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 למתן שירותי ניקיון  9.2021שאלות ותשובות הבהרה מכרז  
 
 
 
 

 תשובה  תיאור  עמוד  סעיף  מס' שאלה 

בשורה הראשונה בטבלה זו רשום: " מחיר לשעת   39  1
עבודה של עובד/ת ניקיון כולל חומרי ניקוי כאמור  

למסמך ג אין   2.1למסמך ג'." בסעיף  2.1בסעיף 
התייחסות לחומרי ניקוי ואף רשום שיש לתמחר רק  
ציוד מינימלי נדרש )מגב, מטאטא, דלי, סמרטוטים(  

יר מי  שזה סעיף אחר בקובץ האקסל. מבוקש להבה
מהסעיפים נכון ובמידה ויש צורך לתמחר חומרים  

 מבוקש פירוט שלהם.  

המפורסם באתר    2ראו מסמך הבהרות מס' 
 המכללה 

מבוקש לקבל הערכת כמויות לחודש לכלל הסעיפים   41-42 1מסמך ג 2
במסמך, זאת מכיוון שאנחנו נדרשים להגיש אחוז  

לכל  הנחה משוקלל לכלל הסעיפים ולא אחוז הנחה  
 סעיף בנפרד. 

הבקשה נדחית. על המשתתף לחשב את הצעתו  
 בהתאם לפירוט מבני המכללה.

בסעיף זה רשום שהמפקח יעבוד לפחות שעה וחצי   48 5.2 3
ביום ואילו בקובץ האקסל רשום שעת עבודה אחת  

 ביום. מה נכון? 

מובהר כי נדרש העסקת מפקח לשעה וחצי ביום  
הצעתו בהתאם  לפחות. על המשתתף לחשב את 

 במחיר לשעת עבודת עובד ניקיון. 

בסעיף זה ישנה דרישה לספק חומרים, מיכון   67-68 ג 4
ואמצעים כלומר לתמחר אותם במחיר השעתי שכן  

וזאת לעומת הכתוב בעמוד   1לא מופיעים במסמך ג

 ראו תשובה לעיל.  



   

 

:" הצעת המחיר לשעת עבודה לא   2.2בסעיף  37
בנפרד  כוללת: נייר, מכונות וכיו'ב אשר יתומחרו 

במסגרת המחירון שבהמשך מסמך זה." מבוקש  
להבהיר את אילו מתתי הסעיפים בסעיף ג נדרש  

לתמחר במחיר השעתי ולעדכן על בסיס זה את  
 1מסמך ג

נספח א   5
מפרט  

 2שירותים, א 

אבקש כמות שעות חודשית הדרושות לניקיון האתר   
 לכל חודש בשנה, כולל חופשות סמסטר קיץ.  

 

 הבקשה נדחית 

 

 

 

 

 

נספח א   6
מפרט  

 2שירותים, א 

 

מבקש כמויות עובדים כולל ותק העובדים במכללה,   
זכותם של העובדים להישאר במקום העבודה ויש  

 לקחת זאת בחשבון בתמחור 

 העובדים נמוך משנה. וותק כלל 

 

 

נספח א   7
מפרט  

שירותים  
 א 1ג

 

נבקש לדעת כמויות ומפרט למיכון הנדרש, כגון:   
 שואב אבק, מכונת שטיפה לשבילים, קיטור וכד' 

 

 הבקשה נדחית 



   

 

אישור    -(7האם עו"ד יכול לחתום על המסמך א') 2.3ס'   5עמ'  מסמך א'  8
 מחזור כספי ? 

 

 רו"ח בלבד.האישור ייחתם על ידי 

האם דרוש להשלים בטבלה את אחוז   .א 39עמ'  מסמך ג'  9
 ההנחה ? 

באחוז הנחה למחירון עבודות ניקיון דרוש   .ב
אחוז הנחה גורף לכל הסעיפים , מה שלא  

 הגיוני לכך ? 

 יש להציע אחוז הנחה לכלל המחירון 

 1מסמך ג' 10

 

גלילי נייר טואלט +   ₪4  ל 50המחיר של  .א 41עמ' 
נייר ניגוב ידיים לחודש לתא אחד הא לא  

גלילי נייר   4ריאלי ואספקה של 
טואלט+נייר ניגוב ידיים בחודש היא כמות  

  2,000לא מספיקה במקום שמכיל כמות של 
 סטודנטים ללא אנשי סגל ומנהלה. 

כפי שהובא לידיעתכם במפגש מציעים ,   .ב
לניר טואלט ונייר ידיים  ₪   50התמחור של 

 לא ריאלי בכלל ויש למחוק זאת מהמסמך. 

נבקש לתמחר זאת בנפרד לפי כמות נדרשת   
שתעבירו למשתתפים )בהתאם לניסיון שלכם מאחר  

 שאתם מבצעים רכישה זאת(.

 הבקשה נדחית 

 לא האם יש הסדר ארוחות לעובדי הניקיון?   ארוחות  11

עמ'    2הסכם ס' א. נספח א'  12
63 

לא מצוין היקף ימי עבודה , שעות עבודה   .א
ומספר עובדים בכל משמרת, נבקש לקבל  

 נתונים אלה.
בפרוטוקול מפגש מציעים ציינתם כי כעת   .ב

עובדים בכל משמרת ,   10עובדים במקום 

הבקשה נדחית. על המשתתף לחשב הצעתו  
בהתאם למפרט מבני המכללה שצורף למסמכי  

 המכרז.



   

 

האם זה המפרט שקיים במכרז זה ועפ"י זה  
עלינו לבצע את התמחור ובמידה ולא נבקש  

 לקבל נתון זה לצורך התמחור ?
 

 19ס'  מסמך ד'  13

 59-61עמ' 

כל נושא סכומי הקנסות ובפרט הקנס שמצוין  
₪ הוא גבוהה מאוד   50,000של  61בעמ'  21.3בסעיף 

 וכל זאת ביחס למכרז. 

ליקוי  יחד עם זאת יש לתת זמן סביר לתיקון כל 
 לפני נקיטת הקנס בפועל. 

 

 הבקשה נדחית. 

"לא אישרה המכללה כי עבודות הניקיון כולן או   50עמ'  8.4ס'  מסמך ד'  14
מקצתן בוצעו כראוי ולשביעות רצונו/ה המלאה,  

תהא המכללה רשאית לנכות מהתשלומים המגיעים  
לקבלן את החלק היחסי מהתשלום הכולל כאמור  

 המוחלט" . לעיל עפ"י שיקול דעתה 

 

נקיטת אמצעי זה לפני שניתן לקבלן זמן סביר לתקן  
את הבעיה הינו קיצוני מידי ויש לתת זמן לתקן  

 זאת ו. 

 יש  לשנות את הסעיף . 

 הבקשה נדחית. 

מצוין כי הצעת המחיר לא תכלול מכונות, יש לעדכן   הצעת המחיר  2.2 מסמך ג'  15
 היכן לציין עלות מיכון חשמלי. 

ברשות המכללה מכונות שטיפה  מובהר כי 
קטנות. לא תידרש אספקת מכונות קטנות על ידי  

 הספק 



   

 

  1מסמך ג'  16
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

נבקש לקבל הבהרה האם המחירון כולל תנאים   
 סוציאליים? אם כן/לא לכל הסעיפים? 

פירוט התנאים הסוציאליים מפורט בהוראות  
 המכרז. החשב הכללי המצורפות למסמכי 

  1מסמך ג'  17
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

 עמודות לצורך התמחור:   2נבקש להוסיף למחירון   

מחיר של הקבלן לכל סעיף מכיוון שיש   .1
סעיפים בהם העלות לא תואמת את מחיר  

 השוק ונמוכה משמעותית כגון:  
א. עובד רצף בימי שבתון שם נדרשת עלות  

 ע"פ חוק.   200%של 
 ₪.  60ת של ב. שעת פיקוח בעלו

אחוז הנחה לכל סעיף בנפרד שכן, לא ניתן לתת  
 אחוז קבוע לכל הסעיפים.

 הבקשה נדחית 

  1מסמך ג'  18
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

כפי שעודכן במפגש מציעים, נבקש לקבל אומדן   מוצרי נייר 
 כמות ממוצעת חודשית לכל תא.

 10ראה סעיף 

  1מסמך ג'  19
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

אספקת רשת  
ריחנית למשתנות  

+ מפיץ ריח  
לשירותים שאינו  

פולט חומרים  
מסוכנים לבריאות  

הציבור על בסיס  
 שמן

נבקש לקבל הבהרה למה בכוונה במפיץ ריח?  
 מכשיר בשרות חודשי או בקבוק מפיץ ריח עם מקל? 

בסעיף   –במידה ומדובר במכשיר בשרות חודשי 
 לות(.לאחר מכן אנו נדרשים לתמחור )ישנה כפי

מובהר כי מדובר במפיץ ריח מבוסס בקבוק  
 ספריי לחיץ 



   

 

  1מסמך ג'  20
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

חומרי ניקוי  
 אקולוגיים/ירוקים 

נבקש לקבל הבהרה פירוט וכמות החומרים  
 הנדרשים. 

 הבקשה נדחית 

  1מסמך ג'  21
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

 כסאות מרופדים  970 נבקש לקבל אומדן לכמות הכסאות הנדרשת.  ניקיון כסאות 

  1מסמך ג'  22
מחירון  

לעבודות  
 ניקיון 

לצורך התמחור נבקש הבהרה לסוג הוילון, גובה   ניקוי וילונות 
 ורוחב. 

 מ'  2.40מ' /   1.60וילונות בד גובה 

  1.20מ'/  1.20וילונות גלילה   

 

 

לציין היכן למלא עלות מיכון חשמלי ומפרט כל  נא  פירוט הצעת מחיר  2מסמך ג' 23
 המיכון הנדרש.

 הבקשה נדחית 

 

24 

נבקש לקבל פירוט לעלות תנאים סוציאליים בסך   פירוט הצעת מחיר  2מסמך ג'
16  ₪ 

 ראו תשובה לעיל.  

נבקש לקבל הבהרה היכן לתמחר מכיוון   –נסיעות  פירוט הצעת מחיר  2מסמך ג' 25
שמדובר בתוספת עלות משמעותית שהרי אין  

 תחבורה ציבורית המגיעה למכללה.   

רכיב הנסיעות מחושב בעלות התנאים   
 הסוציאליים בהתאם לחוק. 



   

 

מסמך ד'   26
הסכם 

 התקשרות 

הצהרות   2.7
 הקבלן 

נבקש שתימחק הסיפא של הסעיף, החל מהמילים  
 מילוי הוראות סעיף זה.." ועד סוף הסעיף. "אי 

 הבקשה נדחית. 

מסמך ד'   27
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.3
השירותים  

והתחייבויות  
 הקבלן 

שורה שנייה לסעיף, לאחר המילה "מתחייב", נבקש  
שיתווספו המילים "בכפוף לכל דין )בהתחשב בימי  

 הודעה מוקדמת על פי דין שנדרש לתת לעובד(". 

 הבקשה נדחית 

מסמך ד'   28
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.6
השירותים  

והתחייבויות  
 הקבלן 

בסיפא של הסעיף, נבקש שיתווספו המילים  
 "ומנימוקים סבירים בכתב". 

 הבקשה נדחית 

מסמך ד'   29
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.7
השירותים  

והתחייבויות  
 הקבלן 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף. 

מסמך ד'   30
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.10
השירותים  

והתחייבויות  
 הקבלן 

נבקש למחוק את הסעיף. מתייחס לאחריות ומוסדר  
 16בסעיף 

 יימחק  4.10סעיף  .מתקבלתהבקשה 

מסמך ד'   31
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.12
השירותים  

 והתחייבות הקבלן 

בסיפא של הסעיף, נבקש שיתווספו המילים  
שהוסכמה כאמור  ")בהתאם לתמורה השעתית  

 בהסכם זה(". 

 הבקשה נדחית. 

מסמך ד'   32
הסכם 

 התקשרות 

אספקת   4.14
השירותים  

 והתחייבות הקבלן 

נבקש למחוק את המילים "מפעם לפעם", נבקש  
למחוק את המילים "ומיד עם דרישתה", נבקש  

למחוק את המילים "כפי שידרוש המנהל מעת לעת"  

 הבקשה נדחית 



   

 

ובמקום לכתוב את המילים "בהתאם להוראות  
   הדין". 

מסמך ד'   33
הסכם 

 התקשרות 

שירותי   5.2ו  5.1
פיקוח המבוצעים  

 על ידי הקבלן 

במסמכי המכרז ובהסכם מצויין כי יש צורך בפיקוח  
שעות ליום מינימום. האם נדרש בנוסף   1.5של 

למפקח בוקר גם מפקח למשמרת ערב? במידה וכן,  
 יש לעדכן את מסמכי המכרז והטבלאות בהתאם.  

 ניתן מענה לעיל.  

מסמך ד'   34
הסכם 

 התקשרות 

ובמקומו נבקש להוסיף  נבקש למחוק את כל הסעיף   התמורה  7.4
את המשפט: "התמורה הנקובה בהסכם זה תהיה  
צמודה לשכר המינימום ותנאי ההעסקה הענפיים  

החלים על פי דין, ככל שאלו יעודכנו מעת לעת.  
לתמורה הנקובה יתווסף מע"מ כדין אשר ישולם על  

 ידי המכללה כנגד חשבונית מס".

 

מסמך ד'   35
הסכם 

 התקשרות 

הגשת    8.6-8.7
 חשבונות 

נבקש למחקו את הסעיפים ובמקומם נבקש לכתוב  
את המשפט הבא: "התמורה על פי הסכם זה  

ימים ממועד    30תשולם על ידי המכללה לקבלן תוך 
 הנפקת חשבונית לתשלום". 

 הבקשה נדחית 

מסמך ד'   36
הסכם 

 התקשרות 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף על תת סעיפיו  קיזוז  9

ד'  מסמך  37
הסכם 

 התקשרות 

העסקת   11.2
 עובדים 

 הבקשה נדחית  15.8נבקש למחוק את הסעיף. מוסדר בסעיף  

מסמך ד'   38
הסכם 

 התקשרות 

העסקת   11.7
 עובדים 

 הבקשה נדחית  4.14נבקש למחוק את הסעיף. מוסדר בסעיף  



   

 

מסמך ד'   39
הסכם 

 התקשרות 

העסקת   11.9
 עובדים 

 הבקשה נדחית  4.3בסעיף  נבקש למחוק את הסעיף. מוסדר 

מסמך ד'   40
הסכם 

 התקשרות 

העסקת    11.10
 עובדים 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף. 

מסמך ד'   41
הסכם 

 התקשרות 

ערבות לקיום   14.1
 הסכם

נבקש למחוק את המילים "להבטחת מילוי  
התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן,  

ולהבטחת ביצוע יעיל, רציף ותקין של השירותים"  
ובמקום נבקש לכתוב את המילים "להבטחת חובת  

 השיפוי של הקבלם על פי הסכם זה" 

 הבקשה נדחית 

מסמך ד'   42
הסכם 

 התקשרות 

ערבות לקיום   14.2
 ההסכם 

בשורה שלישית לסעיף, במקום המילים "לפי שיקול  
דעתה המוחלט", נבקש שייכתב: "בכפוף למתן  

ימים לקבלן ומתן אפשרות   14הודעה מראש בת 
לקבלן לתקן את העילה בגינה בכוונת המכללה  

 לממש את הערבות". 

ימים"    14מתקבלת. במקום המילים : " הבקשה 
 ימים.   5ייכתב: 

מסמך ד'   43
הסכם 

 התקשרות 

ערבות   14.4-14.5
 לקיום ההסכם 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיפים. 

מסמך ד'   44
הסכם 

 התקשרות 

אי קיום יחסי   15.3
 עובד מעביד 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את המילה "בלעדית". 

מסמך ד'   45
הסכם 

 התקשרות 

אי קיום יחסי   15.8
 עובד מעביד 

אחרי המילים "תחויב המכללה", יתווסף "בפסק  
דין שניתן על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת  

ושביצועה לא עוכב". במקום המילה "יפצה",  
ייכתב: "ישפה". לאחר המילים "הוצאות משפט",  

 הבקשה מתקבלת חלקית. הסעיף יעודכן כך:



   

 

תתווסף המילה "סבירות". בסיפא של הסעיף  
למתן הודעה   יתווסף: "שיפוי כאמור יהיה בכפוף

לן אודות תביעה ו/או דרישה  מיידית בכתב לקב 
ולמתן אפשרות לקבלן לנהל את התביעה ובכפוף  
לכך שהמכללה לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת  

 הקבלן".  

"בפסק דין אשר ניתן על ידי  יתווספו המילים 
 ערכאה שיפוטית" 

   ישפהייכתב  יפצה"במקום המילה 

יתווספו המילים:" המכללה  בסיפא של הסעיף 
ו/או דרישה    תודיע בכתב לקבלן אודות תביעה

ותיתן אפשרות לקבלן לנהל את התביעה.  
המכללה לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת  

 הקבלן" 

 

מסמך ד'   46
הסכם 

 התקשרות 

נזיקין לגוף   16.1
 או לרכוש 

בשורה ראשונה לסעיף, נבקש למחוק את המילים  
ומוחלטת", ובמקום "על פי דין".  "אחריות מלאה 

וכן את המילים "ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או  
נכות ו/או חבלה ו/או". לאחר המילה "נזק", נבקש  

להוסיף את המילה "ישיר". בשורה שלישית לסעיף,  
נבקש למחוק את המילים "במישרין או בעקיפין".  
בשורה חמישית לסעיף, נבקש למחוק את המילה  

נבקש למחוק את המילים "ו/או  "לפצות". 
הניזוק)ים(, לפי המקרה" בשורה שישית, נבקש  

למחוק את המילים "ו/או הפיצוי". נבקש למחוק  
את הסיפא של הסעיף, החל מהמילים "במקרה  

כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין.." ועד לסוף  
שיפוי כאמור יהיה בכפוף  " הסעיף ובמקום ייכתב:
עוכב, למתן הודעה מיידית   לפסק דין שביצועו לא

בכתב לקבלן אודות כל תביעה ו/או דרישה ולמתן  
אפשרות לקבלן לנהל את התביעה ובכפוף לכך  

שהמכללה לא תתפשר בתביעה ו/או דרישה כאמור  
 .  ללא הסכמת הקבלן"

הבקשה נדחית חלקית, בסיפא לסעיף יתווספו  
המילים: " המכללה תיתן הודעה בכתב לקבלן  

יעה ו/או דרישה ותיתן אפשרות  אודות כל תב
לקבלן לנהל את התביעה. המכללה לא תתפשר  

 בתביעה ללא הסכמת הקבלן"



   

 

מסמך ד'   47
הסכם 

 התקשרות 

נזיקין לגוף   16.2
 או לרכוש 

בשורה שנייה, נבקש למחוק את המילה "לפצות".  
לאחר המילה "נזק" , נבקש שתתווסף המילה  

", נבקש  "ישיר". במקום המילים "מכל עילה שהיא
שייכתב "בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם  

זה". בשורה שלישית לסעיף, נבקש שיימחקו  
המילים "כל תאונה, חבלה או". אחרי המילה  

"נזק", נבקש שתתווסף המילה "ישיר".  בשורה  
רביעית לסעיף, במקום המילה "שהם", נבקש  

שייכתב "שהוא". לאחר המילים "הוצאות  
ווסף המילה "סבירות".  משפטיות", נבקש תת 

בשורה חמישית, לפני המילים "המכללה תודיע",  
שיפוי כאמור יהיה בכפוף לפסק  נבקש שייכתב: "

דין חלוט ולכך ש". אחרי המילה "תודיע", נבקש  
שייכתב "מיידית". בסיפא של הסעיף, נבקש  

שיתווספו המילים "ובכפוף לכך שהמכללה לא  
 תתפשר בתביעה ללא הסכמת הקבלן".  

עיף,  סהבקשה נדחית חלקית. בסיפא של ה
יתווספו המילים: " המכללה לא תתפשר בתביעה  

 ללא הסכמת הקבלן" 

מסמך ד'   48
הסכם 

 התקשרות 

נזיקין לגוף   16.3
 או לרכוש  

בשורה שלישית לסעיף, נבקש שתימחק המילה  
"יפצה". בשורה הרביעית לאחר המילה "כאמור"  

שיפוי כאמור יהיה  נבקש להוסיף את המשפט: "
בכפוף לפסק דין שביצועו לא עוכב, למתן הודעה  

מיידית בכתב לקבלן אודות כל תביעה ו/או דרישה  
ולמתן אפשרות לקבלן לנהל את התביעה ובכפוף  
לכך שהמכללה לא תתפשר בתביעה ו/או דרישה  

 .כאמור ללא הסכמת הקבלן" 

הבקשה נדחית חלקית. בשורה הרביעית לאחר  
ור" יתווספו המילים: " המכללה  המילה "כאמ 

תיתן הודעה בכתב לקבלן אודות כל תביעה ו/או  
דרישה ותיתן אפשרות לקבלן לנהל את התביעה.  

המכללה לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת  
 הקבלן" 

מסמך ד'   49
הסכם 

 התקשרות 

נזיקין לגוף   16.4
 או לרכוש  

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף. 



   

 

מסמך ד'   50
הסכם 

 קשרות הת

נזיקין לגוף   16.5
 או לרכוש  

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף.  

מסמך ד'   51
הסכם 

 התקשרות 

נזיקין   16.7-16.8
 לגוף או לרכוש 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיפים. 

מסמך ד'   52
הסכם 

 התקשרות 

 מקובל  נבקש לתקן לנספח ח' ולא ט' כפי שמצוין.  ביטוח  18

מסמך ד'   53
הסכם 

 התקשרות 

נבקש להוסיף אפשרות של הקבלן להודיע על סיום   סיום ההסכם  20.1
 ימים מראש. 30ההסכם בהודעה  

 הבקשה נדחית 

מסמך ד'   54
הסכם 

 התקשרות 

סיום   20.2.8
 ההסכם 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף. 

מסמך ד'   55
הסכם 

 התקשרות 

   הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף.   סיום ההסכם  20.3

מסמך ד'   56
הסכם 

 התקשרות 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף.   תרופות  21.3

נספח א'    57
מפרט  

 השירותים 

פיקוח על   1א.
 עבודות הניקיון 

נבקש לקבל הבהרה האם נדרש מפקח גם למשמרת  
  2שעות פיקוח ביום ו   3? כלומר 2וגם למשמרת  1

 מפקחים ביום? 

 שעות פיקוח מינימום   1.5סה"כ כ 



   

 

נספח א'    58
מפרט  

 השירותים 

נבקש לקבל הבהרה לכמות עובדי הניקיון הנדרשים   1משמרת  2א.
למשמרת בוקר. במפגש המציעים התקבל עדכון על  

 עובדים.  10

 ראו תשובה לעיל 

נספח א'    59
מפרט  

 השירותים 

לכמות עובדי הניקיון הנדרשים  נבקש לקבל הבהרה  2משמרת  3א.
למשמרת ערב. במפגש המציעים התקבל עדכון על  

 עובדים.  10

הבקשה נדחית. על המשתתף לחשב את הצעתו  
בהתאם למספר המטרים המפורט במפרט מבני  

 המכללה 

נספח א'    60
מפרט  

 השירותים 

נבקש לקבל הבהרה האם לצורך התמחור יש לקחת   עובדי ניקיון וחצרן 
 בחשבון ותק עובדים ואם כן מהו? 

 ראו תשובה לעיל 

נספח א'    61
מפרט  

 השירותים 

ניקיון יומי   1ב.
 מתחם אשפה  5וב.

כיום מתבצע ריקון הפחים למכולה מחוץ למתחם  
המכללה ע"י טרקטור ונהג של המכללה שעובר בין  

מס' נקודות במתחם המכללה. האם ימשיך להתבצע  
 גם בהמשך? 

פה ביתית מהבניינים נעשה  כיום הפינוי של אש
לעגלת אשפה הסמוכה לבניין. החצרן מפנה את  
עגלות האשפה למתחם האשפה המרכזי ומציב  

 עגלות ריקות ליד בניין /מתחם .

נספח א'    62
מפרט  

 השירותים 

ניקיון    4ב. -ו 3ב.
 חודשי ורבעוני 

ניקיון הנדרש ע"י חטיבה מקצועית ולא ע"י עובדי  
לקבל הבהרה היכן לבצע את  הניקיון, נבקש 

 התמחור? 

 ראו תשובה לעיל 

נספח א'    63
מפרט  

 השירותים 

נבקש לקבל הבהרה היכן לתמחר את העבודות   פרוייקטים 6ב.
מחירון   1הנ"ל. לא כל הסעיפים מצויינים במסמך ג'

 לעבודות ניקיון. 

 ראו תשובה לעיל 

נספח א'    64
מפרט  

 השירותים 

נבקש הבהרה לגודל ועובי השקיות   –שקיות אשפה  2.ג.2ג.
 ניילון לפחי אשפה ואיסוף אשפה.

על הספק לספק שקיות אשפה בהתאם לגודל  
 הפחים המצוי במכללה. 



   

 

נספח ח'   65
אישור  

 עריכת ביטוח 

פסקה לפני    78עמ' 
 אחרונה 

 הבקשה נדחית  יום" 30נבקש למחוק המילים "

נספח ח'   66
אישור  

 עריכת ביטוח 

פסקה    79עמ' 
 שלישית מהסוף 

במקום המילים "יערוך המבוטח" נבקש לרשום:  
 "רשאי המבוטח לערוך". 

 

נבקש לבטל את המשפט המתחיל במילים: "בכל  
 ביטוח חבות נוסף". 

 מקובל  .1
 לא מקובל  .2

נספח ח'   67
אישור  

 עריכת ביטוח 

, פסקה   79עמ' 
 לפני אחרונה 

נבקש למחוק המילים "ובשם הבאים מטעמו" וכן  
מקום בפסקה בה יש התייחסות לבאים  מחיקה בכל 

 מטעמו. 

 מקובל  .1
 לא מקובל  .2

נספח ח'   68
אישור  

 עריכת ביטוח 

נבקש כי בדרישת קדימות ביטוח הספק יימחק   80עמ' 
 "ו/או הבאים מטעמו" 

 מקובל 

נספח ח'   69
אישור  

 עריכת ביטוח 

 מקובל  נבקש לאשר גם מהדורת מגדל ביט.  80עמ' 

נספח ח'   70
אישור  
 ביטוח עריכת 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף " אולם אי המצאת   80עמ' 
ימים מיום שנמסרה על כך   10אישור ביטוח עד 

 התראה בכתב מהמזמין לא תחשב כהפרה" 

 מקובל 

נספח ח'   71
אישור  

 עריכת ביטוח 

במבקש האישור נבקש למחוק חברות אחיות,   אישור הביטוח 
 חברות קשורות, חברות שלובות 

 לא מקובל 



   

 

נספח ח'   72
אישור  

 עריכת ביטוח 

אישור הביטוח צד  
 ג

חל רק לגבי אחריותו    307נבקש כי יאושר שסעיף 
השילוחית של  הספק למעשה או מחדל של קבלני  

 משנה מטעמו 

 לפי הוראות המפקח על הביטוח הקוד חל 

חומרים   73
 וציוד  

 .א 1ג. 67ע"מ 
 נבקש לקבל הבהרה כמה שואבי אבק נדרשים  

המכללה רכשה מספר שואבי אבק שנותנים    
    מענה לצרכים

חומרים   74
 וציוד 

נבקש הבהרה אילו מתקני   - מתקני טיהור אוויר  .א 1ג. 67ע"מ 
 מה הדגם ? וכמה ?   -טיהור אוויר נדרשים 

 ראו תשובה לעיל 

חומרים   75
 וציוד 

מה הגדלים של פחי   -שקיות אשפה לחצרות  .א 1ג. 67ע"מ 
 האשפה שנדרש לספק ?  

 ראו תשובה לעיל 

חומרים   76
 וציוד 

מהי כמות פחי האשפה הנדרש בחדרים ? ומה   .א 1ג. 67ע"מ 
 גודלם? 

 ראו תשובה לעיל 

חומרים   77
 וציוד 

 .א 1ג. 67ע"מ 
 כמה מבני שירותים קיימים באתר ?  

 ראו טבלת פירוט מבני המכללה 

נתוני מבנים   78
 נספח  -

  -נתוני מבנים 
 נספח 

קיימים   -נבקש הבהרה לשטחים במופיעים בטבלה 
 מהו שטח הניקיון ?    -מס שטחים 

 ראו טבלת פירוט מבני המכללה 

נתוני מבנים   79
 נספח  -

  -נתוני מבנים 
 נספח 

נבקש הבהרה האם    -שטח השטיחים /פרקט 
השטחים המופיעים הם בנוסף או חלק מהשטח של  

 מבנה ?  ה

 ראו טבלת פירוט מבני המכללה 

נספח   80
 תמחירי 

 נספח תמחירי 
נבקש הבהרה בנוגע לאחוז ההנחה ? מהיכן ההנחה  

? לא ברור כיצד מתמחרים? האם מדובר בחישוב  

 ראו תשובה לעיל 



   

 

ע"פ מ"ר או ע"פ שעות עבודה ? כמה שעות עבודה  
 יש לתמחר?  

נספח   81
 תמחירי 

נבקש הבהרה בנוגע לתשלום נסיעות   נסיעותתשלום  נספח תמחירי 
האם יש לקחת בחשבון את חישוב נסיעות ברכיב  

 השעתי  ? או כגב אל גב אל מול ביצוע בפועל ? 

 ראו תשובה לעיל 

נספח   82
 תמחירי 

האם העובדים זכאים למענק  -מענק מצוינות  נספח תמחירי 
ואם כן כיצד ישולם המענק לקבלן ? כגב    -מצוינות 

? או שיש לקחת את הרכיב בחישוב בערך  אל גב 
 השעתי ? 

 המענק מחושב בעלות התנאים הסוציאליים 

נספח   83
 תמחירי 

נבקש הבהרה בנוגע לתשלום ימי   תשלום ימי מחלה נספח תמחירי 
המחלה האם יש לקחת בחשבון את חישוב ימי  
המחלה ברכיב השעתי  ? או כגב אל גב אל מול  

 ביצוע בפועל ?  

ה מחושב בעלות התנאים  רכיב ימי מחל 
 הסוציאליים 

נספח   84
 תמחירי 

נבקש הבהרה בנוגע לתשלום שי לחג     תשלום שי לחג נספח תמחירי 
האם יש לקחת בחשבון את חישוב שי לחג ברכיב  

 השעתי  ? או כגב אל גב אל מול ביצוע בפועל ?  

 הרכיב מחושב בעלות התנאים הסוציאליים 

נספח   85
 תמחירי 

נבקש הבהרה בנוגע לתשלום נסיעות   תשלום נסיעות נספח תמחירי 
האם יש לקחת בחשבון את חישוב נסיעות ברכיב  

 השעתי  ? או כגב אל גב אל מול ביצוע בפועל ? 

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 86
מפרט  

 שירותים 

 2סעיף א. 63ע"מ 
-7:00ציינתם כי נידרש שירותי ניקיון בין השעות 

 כמה עובדי ניקיון נדרשים ? - 5:001

 תשובה לעיל ראו 



   

 

  -נספח א' 87
מפרט  

 שירותים 

 2סעיף א. 63ע"מ 
  - 07:00-15:00ציינתם כי נידרש חצרנים בין השעות 

 כמה חצרנים נדרשים ? 

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 88
מפרט  

 שירותים 

 4סעיף א. 63ע"מ 
  - 15:00-22:00בין השעות  ציינתם כי נידרש חצרנים

 כמה חצרנים נדרשים ? 

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 89
מפרט  

 שירותים 

 5סעיף א. 63ע"מ 
האם נדרשים עובדי ניקיון ימי    -ניקיון בימי שישי

 שישי אחה"צ ?  

 לא

  -נספח א' 90
מפרט  

 שירותים 

סעיף   65ע"מ 
 1.א.5ב.

נבקש   - )חמש נקודות("   7 - "הובלת עגלות האשפה מ
הבהרה בנוגע להובלת העגלות , אילו עגלות נדרשות  

? 

 למתחם מרכזי  מפונות ידנית  עגלות אשפה 7 

  -נספח א' 91
מפרט  

 שירותים 

סעיף   65ע"מ 
 כמה עמדות / נקודות נדרש  להעביר אשפה ?  1.א.5ב.

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 92
מפרט  

 שירותים 

סעיף   65ע"מ 
 הנקודות לבין נקודת האיסוף ? מה המרחק בין  1.א.5ב.

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 93
מפרט  

 שירותים 

סעיף   65ע"מ 
 איזה סוג עגלות /פחים אלו?  1.א.5ב.

 ראו תשובה לעיל 

  -נספח א' 94
מפרט  

 שירותים 

סעיף   65ע"מ 
 האם נדרש רכב לשינוע העגלות ?  1.א.5ב.

 לא



   

 

  -נספח א' 95
מפרט  

 שירותים 

 6סעיף ב. 66ע"מ 
נבקש הבהרה האם נדרש סנפלינג לניקיון פרויקטים  

? 

 מחירון לעבודות ניקיון  – 1מופיע במסמך ג' 

  -נספח א' 96
מפרט  

 שירותים 

 6סעיף ב. 66ע"מ 
 האם יש מתקנים לסנפלינג ? 

 לא

  -נספח א' 97
מפרט  

 שירותים 

 6סעיף ב. 66ע"מ 
 מה גובה הבניינים לניקיון חלונות ? 

 קומות  4ביותר במכללה הנו בן  המבנה הגבוה 

  -נספח א' 98
מפרט  

 שירותים 

סעיף   66ע"מ 
 .ב6ב.

נבקש הבהרה כמה מ"ר שטיחים   -קרצוף שטיחים 
 יש ?

 ראו טבלת פירוט מבני המכללה 

  -מסמך ד 99
מסמך 

 התקשרות  
   8.6סעיף   50ע"מ 

מה הן   - נבקש לקבל הבהרה בנוגע לתנאי התשלום 
 תנאי התשלום ?  

 בהתאם לחוק. 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


