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 ע"ש גולדה מאיר בינ"למש"ב כרמל להדרכה  במרכז לאספקת שירותי ניקיון
 
 מבוא .1

חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק  יא") ההחברההאיגוד חברה להעברת טכנולוגיה (" .1.1

האגף לשיתוף פעולה  –, 'זרוע ביצוע' של מש"ב 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה 

במשרד החוץ. לחברה מספר מרכזי הדרכה בארץ, ביניהם מרכז מש"ב להדרכה בינ"ל 

 . ")המרכזבחיפה (להלן: " 12בינ"ל ע"ש גולדה מאיר ברחוב דוד פינסקי 

  . לאספקת שירותי ניקיון במרכזפונה בזאת לקבלת הצעות  החברה .1.2

ממועד חתימת ההסכם על ידי החברה, כאשר החברה חודשים  24ההתקשרות יהיה משך  .1.3

כל אחת  תקופות נוספות, 2-רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות באותם התנאים עד ל

 או חלק מהן.  חודשים, 24בת 

 

 תנאי סף .2

 , במועד ההצעה, בין היתר, בכל התנאים להלן: בעצמולהשתתף במכרז מי שעומד רשאי 

. ככל שמדובר בתאגיד, 1975-המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .2.1

 עליו להיות רשום כדין בישראל. 

 כדלקמן: 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע עומד בדרישות לפי  .2.2

תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם בעל אישור  .2.3

או שהוא  1975-להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 פטור מלנהלם. 

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח או יועץ מס בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .2.4

 . 1975 –ליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל ע

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  1ב2-ב ו2מציע העומד בדרישות סעיפים  .2.5

לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם 

 .מוגבלות

מעותו בחוק העסקת עובדים כמש בתחום הניקיון כקבלן שירות תקף לפעולרישיון למציע  .2.6

 . 1996-על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו 

 המציע הינו קבלן בעל ותק של לפחות שנתיים באספקת שירותי ניקיון.  .2.7

למציע הכנסה משירותי ניקיון בלבד בסך כפל הצעת המחיר השנתית הכוללת למכרז זה,  .2.8

 בכל אחת מהשנתיים הקודמות. 

כספי או כמותי הזהה או הגדול לדרישות מכרז  המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף .2.9

זה או ביצע שלוש עבודות קודמות של לפחות ממחצית ההיקף הכספי או הכמותי של 

 דרישות מכרז זה, כל אחת. 

 נשוא המכרז. מרכז הכרמל המציע השתתף בסיור ב .2.10

 -בעל הזיקה אליו (כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציע ו/או מי  .2.11

יותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת לא הורשעו ב ) 1976
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 –של דיני העבודה תשע"ב החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק הגברת האכיפה 

כי במועד הגשת ההצעה  –, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות וברשימת צווי הרחבה 2011

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

לא הוטלו על המציע או על בעל הזיקה אליו (כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2.12

) עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי 1976 -התשל"ו

גברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב העבודה המפורטים בתוספת השלישית בחוק לה

וברשימת צווי ההרחבה, בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות  2011 –

 ) . 2017, 2018, 2019למכרז (

מציע המתחייב כי לצורך ביצוע עבודות הניקיון עפ"י מכרז זה, לא יועסקו עובדים זרים  .2.13

ישראלים במסגרת התקשרויות כמפורט בהוראות תכ"ם "עידוד העסקת עובדים 

 .7.4.2.6הממשלה", מס' 

 

 מסמכי המכרזבעיון  .3

, בדף www.haigud.org.ilבכתובת  באתר האיגודמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון  .3.1

 "מכרזים". 

הצעת המציע תוגש אך ורק על מסמכי המכרז. אין להכניס כל שינוי או תוספת למסמכי  .3.2

 המכרז. 

 

 סיור קבלנים  .4

בשל מצב החירום שהונהג במשק, האיגוד יחלק את  .29.3.2020ייערך ביום אתר סיור קבלנים ב

נציגים שעות הסיור בין המציעים שירשמו ויודיע לכל מציע את שעת הביקור שנקבעה לו. מספר ה

של כל מציע יוגבל לשניים בלבד. במידת הצורך ועל פי כמות המציעים יערכו סיורים גם ביום 

הגעה חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז. הינה ההשתתפות בסיור  .30/3/2020

לסיור תאושר באמצעות טופס הרשמה לסיור המופיע באתר האיגוד. את הטופס יש למלא 

 . 25/3/2020עד ליום  nikayon-2020@haigud.org.il"ל דואכתובת ולשלוח ל

 בכל שאלה בעניין הסיור ניתן לפנות בטלפונים: 

 .054-8644543, יעל השביט: 052-6755043, שרה וילנר: 04-8375904מרכז כרמל: 

 

 שאלות הבהרה .5

ד ליום ע nikayon-2020@haigud.org.il לכתובת דוא"לשאלות הבהרה יש להגיש בכתב 

תוך ציון  Wordהמציע להעביר את שאלותיו כאמור בקובץ בפורמט  על .16:00בשעה  19.4.2020

 הסעיף המדויק לגביו מתייחסת השאלה. 
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 המועד להגשת ההצעה .6

 ידנית לתיבת מכרזים שתוצב במשרדי החברהתוגש  , בצירוף כלל המסמכים הנדרשים,ההצעה

, לא יאוחר התאומים, קומה ב, גבעת שאול, ירושלים, בנין 15, בכתובת כנפי נשרים בירושלים

 . 13:00עד לשעה  30.4.2020מיום 

, חלה על המציע ועל עד למועד כאמור לעיל הגשת ההצעה בהתאם לדף ההנחיות,האחריות על 

 המציע בלבד. 

 

 כללי .7

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  החברה .7.1

האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו  .7.2

 והמציעים.  החברהאת 

 בכבוד רב,

 האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה
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