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 23/6/2020          לכבוד

 משתתפי המכרז 

 ג.א.נ.,

לעבודות ניקיון   2001/20מס' הבהרה עדכון ושינוי במכרז מסגרת פומבי  הנדון:

 יפו-במוסדות חינוך בעיר תל אביב

 

  - במכרז יםושינוי ותהבהר .1

כפי   128  בני אפרים  ולא  228אפרים  בני  רחוב    -"בית בסרביה"  -המוסדהכתובת של   .1.1

 שמופיע במסמכי המכרז.  

 

כפי שמופיע במסמכי  7ולא המסגר  2שבח רחוב  -"קשת" -הכתובת של המוסד .1.2

 המכרז.

 

ביה "ס "הירדן"   -8"העבודות הפרטניות במוסדות החינוך השונים: סעיף    –  6  פרקב .1.3

 . ת"א  ,21רחוב מושיע 

כפי  778ולא  שעות חודשיות, 954 הינוסך שעות – (66עמוד בטבלת כוח האדם )

 שמופיע במסמכי המכרז.  

 

 - ת המכרזיוערבו .1.4

".  הקריטריונים לבחינת ההצעות"  -'פרק גל 2המפורטת בסעיף    -ערבות מכרז .א

₪   60,000 -הינה ערבות שמגישים במעמד הצעת ההצעות וסכומה במכרז זה

 )שישים אלף ₪(. 

תנאים מיוחדים  " –נספח א' לחוזה  -ל 2המפורטת בסעיף  -ערבות ביצוע .ב

הינה ערבות שמחליפה את ערבות המכרז במידה וההצעה נבחרת     ".להתקשרות

של הספק   ו הערבות בגין הבטחת התחייבויותי, קרי, כותלאחת מההצעות הזו

   .₪ )מאה וארבעים אלף ₪(  140,000 -כרז זהמוסכומה ב עפ"י חוזה

 

מעודכנת בסכום זה וכפי   1/2020-"ערבות מכרז מסגרת פומבי  - 2להלן נספח  .ג

 גם כמסמך נפרד( :  2שיפורט להלן )מצ"ב נספח 
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גם כמסמך  נספח ה)מצ"ב  "טופס הצעת מחיר" -למכרז/ נספח ג' לחוזה 7נספח  .1.5

 נפרד( :

יש להגיש הצעת מחיר נפרדת עבור כל מוסד, על בסיס סיורי הקבלנים ו/או  .א

"העבודות הפרטניות במוסדות   -למכרז 6פרק המצויים בהמפרטים הטכניים 

 עבור עלות שעת עובד ניקיון.   נפרדת החינוך השונים", כולל הגשת הצעת מחיר

 להלן הנספח המעודכן:  .ב

 7נספח מס'  
 

 טופס הצעת מחיר –וזה/ למכרז /נספח ג' לח 7נספח 
        

  
לרבות החוזה  והמפרט הטכני הריני  לאחר שקראתי והבנתי את תנאי המכרז על נספחיו 

 מתחייב
ליתן את השירותים עפ"י הנדרש במכרז על נספחיו בכל מוסד במחיר שנקבתי לצידו         

 בטבלה שלהלן: 
 הערות:

 )*( הצעת המחיר תנקב בשקלים, ללא מע"מ. 
   ישירות ועקיפות. –)*( הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות של המשתתף במכרז 

 זוכים לכל מוסדות החינוך, לפי ההצעה הזולה ביותר במצטבר.  3עו עד  )*( ייקב
)*( בפריט שעת עובד ניקיון החברה תבחר בבעל הצעה הזולה ביותר מבין הזוכים 

 במכרז. 
אי מילוי פריט מסוים ו/או מילוי באופן שגוי בטופס הצעת המחיר  עלול לגרום )*( 

                                 .לפסילת ההצעה
 

                                                   __________                                                                                                                        _________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף                                                             תאריך                  

 מחיר חודשי בש"ח    סוג הפריט  סעיף

  אלחריזי+ מבנה חדש; 1

  שורשים+ אולם ספורט; 2

  קשת לוינסקי )שבח היסודי(; 3

  שבטי ישראל )כולנא יחד(; 4

  צמרות איילון;  5

  אלונים; 6

  ; הירדן 7

  ;אמית בנות 8

  ישיבת בר אילן; 9

  עירוני יד'+ אשכול פיס; 10

  עירוני לג' )טולוז(;  11

  פלך;   12

  ;  חווה חקלאית 13

  בית סרביה;  14

  מחוננים;   15

 מחיר בש"ח 

עלות שעת עובד ניקיון )כולל חומרי ניקוי,  
 (. נייר, פיקוח, תקורה ורווח קבלני
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 ובמחלקה המקצועית:   תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ביובל חינוך .2

 

 שאלה:  .א

אשר מבקש להגיש הצעתו למכרז יהא בעל משתתף   -כחלק מתנאי הסף במכרז

)יסודיים ו/או על יסודיים ו/או חטיבות   ספרניסיון בביצוע עבודות ניקיון בבתי 

 .ביניים(

 . ולא בבתי ספר  במוסדות אקדמיים במידה והניסיון של החברה הינה            

 
 ניתן בכל זאת להגיש את ההצעה? האם 

 

 תשובה:

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

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

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

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

 ".2017,2018,2019  הקלנדריות  השנים

ר כפי ניסיון בביצוע עבודות ניקיון בבתי ספ -תנאי הסף הינואחד ממכל האמור, 

 ניסיון במוסדות אקדמיים אינו עונה על כך. , שפורט לעיל 

 

 שאלה: .ב

אבקש להעביר כמות התלמידים בכל ביתי הספר לצורך תמחור  – 47עמוד  6פרק 

 מוצרי נייר טואלט. 

בטבלת  – 66,ת"א עמוד 21. ביה "ס "הירדן" רחוב מושיע 8 סעיף  6פרק בנוסף, 

שעות.   778שעות חודשיות, במכרז מופיע    954תקנים לפי חישוב סך שעות יצא סה"כ  

 אבקש לעדכן מה נכון. 

 

 תשובה:

את המספר יכולת לדעת כרגע אין , לעניין כמות התלמידיםהמחלקה המקצועית: 

)שלב  כיון שהרישום טרם הסתיים של התלמידים לשנה"ל תשפ"א המדויק

והם יוכלו   בכל מוסד רלוונטי  את הטלפונים של אבות הביתלהעביר    וכלנ.    ערעורים(

הנוכחית, תוך לקיחת בחשבון סטיה צפויה לשנה"ל   תלמידים יש בשנה"ללומר כמה  

 הבאה. 

הבהרות  -1לסעיף  1.3רדן, הטעות תוקנה )ר' סעיף כמות השעות בביה"ס הילעניין 

 המכרז(. 
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 שאלה: .ג

לכל בית ספר  –בטבלה עלות שעת עובד יש למטה , למכרז /נספח ג' לחוזה 7בנספח 

 יש מחיר עובד אחר לכן לא אוכל 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(. 

 . במידה ואנו זקוקים לעובד אנו מפעילים את הסעיף הזה

 
 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          

 יועמ"ש                             

 יובל חינוך בע"מ                                                                                                      

 

 

 

 ____________________   שם החברה:

 

 

 

 ____________________ חתימה וחותמת של המשתתף במכרז:


