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 כללי .1

)להלן:  ושירותי ניקיון שמירהשירותי מתן ל 3/17מס' פומבי מכרז ל 24ף בהתאם לסעי 1.1

 קובץ הבהרות למכרז.(, להלן "המכרז"

כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי  1.2

 נושא הפניה.

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי  1.3

ריכוז של מספר שאלות שנשאלו על ידי הפונה. בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא 

 גורמים שונים באותו נושא.

ממסמכי יובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד  1.4

 המכרז.

יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  1.5

 ועדת המכרזים.

 



 
 

 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 ניתן להוריד את חוברת המכרז מהיכן ניתן לרכוש את חוברת המכרז? כללי  .2
מאתר האינטרנט של  )ללא עלות(

החברה, בכתובת 
http://www.parksharon.co.il ,

 תחת הקישור "מכרזים".
 קבלנים.לא ייערך סיור  מתי ייערך סיור הקבלנים? כללי  .3

 2אנא ראו התשובה לשאלה  האם יש לשלם עבור חוברת המכרז? כללי  .4
 לעיל.

ההיקף הצפוי של השירותים,  בכמה שומרים מדובר ומאיזה סוג? כללי  .5
מפורט בחלוקה לסוגי השומרים, 

 בנספח ז' למכרז.
אנא קראו את מסמכי המכרז  מה צריך להגיש על מנת להשתתף במכרז? כללי  .6

את ההצעה בהתאם בעיון והגישו 
 לדרישות המפורטות בו.

אם ? ניקיוןל אחתשמירה ות, אחת להאם יש להגיש את המכרז בשתי הצעות נפרדו כללי  .7
 כן, האם הערבות מתחלקת לשתיים, אחת לכל הצעה?

, עם ערבות יש להגיש הצעה אחת
 . במכרז יוכרז זוכה אחד.אחת

פארק האם שתרצו להמשיך להעסיק? אם כן, של הספק הקיים האם יש עובדים  כללי  .8
 שרון יישא בעלות הוותק?אריאל 

החברה )פארק אריאל שרון 
בע"מ( תחליט בדבר המשך 
העסקתם של עובדים של הספק 
הנוכחי בהמשך. ככל שיוחלט על 
המשך העסקתם, החברה תישא 
בעלויות הסוציאליות הנובעות 

 מוותק העובדים.
 8אנא ראו התשובה לשאלה  יימים לצורך חישוב זכאותם הסוציאלית הנוספת?מהו וותק העובדים הק כללי  .9

 לעיל.
 השאלה לא ברורה.  האם עובדים בשיטת נשק חם? או נשק אישי לכל עובד? כללי  .10

11.  
20.2 

ש"ח ושכר  30נבקש כי שכר הבודקים )עוד טרם עדכון שכר המינימום( יהיה 
 .מקדמי רווח ותקורההחברות יתחרו על  ש"ח. 32המאבטחים יהיה 

התחרות במכרז היא על רכיב 
 משולב של תקורה ורווח.

 הבקשה נדחית.
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12.  

20.5.2 

 נבקש לדעת: 
 ק"מ יעשה הרכב בממוצע מידי חודש? כמה  .א

 ?בעת חניה או תצפיתנדרש שהוא יהיה מונע האם  .ב

נעשה שימוש  2017בשנת  .א
ליטר דלק ביום  30-של כ

לרכב אחד בממוצע. 
באמור מודגש כי אין 

כדי לחייב את החברה. 
הספק יהיה אחראי 
להעמיד את הרכב 
לטובת מתן השירותים 
לחברה באופן מלא, 
ויישא בעלויות הדלק, 
גם אם אלה יעלו על 

 השימוש שפורט לעיל.
 

לא ניתן להתייחס לכך  .ב
על עובדי בשלב זה. 

הספק יהיה לפעול 
להנחיות בהתאם 

נציג שיינתנו על ידי 
 החברה.

13.  
18.3.2 

 חוזהל

תשלום עבור שעות נוספות  האם משולמות על ידכם שעות נוספות שבועיות?
כל השעות בוצעו אם ייעשה רק 

עבור החברה )פארק אריאל 
 שרון( ובאישור מראש בלבד.

14.  18.3.2 
 לחוזה

 לא. האם החברה משלמת שעה נוספת עבור משמרת לילה?

15.  
 2נספח 
 –לחוזה 
סעיף 
3.1.3.1 

 עובדים. 30-החברה מונה כ מטהרי אוויר.ומויות של נייר צץ רץ + סבון נוזלי לשטיפת ידיים נבקש שתפרטו כ
אלף איש  100-בפארק מבקרים כ

בשנה ובנוסף מתקיימים 
אירועים תחת כיפת השמיים 
במשך כחודש ימים במהלך 

 הקיץ.
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16.  
 2נספח 
 –לחוזה 
סעיף 
3.1.3.2 

ג( , סבון נוזלי לשטיפת ידיים , סבון כמויות של נייר ניגוב ידיים )סונבקש שתפרטו 
 .נוזלי לשטיפת כלים

 עובדים. 30-החברה מונה כ
אלף איש  100-בפארק מבקרים כ

בשנה ובנוסף מתקיימים 
אירועים תחת כיפת השמיים 
במשך כחודש ימים במהלך 

 הקיץ.
17.  

 – 2נספח 
סעיף 
3.1.4.1 

 עובדים. 30-החברה מונה כ .LD130X100וכן   LD 85X76שקיות  נבקש שתפרטו כמויות של
אלף איש  100-בפארק מבקרים כ

בשנה ובנוסף מתקיימים 
אירועים תחת כיפת השמיים 
במשך כחודש ימים במהלך 

 הקיץ.
 – 2נספח   .18

סעיף 
3.2.1 

 לא מדובר על עבודות גינון. מדובר גם על עבודות גינון?     -יש דרישה למעדרים 

19.  

 2נספח 

 עובדים. 30-החברה מונה כ ?בחודש 100*130שקיות \ 76*85שקיות \נייר טואלט\מה  הכמויות של נייר ידיים 
אלף איש  100-בפארק מבקרים כ

בשנה ובנוסף מתקיימים 
אירועים תחת כיפת השמיים 
במשך כחודש ימים במהלך 

 הקיץ.
20.  

 2נספח 

מטבחים המשמשים את  3 כמה מטבחים יש?
 מטבחונים. 3המשרדים , ובנוסף 

אלה בכדי לחייב את אין בנתונים 
 החברה.

21.  

 2נספח 

תאי שירותים המשמשים  10-כ כמה חדרי שירותים יש?
 את המשרדים . 

אלף איש  100-בפארק מבקרים כ
בשנה ובנוסף מתקיימים 
אירועים תחת כיפת השמיים 
במשך כחודש ימים במהלך 

תאי שירותים  17הקיץ. 
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משמשים את האורחים 
אין בנתונים אלה  והמבקרים.

 י לחייב את החברה.בכד
22.  

 8נספח 
 לחוזה

נבקש לדעת כמה פיצויים מוסכמים )קנסות( שילמה בשנה החולפת החברה 
 המעניקה את השירותים כיום.

בשנה החולפת הספק הנוכחי לא 
מודגש כי  .קנסות נדרש לשלם

אין בנתון זה כדי לחייב את 
 .בשום צורה החברה

 


