ינואר 2012

יד יצחק בן צבי

מכרז פומבי מס' 1/2012

מכרז לקבלת הצעות לאריזה ,הובלה ,פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי במבנה החדש

 .1יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט ) 1969 -להלן" -המזמין"(,
מזמין בזה הצעות להעברת ספריית יד בן-צבי הממוקמת בבניין מגורים בקומה שנייה
ושלישית )יש מעלית בבניין( ברח' אבן עזרא  13בירושלים לספרייה במבנה החדש ברח'
אבן גבירול  14בירושלים )להלן" :המיקום החדש"(.
 .2על המציע הזוכה יהיה לארוז בקרטונים ,להעביר למיקום החדש ,לפרוק ולסדר במדפים
לפי הנחיות הספרנים ,כ 110,000-כותרים שונים ,כספת בגובה  180ס"מ ,וציוד נלווה
)מחשבים ,כסאות וכונניות של הספרנים( )להלן" :השירותים"(
 .3לצורך מתן השירותים ,יהא על המציע להעסיק לפחות  8עובדים ושני מנהלי עבודה ,כולם
בעלי אישורי עבודה תקפים בישראל ,כולם דוברי עברית שוטפת על בוריה )ויודעים קרוא
וכתוב בעברית(.
 .4מועדי המכרז
 4.1להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
4.1.1

סיור מציעים . 26/1/2012 :

4.1.2

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות.30/1/2012 :

4.1.3

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 6/2/2012:

4.1.4

מועד פקיעת ערבות הצעה. 31/5/2012 :

 4.2המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה.

 .5דמי השתתפות
הגשת הצעה במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך ) ₪ 300שלא יוחזרו( ובאמצעות
המחאה לפקודת יד יצחק בן צבי .ניתן לשלם את דמי ההשתפות החל מיום  16/1/2012ועד ליום
 ,25/1/2012בין השעות 9:00-15:00בגזברות ברח' אברבאנל  12ירושלים
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עם תשלום דמי השתתפות ימסרו מסמכי המכרז למציע.
לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 .6תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז )תנאי סף(:
 6.1על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי הסף בתאגיד קשור ,בארגון של המציע,
בבעל מניות במציע וכד' ,לא ייחשב לצורך סעיף זה.
 6.2הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
 6.3רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים
להלן:
6.3.1

המציע הינו ,בעת הגשת ההצעה ,גוף משפטי מאוגד הרשום בישראל על פי כל דין
או עוסק מורשה .מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס'
תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד
אחר )יש לצרף להצעה תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה(.

6.3.2

למציע ,אישורים תקפים נכון למועד הגשת ההצעה ,לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין( ,התשל"ו –  ,1976והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר
מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין )יש לצרף להצעה האישורים התקפים
למועד הגשת ההצעה(.

6.3.3

למציע לפחות  2שנות וותק וניסיון בתחום ההובלה והעברה ,לרבות הובלה
והעברה של ספריות או ארכיונים ,בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו .את
הניסיון הקודם יש לפרט על גבי הטופס המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז.

6.3.4

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך  15,000ש"ח לפקודת
המזמין ,בתוקף עד ליום  ,31/5/2012בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי
המכרז.

6.3.5

על המציע לצרף להצעתו תצהיר על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא
כדין ואי הרשעה בגין תשלום שכר שלא על פי דרישות החוק  -חתום כדין ,בנוסח
המצורף למסמכי המכרז כנספח ג' למסמכי המכרז.

6.3.6

המציע או נציגו המוסמך ,נטל חלק בסיור המציעים שפרטיו להלן.
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6.3.7

המציע שילם סך של  300ש"ח כדמי השתתפות במכרז לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז.

ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לבקש פרטים ,אישורים ,המלצות ומסמכים אחרים
מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו לרבות בקשר לבדיקת עמידתו בתנאי הסף.

 .7כנס מציעים והליך הבהרות
 7.1כל מציע נדרש ללמוד ולבדוק את תנאי המכרז על כל מסמכיו ונספחיו לרבות מסמכי
החוזה.
 7.2ביום  26/1/2012בשעה  , 10:00ייערך סיור מציעים ,בספריית המזמין ברחוב אבן עזרא
 , 13ירושלים .נוכחות המציעים בסיור הינה חובה למעוניינים להשתתף במכרז.
 7.3החל מיום פרסום המכרז ועד ליום  30/1/2012רשאים המציעים לפנות למזמין בכתב
בלבד באמצעות דואר אלקטרוני dudu@ybz.org.ilאל מנהל התחזוקה אצל המזמין ,מר
דוד אזולאי ,ולהעלות בקשות להבהרות או שאלות הקשורות במכרז או בהתקשרות
שתבוא בעקבות זכייה בו .יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון שמספרו :בטלפון050- -
.7494977
 7.4על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז ,שמו ,כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו ,מס'
פקס ,וכתובת דואר אלקטרוני.
 7.5המזמין אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר יום . 30/1/2012
 7.6התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף פרוטוקול
תשובות לשאלות הבהרה ,ככל שהופץ ע"י ועדת המכרזים ,כאשר הוא חתום על ידו.
 .8אופן הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
 8.1אמות המידה לבחירת המציע אשר יוכרז כזוכה במכרז הינן כדלקמן:
א .גובה הצעת מחיר.70 % -
ב .מרכיב האיכות . 30 % -
ג .ניקוד האיכות המזערי –  80נקודות מתוך מקסימום  100נקודות בפרק האיכות.
 8.2לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים הליכי
בדיקה ומיון כמפורט להלן :
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 8.3ראשית ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ותפסול
מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף.
 8.4הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקת מרכיב איכות ההצעה
וקביעת ניקוד איכות.
 8.5לצורך קביעת ניקוד האיכות תערוך ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ,בירור עם לקוחות
קודמים ,לרבות אלו אשר פורטו על ידו בנספח א' ,במסגרתו תיבדק מידת שביעות הרצון
מהמציע ומהשירותים שניתנו על ידו ,איכות העבודות ורמת השירות ,בהתאם לפרמטרים
הבאים:
8.5.1

התרשמות מחוות דעת לקוחות אחרים של המציע לרבות המזמין ביחס לאיכות
ומקצועיות העבודות ,אמינות ורמת שירות =  80נקודות מתוך ) 100סך הכל ברכיב
האיכות(.

8.5.2

היקף ניסיון קודם בהעברת ספריות ו/או ארכיונים בשנתיים האחרונות שקדמו למועד
הגשת ההצעה =  20נקודות מתוך ) 100סך הכל ברכיב האיכות( .המציע שהעביר את
מספר הספריות הרב ביותר בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו יזכה למלוא 20
הנקודות ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.

 8.6מציע שהצעתו תזכה לניקוד האיכות המזערי  80נקודות כאמור לעיל ,הצעתו תועבר לשלב
ניקוד ההצעה הכספית .מציע שהצעתו הכספית תהיה הנמוכה ביותר ,יקבל את מלוא הנקודות
ברכיב המחיר ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו.
 8.7בשלב הסופי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד האיכות )שמשקלו
המשוקלל יעמוד על  (30%וניקוד המחיר )שמשקלו המשוקלל יעמוד .(70%
 8.8מבלי לפגוע באמור לעיל ,יובהר כי המזמין רשאי להחליט בכל עת ומכל סיבה שהיא על ביטול
המכרז ולהימנע מבחירת כל הצעה ,ללא צורך לנמק החלטתו בפני המציעים.

 .9מחיר ותמורה
 9.1המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע ,כוללים את כל הפעולות שיידרשו מהמציע
לצורך מתן השירותים נשוא המכרז ,בהתאם לחוזה לרבות ציוד ,קרטונים חדשים ונקיים
ככל שיידרשו ,חומרי הדבקה ,חומרי אריזה מכל סוג שעליו יורה המזמין ,כלי כתיבה
וסימון ,מכשירים ,הוצאות כוח אדם ,הוצאות ביטוח ,וכן כל מס ישיר או עקיף ,למעט
מע"מ.
 9.2התמורה בה ינקוב המציע במסמך ההצעה מהווה התחייבות לסכום התמורה
המקסימאלי אותו יהיה המזמין נדרש לשלם למציע הזוכה תמורת השלמה בפועל של
מלוא השירותים לשביעות רצון המזמין.
 .10ערבות בנקאית

4

10.1

כתנאי סף להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ,ערבות בנקאית

אוטונומית ובלתי חוזרת ערוכה לפקודת המזמין ,בתוקף עד ליום  .31/5/2012על כתב
הערבות לקיים את כל הדרישות המפורטות להלן:
 10.1.1הערבות הינה בסכום של  15,000ש"ח.
 10.1.2הערבות תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
 10.1.3תשלום סכום הערבות במקרה של חילוט יתבצע תוך  10ימים ממועד דרישת
התשלום הראשונה בכתב.
 10.1.4הערבות הנ"ל תשמש גם ערבות ביצוע ככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה.
 10.1.5הערבות האמורה לא תכלול סעיף הצמדה ו/או תנאי הצמדה מסוג כלשהו.
10.2

בנסיבות של התארכות תהליך בחירת ההצעות ,מכל סיבה שהיא ,תהיה ועדת

המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת ,כפי
שתמצא לנכון ועל המציעים יהא להאריכה בהתאם לדרישה .אי מילוי דרישה זו יהווה
עילה לחילוט הערבות ע"י המזמין והמציע מוותר על כל טענה כנגד המזמין בשל כך.
המזמין יהיה רשאי לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו ,בנסיבות שבהן מציע
10.3
שזכה במכרז סירב למלא איזו מהדרישות שבהן הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו,
במכרז או בחוזה המצורף למכרז או בנסיבות של חזרת מציע מהצעתו ובנסיבות
המעידות על תכסיסנות ו/או על חוסר-תום לב מצד המציע.
10.4

המזמין שומר לעצמו את הזכות להחזיק ברשותו את ערבויותיהם של מציעים

שלא זכו במכרז  90יום לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה שבו ייווצר צורך להכריז
על מציע כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע אחר.

 .11הגשת ההצעה
11.1

את ההצעה יש להגיש במסירה אישית או בדואר שליחים בלבד ,במעטפה סגורה

וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות ,ולא יאוחר מיום  6/2/2012עד
השעה  ,14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בגזברות המזמין ברח' אברבאנל  12ירושלים.
על המעטפה יצוין "מכרז פומבי מס'  1/2012לאריזה ,הובלה ,פריקה וסידור
11.2
ספריית יד יצחק בן-צבי למבנה החדש".
11.3

הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה שתוגש

במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
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11.4

כל עמוד בעותק המקורי של מסמכי המכרז יוחתם בחתימת המציע וכמו כן

יחתום המציע על החוזה ,בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה בעמוד
החתימות ,ללא עריכת תיקונים ו/או שינויים כלשהם .המזמין רשאי לפסול כל הצעה
בלתי חתומה ו/או הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים במסמכי המכרז ,לרבות
בחוזה.
הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור
11.5
במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את
הסכמתו הבלתי מסויגת.

 .12לאחר הגשת ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף למשך  90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות .בנוסף
12.1
לאמור לעיל ,יאריך המציע ככל שיידרש לבקשת המזמין ,את תוקף הערבות הבנקאית עד
לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
12.2

ככל שייבחר זוכה ,ההתקשרות עמו תחל באופן מיידי לאחר חתימת החוזה

ותמשך עד תום תקופת האחריות.
הודיעה ועדת המכרזים למציע על זכייתו ,תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד
12.3
לחתימת המזמינה על החוזה עימו ועד בכלל.
12.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על הזוכה במכרז יהיה להמציא למזמינה את

המסמכים הבאים ,תוך לא יאוחר מ 3-ימים ממועד מתן ההודעה על הזכייה:
 12.4.1אישור עריכת ביטוח חתום על ידי מבטח ,בנוסח המצ"ב כנספח ד' 1למסמכי
המכרז.
 12.4.2התמורה לזוכה במכרז תשולם בהתאם למפורט בחוזה המצורף ותעשה רק לאחר
השלמת מתן השירותים ,במועדם ולשביעות רצון המזמין.
 12.4.3המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או
מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז
הזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתו ,ללא
הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
 12.4.4המציע הזוכה אינו ולא יהיה עובד המזמין ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת
כאמור .עובדי המציע לא ישתלבו באופן אינטגרלי בעבודות המזמין ,הם לא
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ישתמשו בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמין ,לא יהיה מעורבים
בפעולות המזמין ולא יציגו עצמם מול גורמי חוץ כעובדי המזמין.

 .13עיון במסמכי המכרז
13.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת

המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,לחוק חופש
המידע ,התשנ"ח  ,1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה ,בתמורה ל ₪ 200-לכיסוי
עלויות העיון
13.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות

עסקיים )להלן " -חלקים סודיים"( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים
אחרים ,יציין במפורש בטופס "הצעת המציע" מהם החלקים הסודיים ,יסמן את
החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי ,ובמידת האפשר
יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
13.3
מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים
למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
13.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים

בהצעה ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע
מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר
13.5
מתן זכות עיון למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים .למען הסר ספק ,יובהר
כי בהתאם לחוק ולהלכה הפסוקה ,פרטי ההצעות הכספיות הזוכות ,לא יהיו
בכל מקרה בגדר סוד מסחרי או סוד עסקי .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע
בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 .14סמכויות ועדת המכרזים
 14.1ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים
המוסמכת במזמין.
14.2

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או

בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות
את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק
בלתי נפרד מן ההצעה.
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14.3

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות

ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של
המציע בתנאי המכרז.
 14.4ועדת המכרזים רשאית ,מנימוקים שירשמו ,להורות על תיקון של פגם או טעות
שנפלו בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות ,וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע
בשוויון בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.
14.5

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה

שמניתוח שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים
כלכליים מבוררים ,ברורים ומוצקים.
 14.6ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת
לסעיף מסעיפי המכרז ,אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.
14.7

ועדת המכרזים רשאית לבדוק ,בעצמה או על ידי מי מטעמה ,את חוסנם הפיננסי

של מי מן המציעים ,והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל
מסמך אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך ,לרבות אישור רו"ח ,אישורי
בנקים ודו"חות כספיים.
 14.8ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר ,אי בהירות ,דו משמעות,
או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
14.9

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי

כל דין ו/או מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר
שיוכרז הזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא
הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
 14.10כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם ע"י בעלי זכות
חתימה אצל המזמין בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.

 .15כללי
15.1

המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא,

במסמכי המכרז ובכלל זה אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו בחוזה המצורף להלן .
עוד מובהר בזאת ,כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז ,הינו באופן בלעדי
15.2
ומוחלט ,העותק המחייב לצורך מכרז זה .עותק של המסמכים אותם הדפיס המציע
מאתר האינטרנט וכן כל מסמך אחר אותו יאפשר המזמין למציע לערוך בעצמו ,לא יהיה
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בהם על מנת להחליף ו/או לגבור בשום צורה ואופן על הנוסח המחייב של העותק הכתוב
של מסמכי המכרז המופקד בתיבת המכרזים.
בכבוד רב,
עדי עופר ,סמנכ"ל יד יצחק בן צבי
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אישור המציע  -מכרז לאריזה ,הובלה ,פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי במבנה החדש

אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור
בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה

מורשה חתימה :2
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה

אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי
המציע היא חברה פעילה ורשומה לפי פקודת\חוק החברות )נוסח חדש( או כי המציע הינו עוסק
מורשה כדין ,וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם____________ נושא
ת.ז______________.ו___________-נושא ת.ז ,____________.וכי הנ"ל חתמו בפניי
בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר
אושרה כדין.
ולראיה באתי על החתום,

תאריך_____________:

_______________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א' – טופס וותק ולקוחות קודמים

א .על המציע לפרט את רשימת לקוחותיו בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו ,כמו גם
פרטי הלקוחות ,לרבות פרטי ההתקשרות עם הלקוחות.
ב .יש לסמן באופן ברור את הלקוחות עבורם ביצע המציע שירותי העברת ספריה ו/או
ארכיון.
ג .אם המציע סיפק שירותים כאמור ליותר מ 10-לקוחות ,עליו לפרט את  5הלקוחות שלהם
סיפק שירותים בהיקף השירותים הנרחב ביותר.

שם הלקוח

שנה

מהות השירותים

שם

איש

בחברה
שם

קשר /טל

ותפקידו ,נייד/משרד
ממליץ

ותפקידו

חתימה וחותמת המציע

_____________________________________
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נספח ב' – נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
לכבוד
יד יצחק בן צבי תאגיד מכוח חוק
)להלן" :המזמין"(

א.ג.נ,.

הנדון :ערבות מס' ________________________

א.

עפ"י בקשת_____________________ )להלן" :המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  15,000ש"ח )להלן" :סכום הקרן"(,
בקשר למכרז פומבי מס'  1/2012למתן שירותי אריזה ,הובלה ,פריקה וסידור ספריית יד
יצחק בן-צבי במבנה החדש.

ב.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן ,תוך  7ימים מעת קבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,חתומה על ידיכם ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס
או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.

ג.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,ואנו לא נהיה רשאים להמנע
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש
על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

ד.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום  31.5.2012וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה.
לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

ה.

המזמין לא יהא רשאי להסב את הערבות לצד שלישי.

בכבוד רב,
בנק........................
סניף......................
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נספח ג' – תצהיר המציע
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
 ,ת .ז  / .ח  .פ
אני החתום מטה
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
.1

אני תושב ישראל.

.2

בהיותי משמש בתפקיד __________________ במציע ,הריני מצהיר כי המציע בעל
ניסיון של שנתיים לפחות ,אשר קדמו למועד הגשת הצעתנו זו ,במתן שירותי אריזה,
הובלה ופריקה וסידור של חפצים וציוד בהיקף שירותים דומה לזה הנדרש במכרז זה,
לרבות עבור ספריות ו/או ארכיונים.

.3

כמו כן ,אני ,ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו –
 ,1976מקיים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו –  ,1976בנוגע לשכר
מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין והמציע ו/או בעל הזיקה לא נקנסנו ולא הורשעו
בעבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון בשנתיים שקדמו להגשת הצעה זו.

.4

בנוסף לאמור לעיל ,אני ,ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,
התשל"ו –  ,1976לא הורשענו ,בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז
– .1987

.5

כמו כן ,הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת
ישראל ביחס להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צווי
הרחבה וחוקי המס ,ולרבות החוקים הבאים:















חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט;1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א;1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו;1976-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א;1950-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד;1954-
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו;1965-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג;1953-
חוק החניכות ,תשי"ג;1953-
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א;1951-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח;1958-
חוק פיצויי פטורין ,תשכ"ג;1963-
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשנ"ה;1995-
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב.2002-
)חתימת נותן השירותים(
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אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע
בפני
ת.ז ,________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו
לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ד' –ביטוח



 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,
ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים לפי הסכם זה ,מתחייב
נותן השירותים לערוך ולקיים על חשבונו ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת
ביטוחים בישראל ,את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" המסומן
כנספח ד' 1להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן "ביטוחי נותן השירותים"(
וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם ,וכל הארכה שלו .

 .2נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה ,והוא
מתחייב ,בין היתר ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי
פוליסות ביטוחי נותן השירותים תחודשנה מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף
במשך כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע
את תוקף הביטוחים .כן מתחייב נותן השירותים לשתף פעולה עם המזמינה לשם
שמירה ומימוש של זכויותיה על פי הביטוחים .יודגש ,כי נותן השירותים ישא בכל
מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי נותן השירותים.
 .3ללא צורך בכל דרישה מצד המזמינה מתחייב נותן השירותים להמציא למזמינה ,לא
יאוחר מ 7-ימים לפני מועד תחילת הסכם זה או לפני מועד תחילת מתן השירותים,
לפי המוקדם ,אישור בדבר עריכת ביטוחי נותן השירותים כאמור לעיל בהתאם לנוסח
נספח ד' ,1כשהוא חתום כדבעי על ידי המבטח .נותן השירותים מצהיר ,כי ידוע לו כי
המצאת אישור עריכת הביטוח כנדרש ,הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן
השירותים על ידה ,ואולם אי המצאת אישור עריכת הביטוחים לא יגרע
מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה .







 .4עד מועד תום תקופת ביטוחי נותן השירותים ,מתחייב נותן השירותים להפקיד בידי
המזמינה ,אישור עריכת ביטוח בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת וכך חוזר חלילה
במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט
בסעיף  1לעיל.
 .5מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא
חבותו לפי הסכם זה .נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת ,כי הוא מנוע מלהעלות כל
טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 .6מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ביחס לציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר אשר הובא
על ידי נותן השירותים ו/או מטעמו לחצרי המזמינה ו/או המשמש לצורך השירותים,
נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
המזמינה ו/או מי מטעמה בגין נזק ו/או אבדן לציוד כאמור בין שנותן השירותים זכאי
לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך )אם ערך( ובין שלא ,והוא פוטר את המזמינה
והבאים מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור.
 .7נותן השירותים מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן
השירותים נשוא חוזה זה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות
ביטוח ההולמות את היקף ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיו כאמור.
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נספח ד' - 1אישור עריכת הביטוח
תאריך ____________
לכבוד
יד יצחק בן צבי תאגיד מכוח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט 1969 -
מרחוב אברבנאל  ,12ירושלים
)להלן" :המזמינה"(
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
_______________________ )להלן" :נותן השירותים"( בקשר עם מתן שירותי
אריזה ,הובלה ,פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי במבנה החדש וכן כל השירותים
הנלווים ,הכל כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין נותן השירותים )להלן:
"ההסכם" או "השירותים"( וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת
ביום_________ )להלן" :תקופת הביטוח"( כמפורט להלן:
 .1ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות נותן
השירותים ,על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו
של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות המזמינה ,עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או
במסגרת מתן השירותים על ידה וכל הפועלים מטעמה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
 ₪ 1,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר
חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי מכל סוג ,כל דבר מזיק במזון או במשקה,
בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתות והשבתות ,בעלי חיים ,רכוש בפיקוח ו/או
השגחה ו/או שליטה ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים
ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.
 .2ביטוח חבות מעבידים  -המבטח את חבות נותן השירותים כלפי עובדיו המועסקים על ידו
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם -
 ,1980בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי
ו/או עקב ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 20,000,000לנפגע,
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,ימי ושעות עבודה ,עבודות בגובה ,פיתיונות ,רעלים ,והעסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי
מעובדי נותן השירותים.
 .3ביטוח אחריות המוביל בגבול אחריות של  ₪ 100,000לאירוע ובמצטבר למשך תקופת
ביטוח שנתית ,המבטח את חבות נותן השירותים כמוביל על פי כל דין בגין מעשה או
מחדל של נותן השירותים ו/או הפועלים מטעם נותן השירותים בקשר עם מתן
השירותים .הביטוח מורחב לכסות את אחריות נותן השירותים בגין אי יושר עובדים.
הביטוח כאמור מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעם נותן
השירותים ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .4ביטוח סחורה בהעברה בגבול אחריות של  250,000ש"ח לכל הובלה ו/או שליחות ו/או
שינוע וכיוצא בזה ,לכיסוי כל אבדן ו/או נזק שיגרם בעת העברה ,לרבות בעת עצירה ו/או
החסנת ביניים ו/או חניית ביניים ו/או חניית לילה ]ולרבות ,אך ללא הגבלה ,כנגד סיכוני
פריצה ,גניבה ,גניבת כלי הרכב של נותן השירותים ביחד עם הרכוש המבוטח ,אובדן ו/או
אי מסירה של המשלוח כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה[ ,למלאי ו/או למוצרים ו/או כל
רכוש אשר המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה הורו לספק לבצע שירותי הובלה בקשר
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אליהם ,במלוא עלות רכישתם מחדש .הביטוח קובע את המזמינה כמוטב יחיד ובלתי
חוזר בביטוח כאמור ,כאשר הזכות לניהול משא ומתן וקבלת תגמולי ביטוח על פי ביטוח
זה נתונה למזמינה בגין נזק לרכוש המזמינה .הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות תחלוף כלפי המזמינה ו/או הבאים מטעם המזמינה ובלבד שהאמור בדבר ויתור על
זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.
בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י
המזמינה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה ו/או
הבאים מטעמה.
אנו מאשרים ,כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה
לכם הודעה על כך בדואר רשום 30 ,יום מראש.
הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב חובות המוטלות על
המבוטח ,לרבות ,אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של
תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של המזמינה לקבלת שיפוי.
מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות נותן השירותים לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע
כ"ביט" ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

)חתימת המבטח(

)חותמת המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד החותם(
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חוזה למתן שירותים
שנערך ונחתם בירושלים ,ביום _____ לחודש _________ 2012
יד יצחק בן צבי תאגיד מכוח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט 1969 -

בין

מרחוב אברבנאל  ,12ירושלים
)להלן" :המזמין"(
מצד אחד
____________ ת.ז/.ח.פ ____________

לבין:

מרח' __________________
)להלן" :נותן השירותים"(
מצד שני
הואיל:

והמזמין פרסם ביום ______ מכרז פומבי להזמנת הצעות לאריזה ,הובלה,
פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי במבנה החדש )להלן" :המכרז"(;

והואיל:

ובמענה למכרז הגיש נותן השירותים הצעתו אשר העתקה מצורף להסכם זה
כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :ההצעה"(;

והואיל:

והמזמין מעוניין להתקשר עם נותן השירותים בהסכם למתן שירותי אריזה,
הובלה ,פריקה וסידור ספריית יד יצחק בן-צבי ,במועדים ובתנאים המפורטים
בהצעה ובהסכם זה.
אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי

1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים אליו כמפורט להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

כותרות הסעיפים המצוינות בחוזה זה ניתנו לשם הנוחיות וההתמצאות בלבד ,ולא
תשמשנה לפרשנות הוראות החוזה.

 .8השירותים
 2.1השירותים לעניין הסכם זה כוללים הפעלת כל המשאבים והאמצעים הנדרשים לביצוע
עבודת ההובלה ,לרבות העמסה ,פריקה/העמסה בנקודה אחת או יותר ,חומרי האריזה,
רכבים ,אריזה בקרטונים חדשים ונקיים שיספק נותן השירותים ,סידור ,כוח אדם ,סבלים,
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פירוק ,סידור והתקנה במיקומה החדש של הספרייה של כ 110,000-כותרים שונים ,של ריהוט
הספריה ,כספת בגובה  180ס"מ וציוד נלווה )מחשבים ,כסאות וכונניות של הספרנים( וכן כל
פעולה אחרת שתידרש במסגרת השירותים המבוקשים על ידי המזמין )להלן" :השירותים"(.
 2.2נותן השירותים יסמן את הפריטים המיועדים להובלה באופן ברור ונראה לעין על גבי
הקרטונים.
 2.3הפריטים המועמסים יועברו בהתאם להנחיות הספרנים אל הספרייה החדשה כולל סידור על
המדפים במבנה החדש .העמסת הפריטים תיעשה ע"י הסתייעות באמצעים מתאימים
ותקניים ע"פ הצורך.
 2.4עובדי נותן השירותים יבטיחו את השמירה על הפריטים בעת אריזת הפריטים ,העמסת
הפריטים ,פריקת הפריטים ,קשירה תקנית של הפריטים למניעת תזוזות בעת ההובלה וכיוב'
והכל אך ורק ע"פ הנחיות המזמין
 2.5עובדי נותן השירותים יקפידו בעת העמסת הפריטים על סידור מיטבי של הפריטים על מנת
להקל על הסידור לאחר הפריקה.
 2.6הובלת הפריטים מנקודת המוצא )במיקומה הנוכחי של הספרייה( לנקודת היעד )למיקומה
החדש של הספרייה( ,תיעשה באישור נציג המזמין ,מר דודו אזולאי ובתיאום מלא עימו.
 2.7פריקת הפריטים תעשה בהתאמה מלאה להנחיות המדוייקות עובדי הספריה של המזמין
ותכלול לפחות את השלבים הבאים :הורדת הפריטים מציוד ההובלה ,סידור הפריטים
בחדרים ,ארונות ,מדפים ,התקנת הציוד החשמלי ,עמדות הספרנים וכל הנדרש במסגרת
המכרז.

 .9לוחות הזמנים
 3.1תחילת מתן השירותים ביום __________ ,סיום מתן השירותים ______________.
 3.2על כל יום של איחור בתחילת מתן השירותים ו/או בסיומם ,ישלם נותן השירותים למזמין
קנס בסך של  1%מהתמורה הכוללת ליום.
 3.3למזמין נתונה הזכות לקזז כל קנס כאמור מסכום התמורה המגיעה לנותן השירותים.

 .10הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי:
 4.1הוא בדק את היקף השירותים הנדרשים ,את מיקומה הנוכחי של הספרייה ואת מיקומה
החדש ,את כמויות הכותרים והיקפים ,כמו גם את כלל הציוד אותו יש לארוז ,להעביר,
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לפרוק ולסדר במיקומה החדש של הספרייה ,ואת כל התנאים האחרים על פי חוזה זה
והוא מתחייב לעמוד בכל אלו.
 4.2נותן השירותים מצהיר כי הוא מסוגל ליתן את השירותים ולבצע את התחייבויותיו עפ"י
חוזה זה ברמה מקצועית גבוהה ובמועדים הקובעים בחוזה זה.
 4.3נותן השירותים מצהיר כי הוא בעל ההכשרה ,היכולת ,הניסיון ,כח האדם ,הביטוחים,
הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים ,נשוא חוזה זה ,ברמה מקצועית
נאותה וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע ובמתן השירותים עפ"י חוזה זה ,גם הם
בעלי ההכשרה ,אישורי העבודה ,ביטוחים ,סיבולת ,יכולת ,כוח פיזי ,הניסיון ורמה
מקצועית נאותה כאמור.
 4.4נותן השירותים מצהיר כי יש בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
כדין( ,התשל"ו –  ,1976וכי הוא עומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת
עובדים זרים כדין.
 4.5נותן השירותים מתחייב כי בכל עת במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה ,יועסקו על ידו
לפחות  8סבלים וכן לפחות  2מנהלי עבודה שיימצאו באתר הספרייה בכל עת .נותן
השירותים מתחייב כי כל עובדיו יהיו בעלי אישורי עבודה תקפים בישראל.
 4.6נותן השירותים מתחייב כי כל המועסקים מטעמו במתן השירותים נשוא חוזה זה יהיו
דוברי עברית שוטפת על בוריה לרבות קריאה וכתיבה בעברית.
 4.7נותן השירותים מתחייב לא להעסיק ,במסגרת חוזה זה ,עובד ו/או אדם בעל עבר פלילי.
מוסכם כי המזמין יהא רשאי לבדוק קיומו של סעיף זה על ידי נותן השירותים.
 4.8נותן השירותים מתחייב לא להעסיק ,במסגרת חוזה זה ,עובד שגילו פחות מ 18-שנה.
 4.9נותן השירותים מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יבצעו את המוטל עליהם על פי
חוזה זה בנאמנות כלפי המזמין .נותן השירותים ,עובדיו ו/או מי מטעמו ינהגו ביושר,
באמינות ובהגינות ביחסיהם עם המזמין .נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא
ישתמשו ולא יטלו לידם ציוד המזמין כגון ספרים ,מחשבים וטלפונים.
 4.10אין לנותן השירותים ו/או למי מעובדיו כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או עובדתית ו/או
אחרת להתקשרותם בחוזה זה עם המזמין.
 4.11המזמין יהיה רשאי לדרוש הפסקת עבודתו של עובד ו/או כל מי שפועל במסגרת מתן
השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים וכשידרוש המזמין כן – מתחייב נותן
השירותים להפסיק לאלתר העסקתו של אותו אדם במסגרת מתן השירותים באחריותו
ועל חשבונו של נותן השירותים .דרש המזמין הפסקת עבודתו של עובד כאמור ,יציב נותן
השירותים עובד אחר אשר עונה לקריטריונים הנדרישם בהתאם להוראות חוזה זה
במקומו באופן מיידי וללא דיחוי.
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 4.12נותן השירותים מתחייב למנות נציג מטעמו אשר ימונה כאיש קשר עם המזמין .הנציג
יהיה מצוי בפרטי חוזה זה ויהיה מוסמך לייצג את נותן השירותים.

 .11קיום חוקי העבודה
 5.1נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו ובגינם את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של
יחסי עובד  -מעביד בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי העבודה ,הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים
לענף ,צווי הרחבה וחוקי המס )להלן" :חוקי העבודה"(.
 5.2אי קיום חובות נותן השירותים בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה וחוזה ההתקשרות
יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 .6אי תחולת יחסי עובד-מעביד
 6.1נותן השירותים מצהיר כי הוא קבלן עצמאי ואין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו
ו/או בין מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו לצורך
ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,יהיו ויחשבו כעובדים של נותן השירותים ,ולא יהיה בינם
ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד.
 6.2כל התשלומים לעובדי נותן השירותים המחויבים על פי דין )לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה,
תשלום לביטוח לאומי וכל מס אחר או היטל או מלווה ,וכל תשלום סוציאלי אחר( ,תשלומי
מסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם העסקת העובדים יחולו על נותן
השירותים וישולמו על ידו .המזמין אינו אחראי לכל אלו בכל צורה ואופן .המזמין יהיה רשאי
לדרוש בכל עת מנותן השירותים העתקי מסמכים ו/או אישורים המעידים על ביצוע
התשלומים הנדרשים על ידו על פי סעיף זה ו/או על פי כל דין וכן על עריכת מלוא הביטוחים
הנדרשים כמפורט להלן.
 6.3מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אין ולא יהיו לנותן השירותים או למי מטעמו ,לרבות עובדיו ו/או
המועסקים על ידו ,כל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי נותן השירותים ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור ,לא יהיו זכאים לתשלום של משכורת ,דמי חופשה ,דמי מחלה,
פיצויי פיטורין וכיוב' ,וזאת בהיות נותן השירותים במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר.
 .7התמורה
 7.1בתמורה לביצוע השירותים המפורטים בחוזה זה במלואם ולשביעות רצון המזמין ישלם
המזמין לנותן השירותים הסכומים המפורטים בהצעתו ,במועד השלמת השירותים לשביעות
רצון המזמין .לעניין זה השלמת השירותים משמעו ,סיום פריקה וסידור מלוא הכותרים
והציוד הנלווה במדפים ,וכן פריקה וסידור של כל ציוד המחשבים ,הכספת וכיוב' בהתאם
להנחיות נציגי המזמין.
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 7.2נותן השירותים מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך ההתקשרות בהסכם
ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל .נותן השירותים ימציא למזמינה אישור על
גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין .המזמינה תהא רשאית לנכות
ניכויים עפ"י הדין מכל סכום שישולם לנותן השירותים אלא אם כן המציא האחרון את כל
האישורים הנדרשים.
 7.3נותן השירותים מתחייב לשאת בכל נזק ישיר ,נזק עקיף ,הפסד ,הוצאה ו/או תביעה שינבע
ממילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זו ו/או כתוצאה מאי עמידתו בהתחייבויותיו לפי
הסכם זה.
 7.4המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז מהתמורה המגיעה לנותן השירותים את הסכומים המפורטים
בנספח הקנסות ,כפיצוי מוסכם ,וזאת מבלי להוכיח כל נזק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 .8אחריות
 8.1נותן השירותים יישא באחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק שיגרמו למאן דהוא )לרבות עובדי
נותן השירותים ,עובדי המזמין ,מבקרים ו/או כל מי מטעם המזמין ועוד( בגופו ו/או ברכושו
כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממתן השירותים .נותן השירותים משחרר בזאת את המזמין מכל
אחריות או חובה הן לפי פקודת הנזיקין והן לפי כל דין ו/או חובה אחרים בקשר לכל חבלה,
תאונה או נזק שיגרמו כנ"ל והוא מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המזמין בגין כל תביעה
ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסק אחר שיגרם למזמין כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממתן
השירותים.
 8.2מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא ישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא
שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,ו/או לרכוש
המזמין או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהוצאתו לפועל של
חוזה זה ומתן השירותים לפיו.
 8.4נותן השירותים מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו למזמין
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו ו/או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה ו/או
עקיפה של מתן השירותים על פי חוזה זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המזמין ,בתוספת
כל ההוצאות שהמזמין עמדה בהן בשל כך ,לרבות שכ"ט עו"ד ,בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כחוק .אותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מאת נותן השירותים על פי חוזה זה,
והמזמין תהא רשאית לנכותו מהתמורה המגיעה לו בגין השירותים.

 .9ביטוחים
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9.1

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,מתחייב נותן
השירותים לערוך ולקיים ,לפני מועד תחילת מתן השירותים ובמשך כל זמן ביצוע
השירותים וכל תקופת החוזה ,לרבות כל תקופת הארכה ,בחברת ביטוח מורשית כדין
ובעלת מוניטין ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוחים )להלן "אישור
עריכת הביטוחים"( המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.

9.3

היה ולדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוחים ו/או לביטוחים שערך נותן השירותים ,מתחייב נותן
השירותים לערוך ביטוחים אלה כנדרש .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי מזמין והבאים מטעמו .לענין ביטוחי חבויות,
יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים
וזאת בכפוף לקיומו של סעיף "אחריות צולבת".

9.4

ללא צורך בדרישה מצד המזמין ,מתחייב נותן השירותים להמציא לידי המזמין לא
יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ו/או מועד חתימת חוזה זה ו/או כל מועד אחר
הקבוע בחוזה ,המוקדם מביניהם ,את אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום בידי
מבטחו .נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור הינו
תנאי מתלה ומקדמי לתחילת מתן השירותים ,והמזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( ,ומבלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומד למזמין ומבלי שהדבר יחשב להפרת חוזה מצידו ,למנוע
מנותן השירותים תחילת מתן השירותים ,היה והאישור כאמור לא הומצא כנדרש לעיל.
בנוסף ,אי המצאת אישור כאמור תגרום לחילוט הערבות הבנקאית שצורפה להצעת נותן
השירותים .למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוחים במועד כאמור
לעיל ,לא יפגע בהתחייבויות נותן השירותים על-פי חוזה זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום
פיצויים בגין אי עמידה בתנאי החוזה.

9.5

למען הסר כל ספק יובהר כי גבולות האחריות המצוינים בחוזה זה כמפורט לעיל ,הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים וכי על נותן השירותים לבחון את
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .מוסכם ומוצהר בזאת כי נותן
השירותים יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי
מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.6

נותן השירותים מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המזמין והבאים מטעמו ,בגין כל אובדן או נזק שייגרם לציוד ו/או לרכוש מכל מין וסוג
אשר בבעלותו של נותן השירותים ו/או בחזקתו ו/או המשמשו במסגרת מתן השירותים
ו/או המובא לחצרי המזמין על ידו וע"י הבאים מטעמו .כמו כן נותן השירותים פוטר
בזאת את המזמין והבאים מטעמו ,מאחריות לכל אובדן או נזק כאמור .הפטור לעיל לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.7

למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי לגרוע מאחריותו
של נותן השירותים על פי חוזה זה ,או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את המזמין ו/או
כל אדם אחר בגין נזק שנותן השירותים אחראי לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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תגמולי ביטוח ,באם ישולמו ,לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי
להם יהא זכאי המזמין בגין נזק או הפסד .סכומי ההשתתפות העצמית ו/או תשלומי
פרמיות כלשהן יחולו על נותן השירותים בלבד.
9.8

נותן השירותים מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המזמין
ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות .כן מתחייב נותן השירותים שלא
לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל ,אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם
ו/או לגרום נזק לרכוש.

9.9

הוראות סעיף זה על כל תת סעיפיו הינן מעיקרי החוזה והפרתן ו/או הפרת תנאי
מתנאיהן ו/או קיומם באופן מלא ולשביעות רצון המזמינה יהוו הפרה יסודית של חוזה
זה.
 .10ערבות ביצוע
להבטחת מילוי מלוא התחייבויות נותן השירותים כלפי המזמין יפקיד נותן
10.1
השירותים בידי המזמין את ערבות ההצעה ע"ס  15,000ש"ח .
10.2

הערבות הבנקאית הנ"ל תשמש כבטוחה לתשלום כל הנזקים ו/או ההפסדים

שיגרמו למזמין כתוצאה ישירה או עקיפה ממתן השירותים לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין
ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויות נותן השירותים לפי חוזה זה.
הוכח להנחת דעתו של המזמין כי נותן השירותים לא פרע ו/או לא שילם אחד
10.3
התשלומים שהתחייב בהם על פי חוזה זה ,לרבות תשלומי עובדיו ,ו/או הפר אחת או יותר
מהוראות חוזה זה ,ונותן השירותים קיבל התראה מוקדמת בכתב ולא תיקן את ההפרה
תוך  7ימים מיום משלוחה אליו ,כי אז יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות ולשלם
מתוכה התשלום הנ"ל ו/או לשלם כל תשלום על מנת לשפות את עצמו על כל נזקיו ו/או
לקבל פיצוי המגיע לו לפי הוראות חוזה זה או כל דין.
10.4

מימוש הערבות לא ישמש מניעה למזמין מלהגיש גם תביעת ו/או כל הליך חוקי

אחר נגד נותן השירותים ,וכאמור גם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הערבות
הנ"ל.
 .11סיום החוזה
11.1

עם סיום מתן השירותים במלואם ולשביעות רצון המזמין ,יורה נותן השירותים

לעובדיו לסלק את ידם ואת כל הציוד השייך לנותן השירותים ואו למי מעובדיו ,לרבות
חומרי אריזה וקרטונים ,מחצרי המזמין .מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי
אם נותן השירותים לא ימלא ,באופן מלא ומיידי את ההוראות הנ"ל – תהיה המזמין
זכאית לעשות כן במקומו והכל ללא צורך בקבלת צו משפטי כלשהו.

25

למען הסר ספק – עם סיום החוזה כאמור בסעיף זה לא יהא נותן השירותים

11.2

זכאי לכל תשלום מהמזמין לרבות בשל כל עבודות אשר ביצע על חשבונו ,אולם יהיה
זכאי להוציא את הציוד אשר נרכש ו/או הובא על ידו לצורך מתן השירותים.
המזמין לא יהיה אחראי לכל רכוש של נותן השירותים ו/או של מי מטעמו
11.3
במהלך תקופת החוזה או לאחר מכן ,שיושאר בחצרים בתום החוזה .המזמין רשאית ,אך
לא חייבת ,לאחסן כל רכוש כאמור על חשבון נותן השירותים והמזמין תהיה פטורה מכל
אחריות לנזק שיגרם לרכוש או לאדם בין במהלך האחסון ובין לאחריו.
מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי החוזה ועל פי כל דין יהיה המזמין רשאי

11.4

להביא חוזה זה לסיומו לפני סיום מתן השירותים בפועל ,באופן מיידי ,בהתקיים כל אחד
המקרים שלהלן:
 11.4.1אם הפר נותן השירותים חוזה זה הפרה יסודית ,שלא תוקנה תוך  4שעות לאחר
שניתנה התראה על כך לנותן שירותים מאת המזמין.
 11.4.2אם ינהג נותן השירותים באופן שלדעת המזמין אינו הולם ואינו מתיישב עם אופיו
של המזמין כתאגיד מכוח חוק יד יצחק בן צבי ולא תיקן את ההפרה תוך  24שעות
ממועד קבלת ההתראה על כך לנותן השירותים.
 11.4.3אם יפר נותן השירותים את הוראות החוק ו/או הדין בנוגע להעסקת עובדים ו/או
הפר את נהלי המזמין ולא תיקן את ההפרה כאמור בס"ק ) (2לעיל.
 .12ויתור ,הארכה ,הנחה
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה ,לא יחשב הוויתור כוויתור על כל
הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה ,או כל הוראה אחרת בחוזה זה .כל ויתור ,ארכה ,או הנחה
מטעם אחר הצדדים ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד.
 .13הסבת החוזה
נותן השירותים אינו רשאי להסב את החוזה ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו כולן או מקצתן
לאחר ,אלא אם קיבל לכך את הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .14הודעות
כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר לחוזה זה שתישלח
בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ,תיראה כאילו הגיעה לידי הנמען תוך  72שעות ממועד מסירתו
לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד ,בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
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