
1  

  

  

  2017אוגוסט  24 
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי

  
  א.ג.נ.,

  
מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות סיור  2017.8.13מציעים מיום  מפגש פרוטוקול: הנדון 

  למתן שירותי ניקיון במסוף אלנבי עבור רשות שדות התעופה 0702017//000300/
  
  

  בע"מ""שיאון שמירה אבטחה שירותים ונקיון   נציגי החברות: משתתפים:
  "בע"מ אדיר הבירה"    
  "בע"מ 2002א.דינמיקה אחזקות "    
  "בע"מ שרותי ניקיון"איי.אס.אס     
  " טי.אנד.אמ אור אורלי שחקים בע"מ"    
  בע"מ" השומרים שמירה ובטחוןקבוצת "    
      
 אחראי תפעול מסופים -מר אבי זהר   נציגי רשות שדות התעופה:  
 אחראי ארגון מסוף אלנבי -מר דן סטרומזה     
 אחראי בית נתיבות ומבנים מסוף אלנבי -מר ירון שושן     
 קניין אגף לוגיסטיקה  -מר אילן כהן     

  למכרזלנרשמים  הבהרותותיקונים  דגשים .1

לטופס  25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפים(להלן: "הנרשמים למכרז במסגרת מפגש 
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנההזמנת ההצעות במכרז (להלן: "
ות . כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרלרבות 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
 הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה. הביטוחים הנדרש באמצעות

ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל  .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, הוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין השירותים הנדרשים .1.5
לחוזה,  9העסקת העובדים אשר יועסקו מטעם המציע הזוכה במתן השירות, המפורטים, בסעיף 

העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  לצו בהתאם הלרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכ
, עלות שכר מינימאלית, הפרשות פנסיוניות, אופן 2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

והן התמורה שתשולם למציע הזוכה בגין עבודה בשבתות, חגים וימי מנוחה, דמי  לעובדהן התשלום 
אספקת ציוד  עוד הודגש נושא ., ארוחותתשלומים משתניםהבראה, דמי מחלה, מענק מצוינות, 

וכל יתר התחייבויות המציע  בנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזהולחוזה  17והחומרים כנקוב בסעיף 
 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
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 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 

הושם דגש מיוחד והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות  .1.10
 .לטופס ההזמנה בנספח ו'המפורט 

 14בסעיף  כנקוב חודשים 36 -הינה ל מתן השירותים תתקופהובהר והודגש בפני המשתתפים, כי  .1.11
 יפל ה להאריך תקופה זו עתהא האופצי 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  2017.9.4
לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לטופס 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 המכרזספורם הקבוע בקובץ פי מ

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.

 הוסבר בהרחבה כל נושא הבטיחות על פי המפורט במסמכי המכרז. .1.16

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

 כאיש ישמש אשרלחוזה,  14הובהר נושא מינוי איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  .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

ל עליה אחריות המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומבלי לחייב את הרשות ו/או להטי נוחותל .1.21
, , וכן מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות המציע הזוכה על פי מסמכי המכרזכלשהי, מכל מין וסוג

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

המשתתפים ולצורכי שיקלול בלבד, ומבלי לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות  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
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 –לקובץ חוזה המכרז)' א נספחב 9בפרק (תיקון לנספח התפעולי לחוזה  יפורט להלן .1.22

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

 2017 יוליותק עובדי הניקיון נכון לחודש  - 9פרק 

 כמות עובדיםמשך העסקה
10 עד שנה
 4ועד שנתיים-מעל שנה

3מעל שנתיים ועד שלוש שנים
8מעל שלוש שנים ועד ארבע שנים
1מעל ארבע שנים ועד חמש שנים
3מעל שש שנים ועד שבע שנים

2מעל שבע שנים ועד שמונה שנים
1שמונה שנים ועד תשע שניםמעל 

2מעל תשע שנים ועד עשר שנים
1מעל עשר שנים ועד אחד עשרה שנים

עובדים 35 סה"כ

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

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

 

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  חוזה

מבוקש להוסיף בשורה השנייה בהתחלה אחרי המילה   הבקשה מאושרת.
"הרשות" את המשפט "אשר לא תמנע מטעמים שאינם 

 סבירים".

3.2.4  1.

מבוקש להוסיף בשורה השלישית בסוף אחרי המילה   . הבקשה מאושרת
 המילים "בהתראה סבירה". "הרשות" את

3.2.5  2.

מבוקש להוסיף בשורה השנייה בסוף אחרי המילה   .הבקשה נדחית
"התשומות," את המשפט "באמצעות הודעה זמן סביר 
מראש ובכתב ובכפוף להסכמה על התאמת התמורה 

 המשולמת לקבלן לפי הסכם זה".

4.3 3.

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

 הסכם זה".

4.4 4.

 .נדחית הבקשה .1

  "14" –יעודכן ל  .2

שעות" בשורה  24מבוקש להחליף את המילים " .1
  ימים". 15השנייה בהתחלה ל "

" בשורה השלישית 7מבוקש להחליף את הספרה " .2
 ".30בסוף לספרה "

4.8  5.

ממשלה  , התקבלה החלטת2018במהלך חודש מאי 
אשר הרחיבה את שעות פעילות מסוף אלנבי כלהלן: 

ועד  20.6.17במהלך התקופה שתחילתה ביום 
החל המסוף לפעול בימים א' עד ה' במהלך  10.9.17

שעות ביממה. עקב משך זמן ההתראה הקצר  24
שנותר בידי הרשות ולקבלנים המספקים לה 
שירותים במסוף אלנבי, להערכות לעבודה במשמרת 

ה וכן לנוכח משך התקופה הקצר שבה חלה ליל
  הרחבת שעות פעילות זו, משלמת הרשות לקבלן

מבוקש לדעת האם בהתקשרות הקיימת נהוג לתת 
  מענק לילה?

9.1  6.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

המספק שירותי ניקיון במסוף כיום, מענק בגובה של 
ש"ח לכל לעובד בגין כל משמרת לילה וכן מענק  130

עובד בכל משמרת לחברה בגין כל ₪  20בגובה של 
לילה. כמו כן משלמת הרשות שעות עבודת מפקח 
מטעם הקבלן במשמרת לילה ושעות נוספות 
המבוצעות ע"י העובדים וע"י המפקח בגין משמרת 

  הלילה.

מובהר בזאת במפורש כי הרשות לא תשלם כל 
תוספת תשלום מאלו המפורטות לעיל או כל תוספת 

יבוצעו תשלום אחרת, בגין משמרות לילה אשר 
במסוף אלנבי במהלך תקופת החוזה וכי על 
המתמודדים במכרז לקחת בחשבון בעת תמחור 
הצעתם, ביצוע עבודה במשמרות לילה במסוף אלנבי 

ואילך ללא  1.5.2018בכל ימות השבוע החל מיום 
  קבלת כל תמורה נוספת מאת הרשות בגין שרות זה.

     

סעיף הסעיף יוותר על כנו. הרשות מפנה להוראות 
  לחוזה. 28.2.1

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

 מידי".

9.1.2  7.

נוסח הסעיף יוותר על כנו. הרשות מפנה להוראות 
  לחוזה. 28.2.2סעיף 

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

 מידי".

9.1.5 8.

.9  9.8  07/2017 -מבוקש לקבל טבלת וותק עדכנית נכון ל  לעיל. 1.22מצ"ב טבלת הוותק המעודכנת בסעיף 

מאחר והמע"מ על ארוחות אינו מותר בניכוי העלות   הבקשה נדחית.
לשנות את הסעיף  מבוקשבפועל יקרה מהמחיר הנקוב. 

כך שהשיפוי לקבלן יהיה בגין העלות המלאה כולל עלות 
  המע"מ.

9.14  10.

עובדי הניקיון המועסקים במסוף ע"י הקבלן הנוכחי 
כיום מתגוררים בישובים: מעלה אפרים, ייטב, 
מעלה אדומים, יפית. הקבלן אשר יזכה במכרז יהיה 
רשאי לאסוף ולפזר את העובדים בנקודות איסוף, 
למעט בשעות הלילה בהם יידרש לאסוף ולפזר את 

  העובדים במעונותיהם. 

ומי המגורים של העובדים מיק מבוקש לדעת מהם
  והאם ניתן לאסוף העובדים מנקודות איסוף? כיום?

9.15  11.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "החוזה" בסוף השורה   הבקשה נדחית. 
השביעית "ובכפוף להסכמה על התאמת התמורה 

 המשולמת לקבלן לפי הסכם זה".

11.2 12.

כמפורט בנספח התפעולי, על הקבלן אשר יזכה 
במכרז יהיה להציב במסוף רכב העונה על המפרט 
הנדרש לצורך אספקת שירותי הקבלן בתוך המסוף 

  ובהם ניוד עובדים, העברת ציוד ואמצעים וכו'. 

.13  .12  מבוקש להבהיר האם למפקח נדרש רכב?

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

 מטעמה". 

17.5 14.

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

 ובכתב".

18.1 15.

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

18.2 16.
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מתייחסת  18.3לא יחול שינוי בסעיף. הוראת סעיף 
  לחוזה.  18ומפנה לנסיבות המתוארות בסעיף 

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

18.3 17.

מבוקש להוסיף אחרי המילה "הקבלן" בשורה   . הבקשה מאושרת
הראשונה בסוף את המשפט "בכפוף להוראות סעיף 

18.1 " 

18.4 18.

המילה "לכך" יירשם: "לאחר קבלת  לאחר .1
החלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת". מעבר 

  לאמור, לא יחול שינוי בסעיף. 

  . הבקשה מאושרת .2

: "רשות הבא המשפט יתווסף הסעיף בסוף .3
 ותקנה סביר זמן תוך, תביעה על לקבלן תודיע
  להתגונן בפניה".  סבירה אפשרות לקבלן

מבוקש כי בשורה הראשונה בסוף  למחוק את  .1
המילים "דרישתה הראשונה לכך" אחרי המילה 
 "מיום" ולרשום במקום את המשפט "קבלת

  החלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת".

להוסיף בשורה השלישית  23מבוקש בע"מ  .2
המילה "הקשור" את המשפט  בהתחלה אחרי

 "להפרת התחייבויות על פי דין בקשר".

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "האמור  .3
בסעיף זה יחול בכפוף לכך שהרשות תודיע לקבלן 
על תביעה כאמור מיד עם היוודע לה ותאפשר 
לקבלן להתגונן בפניה ובנוסף כי הרשות לא תתפשר 

ר הקבלן בתביעה כאמור מבלי לקבל את אישו
 מראש ובכתב".

22.1 19.

עם דרישתה הראשונה",  דמי: "המשפט במקום
הראשונה  ה"בתוך שבעה ימים מיום דרישתיבוא: 

לכך, לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית 
  ". מוסמכת

מבוקש למחוק בשורה הראשונה באמצע אחרי המילה 
עם דרישתה הראשונה"  "הרשות" את המילים "מייד

ימים ממועד  7ולהוסיף במקום את המשפט "בתוך 
 קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת".

22.2  20.

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

 זמן סביר מראש ובכתב".

22.4 21.

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

23.1  22.

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

23.2 23.

מבוקש למחוק בשורה השנייה בסוף את המשפט "וכן   הבקשה נדחית. 
 מבלי שתידרש לנמק את החלטתה".

26.6 24.

 הבקשה מאושרת.  .1

  הבקשה נדחית.  .2

מבוקש להוסיף אחרי המילים "מובהר, כי" בשורה  .1
לפני אחרונה את המילים "בכפוף להוראות הסעיף 

  זה".

מבוקש למחוק אחרי המילה "חלקה" בשורה  .2
הרביעית בהתחלה את המשפט "מבלי שתידרש 

 .לנמק את החלטתה"

26.7 25.

כוונת הסעיף היא שהרשות לא תישא באחריות 
לתשלומים בגין תקופת העסקה של העובד אצל 
קבלן אחר. כך שבמידה והקבלן מעסיק עובד 
שהועסק בעבר באמצעות קבלן אחר במתן 
השירותים, תהיה האחריות להסדרת כל החובות 
כלפי העובד, בגין תקופת העסקתו אצל קבלן אחר 

  ל הקבלן בלבד.  במתן השירותים, מוטלות ע

מתבקש להבהיר, את הכוונה במשפט האחרון בפסקה 
לא ישולמו בגין תקופה  -המתחיל במילים "(ובהתאם 

בה..."). שהרי אם העובד הינו של הקבלן כיצד יוכל 
 לספק שירותים באמצעות קבלן אחר? 

28.1.3 26.

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

28.2.2 27.
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.28  28.2.3  מבוקש להבהיר מה מדד הבסיס להצמדה?  לחוזה. 1.5המדד כהגדרתו בסעיף 

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

 הידוע במועד העדכון גבוה יותר ממדד הבסיס".

28.3 29.

מבוקש להחליף בשורה השישית בהתחלה את  .1  לא יחול שינוי בסעיף.  הבקשות נדחות, 
המילה "הקבועים" במילה "הקרוב" ואת המילה 

  "והמקובלים"   במילה "המקובל".

מבוקש למחוק את המילים "באחד ממועדי"  .2
בשורה החמישית בסוף ולהוסיף במקום את המילה 

 "במועד".

28.5.2 30.

   – 28.8מבוקש להוסיף סעיף חדש. סעיף   הבקשה נדחית. 

"בכל מקרה של פיגור בתשלום, ומבלי לגרוע 
מהתחייבות הרשות לתשלום התמורה במועדים כאמור 

הריבית   תחויב הרשות בתשלום ריבית, בשיעור  לעיל,
החריגה המקסימלית בגין משיכות יתר בחשבונות 

נק לאומי חוזרים דביטוריים, כנהוג באותה עת בב
וזאת למן יום הפיגור הראשון ועד  לישראל בע"מ,

הריבית  אישור הבנק על גובה  למועד התשלום בפועל.
הנגבית על ידו יהווה ראיה לכאורה לגובה הריבית 

  אותה יהיה הקבלן רשאי לגבות.

פי כל דין, -מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לקבלן על
התמורה למעלה במקרה שבו פיגרה הרשות בתשלום 

ימים, רשאי הקבלן שלא לספק את השירותים  15 - מ
נשוא ההסכם, וזאת עד לקבלת מלוא התמורה המגיעה 

במקרה דנן תחול על . לקבלן מרשות לרבות ריבית
לרבות , הרשות מלוא האחריות בגין הפסקת השירותים

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

28.8 – 
 סעיף חדש 

 27עמ' 

31.

.32  29  .2016מבוקש לקבל את ממוצע הקנסות בשנת   הבקשה נדחית.

  תימחק.  –המילה "בלעדי"  .1

הבקשה נדחית. זו משמעות המונח "פיצוי  .2
   מוסכם".

מבוקש להחליף את המילה "הבלעדי" בשורה  .1
  השנייה בסוף במילה "הסביר".

צריכים מבוקש למחוק את המילים "שאינם  .2
 הוכחה" בשורה הראשונה בסוף.

29.1 33.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "ובלבד   הבקשה נדחית. פיצוי מוסכם משקף סכום קצוב. 
שמדובר בסכום קצוב והכל בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם זה." 46.2

29.3 34.

המשפט "ובלבד מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את   הבקשה נדחית. פיצוי מוסכם משקף סכום קצוב.
שמדובר בסכום קצוב והכל בהתאם להוראות סעיף 

 להסכם זה.". 46.2

29.7 35.

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "למעט   .תידחנ הבקשה
במקרים שבהם הפסקת השירות נובעת כתוצאה 
מהפרת התחייבויות הרשות ו/או מי מטעמה לפי 

 ההסכם ו/או לפי כל דין".

30.1.1 36.
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 הבקשה נידחת. .1

הבקשה נידחת. הרשות מפנה למילה האחרונה  .2
  לחוזה. 30.2בסיפא לסעיף 

מבוקש למחוק את המילים "יהא חייב בהשבת  .1
כספים" בשורה השלישית בסוף אחרי המילה 

  "והקבלן".

מבוקש להוסיף בשורה השנייה באמצע אחרי המקף  .2
 את המילים "רשאית הרשות".

30.2.2 37.

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

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

30.3 38.

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

30.3.2 39.

 31.2הבקשה נדחית. הרשות מפנה לרישא סעיף 
  לחוזה.

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה בסוף אחרי המילה 
"החוזה" את המשפט "ככל שלא בוטל כתוצאה מהפרת 

 לפי ההסכם או לפי דין". התחייבויות הרשות

31.4 40.

הבקשה נידחת. הרשות מפנה תשומת לב להוראות 
 30.3 -ו 30.2סעיף לחוזה וכן והוראות  30.1.5סעיף 

  לחוזה.

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה בסוף אחרי המילה 
"רשאית" את המשפט "לאחר שמסרה לקבלן התראה 

 בכתב זמן סביר מראש".

33.1 41.

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

 להסכם זה." 47.2

33.4 42.

 הבקשות נידחות.

  

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה בהתחלה לאחר  .1
המילים "הרשות תהא רשאית" את המילים 

  ימים". 7"בהודעה מראש ובכתב של 

מבוקש למחוק בשורה השלישית בסוף אחרי  .2
המילה "החוזה" את המילים "ו/או על פי הסכמים 

  אחרים שבין הצדדים".

מבוקש למחוק בשורה השנייה באמצע אחרי  .3
המילים "חוזה זה" את המילים "ו/או על פי חוזים 

  אחרים".

מבוקש להוסיף בשורה הראשונה באמצע אחרי  .4
 המילה "פיצוי" את המילים "שהינו סכום קצוב".

46.2 43.

  טופס הצעה כספית

מאלית ימבוקש ליצור דיפרנציאציה בין עלות שכר מינ  הבקשה נדחית.
  עובד ניקיוןמאלית  של ישל אחראי ובין עלות שכר מינ

2.2  44.

  נספח תפעולי –נספח א' לחוזה 

ל המתמודדים במכרז לתמחר הצעת מחיר אחת ע
למתן השירותים אשר כוללת בחובה את השרות 
הנדרש על כל מרכיביו, לרבות התקופות המפורטות 

  בשאלה על כל מרכיביהן.

 סידורי עבודה: 2בסעיפים אילו מצוינים 

11/09/2017-30/04/2018  

  עד לסיום החוזה. -01/05/2018

מבוקש להבהיר האם מחיר ההגשה  צריך להיות ממוצע 
התקופות או שצריך לתת שני מחירים שונים לכל  2של 

  ?01/5/2018תקופה או מחיר של התקופה של 

 - 1פרק 
סעיף 

הוראות 
כלליות 

 -) ו1ג'(
  )2ג'(

45.
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לנספח התפעולי, על  4לפרק  1חיובי, כמפורט בסעיף 
הקבלן להחזיק במסוף כלי רכב העומד במפרט 
הרשום בסעיף זה. אין בידי הרשות מידע לגבי כמות 

  הקילומטרים הממוצעת. 

מבוקש להבהיר האם לצורך ניוד העובדים במתחם על 
מה ממוצע  -הקבלן להחזיק רכב במסוף ואם כן

  ?הקילומטרים של הרכב

 -1פרק 
  סעיף א'

46.

אין בידי הרשות מידע לגבי כמות הקילומטרים 
  הממוצעת.

מבוקש להבהיר מה כמות הקילומטרים שהרכב תפעולי 
  עושה?

 -4פרק 
  1סעיף 

47.

מדובר במטאטא רכוב לטיאוט מדרכות עפ"י 
  לנספח התפעולי.  4לפרק  10המפרט בסעיף 

האם מדובר ברכב טיאוט או במכונה מבוקש להבהיר 
  ידנית?

 -4פרק 
  1סעיף 

48.

מבוקש לקבל הערכת כמויות לכלל הסעיפים בדגש על   אין בידי הרשות אומדן כמויות של מוצרים אלו.
  נייר טואלט ונייר מגבת.

.49  7פרק 

לנספח התפעולי  1כמפורט בסעיף ג' בפרק  ,חיובי
  לחוזה

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

.50  כללי

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

.51  כללי

לצורכי שקלול בלבד, ומבלי הרשות מבהירה כי 
לחייב את הרשות ו/או להטיל עליה אחריות כלשהי, 
מכל מין וסוג, וכן מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות 

מתקני המציע הזוכה על פי מסמכי המכרז, מספר 
במקומות מתן השירות, נכון למועד  ידייםניגוב 

  . 20 -פרסום המכרז, הוא כ

מבוקש להבהיר מהי כמות מתקני נייר הידיים 
  הקיימים במסוף?

.52  כללי

הרשות מבקשת להבהיר, כי המציע הזוכה מחויב 
לנייד את כל עובדיו העוסקים מטעמו במתן 
השירותים באמצעות כלי הרכב התפעולי אשר ישהה 

מתן השירות בשעות ובימים הנקובים במקומות 
  .בחוזה ובכל זמן מתן השירות במסוף

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

53.

הבקשה נדחית אין בידי הרשות נתונים אילו ועל 
  המציע לבדוק בעצמו

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

  למסוף.

.54   8פרק 

  נספח אחריות בנזיקין וביטוח –נספח ז' לחוזה 

 .הבקשה נדחית  .א

  .מאושרתהבקשה   .ב

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

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

  הפוליסות"

.55  1ב'

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

  "עם".

.56  2ב'

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

  אחריות צולבת".

.57  4ב'

מבוקש למחוק את המילים "ו/או לרכוש באחריותו   הבקשה נדחית.
  ו/או בשימוש" בשורה השניה.

.58  5ב'
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  אישור עריכת ביטוחי הקבלן –נספח ח' לחוזה 

הבקשות מאושרות. יחד עם זאת, הנוסח לא ישונה 
שהמציע הזוכה יעביר אישור ביטוח עם וככל 

תיקונים אלו לאחר זכייה לא יחשב הדבר כחריגה 
  .מתנאי הנספח

מבוקש בשורה הראשונה מבוקש למחוק את המס'   .1
"4,000,000 " ₪  

מבוקש בשורה השביעית בסוף מבוקש להוסיף את  .2
המילים "הראל תעשיה" בין המילים "צד שלישי" 

 . למילה "מהדורת"

מבוקש בשורה השביעית בסוף מבוקש למחוק את  .3
 ".2016המילה "ביט" ולרשום במקומה "ספט' 

פוליסה 
לביטוח 
אחריות 
חוקית 
כלפי 

הציבור 
(צד 

  שלישי)

59.

הבקשות מאושרות. יחד עם זאת, הנוסח לא ישונה 
וככל שהמציע הזוכה יעביר אישור ביטוח עם 

כחריגה תיקונים אלו לאחר זכייה לא יחשב הדבר 
  .מתנאי הנספח

 מבוקש בשורה הראשונה מבוקש למחוק את המס' .1
5,000,000 "$  

מבוקש בשורה השישית בסוף מבוקש להוסיף את  .2
המילים "הראל תעשיה" בין המילה "מעבידים" 

 למילה "מהדורת" .

מבוקש בשורה השישית בסוף מבוקש למחוק את  .3
 ".2016המילה "ביט" ולרשום במקומה "ספט' 

ביטוח 
 ריותאח

  מעבידים

60.

הבקשות מאושרות. יחד עם זאת, הנוסח לא ישונה 
וככל שהמציע הזוכה יעביר אישור ביטוח עם 
תיקונים אלו לאחר זכייה לא יחשב הדבר כחריגה 

  .מתנאי הנספח

מבוקש השורה הראשונה באמצע להוסיף את  .1
המילים "למעט מלאי" בין המילה "ערכם" למילה 

  "המובא".

השנייה באמצע בין המילה מבוקש בשורה  .2
"הסיכונים" למילה "לרבות" למחוק את המילה 

 "המקובלים" ולרשום במקומה המבוטחים" .

ביטוח 
רכוש 
  וציוד

61.

הבקשה מאושרת. יחד עם זאת, הנוסח לא ישונה 
וככל שהמציע הזוכה יעביר אישור ביטוח עם תיקון 
זה לאחר זכייה לא יחשב הדבר כחריגה מתנאי 

  .הנספח

מבוקש בשורה הראשונה באמצע בין המילה  - 5 סעיף
"לביטול" למילה "אלא" להוסיף את המילים "במהלך 

 תקופת הביטוח".

הוראות 
  כלליות

62.

  

גיש לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך
  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
_________________  

  המציעוחותמת  חתימת
    
  ,בכבוד רב    

  
  אילן כהן,    
  קניין , אגף לוגיסטיקה    
  :העתקים

  רא"ג  לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר
  המשפטיליועץ  סגן בכיר -    עו"ד קרן כהן

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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