
 
 

  
  

 

  

ניקיון עבור צוות תכנית אב הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
   041/2020הליך מס'  –לתחבורה 

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

  כללי
האם אתם מקזזים לעובד חצי 

  שעה הפסקה ?

בהצעתו הכספית, על 
המציע לגלם (בין היתר) 

ההפסקה גם את זמן 
לעובדי הניקיון על פי 

  חוקי העבודה 

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

10.3  

נדרשת הבהרה האם יש צורך 
לסרוק ע"ג מדיה דיגטלית את 
כל מסמכי המכרז או רק את 

  הצעת המחיר?

נדרש לסרוק את כל 
מסמכי המכרז ע"ג 

מדיה דיגיטלית (בנוסף 
  עותקים קשיחים) 2-ל

3.   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

  כללי
ברור ממפרט תכולת  לא

העבודה מה היא כמות העובדים  
  הנדרשת? 

לא נדרשת כמות 
עובדים ספציפית והדבר 

  תלוי בספק.

מדובר בהחלטה של 
המציע, בין היתר 

בהתבסס על הסיור 
אותו ביצע במשרדי 
המזמין טרם הגשת 

  הצעתו

4.   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

1  

מה היקף המשתמשים במשרדי 
בורה? צוות תוכנית אב לתח

האם יש קבלת קהל / אורחים 
  במהלך היום?

נשאלת השאלה לצורך הערכת 
 צריכת חומרי ניקיון

 150 -במשרדי הצוות כ 
  1+2עובדים בקומות 

לא מתקיימת קבלת 
קהל באופן שוטף, אולם 

מתקיימים ישיבות 
רבות משתתפים מידי 
יום בחדרי הישיבות 

  השונים

5.   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

3  
לספק  נייר טואלט האם נדרש 

  ונייר לניגוב ידיים?
  לא



 
 

  
  

 

  

6.   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

3  

נדרש לפרט איזה חומרי ניקיון 
  מתבקש הספק לספק?

מה היקף השימוש החודשי עבור 
 צריכת חומרי ניקיון?

לא נדרש לפרט, נדגיש 
כי איכות החומרים 

  תהיה סוג א'.

היקף השימוש יהיה לפי 
  הצורך

7.   

 –נספח ב' 
הצעה 
  כספית

  
אנו מבקשים להצמיד את 
המחיר לשכר המינימום 

ולהסכמים הקיבוציים בענף 
  הניקיון. 

הספק מתחייב להעסיק 
את עובדיו בהתאם 

להוראות הדין, ולפעול 
בהתאם לחוקי העבודה 

 14כאמור בסעיף 
  להסכם

8.   

 –נספח א' 
תכולת 
  העבודה

אנו מבקשים לקבל את ימי   2
העבודה של  הפעילות ושעות

  המשרד.

 ה- ימים א בדרך כלל
8:00-18:00  

9.   

 –נספח א' 
תכולת 
  העבודה

מה מספר העובדים והמבקרים   2.1.3
  בממוצע יומי במשרדים

 4ר' תשובה לשאלה 
  לעיל

10 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  העבודה

3  

אנו מבקשים לקבל רשימה של 
החומרים המתכלים  (נייר 

טואלט, נייר ידיים וכד') וסוג 
שאנו נדרשים לספק  החומרים

  במסגרת מתן השירות.

אין צורך בנייר טואלט 
  ונייר לניגוב ידיים. 

הזוכה יידרש לספק יתר 
החומרים שיידרשו על 
מנת לספק את השירות 

  באופן משביע רצון.

11 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי
נבקש לדעת האם השכר הינו 
בהתאם להוראות החשכ"ל 

לעניין תשלומי רכיבים 
  .סוציאליים

  7ראו תשובה לשאלה 

12 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

האם יש רכיבים סוציאליים   כללי
  המשולמים גב אל גב

  

  לא

13 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה

2.1  

מאחר ולא נקבע במסמכי 
המכרז באופן ברור מה כמות 
כ"א שהקבלן יידרש לספק 

ברמה היומית, נבקש לקבל את 
  כמות העובדים ושעות העבודה.

 4ר' תשובה לשאלה 
   לעיל

14 .   

 –נספח א' 
תכולת 
  עבודה 

2.2-2.4  

ניקוי תקופתי, האם הצעת 
המחיר תכלול בתוכה את כלל 
תגבורי כ"א שיידרש לספק על 
מנת לבצע את הניקיון היסודי 

  ע"פ המפרט שצוין?

  כן


