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 : השתתף במכרז זהל רשאי יהיה לאמובהר בזאת כי  1.3 

 
  הנמצא   באירוע  בעצמו ו/או בעל השליטה בו ו/או מנהלו היה מעורב  שרא,  משתתף 1.3.1

  או   ו באחריות  שהיה   תחום/ נושא/ ניןעב  המידות   טוהר   מתחום   פלילית   חקירה   תחת
ו/או  ו/או    ומטעמ   מי   באחריות  אישום  כתב  נגדו  מעורבותו הוגש  בגין    הורשע 

 כאמור; ו/או  באירוע
 

  הנמצא   באירועאו מנהלו היה מעורב  /ו   בובעצמו ו/או בעל השליטה    אשר,  משתתף 1.3.2
  או הורשע ו/או הוגש נגדו כתב אישום ו/ום מכרז  ד לתיאניינה חשעחקירה ש  תחת

 בגין מעורבותו בארוע כאמור; ו/או 
 

  הנמצא   באירועבעצמו ו/או בעל השליטה בו ו/או מנהלו היה מעורב    אשר,  משתתף 1.3.3
חוק  חקירה  תחת על  עבירה  הכ  שעניינה  כתב   תלילכהתחרות  נגדו  הוגש    ו/או 

 . כאמורורבותו באירוע עאו הורשע בגין מ אישום ו/ 
 

  התנאים  כל  מתקיימים  בו  אירוע  ייחשב"  אירוע'לעיל,    1.3.3  –  1.3.1פים  סעי   לצרכי
 : להלן המפורטים

 
ו/או    אשר  אירוע  .א בו    או /ו  במישרין   עוסק   או/ו  מתקשר  בו   הפלילי   המעשההעבירה 

 ;המכרז נשוא השירותים  במתן או/ו  השירותים בסוג בעקיפין

  
 ; חקירה  תתח היה או,  הירק ח תחת נמצא האירוע .ב

 
  את   לדין   להעמיד  המלצה   ללא  להיסגר  עומד   שהתיק  כך  על  דהמעי  רשמי   מסמך  אין .ג

 ; בעל השליטה בו ו/או מנהלו או/ו שתתףהמ

 
השליטה    או  שתתףהמ  כי   מוסמך  משפט   בית  ידי  על  נקבע   לא .ד או  בעל   לא   ומנהל בו 

, דין  פי  על  תחייביםמה  אמצעים  בכל  נוקטים  היו  אם  גם  את הארוע   עולמנ  וי ה  יכולים
 .  בתחום  המקובל   ונוהג הסכם

   
ו/או    אשר,  במכרז  הצעה  להגיש  המעוניןמשתתף    או  בעצמו  מעורב  לכאורה  היההורשע 

או  ש בו  השליטה  מעורב    מנהלובעל  לכאורה  היה  ו/או   והסבור כאמור  '  באירוע'הורשע 
 האירוע   לש   קיומו  אף  על,  מכרזב   השתתףל   לו  להתיר   תשקול  ה ברהחש  מקום  שיש

  את  וינמק המכרז פרסום ממועד עבודה ימי משבעה  יאוחר  לא  בכתב לחברה יפנה ,האמור
 .ימים  10 בתוך לפונה החלטתה תמסור החברה. בקשתו

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז.     2
 

העומדים, במועד הגשת    אלשרבי רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין  
 :המפורטים להלן םההצעות במכרז, בכל התנאי

 
 פרק שירותי ניקיון   2.1      

 
הינהמשתת 2.1.1 בף  רשיון  ו  שירות    תקףעל  כקבלן  הניקיוןלעסוק  לחוק    בתחום  בהתאם 

 .  1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו
 

 . רמו כאעל המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקף, 
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הורשעו   2.1.2 לא  בו  השליטה  מבעלי  מי  או  האחשבהמשתתף  השנים  שקדמו  לוש  רונות 
ללמו הצעות  להגשת  האחרון  אחתעד  פלילית  בעבירה  לחוקי    מכרז,  הנוגעת  לפחות 

בזרוע אכיפה  סדרה ומינהל הלהלן ולא נקנסו על ידי    11.10העבודה המפורטים בסעיף  
והתעשייהה במשרד הכלהעבוד בגי  ביותר משני  כלה  עבירותקנסות  בחוקי    ן  המנויות 

המפורט  בסעיף  יהעבודה  למועד   11.10ם  שקדמה  האחרונה  בשנה  שבוצעו  להלן, 
 ן להגשת הצעות למכרז.  האחרו 

 
להצעתו   יצרף  יפורטו המשתתף  בו  במשתתף  השליטה  בעל/י  של  בכתב  תצהיר 

ף, ההרשעות הפליליות של המשתתף, ההרשעות הפליליות של בעל/י שליטה במשתת
הפליליו מי  ההרשעות  שבשליטת  אחרות  חברות  של  עמת  השליטה,  יצומים בעלי 

ל חוקי העבודה, במידה והיו כאלה, בשלוש פרה שכספיים ופסקי דין חלוטים, בגין ה
הקנסות  כל  וכן  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים 

העבודה במשרד הכלכלה וע  בזראכיפה  סדרה ומינהל השהושתו על מי מאלה על ידי  
ה  והתעשייה של  בגין  העבודחפרות  שבווקי  שקדמה  ה  האחרונה  בשנה  למועד צעו 
 , על פי הנוסח הרצ"ב כדוגמה.גשת הצעות למכרזהאחרון לה

 
במקרה ובעל השליטה במשתתף הינו תאגיד, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר של בעל 

לו הנ"ל,  לתאגיד  המתייחס  כאמור,  בתאגיד  הנ"ל,   השליטה  בתאגיד  שליטה  כבעל 
 לדוגמה. שתתף, על פי הנוסח הרצ"בל ולמ תאגיד הנ"השבשליטת  לחברות אחרות 

 
בזרוע העבודה אכיפה סדרה ומינהל האישור תקף של  יצרף המשתתף להצעתון, כמו כ

והתעשייה הכלכלה  בדבר   במשרד  במשתתף  השליטה  בעלי  לגבי  המשתתף,  לגבי 
לההרשעות,   הזיקה  בעלי  בהצלגבי  )שפורטו  והעיצומים עתו(,  משתתף  הקנסות 

כאמ  םהכספיי מאלה   ורשהושתו  מי  על  העדרם  של  או  לתקופה  שלוש   המתייחס 
 .השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 
ביצע ו  קיון של שטחים פתוחיםינביצוע עבודות  ניסיון של שנתיים לפחות בלמשתתף   2.1.3

פת  קיוןינ  עבודות שטחים  לפחות   ,וחיםשל  של  בכל  "ק   300  בהיקף  לחודש,  אחד מ 
   .2021 בשנתים ודשחמה

 
  51%מי שמחזיק בלפחות  המשתתף עצמו או של    הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של  

 מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד. 
  
 רים. כי אין זה רלוונטי אם העבודות בוצעו באתר אחד או במספר את ,מובהר בזאת 

 
די יש בו כ  ון של מגרשי ספורט פתוחים,יניסיון בביצוע עבודות ניקכי    ,מובהר בזאת 

 . זה תנאיב ניסיון לענות על דרישת ה

 
ו/או   ניקיון של חצרות מבנים ומגרשי חניה הצמודים למבניםות  עבודכי    ,מובהר בזאת 

 זה.  איתנבאין בהן כדי לענות על דרישת הניסיון  ,למרכזי קניות פתוחים
 

רותי פינוי אשפה, ינוי אשפה ו/או במתן שיודות פביצוע עבניסיון בכי    ,מובהר בזאת 
 . בתנאי זההניסיון על דרישת  די לענות בו כאין 

 
במסגרת    ניקיון  שירותי  בביצוע  משתתף  של  ניסיון  כי  בזאת,  למתן מובהר  מכרז 

די לענות אין בו כוכלכלה,  ק  שפרסמה החברה למש  חינוך וציבור  בני במ  ותי ניקיוןשיר
  זה.  תנאישבישת הניסיון על דר

 שטחים פתוחים באמצעות   שלניקיון  ניסיון בביצוע עבודות  כי    ,מובהר בזאתכמו כן,   
 .בתנאי זהדי לענות על דרישת הניסיון בו כ, אין בלבד מכונות

 
יף זה לעיל  סעהוכחת ניסיונו כאמור ב  אסמכתאות לשם   ו לצרף להצעתעל המשתתף  

איש פיורים  או  למסמכהנוס  על  המצורף  המכרזח  את   י  יכלול  אשר  אחר  בנוסח  או 
המכר שבמסמכי  בנוסח  המפורטים  וזאת  הנתונים  עבורו/םז,  אשר   מהגורם/מים 

ניסיונו לבסס  המשתתף  מבקש  עליהן  הניקיון  עבודות  בפועל  מהקבלן   בוצעו  ולא 
ש ככל  עבודות  הראשי,  את  ביצע  משנה הנהמשתתף  כקבלן  כאמור  קבלן   יקיון  של 

 .כאמור יקיוןנ
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בזאמובה  פירוט ר  במסגרת  יפרטו  במכרז,  יותר  או  משתתפים  שני  בו  במקרה  כי  ת, 
סיון בהצעתם את אותן עבודות נקיון של שטחים פתוחים, הניסיון, כאמור ייוחס הני

יג להצ   שרת העבודות בפועל באמצעות עובדיו ואותו משתתף ידלמשתתף אשר ביצע א 
 ו.סיון, כאמור ייוחס לל מנת שהניאסמכתאות על כך ע

 
ת"י     8000SAלמשתתף תקן   2.1.4 או תקן  נמצא מתאים  10000תקף  או שהמשתתף   תקף 

 . 2018 –לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל 
 

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

 
ז עבוהמשתתף   2.1.5 , 1976  –ל"ו  גופים ציבוריים, תש  חוק עסקאותיקה אליו, כהגדרתו בל 

 3-להלן ב  11.11ף  לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בסעי
 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  

 

על   2.1.6 או  המשתתף  על  הוטלו  בחלא  כהגדרתו  אליו,  זיקה  גופים בעל  עסקאות  וק 
עיצומ1976  –תשל"ו  ם,  יירציבו כספיים  ,  ידי  ים  העל  בזרוע  אכיפה  וסדרה  מינהל 

והתעשייהה במשרד הכלהעבוד ע  כלה  יותר משש הפרות המהוות  חוקי  בשל  על  בירה 
להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת   11.11העבודה המפורטים בסעיף  

 ת במכרז.  הצעו
 

אחת, הפרה  ספי כצום כות שבגינן הוטל עיפר מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר ה
  כי  כלה והתעשייהה במשרד הכלבזרוע העבודאכיפה  סדרה ומינהל המשור  אם ניתן אי

 ו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.ההפרות בוצע
 

שבסעיפ בתנאים  המשתתף  עמידת  הוכחת  יצרף   2.1.6  -ו  2.1.5ים  לשם  לעיל, 
תצה להצעתו  ב  ירהמשתתף  המשתתף  קיוםמטעם  לחוק   'ב2  יףסעהוראות    דבר 

 , על פי הנוסח הרצ"ב.1976-התשל"ו, םגופים ציבורייעסקאות 
 
 

 ותי טיאוט מכני פרק שיר    .22      
 

לפחות 2.2.1 אחת  שנה  במשך  שסיפק  לפחות,  מי  אחד  שוטף, ,  לגוף  באופן  טיאוט  שירותי 
  שרות לתקופה של שנה אחתתקל ידו, על פי חוזה ה מצעות מכונות טיאוט שסופקו עבא

 .  )כולל( 2021 - 2017ים  השנן  בילפחות, 
 

 הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו.
 

בינו חוזה/ים ו/או הזמנה/ות עבודה  לשם הוכחת ניסיונו,  ,  על המשתתף לצרף להצעתו
מ כקבלן  )ולא  ממנו  הזמין  אשר  גוף  מכנלבין  טיאוט  שירותי  את   י שנה(  צרך  ואשר 

 .  לעיל ים עמידתו בתנאי/המאשר ל,השירות בפוע
 ת התנאים הכספיים(.הזמנת העבודה אמחוק מהחוזה / ן לית)נ

רות / הזמנת העבודה להיות בין המשתתף למען הסר ספק יובהר, כי על חוזה ההתקש
 לגורם המזמין וצורך השירות ולא בינו לבין קבלן ראשי.  

 

כי   2.3 מתחייב  יועסקו  המשתתף  השירותים לא  התקשרות    בביצוע  זה    רזמכ נשוא  במסגרת 
זרעובד מותים  שהעסקתם  היתרים  בקבלת  בהוראת נית  )כהגדרתם  חוץ  מומחי  למעט   , 

  ובין באמצעות י המשתתף  ין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על יד, וזאת ב(7.4.2.6  תכ"ם
 .  המשתתףתקשר כל גורם אחר עמו י קבלן משנה או 

ח הנוס  נ"ל, על פי ור בתנאי התב בהתאם לאמכהתחייבות ב  על המשתתף לצרף להצעתו
 הרצ"ב. 
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ראל או  , אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישמקורמי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות   2.4
חוק  על פי  ק בביטוח  שברשותה רישיון לעסוברת ביטוח  ח  , קריבארץביטוח  על ידי חברת  

)ביטוח(, תפ ל שירותים  הפיקוח ע  מרשות    רישיון למתן ערבויות   וכן  ,1981-"אשמיננסיים 
וחיסכון ביטוח  ההון,  ליום לב  ,שוק  עד  בתוקף  החברה,  לפקודת  במכרז,  המשתתף    קשת 

,  ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתוז  זאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרו  22.9.2022
 המצ"ב כדוגמה.  לפי נוסח הערבות

 
ממ  כלבגין   לו  החוז  המשתתף  במכגיש  מוגשת  צעה  ההצעה  אם  )בין  או  רז  אחד  לפרק 
 .ש"ח  100,000(, יהא סכום הערבות יותר

 
אמור לעיל ובהתאם בהתאם ל  צרף להצעתו ערבות על כלל הסכום הנדרשלמשתתף  על ה

 הם הגיש הצעה.למספר המחוזות ל
 

צילום או העת  .יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד עותק  לא יתקבל  או  של ערבות ק 

 ם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.כאמור אף א

 
ערבו כי  בזאת  חברת  מובהר  ידי  על  חתומה  להיות  חייבת  כאמור,  ביטוח,  מחברת  ת 

 ח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.הביטו
 

שהמרה  החב אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  יעמוד  שתהא  לא  תתף 
 . התקשרות במסגרתוחוזי ה ו/או  תנאי מכרז זה יותיו על פבהתחייבוי 

 
ידי   2.5        על  תוגש  המשתתף  הנדרשים משפט   אישיות הצעת  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  ית 

 ל שם המשתתף במכרז בלבד.במכרז, כולל הערבות יהיו ע 
 
 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf

