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            לכבוד
 12/19במרכז מס' המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

 

לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט   12/19מכרז מס'  הנדון:

 2מסמך הבהרות  המועצה האזורית תמרבור מכני ע

  

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.  •

המועצה בעניין המכרז  הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש •

 מוד.שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל ע

 תשובת המועצה שאלת המציע סעיף עמ' 

#1 

  

חברתנו סיפקה שירותי ניקיון ובעלת רישיון ממשרד 

התמ"ת, עקב תאונת דרכים שהיה מעורב בה הבעלים 

 .2018של החברה נבצר ממנו לעבוד בשנת 

   השאלה כדלקמן:

-2010יש באפשרותנו להוכיח שהחברה עבדה בשנים 

מיליון שקל  4בהיקף של מעל כולל, החברה עבדה  2017

כולל מע"מ בשנה בכל אחת מהשנים הללו. נבקש שינוי 

 .תנאי הסף

 

תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 : ישונה כדלקמן 4.1

למציע ניסיון בביצוע "

עבודות ניקיון, באחת עד 

שלוש רשויות מקומיות, 

-2015בכל אחת מהשנים 

, כאשר ההיקף הכספי 2018

הכולל של העבודות אינו 

כולל ₪  3,500,000-נמוך מ

מע"מ לכל אחת מהשנים 

. על אף האמור הנ"ל

מהשנים  אחתובבמקרה 

היקף הכספי  2015-2018

הכולל של העבודות נמוך 

אך לא  ₪ 3,500,000-מ

₪   2,500,000-נמוך מ

ברבעון הראשון בנוסף בו

ההיקף  2019שנת של 

הכספי הכולל של העובדות 

 ₪ 1,000,000-מאינו נמוך 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע סעיף עמ' 

עומד בתנאי המציע כ יחשב

 ."הסף

  

  

#2 

 כללי 

 נשוא העבודות ביצוע לשם מה מספר העובדים הנדרשים לעבודה?
 ואספקת זה הסכם

 העונה באופן השירותים
 אספקת למטרת

 הקבלן יעסיק השירותים
 העובדים מספר את

 בהתאם, הנדרש
, הכשרתם, ליכולותיהם

 לרשותם העומד הציוד
 העבודות ביצוע וקצב

 יספיק אשר ובאופן הנדרש
 המטלות כלל ביצוע לצורך

, בקצב העבודותאו /ו
 הנדרשים ובאיכות, בזמן

 של דעתו לשיקול בהתאם
 .זמן נקודת בכל המפקח

#3 

 כללי 

בהתאם לתשריטים ובכפוף  מהו מס' הק"מ לניקיון יום יומי?

להגדרות לרבות כל 

 השטחים הציבוריים

#4 

  

העובדים למקומות כמה כלי עבודה נדרשים לניידות 

 השונים ברחבי המועצה?

כאמור במסמכי המכרז 

ובהתאם להגדרת 

 השירותים

#5 

  

מהן השעות בהן השירותים הציבוריים פתוחים? ועד 

 איזו שעה יש צורך לנקותם?

השירותים הציבוריים 

 07:00פתוחים בין השעות 

עם זאת יש ,  20:00ועד 

המועצה להביא בחשבון כי 

שעות  רשאית לשנות את

הפתיחה ואף להותיר חלק 

 מהמבנים זמינים כל העת.

#6 

  

בכמה עובדים  -בערבי חג, שבתות ואירועים בתיירות

 יש לתגבר את העבודה?

יש להדגיש כי המכרז הינו 

מכרז שירות המתרכז 

בתוצאה וכי מיומנותו של 

המציע ויכולתיו ישפיעו על 

כמות העבדים הדרושה 



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 תשובת המועצה שאלת המציע סעיף עמ' 

לשם ביצוע המשימות. על 

בסיס נסיון העבר ניתן 

להעריך כי תוספת כח אדם 

הנדרשת בתקופות 

המאופיינות בעומס 

,  30%עשויות להגיע לכדי 

כמובן עם זאת ובהתאם 

לאמור במסמכי המכרז, 

רשאית המועצה, משסברה 

כי המשימה אינה מבוצעת 

כהלכה, להורות על תגבור 

 עובדים בכל עת.

#7 

  

יפת הרציפים בחופים ושטיפת תחנות מים לשט

וכדומה, האם ישנה הערכה כמה מים צרכתם 

 במקומות הנ"ל?

 אין הערכה

#8 

  

האם המחפרון האופני )בובקט( נדרש להיות כל הזמן 

בשטח המועצה? והאם צריך להחזיק נהג באופן קבוע 

 לבובקט?

כאמור במפרט השירותים, 

)מטאטא(  משימת הבובקט

הינה משימה חודשית עבור 

 מישור רותם בלבד

צפי משימה יום אחד 

 בחודש.

#9 

  

במתחם התיירות  400-כ כמה אשפתונים יש ברחבי המועצה?

ואשפתונים נוספים פזורים 

בישובים, בכל מקרה כמות 

האשפתונים תלך ותגדל 

כפועל יוצא של תנופת 

הפיתוח ותפיסת הניקיון. 

כי מובהר בזה לקבלן 

רשאית המועצה להוסיף 

מתקנים לאיסוף אשפה 

ו/או ריהוט רחוב ו/או 

מתקנים אחרים ככל 

שתמצא לנכון והקבלן 

מתחייב לרוקן ולנקות גם 

 .אותם ללא תמורה נוספת

 כאמור במסמכי המכרז כמה מנהלי עבודה נדרשים לביצוע העבודה?   #10
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 תשובת המועצה שאלת המציע סעיף עמ' 

#11 
  

למשימה ובכפוף בהתאם  כמה משמרות נדרשות לביצוע העבודה?

 לכל דין

#12 

  

לא מצויינת הצמדה למדד, למעט נושא העובדים, מה 

באשר לדלק, אחזקה וכדומה )מדד ההובלה ו/או מדד 

 כללי(?

 כאמור במסמכי המכרז

#13 

  

בעקבות סיור הקבלנים שערכתם בשטח העבודה 

, ומכמות התשומות שצפינו בזמן ביצוע העבודה

הינו גרעוני ביחס לעבודה. המחיר המקסימלי שנקבע 

 נבקשכם להעלות את המחיר המקסימלי.

 לא מקובל

#14 
  

נבקש הבהרה באילו סעיפים הרשות תשלם גב אל גב 

 עבור ההפרשות לעובדים

 להסכם 13.2כאמור בסעיף 

#15 
  

ניתן לעשות שימוש ברחבת  האם קיים מקום מסודר לתחזוקה ושטיפת הרכבים?

 השטיפה בחצר תפעול

#16 

 4.1 סף תנאי 

 3,500,000 של כספי להיקף הסף תנאי את לשנות נבקש

 (כמוגדר לשנה ₪ 4,000,000 במקום) לשנה ₪

 

ראה שינוי תנאי הסף 

 #1-כאמור ב

#17 

 4.3 סף תנאי 

 למכרז הסף בתנאי לעמוד צריך המשנה קבלן האם

 המופיע הציוד בהפעלת נסיון בעל להיות צריך האם

 ?השירותים במפרט

 הסף בתנאי כאמור

#18 

 4.7 סף תנאי 

 ראשי מורשה עוסק האם 4.7 בסעיף האמור על אף

 ?מדוע, לא ואם? במכרז להשתתף

תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 : ישונה כדלקמן 4.7

עוסק מורשה  המציע הינו"

תאגיד רשום כדין  או

במרשם התאגידים 

רלוונטי )רשם החברות או 

רשם השותפויות( ואין לו 

 "חובות אגרה לרשם. 

של  עמידתולהוכחת 

המשתתף במכרז בתנאי 

 יצרף המשתתף, זהסף 

תעודת עוסק מורשה 

 במע"מ. 

#19 
60 2.7.2 

לא ניתן לשער בשלב זה,  באם יורחב שטח הטיילת, בכמה ק"מ?

 הגדלה בהסכם קיים מנגנון
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 תשובת המועצה שאלת המציע סעיף עמ' 

 

  

הבהרה מטעם המועצה: לאור השינויים בתנאי הסף 

אלו  ים, המועצה תפרסם שינוי18 -ו 1בסעיפים מס' 

באתר המועצה וכן דחיה של מועד ההגשה בעיתונות  ו

 של המכרז

סיור קבלנים  .1

יתקיים בתאריך 

24.06.19. 

מועד אחרון  .2

לשאלות הבהרה: 

03.07.2019. 

מועד אחרון  .3

 להגשת הצעות

ופתיחת מעטפות: 

21.07.2019 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

בלבד  על ידי המציעבשוליו כשהוא חתום  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות(, עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה לאחר שוידא)

 ."ההצעות הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 .לא נגדרשים להגיע בשנית 04.06.2019מציעים שהשתתפו בסיור קבלנים שנערך ביום  .4

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 הרוש יערית
 רכזת מכרזים


