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 כ"ז תמוז, תשע"ו 
  2016אוגוסט,  2 

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי
  

  א.ג.נ.,
  

מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות סיור   31.7.2016מציעים מיום  מפגש פרוטוקול: הנדון
במשרדים, שטחים חיצוניים  , בטרמינל , סבלות ואחזקהלמתן שירותי ניקיון 0702016//000223/

  , עבור רשות שדות התעופהשדה התעופה על שם אילן ואסף רמוןואזורי התמך ב
  

    :נציגי החברות  :משתתפים
  בע"מ" 2002אחזקות א. דינמיקה "    
  "בע"מ ) 1995התאמה השמה ומידע( "    
  ") בע"מ1986שלג לבן ("    
  "בע"מ "י.ב שיא משאבים    

  "מ"איי אס אס שירותי ניקיון בע"
  "עמישב בע"מ"

  " רם ק.ר.מ סחר בינלאומי בע"מ"
      
  ר' תחום מנהלת המעבר לרמון  -  חיים אלימלךמר   :שדות התעופה נציגי רשות  

  אחראי תפעול ש"ת אילת ועובדה   -  טובל מר דני
  רפרנט רכש בכיר  -  מר בני צלח    
  רמ"ח ביטוח  -  גב' איה אבן טוב    

  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותותיקונים  דגשים .1

 25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: "
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנה" לטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן:

. כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות לרבות תכולת השירותים שיינתנו למשתתפים את עיקרי המכרז
  ודגשים נוספים, כדלקמן:

 אופןלים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1
כמויות  ,עובדי המציע הזוכהלכלל  ,כמפורט בנספח ה' לחוזה ,אישור ביטחוני הנדרשהמתן השירות, 

 יניקוחומרי העובדים השונות הנדרשות בפילוח ימי ושעות השבוע, החומרים והציוד הקל והכבד, 
עולי) הנדרש כמפורט בחוזה ובנספחיו, לרבות בנספח א' (הנספח התפ ומוצרי הנייר לסוגיהם השונים

 לחוזה. 

ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך  .1.2
 הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות  והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל  .1.3
הדרכה לעובדיהם טרם תחילת מתן השירותים כנדרש באמצעות הגורמים מחויבותם לרבות מתן 

 המקצועיים מטעמם לנושא זה.

 מתן במקומות מהשירות הנדרשים והדגשים השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .1.4
 .השירות

, לחוזה  5לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  14ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .1.5
הוסבר אופן תחילת מתן השירותים לתקופות השונות וכן אופן מתן ההודעות על ידי מנהל החוזה על 

במועד הנקוב בסעיף מתן הודעה הזוכה לתחילת מתן השירותים בכל תקופה לרבות זכותו של המציע 
 לביטול החוזה.

בגין רכיב גילום הוסבר בהרחבה מנגנון אספקת הארוחות על ידי המציע לעובדיו ואופן התשלום  .1.6
 לחוזה. 28 –ו  9.14הארוחות והשינויים בו במהלך תקופת החוזה כנקוב בסעיפים 

תנאי  ואזורי השירות הנדרשים, הוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין השירותים הנדרשים .1.7
 8העסקת העובדים אשר יועסקו מטעם המציע הזוכה במתן השירות, המפורטים, בין היתר, בסעיף 

העסקת  חוקל בהתאם לחוזה, לרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכה 9 -וסעיף לטופס ההזמנה 
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העסקת  ולצו 2013- עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג
, עלות שכר 2013-עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

והן התמורה שתשולם למציע הזוכה בגין  לעובדהן מינימאלית, הפרשות פנסיוניות, אופן התשלום 
שלומים עבודה בשבתות, חגים וימי מנוחה, דמי הבראה, דמי מחלה, תוספת ותק, מענק מצוינות, ת

, הפסקות, הסעות, ארוחות, מדים וביגוד, עבודת מפקח המציע הזוכה, אספקת ציוד משתנים
וכל יתר התחייבויות המציע  בנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזהולחוזה  17והחומרים כנקוב בסעיף 

 הזוכה כנקוב במסמכי המכרז.

תחייבויות המציע הזוכה במסגרת הצעתו את כלל ה כי המציע נדרש לשקלל ניתן הסבר מורחב .1.8
לעובדיו (ובכללם העובדים שיועסקו בביצוע העבודות המיוחדות) לרבות זכויותיהם הסוציאליות בהם 
המציע הזוכה מחויב על פי דין וכן כמפורט בחוזה ולרבות כל המחויבויות האחרות בחוזה וזאת לכל 

ביחס לעבודות המיוחדות  עהמצי , כי הצעתהובהר מהאמור לעילמבלי לגרוע תקופת ההתקשרות. 
 ובהסתמך, והיקפן אלה מיוחדות עבודות במסגרת הנדרשים השירותים את ובחן שבדק לאחרתינתן 

 בטבלה כאמור הצעתו, בהתאם). הכספית ההצעה בטופס 5' מס בטבלה 5 בעמודה(כמפורט  ניסיונו על
 של שכרם תשלום זאת ובכלל המיוחדות העבודות ביצוע בגין הצפויות ההוצאות כל את תכלול 5' מס

זכויותיהם הסוציאליות, כנדרש על פי הוראות הדין ובחוזה, וגלום בה גם רווח (כולל  לרבות העובדים
שולי ביטחון) בשיעור אשר יאפשר לו להמשיך ולספק את העבודות המיוחדות, כאמור בהסכם זה, 

 למשך כל תקופת החוזה.   

 לרבות תנאי הצמדת התמורה.  ,והתמורההמוסכמים יים ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצו .1.9

 למתןמחיר  הצעתתן ילאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ל הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.10
הנדרש כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס ההצעה הכספית. כמו כן הוסבר בהרחבה אופן הגשת שירות ה

כמפורט בטופס ההזמנה וכן לעבודות המיוחדות ורווח  להוצאותההצעות וכי על המציע להגיש הצעתו 
כמו כן הובהר והודגש כי על המציע לתמחר את כלל הרכיבים הנדרשים  וטופס ההצעה הכספית.

 .בטופס הזמנת ההצעות וטופס ההצעה הכספית בהרחבה לתמחור כמפורט

 ולכתובף להצעה הקפדה יתרה במסמכים שיש לצר להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.11
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף 

הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של  .1.12
  לטופס הזמנת ההצעות. בנספח ו'הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 לחוזה . בנספח יב'כנקוב  "ממע לצורך אילת אזור תושב כעוסקהקבלן  רישוםהובהר נושא  .1.13

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  5.9.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .1.14
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  22.8.2016

וזאת בהתאם להוראת  לא יתקבלו ולא ידונולטופס ההזמנה,  5.9.2הנקובים בסעיף  מועד והשעהה
 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20תקנה 

עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב על  .1.15
 .מסמכי המכרזפי מספורם הקבוע בקובץ 

ההצעות יש לטופס הזמנה  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.16
 .1971- [נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,להגיש כשהם מקוריים

 12כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .1.17
 לטופס ההזמנה.

 הוסבר בהרחבה כל נושא הבטיחות על פי המפורט במסמכי המכרז. .1.18

, המציע הזוכה מתחייב לשלם לעובדים אשר יועסקו לחוזה 9הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.19
או שעות נוספות גמול בגין כולל אשר אינו (שכר לשעה בסיסית  מטעמו במתן השירותים נשוא המכרז

ה ימי המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זעבודה בבגין 
, ובכלל זה להפריש ולשלם בגין כל שעת עבודה את כל הרכיבים והתנאים הסוציאליים )החוזה

לטופס ההצעה הכספית. כן מחויב המציע  1הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט בנספח 
לפי ערך לשעת עבודה שלא יפחת משכר הזוכה לשלם לעובדיו שיועסקו על ידו במתן השירותים, 

 בתחומי שירות קבלני ידי על עובדים העסקת בצוקבוע ש כפי, לעובד ניקיון שעת עבודהלהמינימום 
על פי הגבוה  ,הידוע במשק המינימום כראו ש 2013- ג"ע, תשציבוריים בגופים והניקיון השמירה
  .מבניהם
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שכר לשעה בסיסית ביחס לעובדים שיועסקו על ידי המציע הזוכה במתן השירותים (למעט העובדים ה
 .לחוזה 9.1.1הינו כמפורט בסעיף  שיועסקו על ידי המציע הזוכה בביצוע העבודות המיוחדות)

הינו  שכר לשעה בסיסית ביחס לעובדים שיועסקו על ידי המציע הזוכה בביצוע העבודות המיוחדותה
 .לחוזה 9.1.2כמפורט בסעיף 

קבלני  צוככל שיעודכן שכר המינימום לעובד ניקיון ו/או לאחראי ניקיון על פי הובהר והודגש כי 
(לפי העדכון לחוזה  9.3 ו/או שכר המינימום במשק ו/או על פי הוראות הדין כהגדרתן בסעיף שירות

ועל פי העדכון שכר המינימום לעובד ניקיון ו/או אחראי ניקיון (לפי העניין) עולה על  הגבוה ביניהם),
יעדכן בהתאם המציע הזוכה, באופן  שכר המינימום הקבוע נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה,

מיידי החל ממועד תחולת העדכון כאמור ובהתאם לו, את שכר המינימום בגין העובדים המועסקים 
במתן השירותים, כאשר לשכר המינימום המעודכן כאמור יתווספו התוספות הנקובות בטבלה 

(למען הסר ספק, תוספות כאמור לא יחולו ביחס לעובדים המועסקים בביצוע  לחוזה 9.1.1שבסעיף 
 העבודות המיוחדות). 

תחייב כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא להצהיר ונדרש לההמציע הזוכה הובהר והודגש כי 
הנקובה בהם בגין עובדיו אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, לא תפחת מעלות השכר המינימאלית 

"), והכל כמפורט בהצעה הכספית ובנספח עלות השכר המינימאלית(להלן: " בטופס ההצעה הכספית
להצעה הכספית, הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות השכר המינימאלית עבור מקצועות השירות  1

 השונים.

שכר בעלויות הזכויות הסוציאליות הכלולות בעלות ה לשאתהמציע הזוכה עוד הובהר כי על 
המינימלית גם ביחס לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות המיוחדות, והכל בהתבסס על השכר 

זאת מבלי לגרוע מיתר  לחוזה 9.1.2 לשעה בסיסית כהגדרתו ביחס לעובדים כאמור בסעיף
התחייבויותיו של המציע הזוכה לשאת ולשלם כלפי עובדיו במלוא התשלומים ולתן את מלוא הזכויות 

עבודות על פי הוראות הדין והסכם זה. התמורה היחידה שתשולם למציע הזוכה בגין ביצוע ה
לטופס ההצעה הכספית, ועל המציע הזוכה לתמחר את כל  5המיוחדת היא התמורה הנקובה בטבלה 

 כאמור. 5העלויות הכרוכות בגין העסקת העובדים כאמור במסגרת התמורה הנקובה בטבלה 

צהיר נדרש לה המציע הזוכהמכוח החוזה,  המציע הזוכהלגרוע מהתחייבויות  מבליהודגש כי 
לכל הפחות את הרכיבים הבאים, , אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים לעובדיםשלם תחייב ללהו

, כפי לחוזה 9.3 כהגדרתן בסעיף אשר ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין
עבודה, תוספות יוקר, תוספת ענפית, תוספת וותק, מענק מצוינות, שי -שיהיו בתוקף מעת לעת: שכר

ים, ביטוח לאומי, חופשה שנתית, חופשות מיוחדות, בגדי עבודה, דמי הבראה, גמול לחגים, דמי חג
(לרבות יום הבחירות  בגין שעות נוספות, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית / בחגים / בימי שבתון

, הוצאות נסיעה או הסעות בהתאם להוראות הדין, דמי מחלה והפרשות פנסיוניות (כמפורט לכנסת)
למען הסר כל ספק, כל רכיבי . )לחוזה 9.20ולקרן השתלמות (כמפורט בסעיף  )לחוזה 9.19בסעיף 

  השכר שבמהותם הם מבוססי שכר עבודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית.

על אף האמור לעיל, ככל שיותקנו תקנות או צווים או שיחול שינוי בהוראות הדין (כהגדרתן ובהר כי ה
ו/או ישנו ו/או יעדכנו את  לחוזה 9.1.5) אשר יקבעו רכיבים שאינם מנויים בסעיף לחוזה 9.3בסעיף 

באופן מידי את עלות השכר  של הרכיבים האמורים, יעדכן המציע הזוכה גובהם או שיעורם
המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני השירותים ובגינם, כך שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות 

  . מוראו בצווים כא

לאחראי ניקיון על פי הוראות צו העסקת עובדים על ידי  שכר המינימוםהמציעים כי  עתהובא לידי .1.20
המציעים  .לש"ע₪  26.35 - ל 1.7.16עודכן החל מתאריך לש"ע, ₪  26.09שעמד על קבלני שירות 

שכר זה יעודכן נדרשים להגיש הצעתם על גבי טופס ההצעה הכספית כפי שהוא מבלי לבצע בו שינוי. 
  הזוכה במכרז.המציע בחוזה בעת החתימה עם 

בהתאם להוראות כי המציע הזוכה מתחייב  לחוזה 9.13הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.21
החוזה, המציע הזוכה מתחייב כי מהשכר לשעה בסיסית, וכן משכרם החודשי הכולל של כל אחד 

שוא המכרז, לא ינוכו כל תשלומים או פיקדונות, מכל מהעובדים שיועסקו מטעמו במתן השירותים נ
סוג או מין, לרבות בגין ארוחות, ביגוד, הסעות ושי לחג וכן מס הכנסה ביטוח לאומי, דמי ביטוח 
בריאות ומע"מ (ככל שיחול) בגין ארוחות, ביגוד, הסעות וכיו"ב, וכי המציע הזוכה יגלם שווי הטבות 

המותרים בניכוי הם אך ורק תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי,  אלו לעובדים. התשלומים היחידים
 דמי ביטוח בריאות והפרשות להסדר הפנסיוני וקרן השתלמות על השכר אשר יגיע לעובד. 

לחתום על חוזה עבודה עם כל  שהמציע הזוכה יידרלחוזה,  9הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף   .1.22
העסקתו של העובד ותקופת ת. החוזה יפרט את כל תנאי אחד מעובדיו אשר יעסוק במתן השירו

העסקתו, כולל שכרו וזכויותיו, באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי המציע הזוכה בקשר 
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למחויבויותיו כלפי עובדיו הקבועות בחוזה שבין הרשות למציע הזוכה. בנוסף, המציע הזוכה ימסור 
ו במתן השירותים נשוא המכרז, טופס ההודעה לעובד לידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על יד

ולהליכי מיון  (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה חוק הודעה לעובד בהתאם להוראותבדבר תנאי עבודתו, 
 לעיון הודעה תומצא עברית קורא שאינו לעובד. ("חוק הודעה לעובד") 2002- ), תשס"בוקבלה לעבודה

 והבין אותה קרא, ההודעה את קיבל לפיה העובד מטעם הצהרה תשולב בהודעה. לו המובנת בשפה
 העבודה תנאי זה ובכלל, דין פי על הנדרשים הפרטים את יכלול לעובד ההודעה טופס. תוכנה את

 דין פי על כנדרש לעובדו יודיע הזוכה המציע. הזוכה המציע לבין הרשות שבין בחוזה המפורטים
 .אלו עבודה בתנאי שינוי כל על, ובהתאם לקבוע בחוק הודעה לעובד

ו/או תקופת ההארכה (ככל המציע הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות הובהר, כי  עוד .1.23
לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים נשוא המכרז, אחר כל האמור  שתחול)

קיבוציים הכלליים, לרבות האמור בהוראות ההסכמים ה, לחוזה 9.17 כמשמען בסעיף  בהוראות הדין
בוצי אחר ו/או צו הסכם קי ו/או כלשבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות 

 . הרחבה שחל עליו

המציע הזוכה מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא לחוזה , 9.18על פי הוראות סעיף  לפיכך,
ימים  30 - ימים ממועד חתימת החוזה בין המציע הזוכה לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מ 30 - יאוחר מ

לפני תחילת תקופת ההתקשרות, אישור מטעם ארגון חברות הניקיון בישראל או מטעם הארגון 
ם התאחדות החברות וקבלני האחזקה והניקיון בישראל, הארצי של חברות הניקיון בישראל או מטע

כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו לבין העובדים החל על העובדים 
אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז, אשר אינו גורע מהאמור בהוראות הדין ו/או 

הובהר והודגש נושא בדיקות השכר אשר תבצע נף הניקיון. בהסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה בע
 לחוזה. 9.24  הרשות או מי מטעמה במהלך תקופת החוזה הכול כמפורט בסעיף

המציע הזוכה יבטח כל אחד מהעובדים אשר  , לחוזה 9.19 בסעיף המפורט פי על כי, והודגש הובהר .1.24
כל אחד מהעובדים הפרשות לייב להפריש יועסקו על ידו במתן השירותים בביטוח פנסיוני, והוא מתח

מיום  על חשבונו וכן לנכות משכרם של כל אחד מהעובדים, וזאת החל מלאות ופיצויים להסדר פנסיוני
ועל שמו  תאישילקופה  של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים, עבודתו הראשון

, הפרשות בשיעורים אשר לא יפחתו מהשיעורים הנקובים בטופס לחודשאחת  של בתדירותשל העובד, 
בתקופת  נויעודכשעל פי הוראות הדין, לרבות צו קבלני שירות, ככל מובהר, כי ההזמנה והחוזה. 

ולהפריש לעדכן  מתחייב המציע הזוכה ,לעיל כאמוראיזה משיעורי ההפרשות הנקובים  ההתקשרות
  עודכנים כאמור, באופן מיידי. לעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המ

וצו קבלני שירות, ההפרשות לפיצויים כאמור  מובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירות כמו כן
בסעיף זה לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי האישור הכללי 

. מובהר, כי המציע הזוכה יהיה מחויב 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14שניתן מכוח סעיף 
לשחרר לעובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצבורים לטובתם בתוכניות הפנסיוניות, לרבות 
רכיב הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, וזאת בכל 

כן, המציע הזוכה לא יהיה -מכל סיבה שהיא. כמוסיום העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ו
, וזאת, , לרבות תגמולי המעסיקהסדר הפנסיוני של העובדרשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו ב

- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה 23בהתאם להוראות סעיף בין היתר, 
  .ר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בהלבצע את ההסדרשאי  . המציע הזוכה לא יהיה2005

גמול בגין שעות  לענייןהפנסיוניות  בהפרשותתמחר את כל העלויות הכרוכות הובהר כי המציע נדרש ל
בגין  הפרשותובגין  בחוזה 9.19.3 הנקובים בסעיף ),תוספת השכר בלבד( נוספות ועבודה בימי מנוחה

" ורווח"הוצאות  תובעמוד למכרז הצעתו הגשת בעת בחוזה 9.19.4 נסיעה הנקוב בסעיף קצובת רכיב
  . הכספית ההצעה שבטופס

המציע נדרש מובהר כי ביחס לעובדי הקבלן שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות המיוחדות,  עוד
 הגשת בעת  לחוזה 9.19תמחר את מלוא העלויות הכרוכות בהפרשות הפנסיוניות המפורטות בסעיף ל

 כאמור בטופס ההצעה הכספית. ,המיוחדותמסגרת התמורה לביצוע העבודות ב ז,למכר והצעת

לחוזה, דמי ההבראה אותם יידרש המציע הזוכה לשלם לעובדיו, יהיו  9.6, כי על פי סעיף הודגש .1.25
 שנת השלים העובד אם בין וזאתכאמור,  ףבהתאם לתעריפים ולמספר ימי הזכאות הנקובים בסעי

 מיום החל ההבראה לדמי זכאי יהיה העובד כאשר, לאו אם ובין הזוכה המציע אצל אחת עבודה
חודשים בשנה, יהיה  12 -המציע הזוכה, אשר עבד במתן השירותים פחות מ עובד .הראשון העסקתו

 זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד. 

מתחייב לשלם לעובדים בעלי ותק של המציע הזוכה  לחוזה 9.9 - ו 9.8 פיםסעיהוראות , כי על פי הודגש .1.26
למעלה משנה (ולמען הסר ספק יובהר כי על המציע הזוכה להכיר בוותק של עובדים, אשר הועסקו 

ונקלטו לעבודה אצל המציע הזוכה) בש"ת אילת ועובדה קודם לכן אצל הקבלן הנוכחי נותן השירותים 
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עבור כל שעת עבודה. בנוסף, ₪  0.35שירותים, תוספת ותק בסך של אשר יועסקו מטעמו במתן ה
מתחייב המציע הזוכה לשלם לעובדים בעלי ותק אצלו של למעלה מחמש שנים אשר יועסקו מטעמו 

עבור כל שעת עבודה, וזאת החל מהשנה השישית ואילך ₪  0.46במתן השירותים תוספת ותק בסך של 
זאת כי על המציע הזוכה יהא להביא תוספת הוותק בחשבון בין "). מובהר בתוספת הוותק(להלן: "

מובהר, כי על המציע היתר לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות, אך לא לצורך הפרשה לקרן השתלמות. 
לתמחר את כל העלויות הכרוכות בגין תוספת הוותק כמפורט בסעיף זה לעיל בעת הגשת הצעתו 

ההצעה הכספית, וביחס לעובדים המועסקים על ידי  למכרז בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס
במסגרת התמורה בגין העבודות המיוחדות, כאמור  - המציע הזוכה בביצוע העבודות המיוחדות

  בטופס ההצעה הכספית.

המציע הזוכה יעניק לכל אחד מעובדיו המועסקים מטעמו לחוזה,  9.10סעיף  הוראת , כי על פי הובהר .1.27
"), ואולם האמור שי לחגכרז, שי לרגל ראש השנה ולרגל חג פסח (להלן: "במתן השירותים נשוא המ

לעיל יחול רק לגבי עובדיו של המציע הזוכה המועסקים במתן השירותים בתחילת החודש שבו חל ערב 
חג ראש השנה או חל ערב חג הפסח, לפי העניין. גובה השי לחג, לכל אחד מהחגים, יעמוד על סך של 

סכום זה יעודכן בהתאם ₪).  214.40ה שקלים חדשים וארבעים אגורות (מאתיים וארבע עשר
לעדכונים שיחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה 
ובאותם מועדים, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה בעניין זה, כפי שיהיו מעת לעת או על פי 

ש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לבין מדד חודש ינואר שיעור השינוי שבין מדד חוד
(לפי העדכון הגבוה מביניהם). יודגש כי השי לחג לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תווי  2015

מובהר, כי על המציע הזוכה לתמחר עלויות אלו קנייה), וכי הוא ישולם בשכר עובדי המציע הזוכה. 
ז בעמודת "הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה הכספית, וביחס לעובדים בעת הגשת הצעתו למכר

במסגרת התמורה בגין העבודות  -המועסקים על ידי המציע הזוכה בביצוע העבודות המיוחדות
 המיוחדות, כאמור בטופס ההצעה הכספית. 

העובדים שיועסקו לחוזה המציע מתחייב לספק לכל אחד מ 9.14סעיף  הוראת , כי על פי הובהר .1.28
שעות עבודה שיבוצעו על ידו בפועל.  4ים נשוא החוזה, ארוחת בוקר כנגד כל במתן השירותמטעמו 

כרטיסים , יםרותיעבור כל חודש של מתן הש לרכוש מאת הרשות,הקבלן מתחייב בזאת לצורך כך, 
ת עליה תחליט או בכל דרך אחר ארוחות צהרים), 20 - ארוחות בוקר (השקולים ל 40ממוחשבים של 

לארבע של כמות שעות העבודה,  שתתקבל מחלוקה בכמותהרשות, כמפורט בנספח י"א לחוזה, 
בגין  יכלול בכל חשבון חודשי, שיוגש על ידו לתשלום לרשותהקבלן  שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש.

סים הכרטיפי החוזה עבור אותו חודש, את הסכום שהוציא לרכישת ל התמורה המגיעה לו ע
ויצרף את ההעתק המאושר של ואת רכיב עלות גילום הארוחות, החודש שחלף  עבור הממוחשבים

בכפוף לאמור, על ידו כאמור לעיל.  הכרטיסים הממוחשביםמאת הרשות עבור רכישת  הקבלה שקיבל
של הכרטיסים הממוחשבים המאושרים כאמור ואת רכיב עלות את תמורתם לקבלן הרשות תחזיר 

התמורה ביחד עם וחות על פי הצעת הקבלן בטופס ההצעה הכספית וכנקוב להלן בחוזה, גילום האר
תחשיב הכרטיסים הממוחשבים אשר יסופקו לעובדי הקבלן יבוצע  .בגין השירותים בחודש שחלף

ברמה החודשית. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי לחייב את עובדיו בכל סכום שהוא 
  ות ועליו לגלם את שווי הארוחות אשר יספק לעובדיו. בגין עלות הארוח

מובהר כי התחייבות הקבלן כאמור בסעיף זה לאספקת ארוחות לעובדים, לרכישת כרטיסים 
ממוחשבים וגילום שווי הארוחות  כאמור תחול על הקבלן גם ביחס לעובדים שיועסקו על ידי הקבלן 

לן לא יהיה זכאי לכל החזר מהרשות בגין רכישת בביצוע העבודות המיוחדות, אולם מובהר כי הקב
תלושי הארוחות לעובדים כאמור ולרכיב עלות גילום הארוחות לעובדים ביחס לעובדים כאמור, 

במסגרת התמורה  למכרז הצעתו הגשת בעתזה  בסעיףתמחר את כל העלויות הכרוכות ל נדרשוהקבלן 
   הכספית.בגין העבודות המיוחדות, כאמור בטופס ההצעה 

לרכוש באמצעות הקבלן  מתחייב התעופה רמון ערך אספקת הארוחות בשדהעד להקמת ממובהר כי 
ממתחמי המסעדות שלרשות יש חוזה עימה בתחום אילת  דאחהכרטיסים הממוחשבים ארוחות מ

 . לעובדיו בשדהלרבות שתיה ויספקם בחמגשיות 

החוק לעניין מע"מ אילת אשר חל גם על ש"ת  הובהר כי נכון ליום פרסום המכרז וכל עוד לא ישתנה .1.29
רמון בעת רכישת תלושי האוכל מהרשות לצורך אספקתם לעובדים העוסקים במתן השירות במסגרת 

  .לא ידרש הזוכה במכרז לשלם מע"מ בגין רכישה זאתהמכרז שבנדון 

המציע הזוכה יחויב להסיע את עובדיו לחוזה,  9.15הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.30
ממעונותיהם למקום מתן השירות וחזרה למעונותיהם בכל זמן מתן השירות, הכל כמפורט בנספח 

המותאם לשעות בתנאים ראויים, רגן מערך הסעות לא המציע הזוכה מתחייבכך,  התפעולי. לצורך
מוך לתחילתה של כל משמרת, , באופן שעובדי המציע הזוכה יגיעו למקומות השירות בסהמשמרות

 ולבצע מערך בקרה על פעילות מערך ההסעות על מנת לוודא עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים. 
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לחוזה, המציע הזוכה יפריש הפרשות לקרן השתלמות  9.20והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  הובהר .1.31
השכר לשעה בסיסית  בגין 7.5%לכל אחד מעובדיו שיועסקו מטעמו במתן השירותים, בשיעור של 

 ודמי ההבראה המשולמים על ידו לעובדיו כאמור. 

מכונות, ציוד, שני חומרים,  יספקהקבלן  לחוזה 9.25 -ו 17פים והודגש, כי על פי המפורט בסעי הובהר .1.32
  ) כלי רכב, חומרי ניקיון ואספקת נייר, הכל כמפורט, בין היתר, בנספח התפעולי.2(

ידרש לספק מכונות מיוחדות לצורך ביצוע הברקה קריסטלית ילא הזוכה ע יכמו כן הובהר כי המצ .1.33
 לריצוף הטרמינל.

הובהר כי מכונת טיאוט המדרכות הנדרשת כמפורט בנספח התפעולי יכולה להיות חשמלית ו/או  .1.34
 מיכנית.

הובהרו בהרחבה כל יתר התחייבויות המציע על פי הנקוב במסמכי המכרז לרבות התחייבויותיו  .1.35
 לחוזה. 9בסעיף  הנקובות

 לחוזה. 15עובדי המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  בתלונותהובהר קיומו של מנגנון לטיפול  .1.36

, בשדהנציג הקבלן התייצבות טעם המציע הזוכה ותפקידו והדרישות בנוגע למעבודת המפקח  ההובהר .1.37
במקומות  המפקח מטעם המציע הזוכה לשהותוהקבלן  נציגלחוזה, וכי על  12-13 פיםכמפורט בסעי

 יםנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזה. עוד צוין, כי על המפקחבוחוזה השירות במועדים הנקובים ב
ממקום מתן השירות, וזאת  םוביציאת םמטעם המציע הזוכה יהא להחתים בשעון הנוכחות בכניסת

 לצורך בקרה בלבד. 

 כאיש ישמש אשרלחוזה,  14הובהר נושא מינוי איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  .1.38
  .הרשות מול המציע הזוכה עובדי זכויות שמירת לנושא קבוע ומרכז קשר

 20בהחתמת שעון נוכחות כנקוב בסעיף  , לצורך בקרה בלבד,הובהר, כי עובדי המציע הזוכה מחויבים .1.39
 הינם כמפורט בנספח ב' לחוזה.כל תנאי רכישת דוחות הנוכחות לחוזה. 

העובדים והן לגבי תנאי העסקת הובהר והודגש, כי הרשות תקפיד הקפדה יתרה הן לגבי תנאי  .1.40
 על פי האמור במסמכי המכרז. להשירות הנדרש הכו

אך ורק על מסמכי המכרז המעודכנים אשר צורפו להבהרה הובהר והודגש כי את ההצעה יש להגיש  .1.41

  האינטרנט של הרשות.אשר נשלחה למשתתפי המכרז ונמצאת גם באתר  1מספר 

 בש"ת רמון.לאחר סיום מפגש המציעים בוצע סיור למשתתפי המפגש  .2

 שאלות ותשובות .3

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 טופס הזמנת הצעות

לא יהיה שינוי בנוסח הערבויות על המציע 
להגיש את הערבויות הנדרשות בנוסח שצורף 

  למסמכי המכרז.

בקשר עם  1בסעיף ערבות המכרז רשום נוסח ב
 מכרז....בשדה תעופה רמון"

בקשר עם חוזה  1רשום בסעיף ה חוזביצוע/ערבות הובנוסח 
  ...בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון"

ערבות מכרז נוסח האם יש צורך לשנות ב מבוקש לדעת
כפי שמופיע בנוסח ערבות  שדה התעופהשל לאותו שם 

  .הביצוע

.1  כללי

מודגש כי על פי הנקוב בנספח התפעולי  חיובי.
בכל משמרת עובד אחד יוכשר על ידי הקבלן 

ביחס  הביטוח .לנהיגה במכונה זו של הרשות
ועל יבוצע על ידי למכונת הטיאוט של הרשות 

  הרשות.חשבון 

האם הרשות מפעילה מכונת טיאוט בנוסף למכונת טיאוט 
  הנדרשת במסגרת המכרז?

.2  כללי
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

בהם  המועדיםהרשות מבקשת להבהיר, כי 
 מטעם המנהל שהינו הקבלן מפקחהישהה 
 7 בפרקלחוזה ו 12בסעיף  כנקוב הינם הקבלן

  .לחוזה(הנספח התפעולי) ' א נספחל

לא תשולם כל תמורה בגין שעות התייצבות 
 12.1.12המפקח כמפורט בהרחבה בסעיף 

  בחוזה.

 נדרש בהם והימים השעות מהן, להבהיר נתבקשה הרשות
והאם  במקומות השירות. לשהות הקבלן מטעם המפקח

  הרשות תשלם עבור שעות אלו.

.3  כללי

  .שלילי.1

  .שלילי.2

  .האם ישנם הסעות לרשות אליהם ניתן להצטרף?1

  .האם הרשות תשלם את זמן הנסיעה לעובד?2

.4  כללי

מובהר כי לא קיימת חובת מתן מגורים במסמכי 
השתתפות כל שהיא המכרז לפיכך לא תהא 

  לעניין זה.

היה והמציע נדרש למגורים עבור עובדיו עליו 
לתמחר זאת ברכיב ההוצאות והרווח במסגרת 

  הצעתו למכרז.

.5  כללי   האם הרשות תשתתף בעלות מגורי העובדים?

מבוקש להפוך סעיף זה להדדי ולאפשר גם לקבלן הזוכה   הבקשה נדחית.
ידי הודעה מוקדמת על ים לסיים את ההסכם בתנאים מסו

  מראש.

14.1.3.3  6.

  חוזה

מבוקש להוסיף בשורה השנייה אחרי המילה "הרשות," את   כמבוקש.
  המשפט "אשר לא תמנע מטעמים שאינם סבירים"

3.2.4   7.

מבוקש להוסיף בשורה השלישית אחרי המילה "הרשות"   כמבוקש.
  את המילים " בהתראה סבירה"

3.2.5   8.

מבוקש להוסיף בשורה השנייה אחרי המילה "התשומות,"   סיפא. 4.5ראו לעניין זה סעיף  הבקשה נדחית.
את המשפט "באמצעות הודעה זמן סביר מראש ובכתב 
ובכפוף להסכמה על התאמת התמורה המשולמת לקבלן לפי 

  הסכם זה"

4.3  9.

בכפוף  מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "הכל  הבקשה נדחית.
להסכמה על התאמת התמורה המשולמת לקבלן לפי הסכם 

  זה"

4.4  10.

מבוקש להוסיף בשורה הרביעית אחרי המילה "הקבלן" את   הבקשה נדחית.
המשפט " ובהתאם להסכמת הצדדים על התאמת התמורה 

  המשולמת לקבלן לפי הסכם זה"

4.5  11.

  הבקשה נדחית.

  

  הבקשה נדחית.

שעות" בשורה השנייה ל  24מבוקש להחליף את המילים "
  ימים" 15"

" בשורה השלישית לספרה 7מבוקש להחליף את הספרה "
"30"  

4.6   12.

אין מדובר בסתירה. שינוי מועד הבקשה נדחית. 
תחילת העבודה השוטפת יכול להתבצע על פי 

(פסקה  5.1.1הודעת הרשות כאמור בסעיפים 
ימים  60לפי העניין (הודעה של  5.1.2שניה) או 

   כאמור בסעיפים שלעיל).

מבוקש למחוק את המשפט האחרון בפסקה המתחיל 
במילים "הרשות תהיה רשאית לשנות...בכתב". משפט זה 
עומד בסתירה למועדים למתן הודעה על ידי מנהל החוזה 

 לחוזה (לפי העניין). 5.1.2. או 5.1.1אשר מפורטים בסעיפים 

5.1.3.1  13.

בסוף הסעיף את המשפט  "הארכת ההסכם מבוקש להוסיף   הבקשה נדחית.
לפי הוראות סעיף זה תיכנס לתוקף בכפוף לכך שהקבלן לא 

ימים ממועד  7מסר לרשות הודעת אי חידוש ההסכם בתוך 
  קבלת הודעת הרשות."

5.1.3.2  14.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "הוראות סעיף זה   הבקשה נדחית.
מכל סיבה שהיא בשל לא יחולו במקרה שההסכם הסתיים 

  הפרתו על ידי הרשות ו/או או מי מטעמה".

5.1.3.3  15.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

המילים "סוגי השירותים הנדרשים" בסיפא 
  הסעיף ימחקו.

.16  6.11  הסעיף אינו שלם ואינו ברור. מבוקש להשלים את הסעיף.

לחוזה  28הבקשה נדחית. ראו לעניין זה סעיף 
ואת ההוראות תמורה הקובע את השהינו סעיף 

  .התהצמדהנוגעות לעדכונים בתמורה ו

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "והתמורה 
המשולמת לקבלן לפי הסכם זה תעודכן בהתאם באופן 

  מידי".

9.1.3   17.

  כמבוקש.

  

לחוזה  28הבקשה נדחית. ראו לעניין זה סעיף 
את ההוראות תמורה והקןבע את השהינו סעיף 

  .התהצמדהנוגעות לעדכונים בתמורה ו

ישנה טעות בשורה השנייה. מבוקש להחליף בשורה השנייה 
  " 9.1.5את הסיפרה "ס" ב"

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "והתמורה 
המשולמת לקבלן לפי הסכם זה תעודכן בהתאם באופן 

  מידי".

9.1.6  18.

מובהר כי השירותים המבוקשים במסגרת מכרז 
רמון לא ניתנים על ידי קבלן אחר  זה בש"ת

היה  היות והשדה נמצא עדיין בשלב הקמה.
 ים מספקוירצה המציע לקלוט עובדים ה

ועובדה עליו שירותים בשדה התעופה אילת 
 בוותק העובדים על פי המפורט בסעיףלהכיר 

את ועל אחריותו . על המציע לברר בעצמו 9.9
בשדות וותק העובדים העוסקים במתן השירות 

אלו אם ברצונו לקלוט אותם לצורך מתן 
  השירותים.

מבוקש לדעת האם יש קבלן נוכחי המספק את השירותים 
  ממנו ניתן לקלוט את העובדים?

9.8  19.

לחוזה  28.3הבקשה נדחית. ראו לעניין זה סעיף 
  .ההצמדה והעדכוניםשהינו סעיף 

מבוקש להוסיף בשורה השישית אחרי המילים "באופן 
את המשפט " והתמורה המשולמת לקבלן לפי מיידי" 

  הסכם זה תעודכן בהתאם באופן מידי.

9.19.4  20.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "החוזה" בשורה שלפני   הבקשה נדחית.
האחרונה את המשפט " ובכפוף להסכמה על התאמת 

  התמורה המשולמת לקבלן לפי הסכם זה" 

11.2  21.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "אלא אם נגרמו   הבקשה נדחית. 
  כתוצאה ממעשה או מחדל של הרשות ו/או מי מטעמה". 

17.5  22.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "לקבלן" בשורה הראשונה   הבקשה נדחית.
  את המשפט "בהודעה זמן סביר מראש ובכתב"

18.1  23.

שעות" בשורה השלישית  48מבוקש להחליף את המילים "  הבקשה נדחית.
  במילים "זמן סביר" 

18.2  24.

מבוקש להוסיף בתחילת הסעיף ולפני המילה "הרשות" את   הבקשה נדחית.
  ,"18.1המשפט "בכפוף להוראות סעיף 

18.3  25.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "הקבלן" בשורה הראשונה   הבקשה נדחית.
  " 18.1את המשפט "בכפוף להוראות סעיף 

18.4  26.

מבוקש להוסיף בשורה החמישית אחרי המילה "הקשור"   כל הבקשות נדחות.
  "בקשר דין פי על התחייבויות להפרתאת המשפט "

מבוקש למחוק את המילים "דרישתה הראשונה לכך" 
המילה "מיום" ולרשום במקום את בשורה השנייה אחרי 

  "מוסמכת שיפוטית ערכאה של החלטה קבלתהמשפט "

האמור בסעיף מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "
זה יחול בכפוף לכך שהרשות תודיע לקבלן על תביעה 

ה אמור מיד עם היוודע לה ותאפשר לקבלן להתגונן בפניכ
לקבל  ובנוסף כי הרשות לא תתפשר בתביעה כאמור מבלי

  ,"את אישור הקבלן מראש ובכתב

22.1  27.

מבוקש למחוק בשורה הראשונה אחרי המילה "הרשות"   הבקשה נדחית.
את המילים "מייד עם דרישתה הראשונה" ולהוסיף במקום 

 של החלטה קבלת ממועד ימים 7 בתוךאת המשפט "
  " מוסמכת שיפוטית ערכאה

22.2   28.
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הסעיף את המשפט  "ובלבד שמדובר מבוקש להוסיף בסוף   הבקשה נדחית.
בסכום קצוב ושנמסרה לקבלן הודעה על כך זמן סביר 

  מראש ובכתב"

22.4  29.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "אדם" בשורה הראשונה את   הבקשה נדחית.
  המילים " בלתי מורשה"

23.1   30.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "אדם" בשורה השנייה את   הבקשה נדחית.
  מורשה"המילים "בלתי 

23.2  31.

  הבקשה נדחית .א

לבנק להארכת הערבות נשלחת בקשה  .ב
אולם מובהר כי  ,ממנו הוצאה הערבות

גם אם הרשות שולחת מכתבי בקשה 
לבנק, אין  להארכת הערבות ישירות

בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן 
ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבותו 

הערבות בהתאם לדרישת להארכת 
לא נשלחה בהן הסעיף, לרבות בנסיבות 

בקשה כאמור על ידי הרשות מכל סיבה 
, ומלוא האחריות בנושא זה שהיא

  .מוטלת על הקבלן בלבד

נו נדרשים חודשים וא 24ל  ביצועתוקף ערבות ה .א
ערבות האת האם ניתן להוציא  לבצע הארכה.

  ?  בלבד לשנה

את הרשות תדאג לשלוח מבוקש לדעת האם  .ב
  .לבנק ישירות בקשה להארכה מכתב ה

  

26  32.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "החוזה" בשורה הראשונה   הבקשה נדחית.
  ,"ובכתב מראש סביר זמן בהתראהאת המילים "

מבוקש למחוק בשורה השנייה את המשפט "וכן מבלי 
  שתידרש לנמק את החלטתה"

26.6  33.

להוסיף אחרי המילים "מובהר, כי" בשורה לפני מבוקש   כל הבקשות נדחות.
  "זה הסעיף להוראות בכפוףאחרונה את המילים "

מבוקש למחוק אחרי המילה "חלקה" בשורה הרביעית את 
  המשפט "מבלי שתידרש לנמק את החלטתה"

מבוקש להוסיף אחרי המילה "הרשות" בשורה השלישית 
  " ובכתב מראש סביר זמן בהתראהאת המשפט "

26.7  34.

הסיפא מתייחסת למצב בו הקבלן יעסיק 
, מאחר וכפי , ובענייננוהנוכחי עובדים של הקבלן

, שדה התעופה 19שהובהר ביחס לשאלה מס' 
רמון נמצא בשלבי הקמה, הכוונה למצב בו 

המספק  קבלןהקבלן יקלוט עובדים של ה
  ועובדה. בשדה התעופה אילת שירותים 

בפסקה המתחיל לא ברורה הכוונה במשפט האחרון 
לא ישולמו בגין תקופה בה..."). שהרי  -במילים "(ובהתאם

אם העובד הינו של הקבלן כיצד יוכל לספק שירותים 
  באמצעות קבלן אחר?

28.1.3  35.

לחוזה  28.3סעיף רשות מפנה את המציע לה
 קובע את תנאי ההצמדה והעדכון של התמורה.ה

לשכר מבוקש להבהיר האם קיימת הצמדה של התמורה 
המינימום ו/או לשינויים חוקתיים אחרים המשפיעים על 

  ?עלות העסקת העובדים

28.3.1  36.

מבוקש למחוק את המילה "ידה" בסוף השורה השמינית   הבקשה נדחית.
  ולהוסיף במקום את המילים "פי דין".

28.3.2  37.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "הצמדה למדד   הבקשה נדחית.
תיעשה אך ורק במקרה שהמדד הידוע במועד לפי סעיף זה 

  העדכון גבוה יותר ממדד הבסיס"

28.3.3  38.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "עדכון המחירים   הבקשה נדחית.
ביחס לשינויים שיחולו בשכר המינימום צריך להיות 

  רטרואקטיבי החל ממועד כניסת שינויים אלה לתוקף"

28.3.4  39.

לאחר  28.5המילה "זה" מופיעה בחוזה בסעיף 
  " ועל כן לא תמחק. 28ההפניה לסעיף "

מבוקש למחוק את המילה "זה" בשורה השלישית אחרי 
  .27.3ההפניה לסעיף 

28.5  40.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

מבוקש להחליף בשורה השישית את המילה "הקבועים"   הבקשות נדחות.
במילה "הקרוב" ואת המילה "והמקובלים" במילה 

  "המקובל"

מבוקש למחוק את המילים "באחד ממועדי" בשורה 
  החמישית ולהוסיף במקום את המילה "במועד"

28.6.2  41.

   – 28.9מבוקש להוסיף סעיף חדש. סעיף   הבקשות נדחות.

ומבלי לגרוע מהתחייבות  בכל מקרה של פיגור בתשלום,"
תחויב  לתשלום התמורה במועדים כאמור לעיל, רשותה
הריבית החריגה  בתשלום ריבית, בשיעור רשותה

המקסימלית בגין משיכות יתר בחשבונות חוזרים 
דביטוריים, כנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל 

וזאת למן יום הפיגור הראשון ועד למועד התשלום  בע"מ,
הריבית הנגבית על ידו יהווה  אישור הבנק על גובה  בפועל.

רשאי  היה הקבלןיראיה לכאורה לגובה הריבית אותה 
 לגבות.

פי כל דין, -על קבלןמבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ל
 15 -בתשלום התמורה למעלה מ רשותה הבמקרה שבו פיגר

שלא לספק את השירותים נשוא  הקבלןימים, רשאי 
 לקבלןמלוא התמורה המגיעה  קבלתההסכם, וזאת עד ל

מלוא  רשותה עללרבות ריבית. במקרה דנן תחול  רשותמ
/או ו נזק כל לרבותהשירותים,  הפסקתהאחריות בגין 

 עם בקשר כלשהו שלישי לצד/או ו לקבלן שייגרמו הפסד
  ".השירותים הפסקת

28.9 – 
 סעיף חדש 

42.

מבוקש להחליף את המילה "הבלעדי" בשורה השנייה   הבקשה נדחית.
  במילה "הסביר"

מבוקש למחוק את המילים "שאינם צריכים הוכחה" 
  בשורה הראשונה 

29.1  43.

ובלבד שמדובר מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "  הבקשה נדחית.
להסכם  47.2בסכום קצוב והכל בהתאם להוראות סעיף 

  "זה.

29.3  44.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ובלבד שמדובר   הבקשה נדחית.
להסכם  47.2בסכום קצוב והכל בהתאם להוראות סעיף 

  זה."

29.7  45.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "למעט במקרים   הבקשה נדחית.
שבהם הפסקת השירות נובעת כתוצאה מהפרת התחייבויות 

  דין".הרשות ו/או מי מטעמה לפי ההסכם ו/או לפי כל 

30.1.1  46.

מבוקש למחוק את המילים "יהא חייב בהשבת כספים"   הבקשות נדחות.
  בשורה השלישית אחרי המילה "והקבלן".

מבוקש להוסיף בשורה השנייה אחרי המקף את המילים 
  "רשאית הרשות"

30.2.2  47.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "יסודית" בשורה הראשונה   הבקשה נדחית.
המשפט "מסיבות אשר אינן נובעות שלפני התת סעיף את 

מהפרת התחייבויות הרשות ו/או מי מטעמה לפי ההסכם 
  ו/או לפי כל דין"

30.3  48.

מבוקש למחוק את המילים "לשאת בהשבה לרשות" בשורה  הבקשה נדחית.
  הרביעית אחרי המילה "חייב".

30.3.2  49.

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילה "החוזה"  הבקשה נדחית.
את המשפט "ככל שלא בוטל כתוצאה מהפרת התחייבויות 

  לפי ההסכם או לפי דין" הרשות

31.4  50.

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילה "רשאית"  הבקשה נדחית.
את המשפט "לאחר שמסרה לקבלן התראה בכתב זמן סביר 

  מראש"

33.1  51.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ובלבד שמדובר  הבקשה נדחית.

להסכם  47.2בסכום קצוב והכל בהתאם להוראות סעיף 
  זה."

33.4  52.

  הבקשה נדחית.

  

  

  

  כל הבקשות נדחות.

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה לאחר המילים "הרשות 
 7תהא רשאית" את המילים "בהודעה מראש ובכתב של 

  ימים"

  

השלישית אחרי המילה "החוזה" את מבוקש למחוק בשורה 
  המילים "ו/או על פי הסכמים אחרים שבין הצדדים"

מבוקש למחוק בשורה השנייה אחרי המילים "חוזה זה" 
  את המילים "ו/או על פי חוזים אחרים"

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילה "פיצוי" את 
  המילים "שהינו סכום קצוב"

47.2  53.

  נספח תפעולי –נספח א' לחוזה 

לקחת בחשבון  על הקבלן הזוכה האם מבוקש להבהיר   שלילי.
  ?טלפונים ניידים לעובדי האחזקה

.54  כללי

ושיקלול המשתתפים ולצורכי מידע  לנוחות
 יהעל להטיללחייב את הרשות ו/או , ומבלי בלבד

אחריות כלשהי, מכל מין וסוג, וכן מבלי לגרוע 
מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי 

 נתונים זהלפרוטוקול  'א נספחמצ"ב כהמכרז, 
 ,הנייר במוצרי לשימוש חודשימוערך בדבר צפי 

האשפה וחומרי הניקוי אשר נדרשים  שקיות
. יודגש, כי אין באמור כדי השירותים מתן לצורך

לגרוע מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי 
החוזה, ובכלל זה התחייבויותיו לספק כל כמות 

וחומרי ניקוי  אשפה שקיות ,נייר מוצרי, ציוד של
שתידרש לצורך מתן השירותים ברמה הנדרשת 

  על פי החוזה.

להמציא נתונים לגבי הכמויות השנתיות  נתבקשההרשות 
שקיות האשפה וחומרי  פויות לאספקה של מוצרי הנייר,הצ

(הנספח לחוזה ובנספח א'  17הניקוי, כמפורט בסעיף 
  לחוזה.התפעולי) 

.55  כללי

כל הציוד הנדרש לצורך מתן השירותים הינו 
. המציע לא לנספח התפעולי 5כמפורט בפרק 

  נדרש במסגרת השירותים לספק במת הרמה.

 לקחת שעלינו או הרמה במת קיימת מבוקש לדעת האם
  ? בשנה פעמים כמה, כן ואם בתמחור בחשבון

.56   5פרק 

כמפורט בסעיף רכב אחד יכול להיות חשמלי 
כדוגמת "מיול" , הרכב השני הינו מסוג טנדר 

הרכבים  יעודי לאיסוף ופינוי אשפה אינו חשמלי.
  נדרשים לשהות כל זמן מתן השירותים בשדה.

בנספח  5בפרק  1המפורטים בסעיף האם הרכבים הנדרשים 
  התפעולי יכולים להיות רכבים חשמליים?

.57   5פרק 

כלי העבודה לצורך מתן השירות של עובדי 
  האחזקה יסופקו על ידי הרשות.

מבוקש  ,עבודה לעובדי הניקיוןהכלי של  בפרק ישנו פירוט
האם ואחזקה העובדי להאם יש מפרט של כלי עבודה לדעת 

 ישתמשואחזקה או שהם העלינו לספק כלי עבודה לעובדי 
  .העבודה של הרשות יבכל

.58  5פרק 

  הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות –נספח ה' לחוזה 

הבדיקות הביטחוניות הנדרשות כמפורט בנספח 
מבוצעות על ידי הרשות, המציע הזוכה יידרש 
להגיש את כל הנדרש לצורך כך כמפורט 

  בהרחבה בנספח.

ביצוע הבדיקות לצורך על חשבון מי יהיו מבוקש לעדכן 
 –בלן קהאישורים הביטחוניים? אם על חשבון הקבלת 
  .העלויות לקבל מבוקש

5  59.

  נספח האחזקה- נספח שימוש בנכס –נספח ו' לחוזה 



12  
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  גודל הנכסים הינם כמפורט במפרט
 לחוזה. 1הנכס המצורף כנספח ו

  המערכות הנדרשות לתחזוקה הינם
 )האחזקה(נספח  2ו'כמפורט בנספח 
 . 1-2לרבות בטבלאות 

  בנספח האחזקה  1-2בטבלאות
מפורטת האחריות והגוף האחראי 
לתחזוקת השטחים האם הקבלן או 

   רש"ת.

  מבוקש לדעת מה גודל השטח לאחזקה ?( במטרים
) ואיזה מערכות קיימות באזור שעלינו לתמחר? 

המפורטים במפרט דובר רק על השטחים האם מ
? נא אישורכם שעלינו לתחזק רק את הנכס

  .השטחים המיועדים לשימוש המפעיל

נספח 
  אחזקה

60.

  הבקשה נדחית.

  

  הבקשה נדחית.

  

רש"ת תתחזק את לוחות החשמל  של המתחם 
למעט מערכות  –ואת כל מערכות החשמל בו 

  פרטיות של הקבלן ו/או כאלה שיותקנו על ידו.

  

  יתוחזקו ע"י רש"ת . –מדובר בשקעי כוח 

  

  ידי רש"ת.-כל הבדיקות יבוצעו על

מבוקש לקבל את אישורכם לכך שהרשות תספק   -  1סעיף 
  את הצבע  

מבוקש לקבל את אישורכם לכך שכל  –טבלת האחזקה 
החומרים והחלקים הנדרשים לצורך העבודות יסופקו על 

  ידי הרשות 

אם עובדי האחזקה צריכים לטפל ולדאוג  – 4סעיף 
עליהם להיות חשמלאים  –לאחזקה של לוחות חשמל וכו' 

מבוקש להבהיר  –ולא ראינו דרישה לחשמלאים במכרז 
  נושא זה 

לרוב מדובר במערכות  –"מערכות כוח"  – 4סעיף 
.. ) מבוקש להבהיר האם  UPSאלקטרומכניות (גנראטור, 

  מבוקש לקבל פירוט –ו ? במידה וכן הכוונה למערכות אל

מבוקש להבין האם בדיקות כגון טרמוגרפיה הן  – 4סעיף 
? אם כן, מבוקש ובאחריות קבלן האחזקה? ועל חשבונ

  .לקבל פירוט כמה לוחות חשמל יש

טבלה מס' 
2  

61.

 7עוסק מערכות גילוי וכיבוי אש סעיף  6סעיף 
 הרשות 7וגם  6סעיף  -עוסק במערכת מיזוג אויר

  מתחזקת.

  :11וכן סעיף  2בטבלה  7,8לגבי סעיף 

מערכות גילוי כיבוי ומערכות מיזוג אויר הם 
באחריות רש"ת ולכן הביקורות והאחזקה וכל 

  העלויות יהיו ע"י רש"ת.

  .  111בעמוד  6סותר את סעיף  112בעמ'  7סעיף 

מדבר גם על ביקורות שנתיות ומתן  - 11סעיף  1220תקן 
ינו לקחת להאם עמבוקש להבהיר  –וק אישורים על פי ח

זאת בחשבון? (זה מצריך תשלומים לקבלני משנה והסכמי 
  שירות)

האם הכוונה לבדיקות תקופתיות מבוקש להבהיר – 8סעיף 
(אין אזכור במכרז לכך שהם צריכים  על ידי העובדים שלנו?

הכוונה שעלינו ליצור שלהיות בעלי ניסיון במיזוג אויר) או 
נא הבהרתכם בנוגע לסוג  –הסכם שירות עם קבלן מיזוג 

  השירות ועל חשבון מי העלות 

טבלה מס' 
2  

62.

לדוגמה: באם הקבלן יתקין (באישור רש"ת!) 
תאורה מיוחדת, אזי אחזקת המערכת המיוחדת 

  תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מערכת האחריות \במתקן במקרה של ונדליזים
  לתיקון ע"י הקבלן.

אם העלויות של החומרים החלקים  –סעיף לא מובן 
מדוע אין –והסכמי השירות הם על חשבון הקבלן הזוכה 

מקום לרשום אותם בכתב הכמויות? מבוקש לקבל הסבר + 
לים על חשבון הקבלן הזוכה? כפירוט ( האם רק חומרים מת

כאשר חלק נשבר בעקבות  האם גם חלקי חילוף? מה קורה
  ונדאליזם?

.63 (ד)4סעיף 

דרוש להשתמש בכלים מתאימים כאשר 
מבצעים עבודות אחזקה כל אחד בתחום 

  אחריותו.

מבוקש להבין מי מספק ואילו כלים ? מה  –סעיף לא ברור 
  החלוקה בין המזמין לבין הזוכה ? 

.64  5סעיף 

  נספח אחריות בנזיקין וביטוח –' לחוזה זנספח 

מבוקש למחוק המילים "להבטחת אחריות הקבלן כמפורט   הבקשה נדחית.
  .לעיל" בשורה הראשונה

.65  א' 1

מבוקש למחוק את המילה "מיד" בשורה הראשונה אחרי   הבקשות נדחות.
  .המילה "לרשות"

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ככל שאין באמור 
  כדי לפגוע בזכויות הקבלן"

.66  1ב' 1
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

מבוקש להוסיף המילים "ביטוח חתום" אחרי המילים   מתקבלת.הבקשה 
  ."ימציא הקבלן אישור" בשורה הראשונה 

  

.67  2ב'1

מבוקש למחוק את המילים "לא יאוחר מיומיים לפני   ת.ונדח ותהבקש
ונה ולהוסיף במקום את המילה "עם" מועד" בשורה האחר

  בשורה השביעית לפני המילים " תום תקופת הביטוח"

.68  2ב'1

  .הבקשה מתקבלת .1

  

  .הבקשה מתקבלת. 2

בכפוף להוספת המלל:  הבקשה מתקבלת.3

  "עובדיו ו/או מנהליו" לאחר המילה :"הקבלן".

מבוקש להחליף את המילה "לכלול" בשורה לפני אחרונה .1
  .במילה "לשפות" 

מבוקש למחוק בשורה לפני אחרונה את המילים .2
  ."כמבוטח נוסף" אחרי המילים ו/או מנהליה 

מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו" בסוף .3
הסעיף ולהוסיף במקום את המילים "בכפוף לסעיף אחריות 

  .צולבת"

.69  4ב'1

מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמה" בשורה   הבקשה נדחית.
  .הרביעית הראשונה ובשורה 

.70  5ב'1

מבוקש למחוק המילים "פקודת הנזיקין (נוסח   הבקשה נדחית.
חדש)"בשורה החמישית ולהוסיף במקום את המילים "כל 

  דין"

.71  1ג'1

מבוקש להוסיף בסוף השורה הראשונה את המילים *  הבקשות נדחות.
  "ולתקופת ביטוח"

ולהוסיף במקום את  *מבוקש למחוק המילה "היה ו"
  המילה "על" בשורה השנייה 

  *מבוקש למחוק את המילה "הצליחה" בשורה השנייה 

*מבוקש למחוק המילים "תשלח הרשות" בסוף השורה 
  השנייה ולהוסיף במקום את המילים "ועליה לשלוח"

*מבוקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים "טרם התחלת 
  השירותים על הקבלן באתר הרשות

.72  2ג'1

.73  3ג'1  .מבוקש למחוק סעיף זה  הבקשה נדחית.

מבוקש למחוק המילים "ו/או מי מטעמה" בשורה   הבקשה נדחית.
  הראשונה

.74  6ג'1

  *מבוקש למחוק המילה "מיד" בשורה הראשונה   הבקשות נדחות.

  *מבוקש למחוק המילה "כל" בשורה הראשונה

*מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ככל שאין 
  כדי לגרוע מזכויות הקבלן"באמור 

.75  7ג'1

  אישור עריכת ביטוחי הקבלן –' לחוזה חנספח 

  את המיליםבתחילת המשפט להוסיף  כי ניתן יהיהמבוקש   הבקשה מתקבלת.

  " אישור ביטוח בקשר עם"

כותרת 
  "הנדון"

76.

  הבקשות מתקבלות. .א

  

 הבקשה מתקבלת. .ב

להוספת בכפוף רק  הבקשה מתקבלת .ג
"עובדיו ו/או מנהליו" וכן  המילים
 כי אינוהקבלן להמצאת הצהרת בכפוף 

 מעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה.

 .תומתקבל ותהבקש .ד
  

  

מבוקש בפיסקה הראשונה כי ניתן יהיה למחוק  .א
את המילים" שלא יפחתו מסך" וכן המילים " או 

 .שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה"

מבוקש בפיסקה השנייה  בסעיף למחוק את  .ב
  .: "כל "המילה

מבוקש בפיסקה השנייה  בסעיף למחוק את  .ג
 .המלל: "וכל הבאים מטעמו"

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את המילים "לא  .ד
יפחתו מתנאי" וכן את המילה  "ביט" בסוף הסעיף 

  " .2013ובמקומה יבוא " תעשיה 

 – 1סעיף 
פוליסה 
לביטוח 
אחריות 
חוקית 
כלפי 

הציבור 
 צד שלישי

77.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 .תלומתקב ותהבקש .א

להוספת בכפוף רק  הבקשה מתקבלת .ב
"עובדיו ו/או מנהליו" וכן  המילים
 כי אינוהקבלן להמצאת הצהרת בכפוף 

 מעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה.

 הבקשה מתקבלת. .ג

  הבקשה מתקבלת. .ד

הראשונה כי ניתן יהיה למחוק  מבוקש בפיסקה .א
את המילים" שלא יפחתו מסך" וכן המילים " או 

מבוקש  וכן שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה"
$ ניתן יהיה לרשום  5,000,000שבמקום הסך של 

 ש"ח . 20,000,000

מבוקש בפיסקה השנייה  בסעיף למחוק את  .ב
 .המלל: "וכל הבאים מטעמו"

השלישית בסעיף למחוק את  מבוקש בפיסקה .ג
ולהוסיף בסוף הפיסקה " מי  "כמעסיקיםהמלל: "

 מעובדי הקבלן"

מבוקש בשורה האחרונה בסעיף למחוק את  .ד
ולהוסיף בסוף השורה  "לא יפחתו מתנאיהמלל: "

 "2010"  

 – 2סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מעבידים

78.

יחיד מיחידי : " 4בסעיף  המללמבוקש למחוק את   הבקשה מתקבלת.
  ובמקומם תבוא המילה" הקבלן" "המבוטח

 4בסעיף 
-בפרק

ביטוחי 
הקבלן 

יהיו 
כפופים 

להוראות 
  הבאות

79.

  
  

  
  
  

________________  
  המציע חתימת

    
      

  
  ,בכבוד רב    

  
  בני צלח    
  רפרנט רכש בכיר    

  
  

  :העתקים
  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -    מר שלמה אורן

  מנהל ש"ת אילת ועובדה -  מר חנן מוסקוביץ
  ממונה על כלכלה תקציבים ולוגיסטיקה-    מר חגי זמיר

  רא"ג  לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר
  רא"ג כלכלה ותקציבים-    מימון ןמר עיד

  מנהל מנהלת האיכלוס והמעבר לרמון -  בן עזראמר שרון 
  ס. היועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  כלכלן בכיר-    מר אופיר לוי
  כלכלנית בכירה -    גב' לילך פרץ

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים

  
גיש פרוטוקול לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-זה כשהוא חתום על
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  בתקופה השוטפת צפויה לחומרי ניקיון לחודשמשוערת צריכה  - א' לפרוטוקול נספח 

  

 צפי מוערך לשימוש לחודש תיאור החומר מהות השימוש בחומר

נוזל חיטוי וניקוי אסלות כיורים 
 חרסינות וכד'

חומר מרוכז וצמיג לניקוי יסודי של 
אסלות, חדרי שירותים, משטחים וניקוי 

על החומר להכיל מרכיבים לחיטוי  כללי.
והשמדת חיידקים. על החומר להיות 

 PH 4 - 4.5בעל 

יחידות של  12ארגזים של  10
 ליטר בכול ארגז 

חומר לניקוי והברקת שמשות, מראות,  נוזל לניקוי חלונות
חרסינות, אריחי קרמיקה, משטחי 
פורמייקה פלסטיק, כרום אמאייל ועוד.  
על החומר להשאיר שכבת מגן הדוחה 

 אבק ולכלוך.

 ליטר  500

רצפה רגילה, חומר לניקוי יסודי של  נוזל לשטיפת רצפות
שיש, לינוליאום, קרמיקה וכד'. על 
החומר להיות מבושם ובעל תוסף לחיטוי 

 והשמדת חיידקים.

 ליטר  1120

  חומר להברקת מתכות נירוסטה

 אלומיניום ועוד

תרסיס לניקוי והברקה של משטחי 
נירוסטה, כרום, ניקל ודלתות פלדה.  
החומר ישאיר  שכבת מגן שאינה סופחת 

 אבק ולכלוך.

יחידות של  12ארגזים של  3
 חומר לנירוסטה 

חומר לניקוי מרצפות, חיפוי קיר,  נוזל לניקוי כללי
משטחי נירוסטה ופורמייקה, חלונות, 
תריסים אמבטיות כיורים ברזים 
ואביזרי אמבטיה החומר יכלול ממיסים, 
חומרי הברקה וישאיר שכבה שומנית 

 שאינה סופחת אבק ולכלוך.

 ליטר  960

סבון ידיים נוזלי בעל קצף עשיר וריח  לרחיצת ידיים נוזל
רענן לשטיפת ידיים בחדרי רחצה 
ושירותים. החומר יתאים למילוי 
במתקנים ויכיל מרכיבים מגנים על עור 

 הידיים.  החומר יהא עמיד בפני עובש.

 ליטר  960

  נוזל להברקה קריסטלית

 

 

חומר ייעודי לביצוע הברקה קריסטלית 
בריצוף, החומר יכיל את כל מקצועית 

מגוון המרכיבים הדרושים להברקה 
קריסטלית. על החומר להיות פשוט 
ליישום ובעל עמידות גבוהה בשחיקה, 
ריח נעים (או ללא ריח) וניתן לעשות בו 
שימוש באולמות סגורים תוך מגע עם 

 קהל.

 על פי הצורך 

  נוזל משמר ברק

 

תכשיר מרוכז לניקוי רצפה שעברה 
קריסטלי.  עמיד לאורך זמן כולל  תהליך

טיפול יומי ושטיפה.  החומר יהיה בעל 
ריח נעים (או ללא ריח) וניתן לשימוש 

 באולמות סגורים ובמגע עם קהל.

 על פי הצורך 
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 צפי מוערך לשימוש לחודש תיאור החומר מהות השימוש בחומר

  מ' 1.40מופ לשטיפת רצפה 

 קומפלט כולל המקל

עמיד בתנאי עבודה רציפים  מופ
באולמות הטרמינל בעל משקל עצמי 
גבוה המאפשר איסוף יעיל של אשפה 
מהרצפה בעל חיזוקי מתכת ומקל עבודה 

 ארוך ובעל קוטר רחב.

 יחידות  20

  כרית ניקוי

 

כרית ניקוי עמידה לקרצוף וניקוי 
משטחי אמבטיות, קרמיקה, חרסינה 

  ומשטחים עדינים אחרים לא שריטות.

במהלך השימוש בכרית, לא ייפרדו 
ממנה סיבים וחלקים וכן לא ירד צבע 
למשטח המנוקה. רמת גימור, עדין, 

 בינוני חזק. (כדוגמת סקוטש ברייט)

 יחידות של מטר  90

  מטהר אויר תרסיס בריחות שונים

  

 

מבשם ומטהר אויר מרוכז מתאים 
לבישום חדרי שירותים, משרדים, 

אינו משאיר אולמות וחדרי אמבטיה, 
 סימנים ומאפשר ריסוס ישיר על בד.

 על פי הצורך 

  גזה למופ

 

ס"מ  X 180ס"מ רוחב  80בד גזה למופ 
אורך  כותנה מרושתת שתי וערב.  צבע 

 לבן.

 יחידות  500

תרסיס יעיל לאורך זמן, קוטל נמלים,  תרסיס נגד חרקים וזוחלים
  תיקנים

 פרעושים וחרקים זוחלים אחרים.

 3 -בעל פעולה מתמשכת של כ נטול ריח 
 שבועות.

יחידות  12ארגזים של  2
 מרססים 

(תפר זיגזג)  80X50מטלית רצפה בגודל  מיקרו פייבר - מטלית רצפה
  בעלת

כושר ספיגה מעולה שאינה משאירה 
 סיבים ועמידה לאורך זמן.

 סיבי ויסקוזה. 100%

 מטליות רצפה   2880

 יחידות  15000 ממ 0.03ס'מ עובי  75סמ' *  60רוחב  שקית אשפה שקופה 

 יחידות  2100 ממ 0.03ס'מ עובי  80סמ'*  65רוחב  שקית אשפה צהובה 

 יחידות  3600 ממ 0.06ס'מ עובי  110סמ' *  70רוחב  שקית אשפה (כחולה )שקופה

  מטלית לניקוי רב תכליתי

 (יבש/רטוב)מיקרו פייבר

מטלית לכל שימוש ולכל משטח, סופגת 
נוזלים נוחה לשימוש במצב יבש היטב 

ורטוב רכה ונעימה למגע ניתנת לכיבוס 
 בקירוב. 40X40בגודל 

 מטליות לכל שימוש 2500

מתקן לגליל נייר טואלט מסוג 
  ג'מבו

בהתאם לצורך על פי הבלאי   בנספח התפעולי 8כמפורט בפרק 
  של המתקנים 

נייר טואלט טישו חד שכבתי 
  (גמבו):

 התפעולי בנספח 8כמפורט בפרק 
  גלילים  1152
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 צפי מוערך לשימוש לחודש תיאור החומר מהות השימוש בחומר

  נייר טואלט קרפ משופר
 בנספח התפעולי 8כמפורט בפרק 

  גלילי נייר טואלט 5280

  נייר תעשייתי בגליל
 בנספח התפעולי 8כמפורט בפרק 

  גלילים  20

  נייר מגבות תעשייתי
 בנספח התפעולי 8כמפורט בפרק 

  גלילים  100

  נייר ניגוב ידיים
 התפעוליבנספח  8כמפורט בפרק 

  גלילים  1920

 
 
 
  


		2016-08-02T12:08:18+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




