30לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור לעיל תוך  
או לא מסר לחכ"ל איזה מהמסמכים שעליו להמציא להן במועד שנקבע על ידה \רה וההפ

או לא שיתף הקבלן פעולה עם החכ"ל ייחשב הדבר כהפרה \להמצאת המסמכים כאמור ו
או זכות השמורה לחכ"ל, תהא \יסודית של ההסכם. במקרה כאמור, מבלי לגרוע מכל סעד ו

מגיעים לקבלן )בכפוף לאמור בסעיף יג'(, לקזז לחכ"ל זכות הברירה לעכב בידה סכומים ה
או למי מעובדיו, לחלט כל ערבות שנמסרה ע"י הקבלן \מהתמורה לקבלן כל סכום המגיע לה ו

או להסכם זה, לבטל את ההסכם ולהביאו לכלל סיום טרם תום תקופת \בקשר למכרז ו
 תה הבלעדי.ההסכם, וכן כל שילוב של הסנקציות האמורות לעיל הכל לפי שיקול דע

למען הסר ספק מובהר כי מסירה חלקית של מסמכים, תחשב כאי המצאת מסמכים כלל ויחולו  
 לעניין זה כלל הסנקציות המנויות לעיל. 

בכל מקרה שבו כתוצאה מההפרה תחול על החכ"ל החובה לבצע ביקורת חוזרת בהיקף דומה  
לכל עובד  ₪ 100חוזרת בסך של ו/או בהיקפים אחרים ישא הקבלן בתשלום בגין הביקורת  ה

 שנתוניו נבדקים. 

 

הקבלן יעביר לחכ"ל קודם לחתימת הסכם זה את רשימת עובדיו המיועדים לבצע האמור  א(    .9
 בהסכם זה, ולחכ"ל יהיה שיקול דעת בלעדי האם לאשר העסקת אותו עובד.

לפי דרישת החכ"ל, אם  ןהניקיוהקבלן לא יאפשר לעובד מטעמו לעסוק בעבודות  (ב

לדעתה העובד אינו עושה את עבודתו כראוי או שעבודתו אינה מניחה את הדעת 

 או שהוא אינו מתאים לבצע את העבודה. 

מעביד בין החכ"ל לעובד -אין באמור בס"ק )א( וס"ק )ב( כדי להחיל יחסי עובד (ג

 מטעם הקבלן, והקבלן אף יידע על כך את עובדיו.

מסור או להעביר או להסב חיוב מחיובי הסכם זה לאחר, ולא הקבלן מתחייב לא ל (ד

להעביר או למסור את ההסכם או חלק ממנו לביצועם של אדם או גוף אחר, אלא 

 אם כן קיבל לכך את הסכמת החכ"ל מראש ובכתב.



 

המציע ידרש להעסיק מפקח מטעמו אשר יפקח על עבודת העובדים ויהיה בקשר  (ה

זה הערות והארות יועברו דרך המפקח  ןעניילעם נציג החכ"ל ו/או המועצה 

 לעובדים.

 .ןלענייהמפקח יחתום על החשבונית המועברת לתשלום וכן נציג החכ"ל  (ו

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר הגבוה משכר המינימום המותר, וכן לשלם  (ז

 להם את כלל הזכויות הסוציאליות שהן זכאיות להן. 

 .1974 –חוק חוזה קבלנות, תשל"ד  הסכם זה הוא הסכם קבלני לפי א( .10

 מעביד.-מוסכם בין הצדדים, כי בין החכ"ל לקבלן ו/או עובדיו, לא יחולו יחסי עובד (ב

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק רכוש בין נזק גוף, שיגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של  .11
, לכל צד ג'. הקבלן ישפה ו/או יפצה את הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, לעובדיו, לחכ"ל

החכ"ל בגין כל תשלום שתאלץ לשלם כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדה בגין נזק לו אחראי 
הקבלן, לרבות תשלום שכ"ט והוצאות, ובלבד שהחכ"ל נתנה לקבלן הזדמנות להתגונן מפני הדרישה 

 ו/או התביעה.

 ג' להסכם זה. -הניקיון המתבקש מפורטים בנספח  ב' ווטיב  ןהניקיושטחי ביצוע עבודות  .12

 הסכם זה כפוף לחוק התקציב שבתוקף מעת לעת. .13

וכל חוק עזר  ןהביטחועל הסכם זה יחולו הוראות חוקי העזר של "מועצה מקומית בית אל", תחיקת  .14
 או דין אחר.

לכל דבר ועניין הנוגע והכרוך בהסכם זה, במקרה  תהייחודיהצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט  .15
 המשפט בירושלים.-ויתגלה סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים, תהא נתונה לבית

 כתובות הצדדים לעניין הסכם זה יהיו כדלהלן:  .16

 9063100מיקוד  ,שדרות לוז, מועצה מקומית בית אל: החכ"ל 

 

 ______: _________________________________הקבלן 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ______________________   ______________________ 

 ה ק ב ל ן                    החכ"ל                 



 

 נספח א'

 הצהרת המציע והצעת המחיר

 

אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, השתתפנו בסיור הקבלנים, וכי לאחר  .1

שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, ולאחר שהוסבר לנו כל 

 דרישות החכ"ל ביחס לביצוע העבודות הניקיון הנדרשות, הגשנו הצעה זו.

אים שבמסמכי המכרז ויהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המחיר הנ"ל מבוסס על התנ .2

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על בסיס המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז.

מחיר הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות שעלינו לבצע  .3

 עפ"י מסמכי המכרז.

 כמפורט ומרכז המבקרים הסמוך במכלול משרדי המועצה ןהניקיוס לביצוע עבודות מחיר הבסי ,

 כולל מע"מ. על תמורה זו תינתן הנחה בסך %_________.  ₪ 25,000בהסכם ובמפרט הטכני יהיה 

 .אחוזים  במילים:_____________________ 

 

  בגין ניקיון נוסף בנתיבים להורות סך נוסף של_________ ₪ .  

 . ₪ במילים:_____________________ 

  בגין ניקיון נוסף באולם ספורט )הישן( סך נוסף של_________ ₪ .  

 . ₪ במילים:_____________________ 

 

 ידוע לנו כי התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין. .4

 ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תוספת מעבר להתייקרות, כאמור לעיל.   .5

 

       שם המציע:  

        טלפון:  

        נייד:  

          כתובת למשלוח דואר:  

          דואר אלקטרוני:  

   

    חתימה + חותמת     תאריך: _____________ 



 

      

 נספח ב'

 

 מפרט טכני 

 

 במכלול משרדי המועצה ןהניקיורמות ביצוע 

  מגוונת, כדלקמן:עבודות הניקיון יבוצעו בתדירות 

 :(וככול שיעלה הצורך –ניקיון פעמיים ביום )לפחות  .א

 במשרדי המועצה, כולל קומת המסחר  ניקיון יסודי בשירותים (1

  אסלות 

 ניקיון כיורים, ברזים, שיש ומראות 

 שטיפת רצפה 

  .להשלים חוסרים של: נייר טואלט, נייר ניגוב ידיים, סבון נוזלי ומטהרי אויר 

 הכולל: במטבחיםניקיון יסודי  (2

 הדחת כלים 

  ניקיון כיורים, ברזים ושיש 

 )שטיפת הרצפה )לפי הצורך 

 .להשלים חוסרים של: נייר לניגוב ידיים, סבון לכלים וסבון לשטיפת ידיים 

 ניקיון פעם ביום: .ב

 : משרדים, חדרי ישיבות, פרוזדורים, חדר מדרגות, מעליות וכו'.טאוט ושטיפת הרצפות (1

 בכל פחי האשפה השונים )מטבח, שירותים, משרדים, מעברים וכו'(. החלפת שקיות (2

 ניקיון פעמיים בשבוע: .ג

 טאוט ושטיפת הרצפה במרכז המבקרים. 

 ניקיון פעם שבוע: .ד

  ניקיון דלתות זכוכית( 1

 ניקיון ארונות של קפה/סוכר, ניקיון המקרוגלים, טוסטרים, הסרת אבנית בקומקום. –במטבח ( 2

 חודש:ניקיון מידי  .ה

 , כסאות, ותמונות, טלפונים ומחשבים. שולחנותארונות,  –ניקוי אבק ( 1



 

 שטיפת החלונות פנים. ( 2

 ניקיון מפסקים ומתגי החשמל. (3

 מקררים (4

 ניקיון לקראת חג הפסח: .ו

 חלונות פנים וחוץ (1

 מזגנים (2

 מקררים (3

 ארונות )במטבחים, חדרי ישיבות וכו'( (4

 הרהיטים. חת ומאחוריתשטיפה יסודית של הרצפה, גם מ (5

 מחסנים (6

 

 

 אספקת חומרי ניקיון ואמצעים לניקיון

 יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  ואמצעי הניקיון חומרי הניקיון

מאיכות יהיו ו הישראלילגביהם קיים תו תקן של מכון התקנים  אשרם ובכלים הקבלן ישתמש בחומרי
  :החכ"ל תהא הזכות לבודקם, מעת לעתלאחראי/ת מטעם המועצה ו/או . ולסביבה טוחים לעבודהבו, טובה

 

 חומרי ניקיוןא.  

 שיסופקו על ידי הקבלן יכללו:וחומרים מתקלים לשירותים ומטבחים בין יתר חומרי הניקיון 

 נייר צץ רץ לניגוב ידיים (1

 מוסדי נייר טואלט (2

 שקיות ניילון לאיסוף אשפה )הן לפחי משרד קטנים וגדולים והן לאיסוף כללי (. (3

 סבון נוזלי לרחיצת ידיים. (4

 נוזל לניקוי חדרי שירותים. (5

 מטהרי אויר לחדרי השירותים. (6

 חומרים לחיטוי כיורים, אסלות ואביזרי אינסטלציה. (7

 חומרים לשטיפת רצפות. (8

 נוזל לניקוי כלים. (9

 תרסיסי אנטיסטטי לניקוי מחשבים ,מסכי מחשב, טלפונים, ומכונות צילום. (10

 תרסיס/ נוזל לניקוי חלונות. (11

 תרסיס/נוזל לניקוי רהיטים. (12

 חומרי ריח נוזליים לשירותים.  (13

 אספקת חומרי הניקיון תהיה באופן שוטף ובאופן שלא יורגש חסר. (14



 

 

 אמצעים לביצוע הניקיון: ב.    

 בין יתר האמצעים לביצוע הניקיון יכללו:

 דליים לשטיפה. (1

 מטאטאים לניקוי רצפת החדרים. (2

 מגבים לניקוי רצפות החדרים. (3

 מתליות רצפה לחדרים. (4

 מגבים לניקוי חלונות. (5

 מתליות להסרת אבק ומברשות לניקוי רהיטים. (6

 מברשות לניקוי מוצרי ואביזרי אינסטלציה, כיורים, אסלות, ברזים ועוד. (7

 מטאטאים לניקוי חדרי שירותים. (8

 מגבים לניקוי חדרי שירותים. (9

 מטליות רצפה לניקוי חדרי שירותים. (10

 שואב אבק.  (11

 

לעיל.  1צוע עבודות הניקיון כפי שפורטו בסעיף יספק הקבלן כל אמצעי אחר אשר יידרש לבי ,בנוסף לנ"ל
ציוד שיחסר לביצוע עבודות הניקיון, על הקבלן לספקו באופן שלא יפגע בעבודה השוטפת. במידה ויחסר 

 ציוד ניקיון, המועצה רשאית לרוכשו על חשבונה ולקזז את עלותו מסכום ההתקשרות החודשי.

 

 העבודה בהתאם לרשום מעלה. על המבנה וסביבתו להיות נקי עם תחילת יום

 

 כלי העבודה, השואבים, וכן כל חומרי הניקיון כולל חומרים מתאימים לשטיפת רצפה, כלים, ניקוי

 אבק ממכשור אלקטרוני, חומרים לניקוי אסלות כולל נייר טואלט מסוג טישו כפול וכן נייר ניגוב

 .  ן זמני האספקהבכמות מספקת ובהקפדה שלא יחסר ביהידיים יסופק ע"י המציע, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ג' 

 

 שטח מכלול משרדי המועצה

 

יומי. החצי השני משמש -מ"ר )רק כחצי משמש למשרדים וצריכים ניקיון יום 708  – קומת מרתף
 כמחסנים וכד' וצריכים ניקיון של פעם/ פעמיים בשנה(

 
 מ"ר 170 – קומת קרקע

 שירותים ציבוריים, לובי מועצה
 

 מ"ר 583 - קומה א'
 

 מ"ר 583 -קומה ב' 
 

 מ"ר )ניקיון ע"פ צורך( 500 -כ – קומת גג ומרפסות
 

 מ"ר 170 –מרכז מבקרים 
 
 
 
 

 אופציה:
 מ"ר 100 -מרכז נתיבים להורות

 
 מ"ר 410)כולל הטריבונות(  -אולם ספורט הישן

 מ"ר. 150 -בקומה מעל(ממוקם ) חדר מוזיקה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ד' 

 

 הצהרה

 

 

       : שם החברה

       : שנות ותק

    : היום המועסקים בחברהמס' עובדים 

         : ניסיון קודם בניקיון מוסדות

            

            

            

            

            

            

             

 ?   כן  /  לאשתיועד לניקיון המבנים האם יש מכונת שטיפה

 

 

 ) יש למלא חלק זה רק אם רלוונטי( התחייבות להעסקת בוגרי צה"ל או השירות הלאומי

 

      ח.פ.    בעל חברת ניקיון       אני 

מתחייב שעובדי הניקיון שיבצעו את הניקיון במשרדי המועצה, ככל ותורה על כך החכ"ל, יהיו בוגרי 

 שירותי צבאי בצה"ל או בוגרי השירות הלאומי.

 

 

 

____________________ 

 חתימה +חותמת המציע


