
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
 חינוך וציבורבני מכרז למתן שירותי ניקיון במ
 29 /2020מכרז פומבי מס' שנ/

 
 

 
 תנאים להשתתפות במכרז.     2

 
העומדים, במועד הגשת בישראל רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין 

 ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:
 

)לא  ש"ח 000,0005,שירותי ניקיון בהיקף כספי שנתי של עד  - א' פרקל 2.1
, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות כולל מע"מ(

 להלן: .22.1 -ו 2.1.1ות בסעיפים מפורטדרישות הניסיון הב במכרז,
 

 שטחים מבונים שלל ששירותי ניקיון  בביצוע לפחות( שנים 2שתי )בעל ניסיון של  2.1.1
 .משרדיםמבני ו/או ני חינוך מב

 

בהיקף משרדים מבני  ו/אומבני חינוך שטחים מבונים של ל ש ביצע עבודות ניקיון 2.1.2
 . 2019בשנת חודשים לפחות  11 -כל חודש, בבליום, מ"ר  40,000לפחות  של

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

 צה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד.מהון המניות המוק
 

 2.1.1פים אסמכתאות לשם הוכחת ניסיונו כאמור בתנאי סעי על המשתתף לצרף להצעתו
או בנוסח אחר  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז ,מקור, לעיל או אישורים .22.1 -ו

מהגורם אשר עבורו אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז, וזאת 
בוצעו בפועל עבודות הניקיון עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו ולא מהקבלן הראשי, 

 ככל שהמשתתף ביצע את עבודות הניקיון כאמור כקבלן משנה.
 

לעיל, כי "מבני משרדים" לעניין  2.1.2 -ו 2.1.1מובהר בזאת לגבי התנאים שבסעיפים 
ממתקני ספורט כגון תנאים אלו יחשבו גם שטחים מבונים בלבד המהווים חלק 

 אצטדיונים והיכלי ספורט. 
 

כמו כן מובהר בזאת, כי ניסיון בניקיון של חניונים מקורים ו/או חניונים תת קרקעיים 
 לא יחשב כניסיון לענייןו/או בנייני דירות ו/או שטחים של רכוש משותף בבנייני דירות 

 לעיל.  2.1.2 -ו 2.1.1הדרישות בסעיפים 
 

)לא כולל ₪  000,0005,תי ניקיון בהיקף כספי שנתי של מעל שירו -' בפרק ל 2.2
 רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, , מע"מ(

 להלן: .22.2 - 2.2.1ות בסעיפים מפורטדרישות הניסיון הב
 

שטחים מבונים של ל ששירותי ניקיון  ( שנים לפחות בביצוע5חמש )בעל ניסיון של  2.2.1
 או מבני משרדים.ו/מבני חינוך 

 

בהיקף ו/או מבני משרדים מבני חינוך שטחים מבונים של ל ש ביצע עבודות ניקיון 2.2.2
 2019בשנת חודשים לפחות  11 -בכל חודש, בליום, מ"ר  200,000לפחות  של
  או

שהינם עובדי , לחודשעובדים  450 בממוצע חודשי, לפחות ,2019בשנת העסיק 
  .של המשתתף יןניקיון, כעובדים קבועים מן המני

 
כי "מבני משרדים" לעניין  ,לעיל 2.2.2 -ו 2.2.1התנאים שבסעיפים מובהר בזאת לגבי 

תנאים אלו יחשבו גם שטחים מבונים בלבד המהווים חלק ממתקני ספורט כגון 
 אצטדיונים והיכלי ספורט. 

 
קרקעיים  כמו כן מובהר בזאת, כי ניסיון בניקיון של חניונים מקורים ו/או חניונים תת

 ו/או בנייני דירות ו/או שטחים של רכוש משותף בבנייני דירות לא יחשב כניסיון לעניין
 לעיל.  2.2.2 -ו 2.2.1הדרישות בסעיפים 
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לעיל או  2.2.1אסמכתאות לשם הוכחת ניסיונו כאמור בסעיף  על המשתתף לצרף להצעתו

סח אחר אשר יכלול את או בנו על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מקוראישורים, 
מהגורם אשר עבורו בוצעו בפועל הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז, וזאת 

עבודות הניקיון עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו ולא מהקבלן הראשי, ככל 
 שהמשתתף ביצע את עבודות הניקיון כאמור כקבלן משנה.

 
 2.2.2חת ניסיונו כאמור בסעיף אסמכתאות לשם הוכ על המשתתף לצרף להצעתוכמו כן, 

או בנוסח אחר אשר  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מקורלעיל או אישורים, 
מהגורם אשר עבורו בוצעו יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז, וזאת 

בפועל עבודות הניקיון עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו ולא מהקבלן הראשי, ככל 
  ף ביצע את עבודות הניקיון כאמור כקבלן משנהשהמשתת

 
 בדבר העסקת עובדים, כאמור, על פי הנוסח הרצ"ב, מקור להצעתו אישור רו"חלצרף  או

 .חתום בחתימה וחותמת רו"ח
 

בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון  תקףעל רשיון ב 2.3
 . 1996-קבלני כוח אדם, התשנ"ו

   
 . כאמור ל המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקףע

 
 .   תקף  ISO 9001-2015תקןאו תקף   ISO 9001-2008תקןלמשתתף  2.4

  
 .זהעמידתו בתנאי סעיף ישור על על המשתתף לצרף להצעתו א

 
תקף או שהמשתתף נמצא מתאים  10000תקף או תקן ת"י   8000SAלמשתתף תקן  2.5

 .2018 –ברתית משכ"ל לדרישות רשימת התיוג אחריות ח
 

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

בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו  2.6
האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה 

להלן ולא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת  11.8המפורטים בסעיף 
להלן,  11.8ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 

 וצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  שב
 

תצהיר בכתב של בעל/י השליטה במשתתף בו יפורטו ההרשעות המשתתף יצרף להצעתו 
הפליליות של המשתתף, ההרשעות הפליליות של בעל/י שליטה במשתתף, ההרשעות 

ספיים ופסקי דין הפליליות של חברות אחרות שבשליטת מי מבעלי השליטה, עיצומים כ
חלוטים, בגין הפרה של חוקי העבודה, במידה והיו כאלה, בשלוש השנים האחרונות 
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על 
ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרות של חוקי העבודה שבוצעו 

האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי הנוסח הרצ"ב בשנה האחרונה שקדמה למועד 
 כדוגמה.

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

 ה.לחברות אחרות שבשליטת התאגיד הנ"ל ולמשתתף, על פי הנוסח הרצ"ב לדוגמ
 

אישור תקף של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  יצרף המשתתף להצעתוכמו כן, 
 ולגבי בעלי הזיקה במשתתףלגבי המשתתף, לגבי בעלי השליטה במשתתף  כלכלהה

בדבר ההרשעות, הקנסות והעיצומים הכספיים שהושתו כאמור או )שפורטו בהצעתו(, 
 האחרונות שקדמו למועד המתייחס לתקופה של שלוש השניםהעדרם על מי מאלה 

 האחרון להגשת הצעות למכרז.
 

, לא 1976 –המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2.7
 3-להלן ב 11.9חוקי העבודה המפורטים בסעיף בגין הפרת הורשעו ביותר משתי עבירות 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
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ו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הוטל 2.8
בשל  הכלכלה, עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 1976 –תשל"ו 

, להלן 11.9חוקי העבודה המפורטים בסעיף  בגין הפרתיותר משש הפרות המהוות עבירה 
 הצעות במכרז. בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 

 
מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם 
ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד 

 בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
 

ל, יצרף המשתתף לעי 2.8 -ו 2.7לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים 
לחוק עסקאות גופים  'ב2 יףדבר קיום הוראות סעלהצעתו תצהיר מטעם המשתתף ב

 .1976-התשל"ו, ציבוריים
 

מכרז זה נשוא במסגרת התקשרות בביצוע השירותים לא יועסקו המשתתף מתחייב כי   2.9
עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ )כהגדרתם בהוראת  

ובין באמצעות י המשתתף (, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על יד7.4.2.6 תכ"ם
 . המשתתףכל גורם אחר עמו יתקשר קבלן משנה או 

התחייבות בכתב בהתאם לאמור בתנאי הנ"ל, על פי הנוסח  על המשתתף לצרף להצעתו
 הרצ"ב.

 

בנק בישראל או על ידי , אוטונומית, שהוצאה על ידי מקורלהצעתו במכרז מצורפת ערבות  2.10
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על 

, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד 1981 -עסקי הביטוח, התשמ"א 
ותנאי חוזי ההתקשרות וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז , 20.1.2021 ליום

 רבות המצ"ב כדוגמה., לפי נוסח העבמסגרתו

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

חברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד ה
 .חוזי ההתקשרות במסגרתואו /ו בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה

  
במצטבר על משתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל כאשר סכום הערבות יהיה 

 להלן:להצעתו ולמפורט בטבלה בהתאם 

 
 ש לצרף להצעהסכום הערבות שי הגשת הצעה

 ₪  100,000 אחד בפרק א'  מחוזל

 ₪ 200,000 בפרק א' מחוזותלשני 

 ₪ 300,000 בפרק א' מחוזותלשלושה 

 ₪ 300,000 בלבדלפרק ב' 

 ₪ 350,000 לפרק ב' ולמחוז אחד בפרק א'

 ₪ 400,000 לפרק ב' ולשני מחוזות בפרק א'

 ₪ 450,000 לפרק ב' ולשלושה מחוזות בפרק א'

 
משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים  אישיותעת המשתתף תוגש על ידי הצ 2.11

 במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 


