תאגיד השידור הישראלי
מכרז פומבי מספר 7/2019

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אבטחה לאירועי
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פרק א :כללי

 .1מטרת הפניה

 .1.1תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") מזמין בזאת גורמים המתמחים במתן שירותי אבטחת אירועים המוניים
ומורכבים ואשר מתקיימים בהם תנאי הסף (כהגדרת מונח זה בסעיף  2.1.29להלן) ,להגיש הצעות למתן
שירותי אבטחה במסגרת תחרות האירוויזיון לשנת  2019שתתקיים בישראל ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים
ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז (כהגדרת מונח זה בסעיף  2.1.22להלן).
 .1.2מכרז זה מפורסם בהמשך למכרז פומבי מספר  31/2018שהסתיים ללא הכרזה על זוכה ("המכרז הקודם").
יצוין ,כי בין העדכונים העיקריים שבוצעו במכרז זה ביחס למכרז הקודם )i( :ביטול הדרישה מהמציעים
להשתתף בסיור מציעים כתנאי להגשת הצעותיהם; ( )iiשינוי מועד החזרת ערבות הקיום לכשיר השני; ()ii
תיקון הסכם ההתקשרות באופן שהזוכה יהא זכאי לקבל מקדמה לצורך השכרת ציוד טכנולוגי שהזוכה נדרש
לספקו במסגרת מתן השירותים; וכן תיקונים נוספים שבוצעו במסגרת תשובות לשאלות הבהרה שפורסמו
במסגרת מכרז הקודם

 .2הגדרות ופרשנות; נספחים
 .2.1בהזמנה זו תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם ,אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת
עם הקשר הדברים והדבקם:
.2.1.1

"איש הקשר מטעם המזמין"

.2.1.2

"אנשי המפתח"

 איילת אלינסון (דוא"ל ,)ayelete@kan.org.il:אשרמשמש כאיש הקשר מטעם המזמין לענין הזמנה זו.
 -כהגדרתם בסעיף  6.2להלן.

.2.1.3

"אתר האינטרנט של המזמין"

.2.1.4

"האתר"

.2.1.5

"האירוע"

בכתובת
המזמין,
של
האינטרנט
 אתר( https://www.kan.org.ilתחת לשונית "מידע
שימושי""/מכרזים ,התקשרויות וקול קורא").
 מתחם גני התערוכה בתל-אביב ,בו יתקיים האירוע(כהגדרתו להלן) ,אשר יכלול מספר מתחמים ,לרבות
מתחם התחרות ( )Venueהכולל בתוכו את אולם
המשלחות ( ,)Green Roomמתחם ההפקה ,מרכז
תקשורת ,אזור מעריצים ,מתחם משרדים ואזור
חברתי ,מתחם המשלחות (,)Delegation Bubble
מתקני חניה ואחסון ,מתחם בידוק ואישורי כניסה,
אזור משלחות ,אזור אירוח ,תאי פרשנים ,אזור
עיתונאי וכל אזור נוסף כפי שיוגדר על ידי המזמין
מעת לעת ,לרבות מתחם היורו קלאב.
 מכלול האירועים המהווים יחדיו את תחרותהאירוויזיון לשנת  ,2019ובכלל זה טקס הפתיחה
( ,)Red Carpetאירוע הגמר ,שני אירועי חצאי הגמר,
כלל החזרות (לרבות החזרות הגנרליות) ,מסיבות
עיתונאים ,כנסים ,מופעים וכל יתר האירועים
המקדימים ו/או הנלווים לתחרות האמורה.

.2.1.6

"הזמנה זו"

 -הזמנה זו על כל נספחיה.

.2.1.7

"הזוכה"

.2.1.8

"המועד האחרון להגשת הצעות"

 המציע אשר הצעתו למכרז תתקבל על ידי המזמיןכזוכה ,בהתאם להוראות הזמנה זו.
 -כהגדרתו בסעיף  14.1להלן.

.2.1.9

"המזמין"

 -כהגדרתו בסעיף  1לעיל.

.2.1.10

"הסכם ההתקשרות"

.2.1.11

"השירותים"

 הסכם להספקת שירותי אבטחה לאירוע ,על נספחיו,בנוסח נספח "ט" להזמנה זו.
 מכלול השירותים שיסופקו על ידי הזוכה בקשרלאירוע ,כמפורט בפרק ב' להזמנה זו להלן.
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 טבלאות המהוות חלק בלתי נפרד מטופס הצעתהמחיר (נספח "ה") ,אשר בהן יפרט כל מציע את
רכיבי השכר עבור כל שעת עבודה של המאבטחים,
לסוגיהם (אשר בכל מקרה לא יפחתו מרכיבי השכר
המינימליים המחייבים (כהגדרתם להלן)) ,וכן את כל
העלויות הנוספות ואת הרווח ,שמיוחסים מבחינתו
לכל שעת עבודה כאמור ,לרבות כל תיקון באיזה
מהטבלאות כאמור ,שיעשה או שיאושר בכתב על ידי
המזמין ,בהתאם להוראות הזמנה זו.
 טופס הצעת המציע ,המהווה את נספח "ד" להזמנהזו ,אשר ימולא על ידי המציע ,בהתאם להוראות
הזמנה זו.
 טופס הצעת המחיר של המציע ,המהווה את נספח"ה" להזמנה זו ,הכולל כחלק בלתי נפרד הימנו ,הן
את כתב הכמויות (כהגדרתו להלן) והן את טבלאות
פירוט רכיבי השכר (כהגדרתן לעיל).
 הכללים שנקבעו או (לפי הענין) ייקבעו על ידי הEBU -בקשר לתחרות האירוויזיון ה 64 -שעתידה להיערך
בשנת  ,2019כפי שמופיעים או (לפי העניין) יופיעו
באתר האינטרנט של הThe 2019 ESC ( EBU -
.)Rules
 מציע ,שלא נבחר כזוכה ,אולם ועדת המכרזים שלהמזמין החליטה שישמש ככשיר שני ,בהתאם
להוראות הזמנה זו.
 כתב הכמויות המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הצעתהמחיר (נספח "ה") ,לרבות כל תיקון בו ,שיעשה או
שיאושר בכתב על ידי המזמין ,בהתאם להוראות
הזמנה זו.
 לוח הזמנים הכללי למתן השירותים ,כהגדרתו בסעיף 5להלן ,לרבות כל תיקון בו ,שיעשה על ידי המזמין,
בהתאם להוראות הזמנה זו.
 -לרבות ,אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

.2.1.12

"טבלאות פירוט רכיבי השכר"

.2.1.13

"טופס ההצעה הכללי"

.2.1.14

"טופס הצעת המחיר"

.2.1.15

"כללי האירוויזיון"

.2.1.16

"כשיר שני"

.2.1.17

"כתב הכמויות"

.2.1.18

"לוח הזמנים הכללי"

.2.1.19

"לרבות"

.2.1.20

"מאבטחים"

.2.1.21

"ממונה האבטחה הראשי"

-

.2.1.22

"מסמכי המכרז"

-

.2.1.23

"מפרט השירותים"

-

.2.1.24

"מציע"

-

-
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עובדי הזוכה אשר יספקו עבור המזמין שירותי
שמירה ו/או אבטחה בקשר לאירוע ,במסגרת
השירותים.
מר עופר אברהם ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר,
שימונה בכתב ,מעת לעת ,על ידי המזמין לשמש  -יחד
עמו או במקומו  -כממונה האבטחה הראשי מטעם
המזמין.
הזמנה זו על כל נספחיה (לרבות טופס ההצעה הכללי,
טופס הצעת המחיר והסכם ההתקשרות ,על כל
נספחיו ,וכן קובץ תשובות המזמין לשאלות ההבהרה
מטעם המציעים והבהרות יזומות מטעם המזמין
(ככל שיהיו).,
המסמך המצורף כנספח "ב" להזמנה זו ,אשר בו
מפורטים עיקרי השירותים שהזוכה יידרש לספק
בקשר לאירוע ,בהתבסס על התכנון הראשוני שהוכן
על ידי המזמין ביחס לאירוע ,ואשר יעודכן מעת לעת
בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
כל יחיד או תאגיד ,אשר יגיש הצעה בהתאם להזמנה
זו לצורך מתן השירותים (כהגדרת מונח זה להלן)
בעצמו ,בין שנתקבלה הצעתו ובין שלא (ביחד -
"המציעים").

.2.1.25

"ערבות הקיום"

.2.1.26

"רכיבי השכר המינימליים  -רכיבי השכר המינימליים שעל הזוכה לשלם
למאבטחים מטעמו עבור כל שעת עבודה במסגרת
המחייבים"
השירותים ,כמפורט בטבלה המצורפת כנספח "יא"
להזמנה זו ,כפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין.
 תכנית אבטחה עקרונית של האירוע ,כפי שתוגדר על"תכנית האבטחה הכללית"
ידי המזמין ותימסר לזוכה על ידי ממונה האבטחה
הראשי.
 כהגדרתה בסעיף  4.1.1להלן."תכנית האבטחה המפורטת"

.2.1.27
.2.1.28

 -כהגדרתה בסעיף  10.1להלן.

.2.1.29

"תנאי הסף"

 -תנאי הסף המפורטים בפרק ג' להזמנה זו להלן.

.2.1.30

"תקופת ההתקשרות"

 -כהגדרתה בסעיף  8להלן.

.2.1.31
 איגוד השידור האירופי ( European Broadcasting""EBU
.)Union
 .2.2המילים "המזמין יהא רשאי" בהזמנה זו ,תפורשנה כמתן רשות (אך לא חובה) למזמין לפעול על פי שיקול
דעתו הבלעדי ,וללא צורך בהנמקה.
 .2.3כותרות הסעיפים בהזמנה זו שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד ,ואין להיזקק להן בפירוש הוראותיהם .כל
האמור בהזמנה זו בלשון יחיד ,אף רבים במשמע וכן להיפך ,וכל האמור בהם במין זכר ,אף מין נקבה במשמע,
וכן להיפך.
 .2.4להזמנה זו מצורפים הנספחים שלהלן ,המהווים יחד עמה את מסמכי המכרז:
.1.1.1

נספח "א"

-

נוסח מודעת הפרסום אודות המכרז בעיתונות.

.1.1.2

נספח "ב"

-

.1.1.3

נספח "ג"

-

מפרט השירותים (יימסר למציעים במשרדי המזמין ,ברחוב צלע ההר 44
מודיעין ,בכפוף לחתימה על ההצהרה וההתחייבות לשמירה על סודיות
בנוסח נספח "ז" להזמנה זו).
לוח הזמנים הכללי.

.1.1.4

נספח "ד"

-

טופס ההצעה הכללי.

.1.1.5

נספח "ה"

-

טופס הצעת המחיר (לרבות כתב הכמויות וטבלאות פירוט רכיבי השכר).

.1.1.6

נספח "ו"

-

.1.1.7

נספח "ז"

-

נוסח תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף ויכולתו של המציע לספק
את השירותים.
נוסח הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות.

.1.1.8

נספח "ח"

-

.1.1.9

נספח "ט"

-

נוסח הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ,לרבות התחייבות להימנע מניגוד
עניינים.
נוסח הסכם ההתקשרות.

.1.1.10

נספח "י"

-

נוסח ערבות הקיום.

.1.1.11

נספח "יא"

-

טבלת רכיבי השכר המינימליים המחייבים.

 .2.5בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות המסמכים השונים המהווים
את מסמכי המכרז ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים השונים כדלקמן (בסדר עדיפות יורד) :הזמנה זו ,הסכם
ההתקשרות ,טופס הצעת המחיר ,טופס ההצעה הכללי ,יתר מסמכי המכרז.
 .2.6מובהר בזאת ,כי כל מסמכי המכרז ,הינם רכושו הבלעדי של המזמין ,והם מפורסמים באתר האינטרנט של
המזמין ,לשם הגשת הצעות במסגרת הליך זה ,ונמסרים למציעים בנאמנות לצורך הגשת הצעות בלבד ,ולא
לכל מטרה אחרת ,והמציעים אינם רשאים להעתיקם ,לשנותם ,לצלמם ,להעבירם לאחר או להשתמש בהם
למטרה אחרת כלשהי.
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פרק ב' :השירותים
 .3תיאור האירוע
 .3.1תחרות האירוויזיון הינה קו-פרודוקציה בינלאומית ,אשר שותפים לה גופי שידור מרחבי העולם החברים
באיגוד השידור האירופי ( .)EBUמדובר באירוע יוקרתי ,רב משתתפים ומורכב ,הבנוי ממכלול אירועים
ומופעים ,ובכלל זה שני מופעי חצי גמר ,ומופע גמר ,המשודרים למאות מיליוני צופים ברחבי העולם.
 .3.2בעקבות זכיית נציגת המזמין בתחרות האירוויזיון שהתקיימה בחודש מאי  ,2018ייערך האירוע בשנת 2019
בישראל ,והמזמין ,כגוף השידור הציבורי בישראל ,הוא הגורם שאחראי באופן בלעדי על הפקתו והוצאתו
לפועל של האירוע בישראל.
 .3.3באירוע צפויות להשתתף כ 46 -מדינות מרחבי העולם (מספרן המדויק של המדינות ייקבע בהמשך).
 .3.4בכל אחד ממופעי חצי הגמר ,יתמודדו בין  18ל 19 -מדינות על הזכות להשתתף במופע הגמר 6 .מדינות נוספות
( 5המדינות הגדולות ב EBU -והמדינה המארחת ) ישתתפו אוטומטית במופע הגמר ,ואליהן יצטרפו כל
המדינות שיזכו במופעי חצי הגמר כאמור.
 .3.5הגורם שמארגן ומפקח על תחרות האירוויזיון הינו ה ,EBU -וכל מדינה מארחת וכל מי מטעמה ,ובכל הנוגע
לאירוע  -המזמין וכל מי מטעמו ,נדרשים לעמוד באופן מלא בכללים שנקבעים על ידיו ובדרישותיו.

 .4השירותים
 .4.1השירותים נושא הזמנה זו הינם גיבושה של תכנית האבטחה הכוללת בקשר לאירוע והוצאתה אל הפועל ,זאת
בהתאם לסטנדרטים המחמירים ביותר הקיימים בתחום אבטחת האירועים ,כמתבקש בהתאם לאופיו,
מורכבותו וחשיבותו של האירוע ,הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בהסכם ההתקשרות (נספח
"ט") ,במפרט השירותים (נספח "ב") ,ביתר מסמכי המכרז ובהוראות כל דין ולשביעות רצונו המלאה של
המזמין ,וכן ביצוע כל יתר השירותים ,העבודות ,התפקידים ,המטלות ו/או (לפי העניין) הפעולות ,הקשורים
ו/או הדרושים ,באופן ישיר או עקיף ,לביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הזוכה על פי מסמכי המכרז,
בקשר עם אבטחת האירוע ,ולרבות:
 .4.1.1תכנונה וגיבושה של תכנית האבטחה מפורטת לאירוע ,אשר תהא מבוססת על תכנית האבטחה
הכללית ולהוראות ממונה האבטחה הראשי ,כפי שתימסרנה לזוכה מעת לעת ("תכנית האבטחה
המפורטת").
 .4.1.2אבטחה כוללת ומלאה של האירוע וכן כל אירוע קשור נוסף כפי שיוגדר על ידי המזמין ,בהתאם
לתכנית האבטחה המפורטת ,לרבות אבטחה מלאה של כל עבודות ההקמה של האירוע באתר.
 .4.1.3הקצאת כל כוח האדם המתאים כנדרש לצורך אבטחת האירוע ,חימושו וציודו בכל האמצעים
הדרושים ,טכנולוגיים ואחרים ,כפי שיוגדרו בתכנית האבטחה המפורטת אשר תאושר על ידי ממונה
האבטחה הראשי.
 .4.1.4אספקה והתקנה (לפי העניין) של כלל האמצעים והציוד הדרושים לצורך אבטחת האירוע ,לרבות נשק,
מערכות תקשורת ,ציוד צילום ובקרה ,ציוד בדיקה (קבוע ונייד) לרבות מגנומטרים קבועים וניידים
ומכונות שיקוף ,מדים ,אמצעי סימון וזיהוי ,גידור ושילוט.
 .4.2מובהר בזאת במפורש ,כי השירותים המפורטים בסעיף  4.1לעיל ובמפרט השירותים (נספח "ב") מבוססים על
תכנון ראשוני ובסיסי שהוכן על ידי המזמין בקשר לאירוע ואופן אבטחתו ,בין היתר בהתאם לדרישות ה-
 ,EBUוהם אינם ממצים ואינם מהווים רשימה סגורה; עוד מובהר בזאת במפורש ,כי רשימת השירותים שלעיל
ומפרט השירותים (נספח "ב") צפויים להתעדכן מעת לעת ,עם ההתקדמות בהליך התכנון המפורט של האירוע
ומימושו ,וכי הזוכה יידרש לספק את כל השירותים שיידרשו לצורך מתן מענה אבטחה כוללת לאירוע בהתאם
לתכנון המפורט כאמור .למניעת ספק ,אין באמור כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין להוסיף או גרוע משימות
שונות מרשימת השירותים המפורטת במסמכי המכרז ו/או לצמצם או להרחיב את היקף השירותים שיוזמנו
מהזוכה כאמור במסמכי המכרז.
 .4.3המזמין נדרש לאבטח את האירוע ברמה הגבוהה ביותר ,תוך הקפדה על הסטנדרטים העדכניים והמחמירים
ביותר בתחום ,תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ,והכל תוך עמידה בדרישות שנקבעו וייקבעו על ידי
המזמין וממונה האבטחה הראשי; והזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יספקו את כל
השירותים באופן שיענה על כל הדרישות כאמור ,ובהתאם ובכפיפות להנחיות המזמין (אשר יהא רשאי לקבוע
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ולהגדיר ,בכל עת ,מהן הדרישות הספציפיות בקשר עם מתן השירותים ,בהתבסס בין היתר על האמור לעיל)
ולהנחיות ממונה האבטחה הראשי.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יפעלו בהתאם ובכפיפות לכללי
האירוויזיון ,במסגרת השירותים שיסופקו על ידיהם בקשר לאירוע.
 .4.4במסגרת מתן השירותים ,הזוכה יפעל בהתאם להנחיות המזמין וממונה האבטחה הראשי ,וכן יפעל בשיתוף
פעולה מלא ובתאום ,עם (או ,לפי העניין ,בהתאם להנחייתם של)( :א) שירות הביטחון הכללי; (ב) משטרת
ישראל; (ג) נציגי עיריית תל אביב-יפו אשר בתחום שיפוטה ייערך האירוע ונציגי כל יתר הרשויות המוסמכות;
וכן (ד) יתר הגורמים אשר יספקו למזמין שירותים בקשר עם האירוע ,הכל בהתאם ובכפיפות להנחיות המזמין.
 .4.5מובהר בזאת במפורש ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את השירותים ו/או לרכוש את הציוד שפורט במסמכי
המכרז ,באופן בלעדי מהזוכה ,והוא רשאי להתקשר עם כל גורם אחר ו/או נוסף לשם קבלת השירותים (ו/או
שירותים דומים) ,כולם או חלקם ,ו/או לשם רכישת הציוד כאמור ,או כל חלק ממנו ,הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין .כמו כן ,מובהר בזאת ,כי המזמין יהא רשאי לבחור בעצמו בעלי תפקידים ו/או ספקים
הדרושים לצורך ביצוע השירותים ולחייב את הזוכה להתקשר עימם בהסכם ,והזוכה יקבל עליו את האחריות
הכוללת ביחס לשירותים ו/או (לפי העניין) לציוד שיסופקו על ידיהם ,וזאת במסגרת השירותים ובלי שהזוכה
יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך ,והכל בהתאם ובכפיפות לאמור לענין זה בהסכם ההתקשרות.
 .4.6בכפוף ובהתאם ליתר הוראות מסמכי המכרז ,המזמין יתקשר עם הזוכה בהסכם ההתקשרות (נספח "ט"),
במסגרתו הזוכה יקבל על עצמו כלפי המזמין ,והמזמין ימסור לזוכה ,את הביצוע של השירותים ,וזאת למשך
תקופת ההתקשרות ,והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.

 .5לוחות זמנים
הזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם ללוח זמנים פרטני אשר ייערך על ידיו ,כנגזרת של לוח הזמנים הכללי
אשר נקבע על ידי המזמין (אשר כולל ,בין היתר ,מועדים רלוונטיים שנקבעו על ידי ה )EBU -ואשר מצורף כנספח
"ג" להזמנה זו ("לוח הזמנים הכללי") ,והזוכה יתחייב כי הוא וכל בעלי התפקידים מטעמו יספקו את כל
השירותים בהתאם ללוחות הזמנים האמורים .מובהר כי כל שינוי בלוחות הזמנים כאמור ,שיבוצע על ידי הEBU -
ו/או אשר ייגזר כתוצאה מדרישה של כל רשות או גורם מוסמכים ,יחייב את הזוכה מבלי שהדבר כשלעצמו יזכה
את הזוכה בתמורה כלשהיא.

 .6כוח אדם
 .6.1לצורך מתן השירותים וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,הזוכה יתחייב להעסיק ו/או להתקשר
עם כוח עבודה ובעלי מקצוע מוסמכים ,מיומנים ,איכותיים ומנוסים ,כאמור במפרט השירותים (נספח "ב")
ובתכנית האבטחה המפורטת שתאושר על ידי ממונה האבטחה הראשי ,בהתאם לסוגי התפקידים השונים
הדרושים במסגרת השירותים ובכמויות מספקות לצורך ביצוע כלל השירותים .כוח העבודה יורכב מעובדים
מעל גיל ( 18שמונה עשרה) שנים ,בעלי הסמכות נדרשות (ככל שנדרשות) ידע ,מומחיות ,ניסיון ויכולת,
שכישוריהם ,מספרם וכן המועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידי הזוכה יאפשרו את מתן כל השירותים
בהתאם לכל התנאים והדרישות הקבועים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין.
 .6.2בלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.1לעיל ,לצורך מתן השירותים ,הזוכה יתחייב להעמיד לרשות המזמין ,במסגרת
מתן השירותים ,לכל הפחות ,את הגורמים המקצועיים המפורטים בטבלה שבסעיף  6.2זה להלן ,אשר יהיו
מנהלי ביטחון מוסמכים (בתעודת הסמכה תקפה מאת משטרת ישראל) ,מנוסים ומיומנים ,בעלי ותק שלא
יפחת מ( 3 -שלוש) שנים בתחומם ושולטים בשפה האנגלית ,העומדים בדרישות הניסיון המינימאליות
המפורטות בטבלה שלהלן ,ואשר זהותם (לרבות הוותק שלהם וניסיונם) תפורט על ידי כל מציע בטופס ההצעה
הכללי ("נספח "ד") ותהא כפופה לאישור המזמין כחלק מהליך בדיקת תנאי הסף ,כאמור בפרק ג' להזמנה זו
("אנשי המפתח"):

.6.2.1

בעל/י תפקיד

משימה

מנב"ט רישוי

אחריות כוללת לכל הליך
ההגשה ואישור פקודות
המבצע השונות אל מול
ממונה האבטחה הראשי
ומשטרת ישראל.
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דרישות ניסיון
 .1ניסיון בכתיבה של לפחות שלוש תכניות
אבטחה וכתיבת פקודות מבצע רלוונטיות
לגביהן ,במהלך שלוש השנים הקודמות
למועד האחרון להגשת הצעות.
 .2ניסיון בניהול אבטחה של אירועים בהיקף
של כ 20,000 -משתתפים לכל הפחות במהלך

בעל/י תפקיד

משימה

.1
.6.2.2

מנב"ט לצורך
אבטחת ביתן 1

.6.2.3

מנב"ט לצורך
אבטחת ביתן 2

אבטחת מתחם המשלחות,
חדרי האיפור וה.2 Green -
.Room

.1
אבטחת מתחם האירוע
המרכזי והחזרות ()Venue

.2

דרישות ניסיון
שלוש השנים הקודמות למועד האחרון
להגשת הצעות.
ניסיון בניהול מערך אבטחה בהיקף של
לפחות  100מאבטחים במהלך שלוש השנים
הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות.
ניסיון בניהול אבטחה של אירועים בהיקף
של כ 10,000 -משתתפים לכל הפחות במהלך
שלוש השנים הקודמות למועד האחרון
להגשת הצעות.
ניסיון בניהול מערך אבטחה בהיקף של
לפחות  100מאבטחים במהלך שלוש השנים
הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות.
ניסיון בניהול אבטחה של אירועים בהיקף
של כ 10,000 -משתתפים לכל הפחות במהלך
שלוש השנים הקודמות למועד האחרון
להגשת הצעות.

מובהר בזאת ,כי אנשי המפתח שיפורטו על ידי כל מציע בטופס ההצעה הכללי יהיו עובדים המועסקים על ידי
המציע במישרין נכון למועד הגשת ההצעה מטעמו ,או אנשים פרטיים הקשורים עם המציע במישרין בחוזה
למתן שירותים (כפרילנסרים).
 .6.3בלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.1לעיל ובנוסף לאנשי המפתח ,הזוכה יתחייב להעסיק במישרין ,גם את הגורמים
המקצועיים המפורטים בטבלה שבסעיף  6.3זה להלן ,אשר גם הם יהיו מנהלי ביטחון מוסמכים בתעודת
הסמכה תקפה מאת משטרת ישראל (למעט מנב"ט הטכנולוגיה אשר לא יידרש להיות מנהל ביטחון מוסמך
כאמור) ,מנוסים ומיומנים ,בעלי ותק שלא יפחת מ( 3 -שלוש) שנים בתחומם ושולטים בשפה האנגלית ,ואשר
זהותם תהא כפופה לאישורו של מנהל האבטחה הראשי מראש:
בעל/י תפקיד
.6.3.1

מנב"ט מתחם
גני התערוכה

.6.3.2

מנב"ט שערי
הכניסה
למשלחות

.6.3.3

מנב"ט כניסת
קהל לאירועים

.6.3.4

מנב"ט
טכנולוגיה

משימה
אבטחת ביתנים 13 ,12 ,11
וכל האזור הפתוח במתחם
גני התערוכה.
אבטחת כלל שערי הכניסה
למשלחות ,עובדים וספקים.

דרישות ניסיון
ניסיון בניהול מערך אבטחה בהיקף של פחת מ-
 100מאבטחים.
ניסיון בניהול מערך אבטחה בהיקף של לפחות
 100מאבטחים.

 .1ניסיון בניהול מערך אבטחה בהיקף של
בדיקת כרטיסים ,בידוק קהל
לפחות  100מאבטחים.
הנכנסים והובלתם לביתן 2
 .2ניסיון בהכנסת קהל לאירועים בהיקף של
שבאתר.
לא פחות מ 10,000 -משתתפים.
אחריות לתפעול וטיפול בכל
ניסיון בתחום טכנולוגיות האבטחה בכלל
המופעל
הטכני
הציוד
ובאמצעים הטכניים הנדרשים לצורך מתן
במסגרת השירותים ,לרבות
השירותים בפרט.
מצלמות ,ציוד אודיו וקשר.

 .7התמורה אשר תשולם לזוכה; הצעתו הכספית של המציע
 .7.1התמורה אשר תשולם לזוכה בגין מתן השירותים ,במלואם ובמועדם ,אינה פאושלית והיא תיקבע בהתאם
למכפלת מחירי היחידות (הבודדות) שתינקבנה בכתב הכמויות המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הצעת המחיר
(נספח "ה") ,בכמויות היחידות אשר תסופקנה ו/או (לפי הענין) תבוצענה בפועל על ידי הזוכה ,כפי שאלה
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תיספרנה ו/או תימדדנה (לפי העניין) ותאושרנה על ידי ממונה האבטחה הראשי ,ובהפחתה של כל סכום
שהמזמין רשאי להפחית מסכום זה (ככל שהינו רשאי) ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ("התמורה").
 .7.2כל מציע ישלים במקומות המיועדים לכך בכתב הכמויות שבטופס הצעת המחיר (נספח "ה") את "המחיר
לשעה" או (לפי הענין) "התשלום החודשי" או (לפי הענין) "מחיר היחידה" ,המבוקש על ידיו בהתייחס לכל
אחד מהפרקים המפורטים בכתב הכמויות ,את התמורה הכוללת המבוקשת על ידיו בהתייחס לכל אחד
מהפרקים המפורטים בכתב הכמויות (שתהא שווה למכפלת "המחיר לשעה" או "התשלום החודשי" או "מחיר
היחידה" (לפי הענין) ב" -היקף המוערך" או ב" -תקופה המוערכת" או ב" -כמות המוערכת" (לפי הענין)
הנקובים בכל אחד מהפרקים כאמור) ,וכן את התמורה הכוללת המבוקשת על ידיו בגין מתן השירותים
במלואם (שתתקבל על ידי חיבורן של כל התמורות הכוללות המבוקשות בהתייחס לכל הפרקים המפורטים
בכתב הכמויות) ("ההצעה הכספית") .כל הסכומים שיצוינו בכתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים ולא
יכללו מס ערך מוסף .על המציע לפרט את שם היצרן והדגם עבור כל אחד מהאמצעים הטכניים שיוצעו על ידיו
בכתב הכמויות.
באם המציע לא ירשום מחיר בסעיף כלשהו של כתב הכמויות  -הדבר ייחשב כאילו כלול מחיר אותו סעיף
במחיר של סעיפים אחרים בכתב הכמויות ,ועל המציע ,באם הצעתו תזכה ,יהיה לבצע את האמור באותו סעיף
ללא כל תמורה נוספת; בלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה כאמור ,המזמין יהא רשאי לפסול את ההצעה כולה.
נקב המציע בהצעתו במחירי יחידה שונים לאותו סוג עבודה או לאותו סוג פריט  -יתוקן המחיר לפי המחיר
הנמוך ביותר שנקב המציע בהצעתו.
 .7.3כל מציע ישלים במקומות המיועדים לכך בטבלאות פירוט רכיבי השכר שבטופס הצעת המחיר (נספח "ה") את
שכר היסוד שישולם על ידיו למאבטחים מטעמו (לפי סוגיהם) עבור כל שעה ,את רכיבי השכר השונים ביחס
לשכר היסוד האמור (בהתבסס על אחוזים שימולאו אף הם על ידי המציע בטבלאות כאמור) ,וכן את העלויות
הנוספות ואת הרווח המיוחסים מבחינתו לכל שעה כאמור .מובהר כי "המחיר לשעה" שימולא (ככל שימולא)
על ידי המציע בכתב הכמויות ביחס לכל אחד מסוגי המאבטחים (שלגביהם ננקב "מחיר לשעה") ישקף את
"עלות השכר לשעה" שתינקב על ידי המציע בטבלאות פירוט רכיבי השכר ביחס לאותם מאבטחים .מובהר
בזאת במפורש ,כי רכיבי השכר ,לרבות שכר היסוד והאחוזים שמהם ייגזרו רכיבי השכר ,עבור כל שעת עבודה
של המאבטחים (לסוגיהם) ,שימולאו על ידי המציע בטבלאות פירוט רכיבי השכר ,לא יפחתו בכל מקרה
מרכיבי השכר המינימליים המחייבים (נספח "יא").
 .7.4המחירים שימולאו על ידי המציע בכתב הכמויות (אשר מהם תיגזר ההצעה הכספית) ,יכללו את כל
התשלומים ,המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי מסמכי המכרז ,לרבות עלויות התקשרות
עם כל כוח האדם שיידרש (לרבות אנשי המפתח) ,ולרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח ,רכש ,השכרה,
התקשרות מכל סוג ,תשלום אגרות והיטלים ,תשלומים בגין אחסנה ,הובלה ,שמירה ,שינוע ,רכישת ציוד,
תיקונו ,חידושו ,השכרתו ,עלויות העסקת עובדים ,הוצאות נסיעה והובלות ,הוצאות הנהלה וכלליות ,וכל יתר
ההוצאות והתשלומים כנדרש לצורך מתן השירותים ,בהתאם למסמכי המכרז ,באופן מלא ,שלם ובהתאם
לסטנדרטים הגבוהים ביותר ,כמתבקש בהתאם לאופיו ,מורכבותו וחשיבותו של האירוע.
למניעת ספק ,המחירים כאמור יכללו גם את הרווח של הזוכה בקשר עם מתן השירותים (לרבות כפי שיפורט
בטבלאות פירוט רכיבי השכר ביחס למאבטחים) ,ולא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף בגין מתן השירותים ,על
כל הכרוך בהם ,מעבר לתמורה (אשר תשולם לזוכה בהתאם ובכפיפות לאמור בהסכם ההתקשרות) ,למעט אם
נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 .7.5למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות שבטופס הצעת המחיר (נספח "ה") (לרבות
היקפי השעות ו/או אורכי התקופות) אינן מדויקות ומשמשות לצורך אומדן והערכה תקציבית בלבד ,וייתכן
שבפועל תידרשנה כמויות גדולות ו/או קטנות יותר לצורך מתן השירותים .כמו כן ,מובהר בזאת ,כי חלק
מהסעיפים המופיעים בכתב הכמויות צוינו כאלטרנטיבה בלבד ,לבחירת המזמין (לפי שיקול דעתו הבלעדי),
והמזמין לא יהיה חייב לרכוש מהזוכה את כל הפריטים הנכללים בכתב הכמויות.

 .8תקופת ההתקשרות
 .8.1תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי המזמין והזוכה ,ועד למועד
סיומו של האירוע והשלמת פירוקו ופינויו של האתר (עם אופציה השמורה למזמין להאריך את תקופת
ההתקשרות האמורה ,בתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות) ("תקופת ההתקשרות").
 .8.2המזמין יהא רשאי בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ובלי שיידרש לנמק את החלטתו,
להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה (לרבות לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות ובהתאם להוראותיו) ,וזאת
8
L/80340/206/6993910/1

מבלי שהזוכה יהא זכאי לקבל כל פיצוי בגין כך .הסתיימה או הופסקה ההתקשרות כאמור ,רשאי המזמין
לפנות למציעים אחרים ,או לבצע הליך תחרותי נוסף או הליך אחר ,הכל על פי דין ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .8.3על הזוכה להיות מוכן לביצוע השירותים באופן מידי ,החל ממועד ההודעה על זכייתו.

פרק ג' :תנאי הסף
 .9עמידה בתנאי הסף
זכאים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות בכל תנאי הסף המפורטים בפרק ג' זה להלן:
 .9.1התאגדות כדין :ככל שהמציע הינו תאגיד ,אזי  -המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; ככל שהמציע הינו
עוסק ,אזי  -המציע רשום כעוסק מורשה.
 .9.2הליכים פליליים :ב( 10 -עשר) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע
ו/או (ככל שהמציע הינו תאגיד) לא הורשעו נושאי המשרה במציע ,בעבירה פלילית וכן ,נכון למועד האחרון
להגשת הצעות ,לא מתנהלים נגד המציע ו/או (ככל שהמציע הינו תאגיד) נגד נושאי המשרה במציע ,הליך
משפטי ו/או חקירה בעבירות רשלנות ו/או עבירות על טוהר המידות.
 .9.3איתנות פיננסית:
 .9.3.1מחזור הכנסות  -בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים (הרלוונטיים) המבוקרים של המציע
(ככל שהמציע הינו תאגיד) ,או בהתאם להעתק שומתו של המציע אשר הוגשה לרשויות המס (ככל
שהמציע הינו עוסק) ,בהתייחס לכל אחת משלוש שנות הכספים האחרונות (היינו 2016 ,2015 :ו-
 ,)2017היה מחזור ההכנסות של המציע לפחות ( 18,000,000שמונה עשר מיליון) שקלים חדשים.
 .9.3.2היעדר הערת/אזהרת "עסק חי"  -ככל שהמציע הינו תאגיד  -בדו"ח הכספי לשנת הכספים האחרונה
של המציע לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרה עסק חי" .דו"ח כספי לשנת הכספים האחרונה
כאמור משמעו הדו"ח הכספי המבוקר העדכני ביותר שפורסם על ידי הגורם הרלוונטי ,ובלבד שדו"ח
כאמור מתייחס לשנת הכספים האחרונה.
 .9.4ניסיון במתן שירותי אבטחה:
 .9.4.1המציע הינו גורם מוסמך על פי כל דין למתן שירותי אבטחת אירועים והינו בעל ניסיון פעיל של 5
(חמש) שנים לכל הפחות במתן שירותי אבטחה לאירועים כאמור.
 .9.4.2בכל אחת מ( 3 -שלוש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע סיפק שירותי אבטחה,
כגורם עיקרי ומוביל (להבדיל מקבלן משנה) לאירוע אחד לפחות בו השתתפו ( 30,000שלושים אלף)
איש לכל הפחות.
 .9.5כוח אדם:
 .9.5.1המציע מעסיק במישרין את כל אנשי המפתח ואלו עומדים בכל דרישות הניסיון הקבועות לגביהם
בטבלה שבסעיף  6.2לעיל; וכן
 .9.5.2המציע מעסיק במישרין לפחות  200מאבטחים ובעלי תפקיד אחרים בתחום האבטחה ,כאשר כל
המאבטחים הינם בעלי רישיון בתוקף לעיסוק כשומרים ,בהתאם להוראות חוק החוקרים הפרטיים
ושירותי שמירה ,תשל"ב"( 1972-חוק שירותי שמירה") ולפחות  50מתוכם מחזיקים ברישיון תקף
להחזקת כלי נשק ,לפי חוק כלי היריה ,תש"ט"( 1949-חוק כלי הירייה").
 .9.6ערבות הקיום :המציע צירף להצעתו את ערבות הקיום ,כנדרש בהתאם להוראות סעיף  10להלן.
 .9.7אישורים הנדרשים על פי דין:
 .9.7.1המציע הינו בעל רישיון בתוקף מאת שר הכלכלה והתעשייה ,לפעול כ" -קבלן שירות" כמשמעות מונח
זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
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 .9.7.2המציע הינו בעל רישיון בתוקף לקיום משרד לשירותי שמירה וארגון שירותי שמירה מאת וועדת
הרישוי עפ"י חוק שירותי שמירה ,וכן הינו בעל רישיון מיוחד בתוקף לאחזקת כלי נשק לפי חוק כלי
הירייה;
 .9.7.3המציע הינו בעל כל האישורים כנדרש על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו"( 1976-חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,כשהם בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות; וכן
 .9.7.4המציע ,וככל שנדרש גם בעל הזיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק גופים ציבוריים) ("בעל הזיקה
למציע") ,עומדים בכל התנאים הנדרשים בסעיפים 2ב ו2 -ב 1לחוק גופים ציבוריים מגורם המספק
שירות לגוף ציבורי.
 .9.7.5המציע ובעל הזיקה למציע מקיימים את כל החובות החלות על המציע על פי כל דין בקשר לשמירת
זכויות עובדי המציע ,לרבות מכח צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בענף השמירה
והאבטחה.

 .10ערבות הקיום
 .10.1על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי הדירה ,לטובת המזמין ,בסך של
( 200,000מאתיים אלף) שקלים חדשים ,כשהוא צמוד למדד ,בנוסח הערבות הבנקאית המהווה את נספח
"י" להזמנה זו ,ואשר תהא ערוכה בהתאם להוראות סעיפים  10.2עד (כולל)  10.4להלן ("ערבות הקיום"),
וזאת להבטחת קיום הצעתו והתחייבויותיו על פיה ,בהתאם למסמכי ההזמנה .המזמין יהא רשאי שלא לדון
בהצעה שלא תצורף לה ערבות הקיום.
 .10.2שם המבקש בערבות הקיום יהא זהה לשם המציע והיא תהא בתוקף עד לתום ( 6שישה) חודשים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .10.3בלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על פי כל דין ו/או הסכם ,המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות
הקיום ,כולה או חלקה ,ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכוח ערבות הקיום ,בכל מקרה בו מציע חזר
בו מהצעתו ,כולה או חלקה ו/או לא מילא את התחייבויותיו בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה ,כולן או
חלקן (לרבות התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות).
 .10.4ערבות הקיום תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת המזמין שתימסר לבנק מנפיק הערבות ,ומבלי
שהמזמין יידרש להציג לבנק האמור כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים בקשר עם דרישת החילוט ו/או
לנמק את דרישתו.
 .10.5ערבות הקיום שהוגשה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה (לרבות הכשיר השני) תוחזר לאותו מציע בסמוך
לאחר משלוח ההודעות על תוצאות המכרז למציעים ,כאמור בסעיף  23.5להלן.
 .10.6ערבות הקיום שהוגשה על ידי הזוכה תוחזר לו על ידי המזמין במועד שבו יחתום המזמין על הסכם
ההתקשרות ,וזאת בכפוף לכך שעד לאותו מועד הזוכה ביצע את כל התחייבויותיו על פי הזמנה זו (לרבות
מסירתה למזמין של ערבות הביצוע כהגדרתה בהסכם ההתקשרות) .עד למועד האמור ,תשמש ערבות הקיום
גם להבטחת כל התחייבויות הזוכה כאמור.
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פרק ד' :כללי  -הליך המכרז
 .11לוחות זמנים להליך המכרז
התאריך

הפעילות

4.1.2019

מועד פרסום המכרז

8.1.2019

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

עד השעה 15:00
13.1.2019

מועד אחרון להגשת ההצעות

עד השעה 13:00

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,
על ידי פרסום הודעה מתאימה באתר האינטרנט של המזמין ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה בשל כך.
המציעים נדרשים להיות זמינים לראיונות אישיים (אשר אליהם יוזמנו רק המציעים שיעברו את שלב ניקוד האיכות
כאמור בסעיף  21.2.1להלן) בין התאריכים  16.1.2019ועד ה( 17.1.2019 -כולל).

 .12פרסום
 .12.1הודעה על פרסום המכרז תינתן בשני עיתונים יומיים נפוצים ,אחד בשפה העברית והשני בשפה הערבית.
 .12.2מסמכי המכרז וכן הבהרות ו/או תיקונים למסמכים האמורים (ככל שיהיו) ,כאמור בסעיף 13להלן ,יפורסמו
באתר האינטרנט של המזמין.

 .13שינויים ,תיקונים והבהרות למסמכי המכרז
 .13.1המזמין שומר על זכותו לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם ,בכל עת ועד לא יאוחר מ-
( 3שלושה) ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
 .13.2המציעים רשאים להפנות למזמין שאלות הבהרה בכתב למסמכי המכרז ,זאת באמצעות איש הקשר מטעם
המזמין ,ובלבד ששאלות ההבהרה האמורות תימסרנה למזמין כאמור עד ולא יאוחר מיום  8.1.2019בשעה
.15:00
 .13.3למניעת ספק ,כל הפניות במסגרת המכרז אל המזמין לאיש הקשר מטעם המזמין ,ייעשו בדואר האלקטרוני
בלבד.
 .13.4כל הבהרה ,כולל תשובות לשאלות הבהרה כמפורט בסעיף  13.2לעיל ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון
שיעשו בכתב על ידי המזמין ,אם יעשו ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל הבהרה ו/או תיקון ו/או
תוספת ו/או עדכון כאמור ,שיש בהם עניין לכלל המציעים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יובאו
לידיעתם של כל המציעים ,באמצעות הצגתם על ידי המזמין באתר האינטרנט של המזמין.
 .13.5על המציע חלה חובה להיכנס לאתר האינטרנט של המזמין ולהתעדכן ,באופן שוטף ,בדבר כל הבהרה ו/או
תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון שיעשו בקשר למכרז.

 .14המועד האחרון להגשת הצעות
 .14.1המועד האחרון שבו ניתן יהיה להגיש הצעות למכרז יהא ביום ראשון ה 13.1.2019 -עד לשעה "( 13:00המועד
האחרון להגשת הצעות").
 .14.2כל הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ,לא תיחשב כהצעה במסגרת המכרז ולא תיבחן
במסגרת המכרז.
 .14.3בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות ,המזמין יהא רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות.
דחה המזמין את המועד האחרון להגשת הצעות כאמור ,יפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של המזמין,
והמועד החדש שיקבע על ידי המזמין ,ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.
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 .15ביטול המכרז ושינוי תנאיו
המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי:
 .15.1עד לא יאוחר מ( 3 -שלושה) ימים קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,באמצעות פרסום הודעה באתר
האינטרנט של המזמין ,לשנות את תנאי המכרז ,כולם או חלקם; וכן
 .15.2בכל עת ומכל סיבה שהיא ,באמצעות פרסום הודעה באתר האינטרנט של המזמין ,להפסיק את המכרז או
לבטלו ,כולו או חלקו ,לפרסם מכרז חדש או ליזום כל הליך ו/או פעולה נוספים שימצא לנכון ,ובכלל זה
להתקשר בהסכם עם כל גורם אחר אשר לא נמנה על המציעים ו/או לקבל ממנו שירותים ,כולם או חלקם.
 .15.3לצמצם או להרחיב את היקף השירותים המבוקשים מהמציע ,בהתאם לצרכי המזמין ולשיקול דעתו
הבלעדי ,וכן ,שמורה למזמין הזכות לקבל חלק מההצעה בלבד.

 .16מספר הזוכים
 .16.1בלי לגרוע מזכויות המזמין על פי סעיף  15לעיל ,בכוונתו של המזמין להתקשר עם זוכה אחד בלבד.
 .16.2בנוסף על הזוכה כאמור בסעיף  16.1לעיל ,ייבחר מציע אחד נוסף ,כאמור בסעיף  23.2להלן ,אשר ישמש
ככשיר שני ,למקרה שבו המזמין יהא זקוק ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשירותים ממציע נוסף או אחר על
זה שהמציע התקשר עמו בעקבות הזכייה במכרז ,לרבות ,אך לא רק ,עקב צורך בהרחבת היקף השירותים
הדרוש למזמין ו/או עקב הפסקת ההתקשרות עם הזוכה ו/או מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתו הבלעדי
של המזמין ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו.
 .16.3לזוכה לא תהא כל טענה ,דרישה ,תביעה ו/או התנגדות ,מכל מין וסוג שהם ,בקשר להתקשרות המזמין עם
הכשיר השני לצורך מתן השירותים ו/או לשינוי מעמדו של הכשיר השני ,מכשיר שני לזוכה ,והכל על פי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין.

פרק ה' :הגשת ההצעה וצורתה
 .17המסמכים להגשה במסגרת ההצעה
כל מציע נדרש להגיש את הצעתו ,כשהיא ערוכה בהתאם לטופס ההצעה הכללי (נספח "ד") ,ואשר אליה מצורפים
טופס הצעת המחיר (נספח "ה") ,יחד עם כל האישורים ,הפרטים והמסמכים המפורטים להלן ,כשהם חתומים על
ידי המציע ,בהתאם לכללי החתימה המפורטים בסעיף  18.3.2לעיל ,אשר יהוו חלק בלתי נפרד מההצעה:
 .17.1מסמכים שכל מציע נדרש להגישם בקשר עם עמידתו בתנאי הסף (יוכנסו למעטפה א' כאמור בסעיף 18.2
להלן):
נספח

המסמכים להגשה

.17.1.1

---

ככל שהמציע הינו תאגיד  -העתק מאושר כנכון (על ידי עורך דין) של תעודת
רישום של המציע כתאגיד בישראל וכן תדפיס עדכני מרשם החברות של
המציע; ככל שהמציע הינו עוסק  -העתק מתאים למקור של תעודת העוסק
שלו.

.17.1.2

נספח "ו"

תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף שבסעיפים 9.5.2 ,9.4.2 ,9.4.1 ,9.2
ו 9.7 -לעיל ובדבר יכולתו לספק את השירותים.
מובהר ,כי חלק מהפרטים שימולאו על ידי המציע בתצהיר האמור ישמשו
גם לצורך קביעת ניקוד האיכות של הצעת המציע כאמור בסעיף  21.2.1להלן.

.17.1.3

---

העתק של לפחות שלוש תכניות אבטחה (לרבות פקודות מבצע) רלוונטיות
אשר נכתבו על ידי מנב"ט הרישוי (המהווה את אחד מאנשי המפתח) במהלך
שלוש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות (לצורך בחינת עמידתו
של המציע בחלק מדרישות תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.5.1לעיל).
12

L/80340/206/6993910/1

.17.1.4

---

אישור רו"ח של המציע ,בדבר עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים  9.3.1ו-
 9.3.2לעיל.

.17.1.5

---

רשימת כלל המועסקים על ידי המציע בתחום האבטחה ,נכון למועד האחרון
להגשת הצעות (כולל התייחסות לסוג ההכשרה של כל מועסק כאמור) וכן
צילומי הרישיונות הרלבנטיים של כל אחד מהמועסקים אשר הינו מאבטח,
לעיסוק כשומר (בהתאם להוראות חוק שירותי שמירה) ,וכן (ככל שרלבנטי)
להחזקת כלי נשק ,לפי חוק כלי הירייה (והכל לצורך בחינת עמידתו של
המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.5.2לעיל) .המועסקים שיפורטו ברשימה
ימוספרו ,ובסוף הרשימה יצוין המספר הכולל של המועסקים כאמור.

.17.1.6

נספח "י"

.17.1.7

---

.17.1.8

---

.17.1.9

---

.17.1.10

---

ערבות הקיום ,כשהיא חתומה כנדרש על ידי הבנק מוציא הערבות.
אישור עדכני מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק מאושר
כנכון (על ידי עורך דין) של אישור כאמור ,המעיד על כך שהמציע מנהל פנקסי
חשבונות ורשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-או שהוא פטור מלנהלם ,וכן כי הוא נוהג
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-לענין עמידתו של
המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.7.3לעיל.
העתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כ" -קבלן שירות" ,לענין עמידתו של
המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.7.1לעיל.
העתק רישיונות בתוקף (רישיון לקיום משרד לשירותי שמירה וארגון שירותי
שמירה ורישיון מיוחד לאחזקת כלי נשק) ,כנדרש לצורך עמידתו של המציע
בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.7.2לעיל.
אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ו/או
עיצומים כספיים ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות ,וכן בדבר קנסות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת
הצעות ,הכל ככל שהיו ,או בדבר היעדר כל אחד מאלו.

 .17.2מסמכים נוספים שכל מציע נדרש להגיש במסגרת ההצעה (יוכנסו למעטפה א' כאמור בסעיף  18.1להלן):
המסמכים להגשה

נספח
.17.2.1

---

.17.2.2

נספח "ז"

הצהרה והתחייבות המציע לשמירה על סודיות.

.17.2.3

נספח "ח"

.17.2.4

נספח "ט"

.17.2.5

---

.17.2.6

---

הצהרת המציע בדבר העדר ניגוד עניינים ,לרבות התחייבות המציע להימנע
מניגוד עניינים ככל שיוכרז כזוכה.
הסכם ההתקשרות ,על כל נספחיו ,כשהוא חתום על ידי המציע ללא ציון
תאריך.
המלצות של לפחות ( 3שלושה) לקוחות להם סיפק המציע שירותים דומים
לשירותים נושא הזמנה זו .כל המלצה כאמור תוגש על גבי נייר הלוגו של
הממליץ ,בחתימת איש הקשר של הממליץ (אשר יהא בדרג ניהולי) ותכלול
גם את פרטי הקשר עם הממליץ (טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).
ככל שהמציע הינו "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב"( 1992-חוק חובת המכרזים") ,יצרף המציע להצעתו אישור רואה
חשבון ותצהיר כאמור בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,לפיו העסק הוא
בשליטת אישה.

כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי המציע.

כל מציע רשאי לצרף כל מסמך רלוונטי נוסף אשר לדעתו יכול לתרום לזכאותו לניקוד לפי המפורט להלן (אך
למניעת ספק המסמכים כאמור לא יבואו במקום המסמכים המפורטים לעיל והנדרשים לצורך זקיפת הניקוד).
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 .18אופן הגשת ההצעה
 .18.1כל מציע העונה על תנאי הסף יגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם ,קשר או
תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 .18.2הצעת המציע תוגש באמצעות שתי מעטפות  -האחת תכיל את טופס ההצעה הכללי (נספח "ד") ביחד עם כל
המסמכים האמורים בסעיפים  17.1ו 17.2 -לעיל ועליה ייכתב" :מעטפה א  -מסמכי ההצעה" ,והשנייה תכיל
את ההצעה הכספית של המציע אשר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר (נספח "ה") ,ועליה ייכתב" :מעטפה ב
 הצעת המחיר" .שתי המעטפות האמורות ,כשהן סגורות היטב ,תוכנסנה לתוך מעטפה אחת סגורה היטב,עליה יירשם" :מכרז מספר  - 7/2019שירותי אבטחה לאירועי האירוויזיון עבור תאגיד השידור הישראלי".
 .18.3לענין הגשת ההצעה כאמור בסעיף  18זה יחולו ההוראות ,כדלהלן:
 .18.3.1ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז והנספחים הנדרשים כמפורט בסעיף  17לעיל ("מסמכי
ההצעה") ,והיא תוגש ,בהתאם לאמור בהזמנה ,אך ורק על גבי מסמכי המכרז המקוריים בשלמותם,
בלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקון ,שינוי ,השמטה ,הסתייגות ,התניה או תוספת ("שינויים"),
למעט השלמת הפרטים המיועדים להשלמה כאמור בסעיף  18.3.2להלן .למניעת ספק ,ועדת
המכרזים של המציע תהא רשאית לפסול הצעה שתכלול שינויים או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להתעלם מהשינויים כאילו לא נעשו כלל ,ולמציע לא תהא כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 .18.3.2המציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו ,בעט ובכתב יד ברור או
בהדפסה .מסמכי המכרז ,וכן כל יתר מסמכי ההצעה ,חייבים להיות חתומים על ידי המציע ,הכל
כנדרש על פי מסמכי המכרז .עמודים בהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בחתימה מקורית בשם מלא
וכן בחותמת (ככל שרלוונטי) .עמודים בהם לא יועד מקום לחתימה ,ייחתמו בראשי תיבות בלבד.
 .18.3.3מסמכי ההצעה (למעט טופס הצעת המחיר אשר יוגש במעטפה נפרדת כאמור בסעיף  18.2לעיל)
יצורפו לטופס ההצעה הכללי על פי הסדר כמפורט בסעיף  17לעיל ,כאשר כל נספח יופרד ממשנהו
באמצעות חוצץ ,עליו יצוין מספרו של כל נספח.
 .18.3.4אין לכרוך את ההצעה והמסמכים הנלווים לה ,אלא לתייקם בקלסר/דפדפת ,כך שכל דף יהא נפרד
לחלוטין מהדף הבא לאחריו (ללא כל חיבור או הידוק).
 .18.4הגשת ההצעה תתבצע באמצעות הכנסת המעטפה האמורה בסעיף  18.2לעיל (הכוללת בתוכה את שתי
המעטפות האמורות בסעיף  18.2לעיל) לתיבת המכרזים המיועדת לכך ,הנמצאת במשרדי המזמין (ברחוב
צלע ההר  ,44מודיעין (קומת כניסה)) ,זאת בימי עבודה ,בין השעות  9:00עד  15:00ועד לא יאוחר מהמועד
האחרון להגשת הצעות.
 .18.5הגשת הצעה על ידי המציע תהווה ,לכל דבר ועניין ,הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
הכלולים במסמכי המכרז והמציע יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,לרבות כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או
תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ממסמכי המכרז.
 .18.6על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,את אופיים ,היקפם ומאפייניהם של השירותים,
וכן כל נתון ופרט מקצועי ,משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע ,להליך המכרז ,למתן
השירותים על ידיו ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.
 .18.7מובהר בזאת ,כי הצעת המציע תהא סופית ,ותעמוד בתוקפה ,כהצעה בלתי הדירה ,כמפורט בסעיף 19.1
להלן.

 .19תוקף ההצעה
 .19.1תוקף ההצעה יהא למשך ( 6שישה) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות ("מועד פקיעת התוקף"),
והמציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד פקיעת התוקף.
 .19.2במידת הצורך המזמין יהא רשאי לפנות בבקשה למציעים שהגישו הצעות להאריך את תוקף ההצעה מעבר
למועד פקיעת התוקף .מציע שלא יסכים להארכה יראו את הצעתו כבטלה בתום מועד פקיעת התוקף.

 .20כללי
 .20.1המזמין אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ,והוא שומר לעצמו את הזכות שלא להיענות להצעה כלשהי.
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 .20.2המזמין יהא רשאי (אך לא חייב) לפסול הצעה שלא תיערך בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו
במסגרתה כל הפרטים ו/או הנתונים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים
הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שיבוצעו בה שינויים.
 .20.3המזמין יהא רשאי (אך לא חייב) לפסול הצעה ,אשר לדעתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,הינה חסרה ו/או
מוטעית ו/או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או בלתי סבירה ו/או
תכסיסנית.
 .20.4המזמין יהא רשאי לבקש מהמציעים ו/או מכל צד שלישי ,הסברים ו/או מסמכים ו/או נתונים נוספים ,לרבות
לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות ,וכן להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן
פרטים אחרים הדרושים למזמין לצורך קבלת החלטתו .המזמין יהא רשאי שלא לדון ולפסול הצעה של מציע
אשר לדעתו אינו משתף עמו פעולה באופן מלא בכל הנוגע לביצוע הברורים כאמור לעיל.
 .20.5כל מציע מתחייב להודיע למזמין ,בכתב ,על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר למזמין במסגרת מסמכי המכרז,
וזאת מיד עם קרות השינוי כאמור .במקרה כאמור ,המזמין יהא רשאי (אך לא חייב) לפסול את הצעתו של
המציע במידה וימצא לנכון לעשות כן ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .20.6נתגלו בהצעות טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות ,רשאית ועדת המכרזים של המזמין לתקנן .הודעה על
התיקון האמור תימסר למציע.
 .20.7המזמין יהא רשאי ,לאחר שנתן למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו ,שלא לדון ולפסול את הצעתו של מציע
אשר למזמין ניסיון עבר שלילי בהתקשרויות קודמות עמו.

פרק ו' :בחינת ההצעות ובחירת הזוכה והכשיר השני
 .21דרך בחינת ההצעות
בדיקת ההצעות תעשה בשלושה שלבים ,כדלקמן:
 .21.1שלב א'  -בחינת עמידה בתנאי הסף  -הצעותיהם של מציעים שלא יעמדו בכל תנאי הסף תיפסלנה .רק
הצעותיהם של המציעים העומדים בכל תנאי הסף ("קבוצת המציעים הכשירים") ,תעבורנה לשלב הבא של
דירוג ההצעות.
 .21.2שלב ב'  -דירוג איכותי של הצעות המציעים הנכללים בקבוצת המציעים הכשירים על ידי ועדת המכרזים של
המזמין ,כמפורט להלן:
 .21.2.1ניקוד האיכות :מתן ניקוד איכות להצעתו של כל מציע הנכלל בקבוצת המציעים הכשירים ,בהתאם
לקריטריונים המפורטים בסעיף  22.2להלן ,אשר יהווה ( 20%עשרים אחוזים) מסך הניקוד הסופי
(היינו ,כל מציע מקבוצת המציעים הכשירים יוכל לצבור עד ( 20עשרים) נקודות בשלב זה).
על המציע לצבור לפחות ( 14ארבע עשרה) נקודות בשלב זה ,על מנת לעבור לשלב הריאיון האישי.
ככל ש( 2 -שני) מציעים בלבד או פחות יעברו את ציון הסף האמור בסעיף  21.2.1זה לעיל ,למזמין
תהא שמורה הזכות (אך לא החובה) ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להעביר לשלב הריאיון האישי
מציעים נוספים במספר עליו יחליט המזמין ,אשר צברו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר לאחר
המציעים שעברו את ציון הסף האמור בסעיף  21.2.1זה לעיל ,ובלבד ,שבמקרה כאמור ,סך הכל
יעברו לשלב הריאיון האישי כאמור בסעיף  21.2.2להלן עד לא יותר מ( 3 -שלושה) מציעים.
 .21.2.2ראיון אישי :מתן ניקוד ,אשר יהווה ( 10%עשרה אחוזים) מסך הניקוד הסופי (היינו ,כל מציע
מקבוצת המציעים הכשירים שהגיע לשלב הראיון האישי ,יוכל לצבור עד ( 10עשר) נקודות בשלב
זה) ,בהתאם להתרשמותם של נציגי המזמין מהמציע ,כאמור בסעיף  22.3להלן.
 .21.2.3על המציע לצבור לפחות ( 21עשרים ואחת) נקודות מצטברות על פי סעיפים  21.2.1ו 21.2.2 -לעיל,
על מנת לעבור לשלב ניקוד המחיר.
ככל שפחות מ( 2 -שני) מציעים יעברו את ציון הסף האמור בסעיף  21.2.3זה לעיל ,למזמין תהא
שמורה הזכות (אך לא החובה) ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להעביר לשלב ניקוד המחיר מציעים
נוספים ,אשר צברו את ניקוד הגבוה ביותר לאחר המציע שעבר את ציון הסף האמור בסעיף 21.2.3
זה לעיל ,כך שבסך הכל יעברו לשלב ניקוד המחיר כאמור בסעיף  21.3.1להלן לפחות ( 2שני) מציעים.
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 .21.3שלב ג'  -דירוג הצעותיהם הכספיות של המציעים אשר עברו לשלב ניקוד המחיר כאמור בסעיף  21.2.3לעיל
("קבוצת המציעים הסופית") ,כמפורט להלן:
 .21.3.1ניקוד מחיר :מתן ניקוד ,אשר יהווה ( 70%שבעים אחוזים) מסך הניקוד הסופי (היינו :כל מציע
מקבוצת המציעים הסופית יוכל לצבור עד ( 70שבעים) נקודות בשלב זה) ,כך שמציע אשר ההצעה
הכספית שהוצעה על ידיו תהא הנמוכה ביותר יזכה ב 70 -הנקודות המרביות האפשריות לפרק זה,
ויתר הצעות המחיר תנוקדנה באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור ,על פי הנוסחה הבאה:
ההצעה הכספית הנמוכה ביותר
ההצעה הכספית הנבדקת

70 X

 .21.4ניקוד סופי :לאחר השלמת ניקוד המחיר כאמור בסעיף 21.3לעיל ,יקבע המזמין לכל מציע הנכללים בקבוצת
המציעים הסופית ציון סופי המהווה את חיבור הנקודות שקיבל כל מציע בשלבים ב' ו -ג' שלעיל (עד לתקרה
של ( 100מאה) נקודות אפשריות).
 .21.5המזמין יהא רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם המציעים שייכללו בקבוצת המציעים
הסופית ,ו/או לערוך הליך תחרותי נוסף ( ,)Best & Finalבין המציעים שייכללו בקבוצת המציעים הסופית,
באופן שייקבע על ידי המזמין ,ובכלל זה לאפשר למציעים שייכללו בקבוצת המציעים הסופית להגיש למזמין,
במועד עליו יורה המזמין ,הצעה כספית מופחתת ביחס להצעה הכספית שננקבה על ידיהם בטופס הצעת
המחיר ,בתנאים מיטיבים עם המזמין ,ואשר תחליף את ההצעה הכספית המקורית שהוגשה על ידיהם .ככל
שייערך הליך כאמור ומציע יבחר שלא להגיש הצעה כספית מופחתת כאמור ,אזי הצעתו תיבדק לפי ההצעה
המקורית שהוגשה על-ידיו.
 .21.6המציע אשר יקבל את הציון הסופי הגבוה ביותר  -יוכרז כזוכה.
 .21.7לאחר בחירת המציע הזוכה כאמור בסעיף  21.6לעיל ,המזמין ישלח הודעת זכייה או (לפי העניין) דחייה,
לכלל המציעים כאמור בסעיפים  23.3ו 23.5 -להלן.

 .22אמות מידה לצורך קביעת הדירוג האיכותי
 .22.1בדיקת איכותן של הצעות המציעים שייכללו בקבוצת המציעים הכשירים ,לצורך קביעת ניקוד האיכות של
המציעים כאמור ,תתבצע על בסיס המסמכים והנתונים שכל מציע יצרף להצעתו ,כמפורט במסמכי המכרז,
וכן בהתאם להתרשמות של נציגי המזמין מהמציע הרלבנטי בשלב הריאיון האישי.
 .22.2ניקוד איכות  -להלן יפורטו הקריטריונים ,אשר משקפים אמות מידה ומדדי איכות ,לצורך ניקוד האיכות
של כל מציע כאמור בסעיף 21.2.1לעיל:
נושא

אמת המידה

ניקוד מרבי

ניסיון כללי באבטחת
אירועים

בגין כל אירוע גדול (היינו ,אירוע בהשתתפות של  30,000איש
לכל הפחות שאבטח המציע ב( 3 -שלוש) השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות מעבר לאמור בסעיף  9.4.2לעיל,
תוקנינה ( 2שתי) נקודות ,עד למקסימום של ( 10עשר) נקודות.

10

כמות המועסקים על
ידי המציע בתפקידי
אבטחה

בגין כל ( 50חמישים) בני אדם המועסקים על ידי המציע
בתפקידי אבטחה ,מעבר לאמור בסעיף  9.5.1לעיל ,תוקנה
נקודה אחת ,עד למקסימום של ( 4ארבע) נקודות.

4

אנשי המפתח

בגין ההתרשמות הכללית מניסיונם ומאיכויותיהם של אנשי
המפתח (מעבר לדרישות הניסיון הרלבנטיות לגביהם ,כפי
שפורטו בסעיף  6.2לעיל ,לפי הענין) ,תוקנינה למציע ,בהתאם
לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין ,עד ( 3שלוש) נקודות.

3

המלצות

בגין ההתרשמות כללית מההמלצות שנמסרו במסגרת הצעת
המציע כאמור בסעיף  17.2.5לעיל ,תוקנינה למציע ,בהתאם
לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין ,עד ( 3שלוש) נקודות.

3

סה"כ נקודות על סמך המסמכים והנתונים שיצורפו להצעה
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מובהר בזאת ,כי לצורך הערכת הצעתו של המציע וקביעת ניקוד האיכות שלו ,המזמין יהא רשאי לפנות
ללקוחות של המציע ולשאול אותם שאלות שונות בנוגע לשירותים שסופקו להם על ידי המציע ,לרבות בנוגע
למידת שביעות רצונם מהשירותים שסופקו להם כאמור.
 .22.3ניקוד ראיון אישי :לצורך ניקוד האיכות של כל מציע שיגיע לשלב הריאיון האישי ,כאמור בסעיף 21.2.2
לעיל ,תיבחן ההתרשמות הכללית מהמציע ,מניסיונו ,ממקצועיותו וממידת התאמתו למתן השירותים ,הכל
בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין ועד למקסימום של ( 10עשר) נקודות כאמור בסעיף 21.2.2
לעיל.

 .23בחירת הזוכה והכשיר שני והודעות
 .23.1כזוכה ייבחר המציע אשר השיג את הניקוד הסופי הגבוה ביותר מבין קבוצת המציעים הסופית כאמור בסעיף
 21.6לעיל.
 .23.2לאחר בחירת הזוכה כאמור בסעיף  23.1לעיל ,יבחר ככשיר שני מציע נוסף מתוך קבוצת המציעים הסופית,
אשר השיג את הניקוד הסופי הגבוה ביותר לאחר הזוכה.
 .23.3הודעת זכייה תימסר בכתב למציעים אשר נבחרו על ידי המזמין כזוכה וככשיר שני ,על פי כתובת הדואר
האלקטרוני שציינו הזוכה והכשיר השני בהצעותיהם .לא יהא כל תוקף להודעת הזכייה והיא לא תחייב את
המזמין בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל.
 .23.4למניעת ספק ,אין במשלוח הודעת הזכייה כדי לחייב את המזמין ,טרם הומצאו על ידי המציע הרלוונטי כל
המסמכים והאישורים כאמור בהזמנה זו ,ובכפוף לכך שהמזמין חתם על הסכם ההתקשרות באמצעות
גורמיו המוסמכים.
 .23.5סמוך לאחר משלוח הודעות הזכייה לזוכה ולכשיר השני ,תישלח לכל מציע שלא זכה במכרז הודעה מתאימה
על תוצאות המכרז (כולל הודעת פסילה ,ככל שרלוונטי) על פי כתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בטופס
ההצעה הכללי.
 .23.6מובהר בזאת במפורש ,כי כל מציע אשר מגיש הצעה במענה להזמנה זו ייחשב כמי שוויתר מראש על כל טענה
בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו מניעה לעיכוב ההתקשרות עם הזוכה,
או כל סעד אחר שמשמעותו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הינה עיכוב בקיומו של האירוע.

 .24חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות
 .24.1מובהר כי חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה מותנית בכך שיתקבל אישור סופי מאת הגורמים
הרגולטוריים המוסמכים לתקצוב של האירוע .מובהר כי ככל שלא יתקבל אישור כאמור ,המזמין יהא רשאי
לבטל את המכרז ,והזוכה יהא מנוע מלבוא בכל טענה ו/או תביעה בגין כך.
 .24.2הזוכה ימציא למזמין תוך ( 7שבעה) ימים מקבלת הודעת הזכייה ,את כל המסמכים שעליו להמציא למזמין
מכוח הסכם ההתקשרות עד ולא יאוחר ממועד החתימה ,כמפורט להלן:
 .24.2.1ערבות הביצוע (כהגדרתה בהסכם ההתקשרות) ,כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא הערבות;
" .24.2.2אישור עריכת הביטוח" (המהווה חלק מנספח ו' להסכם ההתקשרות) ,כשהוא חתום על ידי מבטחי
הזוכה;
 .24.2.3ככל שהזוכה הינו תאגיד  -אישור בנוסח שצורף כנספח ה' להסכם ההתקשרות ,כשהוא חתום על ידי
עו"ד; וכן
 .24.2.4הטופס שצורף כנספח ז' להסכם ההתקשרות ,כשהוא ממולא וחתום על ידי הזוכה ,בצירוף צילום
של שיק מבוטל או אישור מאת הבנק ,כאמור בסעיף  10.7.2להסכם ההתקשרות.
 .24.3בכפוף לכך שהזוכה ימציא למזמין את כל המסמכים כאמור בסעיף  24.2לעיל ובכפוף לקבלת אישורם של
הגורמים הרגולטוריים המוסמכים כאמור בסעיף  24.1לעיל ,המזמין ישלים את הפרטים הטעונים השלמה
בהסכם ההתקשרות שנחתם על ידי הזוכה ,ויחתום עליו באמצעות גורמיו המוסמכים.
בהגשת הצעתו מסמיך המציע את המזמין ,באופן בלתי חוזר ,להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה
כאמור .למניעת ספק ,המזמין יהא רשאי להשלים את הפרטים בהסכם ההתקשרות כאמור ולחתום עליו
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כאמור ,גם בטרם השלים הזוכה את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד ,כולן או חלקן ,וזאת בלי שיהא
בכך משום ויתור מצדו של המזמין על ביצוע התחייבויות אלה או הסכמה לאי ביצוען.
 .24.4מועד החתימה על הסכם ההתקשרות יתוארך למועד חתימת נציגיו המוסמכים של המזמין על ההסכם
כאמור בסעיף 24.3לעיל.
 .24.5הוראות סעיף  24זה יחולו גם ביחס לכשיר השני אם וככל שהמזמין יבחר לשנות את מעמדו לזוכה ,כאמור
בסעיף  16לעיל.

 .25זכות עיון
 .25.1כל מציע יהא רשאי ,תוך ( 30שלושים) ימים ממועד מסירת ההודעה האמורה בסעיף  23.5לעיל ,לעיין
בפרוטוקול ועדת המכרזים של המזמין ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו
לבקשתה ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,ולקבל עותק ממסמכים אלה ,למעט -
 .25.1.1בחלקים של ההצעות כאמור בסעיף  25.1לעיל ו/או בכל מסמך אחר ,לרבות ההחלטה והמסמכים
המצורפים אליה ,או כל חלק בהם ,אשר העיון בהם עלול לדעת המזמין לחשוף מידע מוגן ,סוד
מסחרי או סוד מקצועי ,או בחלקים אחרים של ההצעות ו/או כל מסמך אחר כאמור ,שעל פי כל דין
ניתן למנוע עיון בהם כאמור.
 .25.1.2בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים של המזמין ,לרבות בחינת
חלופות אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של ועדת המכרזים של המזמין ,או הערכת סיכויים
וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידים.
 .25.2המזמין יאפשר למציע שיבקש זאת ,לעיין כאמור בסעיף  25.1לעיל ,בסמוך ככל שניתן בנסיבות העניין ,למועד
שבו נתבקש על ידיו לעשות כן ,וזאת תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.
 .25.3בהגשת הצעתו ,ניתנת מטעם המציע הסכמתו ,ככל שזו נדרשת ,כי במקרה שבו הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה
במכרז ,המזמין יהא רשאי להציגה בפני המציעים האחרים ,כאמור ובכפוף לסעיף  25.1לעיל .במקרה
שהצעתו של המציע כוללת פרטים חסויים ,יצוין הדבר במפורש על ידי המציע ,תוך סימון הפרטים החסויים
כאמור .מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעות מציע אחר ,בחלקים המקבילים לאלה
אשר סומנו כסודיים בהצעתו .בכל מקרה ,ההחלטה האם פרט מסוים הינו פרט חסוי תהא על-פי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין.

פרק ח' :שונות
 .26שמירת סודיות
 .26.1המציע מתחייב לשמור בסוד כל מידע וידיעה שיגיעו אליו אגב ביצוע המכרז .ללא הרשאה בכתב מאת
המזמין לא ימסור המציע כל מידע או ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך על פי הנחיות המזמין לקבלה.
 .26.2בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  26.1לעיל ,כל מציע יחתום על הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות
בנוסח המצורף כנספח "ז" להזמנה זו.

 .27מניעת ניגוד עניינים
 .27.1כל מציע יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף כנספח "ח" להזמנה זו .ככל שיש
נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,עליו לפרט זאת במסגרת טופס ההצעה הכללי.

 .27.2הזוכה יידרש לקיים את התחייבויותיו הקבועות בנספח "ח" להזמנה זו ,לעניין הימנעות מניגוד עניינים.

 .28סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהליך המכרז
בהתאם להזמנה זו ו/או ממסמכי המכרז ,לרבות בקשר לתוקפם ,פרשנותם ,ביצועם ו/או הפרתם ,תהא נתונה לבתי
המשפט בירושלים ,לפי סמכותם העניינית ,ולהם בלבד.
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 .29כללי
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה ו/או
תמחור השירותים ו/או ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא ,תחולנה על המציעים בלבד .המציעים לא יהיו זכאים
לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

בכבוד רב,
תאגיד השידור הישראלי
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נספח "א"  -נוסח הודעה לעיתונות

תאגיד השידור הישראלי

מכרז פומבי מס' 7/2019
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי
אירוויזיון 2019
תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") פונה בזאת למציעים המתמחים במתן שירותי אבטחה למופעים ואירועים,
בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי אבטחה לתחרות אירוויזיון  ,2019שתתקיים בישראל ,והכל כמפורט בהזמנה
להציע הצעות למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי אירוויזיון  ,2019שהתפרסמה באתר האינטרנט של המזמין
המפורט להלן (בהתאמה" :השירותים" ו" -ההזמנה").
מציעים ,העומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה ,רשאים להגיש הצעה למתן השירותים.
על המציע להגיש את הצעתו ,בהתאם למפורט בהזמנה ,במעטפה סגורה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי המזמין,
ברחוב צלע ההר  ,44מודיעין (קומת כניסה) ,ושעליה יירשם "מכרז מספר  - 7/2019שירותי אבטחה לאירועי
אירוויזיון  ;"2019וזאת בימי עבודה (בין השעות  9:00עד  )15:00ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לא יאוחר מיום  13.1.2019בשעה  .13:00אין לשלוח את המעטפה בדואר.
ניתן להוריד את מסמכי המכרז המפורטים בהזמנה ("מסמכי המכרז") ,מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת:
( https://www.kan.org.ilתחת לשונית "מידע שימושי""/מכרזים והתקשרויות") .עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות
בכל שלבי ההליך יפורסמו ,על פי שיקולו דעתו הבלעדי של המזמין ,באתר האינטרנט של המזמין .על המציע חלה
החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים האמורים .על כל הצעה להיות מוגשת בהתאם להוראות מסמכי המכרז
ויצורפו אליה כל המסמכים שיש לצרפם לפי הוראות אלה .מפרט השירותים הכלול במסמכי המכרז ,יימסר בנפרד
למציעים ,במשרדי המזמין ,שברחוב צלע ההר  ,44מודיעין ,בכפוף לחתימה על הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות.
על כל הצעה להיות מוגשת בהתאם להוראות במסמכי המכרז ויצורפו אליה כל המסמכים שיש לצרפם לפי הוראות
אלה.
פנייה זו להציע הצעות כפופה למסמכי המכרז ובכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי
המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
ניתן להפנות שאלות הבהרה לרכזת ועדת המכרזים ,הגב' איילת אלינסון ,בכתובת דואר אלקטרוני
 ,ayelete@kan.org.ilוזאת עד לא יאוחר מיום  8.1.2019בשעה  .15:00שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה לא
תענינה .יובהר כי המזמין אינו מתחייב להשיב לכל שאלת הבהרה .תשובות לשאלות ההבהרה תחייבנה ,רק אם ניתנו
בכתב.
ועדת המכרזים ו/או המזמין אינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי.
יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים ,הכול לפי הקשר הדברים.

ועדת המכרזים
תאגיד השידור הישראלי
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נספח "ב"  -מפרט השירותים
יימסר למציעים במשרדי המזמין כנגד חתימה על כתב סודיות
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נספח "ג"  -לוח הזמנים הכללי
עד תאריך משימה להצגה
הצגת תכנית האבטחה המפורטת ופק"מים לפני אישור המשטרה
15/2/19
הצגת תכניות האבטחה המפורטת ופק"מים מאושרי משטרה
28/2/19
הצגת אישורי רכישה/השכרה של כל הציוד הטכני הכולל :שערי מגנומטרים ,מכונות
3/3/19
שיקוף ,מכשירי קשר ,מצלמות טמ"ס על פי המפרט ,מסכים.
הצגת כל מנהלי האבטחה הנדרשים לאירוע כולל כל האישורים הרלוונטיים.
15/3/19
תחילת אבטחה ביתן  2על פי דרישת ממונה האבטחה הראשי.
17/3/19
הצבת אמצעים טכניים על ביתן  - 2כולל אמצעי בידוק מגנומטר ,מכונת שיקוף
17/3/19
וטמ"ס.
תחילת אבטחה ביתן .14
18/4/19
תחילת הצבת אמצעים טכניים על ביתן  - 14כולל אמצעי בידוק מגנומטר ,מכונת
18/4/19
שיקוף וטמ"ס.
תחילת אבטחה ביתן  1על פי דרישת ממונה האבטחה הראשי.
27/4/19
הצבת אמצעים טכניים על ביתן  - 1כולל אמצעי בידוק מגנומטר ,מכונת שיקוף
27/4/19
וטמ"ס.
תחילת אבטחה על שאר הביתנים ( 13 ,12 ,11ו )14 -ועל כלל מתחם גני התערוכה.
1/5/19
הצבת אמצעים טכניים על ביתנים  11,12,13כולל אמצעי בידוק מגנומטר ,מכונת
1/5/19
שיקוף וטמ"ס.
 4/5/19ועד הגעת משלחות ושבוע חזרות ראשון  -אבטחה מלאה על פי דרישת ממונה האבטחה
הראשי ותכנית האבטחה המאושרת.
11/5/19
חצי גמר  - 1אבטחת שתי חזרות גנרליות כולל קהל.
13/5/19
חצי גמר  - 1אבטחת חזרה גנרלית בצהריים ושידור חי כולל קהל.
14/5/19
חצי גמר  - 1אבטחת האפטר פרטי.
14/5/19
חצי גמר  - 2אבטחת שתי חזרות גנרליות כולל קהל.
15/5/19
חצי גמר - 2אבטחת חזרה גנרלית בצהריים ושידור חי כולל קהל.
16/5/19
חצי גמר  - 1אבטחת האפטר פרטי
16/5/19
גמר  -אבטחת שתי חזרות גנרליות כולל קהל.
17/5/19
גמר  -אבטחת חזרה גנרלית בצהריים ושידור חי כולל קהל.
18/5/19
גמר  -אבטחת האפטר פרטי.
18/5/19
אבטחת הפירוק ושמירה על האמצעים.
19/5/19
ועד
25/5/19
פירוק אמצעים טכניים אבטחה.
25/5/19
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נספח "ד"

טופס ההצעה הכללי
הנחיות למילוי טופס ההצעה:
•

אין להוסיף על גבי טופס ההצעה הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם.

•

יש למלא את טופס ההצעה בעט בלבד (ולא בעיפרון) ,בכתב קריא וברור.

•

אין לעשות שימוש בעזרי מחיקה כלשהם (דוגמת טיפקס וכו').
תאריך___________ :

לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
רחוב צלע ההר44 ,
מודיעין
א.ג.נ,.
 .1פירוש והגדרות
. 1.1

ידוע לי ,כי כותרות הסעיפים במסמך זה שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד ,ואין להיזקק להן
בפירוש הוראותיו.

. 1.2

כל האמור במסמך זה בלשון יחיד ,אף רבים במשמע וכן להיפך ,וכל האמור בו במין זכר ,אף מין נקבה
במשמע ,וכן להיפך.

. 1.3

ידוע לי שלכל המונחים המפורטים במסמך זה תהיה אותה המשמעות המיוחסת להם בהזמנה.

 .2כללי
. 2.1

אני הח"מ ,לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז ,מסכים בזאת להם ומתחייב
למלא את כל החיובים החלים עלי כמציע מכוחם.

. 2.2

מובהר ומוסכם בזאת ,כי אין בהצהרותיי ו/או בהתחייבויותיי על פי מסמך זה ,כדי לגרוע ו/או לפגוע
באיזו מהצהרותיי ו/או התחייבויותיי על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

 .3הצהרות והתחייבויות המציע
הנני מצהיר ,מתחייב וכן (לפי העניין) מאשר ,כדלקמן:
. 3.1

הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז ואני עומד בכל תנאי הסף המפורטים בפרק ג' להזמנה.

. 3.2

הבנתי ואני מסכים לכל ההוראות ,התנאים ו/או התניות המפורטים במסמכי המכרז ,והנני מקבל על
עצמי לקיים ,במלואן ובמועדן ,את כל ההתחייבויות המוטלות עלי בהתאם להוראות ולתנאים
המפורטים במסמכי המכרז.

. 3.3

הצעתי זו מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים ,גלוי/ים או סמוי/ים ,להגשת הצעתי
כאמור.

. 3.4

ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע לאספקת השירותים וליתר ההתחייבויות המוטלות עלי על פי
מסמכי המכרז ,לרבות בנוגע להיקף השירותים והפעולות שיידרשו לשם מתן השירותים ,בנוגע
לכמויות של האמצעים והמשאבים שיידרשו לשם מתן השירותים ,ובנוגע לאופן שבו יהא עלי
להתארגן לשם מתן השירותים ,וכן ערכתי כל בדיקה אחרת או נוספת שמצאתי לנכון לערוך בהקשר
זה ,והריני מוותר בזאת ,באופן סופי ומוחלט ,על כל טענה לגבי פגם או אי התאמה או זכות ברירה,
המוקנים לי על פי דין ,בקשר לאיזה מהעניינים האמורים.
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. 3.5

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3.4לעיל ,ניתנה לי הזדמנות מלאה לשאול ,לברר ולבקש כל מידע
הנוגע ו/או הקשור למתן השירותים ,וקיבלתי תשובות ,הבהרות ומידע ככל שביקשתי בקשר לכך,
והשגתי את כל הידיעות לגבי הגורמים ,הנתונים והשיקולים ,אשר עשויים להשפיע על הצעתי ו/או על
התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז.

. 3.6

בדקתי היטב את כל מסמכי המכרז ,לרבות בקשר לשירותים ,קיבלתי לשביעות רצוני את מלוא
ההסברים הדרושים לי ,ומצאתי את הנתונים והמידע האמורים כמספקים וכמתאימים לצרכיי
ולשביעות רצוני ,ואין ולא תהיה כל מניעה מצידי להתקשרות עם המזמין ולביצוע כל התחייבויותיי
על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן.

. 3.7

ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהתיאורים הכלולים במסמכי המכרז בנוגע לשירותים נועדו לשם מתן רקע
כללי בלבד ,אינם מהווים כל מצג ,הצהרה או התחייבות ,מכל סוג ומין שהם ,של המזמין ,אינם
מחליפים עריכת הבדיקות הדרושות מטעמי ואינם מתיימרים להיות ממצים .ידוע לי ואני מסכים
לכך ,שהמזמין אינו אחראי לנכונות ,דיוק ו/או שלמות המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע
אחר שנמסר ו/או שיימסר לי או למי מטעמי במסגרת ההליך של הגשת ההצעות ובחירת הזוכה,
ובאחריותי לבדוק כל מידע בעצמי.

. 3.8

אני מגיש את הצעתי על אחריותי בלבד ומוותר בזאת על כל טענה ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג
שהם נגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או בקשר להצעה שהוגשה על ידי ,לרבות
כל תביעה ו/או דרישה שהן המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז ,כולם או חלקם.

. 3.9

אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה ,דין או כל סיבה אחרת ,המונעת ו/או מגבילה אותי מלהגיש את
הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה.

 . 3.10ידוע לי ואני מסכים לכך ,שהמזמין יהיה רשאי לבקש ממני הסברים ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתי
ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות שנפלו בהצעתי ו/או השלמה של נתונים
ו/או מסמכים חסרים ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 . 3.11תוקף הצעתי יהא עד למועד פקיעת התוקף ,ולא אהיה רשאי לחזור בי מהצעתי עד למועד פקיעת
התוקף.
 .4אנשי המפתח
. 4.1

אנשי המפתח המוצעים על ידי כאמור בסעיף  6.2להזמנה הינם ,כדלקמן:
 . 4.1.1מנב"ט הרישוי.________________ :
 . 4.1.2מנב"ט לצורך אבטחת ביתן .________________ :1
 . 4.1.3מנב"ט לצורך אבטחת ביתן .________________ :2

. 4.2

הריני מצהיר ומאשר ,כי כל אחד מאנשי המפתח המוצעים על ידי ,אשר שמותיהם נקובים בסעיף 4.1
לעיל ,הינם עובדים המועסקים על ידי במישרין נכון למועד הגשת הצעתי ,או אנשים פרטיים הקשורים
עמי במישרין בחוזה למתן שירותים (כפרילנסרים).

. 4.3

כמו כן ,הריני מצהיר ומאשר ,כי כל אחד מאנשי המפתח המוצעים על ידי כאמור ,בקיא בשפה
האנגלית ,וכן הינו בעל ותק וניסיון ,כמפורט בטבלה המצורפת לטופס הצעה זה כנספח " ,"1העולים
בקנה אחד עם הדרישות המפורטות בסעיף  6.2להזמנה ביחס לכל אחד מאנשי המפתח (לפי הענין).
ידוע לי כי עמידתו של כל אחד מאנשי המפתח המוצעים על ידי כאמור בכל הדרישות הרלבנטיות
לגביו ,כפי שפורטו בסעיף  6.2להזמנה הינה אחד מתנאי הסף להשתתפותי במכרז.

 .5המסמכים המצורפים להצעה
להצעתי זאת (המוגשת במסגרת מעטפה א') מצורפים המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד הימנה:
. 5.1

המסמכים שיש להגיש בקשר עם עמידתי בתנאי הסף:
 . 5.1.1במקרה שהח"מ הוא יחיד  -העתק של תעודת עוסק מורשה; במקרה שהח"מ הוא תאגיד -
( )1העתק מאושר כנכון (על ידי עורך דין) של תעודת רישום הח"מ כתאגיד בישראל; וכן ()2
תדפיס עדכני מרשם החברות של הח"מ;
 . 5.1.2הצהרתי בדבר עמידתי בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  9.5.2 ,9.4.2 ,9.4.1 ,9.2ו 9.7 -להזמנה,
ובדבר יכולתי לספק את השירותים ,בנוסח נספח "ו" להזמנה;
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 . 5.1.3העתק של לפחות  3תכניות אבטחה (לרבות פקודות מבצע) רלוונטיות אשר נכתבו על ידי
מנב"ט הרישוי המוצע על ידי (המהווה את אחד מאנשי המפתח) במהלך  3השנים הקודמות
למועד האחרון להגשת הצעות;
 . 5.1.4אישור מקורי של רו"ח מטעמי המעיד על עמידתי בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  9.3.1ו-
 9.3.2להזמנה;
 . 5.1.5רשימה של כלל המועסקים על ידי בתחום האבטחה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
(כולל התייחסות לסוג ההכשרה של כל מועסק כאמור) וכן צילומים של הרישיונות
הרלבנטיים של כל אחד מהמועסקים אשר הינו מאבטח ,לעיסוק כשומר ,וכן (ככל שרלבנטי)
להחזקת כלי נשק;
 . 5.1.6ערבות הקיום ,בנוסח נספח "י" ,כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא הערבות;
 . 5.1.7אישור עדכני מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק מאושר כנכון (על ידי
עורך דין) של אישור כאמור ,המעיד על כך שהח"מ מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו
לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-או שהוא
פטור מלנהלם ,וכן כי הח"מ נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולמנהל מס ערך מוסף
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975-
 . 5.1.8העתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כ" -קבלן שירות" כמשמעות מונח זה בחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;1996-
 . 5.1.9העתק רישיון בתוקף לקיום משרד לשירותי שמירה וארגון שירותי שמירה מאת וועדת
הרישוי עפ"י חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,תשל"ב ,1972-וכן העתק רישיון מיוחד
בתוקף לאחזקת כלי נשק לפי חוק כלי הירייה ,תש"יט.1949-
. 5.2

המסמכים הנוספים שיש להגיש במסגרת ההצעה:
 . 5.2.1כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי;
 . 5.2.2הצהרה והתחייבות הח"מ לשמירה על סודיות ,בנוסח נספח "ז" להזמנה;
 . 5.2.3הצהרת הח"מ בדבר העדר ניגוד עניינים ,לרבות התחייבות הח"מ להימנע מניגוד עניינים ככל
שיוכרז כזוכה ,בנוסח נספח "ח" להזמנה;
 . 5.2.4ההסכם ההתקשרות ,בנוסח נספח "ט" להזמנה ,על כל נספחיו ,כשהוא חתום על ידי ללא ציון
תאריך;
 . 5.2.5המלצות של לפחות ( 3שלושה) לקוחות אשר ניתנו לי מגורמים להם סיפקתי שירותים דומים
לשירותים נושא מסמכי המכרז ,במהלך ( 5חמש) השנים האחרונות ,טרם המועד האחרון
להגשת הצעות ,וכן פרטי ההתקשרות עמם;
 . 5.2.6אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ו/או עיצומים כספיים
ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,וכן בדבר קנסות בשנה
האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות ,הכל ככל שהיו ,או בדבר היעדר כל אחד
מאלו.
 . 5.2.7אישור רואה חשבון ותצהיר כאמור בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב"( 1992-חוק
חובת המכרזים") ,לפיו העסק הוא בשליטת אישה (יצורף רק במקרה שהח"מ הוא "עסק
בשליטת אישה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים);
 . 5.2.8מסמכים רלבנטיים נוספים (ככל שישנם) ,כדלקמן:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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 .6פרטי מגיש ההצעה
________________________.

6.1

שם המציע:

6.2

מס' עוסק מורשה/מס' חברה (לתאגיד).________________________ :

6.3

כתובת/משרד רשום (לרבות ת.ד):

________________________.

6.4

הנציג המוסמך מטעם הח"מ לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בנושא הצעה זו הינו:
6.4.1

שם מלא (פרטי  +משפחה):

________________________.

6.4.2

טלפון נייד:

________________________.

6.4.3

טלפון במשרד:

________________________.

6.4.4

פקסימיליה:

________________________.

6.4.5

דוא"ל:

________________________.

הח"מ מתחייב להודיע בכתב למזמין על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים ,מיד לאחר קרות שינוי
כאמור.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

אישו ר
אני הח"מ ___________________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .מרחוב _______________,
______________ ,מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת  2019נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל
המוגש בשם ___________________________________ (להלן " -התאגיד") על ידי מר/גברת
ומר/גברת
_____________________
ת.ז.
נושא/ת
__________________________
__________________________ נושא/ת ת.ז ,___________________ .המוסמכים על פי מסמכי היסוד של
התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

_____________ ,עו"ד
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נספח " "1לטופס ההצעה הכללי

טבלת אנשי המפתח
מנב"ט רישוי
שם המועמד

ותק בתחום

________________

________ שנים

ניסיון
פרטי האירוע

מועד האירוע
(חודש ושנה)

מספר משתתפים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מנב"ט לצורך אבטחת ביתן 1
שם המועמד

ותק בתחום

________________

________ שנים

פרטי האירוע  /מערך האבטחה הרלבנטי

ניסיון
מועד האירוע
(חודש ושנה)

מספר משתתפים /
מאבטחים (לפי הענין)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מנב"ט לצורך אבטחת ביתן 2
שם המועמד

ותק בתחום

________________

________ שנים

פרטי האירוע  /מערך האבטחה הרלבנטי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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ניסיון
מועד האירוע
(חודש ושנה)

מספר משתתפים /
מאבטחים (לפי הענין)

נספח "ה"  -טופס הצעת המחיר

טופס הצעת המחיר
 . 1כתב הכמויות
" . 1.1המחיר לשעה" המבוקש על ידי בהתייחס לכל אחד מבעלי התפקידים שלהלן הינו ,כדלקמן:
מוקדן
היקף
שעות
מוערך

2,400

סדרן/בודק
ביטחוני
43,232

מאבטח
רמה א'
28,952

מפעיל מכונת
מאבטח
שיקוף
מתקדם ב' אחמ"ש
12,880

5,880

העלות הכוללת

3,920

מחיר
לשעה
סה"כ
הערכה
" . 1.2התשלום החודשי" המבוקש על ידי בהתייחס לכל אחד ממנהלי הביטחון שלהלן הינו ,כדלקמן:
מנב"ט
רישוי

מנב"ט
לצורך
אבטחת
ביתן 1

מנב"ט
לצורך
מנב"ט
מתחם גני אבטחת
התערוכה ביתן 2

תחילת
העסקה
סיום
העסקה
22/05/19 31/05/19
19/05/19
תקופה
 3חודשים
מוערכת
ו 19 -ימים  2חודשים  2חודשים
תשלום
חודשי
סה"כ לכל
התקופה1
01/02/19

01/04/19

22/03/19

מנב"ט
מנב"ט
כניסת
שערי
מנב"ט
קהל
הכניסה
למשלחות לאירועים טכנולוגיה

22/04/19

01/04/19

01/05/19

01/04/19

22/05/19

31/05/19

18/05/19

31/05/19

חודש

 2חודשים

 18ימים

העלות
הכוללת

 2חודשים

" . 1.3המחיר ליחידה" המבוקש על ידי בהתייחס לכל אחד מהאמצעים הטכניים שלהלן הינו ,כדלקמן:
היקף שעות
מוערך (ככל
שרלבנטי)

סוג אמצעי

הכמות
המוערכת

מכונות שיקוף

כ 10 -מכונות

שער מגנומטר

כ 50 -שערים

ללא
ללא

מצלמה פנימית

כ100 -

ללא

מצלמה חיצונית

כ80 -

ללא

מצלמה P.T.Z.

כ20 -

ללא

מצלמת רחפן

כ5 -

80

מצלמת חוזי כולל

כ2 -

80

שם היצרן
והדגם

מחיר ליחידה2

סה"כ עלות3

 1יש לכפול את המחיר החודשי במספר החודשים הכלולים ב" -תקופה המוערכת" .בגין חלק מחודש ייוחס חלק מהתשלום
החודשי ,באופן יחסי.
 2ככל שלא צוין היקף שעות ,אזי המחיר ליחידה יהא בהתייחס לכל תקופת ההתקשרות; ככל שצוין היקף שעות מוערך ,אזי
המחיר ליחידה יהא המחיר לשעה.
 3ככל שצוין היקף שעות מוערך אזי סה"כ העלות תהא מכפלה של המחיר לשעה במספר השעות המוערך ובכמות המוערכת.
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בלון
מסך טלוויזיה
מינימום  55אינטש
העלות הכוללת

כ16 -

ללא

 . 1.4המחירים שלעיל אינם כוללים מע"מ.
 . 1.5בהתאם למחירים שמולאו על ידי בחלקים השונים של כתב הכמויות ,כמפורט בסעיפים  1.3 - 1.1לעיל,
התמורה הכוללת המבוקשת על ידי בגין מתן השירותים במלואם (בהתבסס על חיבורן של כל התמורות
הכוללות ,כפי שפורטו לעיל ("העלות הכוללת") ,בהתייחס לכל החלקים של כתב הכמויות) ("ההצעה
הכספית") ,הינה:

סך של ____________ ( ₪במילים )__________________________ :שקלים חדשים,
בתוספת מס ערך מוסף כדין.
 . 1.6ידוע לי ואני מסכים לכך שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות שלעיל (לרבות היקפי השעות ו/או אורכי
התקופות) אינן מדויקות ומשמשות לצורך אומדן והערכה תקציבית בלבד ,וייתכן שבפועל תידרשנה כמויות
גדולות ו/או קטנות יותר לצורך מתן השירותים .כמו כן ,ידוע לי ,כי המזמין לא יהיה חייב לרכוש ממני (אם
וככל שאוכרז כזוכה) את כל הפריטים הנכללים בכתב הכמויות (לרבות כח אדם לסוגיו) .הריני מאשר
ומתחייב ,כי לא יהיה בכמויות הנקובות בכתב הכמויות כאמור לעיל כדי להוות עילה לשינוי כלשהו
בהתחייבויותיי ו/או בזכויותיי על פי מסמכי ההסכם ,ובכלל זה עילה לדרישה ו/או לקבלת כספים ו/או
לתמורה כלשהי מעבר לתמורה אשר תגיע לי בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ,אם וככל שאוכרז כזוכה.
 . 1.7הריני מאשר ,כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות ,כמפורט בסעיפים  1.3 - 1.1לעיל (בכפוף לכל עדכון
שלהם בעקבות הליך משא ומתן שיתנהל (אם יתנהל) ביני לבין המזמין בהתאם לאמור בהזמנה זו) יהיו קבועים
וסופיים והם לא ישתנו ,בכל אופן שהוא ,לרבות במקרה שבו הכמויות שתבוצענה בפועל במסגרת תהיינה
שונות מהרשום בכתב הכמויות ,מכל סיבה שהיא ,והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 . 1.8בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הריני מאשר כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות ,כמפורט לעיל ,נקבעו על
ידי לאחר עריכת כל הבדיקות הנדרשות מצדי בקשר לאירוע ו/או לשירותים הנדרשים ,ותוך התחשבות
בתוצאותיהן ,ובכל סיכון ו/או אי וודאות הכרוכים בהתקשרות עם המזמין בהתאם למסמכי המכרז.
 . 1.9ידוע לי שהתמורה שתשולם לי על ידי המזמין אם וככל שאוכרז כזוכה ,אינה פאושלית ,והיא תיקבע בהתאם
למכפלת מחירי השעות (הבודדות) ,או התשלומים החודשיים (הבודדים) ,או מחירי היחידות (הבודדות)
שננקבו על ידי בכתב הכמויות ,בכמויות השעות או במספר החודשים (או כל חלק מהם) ,או בכמויות היחידות
שיבוצעו ו/או (לפי הענין) יסופקו בפועל בקשר לאירוע (הכל לפי הענין) ,כפי שאלה ייספרו או יימדדו בפועל
(לפי העניין) ,ויאושרו על ידי ממונה האבטחה הראשי ,והכל בהתאם ובכפיפות להוראות הסכם ההתקשרות.
 . 1.10ידוע לי כי ה תשלום בגין שירותיהם של מנהלי הביטחון ייעשה ביחס לתקופה שבמסגרתה הם יספקו את
השירותים למזמין בפועל ,בהתבסס על המחיר החודשי שננקב על ידי בסעיף  1.2לעיל ,אשר מולא על ידי
בהתבסס על כך שמנהלי הביטחון יספקו את השירותים הנדרשים מהם במשרה מלאה ותוך השקעת מלוא
השעו ת הנוספות הנדרשות על מנת לספק מענה אבטחה כולל לאירוע לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
למניעת ספק ,אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ואם אוכרז כזוכה אזי אני מתחייב לקיים את כל החובות
החלות עלי על פי כל דין בקשר לשמירת זכויות עובדיי ,ובכלל זה זכויותיהם של מנהלי הביטחון.
 . 1.11הריני מאשר ,כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות ,כמפורט בסעיפים  1.3 - 1.1לעיל ,כוללים את כל
התשלומים ,המיסים והעלויות שיהיו כרוכים במתן השירותים על פי מסמכי המכרז ,לרבות עלויות התקשרות
עם כל כוח האדם שיידרש (לרבות אנשי המפתח) ,ולרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח ,רכש ,השכרה,
התקשרות מכל סוג ,תשלום אגרות והיטלים ,תשלומים בגין אחסנה ,הובלה ,שמירה ,שינוע ,רכישת ציוד,
תיקונו ,חידושו ,השכרתו ,עלויות העסקת עובדים ,הוצאות נסיעה והובלות ,הוצאות הנהלה וכלליות ,וכל יתר
ההוצאות והתשלומים כנדרש לצורך מתן השירותים ,בהתאם למסמכי המכרז ,ולרבות רווח.
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 . 2טבלאות פירוט רכיבי השכר
 . 2.1רכיבי השכר ,עבור כל שעת עבודה של בעלי התפקידים מטעמי ,כאמור בסעיף  1.1לעיל (לרבות פירוט האחוזים
של רכיבי השכר הרלבנטיים ביחס לשכר היסוד) ,וכן העלויות הנוספות והרווח שמיוחסים מבחינתי לכל שעת
עבודה כאמור ,הינם כדלקמן:
מרכיב

עלות לשעת עבודה

אחוז תוספת
מוקדן

סדרן/בודק מאבטח רמה
א'
ביטחוני

מאבטח
מתקדם ב'

אחמ"ש

מפעיל מכונת
שיקוף

שכר יסוד
חופשה
חגים
הבראה
הפרשה לפנסיה4

פיצויים
ביטוח לאומי
קרן השתלמות
שי לחג
מחלה
נסיעות
הפרשות לגמל
בגין החזר
הוצאות נסיעה
עלויות נוספות
רווח

סה"כ עלות השכר לשעה
 . 2.2רכיבי השכר ,עבור כל שעת עבודה של מנהלי הביטחון מטעמי ,כאמור בסעיף  1.2לעיל (לרבות פירוט האחוזים
של רכיבי השכר הרלבנטיים ביחס לשכר היסוד) ,וכן העלויות הנוספות והרווח שמיוחסים מבחינתי לכל שעת
עבודה כאמור ,הינם כדלקמן:
מרכיב

עלות לשעת עבודה

אחוז תוספת
מנב"ט
רישוי

מנב"ט מנב"ט לצורך מנב"ט לצורך מנב"ט שערי
הכניסה
מתחם גני אבטחת ביתן אבטחת ביתן
למשלחות
1
2
התערוכה

שכר יסוד
חופשה
חגים

4
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מנב"ט
כניסת קהל
לאירועים

מנב"ט
טכנולוגיה

הבראה
הפרשה לפנסיה5

פיצויים
ביטוח לאומי
קרן השתלמות
שי לחג
מחלה
נסיעות
הפרשות לגמל
בגין החזר
הוצאות נסיעה
רכיב שעות
נוספות מקסימלי
עלויות נוספות
רווח

סה"כ עלות השכר לשעה

 . 2.3הריני מאשר בזאת ,כי רכיבי השכר שפורטו לעיל אינם פוחתים וכן לא יפחתו בעתיד מרכיבי השכר
המינימליים המחייבים (נספח "יא" להזמנה) כפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין ,וכי השכר לשעה שישולם
על ידי לכל אחד מהמאבטחים שיועסקו על ידי במתן השירותים (לרבות למניעת ספק ,מנהלי הביטחון) לא
יפחת משכר היסוד המפורט לעיל ביחס לכל אחד מסוגי המאבטחים (לפי תפקידו).
 . 2.4הריני מאשר כי המחירים שמולאו על ידי בכתב הכמויות בנוגע לכל אחד מהמאבטחים ומנהלי הביטחון
כוללים את עלות השכר למעביד וכן את כל העלויות הנוספות שלי בקשר למתן השירותים ,כולל רווח כמפורט
בטבלאות פירוט רכיבי השכר שלעיל .למניעת ספק ,אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף  1.10לעיל וידוע לי
כי ציון "עלות השכר לשעה" בכל הנוגע למנהלי הביטחון נועד לצרכים פנימיים של המזמין בלבד.

חתימה וחותמת המציע

תאריך

אישו ר
אני הח"מ ___________________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .מרחוב _______________,
______________ ,מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת  2019נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל
המוגש בשם ___________________________________ (להלן " -התאגיד") על ידי מר/גברת
ומר/גברת
_____________________
ת.ז.
נושא/ת
__________________________
__________________________ נושא/ת ת.ז ,___________________ .המוסמכים על פי מסמכי היסוד של
התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

_____________ ,עו"ד

5
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נספח "ו"  -תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף
[נייר מכתבים של המציע]

ת צ ה י ר
אני/ו הח"מ ,______________ ,נושא/ת ת"ז מספר ___________ ו ,______________ -נושא/ת ת"ז מספר
שמספרו
_______________________________
מטעם
החתימה
מורשה/י
________,
___________________________ ("המציע") ,לאחר שהוזהרתי/נו כחוק כי עלי/נו לומר את האמת וכי
אהיה/נהיה צפוי/ים לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
 .1ביכולתו של המציע לספק את כל השירותים המפורטים בהזמנה ,במלואם ובמועדם.
 .2המציע עומד בכל תנאי הסף שפורטו בהזמנה ,ובכלל זאת:
 .2.1ב( 10 -עשר) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ו/או (ככל שהמציע
הינו תאגיד) לא הורשעו נושאי המשרה במציע ,בעבירה פלילית וכן ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות ,לא
מתנהלים נגד המציע ו/או (ככל שהמציע הינו תאגיד) נגד נושאי המשרה במציע ,הליך משפטי ו/או חקירה
בעבירות על טוהר המידות ,לרבות עבירות מרמה ו/או גניבה ו/או הונאה.
 .2.2המציע הינו גורם מוסמך על פי כל דין למתן שירותי אבטחת אירועים והינו בעל ניסיון של ( 5חמש) לכל
הפחות ,במתן שירותי אבטחה לאירועים.
 .2.3המציע סיפק ,בכל אחת מ( 3 -שלוש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,שירותי אבטחה ,כגורם
עיקרי ומוביל (להבדיל מקבלן משנה) לאירוע אחד לפחות בו השתתפו ( 30,000שלושים אלף) איש לכל הפחות,
כדלקמן:
האירוע

מועד האירוע
(חודש ושנה)

שם הלקוח

מספר משתתפים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .2.4המציע מעסיק באופן ישיר ____ 6מאבטחים ובעלי תפקיד אחרים בתחום האבטחה ,כאשר כל המאבטחים
הינם בעלי רישיון בתוקף לעיסוק כשומרים ,בהתאם להוראות חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה,
תשל"ב 1972-ו 7____ -מתוכם מחזיקים ברישיון תקף להחזקת כלי נשק ,לפי חוק הירייה ,תש"ט.1949-
 .2.5המציע הינו בעל רישיון בתוקף מאת שר הכלכלה והתעשייה לפעול כ" -קבלן שירות" כמשמעות מונח זה
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1996-
 .2.6המציע הינו בעל רישיון בתוקף לקיום משרד לשירותי שמירה וארגון שירותי שמירה מאת וועדת הרישוי
עפ"י חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה תשל"ב.1972-
 .2.7המציע עומד בכל התנאים הנדרשים בסעיפים 2ב ו2 -ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו"( 1976-חוק
עסקאות גופים ציבוריים")) מספק המספק שירות לגוף ציבורי ,ובכלל זאת:

 6יש להשלים את מספר המאבטחים ובעלי התפקיד האחרים שמועסקים אצל המציע בתחום האבטחה נכון למועד הגשת ההצעה.
 7יש להשלים את מספר בעלי הרישיון להחזקת כלי נשק נכון למועד הגשת ההצעה.
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 .2.7.1קיום דיני העבודה- 8
 עד למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים) ("בעל הזיקה למציע") לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות.
 עד למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע ו/או בעל הזיקה למציע הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות ,למעט עבירות לפי איזה מהחוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת
האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  ,2011 -אולם במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
 עד למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע ו/או בעל הזיקה למציע הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות ,לרבות עבירה כאמור לפי אחד או יותר מהחוקים המפורטים בתוספת השלישית
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  ,2011 -אולם במועד האחרון להגשת הצעות
חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
בנוסף על האמור לעיל ,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לא הוטלו על המציע ו/או
על בעל הזיקה למציע עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.
לעניין סעיף  2.7.1זה" ,עבירה" משמעותה עבירה שנעברה לאחר יום  )i( :31.3.2002לפי חוק עובדים
זרים (איסור עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1999-ו/או ( )iiלפי חוק שכר
המינימום ,התשמ"ז ;1987-ו/או ( )iiiלפי אחד מהחוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת
האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב .2011 -
 .2.7.2ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות- 9
 לא חלות על המציע הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.1998-
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות ,התשנ"ח 1998-חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
 המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות,
התשנ"ח 1998-חלות עליו והוא מקיים אותן ,והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9האמור ,ובמידת
הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .כמו כן ,באם המציע יוכרז כזוכה ,אזי הוא מתחייב
למסור למזמין תוך ( 30שלושים) ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי המזמין העתק
מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בקשר עם
סעיף  9האמור.
 המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות,
התשנ"ח 1998-חלות עליו והוא מקיים אותן; הוא התחייב בעבר ,במסגרת התקשרות אחרת
שנעשתה בינו לבין גוף ציבורי ,לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9האמור ,הוא פנה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש ,קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9
כאמור ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו כאמור ,הוא גם פעל ליישומן .כמו כן ,באם המציע
יוכרז כזוכה ,אזי הוא מתחייב למסור למזמין תוך ( 30שלושים) ימים ממועד חתימת הסכם
ההתקשרות על ידי המזמין העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים בקשר עם סעיף  9האמור.
 .2.8בלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.7לעיל ,המציע ובעל הזיקה למציע מקיימים וימשיכו לקיים את כל החובות
החלות על המ ציע על פי כל דין בקשר לשמירת זכויות עובדי המציע ,לרבות מכח צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים בענף השמירה והאבטחה ,ובכלל זה:10

 8נא לסמן  Xבמקום המתאים.
 9נא לסמן  Xבמקום המתאים.
 10ככל שלא ניתן לסמן  Xביחס לאיזה מההצהרות שלהלן  -יש לפרט במסמך נפרד אילו פסקי דין חלוטים ו/או (לפי הענין) אילו
הרשעות ו/או (לפי הענין) איזה קנסות הוטלו על המציע ו/או על בעלי הזיקה למציע.
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 לא קיימים פסקי דין חלוטים כנגד המציע ו/או בעל הזיקה למציע בגין עבירה על חוקי העבודה ,ובנוסף
בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע ו/או בעל הזיקה למציע לא הורשעו בגין
עבירה על חוקי העבודה.
לעניין סעיף  2.8זה" ,חוקי העבודה" משמעותם אחד מהחוקים המפורטים בנספח " "1לתצהיר זה.
 בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לא הושתו על המציע ו/או על בעל הזיקה למציע קנסות
בגין הפרה של איזה מחוקי העבודה.
הנני/ו מצהיר/ים כי החתימה המופיעה בשולי מסמך זה היא חתימתי/נו וכי תוכן תצהירי/נו זה אמת.

___________________
חתימת המציע  +חותמת
אישור עו"ד
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,)______ .מרחוב __________ ,________ ,מאשר/ת בזה כי ביום
__________ נחתם בפני תצהיר זה לעיל המוגש בשם ______________("המציע") על ידי ה"ה ___________
נושא/ת ת.ז ___________ .וה"ה ___________ נושא/ת ת.ז ,___________ .מורשה/י החתימה מטעם המציע,
וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ם ,כי עליו/הם להצהיר את האמת ,וכי יהיה/ו צפוי/ים לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה/ו כן.

______________ ,עו"ד
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נספח " "1לתצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף
רשימת חוקי העבודה לענין הצהרת המציע
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) ,תשס"ב2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) ,תשנ"ז1997-
חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה1995 -
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נספח "ז"  -הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
רחוב צלע ההר44 ,
מודיעין
א.ג.נ,

[נייר מכתבים של המציע]

הנדון :הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אנו ,הח"מ ___________________________ ,ח.פ ,____________________ .מצהירים וכן (לפי העניין)
מתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") ,באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
שמירת סודיות והגבלת השימוש במידע סודי
.1

לכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה ,ואשר אינם מוגדרים בו במפורש ,תהיה אותה המשמעות
המיוחסת להם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי אירוויזיון  ,2019אשר פורסמה על
ידי המזמין במסגרת מכרז מס' ( 7/2019לעיל ולהלן " -ההזמנה").

.2

אנו מתחייבים לשמור כל מידע סודי (כהגדרתו להלן) בסודיות מלאה ומוחלטת ,ולא למסרו ,לגלותו ,לפרסמו,
לתארו ו/או להעבירו ,לצד שלישי כלשהו (למעט למי מבין אלו אשר נמנים על "הנציגים" (כהגדרתם להלן)
ובכפוף לאמור להלן לענין זה) ,בין במשך התקופה שעד להגשת הצעתנו במסגרת ההזמנה ,בין לאחר הגשת
הצעתנו כאמור ,בין במשך תקופת ההתקשרות מכוח הסכם ההתקשרות (אם נוכרז כזוכה) ובין לאחר מכן ,ללא
הסכמה מראש ובכתב של המזמין ,ובהתאם לתנאים אשר יפורטו בהסכמה זו (אם וככל שתינתן) .בלי לגרוע
מכלליות האמור בסעיף  1זה לעיל ,אנו מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או הנחוצים כדי
למנוע כל אפשרות כי המידע הסודי (כהגדרתו להלן) יצא מרשותנו ויגיע לידי צד שלישי כלשהו כאמור.
בכתב התחייבות זה ,המונח "מידע סודי" משמעו  -כל מידע ,בין בכתב ובין בעל פה ,הקשור ו/או הנוגע להזמנה
ו/או לאירוע ו/או ל EBU -ו/או להסכם ההתקשרות ו/או לשירותים ו/או למפרט השירותים ,וכן כל חומר ,ידיעה
או מידע אחר או נוסף ,שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו ,מהמזמין ו/או מצד שלישי כלשהו ,בין בכתב ובין
בעל פה ,עקב ו/או בקשר להגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה ו/או התקשרותנו למתן השירותים בעקבות
הגשת ההצעה כאמור ,אם וככל שנוכרז כזוכה ,ו/או למתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות ,והכל ,למעט
מידע שהוא נחלת הכלל או שהיה ידוע לנו טרם שנמסר לנו על ידי המזמין ,או שהגיע אלינו ,כדין ,מצד שלישי,
ובלבד שמידע זה לא הפך לנחלת הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו ,לרבות לנציגים (כהגדרתם להלן)
ו/או לצד שלישי ,עקב הפרת התחייבות כלפיהם ו/או עקב מעשה או מחדל שלנו ו/או של מי מטעמנו ,לרבות
החייבים בשמירה על סודיות ,של הנציגים (כהגדרתם להלן) ו/או של כל צד שלישי.
למניעת ספק ,ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי שיועבר אלינו ,אם יועבר
אלינו ,יועבר לעיונ נו לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה ו/או (לפי הענין) לצורך מתן השירותים על ידינו (אם
נוכרז כזוכה) בלבד ,ואנו נהיה רשאים לחשוף את מי מעובדינו ו/או מנציגינו ו/או מבעלי המקצוע שעימם נתקשר
לשם מתן השירותים (לרבות אנשי המפתח) (ביחד " -הנציגים") למידע סודי כאמור ו/או לאפשר להם גישה אליו
אך ורק ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה או (לפי הענין) לצורך מתן
השירותים על ידינו כאמור ,ובלבד שאנו נודיע לכל נציג כאמור אודות חובות הסודיות ויתר ההתחייבויות
שנטלנו על עצמנו על פי כתב התחייבות זה ,וכל נציג כאמור יתחייב במפורש ובכתב בחובת סודיות כלפינו וכן
יקבל על עצמו למלא אחר חובות הסודיות ויתר התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה כאמור ,הכל לפני חשיפת
ו/או גישת הנציג למידע הסודי .למניעת ספק ,מובהר בזאת כי התחייבות הנציגים כאמור לא תגרע באופן כלשהו
מהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה וכי אנו נחוב בכל התחייבויות הנציגים על פי כתב התחייבות זה ,ביחד
ולחוד עם הנציגים.

.3

ידוע לנו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר או (לפי הענין) יימסר לנו (אם יימסר לנו) המידע הסודי,
ואשר לשמה אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי ,הינה הגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה ו/או
(לפי הענין) מתן השירותים על ידינו מכוח הסכם ההתקשרות ,אם וככל שנוכרז כזוכה ("המטרה המותרת"),
ואנו לא נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת ,זולת המטרה המותרת ,בין במישרין ובין
בעקיפין.

.4

בלי לגרוע מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה ,אנו מתחייבים להודיע בכתב למזמין על כל הפרה ו/או
חשש להפרה של חובת סודיות כאמור בכתב סודיות זה ,מיד עם היוודע לנו על ההפרה ו/או החשש להפרה
כאמור ,ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה ידוע לנו באותו מועד ביחס לאותה הפרה ,לחקור את
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הנסיבות לקרות אירוע ההפרה ,לתעד כל מידע ו/או ראיה שיימצאו בחקירה כאמור ,ולידע את המזמין בכתב
בכל מידע נוסף שיתגלה לנו בקשר עם ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור ,ככל שיתגלה ,והכל בהקדם האפשרי.
.5

אם תופנה אלינו דרישה על פי דין ,על ידי רשות מוסמכת ,למסור להם מידע סודי ו/או כל חלק ממנו ,במישרין
או בעקיפין ,נודיע לכם על כך מיד ובכתב ,לפני מסירת כל מידע סודי כאמור .כמו כן אנו מתחייבים כי במקרה
כאמור נותיר בידיכם שהות סבירה ומספקת להתגונן בפני דרישה כאמור ,בטרם מסירת מידע סודי כלשהו
הנדרש לרשות מוסמכת כאמור.

כללי
.6

אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו ,העומד לרשותכם על פי כל דין ,במקרה של הפרת איזו מבין
התחייבויותינו האמורות לעיל ,בין אם על ידינו במישרין או בעקיפין ובין אם על ידי מי מטעמנו (ובכלל זה
הנציגים) ,לרבות צו מניעה ,צו עשה וצו לאיסוף מידע ,ואנו מתחייבים שלא להתנגד לצווים כאמור.

.7

התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן ,והן תעמודנה בתוקפן המלא גם אם הצעתנו לא
תזכה במסגרת הליך ההזמנה ,מכל סיבה שהיא ,או (לפי הענין ואם נוכרז כזוכה) גם לאחר סיום מתן השירותים
על ידינו מכח הסכם ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא.

.8

אנו מודעים לכך שכל מידע סודי נמסר ו/או יימסר לנו ,בין היתר ,בהסתמך על האישורים וההתחייבויות
המפורטים בכתב התחייבות זה ,וידועה לנו הרגישות הרבה בכל הקשור במידע הסודי ,וכי חשיפתו ,כולו או
חלקו ,לצד שלישי כלשהו עלולה (בסבירות רבה) לגרום לכם ו/או לגורמים הקשורים עמכם נזקים חמורים.

ולראיה באנו בזאת על החתום:
_____________________
חתימה וחותמת המציע

תאריך________ :

שם/מות החותם/ים בשם המציע:
שם _____________________ ת.ז____________________ .
שם _____________________ ת.ז____________________ .
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נספח "ח"  -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
[נייר מכתבים של המציע]
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
רחוב צלע ההר 44
מודיעין
א.ג.נ,

הנדון :הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

אנו הח"מ ,________________________________ :ח.פ__________________ .מצהירים וכן (לפי העניין)
מתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי ("המזמין") ,באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:
.1

לכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה ,ואשר אינם מוגדרים בו במפורש ,תהיה אותה המשמעות
המיוחסת להם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה במסגרת אירועי אירוויזיון  ,2019אשר פורסמה על
ידי המזמין במסגרת מכרז מס' ( 7/2019לעיל ולהלן " -ההזמנה").

.2

לא מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים נושא ההזמנה לבין כל פעילות ו/או התחייבות שלנו ו/או
של מי מהמועסקים על-ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או מי מבעלי המקצוע שעימם בכוונתנו להתקשר בקשר עם מתן
השירותים כאמור (לרבות אנשי המפתח) ("ניגוד עניינים") ,למעט כמפורט (אם מפורט) בסעיף  2זה להלן:1
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

.3

אם וככל שנוכרז כזוכה במסגרת הליך ההזמנה ,אזי אנו מתחייבים שלא להיקלע למצב של ניגוד עניינים ,לרבות
בהתייחס לעבודות אחרות ו/או נוספות שאנו נבצע ,וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.
אנו מתחייבים בזאת ,שאם וכאשר יתעוררו אצלנו אפשרות או חשש ,כי נוצר או עלול להיווצר ניגוד עניינים
לאחר הגשת הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה (ולרבות  -ככל שרלבנטי  -במהלך מתן השירותים מכוח הסכם
ההתקשרות) ,אזי אנו נדווח על כך מיד בכתב למזמין ונפסיק את מתן השירותים עד לקבלת אישורו של המזמין
לכך שאנו רשאים להמשיך לספקם (אם וככל שיינתן אישור כאמור) .בכל מקרה ,ידוע לנו כי עד להסרת ניגוד
העניינים כאמור המזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה ,או (לפי העניין) לבטלה ,או (לפי הענין)
לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו (אם וככל שייחתם).
אנו מתחייבים לקבל כל פתרון שיוצע לנו על ידי המציע (ככל שיוצע) למצב של ניגוד עניינים .ידוע לנו כי אם
נסרב לקבל כל פתרון כאמור ,במלואו ,וללא כל סייג ,עד ולא יאוחר מהמועד שהמזמין יורה לנו לעשות כן ,אזי
המזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה ,או (לפי העניין) לבטלה ,או (לפי הענין) לבטל את הסכם
ההתקשרות שייחתם עמנו (אם וככל שייחתם).
בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  4ו 5 -לעיל ,הובהר לנו כי המזמין יהא רשאי לפסול את הצעתנו ,אם על פי שיקול
דעתו הבלעדי ,מתקיים לגבינו חשש כלשהו לניגוד עניינים.

.4

.5

.6

ולראיה באנו בזאת על החתום ביום ___________:
_____________________
חתימת המציע

שם/שמוות החותם/מים בשם המציע:
שם _____________________ ת.ז____________________ .
שם _____________________ ת.ז____________________ .
.1

ככל שיש נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,עליו לפרט זאת במקום המיועד לכך במסגרת סעיף  2למסמך.

נספח "ט"  -נוסח הסכם ההתקשרות
38
L/80340/206/6993910/1

מצורף בנפרד
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נספח "י"  -נוסח ערבות הקיום

נוסח ערבות הקיום
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
רחוב צלע ההר 44
מודיעין
הנדון :ערבות בנקאית מספר ________
.1

על-פי בקשת ____________________ (להלן " -המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת,
בלתי הדירה ,בלתי מותנית ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום ,עד לסכום של ( 200,000במילים:
מאתיים אלף) שקלים חדשים (להלן " -סכום הקרן") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,על
פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן) ,יכונה להלן -
"סכום הערבות) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר עם הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אבטחה במסגרת
אירועי אירוויזיון ( 2019במסגרת מכרז מס' .)7/2019

.2

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
" .2.1המדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כפי שהוא מתפרסם בכל חודש בחודשו .בהעדר מדד כאמור ,כל מדד רשמי אחר אשר
יבוא במקומו.
" .2.2המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
" .2.3המדד הבסיסי"  -המדד הידוע ביום ( 4.1.2019המדד שפורסם ביום  15בחודש דצמבר שנת ,2018
בגין חודש נובמבר שנת .)2018
אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו יתברר ,כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי ,יהיו הפרשי
ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי
ערבות זו ,ומחולק במדד הבסיסי .אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו ,יתברר כי המדד החדש
נמוך מהמדד הבסיסי ,אזי אנו נשלם לכם את סכום הקרן.

.4

אנו נשלם לכם כל סכום ,או סכומים ,שיידרש/ו על ידיכם ,עד לסכום הערבות ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום
דרי שתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שיהא עליכם להציג לנו כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על
דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו ,ומבלי שיהא עליכם
לדרוש את הסכום או הסכומים האמורים ,מראש או בדיעבד ,מאת המבקש ,או לפתוח בהליך כלשהו נגד
המבקש.

.5

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיכם מתוך סכום הערבות,
ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות.
לפיכך ,אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זו במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומשת.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ ועד בכלל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

.3

בכבוד רב,
____________
[שם הבנק הערב]
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נספח "יא"  -טבלת רכיבי השכר המינימליים המחייבים
רכיב
שכר יסוד (מינימום)

תוספת לשכר היסוד באחוזים

חופשה

4.62%

₪ 1.34

חגים

3.46%

₪ 1.01

הפרשות לפנסיה11

7.5%

₪ 2.46

קרן השתלמות

7.5%

₪ 2.46

פיצויים

8.33%

₪ 2.73

₪ 29.12

הבראה
מחלה

₪ 1.33
₪ 0.728

2.5%

נסיעות
הפרשה לפנסיה נסיעות

₪ 1.26
 5%מסכום הנסיעות

שי לחג
ביטוח לאומי מעסיק

עלות לשעת עבודה

₪ 0.285
₪ 0.19
₪ 1.13

3.45%

מובהר ,כי האחוזים והסכומים המפורטים בטבלה שלעיל נכונים ליום פרסום המכרז והם כפופים לכל עדכון שיחול
ביחס אליהם על פי כל דין.

11

האחוז מחושב משכר היסוד בתוספת חופשה ,חגים והבראה.
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