
התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספחד"מס

.אין שינוי במסמכי המכרזזה רלוונטי אם יישארו העובדים? האם זהו שכר העובדים כיום ,  31₪ של שכר בסיסלגבי הגדרת  - 33' עמ3.13.1- הצעת מחיר ' נספח א1
העובדים המועסקים כיום משתכרים שכר , 3.1' מבלי לגרוע מהאמור בסע

.מינימום

לעובדים  ₪ 35נבקש שיוגדר שכר בסיס גבוה יותר לפחות ,  31₪עבור עובדי ניקיון וחצרנים הוגדר שכר בסיס של  - 33' עמ3.13.1- הצעת מחיר  ' נספח א2
מ להביא ולשמר עובדים טובים וקבועים"ע

.אין שינוי במסמכי המכרז

להסכם '  בנספח א3.2המציע מופנה לסעיף . אין שינוי במסמכי המכרז גב אל גב ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאלייםימי מחלהמבקשים לוודא שבמעמד תשלום  - 36' עמ3.23.2- הצעת מחיר  ' נספח א3
 (הצעת המחיר)ההתקשרות 

להסכם '  בנספח א3.2המציע מופנה לסעיף . אין שינוי במסמכי המכרזמענק מצויינות, שי לחג, מחלה-   גב אל גבמבקשים לוודא שהרכיבים הבאים ישולמו - 36' עמ3.23.2- הצעת מחיר  ' נספח א4
(הצעת המחיר)ההתקשרות 

.אין שינוי במסמכי המכרז?האם ישולם בנפרד או שנדרש לכלול זאת בהצעת המחיר- שעות נוספות  - 36' עמ3.23.2- הצעת מחיר  ' נספח א5
מובהר . (הצעת מחיר)להסכם ההתקקשרות '  בנספח א9-10' המציע מופנה לסע

הצעת '  לנספח א9כי באם יבוצעו שעות נוספות שלא במסגרת המפורט בסעיף 
.לא ידרוש הקבלן מהמכללה תשלום בגין שעות אלה, מחיר

תהיה בנפרד  (סגן מפקח+מפקח)נבקש שעלות הפיקוח , הצעת המחיר מתייחסת לעלות עובדי ניקיון וחצרנים - 37' עמ3.33.3- הצעת מחיר  ' נספח א6
לטובת השוואה הוגנת בין המציעים

להסכם '  בנספח א3.3.4המציע מופנה לסעיף . אין שינוי במסמכי המכרז
ממלא מקום המפקח יהיה , לתשומת לב המציעים. (הצעת מחיר)ההתקשרות 

אחד מעובדי הנקיון במשמרת הערב שמסוגל לשמש כממלא מקום המפקח וככל 
 בנספח 10כאמור בסעיף , הניתן הינו בעל ניסיון והשכלה זהים לאלה של המפקח

למען הסר ספק כי שכר ממלא . (תיאור השירותים)להסכם ההתקשרות ' ב
.כוח עזר/חצרן/ מקום המפקח הינו כשל עובד ניקיון

.  למסמך זה60תשומת לב המציעים מופנית לעדכון בסעיף , כמו כן

.התקנת שעון נוכחות היא על חשבון המציע. לא?האם קיים שעון נוכחות באתר- ציוד ומיכון   -38' עמ88- הצעת מחיר  ' נספח א7

לפיו על , הצעת מחיר להסכם ההתקשרות- ' לנספח א8' הספק מופנה לסע
 לאותו נספח לכלול גם את עלות התקנת ותחזוקת שעון 3.3' הסכום הנקוב בסע

כי לא קיים שעון , מובהר. נוכחות או אמצעי טכנולוגי מתאים אחר בהתאם לדין
.במכללה

.שעון נוכחות דיגיטליהמציע הזוכה נדרש להתקין 

ממלא מקום המפקח יכול להיות מאחד מעובדי הניקיון הקיימים /האם סגן המפקח-  ממלא מקום המפקח - 42' עמ1010- מפרט ' נספח ב8
?15:00-22:00 או 16:00-22:00- מהן שעות העבודה שלו ? מה המצב כיום? במשמרת ערב

למען הסר ספק שעות העבודה של ממלא ,  לעיל ובנוסף6ראה תשובה לשאלה 
במשמרת ערב או בהיעדרו של )מקום המפקח יהיו בזמן שהמפקח לא נמצא 

(המפקח

 להסכם 8המציע הזוכה יידרש למנות מפקח העומד בתנאים הקבועים בסעיף ?מהו הוותק והשכר הנוכחי- במידה וכן ? האם אתם מרוצים מהפיקוח והייתם רוצים שיישאר-  מפקח - 42' עמ1010- מפרט ' נספח ב9
.וליתר הוראות המכרז

תהיה בנפרד נבקש  (סגן מפקח+מפקח)נבקש שהצעת מחיר עבור פיקוח ? מהו התעריף השעתי עבורו-  מפקח - 42' עמ1010- מפרט ' נספח ב10
למפקח ₪ 45להגדיר שכר מינימלי של 

להסכם '  בנספח א3.1.1.2המציע מופנה לסעיף , ביחס לשכר המפקח
(הצעת מחיר)ההתקשרות 

שכר ממלא המקום הוא כשל אחד ממצבת עובדי -  ביחס לשכר ממלא המקום
.הניקיון במשמרת הערב ולא כשכר מפקח

המציע לא נדרש לספקנבקש לוודא שלא נדרש לספק- טואלטיקה   -44' עמ1010- מפרט ' נספח ב11

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו07/2021מכרז פומבי 

מענה המכללה לשאלות הבהרה



.אין שינוי במסמכי המכרז.מבוקש לקבוע כי זכות סיום ההתקשרות תהיה הדדית ותינתן גם לקבלן5.2-5.4הסכם– ' נספח ג12

.20%מבוקש כי ההקטנה תהיה עד לשיעור של - מבוקש לקבוע כי ככל שמדובר בהקטנת היקף השירותים 9.2הסכם– ' נספח ג13
ומשפיעה ,  אינה סבירה בנסיבות העניין20%חריגה דרמטית העולה על . הקבלן מתמחר את הצעתו בהתאם להיקף העבודה

.על רווחיות הקבלן

.אין שינוי במסמכי המכרז
: להסכם התקשרות כך9.2' המכללה מוסיפה בסוף סע

י "תיאור השירותים מתאר את ההיקפים המוערכים ע' מובהר כי נספח ב
ההיקפים המתוארים אינם מהווים .  המכללה של השירותים נשוא המכרז

.התחייבות של המכללה להיקף שירותים כלשהו

בכפוף להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ): "מבוקש להוסיף, "בתוך שני ימי עבודה ממועד הדרישה"לאחר המילים 10.6הסכם– ' נספח ג14
".(2001-א"תשס, ולהתפטרות

סעיף זה אינו עוסק בפיטורי עובד אלא בהחלפתו. אין שינוי במסמכי המכרז

.מבוקש לתקן את הסעיף כך שהמכללה תישא בעלויות רואה החשבון שתמנה14.5.1הסכם– ' נספח ג15
אינה מתיישבת עם הוראות החוק להגברת האכיפה , לפי דרישתה, דרישה כי המכללה תמנה רואה חשבון על חשבון הקבלן

.(הנמוך ממילא)של דיני העבודה ועלולה לפגוע ברווח הקבלני של הקבלן באופן שיוריד עוד יותר את מתח הרווחים שלו 
.תוקנו, ח כי ההפרות עליהן הצביעה המכללה"מתבקש כי הקבלן ימציא למכללה אישור רו, לחלופין

על הקבלן לתמחר את כל דרישות המכרז במסגרת . אין שינוי במסמכי המכרז
הצעתו

אין שינוי במסמכי המכרז.( לעיל14.5.1בהתאם לשאלת ההבהרה לגבי סעיף )" ח"ט לרו"בצרוף שכ"מבוקש למחוק את המילים 14.5.2הסכם– ' נספח ג16

' נספח א+ הסכם– ' נספח ג17
(הצעת מחיר)להסכם 

:מבוקש לשנות את נוסח הסעיף בהתאם לנוסח הבא בהתאמה13-  ו17.2
לרבות זכויות סוציאליות ותנאי עבודה , (הענפי)כי התמורה תהיה צמודה באופן מלא לשיעור עליית שכר המינימום , מוסכם

ככל שיהיה שינוי   .הידוע בעת חתימת הסכם זה (ב"צווי הרחבה וכיוצ, הסכם קיבוצי, זאת לפי כל דין)במשק הישראלי 
."וזאת החל מהחודש שבו חל השינוי בפועל,  כאמור מהשינוי100%בשיעור , הרי שהתמורה תתעדכן, כאמור

ולחוק להגברת האכיפה של , בהתאם לדין בכלל, י מזמין השירות"כל עלייה בשכר ובנלווים מחייבת את הצמדת התמורה ע
ק "יפו במסגרת ס-בעניין זה ראה גם פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.  בפרט2011-ב"תשע, דיני העבודה

' עיריית ראשון לציון ואח' איגוד עובדי השמירה והניקיון נ- הסתדרות העובדים הכללית החדשה24718-07-16 (א"ת)
: שם נקבע (1.1.2017, פורסם בנבו)
החוק להגברת אכיפה מטרתו להתגבר על התופעה של אי ציות לחוקי עבודה וצווי הרחבה על ידי הטלת חבויות ישירות על "

למעשה אומר המחוקק כי על מזמין השירות להתאים את . באמצעות התערבות בהסכם ההתקשרות, מזמיני השירות
העדר עדכון של עלות . לא יוטל על כתפי העובד, ככל שיהיה, ההתקשרות עם הקבלן לעלויות הקבועות בדין על מנת שהפסד

בהחלת ..... מהווה הפרה המחייבת את מזמין השירות ישירות כלפי עובדי קבלן השירות, שכר עובדים בערך המענק
בה , ביקש המחוקק למגר תופעות של חוזה הפסד, האחריות האזרחית על מזמיני השירות באמצעות החוק להגברת אכיפה

מזמיני השירות מתקשרים עם קבלנים שמציעים סכום שאין בו כדי לכסות את ערך השעה המינימאלי המגיע לעובד על פי 
קיימת ... הינו בבחינת מכרז הפסד- קבע המחוקק כי גם היעדר עדכון התקשרות כאשר חל שינוי בערך השעה , בהתאם. דין

יש לראות בהתקשרות , ללא עדכון זה. חובה אבסולוטית ובלתי מותנית על מזמין השירות לבצע עדכון התקשרות
.".כהתקשרות הפסד

.אין שינוי במסמכי המכרז

כי התמורה אינה כוללת את התוספות , על אף האמור לעיל יובהר: "מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים17.4הסכם– ' נספח ג18
/ חג/ או בימי מנוחה/במקרים של עבודה בשעות נוספות ו (אך לא רק)לרבות , שיידרש הספק לשלם לעובדיו על פי דין

".ובמקרים אלו התוספות הנדרשות האמורות תתווספנה לתמורה שהלקוח ישלם לספק, ב"שבתון וכיוצ
, ב"וכיוצ (דוגמת יום בחירות)שבתון / חג/ או בימי מנוחה/אם למשל עובדיו של הספק יעבדו במשך שעות נוספות ו, שהרי

הספק , לא תשולם לו על ידי הלקוח, בה יישא הספק, אם תוספת זו. הספק יאלץ לשלם להם תוספת לתמורה בהתאם לדין
אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, זאת. ייכנס לחוזה הפסד

.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-בהוראותיו יש על

להסכם ההתקשרות '  לנספח א9- ו3.2תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים 
.אין שינוי במסמכי המכרז. (נספח הצעת מחיר)

: בנוסח כדלקמן (2017-ז"תשע, לחוק מוסר תשלומים לספקים (א)4בהתאם להוראות סעיף )סעיף -מבוקש להוסיף תת רבתי18הסכם– ' נספח ג19
 ימים ממועד תשלום 30ובחלוף , תזכה את החברה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, עיכוב בתשלום התמורה לחברה"

.."(לחוק פסיקת ריבית והצמדה (ב)5בהתאם למשמעות המונח בסעיף )גם בתוספת ריבית פיגורים , התמורה
לעיל חלות במקום בו היה לגוף המזמין עדיפות  (א)4הוראות סעיף , לחוק (ב)4כי בהתאם להוראות סעיף , בהקשר זה יוער

אין להתנות על ,  לחוק7בהתאם להוראות סעיף , כמו כן. כפי שמתקיים במקרה דנן, בעיצוב תנאי החוזה אל מול הספק
.הוראות החוק דלעיל אלא לטובת הספק

 18.4תשומת לב המציעים מופנית לסעיף . פ כל דין החל עליה"המכללה תנהג ע
.להסכם

מכל מקום ומבלי לגרוע מכל . השאלה השניה אינה ברורה ולכן לא ניתן להשיב
לא ברור על איזו התניה על הוראות חוק מוסר תשלומים , טענה של המכללה

. מדובר2017-ז"תשע, לספקים



יופחת כל סכום המגיע למכללה מהקבלן על פי ההסכם או על פי , לאחר שאושר, מהחשבון"מבוקש למחוק את המילים 18.2הסכם– ' נספח ג20
".דין

הקבלן יוכל לערער על ההפחתה ככל ונמצא שהיא אינה : "מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט, לחילופין בלבד
ובנוסף לקבוע כי הפחתת כספים לחברה , ."מוצדקת והמכללה מתחייבת לשמוע את טענותיו והסבריו טרם ביצוע ההפחתה

 (צ"ראשל)א "בהתאם לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת, שכן, כאמור בסעיף תיעשה רק במקרים קיצוניים ביותר
במקרים של קבלן שירות המעניק , מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 35083-12-14

שימוש בזכות , שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

אין שינוי במסמכי המכרז

."עקב"ולרשום במקומן את המילה , "תוך כדי או בקשר": בשורה השלישית מבוקש למחוק את המילים19.1הסכם– ' נספח ג21
לבין הנזקים  (ומעשיו ומחדליו)יש להטיל על הקבלן אחריות רק בגין נזקים שלגביהם יש קשר סיבתי בין שירותי הקבלן 

כן מקיים את הקשר "  עקב"בעוד שהמונח , אינם מקיימים קשר סיבתי זה" תוך כדי או בקשר"המונחים , דא עקא. שנגרמו
.הסיבתי

: יהיה כדלקמן19.1נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל באופן חלקי
, בגוף או ברכוש, אובדן או נזק,  לכל פגיעהעל פי דיןהקבלן יהיה אחראי 

אך )לרבות , או לצד שלישי/או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו למכללה ו
או כל מי מטעמו תוך כדי או בקשר עם מתן השירותים /עובדיו ו (לא רק

, וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הקבלן או של מי מטעמו
לאובדן או לנזק מוטלת על הקבלן על פי , או שהאחריות לפגיעה; לרבות עובדיו

.ההסכם או על פי דין

-למעט אם הנזק נגרם על": מבוקש להוסיף את המילים" או נזק כאמור/בגין אובדן ו"לאחר המילים , בשורה השישית. 20.81הסכם– ' נספח ג22
.."או בזדון/או מי מטעמה ברשלנות ו/ידי המכללה ו

".או ברשלנות/ו"מבוקש להוסיף את המילים " לנזק בזדון"לאחר המילים , בסיפא של הסעיף. 2

נוסח הסעיף הוא סטנדרטי וכבר מציין הסתייגות . אין שינוי במסמכי המכרז
.כללית של זדון

' נספח ג+ הסכם – ' נספח ג23
(ערבות ביצוע)להסכם 

פסקה ראשונה , 21.1
בהתאמה

ובהתאם לאמור בסעיף , היות,  מסך שווי ההתקשרות5%-מבוקש לקבוע כי בכל מקרה סכום הערבות לא יעלה על כ
, (7.5.1.1: מספר הוראה, ערבויות: תת פרק, ערבויות והצמדה: פרק משני)מ בנושא ערבויות " להוראות התכ2.3.2.7.3

כולל ,  משווי ההתקשרות או אומדנה5%תידרש מקבלן שירות ערבות ביצוע בשיעור של , בהתקשרויות בתחומי ניקיון
.10%אלא אם נרשמו בפרוטוקול על ידי ועדת המכרזים נימוקים מיוחדים להגדלת שיעור הערבות עד לשיעור של , מ"מע

אין שינוי במסמכי המכרז

מבוקש לקבוע כי חילוט הערבות יהיה לאחר הפרת התחייבות יסודית של הקבלן בקשר עם מתן השירותים ועד לכדי גובה 21.3הסכם– ' נספח ג24
שכן מתח הרווחים של )חילוט הערבות מעבר לגובה תקרת החיוב עלול להכניס את הקבלן לחוזה הפסד , שכן, הנזק שנגרם
לרבות החובות ,  בפרט2011-ב"תשע, וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, (הספק נמוך

.החלות על מזמין השירות בהקשר זה

אין שינוי במסמכי המכרז

.מבוקש למחוק את הסעיף23.1הסכם– ' נספח ג25
ומשכך הערה זו איננה תקפה , מדובר למעשה בקנס שלא הוחלט מראש מה תמורתו ובגין איזו הפרה בדיוק הוא יוטל

-א"תשל, (תרופות בשל הפרת חוזה)לחוק החוזים  (א)15היא אינה עולה בקנה אחד עם סעיף , כך למשל. מבחינה משפטית
ממנו עולה כי על פיצויים מוסכמים להיקבע ביחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה , 1970

.מסתברת של ההפרה
.מבוקש לכל הפחות לקבוע כי גובה הפיצוי שיינתן למזמין לא יעלה על הרווח הקבלני של הקבלן ממתן השירותים, לחלופין

אין שינוי במסמכי המכרז

: יהיה כדלקמן23.3נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל".כדין"מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילה 23.3הסכם– ' נספח ג26
אם ייגרם , מוסכם במפורש כי המכללה לא תהיה אחראית לשום נזק כספי"

".כדיןלקבלן כתוצאה מהפסקת ההסכם , כזה

 30 של ההסכם ולאחר שתינתן לקבלן הודעה בכתב של יסודיתמבוקש לקבוע כי ביטול הסכם ההתקשרות יהיה לאור הפרה 23.4.1-23.4.3הסכם– ' נספח ג27
.והקבלן לא תיקן את ההפרה היסודית בפרק זמן זה, ימים מראש טרם הביטול

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז". ימים30"מבוקש לרשום "  ימים10"במקום 23.4.4הסכם– ' נספח ג28

בהתאם , שכן, מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי קיזוז או עיכוב כספים לחברה יעשה רק במקרים קיצוניים ביותר23.5הסכם– ' נספח ג29
אורלי פלטיניום ' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 35083-12-14 (צ"ראשל)א "לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת

במקרים של קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת , מ"ן בע"ניהול נדל
.שימוש בזכויות אלו נגד נותן השירותים יעשה רק במקרים קיצוניים, השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

אין שינוי במסמכי המכרז

מדובר , שכן, מבוקש למחוק את ההוראה לפיה הזוכה יישא בתשלום פיצוי מוסכם בגובה ערבות הביצוע כאמור בסעיף24.1הסכם– ' נספח ג30
ואשר תכניס את , (הנמוך ממילא)בהוראה לא סבירה אשר מימושה עולה על הרווח הקבלני של הזוכה ממתן השירותים 
אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, הזוכה לחוזה הפסד בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-בהוראותיו יש על
מבוקש לכל הפחות לשנות את הסעיף ולקבוע כי הפיצוי המוסכם שישלם הזוכה למכללה במקרה של הפרה , לחלופין
.שכן הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד, לא יעלה על הרווח הקבלני של הזוכה ממתן השירותים, יסודית

:בסיפא של הסעיף יתווספו המילים, עם זאת. הבקשה אינה מתקבלת
".לאחר מתן זכות טיעון לקבלן"



הסכם– ' נספח ג31
הצעת )להסכם ' נספח א

(מחיר
פיצויים )להסכם ' נספח ז

מוסכמים

 5סעיף , 24.2-24.3
בנספח א

לא יעלה על הרווח הקבלני של הקבלן ממתן , מבוקש לקבוע כי ניכוי ומימוש סך הפיצויים המוסכמים שבטבלת הקנסות
וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד , (שכן מתח הרווחים של הקבלן נמוך)הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד , שכן, השירותים

.לרבות החובות החלות על מזמין השירותים בהקשר זה,  בפרט2011-ב"תשע, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
כמו כן מבוקש כי ניכוי הסכומים יבוצע בחשבונית בגין החודש הרלוונטי בו בוצעה ההפרה ולאחר שנערך לקבלן שימוע כדין 

.וניתנה לו אפשרות לערער על ביצוע הקנס

אין שינוי במסמכי המכרז

.10%או לכל הפחות למחוק את ההוראה לתשלום תוספת פיצויים מוסכמים בשיעור של , מבוקש למחוק את הסעיף25.1הסכם– ' נספח ג32
עולה באופן ניכר על הרווח הקבלני של הקבלן ממתן השירותים ויכניס אותו , 10%חיוב הקבלן בהוצאות המכללה בתוספת 

, 2011-ב"תשע, וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, בוודאות לחוזה הפסד
.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-אשר בהוראותיו יש על, בפרט

: להסכם יהיה כדלקמן25.1נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל באופן חלקי
תהא המכללה רשאית לבצע , הפר הקבלן חובה המוטלת עליו מכוח הסכם זה

.ולחייב את הקבלן בהוצאותיה, בעצמה או על ידי אחרים, חובה זו תחתיו

 ימים מראש 30יהיה לאחר שתינתן לקבלן הודעה בכתב של , מבוקש לקבוע כי ביטול ההסכם לאור הפרה יסודית של הקבלן26.1הסכם– ' נספח ג33
.והוא לא תיקן את ההפרה בפרק זמן זה, טרם הביטול

כי במקרה שבו יפר הקבלן את ההסכם , מובהר. אין שינוי במסמכי המכרז
תינתן לקבלן התרעה בגין כך ואפשרות לתקן את ההפרה , הפרה שאינה יסודית

בתוך פרק זמן סביר, או הדרוש תיקון/או הליקוי ו/ו

למעט תשלום בגין שירותים שביצע ): "מבוקש להוסיף את המילים" או בתשלום כלשהו לקבלן/ו"לאחר המילים        .26.31הסכם– ' נספח ג34
".(בפועל

.מבוקש לקבוע כי זכות סיום ההתקשרות לפי סעיף זה תהיה הדדית ותינתן גם לקבלן       .2

: יהיה כדלקמן26.3נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל. 1
, ידי המכללה-על ,או חלקה, או ההתקשרות/בכל מקרה של ביטול ההזמנה ו"

אסון , אסון טבע, מזג אויר, לרבות מלחמה, בשל נסיבות של כח עליון, בכל עת
לרבות הודעה מטעם רשות מוסמכת בשל )מצב חירום בריאותי , לאומי

לא תחויב המכללה , וכיוצא באלה (או אחרת/התפרצות מחלת הקורונה ו
בביצוע 

, או בתשלום כלשהו לקבלן/או בדמי ביטול ו/ההתקשרות ולא תחויב בפיצוי ו
ולקבלן לא , למעט תשלום בגין שירותים שניתנו בפועל לשביעות רצון המכללה

".או מי מטעמה/או תביעה כלפי המכללה ו/או דרישה ו/תעמוד כל טענה ו
אין שינוי במסמכי המכרז. 2

מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי לקבלן תוענק זכות סיום התקשרות אף אם המכללה לא הפרה בהפרה יסודית את 26.4הסכם– ' נספח ג35
.ההסכם

אין שינוי במסמכי המכרז

בהתאם , שכן, מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי קיזוז או עיכוב כספים לחברה יעשה רק במקרים קיצוניים ביותר27.1הסכם– ' נספח ג36
אורלי פלטיניום ' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 35083-12-14 (צ"ראשל)א "לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת

במקרים של קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת , מ"ן בע"ניהול נדל
.שימוש בזכויות אלו נגד נותן השירותים יעשה רק במקרים קיצוניים, השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

אין שינוי במסמכי המכרז

הצעת )להסכם ' נספח א37
(מחיר

, סעיפיו אינה כוללת את התוספות שיידרש הספק לשלם לעובדיו על פי דין- ותתי3.3מבוקש להבהיר כי התמורה לפי סעיף 3.3
ובמקרים אלו התוספות , ב"שבתון וכיוצ/ חג/ או בימי מנוחה/במקרים של עבודה בשעות נוספות ו (אך לא רק)לרבות 

.הנדרשות האמורות תתווספנה לתמורה שהלקוח ישלם לספק
, ב"וכיוצ (דוגמת יום בחירות)שבתון / חג/ או בימי מנוחה/אם למשל עובדיו של הספק יעבדו במשך שעות נוספות ו, שהרי

הספק , לא תשולם לו על ידי הלקוח, בה יישא הספק, אם תוספת זו. הספק יאלץ לשלם להם תוספת לתמורה בהתאם לדין
אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, זאת. ייכנס לחוזה הפסד

.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-בהוראותיו יש על

נספח )להסכם ההתקשרות '  לנספח א3.2תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 
.אין שינוי במסמכי המכרז. (הצעת מחיר

הצעת )להסכם ' נספח א38
(מחיר

:בנוסח הבא, 3.4תחת סעיף  (שלישי)סעיף נוסף -מבוקש להוסיף תת3.4
אך לא )לרבות , כי התמורה אינה כוללת את התוספות שיידרש הספק לשלם לעובדיו על פי דין, על אף האמור לעיל יובהר"

ובמקרים אלו התוספות הנדרשות האמורות , ב"שבתון וכיוצ/ חג/ או בימי מנוחה/במקרים של עבודה בשעות נוספות ו (רק
".תתווספנה לתמורה שהלקוח ישלם לספק

, ב"וכיוצ (דוגמת יום בחירות)שבתון / חג/ או בימי מנוחה/אם למשל עובדיו של הספק יעבדו במשך שעות נוספות ו, שהרי
הספק , לא תשולם לו על ידי הלקוח, בה יישא הספק, אם תוספת זו. הספק יאלץ לשלם להם תוספת לתמורה בהתאם לדין

אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, זאת. ייכנס לחוזה הפסד
.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-בהוראותיו יש על

. להלן40 לעיל ובנוסף 5ראה מענה לשאלה 



הצעת )להסכם ' נספח א39
(מחיר

כי התמורה אינה כוללת את התוספות , על אף האמור לעיל יובהר: "מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים4
/ חג/ או בימי מנוחה/במקרים של עבודה בשעות נוספות ו (אך לא רק)לרבות , שיידרש הספק לשלם לעובדיו על פי דין

".ובמקרים אלו התוספות הנדרשות האמורות תתווספנה לתמורה שהלקוח ישלם לספק, ב"שבתון וכיוצ
, ב"וכיוצ (דוגמת יום בחירות)שבתון / חג/ או בימי מנוחה/אם למשל עובדיו של הספק יעבדו במשך שעות נוספות ו, שהרי

הספק , לא תשולם לו על ידי הלקוח, בה יישא הספק, אם תוספת זו. הספק יאלץ לשלם להם תוספת לתמורה בהתאם לדין
אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, זאת. ייכנס לחוזה הפסד

.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-בהוראותיו יש על

. להלן40 לעיל ובנוסף 5ראה מענה לשאלה 

הצעת )להסכם ' נספח א40
(מחיר

בהם תתווסף תוספת לתמורה )"מבוקש להוסיף את המילים " מלבד במקרים הבאים"לאחר המילים , בסיפא של הסעיף רבתי9
".(לקבלן בהתאם לשעות הנוספות שיבוצעו על ידו ולתוספות שיידרש הקבלן לשלם לעובדיו בשל כך

, 2011-ב"תשע, בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, זאת. הקבלן ייכנס לחוזה הפסד, אחרת
.מנת להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו-אשר בהוראותיו יש על, בפרט

:להסכם יתווספו המילים'  לנספח א9בסיפא סעיף . מקובל באופן חלקי
ידי -כפי שיאושרו על, שבהם תשולם לקבלן תוספת בעבור שעות עבודה נוספות

.בהתאם לדין, המכללה

הצעת )להסכם ' נספח א41
(מחיר

י הספק ללקוח יהיה "קיזוז בגין שעת מתן שירותים שלא סופקה בפועל ע/ מבוקש להוסיף סעיף ולקבוע כי תעריף זיכוי14לאחר סעיף 
.בסכום שגובהו עד לגובה שכר היסוד המשולם לעובד

כגון ימי )גם תקורות סוציאליות קבועות , מעבר לשכר היסוד המשולם לעובד, התמורה אותה משלם הלקוח לספק כוללת
.ורכיב של רווח קבלני( 'הוצאות הנהלה וכו, ביטוחים, כגון מסים)תקורות קשיחות קבועות , ('חופשה ומחלה שנצברים וכו

התעריף , במקרה של חוסר בשעות שסופקו ללקוח בפועל ביחס לתקן השעות שאמורות היו להיות מסופקות ללקוח, לכן
מאחר שבמקרה של , זאת. קיזוז אשר משקף את העלויות האמיתיות ואת הדין הוא עד לגובה שכר היסוד/ הנכון לזיכוי

.(כמפורט לעיל, בעוד שהספק ממשיך לשאת בתקורות אחרות)סכום זה לא משולם מהספק לעובד , חוסר בשעות כאמור

על . פ שעות עבודה בפועל"השאלה אינה ברורה שכן התשלום לקבלן יתבצע ע
הספק לתמחר את כל דרישות המכרז במסגרת הצעתו

מפרט )להסכם ' נספח ב42
(שירותים

בכפוף להוראות חוק הודעה מוקדמת ): "מבוקש להוסיף, " ימי עבודה מרגע דרישת המכללה5ועד "לאחר המילים 1.1
".(2001-א"תשס, לפיטורים ולהתפטרות

.סעיף זה אינו עוסק בפיטורי עובד אלא בהחלפתו. אין שינוי במסמכי המכרז

אישור )להסכם ' נספח ד43
אישור + (קיום ביטוחים
קיום ביטוחים

היות ומדובר ,  המאפשר לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסות הביטוח מטעם הקבלן321מבוקש למחוק את קוד 'צד ג+ ('צד ג) 1.2
או /לאור העובדה כי הקבלן הוא זה שמבוטח בפוליסות והוא זו שאחראי באופן בלעדי למעשיו ו, בדרישה לא סבירה

המורה כי פוליסות הביטוח של הקבלן תורחבנה לשפות , הרחב שיפוי - 304יש לעשות שימוש בקוד , במקום זאת. מחדליו
.או מי מטעמו בגין מתן השירותים מושא הסכם זה/או מחדל של הקבלן ו/את המזמין על כל מעשה ו

 הוא הקוד הרלבנטי בפוליסות חבויות321קוד . אין שינוי במסמכי המכרז 

אישור )להסכם ' נספח ד44
אישור  + (קיום ביטוחים
קיום ביטוחים

אחריות ) 1.3
אחריות , (מעבידים
מעבידים

היות ומדובר ,  המאפשר לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסות הביטוח מטעם הקבלן319מבוקש למחוק את קוד 
או /לאור העובדה כי הקבלן הוא זה שמבוטח בפוליסות והוא זו שאחראי באופן בלעדי למעשיו ו, בדרישה לא סבירה

המורה כי פוליסות הביטוח של הקבלן תורחבנה לשפות , הרחב שיפוי - 304יש לעשות שימוש בקוד , במקום זאת. מחדליו
.או מי מטעמו בגין מתן השירותים מושא הסכם זה/או מחדל של הקבלן ו/את המזמין על כל מעשה ו

מדובר בקוד סטנדרטי בפרק זה. אין שינוי במסמכי המכרז 

אישור )להסכם ' נספח ד45
(קיום ביטוחים

-למעט אם הנזק נגרם על": מבוקש להוסיף את המילים" או נזק כאמור/בגין אובדן ו"לאחר המילים , בשורה הרביעית. 81
.."או בזדון/או מי מטעמה ברשלנות ו/ידי המכללה ו

".או ברשלנות/ו"מבוקש להוסיף את המילים " לנזק בזדון"לאחר המילים , בסיפא של הסעיף. 2

אין שינוי במסמכי המכרז

אישור )להסכם ' נספח ד46
(קיום ביטוחים

ובכך להסיר את כל מי שאינו המכללה , "או ישות משפטית קשורה למכללה/או כל חברה ו/ו"מבוקש למחוק את המילים 10
.או חברות בנות/ו

.המרחיבה באופן קיצוני את אחריות הקבלן, מדובר בהגדרה רחבה מדי באופן בלתי סביר ובלתי מוצדק

אין שינוי במסמכי המכרז

היעדרות / איחור "(פיצויים מוסכמים)' נספח ז47
של המפקח ללא 

היעדרות " + "הודעה
מפקח מעבר ליום 
" עבודה ללא מחליף

היעדרות עובד + "
ממשמרת ללא 

"מחליף

מפקח או בגין / מבוקש למחוק את ההוראות המאפשרות למזמין השירותים לקנוס את הקבלן בגין שעת היעדרות של עובד
.מדובר בקנסות חריגים ודרקוניים. כאמור בסעיפים, היעדרות מפקח

.תשלום התמורה הספציפית לקבלן בגין העובד הספציפי שלא הוצב באותה המשמרת-די באי, התייצבות-במצב של אי

אין שינוי במסמכי המכרז



אי תשלום לעובד "(פיצויים מוסכמים)' נספח ז48
"כחוק

 ימים לאחר שהקבלן קיבל על 30שלא תוקן בתוך "מבוקש להוסיף את המילים " אי תשלום לעובד כחוק"לאחר המילים 
".כך הודעה בכתב

מעדכנת המכללה את " אי תשלום לעובד כחוק"בהפרה של . מקובל באופן חלקי
: כך" מדידה"קריטריון ה

. למקרה"
 ימים לאחר שהקבלן 30רק  ככל שאי התשלום לא תוקן בתוך - במקרה הראשון 

.קיבל על כך הודעה בכתב
."יוטל כקנס מיידי (מהשני ואילך)בכל מקרה נוסף 

מצורפת טבלת ותק של עובדי הניקיון?מה הממוצע ותק של העובדים הקיימים במכללה11.1סעיף 49

על המציע לקבוע את סוג וכמות המכונות והציוד הנדרש לו כדי לעמוד בכל ?מה כמות המכונות הנדרשות ומה סוגן15.3סעיף 50
.התחייבויותיו לצורך אספקת השירותים המבוקשים בהתאם למסמכי המכרז

 להעסיק עובדים שמעוניינים להישאר במקום עבודתם וזאת על פי מחויביםאנו , פ ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון"עג   "נספח י51
לאור זאת חובה על מפרסם המכרז לפרסם את פרטי . הוראות צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי החל בענף הניקיון והאחזקה

או , וצבירת זכאות לימי הבראה, צבירת זכאות לימי חופשה, וותק העובדים כדי שנוכל לחשב את העלות הנוספת בגין וותק
.לחליפין לעבור לשיטת התחשבנות גב אל גב בנושא הוותק 

 לעיל49' ראו המענה לשאלה מס

, שואבי אבק , מפוח, מבקש לקבל פירוט המכונות והמיכון בו משתמש הקבלן הקיים מבחינת כמות וסוג מכונות שטיפהמפרט השירותים 52
'מטאטא מכני וכד

 לעיל50ראה תשובה לשאלה 

. לעיל2' ראו המענה לשאלה מסלמנקה ומחיר גבוה יותר לחצרן  ₪ 35-מבקש לעדכן למחירים שלא יפחתו מ, למנקה ולחצרן  אינם מציאותיים ₪ 31תעריף השכר תעריפי שכר53

הדרישה להצגת מפקח טרם זכיה במכרז אינה סבירה ואינה צריכה להוות מדד כלשהו לטיב ויכולת החברה לביצוע מפקח 54
/ מקובל בענף שמפקח .  אף עובד אינו ממתין להעסקה בעבודה שאינה מובטחת כשמועד תחילת העבודה אינו ידוע. העבודה

ניתן לקבוע שלכם הזכות לסרב לקבל מי , עובד יותאם למקום העבודה בהתאם לדרישות ובהתאם להתאמתו לתפקיד
.מהעובדים ותפקיד הזוכה לספק עובד המניח את דעתכם

. להלן58-59ראו עדכון המכללה בסעיפים 

האם ישנו הבדל בין ניקיון חדרי שירותים ? מדוע ישנו ציון איכות מיוחד לחברה אשר עבדה במוסדות להשכלה גבוהה       .א55
נבקש לאפשר הצגת מוסדות ? משרדי ממשלה לבין אלו של השכלה גבוהה /מבני ציבור/או משרדים וכיתות במוסדות חינוך, 

שירותי ניקיון צריכים להימדד לפי מתן השירות והרי ניקיון ריצוף וחדרי  . 14.2.1חינוך לכל הפחות כאמת מידה תחת סעיף 
אין כל סיבה להעניק ציון איכות גבוה יותר לחברה אשר מנקה דווקא . הוא אותו הניקיון בכל אתר – שירותים וכדומה 

.במוסדות להשכלה גבוהה מאחר ואין הדבר מעיד על איכות 

אופי הפעילות של מוסדות להשכלה גבוהה שונה . אין שינוי במסמכי המכרז
המוסד פעיל לאורך כל שעות היום ועד שעות הערב , ממוסדות אחרים

האוכלוסיה , כמו במוסדות חינוך למשל, ללא הפסקות מוגדרות, המאוחרות
חדרי לימוד ומשרדים וכן , בין היתר, הניקיון משלב, במכללה מגוונת מאוד

לאור אמור יתכן שוני בשעות העבודה ושעות . במכללה מתקיימים אירועים
ההתנהלות שונה מהמוסדות שצויינו בשאלה ולכן , לפיכך. הפעילות של המכללה

קיים יתרון לחברת נקיון בעלת ניסיון במתן שירותים איכותיים ומקצועיים 
.למוסד מסוג זה

מדוע המפקח צריך להוות גורם בציון האיכות כאשר כלל ? מדוע יש להציג את המפקח טרם הודעה למציע על זכייה        .ב56
ומה יהיה במקרה שהמפקח שהוצג לכם טרם ההודעה על זכיה יפסיק לעבוד במציע הזוכה ? אין זה מעיד על איכות החברה  

הרי ברור שניתן להציג מפקח מעולה ומרשים שלאחר הודעת הזכיה למציע הוא יוחלף מכל סיבה שהיא ? מכל סיבה שהיא 
במקרה והמפקח  )ולמכללה אין כל זכות לחייב את המפקח או את המציע כי הוא זה שיועסק מטעמי חוק חופש העיסוק 

.אין הדבר צריך להוות פרמטר איכות , לפיכך . (' או מסיבה בריאותית וכד, יחליט לעזוב את עבודתו

. להלן58-59ראו עדכון המכללה בסעיפים 

כמות תביעות נגד המציע מטעם , המלצות לקוחות , יש לשקול לשים בפרמטר האיכות מחזור כספי והיקפי עבודה         .ג57
ישנן  )חתך לקוחות ציבוריים המבקרים את החברה בכל הקשור לנוהל תקין ושמירה על זכויות עובדים , עובדיו וגורמי חוץ 

היערות מטעם לקוחות בכל הקשור על ,  (אינן ניגשות למכרזים ציבוריים – חברות אשר מתוך בחירה לא להיות מבוקרות 
.שמירת זכויות עובדי הניקיון באתרי הלקוח מטעם המציע וכדומה 

אין שינוי במכרז. למסמכי המכרז' המציע מופנה לנספח ח



 14על הקבלן להעביר לאישור המכללה את פרטי המפקח המוצע מטעמו בתוך :המכללה מורה על עדכון מסמכי המכרז בקשר לתחילת ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז כך58
ככל שהמכללה לא תאשר את . ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז

פרטי מפקח ,  ימי עבודה7בתוך , יעביר הקבלן לאישור המכללה, המפקח המוצע
ככל שלא הוסכם . חלופי וכן הלאה עד שיתקבל אישור המכללה למפקח המוצע

חודש ימים ממועד קבלת הודעת זכייה ימנה הקבלן את  (כולל)על מפקח עד 
זאת עד לקבלת אישור המכללה , המפקח האזורי להיות מפקח מטעמו במכללה

אי הצגת מפקח מאושר עד לאחר , על אף האמור. למפקח המוצע מטעמו
חודשיים ממועד קבלת הודעה זכייה מהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה 

להסכם ' או פיצוי מוסכם כמפורט בנספח ז/את המכללה בזכות ביטול ו
 חודשים 6המפקח המוצע יאושר תחילה לתקופת ניסיון של .  ההתקשרות

י עובדי הספק "תחילת מתן השירותים ע. ממועד תחילת מתן השירותים בפועל
.יהיו תוך חודשי וחצי מקבלת הודעת הזכיה (לרבות המפקח)הזוכה 

הסכם – למכרז '  לנספח ג8.2' לרבות סע, מסמכי המכרז עודכנו בהתאם לאמור
.התקשרות

- בשלב השני, לרבות השתתפות המפקח, ודרישה להצגת המפקח מטעם הקבלן"  מפקח שירותי ניקיון "4.11תנאי סף 59
פגישת היכרות

והדרישה " מפקח שירותי ניקיון "4.11המכללה מורה על הסרת תנאי הסף 
בהתאם מסירה את ,"פגישת היכרות"להצגת מפקח מטעם הקבלן בשלב השני 

.ממסמכי המכרז, חובת השתתפות המפקח בשלב זה
 14.2.2, 4.11'  מסמכי המכרז עודכנו בהתאם לשינוי כאמור לעיל לרבות סע

.תצהיר המציע– '  לנספח א6.7' למסמכי המכרז וסע
על הספק הזוכה להציג למכללה את המפקח העונה על , כי בכל מקרה, מובהר

לצורך קבלת ,  ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה14דרישות המכרז תוך 
.אישורה בכתב

ממלא המקום יהיה בעל ניסיון והשכלה זהים למפקח ובכל מקרה , ככל הניתן:הממכלה מורה על עדכון סיפא הסעיף כדלקמן1.4שירותים- ' נספח ב60
יהיה בעל ניסיון בניהול צוות עובדים ברמה הנדרשת לקיום התחייבוית הקבלן 

על הקבלן להעביר למכללה אישור בכתב אודות זהות הסגן . פ מסמכי המכרז"ע
.למפקח


