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  2019אפריל  15        
  

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  המיילבאמצעות                       החברה ל"מנכ: לידי
  

  א.ג.נ.,
  

 מכרז פומבי מס' - 08.04.2019 מיום נרשמים פרוטוקול מפגש -  1הודעה מספר : הנדון 
למתן שירותי ניקיון במעברי הגבול היבשתיים מנחם בגין ויצחק רבין וביחידת  2019/070/0034/00

 בקרה דרום, עבור רשות שדות התעופה 

  נציגי החברות    משתתפים:
 תפעול מסופים ושתפ"אאחראי  – פלג מצויניםמר   נציגי רשות שדות התעופה:  
 קניין  אגף לוגיסטיקה –מר דודי אריאלי     
 קניינית אגף לוגיסטיקה –גב' ליזה מזור     

  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 ההזמנההזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

  .לרבות תכולת השירותים שיינתנו את עיקרי המכרזלמשתתפים 

  ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן:

אופן לים שתנו דגינכן , מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1
בהרחבה כמויות העובדים השונות הנדרשות בפילוח ימי ושעות השבוע כמפורט מתן השירות, 

 ")הנספח התפעוליבמסמכי המכרז, לרבות בנספח א' לחוזה (להלן: "

והמשתתפים  לחוזה, 'ז בנספח, כמפורט הביטוחאחריות וניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות  .1.2
נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם 

  לנושא זה.

חדר מנוחה לעובדים, אשר יעסקו מטעם המציע מחסן ומשרד/ בכל מסוף קצההובהר כי הרשות ת .1.3
הזוכה במתן השירות ועל המציע הזוכה לרהט ולצייד חדר זה על ידו ועל חשבונו, הכול כמפורט בחוזה 

 ובנספח התפעולי לחוזה.

ולבדוק נדרשו לבחון  והמשתתפים וגהות הוראות בטיחות לחוזה, 'ד לנספחניתנה סקירה מורחבת  .1.4
מתן הדרכה לעובדיהם טרם תחילת מתן ושנתית  תכנית בטיחות הכנת היטב את כל מחויבותם לרבות

 .השירותים כנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה

, ימי ושעות מתן כךמ הנדרשים והדגשים השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .1.5
אמצעים הנדרשים למתן השירות אשר הציוד והאדם הנדרשת וכן עלויות  כחהשירותים, כמות 

 .התפעולי לחוזה, הנספח א' בנספחכמפורט בהרחבה  הקבלןיסופקו ע"י ועל חשבון 

 ,במסגרת הצעתו את כלל התחייבויות המציע הזוכה המציע נדרש לשקלללפיו מפורט, ניתן הסבר  .1.6
 וזאת לכל תקופת ההתקשרות.  פורט בחוזהכמ

 לרבות תנאי הצמדת התמורה. ,והתמורההמוסכמים לעניין סעיפי הפיצויים מפורט ניתן הסבר  .1.7

וניתן הוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין תנאי העסקת עובדי המציע הזוכה במתן השירות  .1.8
לחוזה, לרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכה, עלות  9תנאים הנקובים בסעיף לבין היתר  דגש

 ואופן התשלום. התנאים הסוציאליים שכר מינימאלית

 הצעתתן י, וכי המציע חייב להכספית לאופן הגשה ומילוי ההצעה הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.9
ת ההצעות כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס ההצעה הכספית. כמו כן הוסבר בהרחבה אופן הגש ,מחיר

  וכי על המציע להגיש הצעתו כמפורט בטופס ההזמנה וטופס ההצעה הכספית.

הגשת הצעה מסודרת למכרז הקפדה יתרה ב להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.10
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף  ולכתובמסמכים שיש לצרף להצעה וה
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 12בחירת ההצעה הזוכה, כמפורט בהרחבה בסעיף הובהרו מהות התחרות במכרז ואמות המידה ל .1.11
  לטופס ההזמנה.

ואופציה בלעדית של  חודשים 36 -הינה ל מתן השירותים תתקופהובהר והודגש בפני המשתתפים, כי  .1.12
לטופס ההזמנה ובסעיף  14בסעיף כמפורט  ,חודשים 36הרשות להארכה בתקופה/ות נוספת/ות של עד 

 לחוזה.  5

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  5.9.3הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .1.13
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות הודגש בפני המשתתפים,  .10:00עד השעה  29.04.2019

לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לטופס ההזמנה,  5.9.3הנקובים בסעיף  מועד והשעהה
 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20תקנה 

מועד האחרון להגשת שאלות כי יש להפנות בכתב כל שאלה וזאת עד להובהר בפני המשתתפים,  .1.14
 לטופס הזמנת הצעות. 24כמפורט בסעיף  הבהרה,

עד ליום  וזאת להגשת שאלות ההבהרהבהמשך לבקשת אחד המשתתפים, נדחה ביום, המועד האחרון 
 . 16:00בשעה  09.04.2019

לטופס הזמנה ההצעות יש  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.15
וחתומים באופן  1971-[נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל ערוכים ע ,להגיש כשהם מקוריים

 .חותמת התאגיד המציעאישי על ידי האדם המצהיר ללא צירוף 

לטופס  19סעיף ב, כמפורט בהרחבה אומדן שווי ההתקשרותהובהר והודגש בפני המשתתפים  .1.16
וכן לסמכויות הרשות לעניין חריגה מאומדן, לרבות זכותה של הרשות לבטל את המכרז בשל  ,ההזמנה

 חריגה כאמור. 

נוסח הערבות יהא  .ההזמנהלטופס  7.9המפורט בסעיף  יפל למכרז ע הערבותכי יש להגיש את  ,ודגשה .1.17
האחרון  היום הוא ,01.12.2019בתוקף עד ליום להיות הערבות לטופס ההזמנה. על  'ו נספחבנוסח 

 .   למכרז לתוקף ההצעה

 הודגש כי הנערב/המבקש המופיע בכתב הערבות חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את ההצעה
  למכרז.

המשתתפים והקפדה יתירה על תאימות במדויק של הערבות  הושם דגש מיוחד לעניין תשומת לב
  לקיום המכרז לנוסח הערבות.

הודגש בפני המשתתפים, כי על פי תנאי המכרז מהשכר לשעה בסיסית, וכן משכרם החודשי הכולל  .1.18
של כל אחד מהעובדים שיועסקו מטעם ברוטו והן מגמר החשבון המבוצע לעובד בסיום העסקתו 

, מכל סוג או מין, או פקדונות  השירותים נשוא המכרז, לא ינוכו כל תשלומיםהמציע הזוכה במתן 
מס ביגוד, הסעות, שי לחג. כמו כן לא ינכה המציע הזוכה לעובדיו ארוחות,  הכשרות, לרבות בגין

וכי המציע הזוכה יגלם שווי וכיוב', הסעות , ארוחות, ביגוד בגין הכשרותהכנסה ומע"מ (ככל שיחול) 
ו לעובדים. התשלומים היחידים המותרים בניכוי הם אך ורק תשלומי מס הכנסה, ביטוח הטבות אל

 לאומי, ביטוח בריאות, הפרשות לקרנות פנסיה וקרן השתלמות על השכר אשר יגיע לעובד.

לחוזה המציע הזוכה יידרש לחתום על חוזה  9.16הובהר והודגש, כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .1.19
ובדיו אשר יעסוק מטעמו במתן השירות. חוזה העבודה יפרט את כל תנאי עבודה עם כל אחד מע

העובד באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי המציע הזוכה בקשר למחויבויותיו העסקתו של 
כלפי עובדיו, הקבועות בחוזה שבין הרשות למציע הזוכה. בנוסף, המציע הזוכה ימסור לידי כל אחד 

ידו במתן השירותים נשוא המכרז, טופס הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו,  מהעובדים אשר יועסקו על
. לעובד שאינו קורא עברית תומצא 2002-(א) לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב1לפי סעיף 

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

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

לקיים בכל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (ככל עוד הובהר, כי המציע הזוכה מתחייב  .1.20
שתחול) לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים נשוא המכרז, אחר כל האמור 
בהוראות כל דין, לרבות האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של 

תוקף בענף - ם קיבוצי אחר שנערך והוא ברהארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכ
 .כמפורט להלן פי הסכמים אלה-המתאים, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על
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לחוזה ובכלל האמור, על המציע  9.18הובהר והודגש כי המציע הזוכה נדרש למלא אחר הוראות סעיף  .1.21
חוזה בין המציע ימים ממועד חתימת ה 30 -הזוכה להמציא למנהל (כהגדרתו בחוזה), לא יאוחר מ

אישור מטעם ימים לפני תחילת תקופת ההתקשרות,  30 -הזוכה לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר מ
בישראל או מטעם הארגון הארצי של חברות הניקיון בישראל או מטעם  הניקיוןארגון חברות 

ם קיבוצי , כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכהתאחדות החברות וקבלני האחזקה והניקיון בישראל
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 בהסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה בענף 

  .הניקיון

החוזה, הכול הובהר והודגש נושא בדיקות השכר אשר תבצע הרשות או מי מטעמה במהלך תקופת  .1.22
 לחוזה. 9.25כמפורט בסעיף 

לחוזה, המציע הזוכה יבטח כל אחד מהעובדים אשר  9.19הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.23
יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז בביטוח פנסיוני, כאשר שיעורי ההפרשות לא יפחתו 

 מהשיעורים הנקובים בטופס ההזמנה והחוזה.

 ארוחות.הסעות ובמהלך המפגש הובהרו חובותיו של הקבלן לספק לעובדיו  .1.24

 לחוזה. 13הובהר קיומו של מנגנון לטיפול בתלונות עובדי המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  .1.25

לבין  המציע הזוכהישמש כאיש הקשר בין מטעם המציע הזוכה, אשר  מפקח הובהר נושא מינוי  .1.26
מפורטים התפקידיו ולהקבלן זה ולצורכי הפרט של עובדי המנהל בכל הנוגע לקיום דרישות החו

איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, , אשר ישמש כאיש קשר ומרכז  ולנושא מינוי בנספח התפעולי
 .לחוזה 12כמפורט בסעיף , הכל קבוע לנושא שמירת זכויות עובדי המציע הזוכה מול הרשות

 לחוזה. 18הובהר, כי כל עובדי המציע הזוכה מחויבים בהחתמת שעון נוכחות כנקוב בסעיף  .1.27

הובהר והודגש, כי הרשות תקפיד הקפדה יתרה הן לגבי תנאי העובדים והן לגבי תנאי השירות הנדרש  .1.28
 הכול על פי האמור במסמכי המכרז.

  מענה לשאלות הבהרה .2

  על ידי מי מהמשתתפים במכרז כדלקמן:  הרשות מבקשת לענות על שאלות הבהרה שנשאלו

מס'  סעיף התייחסות המציע מענה הרשות
 סידורי

חוזה

לאמור בסעיף תשומת לב המציעים מופנית 
(ב) לחוזה לעניין חובת המציע הזוכה  9.2

 לשלם לעובדיו גמול שעות נוספות בין היתר
  ."בשבוע 43 - החל מהשעה הרגילה ה"

לאמור בסעיף תשומת לב המציעים מופנית 
הקבלן מאשר כי תמחר "לפיה , סיפא  9.2

את כל העלויות הכרוכות בגין מתן 
השירותים בשעות נוספות, כמפורט בסעיף 
זה לעיל, בעת הגשת הצעתו למכרז בעמודות 
"הוצאות ורווח" שבטופס ההצעה 

  .  "הכספית

 43נ מעל "יש לשלם ש מבוקש לברר האם
 42ל תיקון לחוק ההעסקה מדבר ע שעות.

  .שעות לשבוע

 יםאמור בנוסף, האם המציעים במכרז
לתמחר את כול העלות של השכר בעמודה 

  רווחו הוצאות של

9.2  1.  
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על תשומת לב המציעים מופנית לכך כי 
הקבלן לספק לכלל עובדיו, לרבות צוות 
העובדים המבצע עבודות תקופתיות, את כל 
 התנאים הנדרשים כגון הסעה, ארוחות וכו'

  .הכל על פי הוראת החוזה

 המציעיםלב  תשומת -הארוחות לעניין
 לחוזה 26 ולסעיף 9.14מופנית לסעיף 

לא תשלם לקבלן בגין עלויות  הרשותלפיהם 
המציע הזוכה לספק  מחוייבאותן  הארוחות

 אלו עלויות לתמחר ועליו לכלל עובדיו,
"הוצאות  בעמודת למכרז הצעתו במסגרת
  ".ורווח

מבוקש לברר האם עובדי הקבלן הבאים 
אמורים לקבל ארוחות לעבודות תקופתיות 

כפי ששאר העובדים מקבלים או לחלופין 
ליום. במידה ₪  42יקבלו זיכוי ע"ס של 

והמציע הזוכה יחוייב בתשלום הארוחות 
עבור עובדים אלו, האם הרשות תשלם את 

 העובדים ? כמו ביתר"גב אל גב" הארוחות 

9.14  2.  

להוראות סעיף מופנית תשומת לב המציעים 
הקבלן יספק לחוזה הקובעות כי  9.14.2

וזאת  לעובדיו לפחות ארוחה חמה מלאה
, וכן שעות עבודה 8עד עבור משמרת של 

 בנוסף לפחות ארוחה קלה ושתייה נוספת
שעות  10בגין משמרת האורכת אחת 
  .ומעלה

בוקש לברר האם עובד אשר עבד פחות מ
 .זכאי לארוחה או ארוחה קלהשעות  8- מ

שעות זכאי  12עבד  עובד אשר אםה בנוסף,
  לארוחה נוספת ?

9.14  3.  

 נספח תפעולי –נספח א' לחוזה 

מבלי שהנתונים יחייבו לצרכי מידע בלבד ו
את הרשות, מובהר כי צפי משך זמן עבודת 

 כשעה הינובגין מכונת הטיאוט במסוף 
   .ארבע שעותובמסוף רבין כ

אין במסופים מכולות לפינוי הפסולת יובהר 
ועל הקבלן לקחת בחשבון  ממכונת הטיאוט

על אחריותו  פינוי הפסולת מחוץ למסופים
  .ועל חשבונו

מבוקש לברר מה משך הזמן הנדרש בו על 
בכל  סופי הגבולממכונת הטיאוט לעבוד ב

פעם בה היא נדרשת להגיע לניקיון המסוף 
 בהתאם לנספח התפעולי. 

בוקש לברר להיכן מפנים את בנוסף, מ
הפסולת ממכונת הטיאוט, האם יש מכולה 
לצורך כך ובמידה וכן, מי נושא בעלות 

  .מכולה זו

 1פרק 
סעיפים 
2.2-2.3  

4.  

מבלי שהנתונים יחייבו לצרכי מידע בלבד ו
את הרשות, מובהר כי היקף השעות לביצוע 

 100 - הינו כבגין עבודות תקופתיות במסוף 
שעות  120 - ובמסוף רבין כ חודשבשעות 

  בחודש.

  

את כמות השעות עבור  לבררקש ומב
העבודות התקופתיות ע"מ שניתן יהיה 

 לתמחר זאת בהוצאות ורווח. 

 1פרק 
סעיפים 
2.3-2.5 

5.  

בלוחית זיהוי תפעולית למכונת  אין חובה
  הטיאוט הניידת המוצבת במסוף רבין.

מבוקש לדעת, האם מכונת טיאוט ניידת 
 מחויבת בלוחית זיהויליטר  90בנפח 
  ת.תפעולי

 3פרק 
  2.5סעיף 

6.  

מבוקש לברר האם ניתן לשנות את המפרט   הבקשה הנדחית.
הטכני כך שמכונת הטיאוט תנוע באמצעות 

  מנוע חשמלי ולא בנזין או סולר.

 3פרק 
סעיף 

2.10.7  

7.  

 2.5.2סעיף  1פרק בהתאם לנספח התפעולי, 
במת הרמה אשר  -במסוף יצחק רבין 
  .ועל חשבונו תסופק על ידי הקבלן

מבלי שהנתונים יחייבו לצרכי מידע בלבד ו
את הרשות, מובהר כי היקף השימוש בבמת 

הינו  (לצורך הניקיונות התקופתיים) ההרמה
   .במצטבר בחודש שעות 4 -כ

מבוקש לברר מי אמור לספק במת הרמה 
רבין ואם עלות במת ההרמה למסוף 

. ת על המציע הזוכהתלמסוף רבין מושת
  בכמה ימים ושעות בחודש מדובר.  בנוסף,

 3פרק 
 2.12סעיף 

8.  
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גיש לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך 
  בלתי נפרד מהצעתו למכרזידו כחלק -פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
_________________  

  המציעוחותמת  חתימת
  

לצרכי מידע בלבד ומבלי שהנתונים יחייבו 
את הרשות, להלן נתוני תנועת הנוסעים 

  החודשים האחרונים. 12 -במסופים ב

  מנחם בגין  יצחק רבין  חודש

   130,289  97,113        2018אפריל 

   75,254  92,294         2018מאי 

   79,231  85,579         2018יוני 

   94,443  89,640         2018יולי 

אוגוסט 
2018       104,716  175,760   

ספטמבר 
2018         93,436  138,484   

אוקטובר 
2018       102,071  97,748   

נובמבר 
2018         93,908  76,773   

דצמבר 
2018         90,798  69,047   

   72,172   83,555  2019ינואר 

פברואר 
2019  81,745   58,168   

   76,165   102,983  2019מרץ 

תשומת לב המציעים לציוד הניקיון אשר  
יסופק ע"י ועל חשבון הקבלן במסופים 

לנספח התפעולי לרבות  3כמפורט בפרק 
  מתקני טואלטיקה.

מבוקש לברר את הכמות הנצרכת של 
, נייר הטואלט וניגוב חומרי הניקיון

העובדים  מספר , אתיןחילופאו ל הידיים
תקנים בכול שנה במ קהל העוברהו

  השונים.

כמו כן מי נושא בעלות אספקת מתקני 
  הטואלטיקה.

 3פרק 
  4סעיף 

9.  

הרשות אינה מספקת למפקח רכב לצורך 
התניידות והאחריות לניוד המפקח הינה על 

  הקבלן.חשבון 

יובהר כי הגעת המפקח למסוף רבין הינה 
  רק בהוראת מנהל החוזה בלבד.

מבוקש לברר האם המפקח מטעם הקבלן 
צריך להיות זמין להגעה במסוף בגין אשר 

גם למסוף רבין, צריך להיות מצויד ע"ח 
לצורך הניוד בין המסופים ברכב   הקבלן

או שהרשות תספק למפקח רכב לצורך 
  הניוד.

 4פרק 
  1סעיף 

10.  

  ,בכבוד רב
  

  קניין   דודי אריאלי,
  לוגיסטיקה     אגף   

  רשות שדות התעופה
  

   :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה - מר אלדד סומר             
  לשכה משפטית -עו"ד טל לביא               

  רפרנט רכש בכיר-               מר ערן רוסלר
  אחראי תפעול מסופים ושתפ"א - מר פלג מצויניים           
  מזכירת ועדת מכרזים - גב' אריאלה קעטבי       

  
  משתתפים
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