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 22/5/2019          לכבוד

 משתתפי המכרז

 ג.א.נ.,

 

לעבודות ניקיון  01/2019מס' הבהרה עדכון ושינוי במכרז מסגרת פומבי  הנדון:

 יפו-במוסדות חינוך בעיר תל אביב

 

  -הבהרה ושינוי במכרז .1

 -העבודות הפרטניות במוסדות החינוך השונים -למכרז 6בפרק  .א

 -3צפון מערב העיר רחוב שושנה פרסיץ  -בית ספר תיכונט 

במשך כל ימות השבוע יספק שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב  

 כדלהלן:

סך  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
שעות 

 יומי

 סך שעות חדשי

חצרן  /עובדי/ות 1לפחות 
 יום. 

 198לפחות  9 07:00-16:00 ה' –א' 

 528לפחות  24 07:00-15:00 ה'-'א עובדי/ות יום.  3לפחות 

עובדי/ות  5לפחות 
 אחה"צ.

 495לפחות  22.5 15:00-19:30 ה' –א' 

 -1עובד  ו' עובדים/ות  2לפחות 
 07:00-11:30 

 -2עובד 
 07:00-12:00 

 209לפחות  9.5

 1,430לפחות   סה"כ
 

 אולם ספורט: 

 

 
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

לפחות  9 07:00-16:00 ה' –א'  עובד/ת יום.  1לפחות 
198 

לפחות   סה"כ
198 
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"ערבות זאת על כל תנאיה  -הבהרה לעניין התאריך -2נספח  -ערבות המכרז .ב

תוארך לתקופה נוספת של ארבעה חודשים על פי דרישת חשב החברה או מי 

 . "ועד בכלל /19200/114שהוסמך ע"י החשב ותישלח אלינו עד תאריך 

 

 תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ביובל חינוך .2

 שאלה:  .א

היעדר עסק חי" "תצהיר בדבר  -3, האם עלי לחתום  גם על נספח אני עוסק מורשה

א' "דו"ח רואה חשבון מבקר בדבר הנתונים עליהם מתבססת הצהרת  3ונספח מס' 

 החברה בדבר הוכחת חוסן פיננסי".

  תשובה:

 . לא, אין צורך

 נספחים אלו מיועדים לתאגיד/חברה בע"מ ולא עוסק מורשה.  

 

 שאלה:   .ב

  אלף הסכום 150רשום הקריטריונים לבחינת ההצעות  -למכרזבפרק ג' 

  ? איזה מהם הנכון, אלף הסכום 300ובהמשך המסמכים רשום 

  תשובה:

גובה  - -2", סעיף "הקריטריונים לבחינת ההצעות -למכרזבפרק ג'  ערבות מכרז:

 ₪.  150,000הערבות למכרז הינו בסך של 

גובה  -2"תנאים מיוחדים להתקשרות", סעיף -בנספח א' לחוזה ערבות ביצוע:

 ₪  300,000של הספק עפ"י חוזה זה יהיה בסך  והערבות בגין הבטחת התחייבויותי

 

 שאלה:  .ג

  ?מאיפה קונים את מסמכי המכרז           

 תשובה:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש        -5כללי, סעיף  -כפי שמצוין במסמכי המכרז, פרק א

 . 8, תל אביב, קומה 48במשרדי החברה, המצויים ביהודה הלוי 

 .chinuch.co.il-www.yuval  -כמו כן, ניתן לעיין במסמכי החברה באתר החברה

 

 : שאלה .ד

  חינוך במוסדות  ₪1,500,000  של בהיקף  לעבודרשום במסמכים שאני צריך 

 . חינוך במוסדותי בסכום כזה תואני לא עבד

 ?? האם אני יכול להמשיך במכרז או פוסלים אותי בגלל שזה חסר לי

 

http://www.yuval-chinuch.co.il/
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 תשובה:

 הקריטריונים לבחינת ההצעות: -לפרק ג' 3.1סעיף  -תנאי סף להשתתפות במכרז

"משתתף במכרז אשר מבקש להגיש הצעתו למכרז יהא בעל ניסיון בביצוע עבודות 

)יסודיים ו/או על יסודיים ו/או חטיבות ביניים( בהיקף כספי של   ניקיון בבתי ספר

 כולל מע"מ(, במהלך שלוש  ש"ח לשנה )לא  1,500,000לפחות 

 ".2016,2017,2018  הקלנדריות  השנים

 

  שאלה: .ה

 נספח ג' לחוזה/למכרז  7בנספח 

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

 לרשום 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(.

 . מפעילים את הסעיף הזהבמידה ואנו זקוקים לעובד אנו 

 
 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום. .3

 בכל מקרה של סתירה בין מסמך זה ובין מסמכי המכרז תגברנה הוראות מסמך זה.   .4

 

 בכבוד רב,

 מעיין שטייף, עו"ד         

 יובל חינוך בע"מ                     

 

 

 

 ____________________   שם החברה:

 

 

 

 ____________________ חתימה וחותמת של המשתתף במכרז:


