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 ניקיון עבור צוות תכנית אב לתחבורה  להציע הצעות למתן שירותי  הזמנה
 41/2020ך מס' הלי

 כללי  .1

  - העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני  במסגרת    פועל"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים"  

עיר ירושלים  . הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב)"הצוות"ירושלים (להלן:  

שת התחבורה הציבורית  ור  ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם  ובמטרופולין  

תכנון  ציבורי הינו  כאשר פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר ההנלווית לה,  

. כחלק מעבודתו עוסק הצוות  מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםהקווים הוהקמה של  

הציבורית התחבורה  ורשת  הכבישים  מערכת  ב   בתכנון  מערכות  יניהןושילוב  בתכנון  וכן   ,

 וסע ומסופי אוטובוסים. - : חניוני חנהתומכות כגון

 

בקומה    הצוות משרדי   מקומה  בו  1ממוקמים  בירושלים  2חלק  כלל  מרכז  ,  )97(יפו    בבניין 

 ו. ניקיון שוטף ויסודי של משרדי שירותילהתקשר עם ספק לצורך מתן   מעוניין הצוותו

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים  

 או גברים.   

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני  העמותה לתכנ ,  ירושלים  צוות תכנית אב לתחבורה  -  מזמיןה

 ; ירושלים

השירותים    צוע ומתן מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על בי -  נציג המזמין

מזמין בכתב לתפקיד  ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י ההזמנ המפורטים ב

או מי    מנהלן הצוות  יהא נציגוזה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת  

 ;מטעמה/ו

בי   - המציע הצעה,  שהגיש  לאומי  אם  ובין  הצעתו  נתקבלה  אם  יהיה  .  ן  המציע 

 ההצעה; האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה 

עמו הסכם לביצוע   םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת             - הזוכה

 השירותים המפורטים בהזמנה זו; 

 .ל ולהלןלמתן השירותים כאמור לעי  ההסכם שיחתם עם הזוכה  -הסכם 

 



 

 תים הנדרשים והשיר .3

 בנושאים האמורים. ניקיון משרדי הצוות    למתן שירותי  ספקעם  הצוות מעוניין להתקשר   3.1

3.2 ) העבודה  תכולת  במסמך  מפורטים  הנדרשים  זהSOWהשירותים  למסמך  המצורף   ( 

 .  להלןנספח א' כ
כי מסמך   3.3 העבודה  יובהר  ולצורך ההתקשרות.  מחייב  תכולת  הכנת ההצעה  על  לצורך 

רות ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדהמציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל  

 ו.ב

 והיקפה תקופת ההתקשרות .4

 .שנים 5ההסכם עם הזוכה יהיה לתקופה של  4.1
לעיל,   4.2 מהאמור  לגרוע  תקופת  מבלי  כי  עשוייובהר  והיקפה  להשתנות   יםההתקשרות 

 יום.   30בהתאם לצרכי המזמין וללוח הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 

 תנאי סף   .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 
 . או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל  5.1
המציע בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני   5.2

 . 1996-כוח אדם, התשנ"ו 
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  5.3

(להלן בסעיף זה: "החוק"), דהיינו: אישור מפקיד    1976 –ותשלום חובות מס), התשל"ו  

 מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע: 

החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת  מנהל או פטור מלנהל את פנקסי   .א

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף. 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן   .ב

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.
שנים לפחות במתן שירותי ניקיון ותחזוקה למשרדים בהיקף   5בעל ניסיון של  המציע   5.4

 מיליון ₪.  1 שנתי שעולה על
 עובדים לפחות.  50המציע מעסיק   5.5
ן על מנת להעריך את היקף העבודות עד למועד הגשת המציע ערך סיור במשרדי המזמי 5.6

 הצעתו.  
 054-4538559בטלפון מספר: יובהר כי על המציעים לתאם את הסיור עם מנהלן הצוות  

 

 



 

 

 לבחירת ההצעה  קריטריונים   .6

ונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה הקריטרי הבחירה תתבצע על בסיס   6.1

תהווה    40 הכספית  וההצעה  ל  נקודות  60נקודות  כי  ובהתאם  יובהר,  שלהלן.  טבלה 

הני חישוב  אופן  מפורט  לא  בהם  כלל בסעיפים  בין  יחסי  באופן  הניקוד  יינתן  קוד, 

 המציעים. 
 ניקוד קריטריון 

 מקסימלי 

למשרדים   6.2 ותחזוקה  ניקיון  שירותי  במתן  המציע  ניסיון 

 מיליון ₪.    1בהיקף שנתי שעולה על 

עבור כל שנת ניסיון (מעבר לאמור בתנאי הסף) תינתן נקודה 

 .נקודות מקסימליות 5אחת ועד 

5 

מציע שירותים בהיקף של מספר הלקוחות עבורן מספק ה  6.3

 שנים לפחות.  5לתקופה רצופה של  לשנה ₪  300,000מעל 

 נקודות מקסימליות.  10תינתן נקודה אחת ועד לכל לקוח 

10 

כללית  6.4 קודמים.   התרשמות  עבודה  ממזמיני  והמלצות 

הבאים:   הפרמטרים  בחשבון  יילקחו  זה  נוכחות  בסעיף 

השירותים הניקיון;  נותני  מרמת  רצון  שביעות ;  שביעות 

 בעבודה עם המציע  רצון כללית

25 

 60 הצעה כספית    6.5

 התמורה הכספית  .7

ועל פי נספח התמורה שיועבר   )נספח ב'(התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה   7.1

 יה.יעל ידי המזמין לאחר הזכ 
על ידו לביצוע השירותים בהתאם   התמורה החודשית המבוקשתלציין את    על המציע 7.2

   לנוסח ההצעה הכספית המצורפת להזמנה זו.
עלויות הכרוכות הינה סופית וכוללת את כל המציע  התמורה המוצעת על ידי היובהר כי,   7.3

שכר מלא והוגן לעובדים חומרי ניקוי, כלי עבודה ובמתן השירותים, לרבות אך לא רק,  

 הקבועות בחוק. בתוספת הדרישות   ואשר יועסקו על יד 
כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים,   עוד יובהר, 7.4

הוצאות ועקיפות    לרבות  מדים, ישירות  נלווה,  ציוד  טלפון,  נסיעות,  זמן  נסיעות,   כגון 

 יו"ב.חניה וכ   משרדיות, הוצאות
 יתווסף מע"מ כחוק. כאמור   לתמורה 7.5



 

 . ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ  60 התמורה תשולם במועד שוטף + 7.6

   שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .8

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה.  8.1
 לעיל. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט  8.2
העתק רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח   8.3

 . כמפורט לעיל 1996-אדם, התשנ"ו
 פרופיל המציע (שם, כתובת, מספר עובדים, מספר שנות ותק, וכיו"ב).  8.4
 להזמנה זו.  המצורף  ב' נספחכספית על פי  הצעה  8.5
תצהיר המציע בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד   8.6

 להזמנה זו.  ג' נספחכהאיכותי כמפורט להלן בטבלה המצורפת 
נספח ד' על פי  מאומת על ידי עו"ד/ רו"ח,  תצהיר המציע לעניין עמידה בחוקי העבודה   8.7

 המצורף להזמנה זו. 
 .  חתום על ידי מנהלן הצוות נספח ה'באתר המצורף כ טופס אישור על קיום סיור 8.8
 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.9

 נוסח הזמנה זו.  8.9.1

ובמקום המיועד  חתוהסכם ההתקשרות,   8.9.2 (חתימה בכל עמוד  ידי המציע  על  ם 

לתנאי    . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעלכך בעמוד האחרון)

 ההתקשרות. 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת   8.9.3

 האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין.  

 הבהרותשאלות ו .9

מייל   9.1 בכתובת  לפנות  ניתן  הבהרות  או  לתאריך  tenders@jtmt.gov.ilבשאלות   עד 

 .  12:00בשעה  25.11.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:   9.2
 

 

 
 . לעיל  המוכתב בפורמט נשלחו  אם אלא, הבהרה לשאלות יענה  לא המזמין  9.3
 . שיוגשו השאלות כל על  לענות מתחייב  אינו המזמין  9.4
   המציעים.הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל   9.5
 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.   9.6

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו  

 מתייחסת ההבהרה 
 נוסח השאלה  פרק וסעיף רלבנטיים 

    



 

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 9.7

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים  ההצעה  10.1

יפו    ,12:00בשעה    10.12.2020  עד ליום,  ירושלים ירושלים.   97בכתובת: בנין כלל, רח' 

 לא תשתתף בהליך.  –הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 
א'  10.2 בימים  הצוות,  של  המקובלות  הפעילות  בשעות  ההצעות  את  למסור  בין  -ניתן  ה', 

 .  08:00-17:00השעות 
  עותק אחד במדיה (שני עותקים מודפסים ו  עותקים  3-ב  , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 10.3

 והעותק  הקשיח  העותק  כי  לוודא  המציעים  באחריות).  CDאו    USB  -דיגיטלית  

 . בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי
10.4  " יצוין  לתחבורה  למתן שירותיהצעה  על המעטפה  אב  תכנית  צוות  עבור  , מס' ניקיון 

 ". 41/2020 הליך:
 האחרון להגשת ההצעות.חודשים מן היום שנקבע כמועד  6משך לההצעה תהיה תקפה   10.5

 זכויות המזמין .11

   המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:
לעניין ההצעות   ו ז  הזמנה ב   המציעיםו/או מכל    מציע לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל   11.1

 .  שהוצעו
 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.  11.2
כולה  , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 או חלקה. 

 על פי שיקול דעת המזמין. בין המציעים המובילים,   Best & Finalלבצע הליך של  11.4

   או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 11.5

לאחר עם מציע אחר אלא  או בתיאום  בשיתוף    יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה 11.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.
מאת המזמין,   המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי 11.7

 . אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא
הצעה הנמוכה ביותר ו/או  רשאי שלא לבחור ב המזמין  כי  ,  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה  11.8

   ו/או לבחור יותר מזוכה אחד.  כל הצעה שהיאב
לעדכן   11.9 ו/או  לשנות  ו/או  זולבטל  חלקוכן    ,הזמנה  רק  והשירותים   להזמין  מהעבודה 

 . הזמנה זוהמפורטים ב
בה    ועדת הבחירה רשאית 11.10 נפל  כי  לפסול הצעה אם ראתה  תהיה   והיא  טכני  פגםשלא 

 . הפסול הטכני שבהצעהתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את ל רשאית



 

היא סבורה   אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  הצעה  לפסול  תהיה רשאית   ת הבחירהועד  11.11

 : שלהלן מהמקרים יותר  או אחדכי מתקיים לגביה 

גבוה  ,  תכסיסניתהינה    ההצעה 11.11.1 או  נמוך  בה  הכלול  המחיר  בו  במקרה  לרבות 

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים באופן בלתי סביר

צעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  הה 11.11.2

ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת   זמנה זו התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 תוקף. 

 

 
      

 בברכה,       

 שמשון לשצ'ינסקי        

  ירושלים  צוות תכנית אב לתחבורה       



 

 ) SOWתכולת עבודה ( –נספח א'  

 

 : כללי .1
לתחבורה,   אב  תכנית  צוות  עבור  הנדרשים  ניקיון  שירותי  למתן  זוכה  עם  יתקשר  המזמין 

 ). SOWבמהלך פעילותו השוטפת. מטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה (

כ פני  על  המשתרעים  הצוות  משרדי  כל  של  ניקיון  לבצע  יידרש  שטח    1,500  -הזוכה  מ"ר. 

  - חדרי ישיבות ו  7), 2חדרים בקומה   20   -ו  1חדרים בקומה  50חדרים (  70 - ל כהמשרדים כול

 מטבחים.  4

 :תיאור השירותים הנדרשים .2

 : קבוע ניקיון יומי .2.1

   לפירוט שלהלן:בהתאם הניקיון היומי יתבצע  

באחריות הזוכה  .  0012:ועד השעה    07:30החל מהשעה  יתבצע    -יום  תחילת  ניקיון .2.1.1

 :ובדים אשר יבצעו את כלל המטלות המפורטות להלן במלואןע 2עד  1להקצות 

מטבחים • ניקיון  מ   –   מטלות  השעה    7:30  -החל  מרכזי  - –  08:00ועד    מטבח 

סידור וארגון    –  )2), מטבח יחידת המהנדס ומטבחון סוקרים (קומה  1(קומה  

ה בגדלים שונים, כוסות  ציוד מהמחסן (כוסות לשתייה חמ  מילוי  כולל  המטבח

 , לשתייה קרה, תיונים וכיו"ב)

ניקוי מדפי    וארגון המקרר,  , ניקויסידורהמשך ניקיון המטבחים במהלך היום:   •

פריקת ציוד משלוחים המגיעים למטבחים מעת לעת (חלב,    מקרר ודלת חיצונית,

השונים בארונות  וסידורם  פעמיים)  חד  כלים  תה,  קפה,  מכונתסוכר,  ניקיון   ,  

יומיומית ברמה  המים  ומתקן  מיקרוגל  ניקיון  וכיו"בקפה,  פחים  פינוי  יש    ., 

 לחזור על ניקיון המטבח לפי הצורך ובאופן שוטף לאורך ניקיון הבוקר.

,  חדרי ישיבות 7במשרדי הצוות ישנם  – לשכת מנכ"ל  + חדרי הישיבות ניקיון •

 קיום ישיבות. לשכת מנכ"ל וכן חדרי מנהלים אשר במשרדם שולחן עבור 

שטיפת   כלים,  לשטוף  וכוסות,  כלים  לפנות  הניקיון  עובד  יידרש  זו  במסגרת 

 פינוי אשפה, פינוי ניירות וכיוצ"ב.  ניקוי אבק,  רצפה, ניגוב פינות הישיבה,

על דף מותאם כי השירותים נקיים    כל שעתייםיש לחתום    –ביקורת שירותים   •

ניירות ניגוב במתקן נייר הטואלט וכי  (אלו ינוקו על ידי חברת הניהול), יש מלאי  

  הפחים פונו.

עמדת    – מדפסות    חדר ניקוי   • וניקוי  סידור  וסידורם,  ניקוי אבק  ניירות,  פינוי 



 

 הלימינציה, שטיפת רצפה. 

משרדים • נציג    -  ניקיון  להנחיית  בהתאם  יתבצעו  השונים  המשרדים  ניקיון 

 הצוות על בסיס יומיומי. 

 באופן שוטף במהלך היום.  – ניקיון עגלת השירות •

 ו. בהתאם לצרכיוהצוות על ידי שיידרש כפי  תנוספ  הכל מטל •

באחריות .  16:00ועד השעה    0013:הניקיון יתבצע החל מהשעה    ניקיון אמצע יום: .2.1.2

 : עובדים אשר יבצעו את כלל המטלות המפורטות להלן במלואן  1-2הזוכה להקצות  

חזרה על ניקיון המטבח באופן שוטף לאחר ניקיון   –  ניקיון מטבחיםמטלות  •

סוקרים  1(קומה    מטבח מרכזי  -הבוקר ומטבחון  יחידת המהנדס  ), מטבח 

 . כולל מילוי ציוד מהמחסן, פינוי פחים, פינוי מדיח, שטיפת כלים: )2(קומה 

שירותים • השירותים    –  ביקורת  כי  מותאם  דף  על  שעתיים  כל  לחתום  יש 

על ידי חברת הניהול), יש מלאי ניירות ניגוב במתקן נייר    נקיים (אלו ינוקו

 הטואלט וכי הפחים פונו. 

פינוי ניירות, ניקוי אבק וסידורם, סידור וניקוי עמדת      –  ניקוי חדר מדפסות •

 הלימינציה, שטיפת רצפה. 

 באופן שוטף במהלך היום.  – ולשכת מנכ"ל )5(  ניקוי עמדות מזכירות •

 י הצוות. ברחבי משרד השקיית עציצים •

למי   • יבש.  סמרטוט  ע"י  וייבוש  לח  סמרטוט  עם  תעשה  הפרקט  שטיפת 

 השטיפה יש להוסיף חומר לניקוי פרקטים. 

, למעט עבודות ספציפיות שזמנן  17:00השעה  מ  החלהניקיון יתבצע    :ניקיון סוף יום .2.1.3

עובדים אשר יבצעו    2-3באחריות הזוכה להקצות    יוגדר על ידי הצוות מעת לעת.

 :את כלל המטלות המפורטות להלן במלואן

), מטבח יחידת המהנדס ומטבחון  1(קומה    מטבח מרכזי  מטבח:  –ניקוי כללי   •

שטיפת המשטחים, ניקוי יסודי של ארונות המטבח, ניקוי    ):  2סוקרים (קומה  

וכן ניקיון יסודי של המקרר לאחר פינוי שאריות  יסודי של שולחנות האוכל,  

,  מילוי סבון נוזלי, ניירות לניגוב ידיים  ,, מילוי ציוד מהמחסן, פינוי פחיםהאוכל

צ'ים,  החלפת סקו  הדחת כלים, ניקוי הכיור, שיש, מתקן המים ומכונת הקפה.

 סמרטוטים וכל ציוד אחר מתכלה אחר המיועד לניקוי בהתאם לצורך. 

ניקיון כללי של השירותים כולל משטח השיש, פינוי פחים,    –ניקיון שירותים   •

 מילוי סבון נוזלי, ניירות לניגוב ידיים. ניקוי המחיצות,  

של   • יסודי  וניקוי  והריצוף שטיפה  הניקיון  משטחי  ב  כל  פרקטים  חדרים  כולל 



 

 חדרי ישיבות ושטיפת רצפות, חרסינה, משטחי שיש, וכו'.וב

שטיפת הפרקט תעשה עם סמרטוט לח וייבוש ע"י סמרטוט יבש. למי השטיפה   •

 יש להוסיף חומר לניקוי פרקטים.

אבק   • העבודהכל  מהסרת  הישיבותומ  שולחנות  המנהלים    חדרי  חדרי  (לרבות 

קיום עבור  שולחן  ברשותם  (טלפונים,  ישיבות)  אשר  תקשורת  משרדי,  ציוד   ,

מקלדות ומסכי מחשב ינוקו    ורהיטי המשרד.  פקסים, מכונות צילום, מדפסות)

 רק על ידי עובד מיונן ובחומר המיועד לכך. 

 מאדני החלון במשרדים, במטבחים וכן בחדרי הישיבות.  הסרת אבק •

ממכשירי גריסת    יירפינוי נאישיים וציבוריים וניקיונם, וכן    פינוי פחי אשפה •

 הנייר. 

מהמשרד למבנה האשפה במגרש או במקום המיועד לאיסוף    הוצאת האשפה •

 האשפה. את האשפה יש להכניס  לשקיות כנדרש ע"י הרשויות המקומיות. 

חשמלי • אבק  שואב  עם  שטיחים  הבאי  שאיבת  חדר  םבחדרים  קומפקטוס,   :

   .2חישובית ובמשרדי המזמין השונים בקומה 

 קת לוחות בחדרי ישיבות. ניקוי ומחי •

 , עד הדלת יציאה למרפסת החיצונית. ופינת העישון ניקוי מקלחת  •

 . ניקוי לובי + דלת כניסה וזכויות בחדרי הישיבות •

 לאחר שעות העבודה.  ניקיון מסדרונות ופינות ישיבה ברחבי משרדי הצוות  •
 

תתעדכן מעת לעת על ידי    אשר,  ברמה היומיתעבור הניקיון הנדרש    לדוגמאלהלן טבלת משימות    2.1.4

  נציג המזמין ובהתאם לצרכיו.

לבצע את כלל המטלות המצוינות בטבלה, תוך תיאום מלא    יידרשו  המציענותן/י השירותים מטעם  

   .במקום הייעודי לכך לאחר ביצוע כל מטלהלחתום מידי יום עם נציג המזמין, ו



 

 

 17:00החל מהשעה  14:00-16:00 13:00-14:00 10:00-12:00 08:30-10:00 07:30-08:30 
 ראשון 

 
 

 תאריך: 
 
 _____ 

ניקיון מטבחים +מיקרו+   -
 מתקן מים  קפה+מכונת  

ולשכת   ניקיון חדרי ישיבות  -
 מנכ"ל 

 מילוי ציוד שתיה מהמחסן  -

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון פינות ישיבה  -
 ניקיון אזור מדפסות  -
 ביקורת שירותים   -

ניקיון מטבחים + פינוי   -
 פחים  

ניקיון פינות ישיבה בכניסה   -
 ובתו"מ 

 

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון עמדת מדפסות  -
 ניקיון יסודי של המקלחת  -
 קורת שירותים בי -
 ניקיון עגלת השירות  -

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון ארונות מטבח  -
 מהמחסן שתיה מילוי ציוד  -
 ניקיון חדרים  -
 ניקוד חדר מדפסות  -

,  ניקוי כללי כולל מטבח -
 ולובי  שירותים 

 ומסדרונות  ם ניקיון חדרי -
 ישיבות  ניקיון חדרי  -
 הסרת אבק  -

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 _______ חתימה: 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 שני
 
 
 

 תאריך: 
 
 _____ 

ניקיון מטבחים +מיקרו+   -
 מכונת קפה+מתקן מים 

 למלא כוסות ומצרכים  -
ולשכת   ניקיון חדרי ישיבות  -

 מנכ"ל 

 ניקיון מטבחים  -
ניקוי מדפי מקרר ודלת   -

 חיצונית 
 ניקוי אזור מדפסות  -
 ביקורת שירותים  -

ניקיון מטבחים+ פינוי   -
 פחים

מילוי ציוד שתיה חמה   -
 מהמחסן 

 2+קומה  ניקיון מטבחים -
 ביקורת שירותים  -
 ניקיון עגלת השירות  -

 ניקיון מטבחים  -
ניקיון מזכירות בכל   -

 )6העמדות (
 מדפסות ניקוי חדר   -
 השקיית עציצים  -

,  ניקוי כללי כולל מטבח -
 ולובי  שירותים 

 ומסדרונות  ם ניקיון חדרי -
 ישיבות  ניקיון חדרי  -

 הסרת אבק 
 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: _______ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 שלישי
 
 

 תאריך: 
 
 _____ 

ניקיון מטבחים +מיקרו+   -
 מכונת קפה+מתקן מים 

 כוסות ומצרכים  מילוי  -
ולשכת   ניקיון חדרי ישיבות  -

 מנכ"ל 

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון פינות ישיבה  -
 ניקיון אזור מדפסות  -
 ביקורת שירותים  -

ניקיון מטבחים +פינוי   -
 פחים

ניקיון פינות ישיבה בכניסה   -
 ובתו"מ 

 ניקיון מטבחים  -
 מקלחת   ניקיון  -
מילוי ציוד שתיה חמה   -

 מהמחסן 
 ביקורת שירותים  -

 ניקיון מטבח   -
 ניקיון ארונות   -
 השקיית עציצים  -

,  ניקוי כללי כולל מטבח -
 ולובי  שירותים 

 ומסדרונות  ם ניקיון חדרי -
 ישיבות  ניקיון חדרי  -
 הסרת אבק  -

 ________ חתימה:  
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 רביעי 
 
 

 תאריך: 
 
 _____ 

ניקיון מטבחים +מיקרו+   -
 מכונת קפה+מתקן מים 

 למלא כוסות ומצרכים  -
ולשכת   ניקיון חדרי ישיבות  -

 מנכ"ל 

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון פינות ישיבה  -
 ניקיון אזור מדפסות  -
 ביקורת שירותים  -

ניקיון מטבחים + פינוי   -
 פחים

 ביקורת שירותים  -
 ניקוי זכוכיות בכניסה   -

 ניקיון מטבחים  -
 מדפסות ניקיון חדר  -
 ביקורת שירותים  -
 ניקיון עגלת השירות  -

 ניקיון מטבחים  -
ניקיון מזכירות בכל   -

 )6העמדות (
 ניקיון מקלחת  -
 

,  ניקוי כללי כולל מטבח -
 ולובי  שירותים 

 ומסדרונות  ם ניקיון חדרי -
 ישיבות  ניקיון חדרי  -
 הסרת אבק  -

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 _________ שעה: 

 חתימה: ________ 
 שעה: __________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חמישי 
 
 

 תאריך: 
 
 _____ 

כולל   ניקיון מטבחים -
 ומים , מכונת קפה ,מיקרו

 למלא כוסות ומצרכים  -
ולשכת   ניקיון חדרי ישיבות  -

 מנכ"ל 

 ניקיון מטבחים  -
 ניקיון פינות ישיבה  -
 ניקיון אזור מדפסות  -
 ביקורת שירותים  -

ניקיון מטבחים + פינוי   -
 פחים  

 חדר מדפסות   ניקוי -

 ניקיון מטבחים  -
 וניקיון חדרים  -
 ניקיון מקלחת  -
 ביקורת שירותים  -
 ניקיון עגלת השירות  -

 ניקיון מטבח   -
ניקיון יסודי של המקרר +   -

 אוכל פינוי שאריות 
 השקיית עציצים  -

,  ניקוי כללי כולל מטבח -
 ולובי  שירותים 

 ומסדרונות  ם ניקיון חדרי -
 ישיבות  ניקיון חדרי  -
 הסרת אבק  -

 חתימה: ________  
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: ________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימה: ________ 
 _________ שעה: 

 חתימה: ________ 
 שעה: _________ 

 חתימת נציג הצוות: _____________ 



 

 

עובדים אשר יידרשו   3-2להקצות יידרש הזוכה  יום חמישימידי  –שבועי קבוע   יוןניק .2.2

  :20:00 עד 17:00 בין השעות לבצע את המטלות הבאות בשעות הערב

של   • יסודי  לקומקומים ניקוי  מיוחדים  ניקוי  בחומרי  שימוש  תוך  המטבחים, 

 . ים, ולרבות ניקוי יסודי של המיקרוגלים, מכונת הקפה, מתקני המיםמ ולמחמ

   ניקוי מדפי מקרר ודלת חיצונית  וארגון המקרר,  ריקון, ניקוי •

(הזזת  • והפקסים  המדפסות  הטלפונים,  של  לח  ניקוי  המקלדות,  של  יבש  ניקוי 

 המשטחים). המכשירים וניקוי 

 ניקוי אדני החלונות.  •

 ניקוי המדפים.  •

 ניקוי דלתות הכניסה והמשקופים.  •

 ניקוי מחיצות זכוכית.  •

 . וחפצי אומנות לאורך המסדרונות  תמונותאבק מ ניקוי  •

 ניקוי שלטרים ושלטים.  •

 ניקוי יסודי של פחי האשפה במטבחים.  •

 ניקוי צלונים.  •

 . השקיית עציצים •

 בחומר ייעודי.  כולל שטיפה ניקוי יסודי של פרקטים  •

  3-2מידי יום ראשון של כל חודש קלנדרי, יידרש הזוכה להקצות   -חודשי קבוע  יוןניק .2.3

 עובדים אשר יידרשו לבצע את המטלות הבאות:
 ניקוי יסודי פנימי של החלונות, התריסים, אדני חלונות ופתחי מיזוג אויר.  •

 הסרת קורי עכביש. •

 ניקוי רגלי שולחנות וכסאות.  •

 ניקוי מדפים וריהוט מעל גובה אדם (מדפים, ארונות).  •

 ניקוי המקררים.  •

 ניקוי גופי תאורה.  •

 ניקוי פנלים.  •

יש למרוח על רצפת הפרקט וקס על מנת להגן עליה בפני ספיגת לכלוך ושריטות וכן   •

 לתת לה ברק.



 

 ניקוי זה ייעשה ביום שישי.  -חיםיניקוי יסודי של השט  •

  נציג  םע  מראש  בתיאום,  וספטמבר  אפריל  במהלך  שיתבצע  –   קבועחצי שנתי    ניקיון .2.4

 :שיבצעו את המטלות הבאותעובדים שיוקצו על ידי הזוכה  2-3על ידי   הצוות

 ניקוי יסודי של החדרים וטיפול בפרקטים.  •

 קרצוף עם החומרים הטובים ביותר ושאיבה בהתאם.   –ניקוי יסודי של השטיחים  •

 ניקוי קירות.  •

 ניקוי מחסני ציוד.  •

 שאיבת אבק ושטיפת ריפודים להסרת כתמים.  –ניקוי ריפודי כסאות  •

 ע"י מכונה במטבחים וחדר המקלחון ניקוי וקרצוף רצפת הקרמיקה  •

 ניקוי יסודי של כל החלונות החיצוניים ופנימיים במשרד.  •

 ופיקוח  כלי עבודה ,חומרי ניקיון .3

הזוכה יספק על חשבונו, כחלק בלתי נפרד ממטלותיו את כל חומרי הניקיון והחומרים  .3.1

המשימות   לביצוע  הנדרשים  וחשמליים  מכאניים  העבודה  כלי  כל  ואת  המתכלים 

. על חומרי הניקוי וכלי העבודה להיות באיכות גבוהה ומתאימה לסוגי  המפורטות לעיל

ו/או כלי העבודה של הזוכה לא יהיו לשביעות רצון  משטח הניקוי. ככל וחו מרי הניקוי 

 הצוות, יידרש הזוכה להחליפם באופן מידי, ועל חשבונו. 

 הזוכה יספק לפחות שואב אבק אחד עם שני מנועים לצורך עבודות הניקיון. כמו כן,  .3.2

ידי   .3.3 על  לשימושו  שיימסר  במחסן  באתר  יחזיק  הצוותהזוכה  חומרי  נציג  מלאי  ניקיון  , 

וחומרים מתכלים בכמות שתספיק לביצוע שוטף של משימותיו, וכלי עבודה ככל הנדרש 

 לביצוע עבודות אלה.

מר קיון לחומרי הג ינשור מגורם מקצועי להתאמת חומרי ה הזוכה יעביר לנציג הצוות אי  .3.4

  , לציוד, לדיירים ו/או יף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוטם. כל נזק ישיר או עקיינבבני

למבקרים ו/או לרכושם עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי מותאמים לייעודם 

ו/או שימוש בהם שלא כל פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורורו  

 לאחר טיפול ,יתוקן על ידי הזוכה ועל חשבונו.

להעמיד  .3.5 הזוכה  הצוות  על  לבקר    ,לרשות  אחראי  יהיה  אשר  מטעמו  את מפקח  ולבדוק 

על המפקח מטעם הזוכה לדווח על הגעתו ועל    פעמים בשבוע.  3לפחות  עבודת העובדים,  

 יציאתו לנציג המזמין . 



 

 

 הצעה כספית  – נספח ב' 

 
 

 סה"כ תמורה חודשית (ללא מע"מ) 
 

 _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 חתימה  שם תאריך 

 

 

 _______________ 

 

 

 _______________ 

 

 

 _______________ 
 

 



 

 תצהיר המציע וטבלת עמידה בתנאי הסף – נספח ג' 

 
אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם  

ח.פ.    _____________ "חברת/ע.מ.  (להלן:  עלי  המציע_____________  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,("

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב  

 כדלקמן: 

 

במסגרת   .1 ניתן  זה  הצעות  "תצהיר  להציע  שירותי  הזמנה  עבור  למתן  אב   ניקיון  תכנית  צוות 

 .")ההזמנה(להלן: " "2020/41מס' הליך , לתחבורה ירושלים

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן:  .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.   .2.1

המציע בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח   .2.2

 . 1996-אדם, התשנ"ו
ניהול חשבונות   .2.3 (אכיפת  גופים ציבוריים  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  למציע 

התשל"ו   מס),  חובות  מפקיד    1976  –ותשלום  אישור  דהיינו:  "החוק"),  זה:  בסעיף  (להלן 

 מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע: 

החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי   .2.3.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.3.2

 על פי חוק מס ערך מוסף. 

שנים לפחות במתן שירותי ניקיון ותחזוקה למשרדים בהיקף שנתי    5המציע בעל ניסיון של   .2.4

 מיליון ₪.  1 שעולה על

 __ עובדים._המציע מעסיק _ .2.5

 המציע ערך סיור במשרדי המזמין על מנת להעריך את היקף העבודות.  .2.6
להלן טבלת ניסיון עבור המציע. הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו   .3

ידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך  ידוע לי כי המ על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות אמת.   

בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה 



 

 

 טבלת פרויקטים עבור המציע 

 מיליון ₪ 1שנים לפחות במתן שירותי ניקיון ותחזוקה למשרדים בהיקף שנתי שעולה על   5המציע בעל ניסיון של   :.45סעיף  -

 מיליון ₪.   1: ניסיון המציע במתן שירותי ניקיון ותחזוקה למשרדים בהיקף שנתי שעולה על .26סעיף  -

 שנים לפחות.   ₪5 לתקופה רצופה של  300,000ל בהיקף של מע   ניקיון  מציע שירותי: מספר הלקוחות עבורן מספק ה.36סעיף  -

 

שניתן להוסיף שורות ככל הנדר*

 מזמין השירותים  מס"ד
 קופת מתן השירותים  ת

 
(חודש/שנה עד  

 חודש/שנה) 

  שנתי כספי היקף
 עבור שירותי ניקיון 

מזמין שם איש הקשר של הפרויקט מטעם 
 + העבודה

 טלפון נייד

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 

______________       _____________ 

 חתימה                                         תאריך     

 

 אישור עו"ד

 

, הופיע/ה  2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת  

בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

אישר/ה  להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,  

 .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       

      

                       

 _______________ 

 חתימה  + חותמת    



 

 הצהרה לעניין חוקי עבודה  -נספח ד'

 

כי   מתחייב   ___________________ חברת  של  חתימה  מורשה   __________________ אני 

מקיימת בצוות    החברה  לעבודה  ידה  על  יגויסו  אשר  העובדים  לגבי  ההסכם,  תקופת  בכל  ותקיים 

תוכנית אב לתחבורה את האמור בחוקי העבודה, צווי ההרחבה, הסכמים קיבוציים והוראות כל דין,  

 . שובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדר

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 סיור במשרדי המזמיןקיום אישור   -'הנספח 
 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם  

" (להלן:   _____________ ח.פ.   _____________ במשרדי    "),המציע חברת/ע.מ.  סיור  ביצעתי 

 המזמין טרם הגשת הצעה זו.

 הסיור: ________ ביצוע תאריך  .1

 ור: _________ שעת הסי  .2

 : __________ מנהלן הצוותחתימת  .3

 

 

 

 

 

 חתימה  שם תאריך 

 

 

 _______________ 

 

 

 _______________ 

 

 

 _______________ 
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