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        08/08/2016  

               

ניקיון שמשות וקירות מסך רותי ישלהתקשרות בחוזה למתן  0702016//000259/ מס' מכרז פומבי :הנדון
  שדות התעופה, עבור רשות בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון

  
  1הבהרה מס' 

מתכבדת להודיע ") הרשות"שדות התעופה (להלן: רשות לטופס הזמנת ההצעות,  24.4בהתאם להוראות סעיף 
  להלן:למשתתפים כ

(ה) לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות  6הוראת סעיף הרשות מפנה את תשומת לב המשתתפים ל .1
העוסק בתשלום  ")צו קבלני שירות(להלן: " 2013- ציבוריים התשע"ג בתחום השמירה והניקיון בגופים

 :דמי הבראה לעובדים המועסקים לפי שעה, שנוסחו כלהלן

ישולמו דמי ההבראה כרכיב נפרד שישולם לצד  "לעובד המועסק לפי שכר שעה,
רכיב נפרד זה  ;בחישוב דמי החופשה ודמי המחלהשכר השעה ואשר יובא בחשבון 

 הנוסחה שלהלן ולא יחול לגביו האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד)יחושב לפי 
  :[סעיפים שבצו]

  .C-, המחולקת בB-ב Aמכפלה של   

  –לעניין זה   

A – ;(א) המחיר ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן, לפי סעיף קטן  

B –  מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור
א); מועד עדכון הוותק יהיה לפי הכללים החלים, מזמן בטבלה שבסעיף קטן (

  לזמן, בשירות המדינה לגבי עובדים המועסקים לפי שעה;

C –  הסכם מסגרת, בדבר קיצור  –מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה
  )."186כפול  12( 2,232שעות העבודה כפול מספר חודשים בשנה = 

 

את רכיב דמי ההבראה מדי  ,המועסקים לפי שעה ,לשלם לעובדיו (ה), על הקבלן6בהתאם להוראת סעיף  .2
, ודמי הבראה כאמור יובאו בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי חודש, בנוסף לשכר לשעה בסיסית

  . המחלה

(ה) להוראות צו קבלני 6באופן התואם להוראת סעיף  יתוקןהחוזה בנוסח  9.6 סעיףנוכח האמור לעיל,  .3
 :כלהלןשירות, 

  - 9.6 סעיף .3.1

 :תמחק, 9.6הפסקה שלהלן, שמתחילה בתחתית הטבלה שבסעיף 

על פי  דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותים
 הוראות הדין.

חודשים  12 - עובד הקבלן, אשר עבד אצל הקבלן במתן השירותים פחות מ
החלק היחסי בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין 

של השנה אשר בו עבד. עובד הקבלן המועסק במתן השירותים במשרה 
  "חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.
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  הפסקה שלהלן: 9.6לסעיף  תתווסףבמקומה 

על פי  "דמי ההבראה ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו העוסקים במתן השירותים
  ה, כלהלן:בכל הנוגע לעובד המועסק לפי שע הוראות צו קבלני שירות

ובנוסף כרכיב נפרד שישולם לצד  ישולמו על ידי הקבלן לעובדיו דמי ההבראה
  .יובא בחשבון בחישוב דמי החופשה ודמי המחלה והוא לשכר לשעה בסיסית,

  יחושב לפי הנוסחה שלהלן:דמי ההבראה רכיב 

  .C-, המחולקת בB-ב Aמכפלה של 

  –לעניין זה 

A – זה 9.6כמפורט לעיל בסעיף ליום הבראה, כפי שהוא מזמן לזמן,  תעריף;  

B –  מספר ימי ההבראה שלהם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו כאמור בטבלה
; מועד עדכון הוותק יהיה לפי זה וכפי שיעודכנו מעת לעת 9.6שלעיל בסעיף 

סקים לפי בשירות המדינה לגבי עובדים המוע הכללים החלים, מזמן לזמן,
  שעה;

C –  הסכם מסגרת, בדבר קיצור  –מספר שעות עבודה חודשיות לפי צו הרחבה
  ).186כפול  12( 2,232שעות העבודה כפול מספר חודשים בשנה = 

  

  
  

  .מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין הבהרה זו
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הגישלה המציעעל 

  
  

        

  המציעוחותמת  חתימת  

  ,בכבוד רב    
  

  רפרנט רכש בכיר, בני צלח    
  אגף לוגיסטיקה    
      

  
  :העתקים

  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -     מר שלמה אורן
  מנהל ש"ת אילת ועובדה -   מר חנן מוסקוביץ
  רא"ג  לוגיסטיקה  -     מר אלדד סומר
  ס. היועץ המשפטי -     עו"ד קרן כהן
  כלכלן בכיר-     מר אופיר לוי
  כלכלנית בכירה -     גב' לילך פרץ

  מזכירת ועדת המכרזים -   גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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