מסמך הבהרות במכרז פומבי 04/2016
למתן שירותי ניקיון במכללה
עמוד במכרז

שאלה

תשובת המכללה
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מוצרי הניקיון והטואלטיקה
 מה הסוגים והכמויותבצריכה חודשית לכל
קמפוס?

לאחר חשיבה מחודשת הוחלט כי
הסמינר יספק למציע את מוצרי
הטואלטיקה  -סבונים ,שקיות אשפה,
ניירות לניגוב ידיים ונייר טואלט.

2

6

מיכון  -מה הפירוט והכמויות יש לספק שואב אבק תעשייתי אחד לכל
קמפוס וכן מכונת שטיפה תעשייתית
שנדרש לספק?
אחת לכל קמפוס .בסה"כ  2שואבי אבק
תעשייתיים ושתי מכונות שטיפה
תעשייתיות.

חומרי הניקוי (חומרי ניקוי תקניים,
באיכות שוות ערך של מוצרי סנו)
יסופקו על ידי המציע .מסמכי המכרז
והסכם ההתקשרות יתוקנו בהתאם.
מצ"ב נספח ד' – 2-נספח תמורה
מתוקן.
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האם נדרש לספק עובדים גם
בשישי? מוצ"ש?  -מה שעות
העבודה וכמות עובדים
בימים אלו?

בימי שישי  -אין עובדי ניקיון
בקמפוסים.
במוצ"ש  -ישנה משמרת לילה הזהה לכל
משמרות הלילה במהלך השבוע.
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ניקיון שטיחים בשמפו
מיוחד ומבושם  -כמה מ"ר
שטיחים ?

קיימים כ 1,400 -מטר שטיחים בשני
הקמפוסים.

5

24

נדרש ניקיון רצפות ו,PVC -
ניקוי יסודי לכיסאות
מרופדים וניקוי חלונות
משרדים פנים וחוץ .כיצד
מתבצע היום? האם ע"י צוות
קבוע או צוות חיצוני? והיכן
לתמחר זאת בהצעה?

היום העבודות מתבצעות במסגרת
הצוות הקיים .העבודות מתבצעות
בחופשות מלימודים ,כאשר צרכי
הניקיון השגרתיים מתמעטים.
על המציעים לתמחר זאת במסגרת
הצעתם הכוללת.

לגבי הוותק  -משמרות
בוקר/צהריים יתומחר ותק
בנפרד נא אישורכם

הבקשה אינה מאושרת .על המציע
לקחת בחשבון בתמחיר כי עלול לחול
שינוי אפשרי בתמהיל ותק העובדים
מטעמו ,עליו לא יהיה זכאי לתוספת
תמורה ו/או עדכון התמורה המושלמת.
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על המציעים לתמחר את הותק במסגרת
חישוב עלות השכר המינימלית.
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עלות שכר עבודה על פי
הוראת החוק עומדת על
 ₪ 40.08לעובד שנה ראשונה
ושנייה במשרה מלאה

על פי נספח ד( 1-הוראות החשב הכללי
בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת
עבודה בתחום הניקיון) ,החל מיום
 1.7.16עלות השכר המינימלית עומדת
על  37.10לשנה ראשונה ו 37.55 -לשנה
השניה .אף על פי כן ,על פי מסמכי
המכרז ,עלות השכר המינימלית (ללא
אבחנה בין השנה הראשונה לבין השנה
השניה) לא תפחת מסכום של .₪ 37.55
לסכום זה יצטרפו רכיבי שכר נוספים,
כפי שפורטו בנספח ד .1-על המציע
לתמחר את כל הרכיבים כאמור
במסגרת הצעתו הכוללת ,וזאת למעט
רכיב מענק מצויינות ,אשר ישולם
בהתאם לביצוע ובהתאם להוראות סעיף
( 3.7מענק מצויינות) בנספח ד.1-

נבקש לקבל את ותק
העובדים הקיימים היום
באתר ואת מקום מגוריהם
לצורך חישוב תוספת וותק
עבור הבראה וחופשה ועבור
תוספת עלות נסיעות מעבר
להוראות החשב הכללי

מובהר כי במסגרת מסמכי המכרז,
הזוכה אינו נדרש להעסיק את הצוות
הקיים היום ,ולפיכך אין רלוונטיות
למתן מענה לשאלה זו.

האם עבור עובדים זרים
תשולם תוספת של  20%בגין
מס מעסיקים כנדרש ע"פ
חוק?

המציע לא יעסיק עובדים זרים במסגרת
מתן השירותים למכללה .הסכם
ההתקשרות יתוקן בהסכם.

על פי הדין  -עובד בעבודת כפיים זכאי
משמרות העבודה של
העובדים עומדות על  8שעות .להפסקה בת  45דקות ביום עבודה של 6
האם המכללה תשלם סך של שעות ויותר.
זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות
 8שעות לקבלן ותחייב את
העבודה ,והמעסיק אינו מחויב לשלם
הקבלן לשלם לעובדים 8
לעובד עבור זמן זה ,אלא אם כן דרש
שעות או שהמכללה תשלם
מהעובד להישאר במקום העבודה.
 7.5שעות ,וכך גם הקבלן
הואיל ועובדי הקבלן אינם נדרשים
ישלם לעובדיו.
להישאר באתר – המכללה לא תישא
בתשלום עבור ההפסקה.
מתבקש לקיים סיור קבלנים
נוסף

הבקשה נדחית.

חסרה בהסכם התייחסות
למשרות פיקוח שהן יקרות
יותר בערך השעתי שלהן.

על המציעים לתמחר את עלויות איש
הקשר מטעמם (כהגדרתו במסמכי
המכרז) במסגרת הצעתם הכוללת.
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