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 לכבוד:
 2021לאוגוסט  2                                              משתתפי המכרז

                    דוא"לבאמצעות 
 

 א.ג.נ,

 18/2021' מס פומבי מכרזהנדון: 
 "(מועצהה" :להלן) שטח השיפוט של מועצה אזורית לב השרון ב חינוך ומבני ציבורשירותי ניקיון מוסדות  למתן

 
 1פרוטוקול מס' 

 :שבנדון בקשר למכרז מועצהלשהוגשו  לן התשובות לשאלותלה

 

 תשובה תוכן השאלה נושא סעיף עמוד מס"ד

1 

 

הצעת המחיר היא עבור  הצעת המחיר 2 38
שעות  8משמרת של 

לעובד רציף, אך לפי 
המפרט רוב העובדים הם 

שעות  3ואף  5-ל
 למשמרת.

איך מתכוונים לחייב 
 במצב כזה?

ראו כתב הצעה מתוקן כנספח 
 א' לפרוטוקול הבהרות זה.

מפרט שעות   77 2
 עבודה + פגרות

מבקש לדעת מהי שיטת 
 החיוב על עבודה בפגרות,

 לפי שעות או לפי מ"ר?

המחיר בחופשים ובסגרים של 
פי ביצוע  קורונה ישולם על

בפועל של מ"ר. במידה ויהיו 
עובדים רציפים, יקבלו על פי 

הצעת המחיר. יובהר כי 
 התשלום רק בגין עבודה בפועל.

מפרט שעות   77 3
 עבודה + פגרות

מבקש הבהרה על עמודת 
סה"כ שעות ליום עבודה 

אסתכל לדוגמא על  –
 בי"ס רוסו:

, 1-מספר עובדים דרושים 
 , אז לא5 –סה"כ שעות 

ברור איך סה"כ שעות 
 ?2ליום עבודה עומד על 

יובהר, כי בנושא שעות העבודה, 
 5סה"כ שעות העבודה הינן 

שעות. דבר זה נתון לשינוי מעת 
לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי 

של המועצה, להפחית או להגדיל 
את כמות השעות והכל על פי כל 

מוסד חינוכי ומוסד ציבורי 
או ולקבלן לא תהיה כל טענה 

 דרישה בשל כך.

מפרט שעות   77 4
 עבודה + פגרות

מבקש הבהרה על שעות 
העבודה בבי"ס שכטרמן 

שעות העבודה בביה"ס  –
, אך 13:00-15:00הן 

שעות  5מנגד כתוב 
עבודה. למה מהן 

 להתייחס? 

 להתייחס לשעות העבודה 

 8:30-13:30בימים ג',ד' 

 9:00-14:00 -בימים א, ב, ה

 11:30 -8:30ביום ו' 
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אמצעים לביצוע  2.2 70 5
 הניקיון

מבקשים בסעיף זה 
מכונת שטיפה אחת 

 לאולמות הספורט.

מבקש הבהרה האם 
מבוקשת מכונה אחת 

לכלל האולמות או מכונה 
 אחת לכל אולם?

במידה ומכונה לכל אולם, 
 כמה אולמות יש?

מכונה ברשותה של המועצה יש  
בכל אולם ספורט פרט אחת 

 דרור החדש.לאולם ספורט 

אולמות ספורט  3סה"כ יש 
ככל שידרש,  .לניקיון רלוונטיים

ת המכונות על הקבלן לתפעל א
ולשמור על  שבאולמות הספורט

. ולאולם הספורט הציוד הנ"ל
תרכש מכונה ע"י  החדש בדרור

 המועצה.

אמצעים לביצוע  2.2 69 6
 הניקיון

מבקשים בסעיף זה 
מכונת קיטור ומכונה 

 שטיחים.לשטיפת 

כמה מכונות נדרשות 
 בסה"כ?

על הקבלן לבצע את העבודה הן 
במכונה אחת או במספר מכונות 

לבחירתו ובתנאי שיסיים את 
תוכנית העבודה אשר הוטלה 

 עליו.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

*** 

עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק  4פרוטוקול זה כולל 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור . , חוזה הקבלנות ונספחיהםבלתי נפרד ממסמכי המכרז

ובפרוטוקולים  םעל מלוא נספחיה חוזה הקבלנות ,על האמור בחוברת המכרז גובר , על מלוא נספחיו,זה בפרוטוקול

ידי -כשהוא חתום כדין על ולהצעתעל נספחיו,  ,לצרף את פרוטוקול זה ף במכרזעל המשתת. של המועצה בעניין

 .. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה,המשתתף

 

 ז.מאחלת הצלחה למשתתפי המכר, לב השרוןהאזורית מועצה ה
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 מתוקן -המחיר טופס הצעת 

 

 

 .המועצהביום פרסום המכרז בשטח שיפוט אומדן נתונים  .1
 

 .למכרז 3'גבנספח כל שטחי מוסדות החינוך כהגדרתם 
 .למכרז 3ג'-ו 2ג'אומדן שעות/מפתח העבודות לפי אמת מידה יומית/שעה לבצוע הוא כמופיע בנספחים 

 
 
 

מובהר כי האומדנים המפורטים לעיל הינם אומדן בלבד, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כל סטייה בכל היקף 
 שהוא מהאמור באומדנים הנ"ל, ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לרבות כל תמורה נוספת בגין האמור. 

 
 הצעת מחיר למתן שירותי ניקיון )לא כולל מע"מ( .2

 

 

עבור מתן שירותי הניקיון בשטח שיפוט המועצה )לרבות ע"י עובדי ניקיון ואמצעים נוספים, בהתאם להוראות ו/או דרישות 
 ) כולל את כלל חומרי הניקוי והחיטוי(: )לא כולל אספקת נייר טואלט(המכרז וחוזה הקבלנות( המחיר המועצה על ידנו הוא: 

 )לא כולל מע"מ( עבודהניקיון מ"ר לחודש הצעת מחיר עבור  .2
 .)לא כולל מע"מ( לניקיון מ"ר לחודש עבודה( __חמישה ש"ח_____) ₪__5____המחיר המרבייהא   .2.1

 

,יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
 ( ליום עבודה.לא כולל מע"מ__________________________________( ))במילים: ___________ ₪ 

 

 )לא כולל מע"מ( שעות עבודה( 8משמרת של עובד רציף  )הצעת מחיר עבור  .3
 שעות עבודה( 8למשמרת של עובד רציף )( _______ארבע מאות ועשרה ש"ח___) ₪___410_____המחיר המרבייהא   .3.1

 .)לא כולל מע"מ(
 

,יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
 ( ליום עבודה.לא כולל מע"מ)במילים: __________________________________( )___________ ₪ 

ניתן לנקוב יובהר, כי לא  )על הסף  אז הצעתו תיפסלהנ"ל,  יםמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר
  .(.%-בשיעור הנחה 

 

מובהר ומודגש, כי המחירים הנ"ל הנם עבור כל העלויות הנלוות, לרבות עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, 
ן לא יהיה זכאי לכל סולר, רישוי, אגרות, חלפים, תיקונים וכל הציוד והכלים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודה בשלמות, והקבל

 ידו. -תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שהוגשה על

 

 ידי הקבלן )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.-לתמורה זו יתווסף המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין על
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מסמכי המכרז, כל פרטי  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל
המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש 
לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של 

 זה הקבלנות.העבודות נשוא המכרז וחו
 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר המציע כי 
הוא סייר בכל שטח השיפוט של המועצה  ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט המועצה, לרבות דרכי גישה ומצב 

 והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם. טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע
 

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי 
ידי המציע לאחר הגשת ההצעות -הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 במכרז, לא יתקבלו.
 

 
 שם המציע: ___________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ______________.

 
 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.

 
 חתימה וחותמת של המציע: _______________________.תאריך: ____________.

 
  


