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מכרז פומבי מס' 81.2/1.6
לביצוע עבודות אחזקה וניקיון בבית גבריאל שבעמק הירדן
הצהרת המשתתף והצעת מחירים
.8

אנו הח"מ ,מצהירים בזה כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,כי ביקרנו בבית גבריאל
שבעמק הירדן בו יש לבצע את השירותים ,כי הובהרו לנו דרישותיכם ביחס לביצוע
השירותים במסגרת המכרז שהוצא על ידי חברת ידידי בית גבריאל בע"מ (להלן -
"החברה") ,וכי לאחר שאספנו ולמדנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו3או העשויים
להשפיע על הצעתנו ,הגשנו הצעה זו.

.5
א.

עוד אנו מצהירים כזאת כי המציע הינו בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות
אחזקה וניקיון במוסדות הדומים במאפייניהם לבית גבריאל בתקופה של /
(שלוש) ברציפות במשך ( 2חמש) השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה.

ב.

ידוע לנו כי האמור בס"ק א לעיל הינו תנאי סף להשתתפות במכרז זה.

./

להבטחת קיום תנאי המכרז הרינו מצרפים בזאת ערבות בנקאית ,בנוסח כתב הערבות
שבמסמכי המכרז ,על סך ( ₪ 2,888חמשת אלפים שקלים חדשים) .ידוע לנו כי אם
הצעתנו תיקבע כזוכה במכרז ,ואם לא נמלא אחר הוראות המכרז ותנאיו תהא החברה
זכאית לדרוש את חילוטה של הערבות הבנקאית ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים
ומוסכמים מראש.

14

התמורה המוצעת לשעת עבודה
א.

ידוע לנו כי התמורה שתשולם לנו עבור כלל השירותים השוטפים שיסופקו על
ידינו ,כהגדרתם בהסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז (להלן" :השירותים
השוטפים") ,תחושב לפי שעת עבודה בפועל ,ואנו מציעים כי התמורה עבור שעת
עבודה בפועל תהיה בסך של __________  ₪לשעת עבודה ,לא כולל מע"מ
(להלן" :התמורה לשעת עבודה").

ב.

התמורה לשעת עבודה הנקובה בס"ק (4א) תהיה צמודה לשיעור עליית מדד
המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הינו המדד בגין חודש פברואר ,ותעודכן מדי
שנה אלא אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כי יש לעדכן את התמורה המשולמת
עבור שירותי שמירה ואבטחה באופן אחר או בנוסף.

ג.

ידוע לנו כי התמורה הנקובה לשעת עבודה בפועל כאמור בס"ק (4א) דלעיל הינה
סופית ומוחלטת וכוללת את מלוא התשלומים להם אנו זכאים לקבל מאת
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5
החברה עבור ביצוע כל השירותים השוטפים ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה גם
את:
()8
()5
()/
()4
()2

שכר עובדי האחזקה והניקיון.
מלוא התנאים הסוציאליים.
נסיעות והסעות.
ביגוד על פי שיקול דעת הקבלן.
ביטוחים (חבות מעבידים ,צד ג' ,לרבות המזמין ,עובדיו ומוזמניו,
אחריות מקצועית ,רשלנות לכל סוגיה ,הרחבות לשימוש בנשק וכו').

.2
א.

כדי להבטיח עמידה בתשלום שכרם של המועסקים בהתאם לחוק ולהסכמי
העבודה הקיבוציים ,וכדי לאפשר לחברה פיקוח ובקרה ,ובהתאם להוראות
החוקים הרלוונטיים הננו מצרפים לטופס הצעה זה ,כחלק בלתי נפרד ממנו
טבלה המפרטת את רכיבי השכר (להלן " -טבלת רכיבי השכר").

ב.

הננו מאשרים כי במסגרת המחיר המוצע לשעת עבודה נלקחו בחשבון גם
התשלומים המגיעים או שיגיעו למועסקים כנגד ביצוע בפועל כגון נסיעות ,דמי
מחלה וכיוצ"ב.

ג.

זאת ועוד ,ידוע לנו כי הסכומים הנקובים בטבלת רכיבי השכר אינם בבחינת
נתונים לצורך חישוב הצעתנו ,ואולם יחייבו אותנו כחלק מהתחייבויותינו
החוזיות ,ויהיו הבסיס לבדיקת עמידתנו בהתחייבויות כלפי המועסקים על ידנו
בביצוע השירות עבור החברה.

ד.

ידוע לנו כי חלה חובה לנקוב בסכומים שישולמו למועסקים ביחס לכל הרכיבים
שבטבלה למעט ביחס לרכיבים המצוינים ככאלו שישולמו למועסקים לפי ביצוע,
וכי החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא כללה את טבלת רכיבי השכר כשהיא
ממולאת כנדרש.

ולראייה באתי על החתום :

שם המציע______________________ :
תאריך ___________ :
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מס' ת 1ז  2ח 1פ_______________________ :

חותמת וחתימת המציע____________________ :

/

נספח א'

חברת ידידי בית גבריאל בע"מ
מכרז פומבי מס' 81.2/1.6
ביצוע עבודות אחזקה וניקיון בבית גבריאל שבעמק הירדן
טבלת רכיבי השכר
בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  ,5885 -להלן יפורטו רכיבי
השכר המינימליים שאשלם לעובדי:
מרכיב השכר

שכר
עלות
מינימלית לכל
עבודה
שעת
לעובד ניקיון

שכר בסיס
חופשה
חגים
פנסיוניות
הפרשות
(תגמולים)
פיצויי פיטורים
הבראה
מחלה
נסיעות
ביטוח לאומי
ותק
קרן השתלמות
סך הכל עלות שכר
מינימלית
עלויות נוספות הכרוכות בהעסקת עובדים לביצוע עבודות אחזקה וניקיון בבית גבריאל שבעמק
הירדן ,כולל רווח קבלני ₪ ___________ -לשעת עבודה1
ידוע לי כי המזמין הינו "גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק להעסקת עובדים על ידי קבלני שירות
בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים ,התשע"ג  ,588/ -וכי על מי שיועסקו על ידי במתן
השירות למזמין יחולו תנאי ההעסקה כפי שנקבעו בצו שפורסם מכוחו של החוק הנ"ל ,וכפי
שיעודכנו מעת לעת.

______________
הקבלן
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