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 תנאים להשתתפות במכרז.     2
 

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

 
רשיון ב 2.1 כח    על  אדם,   תקף  אדם קבלן  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק  בהתאם 

 .  1996-התשנ"ו 

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  תקףלצורך  רשיון  של  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף   על 
 . כאמור

 
  העסיק שירותי כוח אדם זמני ו   2019דצמבר    -  סיפק בכל אחד מהחודשים ינוארהמשתתף   2.2

לפחות,  עובדים   200,  מסגרתםב מול  )בממוצע(  ישירה  בהתקשרות  כאמור,  חודש    בכל 

 הגורמים המזמינים ולא כקבלן משנה.  

 מובהר בזאת כי העסקת עובדי ניקיון ועובדי שמירה/אבטחה אינה עונה על תנאי זה. 

מקור, חתום על ידי    ,על המשתתף לצרף להצעתו אישורלצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
המשתתף  רו"ח כ  ,של  עובדים,  העסקת  למסמכיהמאשר  המצורף  הנוסח  פי  על   אמור, 

 המכרז. 

כן   להצעתוכמו  לצרף  המשתתף  מקור,    על  למסמכי אישורים,  המצורף  הנוסח  פי  על 
עליהם    המכרז זמני  אדם  כח  שירותי  בפועל  המשתתף  סיפק  לו/להם  אשר  מהגורם/ים 

 מבקש המשתתף לבסס ניסיונו. 

המשתתף  לחילופין רשאי  להצעתו,  הז,  לצרף  ו/או  עבודה  חוזה/ים  לבין  מנה/ות  בינו 
גוף/ים אשר לו/הם סיפק המשתתף בפועל שירותי כח אדם זמני עליהם מבקש המשתתף 

לעיל כאמור  ניסיונו  את זה.  בתנאי    לבסס  העבודה  הזמנת   / מהחוזה  למחוק  )ניתן 
   התנאים הכספיים(.

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

)המשתתף   2.3 ששת  כל  במשך  וברציפות,  קבוע  באופן  למועד 6העסיק  שקדמו  החודשים   )  

( שני  למכרז  ההצעות  להגשת  ראשון  2האחרון  תואר  בעלי  לפחות,  והשמה  גיוס  רכזי   )

 ממוסד אקדמאי מוכר.  

 
זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצלצורך  המשתתף  רו"חעל  אישור  להצעתו  של    מקור  רף 

 המשתתף המאשר העסקת עובדים, כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 תעודות השכלה של העובדים כאמור. על המשתתף לצרף להצעתוכמו כן 

2.4 ( בששת  רצופה  תקופה  במשך  הפעיל  לפחות,  אחד  פעיל  סניף  החודשים 6למשתתף   )

האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות, בכל מחוז אליו מוגשת  

 הצעתו.  
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קיימת הפרדה מוחלטת בין חדרי הראיון  משרד בו    -  " משמעוסניף פעיללענין מכרז זה "

חד )כולל  המשרד  חדרי  יתר  קיום  לבין  בעת  הפרט  צנעת  על  שמירה  למען  המתנה(,  ר 

הנזקקים   נכים  כולל  הפונים,  אוכלוסיית  לכל  נגיש  המשרד  לעבודה,  למועמדים  ראיונות 

שעות    8משרד מאויש לפחות  לכסא גלגלים, קיימים תנאים סניטריים נאותים במקום, ה

ולפחות   בשבוע,    5ביום  טלפון  יש  ימים  קו  לפחות  פקסימאחד  בו  ובכניסה  ומכשיר  יליה 

 לבנין בו מצוי המשרד ישנו שלט הנושא את שם הקבלן. 

 
של המשתתף בדבר   על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר  ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה

בנוסח המצ"ב   לו מוגשת הצעה במכרז,  ביחס לכל מחוז  פעילים של המשתתףהסניפים ה
    .למסמכי המכרז

וטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי  , א מקורלהצעתו במכרז מצורפת ערבות   2.5

על   הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק  רשיון  שברשותה  ישראלית  ביטוח  חברת 

עד 1981  -עסקי הביטוח, התשמ"א   בתוקף  לפקודת החברה,  במכרז,  המשתתף  , לבקשת 

המכרז  ,  31.8.2021  ליום מסמכי  תנאי  מילוי  להבטחת  ההתקשוזאת  חוזי  רות  ותנאי 

 , לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. במסגרתו

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

 עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

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

 להלן:בטבלה למפורט 

 
 סכום הערבות שיש לצרף להצעה הוגשה הצעה מספר המחוזות להם

 ₪  100,000 מחוז אחד 

 ₪  200,000 שני מחוזות 

 ₪  300,000 שלושה מחוזות  

   ₪ 400,000 ארבעה מחוזות 

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

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

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 

 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה

 
ידי   2.6 על  תוגש  המשתתף  הנדרשים   אישיות הצעת  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית 

 במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 
 
 
 


