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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  31.7.2016מפגש מציעים מיום  פרוטוקול :הנדון
ניקיון שמשות וקירות מסך בשדה התעופה על שם אילן ואסף למתן שירותי  0702016//000259/

  עבור רשות שדות התעופהרמון, 
  
  

  
  "בע"מ 2002 א. דינמיקה אחזקות"  :נציגי החברות  :משתתפים

  "בע"מ) 1995התאמה השמה ומידע ("    
  רם ק.ר.מ סחר בינלאומי בע"מ""    
  "י.ב שיא משאבים בע"מ"    
  "בע"מ שלג לבן"    

  "מ"אמון ניקיון בע "
  "מ"י.ס.ד אחזקות אילת בע"

  
      
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

  ר' תחום במנהלת המעבר לרמון  -  חיים אלימלךמר 
  ועובדהאחראי תפעול ש"ת אילת   -  מר דני טובל    

  רפרנט רכש בכיר  -  צלחבני מר 
      

  
  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותו דגשים

"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: " .1

") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 25

החוזה במסגרת שיינתנו  יםהשירותתכולת לרבות , ") למשתתפים את עיקרי המכרזהרשות"

  . כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן:ומהותם

ים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1

הציוד הנדרש כמפורט בחוזה  השירות,, אופן מתן בשל אופיו הנדרשלרגישות השירות 

לצורך  עפ"י שיקול דעת המציע הזוכה ויסופק על ידי הרשות וחלק ואשר חלק ,ובנספחיו

 וכן  לאישור ממונה בטיחות רש"ת ומנהל החוזה והכל בכפוף עמידתו בהוראות החוזה

ובנספחיו, והכל כמפורט בהרחבה חוזה , עובדי המציע הזוכהנדרש לכלל הביטחוני האישור ה

 .לרבות בנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזה

יהיה רשאי כי המציע הזוכה והודגש בפני המשתתפים נושא העסקת קבלני משנה והובהר  .1.2

אישור מראש ובכתב  שנה מטעמו במתן השירותים או חלקם, בכפוף לקבלתלהעסיק קבלני מ

מציע פוף לעמידתו של הכל אחד מקבלני המשנה, ובכשל  ,עובר למתן השירותים ,של המנהל

, ולחתימת חוזה עם קבלן המשנה אשר יכלול לכל הפחות, את האמור בתנאי האישורהזוכה 
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"). קבלני המשנה(להלן: " לחוזה 34סעיף הוראות בהתאם ובכפוף ללחוזה, והכל  34בסעיף 

שנה לזהות איזה מקבלני המאו מי מטעמה  הרשותובהר, כי אין באישור של הלמען הסר ספק 

וכל החוזה לפי  מציע הזוכהכדי להטיל עליה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו של ה

  .דין

חוק בגדר "מזמין" לעניין  תהרשות אינה נכנס עוד הובהר, כי לצורך העסקת קבלני המשנה .1.3

וכי כל החובות החלות על מזמין שירותים  2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

במישרין או בעקיפין, בקשר עם השירותים הניתנים לרשות על ידי הקבלן מכוח החוק, 

 34, יחולו על הקבלן ועליו בלבד, והכל כמפורט בהרחבה בסעיף באמצעות קבלני משנה

 לחוזה.

ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את  .1.4

 ,עוד הודגש .רמים המקצועיים מטעמם לנושא זהכל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגו

ולא ביטוחי המציע הזוכה עפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי יערכו אשר כי הביטוחים 

 .היה ויבצע העבודות באמצעות קבלן משנה ,קבלן משנה מטעמו

 מהשירות הנדרשים והדגשים, השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .1.5

  .השירות מתן במקומות

הוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין תנאי העסקת העובדים אשר יועסקו מטעם  .1.6

לחוזה,  9לטופס ההזמנה וסעיף  9המציע הזוכה במתן השירות, המפורטים, בין היתר, בסעיף 

חוק העסקת להוראות הדין, לרבות בהתאם  לרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכה

לצו ו 2013- קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"געובדים על ידי 

- ג"ע, תשהעסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

חופשות ביטוח לאומי, חופשה שנתית, חגים, שי לתוספת וותק, מענק מצוינות,  ,2013

בהתאם  הוצאות נסיעה ,גמול בגין שעות נוספותהבראה, מיוחדות, בגדי עבודה, דמי 

ציוד ארוחות, אספקת תשלומים משתנים,  ,דמי מחלה והפרשות לקרן פנסיה, להוראות הדין

 9לטופס ההזמנה ובסעיף  9וכל יתר התחייבויות המציע הזוכה, כנקוב, בין היתר, בסעיף 

ת תוספת הוותק בחשבון על המציע הזוכה להביא אבאשר לתוספת הוותק הובהר, כי  לחוזה.

לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות, אך לא לצורך ביצוע הפרשות לקרן השתלמות, וכמו כן 

להביאה בחשבון בחישוב הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, ולצורך חישוב דמי מחלה 

 וחופשה.

ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה, לרבות תנאי הצמדת  .1.7

 ורה ועדכונה. התמ

 הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.8

 המפורטים האלמנטיםמ , ובכלל זה לכל אחדהנדרששירות ה למתןולא חלקית מחיר מלאה 

 . , כמפורט במסמכי המכרזבטופס ההצעה הכספית
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הובהר והודגש כי המציע נדרש לכלול בהצעתו גם את כל המפורט לעניין תנאי העבודה של  .1.9

 1לחוזה ועליו לקחת בחשבון גם את המפורט כנספח  9עובדיו המפורטים בהרחבת בסעיף 

 לטופס ההצעה הכספית לעניין עלויות שכר מינימאליות והזכויות הסוציאליות 

 .ההזמנהלטופס  7.9המפורט בסעיף  יפל אית למכרז עהבנק הערבותכי יש להגיש את  ,ודגשה .1.10

בתוקף עד להיות הערבות הבנקאית לטופס ההזמנה. על  נספח ו'נוסח הערבות יהא בנוסח 

 .    למכרז האחרון לתוקף ההצעה היום הוא ,31.1.2017ליום 

בכתב הערבות חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את  המופיע/המבקש הנערבהודגש כי 

הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על  .עה למכרזההצ

לטופס  נספח ו'תאימותה במדויק של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט ב

  ההזמנה.

הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.11

 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף  ולכתוב

 5לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  14ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .1.12

לחוזה, הוסבר אופן תחילת מתן השירותים וכן אופן מתן ההודעות על ידי מנהל החוזה על 

 .תחילת מתן השירותים 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום נה, ההזמ לטופס 5.9.2בסעיף ובהר, כי על פי הנקוב ה .1.13

יגיעו לתיבת המכרזים  אשרכי הצעות הודגש בפני המשתתפים,  .10:00עד השעה  22.8.2016

לא יתקבלו ולא ידונו וזאת לטופס ההזמנה,  5.9.2הנקובים בסעיף  מועד והשעההלאחר 

 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20בהתאם להוראת תקנה 

הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוד  .1.14

 עוקב על פי מספורם הקבוע בקובץ אשר נמסר למשתתפים.

לטופס הזמנה  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.15

[נוסח חדש],  ותהראי פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,ההצעות יש להגיש כשהם מקוריים

 .1971- תשל"א

כמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .1.16

 לטופס ההזמנה. 12בסעיף 

פרסום  למועדהצפוי לשנה, נכון האלמנטים והתדירויות המצטבר , כי היקף הובהר והודגש .1.17

שרות ו/או תקופת במהלך כל תקופת ההתק הינו כנקוב בטופס ההצעה הכספית. ,המכרז

ההארכה (ככל שתחול), הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להקטין 

תנים השירותים י, בין אם על ידי הקטנת התדירויות בהן נו/או להגדיל את היקף השירותים
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ו/או הקטנת/הפחתת האלמנטים לגביהם ניתנים השירותים, והכל בהתאם להוראות החוזה, 

 יעים לשקלל זאת בהצעותיהם למכרז.    ועל המצ

את העלויות  נדרשים לברר ולחשבמציעים שיגישו הצעתם למכרז ר והודגש כי הבההו .1.18

באספקת השירותים וקיום מלוא התחייבויות המציע הזוכה על פי הוראות מסמכי הכרוכות 

, כמו זהלחו 9תנאים שפורטו בסעיף המכרז, ובכלל זה העלויות הכרוכות בקיום הדרישות/ה

גם את כל העלויות האחרות הכרוכות במתן השירותים בהתאם להוראות ותנאי החוזה 

הכרוכות בהעמדת הערבויות והביטוחים בהתאם להוראות מסמכי המכרז, (לרבות עלויות 

העסקת מפקחים/נציג הקבלן בשדה התעופה רמון ואיש קשר בכיר, הוראות ותנאי הנספח 

 את אלו לצורך הגשת ההצעה.), ושיקללו התפעולי וכיוב'

ו הצעתם יחשבו כמי שגילמו בהצעתם גם רווח שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מציעים שיגי

(כולל שולי ביטחון) בשיעור אשר יאפשר להם להמשיך ולספק את השירותים ולקיים את כל 

ל התחייבויותיהם ובכללם התחייבויותיהם בל הנוגע לתשלום שכרם והזכויות הסוציאליות ש

עובדיהם על פי הוראות הדין והוראות החוזה, למשך כל תקופת ההתקשרות, אשר לא יפחת 

 .  10% - מ

חוזה, ל 9סעיף תשומת לב המציעים מופנית לכך שהשכר לשעה בסיסית, כהגדרת מונח זה ב .1.19

אשר ישולם על ידי המציע הזוכה לעובדים שיעסקו במתן השירותים, לא יפחת משכר 

ה לעובד ניקיון על פי הצו ו/או משכר המינימום לשעת עבודה לאחראי המינימום לשעת עבוד

לחוזה) ו/או משכר המינימום  9.1ניקיון על פי הצו (לפי העניין וכהגדרת מונחים אלה בסעיף 

עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא בהם בגין עובדיו אשר במשק לפי הגבוה מביניהם, וכי 

תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה בטופס  יועסקו מטעמו במתן השירותים, לא

ההצעה הכספית (להלן: "עלות השכר המינימאלית"), והכל כמפורט בהצעה הכספית ובנספח 

  .להצעה הכספית, הכולל את הרכיבים הכלולים בעלות השכר המינימאלית 1

כה ו/או תקופת ההארהמציע הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות הובהר, כי  עוד .1.20

לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים נשוא המכרז, אחר  (ככל שתחול)

, לרבות האמור לחוזה  9וסעיף  לטופס ההזמנה 9כמשמען בסעיף  כל האמור בהוראות הדין

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין 

 וצי אחר ו/או צו הרחבה שחל עליו.כם קיבהסתדרות ו/או כל הס

ימים ממועד  30 -המציע הזוכה מתחייב להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מ

ימים לפני תחילת  30 -חתימת החוזה בין המציע הזוכה לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מ

ד הכל ארצי תקופת ההתקשרות, אישור מטעם ארגון חברות הניקיון בישראל או מטעם האיגו

של מפעלי הניקיון והתחזוקה בישראל או מטעם התאחדות החברות וקבלני האחזקה 

והניקיון בישראל, 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 

 הניקיון. או צווי הרחבה בענף הקיבוציים  וראות הדין ו/או בהסכמיםמהאמור בה



5  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750591:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296  

  

הובהר והודגש נושא בדיקות השכר אשר תבצע הרשות או מי מטעמה במהלך תקופת החוזה  .1.21

 לחוזה. 9.23הכול כמפורט בסעיף 

טיחות על פי המפורט במסמכי המכרז וכי כל נותני השירות הוסבר בהרחבה כל נושא הב .1.22

אשר יעבדו בגובה נדרשים להיות עובדים אשר מוכשרים ומאושרים לעבודה מטעם הקבלן 

בגובה על ידי הגורם המוסמך לכך במשרד העבודה/תמ"ת כמו גם כל הציוד אשר יספק 

הקבלן לצורך מתן השירות יהיה מאושר ובעל כשירות מטעם משרד העבודה/תמ"ת כנדרש. 

 ת רש"ת טרם תחילת מתן השירותים.כל האישורים יבחנו ויאושרו על ידי ממונה בטיחו

הובהרה עבודת המפקח מטעם המציע הזוכה ותפקידו והדרישות בנוגע להתייצבות נציג  .1.23

לחוזה, וכי על נציג הקבלן והמפקח מטעם המציע  11-12הקבלן בשדה, כמפורט בסעיפים 

הזוכה לשהות במקומות השירות במועדים הנקובים בחוזה ובנספח א' (הנספח התפעולי) 

  לחוזה.

 אשרלחוזה,  13הובהר נושא מינוי איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  .1.24

  .הרשות מול המציע הזוכה עובדי זכויות שמירת לנושא קבוע ומרכז קשר כאיש ישמש

הובהר והודגש, כי הרשות תקפיד הקפדה יתרה הן לגבי תנאי העסקת העובדים והן לגבי תנאי  .1.25

 ל פי האמור במסמכי המכרז.ע להשירות הנדרש הכו

 לחוזה. 14עובדי המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  בתלונותהובהר קיומו של מנגנון לטיפול  .1.26

  .לחוזה ט'כנקוב בנספח  "ממע לצורך אילת אזור תושב כעוסקהקבלן  רישוםהובהר נושא  .1.27

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

  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. -פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  
  

____________  
  המציע חתימת

                   
  

   ,בכבוד רב                    
  בני צלח                    

  רפרנט רכש בכיר                
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  :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-    מר עידן מימון

  מנהל מנהלת האיכלוס והמעבר לרמון  -  מר שרון בן עזרא
  ס. היועץ המשפטי -    קרן כהן עו"ד

  כלכלן בכיר-    מר אופיר לוי
  כלכלנית בכירה -    גב' לילך פרץ

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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