__________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
נספח  – A13מעודכן ליום 12.4.2016
תצהיר המציע בדבר רכיבי הצעתו
מכרז פומבי מס'  -11525הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון
ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד
אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ )להלן" :המציע"(
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .2שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לעובדי הניקיון ואחראי הנקיון שיועסקו בביצוע
שירותים נשוא מכרז זה ,יהא כמפורט בנספח התמחירי המצורף כנספח  A12למסמכי
המכרז.
 .3שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לעובד בתחום הניקיון עבור שעת עבודה ביום חול
רגיל )לא כולל זכויות סוציאליות( לא יפחת מ.₪ 25 -
 .4שכר היסוד השעתי שישולם על ידינו לאחראי ניקיון עבור שעת עבודה ביום חול רגיל )לא
כולל זכויות סוציאליות( לא יפחת מ.₪ 26.10 -
 .5עלות השכר למעביד לשעת עבודה של עובד ניקיון ,הכוללת את כל מרכיבי הזכויות
הסוציאליות המפורטים בנספח התמחירי המצורף כנספח  ,A11לא תפחת מ₪ 37.46 -
לשעה.
 .6עלות השכר למעביד לשעת עבודה של אחראי ניקיון ,הכוללת את כל מרכיבי הזכויות
הסוציאליות המפורטים בנספח התמחירי המצורף כנספח  ,A12לא תפחת מ₪ 38.97 -
לשעה.
 .7אנו מתחייבים לעדכן על חשבוננו את שכר עובדי הניקיון ואחראי הניקיון שיועסקו
בביצוע שירותים נשוא מכרז זה ,בהתאם להסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה ,וכל
חקיקה או צווים שיחולו בקשר להעסקת עובדי ואחראי ניקיון ,למשך כל חיי החוזה.
 .8אנו מתחייבים כי הצעתנו המפורטת בטופס ההצעה הכספית )נספח  (A1כוללת את עלות
השכר למעביד ,כמפורט בסעיפים לעיל )של המציע או של קבלן משנה מטעם המציע ,ככל

__________________________________________________________
אגף רכש והתקשרויות
ומוצע קבלן משנה לצורך מתן שירותי הניקיון בהתאם למכרז זה( ,כוללת גם רווח למתן
שירותי הניקיון המבוקשים במסגרת מכרז זה.
 .9זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________
שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
חותמת המציע _______________________

אישור
הריני

לאשר

כי

ביום

___________התייצב

בפני

עו"ד

__________

מרח'

_________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
,עו"ד

