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 תנאים להשתתפות במכרז  .1

במועד   העומדים  בישראל,  כדין  רשומים  תאגידים  זה  במכרז  להשתתף  רשאים 
 הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המפורטים להלן:

ושמירה,  -  1לפרק   1.1 אבטחה  הצעה    שרותי  להגיש  העומד, רשאי  משתתף 
 :  תנאים המפורטים להלןכל הבבמועד הגשת ההצעות במכרז, 

  -ו   2020,  2019,  2018    בשניםבעל רשיון תקף, על שם המשתתף,  המשתתף הינו   1.1.1
לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי    תאגידלקיום וארגון    ,2021

 .  1972 –שמירה תשל"ב 

מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על  
 שם אחר כלשהו. 

להצעתו   ,  זה  בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  לצורך לצרף  המשתתף  על 
תשלום   על  ואסמכתא  לעיל  המפורטות  לשנים  הרישיונות  של  העתקים 

 .כאמור רישיוןכל להאגרה 

בהתאם  בתחום השמירה  כקבלן שירות    לעסוקבעל רשיון תקף  המשתתף הינו   1.1.2
 .  1996-לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

   להצעתו העתק על המשתתף לצרף    ,הלצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי ז
  של רשיון תקף כאמור.

או     8000SAלמשתתף תקן   1.1.3 ת"י  תקף  נמצא    10000תקן  או שהמשתתף  תקף 
 . 2018 –מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל  

 בתנאי סעיף זה.  עמידתו ישור תקף על על המשתתף לצרף להצעתו א

של   מעובדיו  אחד  או  המשתתף אצל  מנהל או  במשתתף מניות בעלאו  המשתתף 1.1.4
  -ג' לחוק כלי ירייה תש"ט  10בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף    הינוהמשתתף  

1949  . 

על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה לעיל,  
 העתק של הרשיון כאמור. 

עשהרישיון    ככל הוצא  שםהאמור  או    בעל  ל  במשתתף  שם  מניות    מנהל על 
גם  על המשתתף לצרף להצעתו  –עובד של המשתתף על שם  או  המשתתף אצל

  הינו הרישיון    הוצא  שמו  שעל  מי   כי  המאשר   המשתתף  מטעם  רו"ח  אישור
 (.   העניין)לפי  המשתתף של עובדמנהל/ /מניות בעל

  ההצעות   להגשת  האחרון  למועד  שקדמוחודשים    24  מהלךהעסיק בהמשתתף   1.1.5
לפחות,    10במשך    ,למכרז רצופים  בעבודות    50חודשים  עובדים 

   . שמירה/אבטחה

זה,   בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המשתתף  על 
מרו"ח של המשתתף המאשר העסקת עובדים כאמור,   מקוראישור  ו  הצהרה

 על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.  
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בש 1.1.6 הורשעו  לא  בו  השליטה  מבעלי  מי  או  האחרונות  המשתתף  השנים  לוש 
לפחות   אחת  פלילית  בעבירה  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו 

להלן ולא נקנסו על ידי מינהל    11.15הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף  
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות  

בסעיף   המפורטים  העבודה  האחרונה    11.15בחוקי  בשנה  שבוצעו  להלן, 
 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.   

המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בכתב של בעל/י השליטה במשתתף בו יפורטו 
שליטה   בעל/י  של  הפליליות  ההרשעות  המשתתף,  של  הפליליות  ההרשעות 
מבעלי   מי  שבשליטת  אחרות  חברות  של  הפליליות  ההרשעות  במשתתף, 

יצומים כספיים ופסקי דין חלוטים, בגין הפרה של חוקי העבודה, השליטה, ע
במידה והיו כאלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 
הצעות למכרז, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה  

במשרד   החברתיים  והאכיפה  והשירותים  חוקי הרווחה  של  הפרות    בגין 
שבוצ הצעות  העבודה  להגשת  האחרון  למועד  שקדמה  האחרונה  בשנה  עו 

 למכרז, על פי הנוסח הרצ"ב כדוגמה.

במקרה ובעל השליטה במשתתף הינו תאגיד, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר  
של בעל השליטה בתאגיד כאמור, המתייחס לתאגיד הנ"ל, לו כבעל שליטה  

הנ"ל   התאגיד  שבשליטת  אחרות  לחברות  הנ"ל,  פי  בתאגיד  על  ולמשתתף, 
 הנוסח הרצ"ב לדוגמה.

כן,   להצעתוכמו  המשתתף  והאכיפה    יצרף  ההסדרה  מינהל  של  תקף  אישור 
  לגבי המשתתף, לגבי בעלי השליטה   במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

במשתתף   הזיקה  בעלי  ולגבי  גופים  במשתתף  עסקאות  בחוק  )כהגדרתו 
תשל"ו   הק 1976  –ציבוריים,  ההרשעות,  בדבר  הכספיים  (  והעיצומים  נסות 

המתייחס לתקופה של שלוש השנים  שהושתו כאמור או העדרם על מי מאלה  
 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

  –המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   1.1.7
המפורטים  1976 העבודה  חוקי  הפרת  בגין  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  לא   ,

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.    3-להלן ב 11.16בסעיף 

לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים   1.1.8
והאכיפה    , עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה 1976  –ציבוריים, תשל"ו  

  בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה   במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
להלן, בשלוש השנים שקדמו    11.16בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף  

 למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה  
במשרד הרווחה והשירותים  ישור ממינהל ההסדרה והאכיפה  אחת, אם ניתן א

בסיסה    החברתיים שעל  אחת  בתקופה  אחד  עובד  כלפי  בוצעו  ההפרות  כי 
 משתלם לו שכר. 

לעיל, יצרף    2.1.8  -ו  2.1.7לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים  
ב המשתתף  מטעם  תצהיר  להצעתו  סעהמשתתף  הוראות  קיום  ' ב2  יףדבר 

, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי  1976-התשל"ו, ות גופים ציבורייםלחוק עסקא
 המכרז.
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אירועים,    -  2לפרק   1.2 הצעה  אבטחת  להגיש  במועד רשאי  העומד,  משתתף 
 :  תנאים המפורטים להלןכל הבהגשת ההצעות במכרז, 

  -ו   2020,  2019,  2018   בשניםבעל רשיון תקף, על שם המשתתף,  המשתתף הינו   1.2.1
לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי    תאגיד לקיום וארגון    , 2021

 .  1972 –שמירה תשל"ב 

  מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על 
 שם אחר כלשהו. 

להצעתו   ,  זה  בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  לצורך לצרף  המשתתף  על 
ל המפורטות  לשנים  הרישיונות  של  תשלום  העתקים  על  ואסמכתא  עיל 

 .כאמור רישיוןכל להאגרה 

בהתאם  בתחום השמירה  כקבלן שירות    לעסוק בעל רשיון תקף  המשתתף הינו   1.2.2
 .  1996-לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

   על המשתתף לצרף להצעתו העתק   ,הלצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי ז
  של רשיון תקף כאמור.

של   מעובדיו אחד  או המשתתף אצל  מנהל  או במשתתף מניות  בעלאו  המשתתף 1.2.3
  -ג' לחוק כלי ירייה תש"ט  10בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף    הינוהמשתתף  

1949  . 

על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה לעיל,  
 העתק של הרשיון כאמור. 

עשהרישיון    ככל הוצא  שםהאמור  או    בעל  ל  במשתתף  שם  מניות    מנהל על 
גם  על המשתתף לצרף להצעתו  –עובד של המשתתף על שם  או  המשתתף אצל

  הינו הרישיון    הוצא  שמו  שעל  מי   כי  המאשר   המשתתף  מטעם  רו"ח  אישור
 (.   העניין)לפי  המשתתף של עובדמנהל/ /מניות בעל

  ההצעות   להגשת  האחרון   למועד   שקדמוחודשים    24  מהלךהעסיק בהמשתתף   1.2.4
לפחות,    10במשך    ,למכרז רצופים  בעבודות    50חודשים  עובדים 

   . שמירה/אבטחה

זה,   בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המשתתף  על 
מרו"ח של המשתתף המאשר העסקת עובדים כאמור,   מקוראישור  ו  הצהרה

 מכרז.  על פי הנוסח המצורף למסמכי ה

האחרונות   1.2.5 השנים  בשלוש  הורשעו  לא  בו  השליטה  מבעלי  מי  או  המשתתף 
לפחות   אחת  פלילית  בעבירה  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו 

להלן ולא נקנסו על ידי מינהל    11.15הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף  
נויות  ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות המ 

בסעיף   המפורטים  העבודה  האחרונה    11.15בחוקי  בשנה  שבוצעו  להלן, 
 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.   

המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בכתב של בעל/י השליטה במשתתף בו יפורטו 
שליטה   בעל/י  של  הפליליות  ההרשעות  המשתתף,  של  הפליליות  ההרשעות 
מבעלי   מי  שבשליטת  אחרות  חברות  של  הפליליות  ההרשעות  במשתתף, 
השליטה, עיצומים כספיים ופסקי דין חלוטים, בגין הפרה של חוקי העבודה, 

ו כאלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת במידה והי
הצעות למכרז, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה  

החברתיים  והאכיפה   והשירותים  הרווחה  חוקי במשרד  של  הפרות    בגין 
הצעות   להגשת  האחרון  למועד  שקדמה  האחרונה  בשנה  שבוצעו  העבודה 

 רצ"ב כדוגמה.למכרז, על פי הנוסח ה 
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במקרה ובעל השליטה במשתתף הינו תאגיד, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר  
של בעל השליטה בתאגיד כאמור, המתייחס לתאגיד הנ"ל, לו כבעל שליטה  
פי   על  ולמשתתף,  הנ"ל  התאגיד  שבשליטת  אחרות  לחברות  הנ"ל,  בתאגיד 

 הנוסח הרצ"ב לדוגמה.

כן,   להצעתוכמו  המשתתף  תקף    יצרף  והאכיפה  אישור  ההסדרה  מינהל  של 
  לגבי המשתתף, לגבי בעלי השליטה   במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

במשתתף   הזיקה  בעלי  ולגבי  גופים  במשתתף  עסקאות  בחוק  )כהגדרתו 
תשל"ו   הכספיים  1976  –ציבוריים,  והעיצומים  הקנסות  ההרשעות,  בדבר   )

ל שלוש השנים  המתייחס לתקופה ששהושתו כאמור או העדרם על מי מאלה  
 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

  –המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   1.2.6
המפורטים  1976 העבודה  חוקי  הפרת  בגין  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  לא   ,

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.    3-להלן ב 11.16בסעיף 

לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים   1.2.7
והאכיפה    , עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה 1976  –ציבוריים, תשל"ו  

  בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה   במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
להלן, בשלוש השנים שקדמו    11.16בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף  

 למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה  
במשרד הרווחה והשירותים  ישור ממינהל ההסדרה והאכיפה  אחת, אם ניתן א

בסיסה    החברתיים שעל  אחת  בתקופה  אחד  עובד  כלפי  בוצעו  ההפרות  כי 
 משתלם לו שכר. 

לעיל, יצרף    2.2.7  -ו  2.2.6לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים  
ב המשתתף  מטעם  תצהיר  להצעתו  סעהמשתתף  הוראות  קיום  ' ב2  יףדבר 

, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי  1976-התשל"ו, עסקאות גופים ציבורייםלחוק 
 המכרז.

ערבות   1.3 מצורפת  במכרז  ידי  מקורלהצעתו  על  או  בישראל  בנק  ידי  על  אוטונומית, שהוצאה   ,
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  

התשמ"א   המש1981  -הביטוח,  לבקשת  ליום ,  עד  בתוקף  החברה,  לפקודת  במכרז,    תתף 
וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי  ,  19.1.2022

 נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

בגין  ₪    0,0005יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל על סך של    1פרק  משתתף המגיש הצעה ל

 . מגיש המשתתף הצעה בפרק הנ"ל כל אזור לו

 .₪ 00025,יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל על סך של  בלבד 2פרק משתתף המגיש הצעה ל

  להצעתו.  בהתאם לאמור לעיל ובהתאם צרף להצעתו ערבות על הסכום הנדרשלמשתתף  על ה
 

ידי חברת   על  להיות חתומה  ביטוח, כאמור, חייבת  כי ערבות מחברת  הביטוח  מובהר בזאת 
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור  

 אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה

ידי   1.4 משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז,    אישיות הצעת המשתתף תוגש על 
 כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 


