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 9.2017אל: רוכשי מכרז 

 

 2הבהרה מס'  -ניקיון במשרדי החברהמכרז מסגרת למתן שירותי  מתןל 9.2017 מכרז: הנדון

 

למכרז שבנדון, בטור השמאלי מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1
  של הטבלה.

דרך אחרת, על ידי מי מטעם אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל  .2
המזמין או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים 
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב הבהרה 

 .ככל שיישלחו, זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו
ה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר האמור במכתב הבהרה זה אינו משנ .3

  .במפורש אחרת
על המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4

ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה לפסילת  המכרז

 .הצעת המציע

 

 סים"למתנ החברה והבהרות תשובות הבהרה תושאל סעיף ד"מס
"במכרז הניקיון שפרסמתם במחוז   1

חיפה במפרט יש דרישה לעובד 
 שעות לעומת  8תחזוקה למשך 

 4טופס הצעת מחיר אשר שם רשום 
שעות, אותו דבר לגבי מחוז צפון 

במפרט יש דרישה לעובד תחזוקה 
שעות ובטופס הצעת מחיר  4למשך 

 לא מופיע כלום"

 4 –עובד תחזוקה ל  נדרשבמפרט לאתר המשרדים בנשר 
 .ישצויין במפרט המקור א כפילשעות ו

 
 המציעעל  .נשמט מטופס ההצעה 10.4.2סעיף 

 לספק השירותים לאתר המשרדים בכברי
 )משרדי מחוז צפון( להגיש הצעת מחיר גם לעובד

 שעות חודשיות כמפורט במפרט  4תחזוקה שיועסק 
 .למשרדי ממוז צפון

 
גבי טופס ההצעה המתוקן יש להגיש על את ההצעה 

 המצורף בזה.
 

למחוז צפון.  עובד תחזוקה – 10.4.2מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן עם תוספת סעיף 
  לא תידון.  –הצעת מציע למחוז צפון שלא תוגש על גבי הטופס המתוקן  המצורף 

 
 

 בברכה,
 

 עלית בביוף
 מרכזת ועדת מכרזים

 



 

 

 מסמך ב'

 9.2017 מכרז פומבי

 מתוקן - הצעה והצהרת המציעטופס 

-------------------------------- 

 לכבוד:

 החברה למתנ"סים
 

 9.2017 'מסמכרז פומבי   הנדון:

 למתן שירותי ניקיון
 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי המכרז  .1

 לכך קבעתי את הצעתי. וכל הוראותיו ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם

לביצוע  הדרושים והכישורים הכשירות, הרישיונות, ההיתרים ,הידע, הניסיון, המומחיות בעל הנני .2

 .המכרז מסמכי לכל בהתאם המכרז, נשוא העבודות

אני מציע לספק את שירותי הניקיון בהתאם להוראות מסמכי המכרז במחירים )לא כולל מע"מ(  .3

 הצעת המחירים שבהמשך.המפורטים והנקובים בטבלת 

המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא  .4

)ואשר מצורף המכרז על פי תנאי המכרז ובהתאם למפרט הקבוע לכל אתר בו ממוקמים המשרדים 

 .להצעתי( 1-5'ג כמסמך

וידוע לי כי החברה רשאית להאריך את תוקף  19.07.2017הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד ליום  .5

 ימים נוספים. 90 -הצעתי ב

 אני מצהיר בזאת כי: .6

במסמך  כמפורט ,למכרז ההצעה הגשת לצורך הנדרשים המקדמיים התנאים בכל עומד הנני .6.1

 הכלכלה משרד דרישות בכל זה מסמך א'( ובכלל(למשתתפים  והוראות המכרז תנאי

 החשב הוראות זה ובכלל לרבות ההתקשרות לנושא הרלוונטיות והתעשייה והחשב הכללי

 העסקת בחוק הכלולות ההוראות כל כי לי וידוע המכרז כמסמך יב' למסמכי שצורפו הכללי

 פי ועל 2013 ג"תשע ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות ידי קבלני על עובדים

 ג"תשע ציבוריים בגופים והניקיון השמירה בתחומי שירות קבלני ידי על העסקת עובדים צו

 מהוראות בתחום הינן חלק הקיבוצי להסכם בנוגע הניקיון בענף ההרחבה פי צו ועל 2013

 .וההסכם המכרז

 ביקרתי באתרים בהם מיועד להינתן השירות וביחס אליהם מוגשת הצעת המחיר. .6.2

 שיקול דעתה. ידוע לי כי החברה רשאית לפצל את העבודות בין מספר מציעים לפי .6.3

ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא רשאית  .6.4

 לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל המכרז.



ידוע לי כי החברה רשאית להוסיף על השטחים המפורטים או להפחית מהם ואף לגרוע  .6.5

 היחסחיר השירות על פי במקרה כזה יעודכן מ וכיאתר ממשרדיה והכל על פי צרכיה, 

 .בהתאם ההקטנה או ההגדלה חלקי השטח לכל המוצע המחיר שבין

 כן ידוע לי כי החברה תהא רשאית לשנות את כתובת המשרדים במהלך ההתקשרות. .6.6

להצעתי מצורפים כל המסמכים, התצהירים והאישורים הנדרשים, לרבות הערבות  .6.7

 הבנקאית, אשר פורטו במסמך א' למסמכי המכרז.

ימי עסקים  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת בתוך  .7

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 לחתום על ההסכם ולהחזירו לחברה כשהוא חתום כדין. .7.1

להמציא לחברה ערבות בנקאית חתומה, בנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי המכרז,  .7.2

 ההסכם כמפורט בהסכם.להבטחת קיום תנאי 

להמציא את אישור קיום הביטוח בנוסח המצ"ב כמסמך ז' למסמכי המכרז, כשהוא חתום  .7.3

 על ידי חברת הביטוח.

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע  8ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .8

המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם את העבודות והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

 מציע שהצעתו דורגה שנייה ולמסור לו את ביצוע העבודות.

 לתנאי המכרז 3.4בהתאם לסעיף  להלן פירוט ניסיוני .9

 

 שם הלקוח מס'

, העבודה תיאור
 ר"במ לרבות היקפה

ובמספר 
 מקומות/המבנים

מועד תחילת  
מתן השירותים 

 חודש ושנה –

מועד סיום מתן 
 –השירותים 
 חודש ושנה

 איש הקשר אצל הלקוח 
 תפקיד שם, טלפון ומייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

 להלן הצעתי: .10

התמורה החודשית שתשולם לי עבור השירותים נשוא מכרז זה בהתאם להוראות המפרט 

בהתאם לסכום המפורט להלן לצד כל להצעתי, הינה  1-5הספציפי לכל אתר המצורף כמסמך ג'

 .)המחירים אינם כוללים מע"מ(.אתר ביחס אליו מוגשת הצעתי

 



 הצעת מחיר לשירותי ניקיון משרדי מחוז דרום ומשרדי תוכנית קרב .10.1

 מ"ר. 300שטח משרדי המחוז   באר שבע ,3רח' חיים יחיל כתובת ושטח:                                       

   התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי הניקיון בכלל השטח בהתאם למפרט  .10.1.1

 לחודש בתוספת מע"מ.₪ האתר הינה _________ 

שעות שבועיות בהתאם  4התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי תחזוקה  .10.1.2

 לחודש בתוספת מע"מ.₪ למפרט הינה ______ 

 

 בלוד ומשרדי תוכנית קרבהצעת מחיר לשירותי ניקיון משרדי מטה החברה  .10.2

  מ"ר  2,100שטח משרדי מטה החברה  –לוד 4המלאכה כתובת ושטח:                

 מ"ר  150לוד. שטח משרדי תוכנית קרב  6המלאכה                                     

 מ"ר. 2,250ובסך בכל                                       

 

המבוקשת למתן שירותי הניקיון בכלל השטח בהתאם למפרט התמורה החודשית  .10.2.1

 לחודש בתוספת מע"מ₪ האתר הינה _________   

 

 הצעת מחיר לשירותי ניקיון משרדי מחוז חיפה    .10.3

 מ"ר 200, נשר. שטח משרדי המחוז 16ושטח: רחוב דבורה הנביאה  כתובת

בהתאם למפרט       התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי הניקיון בכלל השטח  .10.3.1

 לחודש בתוספת מע"מ₪ האתר הינה _________ 

שעות שבועיות בהתאם  4התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי תחזוקה  .10.3.2

 לחודש בתוספת מע"מ.₪ למפרט הינה ______ 

 

 הצעת מחיר לשירותי ניקיון משרדי מחוז צפון   .10.4

 מ"ר 280ושטח: קיבוץ כברי. שטח  כתובת       

החודשית המבוקשת למתן שירותי הניקיון בכלל השטח בהתאם למפרט       התמורה  .10.4.1

 לחודש בתוספת מע"מ₪ האתר הינה _________ 

שעות שבועיות בהתאם  4התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי תחזוקה  .10.4.2

 למפרט הינה ____________ לחודש בתוספת מע"מ. 

 

 ביישוב שורשיםתוכנית קרב הצעת מחיר לשירותי ניקיון משרדי    .10.5
 מ"ר 300ושטח : מושב שורשים כברי. שטח  כתובת              

  התמורה החודשית המבוקשת למתן שירותי הניקיון בכלל השטח בהתאם למפרט        .10.5.1

 לחודש בתוספת מע"מ₪ האתר   הינה _________ 

 

נשוא  את ביצוע כל השירותים יםכוללבהם נקבתי לעיל ביחס לכל אתר  הסכומיםכי ,הנני מצהיר  .11

 כל וכן במסגרתן,  המתבצעות , ולרבות כל פעולה ומטלה נלוותובהתאם לכלל הוראותיו המכרז



 תמורה נוספת לכל זכאי אהיה לא וכי הדרושים והטואלט הניגוב וניירות הניקיון הציוד וחומרי

 .אלה מלבד מע"מ לסכומים

 

 

 

 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...............................  .......................................שם המציע: 
 

תאריך: .............................................  כתובת: ............................................

   
 

 חתימה: ...........................................

 

 

 
 

 כשהמציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

 

 רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו ה"ה אני הח"מ __________________ עו"ד / 

. _________________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 2. _______________, 1

 התאגיד המציע.

 

 

___________       _______________________ 

 חתימה וחותמת        תאגיד 

 

 

 

 

 

 

 

 


