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 4.6.19פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

 12/19מכרז פומבי מס' 

בתחום מועצה  -ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכניאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, 

 אזורית תמר

 משתתפים

 :מטעם המועצה
 מר אבי כהן, מנהל מחלקת אחזקה

 אבי זגורי, מנהל מח' חופים וגינוןמר 
 מר רז לוגסי, מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה

 מר אבי גיליס, מתאם אשפה ופקח איכות הסביבה
 תפעולאגף , מזכירת עבודיגב' נופר 

 מר יניב שילון, יועץ ארגוני
 

 מהלך הישיבה
 . המועצה מרחבעל מקיף הסבר ניתן 

התיירות הפופולאריים בישראל עבור תיירים מהארץ ה האזורית תמר הינה אחד מיעדי המועצ
, חקלאות, )מפעלי ים המלח ומישור רותם( תעשייהמתחמי מרחב ב ומהעולם. לצד אתרי תיירות  קיימים

 ישובים. 
גבולה הצפוני . בדרום עד עין חצבהמעין גדי בצפון והמועצה משתרעת על החלק הדרומי של ים המלח 

 . בגבולה המערבי הישוב הר עמשא, של המועצה מצוי בין עין גדי למצפה שלם באזור נחל קדם.
 הם עין גדי, הר עמשא, נווה זוהר עין תמר, נאות הכיכר ועין חצבה. במרחב המועצההישובים 

ק"מ כאשר החוף התיירותי משתרע לאורך  40ת תחום אחריות המועצה נמתחת רצועת חוף לאורך תח

 .(P5ק"מ ממתחם המועצה ועד לנקודת הקצה של סוף הטיילת ) 11
העולה  25חוצה את מרחב המועצה מגבולה הצפוני ועד עין חצבה. כביש  90הכבישים במרחב, כביש 

מצומת  258מצומת זוהר ועד לגבול עיריית ערד, כביש  31מצומת הערבה ועד גבול המועצה, כביש 
 הכיכר. ייישובעד  90מכביש  2499חתרורים עד צומת צפית וכביש 

 
   בעלי תפקידים:
 הינו האחראי על מכרז זה. מנהל אגף תפעוללעניין מכרז זה 

עסקים  מח' רישוימחלקת חופים לרבות מנהל המחלקה ופקחי החופים אחראים על מרחב התיירות, 
אזורים פתוחים, מח' אחזקה מצוינת כאן כי יש לה השלכות הישובים והעל ניקיון  םותברואה אחראי

על מפגעים וכמובן פיקוח עירוני. אגף תפעול יש לו ממשק עם המכרז הזה לכל אורכו הן בהיבט של 
 מפגעים והן בהיבט של אחזקה שוטפת וכמובן הניקיון עצמו.

)עין בוקק( מצוי בשלביו האחרונים שנים. החלק הצפוני  4 -קרוב ל זה חבתנופת פיתו האזור מצוי
ז"א השינויים הפיזיים הם בולטים, בטווח  בעיצומן של עבודות הפיתוח, החלק הדרומי ומרביתו פעיל

 .שנים קדימה עדיין צפויות עבודות 3של 
   .זאת פתוחלמרות אך מוגדרים עדיין אזורי עבודה, אשר אזורים  נםיש

ברמת החוויה  על רמת ניקיון גבוהה ובכלל בשאיפה לשמירה  לשרת את מטרות המועצה המכרז נועד
 חוויה מושלמת.    ולמבקר לכדי שאנו מספקים לתייר

 דגשים:
   12.6.19לשלוח במייל עד לתאריך שאלות הבהרה ניתן 

                                                                                               .                    12:00בשעה  30.6.19האחרון להגשת ההצעות עד  המועד
 והניסיון המפורט כפי שהוא מופיע בתנאי המכרז. יש לשים לב לתנאי הסף במסמכי המכרז

חייבים בתנאי הסף  .ל המסמכים הנדרשיםשולוודא קיומם כמו כן יש להקפיד על מילוי כל תנאי המכרז 
  4.2שמוגדר בסעיף  פילהחזיק רישיון בתוקף כ
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 הכרות עם האזור: 
  -טיילת צפונית 

                   בשל היא סגורה. הטיילת קיימת כיום, אך  P5ק"מ עד טיילת  4 -ממלון דיוויד וצפונה סביב ה 
עבודות פיתוח של  צפוני של הטיילתחל"י מבצעים בחלק הכי  בנוסף לעובדה מערך התאורה, שדרוג

 חניה, תצפית. 
קו המים, טיאוט  ןניקיו אשפתונים,  ריקוןכוללת המשימה  מתחמי העבודות ישמרו נקיים כל העת.

ושטיפה של אלמנטים כגון שלטים, סככות ופרגולות.חשיבות ניתנת גם  ןניקיובאמצעות מכונה בינונית, 
 פגעים. מזיהוי ודיווח על ל

המכרז מופיע רשימת החופים, החופים נחלקים לכאלו המוחזקים על ידי המועצה במסמכי  -חופי רחצה
 ונכללים בעבודות המכרז זה וכאלו המוחזקים על ידי מפעילים אחרים ומתוחזקים על ידם.

הסולריום, חמי זוהר, אשת לוט, חוף וקק : עין בווהכלולים במכרז זה פים המתוחזקים ע"י המועצהחו
 . שמתוחזק גם הוא על ידי המועצהונרדו קלאב וחוף לאוהחוף הנפרד 

 . במכרז מוגדרים שטחי חפיפה עם מפעילים אחרים
 . החופים ישמרו נקיים כל זמן העבודה

לרבות וגם אם מופעל על ידי מפעיל קו המים חייב להיות נקי בכל יום  בבוקר  7עד דגש על הדרישה כי 
 .אחר

 בבוקר. 7, קו המים חייב להיות נקי עד השעה שעות היממה ישמר במצב נקי כל -אזור צפוני עין בוקק 
ניקיון שטחי גינון, מלכודות חול, כבישים, טיילות, תאי שירותים חייבים להיות נקיים תמיד , ולדאוג 

 שתהיה חפיפה עם מפעילים מקבילים.
הקיימת הטיילת , נמצא בתנופת פיתוח ישמר נקי בכל שעות היממה, המתחם -רצועת אזור הביניים 

והמקשרת בין חלקו הצפוני של המתחם לדרומי )חמי זוהר( נכללת המכרז זה על הגדרות העבודה, 
במהלך השנה הקרובה יפתח חלקו החדש של מתחם זה )מצ"ב הדמיה( לצד סגירת חלקים אחרים 

 לטובת עבודות.
הנפרד )נשים וגברים מתחמים הכוללים את החוף  5. ישמר נקי בכל שעות היממה -אזור דרומי חמי זוהר 

 חופים ושני אליו בצמוד זוהר חמי חוף, שיםנמתחמים אחד גברים ואחד  בשנישה חוף רחצבנפרד( 
 המועצה ייד על מוחזקיםהיש אזורים   ביניהם (פרימייר וחוף הרודס חוף)ע"י גופים פרטיים  זקיםוחשמ

 ומוגדרים בתוך המכרז. 
 בצד של הנשים. אותה אישה גם מנקה את מרחב החוף.בחוף הנפרד רק אישה יכולה לנקות  דגשים

 .ולוט הוד, דיוויד: למשל המלון"י ע שמתוחזקים חופים של רשימה יש 
 וחוף, חמי זוהר, והחוף הנפרד הסולריוםאשת לוט, חוף  קקבו עין: המועצה"י ע המתוחזקים פיםחו

 אשר גם הוא מתוחזק על ידי המועצה )למעט שירותי ההצלה(.  קלאב לאונרדו
                             

פחות נגיש ויש סיכוי  כעתמול החוף הנפרד ש , יש שלושה שטחי קמפינגבמרחב  כרגע  -שטחי קמפינג
  רגייסיש מתחם קמפינג שהצפי שגם הוא  םבאזור הביניי סגר באיזשהו שלב לטובת העבודות ישהוא י

 זמני( \עם סגירת כביש הביניים, כמובן המועצה תעבירו לשטח חלופי )קבוע
מותאם רק למנגלים ה נוסף שטחו הפעיל כעת, מתחם קמפינג  נובשטח הצפוני בצומת עין בוקק יש

 מערבית לפארק התמרים.הממוקם 
 

 אזורים פתוחים:
 

ניקוי הכולל  יש לבצע סריקה וניקיון,  לכל המאוחר 10:00מצפים. כל יום עד השעה  5 -כ במרחב -מצפים
  כפי שמוגדר במסמכי המכרז. וניקיון שבועי יסודי , טיאוט ואיסוף פסולת, אשפתונים

 
 -מישור רותם

)פינוי חול מוגדר גם בתוך  , פינוי חול, ניקיון  מתרכזים בעיקר בשירותי טיאוטה שירותי, אזור תעשייה
לשטוף שם את  ולכן נדרש אזור מאובק עם תעשייה כימית  והאזור הינ, ושטיפת אלמנטים. ( המכרז

 .ואלמנטים אחרים שלטיםם, התמרורי
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 המדובר בסריקה אחת לחודש ופינוי של פסולת מצידי הכבישים כפי המוגדר במסמכי המכרז. -כבישים
 

 :ישובים
בישובים מתרכז בביצוע העבודות בשטחים הציבוריים לרבות חצרות מבני ציבור, מתקני  ןהניקיו

משחקים, מגרשי ספורט ועוד. העבודות יבוצעו בימים קבועים על פי המוגדר במסמכי המכרז. שימו לב 
 מתחם מבנה המועצה נכלל בעבודות יחד עם הישוב נווה זוהר.

 תכנית העבודה ובאמצעות המכונה הגדולה. שרותי הטיאוט  בישובים יבוצעו בהתאם ל
 שרותי הטיאוט של הישוב נווה זוהר מבוצעות יחד עם מתחם התיירות.

 
 נשאלו מספר שאלות בנוגע לתחשיבי העלויות ולכמויות העובדים.  ההתכנסות לקראת תום

 במכרז להגשת השואלים נתבקשו להעלות את שאלותיהם על הכתב ולהגישם בהתאם למועד שנקבע
  שנמצאות בגוף המכרז. ולהנחיות שאלות הבהרה

לסיור באזור התיירות שבו פורטו דגשים ומטרות בנוגע לניקיון אזור לאחר הצגת עיקרי המכרז, יצאו 
 בהמשך לאמור בפרק הרלוונטי במכרז הנדון. התיירות

 בהתייחסות זהה שאלות נוספות בנוגע לתמחור העלויות ולכמויות עובדים שנענו נשאלו תוך כדי הסיור 
 )ראה התייחסות לעיל(.טרם הסיור להתייחסות בהתייחס לשאלות שנשאלו בהתכנסות 

 כמו כן הובהר שוב כי כל שאלה שתישאל בהתאם למקובל תקבל התייחסות בכובד ראש ותשובות יופנו
 לרוכשי המכרז.

 

 לתשומת לב המציעים: 

 12.6.19ד' המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הינו יום  -

 .16:00עד שעה  30.6.19 א' האחרון להגשת הצעות הינו יוםהמועד  -

  

 בכבוד רב,

 רכזת מכרזים

 :העתקים

 תיק מכרז


