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 זמני אדם כח העסקת שירותי לקבלת –247/2021 מס' הצעות לקבלת פניה

 

 יגאל צור-יאיר כוכב המקומית והמועצה סבא כפר עיריית של מיסודן השרון פלגי והביוב המים תאגיד
 287/19 מספר הצעות לקבלת פנה הליך במסגרת מחיר הצעות להגיש אדם כח חברות מזמינים בע"מ,

  השרון. הוד סבא כפר שפכים טיהר במכון זמני אדם כח קתהעס שירותי שעניינו

 להלן: מפורטים המבוקש האדם כוח דרישות

 במכון ה' -א' בימים 07:10 עד 22:40 משעה הלילה במשמרת צוות כאיש ישמש אשר עובד         .1
 חודשים. 9 על תעלה שלא קצרה לתקופה השרון הוד סבא כפר שפכים הטיהור

 עובד להציב החברה באחריות מתוכם לפחות עובדים שני של רשימה להגיש שיזכה מציעה על         .2
 השבוע. אמצע במהלך לילה משמרת בכל בלבד אחד

 לפחות אחת משמרת לבצע האדם כח חברת ידי על המוצעים העובדים ברשימת שנמצא עובד על         .3
 שבועיים. בכל

 כי יובהר להוראותיו. וישמע לו יסייע המכון, של קבוע עובד עם במשמרת יעבוד המוצב העובד         .4
 בתאגיד. עבודה נוהל פי על הלילה למשמרת קבועה עקרונית משימות חלוקת ישנה

 בשבוע רביעי יום סוף עד המאוחר לכל האדם כח חברת ידי על תסופק לשבוע העובדים מצבת         .5
 הקודם.

 תחילת לאחר והן מראש הן לקבלו ולסרב מסוימת ברמה אינו מוצע ובדע כי לקבוע יכול התאגיד         .6
 בנושא. טענות יהיו לא האדם כח ולחברת בעבודה, הצבתו

 האדם. כח חברת חשבון על הן סוציאלית זכות וכל העובדים של ההסעה או הנסיעה עלויות         .7

 במכון הבוקר בשעות  שעות מספר של הדרכה יעברו העבודה התחלת טרם המוצעים העובדים         .8
 ההדרכה(. את יספק )המכון

 

 
 

 הבאים: המצטברים הקריטריונים על עונים אשר מציעים רק זה למכרז הצעות ולהגיש להשתתף רשאים

 
 

 כדין הרשומה שותפות, או )חברה אחד משפטי תאגיד ע"י או ישראל תושב אחד פרטי אדם         .1
  תיפסל. - כאמור תוגש שלא הצעה בישראל(.

 כוח קבלני ידי על עובדים העסקת לחוק בהתאם בתוקף, אדם כוח קבלן רישיון בעל הינו המציע         .2
  .1996 – התשנ"ו אדם,

 כדין ותשלומים ניכויים מפריש המציע כי דין, עורך ידי על ומאומת ידו על חתום תצהיר המציא         .3
 הסדר ו/או קיבוצי הסכם לרבות דין, כל להוראת בהתאם הסוציאליות זכויותיהם להבטחת עובדיו עבור

 זכויות תצהיר להמציא המציע על זה בתנאי עמידתו הוכחת לשם ספק. הסר למען הרחבה. צו ו/או קיבוצי
 ה'. בנספח כמפורט עובדים

 זרים עובדים חוק לפי הבעביר דין בפסק שלו, הבעלים או ידו על שנשלט ומי הוא הורשע לא         .4
 -התשמ"ז מינימום, שכר חוק לפי ו/או 1991 -התשנ"א הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור
  ההצעות. להגשת האחרון למועד שקדמה בשנה ,1987

 
 

 התקשרות: תקופת

 "תקופת )להלן: ההסכם חתימת מיום חודשים תשעה של לתקופה הינה התקשרות תקופת         .1
 ההתקשרות"(. תקופת ההסכם/

 חודשים בתשעה ההסכם תקופת את להאריך הבלעדי דעתה שיקול עלפי רשאית תהא החברה         .2
 הארכה, בתקופת שיועסק חדש בעובד מטעמה העובד את תחליף והחברה  ובלבד פעם  בכל נוספים



 

 
 

 

 הארכה. תקופות 5 על יעלו לא הארכה תקופות מספר כאשר

 שרון, פלגי לתאגיד ולהפנותו sharon.co.il-rinata@palgey  למייל להפנות ניתן והבהרות לותשא         .3
 .15:00 בשעה 25/7/2021 ביום הינו שאלות לשאילת אחרון מועד מט"ש. אדם כח עבור

 להכניס יש המכרז בתנאי הנדרשים האישורים וכל הערבות המכרז, מסמכי כל בצרוף ההצעות         .4
 1/8/2021 – מ יאוחר לא , סבא כפר 22 התע"ש ברחוב שרון פלגי תאגיד של המכרזים לתיבת במעטפה

 אישית. במסירה תוגש ההצעה בצהרים. 12.00 בשעה
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