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 תש"פ ד' באלול
 2020באוגוסט  24

 
 

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז

 
 3/2020מכרז פומבי מספר 

 לאספקת שירותי ניקיון עבור מתחם היכל התרבות בעיר רחובות
 

 סמך הבהרות ו/או שינוייםמ
 

 
 "(: המכרז)להלן: " 3/2020להלן פירוט הבהרות ושינויים למסמכי מכרז מס' 

 
מס' 

 סידורי
מס' 
 עמוד

' סמ
 סעיף

כפי  פירוט השאלה / הבהרה מסמך
 שנשלחה לחברה העירונית

 תשובות

 4נספח  --- 22 1
טופס ל

 ההצעה

כול לחתום על האם עו"ד י
מקום ( ב22)עמ'  4נספח 

 רו"ח שציינתם ?

ידי -ושלם וייחתם עלי 4נספח 
 .רוה"ח של המציע בלבד

האם שירותי הניקיון במכרז  --- --- כללי 2
ו/או מי חג יבכה עבודה רוכ

 שבת ?

 יסופקובהתאם לדרישת החברה, 
בחול המועד או שירותי ניקיון 

)ולא  בבוקר ערב החג או בצאת החג
לא יסופקו . שהוא שבתון(החג ביום 

שירותי ניקיון החל מכניסת השבת 
 ועד לצאתה.

 5נספח  --- 56 3
 להסכם 

 5לאור המצוין במפרט נספח 
העבודה  -56להסכם בעמ' 

לשלם ם ועל כן יש ימי 6היא 
 .125%שעות נוספות בשיעור 

לאור זאת נבקש את 
חיר בדיקתכם ולעדכונכם למ

₪ לשעת  54המקסימאלי של 
 עבודה 

 

 לענין נאי המכרזול שינוי בתחלא י
 .המחיר המקסימלי

 5נספח  4.3 58 4
 להסכם

האם החברה העירונית 
לרחובות מספקת את חומרי 
הניקוי ומוצרי הנייר 

 ?במקום
 

כלי החברה העירונית מספקת את 
וחומרי הניקוי כפי  ודה, הציודהעב

 .בסעיף זה שמצוין

 האם במקרה של שינוי / --- --- כללי 5
השכר כתוצאה  עדכון

, יעודכן משינויים בדין
 התעריף לקבלן ?

 

 .כן

 1נספח  9 47 6
 להסכם

ציינתם כי   9בסעיף  47בע"מ 
עובדי הקבלן יחוסנו 

קת כבד לדבחיסונים כנגד 
האם דרישה  .ושחפתנגיפית 

 זו לא פוגעת בפרטיות העובד
?  

 יימחק. 47בעמוד  9סעיף 
 המילה "חיסונים" תמחק. 9.4סעיף 

 יוותרו בעיניהם 9.1-9.4סעיפים 
 .ףולא יחול בהם שינוי נוס
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מס' 
 סידורי

מס' 
 עמוד

' סמ
 סעיף

כפי  פירוט השאלה / הבהרה מסמך
 שנשלחה לחברה העירונית

 תשובות

 1נספח  9.3 48 7
 להסכם

ציינתם כי לא  9.3ס'  48בעמ' 
ימי  2תשלמו לקבלן עבור 

ד חדש שלא עבודה של עוב
התמיד בעבודה ביותר 

 מחודש  .
במידה והקבלן יתנהל כך 
מול העובד זה לא חוקי  , על 

למחוק סנקציה זו כן נבקש  
ומאחר ומטרתו העיקרית 
והראשונית של הקבלן 
להציב מצבת כוח אדם 
קבועה ויציבה ולאורך 

 תקופה.
 

 .הסעיף יימחק

האם החברה העירונית  --- --- כללי 8
פה את הקבלן רחובות תש

אל גב  הזוכה בהוצאות גב
כמצוין בהוראות החשכ"ל 
לעובדים שיקלטו מהקבלן 
 היוצא בהקשר לוותק

 העובד/ת ? 
 

 לא.
סגרת המכרז הוא המחיר שנקבע במ

  מחיר כולל.

האם החברה העירונית  --- --- כללי 9
תשפה את הקבלן בהוצ' גב 

, מצוינות  האל גב כמו מחל
 ל ? כמצוין בהוראות חשכ"

 

 לא.
נקבע במסגרת המכרז שהמחיר 

 כולל את ההוצאות הללו.

10 47 -
64 

ם נספחי 
1-10 

 להסכם

 10עד  1האם הנספחים 
( של 64עד  47)עמודים 

ההסכם צריכים להיות 
חתומים במלואם וכולל עו"ד 
? או שרק בשולי כל עמוד 
ובמידה והמציע יזכה יחתים 

 את הנספחים במלואם ? 
 

חוזה ום על בשלב זה יש לחת
פחיו )מסמך ג'( ונסתקשרות הה

 כל עמוד.בשולי 
מציע אשר יזכה במכרז יידרש ה
נספחים חתום ולהשלים את הל

ים כמצוין בסעיף דרשוהמסמכים הנ
חוברת ל 10למסמך א )עמוד  13.2

 המכרז(.
מאחר וע"פ ההסכם הקיבוצי     11

עובדי ניקיון מקבלים 
השוואת תנאים למקום 

לדעת אבקש  –העסקתם 
י ההיכל מקבלים אם עובדה

ות או סבסוד ארוחות? ארוח
במידה וכן, מהי עלות 
הארוחה ללא מע"מ ומה 

 גובה השתתפות העובד?
 

 .ארוחותסוד סב ניתןלא 

שציינתם העבודה  שעתהאם     12
כוללת את ההפסקה לעובד? 
האם החברה העירונית 
תשלם עבור זמני ההפסקה 

 ?של העובדים

ת הפסקה לחצי שעא זכאי העובד יה
שעות. התשלום  8.5במשמרת של 

 השעות. 8.5ר כל יהא עבו
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מס' 
 סידורי

מס' 
 עמוד

' סמ
 סעיף

כפי  פירוט השאלה / הבהרה מסמך
 שנשלחה לחברה העירונית

 תשובות

האם יש חובה בהתקנת שעון  --- --- כללי 13
נוכחות באתר על חשבון 

 הקבלן?

הקבלן נדרש ליתן דיווח מהימן 
דיגיטלי אשר יוגש לאישור מנכ"ל 

ידי -וע בדיווח עלההיכל. ניתן לביצ
אפליקציה ייעודית המשוייכת 

ימה ו/או החתמה בחת לקבלן
או דיגיטלית )חתימת אצבע( 

בשעון  באמצעות כרטיס חכם
  .נוכחות שיותקן ע"י הקבלן

 
 14נספח   32 14

לטופס 
 ההצעה

בטבלה לא מצוינים 
: מענק הרכיבים הבאים

מצוינות, שי לחג, 
נסיעות/גמל נסיעות ומחלה. 
האם רכיבים אלה ישולמו 
כנגד הצגת חשבונית? האם 

אחרים/נוספים  יש רכיבים
שישולמו כנגד הצגת 
חשבונית )"תשלום גב לגב"(? 
נבקש את 

התייחסותכם/הבהרותיכם 
 בנושא.

 

סיף את הסעיפים האלו יש להו
רוט בטבלה. השכר המקסימלי בפי

כולל בתוכו את כלל סעיפי השכר 
ינות, שי לחג, לרבות מענק מצו
 .חלהומ נסיעות/גמל נסיעות

 

 5ח נספ  56 15
 הסכםל

ניתן לקבל וותק של האם 
עובדים קיימים באתרים 
נכון להיום על מנת שנוכל 
לתמחר בהתאם, במידה והם 

 רו בעבודתם?יישא
 

 לא

16 13 
 
 

56 

טופס  
הצעת 
 המציע

 5נספח 
 להסכם

למכרז ציינתם  13בעמ' 
שהיקף השעות השנתי יהיה 

. אולם ישנה סתירה 6,960
לבין מפרט השעות שנתתם 

(. מבקש את 56 ')עמ 5בנספח 
על התייחסותכם והבהרתכם 

פי איזה מהנתונים להתבסס 
ומהו מספר השעות החודשי 

 המוערך.

השעות במכרז עומד על אומדן 
כתב כפי שנ לשנה שעות 6,960

 הצעת המחיר.בטופס 
בין החודשים השונים  קיימת שונות

ולכן לא ניתן לבצע בהיקף העבודה 
 .אומדן שעות חודשי

בשל  , כייודגש ם זאת,יחד ע
, ורונהההגבלות החלות בתקופת הק

ה בפועל יהא שעות העבודביצוע 
תווה אשר יקבע על ידי בהתאם למ

המדינה ביחס לקיום פעילויות 
  .תרבות

 
אישור   49 17

קיום 
ביטוחים 

 2פח נס
 להסכם

אבקש לקבל את נספח 
להסכם(  2הביטוח )נספח 

 בקובץ וורד.
צילום הדף ומילוי הפרטים 

ינם בניגוד בסריקה ה
 להוראות המפקח על הביטוח

הביטוח רלוונטי לשלב  אישור קיום
מאחר הזכיה במכרז. יחד עם זאת, 

ורף במסמך שצשנפלה טעות 
 ך זהלמסמ צ"במברת המכרז, חול

נספח ) מתוקןאישור קיום ביטוחים 
2). 
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כרז להביאם בחשבון במ המציעהמכרז ועל  השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי
 גשת הצעתו. בה

 
, ובמקום המיועד לכך כל עמודבשולי  מה וחותמתבמכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתי יעהמצעל 
 י עותקים להצעתו במכרז.נבש

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ציק עובדיה, מנכ"לאי
 העירונית רחובות לתרבות החברה 

 ספורט ונופש )חל"צ(
 

 
 

 
 
 

 ________________________________________: ______ המציעחתימת 
 



 

 
126/24/30 

 הסכםל 2נספח 
 

 

 

 
 

 הנפקת האישור:תאריך   ם ביטוחיםישור קיוא

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחוטח ישנה כתא לכך שלמביטוח זה מהווה אסמאישור ב
הביטוח יגבר  ם בפוליסתין התנאים הקבועיבאישור זה לבפורטים התנאים שמ במקרה של סתירה ביןאת, עם ז חריגיה. יחדכל תנאי הפוליסה ו

 ר זה מיטיב עם מבקש האישור.ו תנאי באישוטוח למעט במקרה שביסת הביהאמור בפול
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

נופש  ונית לתרבותחברה העירהֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
  ובותרחו/או עיריית פורט וס

תאגידים או ה ו/)המזמינ
 של הנ"ל( ועובדים  נייםעירו

 שם
 
 

 

 שירותים☒
 

  שירותי אחר :☒
 התרבות היכל ניקיון

     וויםשירותים נלו

 

 בעל חוזה )מזמינת שירותים / מוצרים(☒
 

 ת.ז./ח.פ. ______________________אחר ☐
 514646124ח.ל.צ. 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 1341, ת.ד 8הנביאים מרח' 

 רחובות

 מען
 

 כיסויים 

 טוחסוג הבי
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

ספר מ
 הפוליסה

נוסח 
דורת ומה

 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 פח ד'ד כיסוי בהתאם לנסיש לציין קו

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
   לישיש

ביט  
______ 

 יות צולבת אחר 302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 תחלוף לטובת מבקש האישור ויתור על 309
 נזק שנגרם משימוש בצמ"הכיסוי בגין  312
 תביעות המל"ל 315
 מבוטח נוסףמבקש האישור  318
 שוניותרא 328
 האישור יחשב כצד ג רכוש מבקש  329

ט בי  יות מעבידיםאחר
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ש האישור מבקלטובת ר על תחלוף ויתו 309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 :ורטת בנספח ג'(*המפ השירות מתוך הרשימה לציין את קוד ישור, ישן המבוטח למבקש האפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בי
 ניקיון  056

 שינוי הפוליסה *ביטול/

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאוח,  ביט פוליסת לשביטול  או האישור קשמב לרעת שינוי •
 הביטול.

 ורחתימת האיש
 המבטח:


