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 30.5.18          לכבוד

 משתתפי המכרז

 ג.א.נ.,

 

לעבודות ניקיון  05/2018 'פומבי מסמסגרת מכרז ב עדכון ושינויהבהרה  הנדון:

 יפו-בעיר תל אביבבמוסדות חינוך 

 

 תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ביובל חינוך .1

 שאלה:  .א

 

בתי ספר  5-למגישים הצעת מחיר במידה ואנחנו , ברורוזה ₪  140,000 היא  ערבות מכרז 

וזוכים בהם או בחלק מהם מה גובה הערבות שנדרש להמציא  שמשתתפים במכרז 15מתוך 

 ההתקשרות? לתקופת

 

  תשובה:       

 ראשית, כל קבלן מחויב לתת הצעת מחיר לכל בתי הספר. 

 להתקשרותתנאים מיוחדים  –לנספח א' לחוזה  2סעיף ב מצוינת ביצועהערבות  שנית, 

על  * שליש מהיקף המכרז( 10%קבועה באופן אחיד פר זוכה. )הערבות למכרז(  24)עמוד 

 ₪.  280,000סך 

 

 שאלה:   .ב

יש לנקות כיתות  ,בכולםבמכרז ציינתם כי בבתי הספר בהם יש פעילות בשעות אחה"צ 

 לשטוף שירותים ובסיום לבצע ניקיון יסודי. , לפני הפעילות (טאטוא)

 ההבהרות נאמר כי הניקיון יתבצע לאחר שעות הפעילות בלבד.  לעומת זאת בשיחת

 מה נכון?   •

       במידה ואכן הביצוע יעשה ע"פ המצויין במכרז, הרי שהשעות המוגדרות אינן  •

ויש צורך להוסיף שעות עבודה.  מספיקות לביצוע הניקיון באף אחד מבתי הספר

השעות המוגדרות לביצוע העבודה אינן מאפשרות ביצוע העבודות השבועיות  לידיעתי ,

 והחודשיות. האם לקחתם בחשבון את ביצוע העבודות הנ"ל?  
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 תשובה:

 נכון. מדויק והוהוא ה בסיור הקבלניםה שנערכה כתוב במכרז תואם לנאמר בשיחה

 שעות הניקיון ניתוח תוך ביצוע עבודה מקיפה ויסודית ערכההמחלקה המקצועית  

 . הנדרשות

 

 

  שאלה: .ג

 למכרז /נספח ג' לחוזה 7בנספח 

לכל בית ספר יש מחיר עובד אחר לכן לא אוכל לרשום  – למטה בטבלה עלות שעת עובדיש 

 מחיר כולל.

 איך נוכל לדעת מה אפשר לעשות ואיך לתמחר בנפרד?

 

  תשובה:

 לא מדובר על ביה"ס ספציפי מדובר על בנק שעות )כמו במכרז העירוני(.

 במידה ואנו זקוקים לעובד אנו מפעילים את הסעיף הזה

 
 
 
 פרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום.מסמך זה מהווה חלק בלתי נ .2

 בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה ובין מסמכי המכרז תגברנה הוראות מסמך זה.   .3

 

 

 

 בכבוד רב,

 מעיין שטייף, עו"ד         

 יובל חינוך בע"מ                     

 

 

 ____________________   שם החברה:

 

 ____________________ במכרז:חתימה וחותמת של המשתתף 

 

 
 


