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 כ"ט אדר, תשע"ז 
  2017מרץ,  27 

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי
  

  א.ג.נ.,
  

מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות סיור  3.201623.מציעים מיום  מפגש פרוטוקול: הנדון 
 למתן שירותי ניקיון במסוף אלנבי עבור רשות שדות התעופה 2016/070/0667/00

 

  לנרשמים למכרז הבהרותותיקונים  דגשים .1

לטופס  25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפים(להלן: "הנרשמים למכרז במסגרת מפגש 
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנהההצעות במכרז (להלן: " הזמנת

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

אופן לים 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 מי ושעות השבוע, החומרים והציוד הקל והכבד, והעובדים השונות הנדרשות בפילוח י
הנדרש כמפורט בחוזה ובנספחיו, לרבות בנספח א' (הנספח התפעולי)  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.

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

 המקצועיים מטעמם לנושא זה.

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

תנאי  ואזורי השירות הנדרשים, הנדרשים לעניין השירותים הנדרשיםהוסברו בהרחבה כל התנאים  .1.5
לחוזה,  9העסקת העובדים אשר יועסקו מטעם המציע הזוכה במתן השירות, המפורטים, בסעיף 

העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  לצו בהתאם לרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכה
, עלות שכר מינימאלית, הפרשות פנסיוניות, אופן 2013-יים, תשע"גהשמירה והניקיון בגופים ציבור

והן התמורה שתשולם למציע הזוכה בגין עבודה בשבתות, חגים וימי מנוחה,  לעובדהן התשלום 
עוד  ., ארוחותדמי הבראה, דמי מחלה, מענק מצוינות, תשלומים משתניםתוספת בגין משמרות לילה, 

    :נציגי החברות  :משתתפים
  בע"מ"שיאון שמירה אבטחה שירותים ונקיון "     
  "בע"מ אדיר הבירה"    
  בע"מ " )2000מוקד יסעור שרותי אבטחה("     
  "בע"מ 2002א.דינמיקה אחזקות "    
  "בע"מ "איי.אס.אס אשמורת    
  בע"מ " )1995( " התאמה השמה ומידע    
  " טי.אנד.אמ אור אורלי שחקים בע"מ"    
  בע"מ" קבוצת השומרים שמירה ובטחון"     
    :שדות התעופה נציגי רשות  

 אחראי תפעול מסופים –מר אבי זוהר 
 אחראי ארגון מסוף אלנבי –        מר דן סטרומזה    
 אחראי בית נתיבות ומבנים מסוף אלנבי - מר ירון שושן    
 אגף לוגיסטיקה - קניין  –מר אילן כהן            
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וכל  בנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזהולחוזה  17רים כנקוב בסעיף אספקת ציוד והחומ הודגש נושא
 יתר התחייבויות המציע הזוכה כנקוב במסמכי המכרז.

במסגרת הצעתו את כלל התחייבויות המציע הזוכה  כי המציע נדרש לשקלל ניתן הסבר מורחב .1.6
לעובדיו לרבות זכויותיהם הסוציאליות בהם המציע הזוכה מחויב על פי דין וכן כמפורט בחוזה 

 ולרבות כל המחויבויות האחרות בחוזה וזאת לכל תקופת ההתקשרות. 

 צמדת התמורה. לרבות תנאי ה ,והתמורההמוסכמים ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים  .1.7

 למתןמחיר  הצעתתן ילאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ל הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.8
הנדרש כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס ההצעה הכספית. כמו כן הוסבר בהרחבה אופן הגשת שירות ה

הצעה ורווח כמפורט בטופס ההזמנה וטופס ה להוצאותההצעות וכי על המציע להגיש הצעתו 
 כמו כן הובהר והודגש כי על המציע לתמחר את כלל הרכיבים הנדרשים לתמחור כמפורט הכספית.
 .בטופס הזמנת ההצעות וטופס ההצעה הכספית בהרחבה

 ולכתובהקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.9
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף 

ח הערבות לקיום המכרז, נספח ו' לטופס הזמנת ההצעות ותנאי המכרז, נפלה טעות סופר בנוס .1.10
לפרוטוקול זה נוסח ערבות לקיום המכרז מתוקן, שמצורף "ב רצבמספור הסעיפים בנוסח הערבות. 

(חלף נוסח הערבות שצורף למכרז בעת פרסומו) (להלן:  ההצעות הזמנת לטופסו'  נספחבזאת כ
 המתוקן נספח ו'. למען הסר ספק, נוסח הערבות לקיום המכרז יהא בנוסח "נספח ו' המתוקן")

     המצ"ב לפרוטוקול זה.

הושם דגש מיוחד והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות 
 קן.המתו בנספח ו'המפורט 

 14בסעיף  כנקוב חודשים 36 -הינה ל מתן השירותים תתקופהובהר והודגש בפני המשתתפים, כי  .1.11
 יפל תהא האופציה להאריך תקופה זו ע לרשותכמו כן הודגש, כי  לחוזה. 5לטופס ההזמנה ובסעיף 

לטופס  14 כנקוב בסעיףבכל תמהיל שתבחר,  ,חודשים 24 בתקופה נוספת של עדשיקול דעתה הבלעדי 
להפסיק את תוקפו של החוזה לפני תום תקופת עומדת הזכות רשות וכן כי ל לחוזה 5ההזמנה ובסעיף 

, לפי העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה (ככל שתחול) ההתקשרות ו/או לפני תום תקופת ההארכה
יום  )60( שישיםלקבלן שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר 

 .מראש

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  5.9.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .1.12
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  43..2017
להוראת  לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאםלטופס 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  .1.13
 .מסמכי המכרזפי מספורם הקבוע בקובץ 

לטופס הזמנה ההצעות יש  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.14
וחתומים באופן  1971-[נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל ערוכים ע ,להגיש כשהם מקוריים

 .אישי על ידי האדם המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע

 12כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .1.15
 לטופס ההזמנה.

 סבר בהרחבה כל נושא הבטיחות על פי המפורט במסמכי המכרז.הו .1.16

ם נספח התפעולי לצורך שינוע חומרים ועובדיב 4פרק הנדרש כמפורט ב התפעולי הרכב כליהובהר כי  .1.17
 .בשעות פעילות המסוףבכל יום  בין מקומות השירות השונים נדרש

 כאיש ישמש אשרלחוזה,  14עיף הובהר נושא מינוי איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, כמפורט בס .1.18
  .הרשות מול המציע הזוכה עובדי זכויות שמירת לנושא קבוע ומרכז קשר

כל תנאי לחוזה.  20בהחתמת שעון נוכחות כנקוב בסעיף , הובהר, כי עובדי המציע הזוכה מחויבים .1.19
 הינם כמפורט בנספח ב' לחוזה.רכישת דוחות הנוכחות 

העובדים והן לגבי תנאי העסקת הובהר והודגש, כי הרשות תקפיד הקפדה יתרה הן לגבי תנאי  .1.20
 על פי האמור במסמכי המכרז. להשירות הנדרש הכו
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המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומבלי לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות  לנוחות .1.21
, יות המציע הזוכה על פי מסמכי המכרז, וכן מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבוכלשהי, מכל מין וסוג

עד  7 -שעות עומד על כ 24שבהם יהיה המסוף פתוח  וחדיםימי העבודה המי הרשות מעריכה כי כמות
 ימים בשנה. 10

המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומבלי לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות  לנוחות .1.22
, מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי המכרז, וכן מבלי לגרוע כלשהי, מכל מין וסוג

חודשי קיץ  4 -עומד על כ 1:30עד שבהם יהיה המסוף פתוח  חודשי העבודה הרשות מעריכה כי כמות
 .בשנה שתחילתם בחודש יוני בשנה

המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומבלי לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות  נוחותל .1.23
, , וכן מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי המכרזמין וסוג כלשהי, מכל

, וכי 2016בשנת נוסעים  2,233,000 - הינה כהרשות מעריכה כי כמות הנוסעים אשר עוברים במסוף 
 . יוםב משתמשים 1000 -כמות המשתמשים הקבועים במסוף הינה כ

בלי לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומ לנוחות
כלשהי, מכל מין וסוג, וכן מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי המכרז, מספר 

  תאי שירותים. 104 -תאי השירותים במקומות מתן השירות, נכון למועד פרסום המכרז, הוא כ

 –לקובץ חוזה המכרז)' א נספחב 9בפרק (יפורט תיקון לנספח התפעולי לחוזה  להלן .1.24

וותק העובדים אשר הועסקו אצל הקבלן הנוכחי הנותן ל להלן מפורטת טבלה מעודכנת ביחס
התפעולי בנוסח  בנספחשהופיעה זו תחליף את הטבלה  מעודכנת טבלה השירותים במסוף אלנבי.

  :שצורף למסמכי המכרז בעת פרסום המכרז

   
  2016לחודש דצמבר  ותק עובדי הניקיון נכון - 9פרק 

  

  

   
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר סיום מפגש המציעים בוצע סיור למשתתפי המפגש במקומות השירות הנדרשים לצורך הניקיונות.  .2

  

 כמות עובדיםמשך העסקה

7 עד שנה
4 ועד שנתיים-מעל שנה

מעל שנתיים ועד שלוש 
8 שנים

מעל שלוש שנים ועד 
3 ארבע שנים

מעל ארבע שנים ועד 
1 חמש שנים

מעל שש שנים ועד שבע 
4 שנים

מעל שבע שנים ועד 
2  שמונה שנים

מעל שמונה שנים ועד 
1  תשע שנים

מעל תשע שנים ועד 
2  עשר שנים

 עובדים 32סך הכל עובדים
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להלן תפורט התייחסות הרשות לשאלות אשר נשאלו על ידי המשתתפים, במסגרת שאלות הבהרה  .3
  והמפגש:

 
  #  סעיף  התייחסות המציע  הרשותמענה 

  חוזה

.1  10.3  2016את עלות אחזקת המתחם לשנת  נבקש לקבל  הבקשה נדחית על המציע לבדוק בעצמו

כי תוקפה של הערבות לקיום החוזה תהא לתקופה מבוקש   הבקשה נדחית 
של שנה והארכתה תהא בהתאם לבקשת הרשות שתופנה 

  לבנק מוציא הערבות.

26.2   2.

  ינספח תפעול –נספח א' לחוזה 

לנספח התפעולי  1חיובי כמפורט בסעיף ג' בפרק 
  לחוזה

האם שעות העבודה כוללות סופי שבוע  מבוקש להבהיר
   (שישי ושבת)?

.3  כללי

האם לצורך עבודה בגובה הרשות תספק את במת ההרמה   חיובי
  ככל שתידרש?

.4  כללי

בלבד, ומבלי  לצורכי שיקלולהרשות מבהירה כי 
לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות 
כלשהי, מכל מין וסוג, וכן מבלי לגרוע מאיזו 
מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי 

במקומות מתן  מתקני ניגוב ידייםהמכרז, מספר 
  . 20 - השירות, נכון למועד פרסום המכרז, הוא כ

הקיימים מבוקש להבהיר מהי כמות מתקני נייר הידיים 
  במסוף?

.5  כללי

הרשות מבקשת להבהיר, כי המציע הזוכה 
מחויב לנייד את כל עובדיו העוסקים מטעמו 
במתן השירותים באמצעות כלי הרכב 
התפעולי אשר ישהה במקומות מתן השירות 
בשעות ובימים הנקובים בחוזה ובכל זמן 

  .מתן השירות במסוף

 4פרק   ?האם ניתן להצמיד את הרכב התפעולי למפקח
   1סעיף 

6.

הבקשה נדחית אין בידי הרשות נתונים אילו ועל 
  המציע לבדוק בעצמו

את כתובות המגורים של עובדי הניקיון  לקבל מבוקש
  במסוף על מנת שנוכל לתמחר את עלות ההסעות למסוף.

.7   8פרק 

  נספח אחריות בנזיקין וביטוח –' לחוזה זנספח 

 הבקשה נדחית .א

  הבקשה מוסכמת. .ב

למחוק את המילה "מיד" בשורה מבוקש  .א
  הראשונה אחרי המילה "לרשות"

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ככל  .ב
עפ"י  שאין באמור כדי לפגוע בזכויות הקבלן

  "הפוליסות

.8  1ב'

מבוקש למחוק את המילים "לא יאוחר מיומיים לפני   הבקשה נדחית.
  מועד" בשורה האחרונה ולהוסיף במקום את המילה "עם".

.9  2ב'

מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו" בסוף הסעיף   מוסכם ובלבד שיתווסף: "עובדיו ו/או מנהליו"
ולהוסיף במקום את המילים "בכפוף לסעיף אחריות 

  .  צולבת"

.10  4ב'

לרכוש באחריותו ו/או מבוקש למחוק את המילים "ו/או   הבקשה נדחית.
  שניה." בשורה הבשימוש

.11  5ב'
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_________________  
  המציעוחותמת  חתימת

    
      

  
  ,בכבוד רב    

  
  אילן כהן,    
  קניין , אגף לוגיסטיקה    

  
  

  :העתקים
  רא"ג  לוגיסטיקה  -    אלדד סומרמר 

  ס. היועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  בכיר רפרנט רכש -    בני צלחמר 

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים

  
 

  
          

  
את  ףהבא במקום ומחלי )נוסח ערבות למכרזמתוקן (טופס הזמנת ההצעות ל 'ורצ"ב נספח 

  .בעת פרסום המכרז טופס ההזמנהל ףצורהנספח ש
 

  
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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   לטופס הזמנת ההצעותמתוקן  נספח ו' 

  

  נוסח ערבות לקיום מכרז 
  

  תאריך: ___________
  לכבוד

  רשות שדות התעופה 
  

  א.ג.נ.,

  ערבות מס' _________________הנדון: 

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד החייב(להלן: " 1לבקשת __________________ .1
"), אשר תדרשו סכום הערבותמאות אלף שקלים חדשים) (להלן: " ארבע(ובמילים: ₪  400,000לסך כולל של 

 רשות עבור, במסוף אלנבי ניקיון שירותי למתן 2016/070/0667/00מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 
 "). המכרז(להלן: " התעופה שדות

ד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממוע .2

, במהלך שעות הפעילות, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם 2שתימסר ב _________________
האמורה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, 

/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו
או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות טענה שיכולה 

  לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

תי חוזרות, ולא נהיה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובל 2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  __________ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .4

בהתאם להוראות הדין  כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  אלה.

  אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .6

  ה ו/או להסבה ו/או להמחאה.ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעבר .7

  בכבוד רב,

  

  חתימה  תאריך  כתובת  שם הבנק/חברת ביטוח
 
 

                                                      

 של המציע. שמו המלאיש להשלים את  1
 יש להשלים את כתובת סניף הבנק/כתובת חברת הביטוח. 2
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