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22/10/2020 

לאספקת שירותי ניקיון ותחזוקה למטה ולמחוזות החברה  -5.20מכרז פומבי מס' : הנדון

 למתנ"סים

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת  .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 ציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת המ

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

מספר 

 סידורי

 התשוב שאלה נוסח קיים סעיף עמוד

לא תשלם  5.3 45 1
החברה כל סכום 

נוסף לנותן 
 השירות.

מה לגבי תשלומים 
שעל פי הוראות  

חשכ"ל משולמים 
ע"פ הביצוע האם 

 ישולמו גב אל גב

יעודכן  תעריף ההתקשרות
ככל שיהיו  שינוייםל בכפוף

 שכר ברמתמעת לעת 
 שכר חוקהמינימום לפי 

 1987-מינימום, תשמ"ז
 של רשמי לפרסום ובהתאם

 .לנושא מוסמך גורם
 לקבלן יינתן העדכון

העסקת שעות ל בהתאם
. לטובת ועלבפ העובדים

האמור החברה רשאית 
 רשימהלדרוש מהקבלן 

 בצירוף העובדים של שמית
חשבון. יובהר  רואה אישור

כי הקבלן מתחייב להעביר 
תוספות אלו לעובדיו 

 במלואן. 

רכיבים שאינם שכר עבודה 

 .לא יישאו כל הצמדה -

לא תשלם  5.3 45 2
החברה כל סכום 

נוסף לנותן 
 השירות.

היה ואין 
תשלומים גב אל 

גב, לאור הוראות 
החוק וההסכם 
הקיבוצי בענף 

הניקיון, אנחנו 

במחוזות צפון, שורשים 

כיום לא  –וחיפה והעמקים 

קיימת התקשרות של 

החברה עם קבלן כוח אדם 

 לשירותי ניקיון.

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
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להעסיק  מחויבים
עובדים ותיקים 

המעוניינים 
להמשיך ולעבוד 

לכן כדי שנוכל 
לחשב את עלותם 
מחובתכם למסור 

לנו את נתוני וותק 
 העובדים .

 

 –במחוזות מרכז ודרום 

הניקיון נתוני ותק עובדי 

כפי שנמסר בהצהרת הספק 

 הנוכחי, הינם כדלקמן:

-עובדים בעלי ותק החל מ 6

1/9/2020. 

עובדת אחת בעלת ותק של 

 כשנתיים.

יובהר כי נתונים אלה 

נכונים למועד פרסום קובץ 

תשובות זה, וכי החברה 

 אינה מתחייבת לאמיתותם 
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45 5.3 

לא תשלם 
החברה כל סכום 

נוסף לנותן 
 השירות.

מהעולה במסמכים 
אין הצמדה 

למחיר, ע"פ החוק 
חל אסור על 

העסקת קבלן 
במחיר הפסד, 

מאחר ומתח 
הרווחים בענף 

גבולי מאוד 
והמרכיב העיקרי 
במחיר הינו שכר 

שהשינויים בו 
אינם ניתנים 

לחיזוי  היה ויחולו 
בו שינויים עשוי 
להיווצר הפסד. 

ע"פ הוראות 
המכרז האופציה 
לחידוש / התרת 

כם רק בידכם ההס
ולאור זאת אנו 

מבקשים להוסיף 
מנגנון הצמדה 

כמקובל במכרזי 
 ניקיון.

 1ראה תשובה לשאלה מס' 

4 

18,20
,22,2

4,26 
6 

הכלים המיכון 
 והחומרים

לצורך חישוב עלות 
טואלטיקה אני 

מבקש לקבל פירוט 
עבור כל אתר של 

כמות עמדות 
שירותים, כמות 

אסלות , כמות 
מטבחונים וכמות 

ממוצעת יומית  

: כמות ממוצעת מחוז מרכז 

עובדים  150יומית של  

מטבחונים,  7ומבקרים.  

 1,משתנה  12אסלות 

: ממוצע יומי כ מחוז דרום

 עובדים ואורחים 20

 .אסלות 3מטבחונים,  2 
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של עובדים 
 ומבקרים

 מחוז חיפה והעמקים:

עובדים  25ממוצע יומי כ 

 ואורחים

 אסלות ומשתנה אחת 5

 אחד מטבחון

ממוצע יומי כ  מחוז צפון:

 עובדים ואורחים 25

 מטבחונים 2אסלות  2

 25ממוצע יומי כ  שורשים:

 עובדים ואורחים.

אסלות  4 ,1מטבחון 

 )מתוכננת אסלה נוספת(

יובהר כי כמות העובדים 

כאומדן והאורחים מוצגת 

, אין משוער בלבד

התחייבות להיקפים 

כלשהם, מטבע הדברים 

להשתנות הנתונים עשויים 

 מדי יום. 
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18,20
,22,2

4,26 
13,14 

דגשים לניקיון 
 תקופתי

מבקש לקבל פרוט 
באיזה אתר 

החלונות נגישים 
לניקוי ובאיזה 

מהאתרים נדרש 
צוות מקצועי וציוד 

כמו במת הרמה, 
אוסמוזה או 

 סנפלינג

הכל נגיש. קירות מסך  בלוד

בסנפלינג ינוקו מבחוץ עי 

 בעלי הבניין

דרום, חיפה במחוזות  

  - והעמקים, ומחוז צפון

 הכל נגיש.

מתאפשרת  -שורשים

נגישות בעזרת מוט ארוך 

 ללא במות הרמה.

6 

3 7 

השירותים 
מחולקים לפי 
מחוזות, מציע 

רשאי לגשת 
למחוז אחד או 

יותר לפי בחירתו 
)יש לסמן בנספח 

ו' הצעת מחיר 
את המחוזות 

אליהם 
מתייחסת 

 ההצעה(

למרות האמור 
זה נבקש בסעיף 

לחדד את הנושא. 
במידה ומציע יציע 
רק מחוז אחד לא 

 תהיה בעיה?

ניתן לגשת למחוז אחד  

 בלבד.
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4ב  2  

 -שירותי תחזוקה
מדובר על 

עבודות אחזקה 
כלליות קלות 
אשר נדרשים 

בנוסף לשירותי 
הניקיון, רק 
במחוז חיפה 

והעמקים 
 ובמחוז צפון

האם תוכלו לפרט 
יותר מהם שירותי 

ה שהעובד התחזוק
של המציע צריך 

לבצע? ובנוסף, 
האם צריך להציב 

עובד נוסף עבור 
 התחזוקה?

עבודות התחזוקה מצוינות 

בסוף המפרט ביחס לכל 

 מחוז. 

ככלל, העבודות הינן ברמה  

שאינה  דורשת מיומנות 

ייחודית. לרוב יבוצע שימוש 

בכלי עבודה ידניים כמו 

מקדחה/מברגה, פתיחת 

קצועי, סתימות ללא ציוד מ

שטיפת מסנני אוויר, צביעה 

 ותיקוני צבע וכיוצ"ב

 

שעות העבודה בהן יבוצעו 

שירותי תחזוקה הינן בנוסף 

 –לשעות שירותי הניקיון 

 3עמוד  10ראה סעיף 

 למסמכי המכרז. 

אין מניעה כי עובד 

התחזוקה ישמש גם כעובד 

הניקיון ובלבד שעונה על 

 דרישות המכרז. 
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18 
בכל  3

המפר
 טים

החלונות ינוקו 
פנים וחוץ אחת 

 10-לחודש עד ה
 לכל חודש

האם החלונות 
נפתחים כלפי פנים 
בכדי שנוכל לנקות 
מבחוץ ו/או צריך 

לקחת בחשבון 
ניקיון חלונות 

 בגובה?

לא נדרש ניקיון בגובה בכל 

 המחוזות.

9 

9 6 

המחירים לא 
יהיו צמודים 
למדד או לכל 
 הצמדה אחרת

יש להצמיד את 
המחירים 
לעדכונים 

ושינויים בשכר 
המינימום במשק 

 הישראלי

 1ראה תשובה לשאלה מס 

10 

18-27 
מפרט 
העבו
 דה

יש לספק מוצרי 
נייר 

וטואלטיקה 
 ע"פ המפרט

נבקש לדעת את 
אומדן כמות 
המשתמשים 

)עובדי החברה 
+מבקרים( בכל 

סניף, או לחלופין 
אומדנים לצריכה 

כיום של מוצרי 

 

ראה תשובה לשאלה מספר 

 לעיל.  4
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הנייר 
 והטואלטיקה.

11 

20 9 

באתר הראשי 
בלוד יש לספק 
 מכונת שטיפה

 "רחבה"

נבקש לדעת את 
גודל או סוג 

מכונת השטיפה 
בהתאם 

למסדרונות 
 הרחבים באתר.

המכונה הנדרשת תענה 

לצורך של ניקוי המסדרונות 

באתר, ניתן להגיע לסיור 

ולהתרשם. הספק הסוללות 

יהיה בהתאם לשטח הנדרש 

 לניקוי. 
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ותק 
עובדי 
הניקי
 ון

 

 

כידוע, לוותק 
העובד השפעה 

קרדינלית על 
רכיבי מפתח 
בערך השעה 

,מעבר לתוספת 
השעתית 

הקבועה בגין 
הוותק, כדוגמת 

הזכאות ימי 
להבראה וימי 

חופשה. הואיל 
ובעת חילופי 

מעסיקים, חיי 
המעשה כי חלק 

ניכר מעובדי 
הניקיון עתידים 
להישאר במקום 
עבודתם, נבקש 

לדעת מהו הותק 
הנוכחי של עובדי 
הניקיון בחצרות 

ראה  הבנק.
בהקשר זה את 

.ב 7הוראה 
בהסכם קיבוצי 

בענף הניקיון 
 .7035/13מס' 

  2ראה תשובה לשאלה מס' 
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 הבהרות נוספות

 
 ההוראות המפורטות להלן יתווספו לכללי המכרז : 

 
 אומדן  .1

 ות.שאית לערוך אומדן טרם המועד האחרון להגשת הצעהחברה ר
תהא רשאית לבחון את ההצעות ביחס לאומדן ולנקוט בכל פעולה שהיא המותרת על פי  חברהה

 .הגשת הצעה למכרז תהווה הסכמת המציע לכך .דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי
הצעה אשר תסטה באופן ניכר מהאומדן, כלפי מעלה או מטה, או ממחירי ההצעות האחרות או 

יעלה חשש כי ההצעה אינה מקיימת את ו/או  כי הוא סביר והוגן חברהמהמחיר שסבורה ה
תהא רשאית, אך לא  החברה ,רכיבי השכר בהעסקת עובד ניקיוןכלל לעניין הדרישות המינימליות 

 .חייבת, שלא לקבלה
 

 , כדלקמן: נוסף לסיור יםמועדנקבעו  .2
 
 .מאוד צתחובה אך מומל הסיור אינהשתתפות בה

 )כתובת כל מחוז מופיעה במסמכי המכרז(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -תזכורת 

 לכל המאוחר. 13:00בשעה  5/11/2020 נדחה ליום מועד הגשת המכרז 

 
 רז.גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 .ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 
 

 :____________________תאריך חתימת המציע:_________________ 
 
 
 

 סיור המועדי  המחוז 

 09:30בשעה  26/10/2020 מחוז מרכז  –מטה החברה 

 מחוז דרום

 

 12:00בשעה  26/10/2020

 10:00בשעה  27/10/2020 חיפה והעמקים 

 11:30בשעה  27/10/2020 )שורשים(  משרדי תכנית קרב

 13:00בשעה  27/10/2020 מחוז צפון


