
התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

אנו מחויבים , פ ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון"ע- התחייבות לשמירה על זכויות העובדיםג"נספח י1

להעסיק עובדים שמעוניינים להישאר במקום עבודתם וזאת על פי הוראות צו ההרחבה 

לאור זאת חובה על מפרסם המכרז לפרסם . וההסכם הקיבוצי החל בענף הניקיון והאחזקה

צבירת זכאות לימי , את פרטי וותק העובדים כדי שנוכל לחשב את העלות הנוספת בגין וותק

או לחליפין לעבור לשיטת התחשבנות גב אל גב בנושא , וצבירת זכאות לימי הבראה, חופשה

.הוותק 

רשימת פרטי ותק של , מצורפת לקובץ מענה לשאלות הבהרה זה

.(ללא פרטים מזהים)העובדים הקיימים במכללה 

היקף העובדים , כי עקב נסיבות התפרצות נגיף הקורונה, יצוין

ידי המכללה -הקיימים במכללה הינו פחות מן ההיקף המוערך על

.לתקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה

להסכם ' נספח ב2

(מפרט שירותים)

באיזה מבנה החלונות ? מבקש לקבל פרוט באיזה מבנים יש חלונות הגבוהים– ניקוי חלונות 

היכן נדרש וניתן להשתמש  ? מה גובה החלונות? אינם נפתחים ונדרש ניקוי חלונות חיצוני 

ומבקש לקבל היקף ? האם יש עוגנים בכל המקומות? היכן נדרש סנפלינג?  בבמת הרמה

החלונות הגבוהים לניקוי בכל מבנה

ניקוי החלונות  שהגישה אליהם דורשת אמצעים מיוחדים כגון 

אין להתייחס לנושא ניקוי . יני יתומחר בנפרד'ג/סולמות/סנפלינג

.'בשלב הגשת הצעת המחיר לפי נספח א, החלונות כאמור

להסכם ' נספח ב3

(מפרט שירותים)

. שעות8. טעות סופר שעות במשמרת6כל עובד עובד  ' האם בבניין ווסטון בימי ו- פירוט שעות

להסכם ' נספח ב4

(מפרט שירותים)

מבקש לקבל פירוט המכונות והמיכון בו משתמש הקבלן הקיים מבחינת כמות וסוג - ציוד

'מטאטא מכני וכד, שואבי אבק , מפוח, מכונות שטיפה

כמות וסוג הציוד הנדרש על מנת לספק את השירות המיטבי למכללה 

ובלבד שאינם נופלים מהציוד המפורט בנספח , נתון להחלטת הספק

.(מפרט השירותים)להסכם ' ב

להסכם ההתקשרות '  בנספח א10-  ו9, 3.2המציע מופנה לסעיפים ?"גב אל גב"מהם הרכיבים המשולמים לספק כללי5

(הצעת המחיר)

1' ראה התייחסות לשאלה מס.נבקש לקבל פירוט של ותק העובדיםכללי6

אחרי , למשל)סגן מפקח בשעות שבהן המפקח אינו עובד / ש"האם יש צורך בנוכחות אחמ

?(16:00השעה 

'  ולסעיף הגדרת תפקיד המפקח בנספח ב1.4המציע מופנה לסעיף 

. (מפרט השירותים)להסכם ההתקשרות 

מ "או מ/כי בכל מקום שבו נעשה שימוש במונח סגן מפקח ו, מובהר

הכוונה הינה לאותו בעל תפקיד הקבוע - או אחראי משמרת /מפקח ו

(להסכם' נספח ב) למפרט 1.4בסעיף 

.(הצעת מחיר)להסכם ההתקשרות '  בנספח א8ראה סעיף . לא?האם שעות עבודתו הן לגביה, אם כן

לגבי שעות נוספת המציע . במכללה לא עובדים בשבתות וחגים?שבת/ חג/ מהי התמורה לקבלן בגין שעות נוספותכללי8

(הצעת מחיר)להסכם ההתקשרות '  בנספח א9מופנה לסעיף 

מפרט )להסכם ההתקשרות '  בנספח ב1.4המציע מופנה לסעיף ?האם עובד ניקיון יכול לשמש כממלא מקום המפקחכנס ספקים9

(השירותים

.(סנפלינג/ ניקיון הכולל מנוף)בכנס הספקים דובר על ניקוי חלונות הבניינים הגבוהים 

?האם הקבלן יידרש לנקות את חלונות הבניינים       .א                  

?(כמה פעמים בשנה)מהי תדירות ניקיון החלונות הנדרש         .ב                  

גב אל "ישולמו לקבלן בשיטת , והאם העלויות הכרוכות בניקיון האמור        .ג                  

?"גב

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו01/2021מכרז פומבי 

מענה המכללה לשאלות הבהרה 

כללי

 (טבלת מפרט הניקיון) 17'  וכן ראה ס2' ראה התייחסות לשאלה מסכנס ספקים

(מפרט השירותים)להסכם ההתקשרות ' בנספח ב

7

10
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אך לא , בכנס הספקים נשאלה שאלה האם ישולם לקבלן בגין שעות ההפסקה של העובדיםכנס ספקים11

.נודה לתשובתכם. ניתנה תשובה

 שעות ובלבד שהפסקות של צוות העובדים 8המכללה משלמת עבור 

יהיו סבירות

משמדובר , זאת. לאחר זכייה במכרזנבקש כי פרטי איש הקשר יועברו אל מזמין השירות רק 3סעיף מסמכי המכרז12

בתפקיד ייחודי למכרז בהיקף של משרה מלאה אשר המציע יכול למנות ולהעסיק בשורותיו 

.רק לאחר היוודע על זכייה במכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

– שבת / בחירות/ חג/ בשעות נוספות- נבקש כי ככל ויתבקשו השירותים במקרים חריגים 9סעיף הסכם התקשרות13

?"גב אל גב"ישופה הקבלן 

 לעיל8' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב14

(מפרט שירותים)

/ מנקה) 10סעיף 

(חצרן

שהינו בעל רישיון עבודה , "החצרן"נבקש להעלות את תעריף שכרו השעתי של מקצוע 

כי יהיה קושי רב לגייס עובד לתפקיד זה , יוער. ולהשוות את שכרו לשכר בשוק, בגובה

.לשעה ₪ 31בתעריף שכר של 

אין שינוי במסמכי המכרז

להסכם ' נספח ב15

(מפרט שירותים)

כמות חומרי הניקוי הדרושים על מנת לספק את השירות המיטבי .נבקש לקבל פירוט של כמויות חומרי הניקיון החודשי15

ובלבד שהקבלן יעמוד בכל , למכללה נתון להחלטת הספק

.פי ההסכם לשביעות רצון המכללה-התחייבויותי על

להסכם ' נספח ב16

(מפרט שירותים)

 לעיל4' ראה התייחסות לשאלה מס.סוג המכונות המבוקש+ נבקש לקבל פירוט של כמויות מכונות השטיפה 15.3

להסכם ' נספח ב17

(מפרט שירותים)

המכללה תהא , ככל שיהא בכך צורך בהתאם לשיקול דעת המכללה?האם יסופק משרד למפקח במכללה לצורך ביצוע עבודתו(מפקח)נספח ב 

רשאית להקצות לקבלן הזוכה משרד בחצרי המכללה לצורך ניהול 

ענייניה השוטפים של ההתקשרות

להסכם ' נספח ב18

(מפרט שירותים)

האם אפשרי שזה יהיה אחד מעובדי - נדרש למנות סגן מפקח ממלא מקום של המפקח 1.4

?הניקיון 

 לעיל9' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב19

(מפרט שירותים)

.לא נדרש?האם נדרש לספק מוצרי נייר, מעבר לנוזלים- חומרים15

להסכם ' נספח ב20

(מפרט שירותים)

האם אפשר ? מצוין במפרט שיש לעשות פעמיים בשנה ניקוי חיצוני של חלונות- ניקיון חלונות17

?לקבל מפרט מקצועי של מבנה החלונות

 לעיל2' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב21

(מפרט שירותים)

כמה - במכרז רשום שיש לנקות שטיחים- בסיור נאמר שהשטיחים יוחלפו לרצפות- שטיחים17

?או שזה יתבטל עד תחילת העבודה של הזוכה? ר"מ

.צפוי להתבטל בחודשים הקרובים

האם המציע בהליך הגשת הצעות המחיר צריך למלא את הפרטים ולחתום - הסכם התקשרות2.2מסמכי המכרז22

?או מדובר רק לאחר זכייה? במקומות רלוונטים בהסכם

על כל המציעים להשלים בכתב את ,  למסמכי המכרז2.2' בהתאם לס

+ חתימה )כל פרטיהם במבוא להסכם ולחתום במקום המיועד לכך 

.ד"י עו"תאומת חתימת המציע ותאושר ע, כאשר נדרש. (חותמת

 לעיל1' ראה התייחסות לשאלה מסנודה לקבלת נתוני ותק העובדים הקיים- ותק עובדים2311

במכללה יש קפיטריה . המכללה אינה מסבסדת ארוחות לעובדים?האם יש הסדר ארוחות לעובדי המכללה- ארוחותכללי24

.המציעה מזנון חם וקר

אין שינוי במסמכי המכרזנבקש להפוך להדדי5.4- ו 5.3הסכם התקשרות25

אין שינוי במסמכי המכרז".על פי דין"ובמקומה לכתוב את המילים " בלעדית"נבקש למחוק את המילה 7.2הסכם התקשרות26

אין שינוי במסמכי המכרז.נבקש למחוק את הסעיף14.5הסכם התקשרות27
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או: "וכן נבקש למחוק את המילים, "על פי דין"אחרי המילה אחראי נבקש להוסיף את המילה 19.1הסכם התקשרות28

".עקפה

: יהיה כדלקמן19.1נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל באופן חלקי

בגוף או , אובדן או נזק, לכל פגיעהעל פי דין הקבלן יהיה אחראי "

או לצד /או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו למכללה ו, ברכוש

או כל מי מטעמו תוך כדי או /עובדיו ו (אך לא רק)לרבות , שלישי

בקשר עם מתן השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או 

או שהאחריות ; לרבות עובדיו, מחדל של הקבלן או של מי מטעמו

לאובדן או לנזק מוטלת על הקבלן על פי ההסכם או על פי , לפגיעה

".דין

על כל , מיד עם דרישה ראשונה, יפה את המכללה או מי מטעמה: "נבקש למחוק את המילים19.3הסכם התקשרות29

וכן נבקש למחוק ." וכן, הוצאה או הפסד שהקבלן אחראי להן כאמור, נזק, אובדן, פגיעה

ט "ושכ"בסוף הסעיף לאחר המילה . מיד עם דרישתם הראשונה"בהמשך המשפט את המילים 

.("בסכום סביר)"נבקש להוסיף את המילים " ד"עו

אין שינוי במסמכי המכרז

"ד"ט עו"שכ"וכן להוסיף לאחר המילים " מיד עם דרישת המכללה: "נבקש למחוק את המילים16.3הסכם התקשרות30

כל שיפוי: "וכן בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המשפט כדלקמן" בסכום סביר: "את המילים

,או תביעה כאמור/כפוף לפסק דין חלוט ובלבד שהמכללה הודיעה לקבלן מיד על כל דרישה ו

או מסמך בקשר עם ההליך כאמור והמכללה/שיתפה עם הקבלן פעולה והעבירה לו כל מידע ו

".לא התפשרה ללא קבלת אישור בכתב מהקבלן

: יהיה כדלקמן16.3נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל באופן חלקי

ייקבעו על ידי בית משפט או כל טריבונל , היה ועל אף האמור לעיל"

, כי קיימים יחסי עובד ומעביד כאמור, או ייטענו, שיפוטי אחר

וכתוצאה מכך ייגרמו למכללה או למי מטעמה הוצאות כספיות או 

בתוך , הקבלן ישפה את המכללה או את מי מטעמה, נזקים אחרים

בגין כל הוצאה ונזק ,  דרישת המכללהפרק זמן סביר לאחר קבלת

המכללה תודיע לקבלן . ד"ט עו"לרבות הוצאות משפטיות ושכ, כאמור

או דרישה כאמור בסעיף זה בתוך פרק זמן סביר /על כל תביעה ו

. לאחר קבלתה אצל המכללה ולא תמנע מהקבלן להתגונן במסגרתה

. ד שלא עוכב מועד ביצועו"שיפוי כאמור בסעיף זה הינו בכפוף לפס

המכללה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע , מבלי לגרוע מהאמור

כל , ולפי כל הסכם אחר קיים ביניהם, ממנה לקבלן לפי הסכם זה

או /ו (של הקבלן)או לעובדיו /סכום שהמכללה תידרש לשלם לקבלן ו

פי הסכם זה -או סיום העסקתם על/למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו

"מכוח החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת

בשורה השלישית לסעיף נבקש". לבדו"בשורה הראשונה לסעיף נבקש למחוק את המילה 9.1הסכם התקשרות31  

ישיר"נבקש להוסיף את המילה " בקשר"לאחר המילה , "או/עקב ו"למחוק את המילה  "

.אין שינוי במסמכי המכרז. לא ברור לאיזה סעיף הכוונה

ובמקום זאת נבקש לרשום את" קיום התחייביותיו לפי הסכם זה: "נבקש למחוק את המילים21.1הסכם התקשרות32

"כיסוי נזקי המכללה שהינם באחריות הקבלן בכפוף להוראות הסכם זה: "המילים

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרזנבקש למחוק את הסעיף23.1הסכם התקשרות33

כי במקרה שבו יפר הקבלן את , מובהר. אין שינוי במסמכי המכרז.נבקש לקבל התראה בכתב זמן סביר מראש לפני ביטול ההסכם23.4+26.1הסכם התקשרות34

תינתן לקבלן התרעה בגין כך , ההסכם הפרה שאינה יסודית

בתוך פרק , או הדרוש תיקון/או הליקוי ו/ואפשרות לתקן את ההפרה ו

זמן סביר
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בשורה". מיד עם דרישתה הראשונה"בשורה הראשונה לסעיף נבקש למחוק את המילים 9.2הסכם התקשרות35  

כל שיפוי כפוף". (בסכום סביר)"נבקש להוסיף את המילים " עורכי דין"השניה לאחר המילים   

או תביעה כאמור/לפסק דין חלוט ובלבד שהמכללה הודיעה לקבלן מיד על כל דרישה ו , 

או מסמך בקשר עם ההליך כאמור והמכללה/שיתפה עם הקבלן פעולה והעבירה לו כל מידע ו  

."לא התפשרה ללא קבלת אישור בכתב מהקבלן

.אין שינוי במסמכי המכרז. לא ברור לאיזה סעיף הכוונה

מעבר לכך אין שינוי במסמכי .  להלן99ראה התייחסות לשאלה נבקש למחוק את הסעיף25הסכם התקשרות36

המכרז

:כדלקמן'  א26.3נבקש להוסיף סעיף חדש שמספרו יהיה 26.3הסכם התקשרות37

, יחול שינוי נסיבות כלשהו, ככל ובמועד כלשהו, למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה"

לרבות עקב הגבלות )או הנחיות רשות מוסמכת כלשהי /ובכלל זה יחול שינוי עקב הוראות ו

או הנחיות משטרת ישראל /ו, כלשהן שיוטלו מכוח תקנות ממשלת ישראל או משרד הבריאות

או /אשר יגביל את האפשרות של הקבלן ו, (או עקב שינויים במצב הביטחוני במדינת ישראל/ו

מוסכם כי הדבר לא יהווה הפרה של הוראות , (כולם או חלקם)עובדיו לספק את השירותים 

".הסכם זה

אין שינוי במסמכי המכרז

ככל והמכללה, למרות כל האמור בהסכם זה: "בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המשפט27.1הסכם התקשרות38

או לקזז מהתמורה לקבלן היא תהיה רשאית לעשות כן/רשאית על פי הסכם זה לנכות ו

". ימים מראש7ובלבד שהודיע בכתב לקבלן על רצונה לעשות לפחות 

: המעודכן יהיה כדלקמן27.1נוסחו של סעיף , מקובל באופן חלקי

לעכב ולגבות כל סכום המגיע לה , המכללה תהיה רשאית לקזז"

על פי , על פי ההסכם, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמכללה, מהקבלן

וזאת לאחר מתן הודעה על , הסכם אחר שנערך ביניהם או על פי דין

.בהתאמה, העיכוב או הגביה,  ימים קודם לקיזוז7כך לקבלן 

:בסיפא של הסעיף יתווספו המילים, עם זאת. הבקשה אינה מתקבלתנבקש למחוק את הסעיף24.1הסכם התקשרות39

".לאחר מתן זכות טיעון למציע"

להסכם ' נספח ב40

(מפרט שירותים)

האם ? ו רכובות/ האם הקבלן נדרש לספק מכונות שטיפה ידניות או- מיכון חשמלי נדרש15

?נדרשת מכונה לניקוי שטיחים למרות שלהבנתנו מחליפים את השטיחים בכיתות

  לעיל21-  ו4' ראה התייחסות לשאלות מס

והמפקחים שיש לי ? איך אני יכולה לתת שם של מפקחת שתעבוד אם נזכה כשעוד לא זכינו4.11מסמכי המכרז41

היום גם אם באזור המרכז עדיין מפקחים במקומות אחרים ולא מחכים שאשבץ אותם בעבודה

 לעיל12' ראה התייחסות לשאלה מס

מעבר לתוספת ,לוותק העובד השפעה קרדינלית על רכיבי מפתח בערך השעה , כידועכללי42

הואיל ובעת חילופי . כדוגמת ימי הזכאות להבראה וימי חופשה, השעתית הקבועה בגין הוותק

נבקש , חיי המעשה כי חלק ניכר מעובדי הניקיון עתידים להישאר במקום עבודתם, מעסיקים

ב בהסכם .7ראה בהקשר זה את הוראה  ? לדעת מהו הותק הנוכחי של עובדי הניקיון 

.7035/13' קיבוצי בענף הניקיון מס

 לעיל1' ראה התייחסות לשאלה מס

וזאת בזמן שידוע  כי ההיצע והזמינות  , ₪31 השכר המינימלי המוגדר בכתב המכרז הוא  כללי43

של עובדי ניקיון ישראלים חוקיים נמצא בחסר משמעותי ומתמיד בכל רחבי הארץ ובדגש על 

ולהימנע ככל שניתן , אנו סבורים כי  על מנת לגייס ולשמר עובדים ראויים. יפו-אזור תל אביב

.יש לשלם לעובדים שכר ראוי ואטרקטיבי מעל לשכר הנהוג, מתחלופת עובדים

אין שינוי במסמכי המכרז

 לעיל22' ראה התייחסות לשאלה מס?יש לחתום על הנספחים רק לאחר זכייה, למען הסר ספק'יג' יב' נספח יא44

להסכם ' נספח ב45

(מפרט שירותים)

 לעיל2' ראה התייחסות לשאלה מס ?3בזגוגיות בגובה בבניין / מי מטפל כיום בתקרת הזכוכית17

להסכם ' נספח ב46

(מפרט שירותים)

להסכם ' בנספח ב (טבלת מפרט הניקיון) 17' המציע מופנה לס?מה תדירות ניקיון המשרדים בקומת ההנהלה17

(מפרט השירותים)ההתקשרות 



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

להסכם ' נספח ב47

(מפרט שירותים)

דגם המכונה הדרוש על מנת לספק את השירות המיטבי למכללה ?מה דגם מכונת השטיפה15.3

.נתון להחלטת הספק

להסכם ' נספח ב48

(מפרט שירותים)

סוג השואב הדרוש על מנת לספק את השירות המיטבי למכללה נתון ?"מכונה לשאיבת בדלי סיגריות"לאיזה שואב התכוונתם בסעיף 15.3

.להחלטת הספק

להסכם ' נספח א49

(הצעת מחיר)

(נספח הצעת מחיר)להסכם ההתקשרות ' המציע מופנה לנספח א?" גב אל גב"האם ישנם רכיבים נוספים מעבר למחלה ונסיעות שישולמו 3.2

להסכם ' נספח ב50

(מפרט שירותים)

.הספק?המכללה או הספק הזוכה? מי מממן את עלויות הבדיקות הרפואיות הנדרשות בסעיף16

 לעיל1' ראה התייחסות לשאלה מס.אנא העבירו את נתוני הותק של עובדי הקבלן הקיימים באתר10.7הסכם התקשרות51

להסכם ' נספח א52

(הצעת מחיר)

(נספח הצעת מחיר)להסכם ההתקשרות ' המציע מופנה לנספח א?האם שעות נוספות במידה ויבוצעו כאלו ישולמו בתעריף נפרד9

להסכם ' נספח ב53

(מפרט שירותים)

- 43מצבת העובדים המוגדרת כמינימלית אינה תואמת לתקני העבודה המבוקשים בעמוד 2

.אנא הבהירו

 עובדים 21מצבת העובדים המינימלית הנדרשת הינה . טעות סופר

(כולל המפקח)

אבקש לדעת – פ ההסכם הקיבוצי עובדי ניקיון מקבלים השוואת תנאים למקום "מאחר ועכללי54

מהי עלות , במידה וכן? האם עובדי המכללה האקדמית מקבלים ארוחות או סבסוד ארוחות

מול מי מתבצעת ? האם מגולם לעובד ומה גובה השתתפות העובד? מ"הארוחה ללא מע

?ההתחשבנות על הארוחות

 לעיל24' ראה התייחסות לשאלה מס

האם המזמין ישלם בעבור זמני ההפסקה ? האם זמני העבודה כוללים זמן הפסקה לעובדכללי55

?לעובדים

 לעיל11' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב56

(מפרט שירותים)

במכללה מתקיימים כנסים ואירועים ולעיתים נדרשים לתגבור צוות .שעות ומועדים- אנא העבירו אומדן לתגבורים נדרשים8

אין תכנית סדורה מראש ולכן על הספק להיות בעל . עובדי הניקיון

 9.3' ראה ס)יכולת לתת לכך מענה ולספק תגבור בהתראה מראש 

(להסכם ההתקשרות

להסכם ' נספח ב57

(מפרט שירותים)

נבקש שלא , התחלופה בענף הניקיון מכורח המציאות היא תחלופה גבוהה, שאינו מידתי' ס9.2

.להשית עלות חפיפה על הקבלן

המכללה מצפה שמצבת כוח האדם של הספק תהיה קבועה ככל 

.הניתן וככל שהדבר נתון לשליטתו

להסכם ' נספח ב58

(מפרט שירותים)

 לעיל4' ראה התייחסות לשאלה מס.אנא פרטו דגמי מיכון נדרשים15

להסכם ' נספח ב59

(מפרט שירותים)

 לעיל2' ראה התייחסות לשאלה מס.אנא פרטו בנינים להם נדרש סנפלינג חיצוני לניקוי החלונות

- הסכם ' נספח גהסכם התקשרות60

11.3

.השאלה אינה ברורה?ל"חשכהאם המכרז כפוף לחוקי  - 24' עמ

להסכם ' נספח א61

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.1- מחיר 

.כן?האם כלל העובדים מקבלים שכר זה,  31₪ של שכר בסיסלגבי הגדרת  - 33' עמ

להסכם ' נספח א62

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.1- מחיר  

נבקש שיוגדר שכר בסיס ,  31₪עבור עובדי ניקיון וחצרנים הוגדר שכר בסיס של  - 33' עמ

עבור מפקח ושכר בסיס עבור סגן מפקח

נספח הצעת )להסכם ההתקשרות '  בנספח א8המציע מופנה לסעיף 

(מחיר

להסכם ' נספח א63

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.1- מחיר  

בחלוקה , נבקש לקבל רשימת תאריכי תחילת עבודה של כלל העובדים-  ותק - 34' עמ

לתפקידים ובניינים במידת האפשר

 לעיל1' ראה התייחסות לשאלה מס



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

להסכם ' נספח א64

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.2- מחיר  

 גב אל גב ישולמו כל רכיבי השכר ימי מחלהמבקשים לוודא שבמעמד תשלום  - 36' עמ

הסוציאליים

 במסמכי המכרז 35-36תשומת לב המציעים מופנית לעמודים 

-הקובעים ביחס לימי מחלה כי הם מהווים רכיבי שכר אשר ישולמו על

בגין "וכי  (ולאחר הצגת אסמכתאות מתאימות" גב אל גב")פי הביצוע 

קרן , פיצויים, פנסיה)רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים 

".(השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי

להסכם ' נספח א65

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.2- מחיר  

מענק , שי לחג, מחלה-   גב אל גבמבקשים לוודא שהרכיבים הבאים ישולמו - 36' עמ

מצויינות

נספח )להסכם ההתקשרות '  בנספח א3.2המציע מופנה לסעיף 

.(הצעת מחיר

להסכם ' נספח א66

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.2- מחיר  

האם ? כולם מגיעים בתחבורה ציבורית? כיצד העובדים מגיעים כיום-   נסיעות - 36' עמ

?קיימת הסעה מסודרת כיום

העובדים מגיעים באופן עצמאי

להסכם ' נספח א67

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.2- מחיר  

נספח הצעת )להסכם ההתקשרות '  בנספח א9הספק מופנה לסעיף ?האם ישולם בנפרד או שנדרש לכלול זאת בהצעת המחיר- שעות נוספות  - 36' עמ

(מחיר

להסכם ' נספח א68

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

3.3- מחיר  

נבקש שעלות הפיקוח , הצעת המחיר מתייחסת לעלות עובדי ניקיון וחצרנים - 37' עמ

תהיה בנפרד לטובת השוואה הוגנת בין המציעים (סגן מפקח+מפקח)

נספח הצעת )להסכם ההתקשרות '  בנספח א8המציע מופנה לסעיף 

(מחיר

להסכם ' נספח א69

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

8- מחיר  

מהי רמת הסיווג ומהי - במידה וכן ?  מסוים לעובדי הניקיוןסיווג בטחוניהאם נדרש   -38' עמ

?העלות

.לא נדרש

להסכם ' נספח א70

(הצעת מחיר)

הצעת ' נספח א

8- מחיר  

התקנת שעון נוכחות היא על חשבון המציע. לא?האם קיים שעון נוכחות באתר- ציוד ומיכון   -38' עמ

להסכם ' נספח ב71

(מפרט שירותים)

ממלא מקום המפקח יכול להיות מאחד /האם סגן המפקח-  ממלא מקום המפקח - 42' עמ10- מפרט ' נספח ב

-16:00- מהן שעות העבודה שלו ? מה המצב כיום? מעובדי הניקיון הקיימים במשמרת ערב

?מהו התעריף השעתי עבורו? 15:00-22:00 או 22:00

 לעיל18-  ו9' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב72

(מפרט שירותים)

מהו - במידה וכן ? האם אתם מרוצים מהפיקוח והייתם רוצים שיישאר-  מפקח - 42' עמ10- מפרט ' נספח ב

?הוותק והשכר הנוכחי

 4.11תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים . השאלה אינה רלוונטית

 (תצהיר המציע)למסמכי המכרז '  לנספח א6.7-למסמכי המכרז ו

להציג ולפרט בהצעתו מראש מיהו , בין היתר, המחייבים את המציע

המפקח המוצע מטעמו לצורך מתן השירותים למכללה בפועל

להסכם ' נספח ב73

(מפרט שירותים)

סגן +מפקח)נבקש שהצעת מחיר עבור פיקוח ? מהו התעריף השעתי עבורו-  מפקח - 42' עמ10- מפרט ' נספח ב

תהיה בנפרד (מפקח

 לעיל68' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב74

(מפרט שירותים)

 לעיל11' ראה התייחסות לשאלה מס?האם משולמות הפסקות לעובדי הניקיון-  הפסקות - 43' עמ10- מפרט ' נספח ב

להסכם ' נספח ב75

(מפרט שירותים)

  לעיל15'  ראה התייחסות לשאלה מס?האם ניתן לקבל סוגים והערכת כמות חודשית - חומרי ניקוי   -44' עמ10- מפרט ' נספח ב

להסכם ' נספח ב76

(מפרט שירותים)

.לא נדרשנבקש לוודא שלא נדרש לספק- טואלטיקה   -44' עמ10- מפרט ' נספח ב

להסכם ' נספח ב77

(מפרט שירותים)

? האם זאת המכונת היחידה, בסיור הייתה מכונת שטיפה רכובה אחת-  ציוד ומיכון - 44' עמ10- מפרט ' נספח ב

האם היא נכנסת ? האם היא נותנת מענה לכלל הבניינים? מאיזה סוג המכונה הקיימת

?במעלית

  לעיל4' ראה התייחסות לשאלה מס

להסכם ' נספח ב78

(מפרט שירותים)

האם ? האם נדרש לספק לכלל העובדים נעלי עבודה או רק לחצרנים- ציוד ומיכון   -44' עמ10- מפרט ' נספח ב

?החצרנים נדרשים בביגוד נוסף

מפרט )להסכם ההתקשרות '  בנספח ב14המציע מופנה לסעיף 

(השירותים

להסכם ' נספח ב79

(מפרט שירותים)

למה צריך , יש מעט שטיחים , מצויין ברשימת ציוד מכונה לשטיחים - ציוד ומיכון   -44' עמ10- מפרט ' נספח ב

?מכונה 

מכונה לשטיפת שטיחים הינה לשיקול דעת המציע

להסכם ' נספח ב80

(מפרט שירותים)

מבקשים לוודא שניקוי חלונות בגובה יתומחר בנפרד בהמשך כפי - ניקיון רבעוני  -48' עמ17- מפרט ' נספח ב

שנאמר בסיור

 לעיל2' ראה התייחסות לשאלה מס



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

אין שינוי במסמכי המכרז.מבוקש לקבוע כי זכות סיום ההתקשרות תהיה הדדית ותינתן גם לקבלן5.2-5.4הסכם התקשרות81

בכפוף להוראות ): "מבוקש להוסיף, "בתוך שני ימי עבודה ממועד הדרישה"לאחר המילים 10.6הסכם התקשרות82

".(2001-א"תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

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

.בהחלפתו

אין שינוי במסמכי המכרז.מבוקש לתקן את הסעיף כך שהמכללה תישא בעלויות רואה החשבון שתמנה

אינה מתיישבת עם , לפי דרישתה, דרישה כי המכללה תמנה רואה חשבון על חשבון הקבלן

הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ועלולה לפגוע ברווח הקבלני של הקבלן 

.(הנמוך ממילא)באופן שיוריד עוד יותר את מתח הרווחים שלו 

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

במסגרת הצעתו

, ח כי ההפרות עליהן הצביעה המכללה"מתבקש כי הקבלן ימציא למכללה אישור רו, לחלופין

.תוקנו

אין שינוי במסמכי המכרז

בהתאם לשאלת ההבהרה לגבי סעיף )" ח"ט לרו"בצרוף שכ"מבוקש למחוק את המילים 14.5.2הסכם התקשרות84

.( לעיל14.5.1

אין שינוי במסמכי המכרז

-ז"תשע, לחוק מוסר תשלומים לספקים (א)4בהתאם להוראות סעיף )מבוקש להוסיף סעיף 

תזכה את החברה בתוספת הפרשי , עיכוב בתשלום התמורה לחברה: "בנוסח כדלקמן (2017

גם בתוספת ריבית פיגורים ,  ימים ממועד תשלום התמורה30ובחלוף , הצמדה וריבית

.".(לחוק פסיקת ריבית והצמדה (ב)5בהתאם למשמעות המונח בסעיף )

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

. להסכם18.4לסעיף 

לעיל חלות  (א)4הוראות סעיף , לחוק (ב)4כי בהתאם להוראות סעיף , בהקשר זה יוער

כפי שמתקיים , במקום בו היה לגוף המזמין עדיפות בעיצוב תנאי החוזה אל מול הספק

אין להתנות על הוראות החוק דלעיל ,  לחוק7בהתאם להוראות סעיף , כמו כן. במקרה דנן

.אלא לטובת הספק

מכל מקום ומבלי לגרוע . השאלה אינה ברורה ולכן לא ניתן להשיב

לא ברור על איזו התניה על הוראות חוק , מכל טענה של המכללה

. מדובר2017-ז"תשע, מוסר תשלומים לספקים

יופחת כל סכום המגיע למכללה , לאחר שאושר, מהחשבון"מבוקש למחוק את המילים 

".מהקבלן על פי ההסכם או על פי דין

אין שינוי במסמכי המכרז

הקבלן יוכל לערער על : "מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט, לחילופין בלבד

ההפחתה ככל ונמצא שהיא אינה מוצדקת והמכללה מתחייבת לשמוע את טענותיו והסבריו 

ובנוסף לקבוע כי הפחתת כספים לחברה כאמור בסעיף תיעשה רק , ."טרם ביצוע ההפחתה

 (צ"ראשל)א "בהתאם לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת, שכן, במקרים קיצוניים ביותר

, מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 35083-12-14

במקרים של קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח 

שימוש בזכות שכזו נגד נותן השירותים , אדם דוגמת השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

.תיעשה רק במקרים קיצוניים

אין שינוי במסמכי המכרז

ולרשום במקומן את , "תוך כדי או בקשר: "בשורה השלישית מבוקש למחוק את המילים

".עקב"המילה 

. לעיל28' ראו המענה לשאלה מס

יש להטיל על הקבלן אחריות רק בגין נזקים שלגביהם יש קשר סיבתי בין שירותי הקבלן לבין 

בעוד , אינם מקיימים קשר סיבתי זה" תוך כדי או בקשר"המונחים , דא עקא. הנזקים שנגרמו

.כן מקיים את הקשר הסיבתי"  עקב"שהמונח 

. לעיל28' ראו המענה לשאלה מס

:  מבוקש להוסיף את המילים" או נזק כאמור/בגין אובדן ו"לאחר המילים , בשורה השישית. 1

.".או בזדון/או מי מטעמה ברשלנות ו/ידי המכללה ו-למעט אם הנזק נגרם על"

נוסח הסעיף הוא סטנדרטי וכבר מציין . אין שינוי במסמכי המכרז

.הסתייגות כללית של זדון

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

14.5.1הסכם התקשרות83

רבתי 18הסכם התקשרות85

18.2הסכם התקשרות86

19.1הסכם התקשרות87

20.8הסכם התקשרות88



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

, היות,  מסך שווי ההתקשרות5%-מבוקש לקבוע כי בכל מקרה סכום הערבות לא יעלה על כ21.1

ערבויות : פרק משני)מ בנושא ערבויות " להוראות התכ2.3.2.7.3ובהתאם לאמור בסעיף 

תידרש , בהתקשרויות בתחומי ניקיון, (7.5.1.1: מספר הוראה, ערבויות: תת פרק, והצמדה

אלא , מ"כולל מע,  משווי ההתקשרות או אומדנה5%מקבלן שירות ערבות ביצוע בשיעור של 

אם נרשמו בפרוטוקול על ידי ועדת המכרזים נימוקים מיוחדים להגדלת שיעור הערבות עד 

.10%לשיעור של 

פסקה ראשונה

מבוקש לקבוע כי חילוט הערבות יהיה לאחר הפרת התחייבות יסודית של הקבלן בקשר עם 21.3הסכם התקשרות90

חילוט הערבות מעבר לגובה תקרת החיוב , שכן, מתן השירותים ועד לכדי גובה הנזק שנגרם

וזאת בניגוד לדין , (שכן מתח הרווחים של הספק נמוך)עלול להכניס את הקבלן לחוזה הפסד 

לרבות החובות ,  בפרט2011-ב"תשע, בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

.החלות על מזמין השירות בהקשר זה

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.מבוקש למחוק את הסעיף

, מדובר למעשה בקנס שלא הוחלט מראש מה תמורתו ובגין איזו הפרה בדיוק הוא יוטל

היא אינה עולה בקנה אחד עם , כך למשל. ומשכך הערה זו איננה תקפה מבחינה משפטית

ממנו עולה כי על , 1970-א"תשל, (תרופות בשל הפרת חוזה)לחוק החוזים  (א)15סעיף 

פיצויים מוסכמים להיקבע ביחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה 

.כתוצאה מסתברת של ההפרה

אין שינוי במסמכי המכרז

מבוקש לכל הפחות לקבוע כי גובה הפיצוי שיינתן למזמין לא יעלה על הרווח הקבלני , לחלופין

.של הקבלן ממתן השירותים

אין שינוי במסמכי המכרז

: יהיה כדלקמן23.3נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל".כדין"מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילה 23.3הסכם התקשרות92

אם , מוסכם במפורש כי המכללה לא תהיה אחראית לשום נזק כספי"

".כדיןלקבלן כתוצאה מהפסקת ההסכם , ייגרם כזה

מבוקש לקבוע כי ביטול הסכם ההתקשרות יהיה לאור הפרה יסודית של ההסכם ולאחר 23.4.1-23.4.2הסכם התקשרות93

והקבלן לא תיקן את ההפרה ,  ימים מראש טרם הביטול30שתינתן לקבלן הודעה בכתב של 

.היסודית בפרק זמן זה

. לעיל34' ראו המענה לשאלה מס

 30מבוקש לקבוע כי ביטול ההסכם במצב זה יהיה לאחר שתינתן לקבלן הודעה בכתב של 23.4.3הסכם התקשרות94

.והקבלן לא נקט באמצעים לתיקון המצב בפרק זמן זה, ימים מראש טרם הביטול

, ההתראה כאמור בסעיף זה בהסכם תינתן למשך פרק זמן סביר

.בהתאם לנסיבות

מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי קיזוז או עיכוב כספים לחברה יעשה רק במקרים קיצוניים 23.5הסכם התקשרות95

-35083-12 (צ"ראשל)א "בהתאם לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת, שכן, ביותר

במקרים של , מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 14

קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת 

שימוש בזכויות אלו נגד נותן השירותים יעשה רק , השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

.במקרים קיצוניים

אין שינוי במסמכי המכרז

מבוקש למחוק את ההוראה לפיה הזוכה ישא בתשלום פיצוי מוסכם בגובה ערבות הביצוע 

מדובר בהוראה לא סבירה אשר מימושה עולה על הרווח הקבלני של , שכן, כאמור בסעיף

ואשר תכניס את הזוכה לחוזה הפסד בניגוד לדין , (הנמוך ממילא)הזוכה ממתן השירותים 

אשר , בפרט, 2011-ב"תשע, בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

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

 לעיל39' ראו המענה לשאלה מס

מבוקש לכל הפחות לשנות את הסעיף ולקבוע כי הפיצוי המוסכם שישלם הזוכה , לחלופין

, לא יעלה על הרווח הקבלני של הזוכה ממתן השירותים, למכללה במקרה של הפרה יסודית

.שכן הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד

 לעיל39' ראו המענה לשאלה מס

אין שינוי במסמכי המכרז 89

23.1הסכם התקשרות91

24.1הסכם התקשרות96

הסכם התקשרות



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

לא יעלה על הרווח , מבוקש לקבוע כי ניכוי ומימוש סך הפיצוי המוסכם שבטבלת הקנסות 24.2-24.3הסכם התקשרות97

שכן מתח )הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד , שכן, הקבלני של הקבלן ממתן השירותים

וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני , (הרווחים של הקבלן נמוך

.לרבות החובות החלות על מזמין השירותים בהקשר זה,  בפרט2011-ב"תשע, העבודה

אין שינוי במסמכי המכרז

להסכם ' נספח ט98

פיצויים )

(מוסכמים

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

 לעיל38' ראו המענה לשאלה מס

.10%מבוקש למחוק את ההוראה לתשלום תוספת פיצויים מוסכמים בשיעור של 

עולה באופן ניכר על הרווח הקבלני של הקבלן , 10%חיוב הקבלן בהוצאות המכללה בתוספת 

וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד להוראות החוק , ממתן השירותים ויכניס אותו לחוזה הפסד

מנת -אשר בהוראותיו יש על, בפרט, 2011-ב"תשע, להגברת האכיפה של דיני העבודה

.להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו

יהיה לאחר שתינתן לקבלן , מבוקש לקבוע כי ביטול ההסכם לאור הפרה יסודית של הקבלן26.1הסכם התקשרות100

.והוא לא תיקן את ההפרה בפרק זמן זה,  ימים מראש טרם הביטול30הודעה בכתב של 

. לעיל34' ראו המענה לשאלה מס

למעט ): "מבוקש להוסיף את המילים" או בתשלום כלשהו לקבלן/ו"לאחר המילים       .1

".(תשלום בגין שירותים שביצע בפועל

: יהיה כדלקמן26.3נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל

, ידי המכללה-או ההתקשרות על/בכל מקרה של ביטול ההזמנה ו"

אסון , מזג אויר, לרבות מלחמה, בשל נסיבות של כח עליון, בכל עת

לרבות הודעה מטעם רשות )מצב חירום בריאותי , אסון לאומי, טבע

, וכיוצא באלה (או אחרת/מוסמכת בשל התפרצות מחלת הקורונה ו

או בדמי /לא תחויב המכללה בביצוע ההתקשרות ולא תחויב בפיצוי ו

למעט תשלום בגין שירותים , או בתשלום כלשהו לקבלן/ביטול ו

ולקבלן לא תעמוד כל טענה , שניתנו בפועל לשביעות רצון המכללה

".או מי מטעמה/או תביעה כלפי המכללה ו/או דרישה ו/ו

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

מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי לקבלן תוענק זכות סיום התקשרות אף אם המכללה לא 26.4הסכם התקשרות102

.הפרה בהפרה יסודית את ההסכם

אין שינוי במסמכי המכרז

מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי קיזוז או עיכוב כספים לחברה יעשה רק במקרים קיצוניים 27.1הסכם התקשרות103

-35083-12 (צ"ראשל)א "בהתאם לפסיקתו של בית המשפט במסגרת ת, שכן, ביותר

במקרים של , מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"שירותים ופרוייקטים בע. א.מ.ב.א 14

קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת 

שימוש בזכויות אלו נגד נותן השירותים יעשה רק , השירותים שניתנים במסגרת מכרז זה

.במקרים קיצוניים

אין שינוי במסמכי המכרז

להסכם ' נספח א104

(הצעת מחיר)

בהם )"מבוקש להוסיף את המילים " מלבד במקרים הבאים"לאחר המילים , בסיפא של הסעיףרבתי 9

תתווסף תוספת לתמורה לקבלן בהתאם לשעות הנוספות שיבוצעו על ידו ולתוספות שיידרש 

".(הקבלן לשלם לעובדיו בשל כך

להסכם יתווספו '  לנספח א9בסיפא סעיף . מקובל באופן חלקי

:המילים

 לעיל תשולם לקבלן תוספת בעבור 9.1-9.3' במקרים המפורטים בס"

".בהתאם לדין, ידי המכללה-כפי שיאושרו על, שעות עבודה נוספות

: להסכם יהיה כדלקמן25.1נוסחו המעודכן של סעיף . מקובל

תהא המכללה , הפר הקבלן חובה המוטלת עליו מכוח הסכם זה"

ולחייב את , בעצמה או על ידי אחרים, רשאית לבצע חובה זו תחתיו

".הקבלן בהוצאותיה

26.3

25.1הסכם התקשרות99

הסכם התקשרות101



התייחסות המכללהפירוט השאלהסעיףנספח ד"מס

יובהר כי התמורה אינה כוללת את התוספות שיידרש : "כדלקמן, מבוקש להוסיף סעיף הקובע

דוגמת יום )שבתון / חג/ הקבלן לשלם לעובדיו על פי דין במקרים של עבודה בימי מנוחה

ובמקרים אלו התוספות הנדרשות האמורות תתווספנה לתמורה שהמכללה , ב"וכיוצ (בחירות

".תשלם לקבלן

להסכם '  לנספח א3.2תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 

.אין שינוי במסמכי המכרז. (נספח הצעת מחיר)ההתקשרות 

 (דוגמת יום בחירות)שבתון / חג/ אם למשל עובדיו של הספק יעבדו בימי מנוחה, שהרי

בה יישא , אם תוספת זו. הספק יאלץ לשלם להם תוספת לתמורה בהתאם לדין, ב"וכיוצ

בניגוד לדין בכלל ובניגוד , זאת. הספק ייכנס לחוזה הפסד, לא תשולם לו על ידי הלקוח, הספק

מנת -אשר בהוראותיו יש על, בפרט, 2011-ב"תשע, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

.להטיל אחריות אזרחית ופלילית על מזמין השירותים עצמו

להסכם '  לנספח א3.2תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 

.אין שינוי במסמכי המכרז. (נספח הצעת מחיר)ההתקשרות 

קיזוז בגין שעת מתן שירותים שלא סופקה / מבוקש להוסיף סעיף ולקבוע כי תעריף זיכוי

.י הספק ללקוח יהיה בסכום שגובהו עד לגובה שכר היסוד המשולם לעובד"בפועל ע

פ שעות עבודה "השאלה אינה ברורה שכן התשלום לקבלן יתבצע ע

על הספק לתמחר את כל דרישות המכרז במסגרת הצעתו. בפועל

גם תקורות , מעבר לשכר היסוד המשולם לעובד, התמורה אותה משלם הלקוח לספק כוללת

כגון )תקורות קשיחות קבועות , ('כגון ימי חופשה ומחלה שנצברים וכו)סוציאליות קבועות 

.ורכיב של רווח קבלני ('הוצאות הנהלה וכו, ביטוחים, מסים

אין שינוי במסמכי המכרז

במקרה של חוסר בשעות שסופקו ללקוח בפועל ביחס לתקן השעות שאמורות היו להיות , לכן

קיזוז אשר משקף את העלויות האמיתיות ואת הדין / התעריף הנכון לזיכוי, מסופקות ללקוח

סכום זה לא , מאחר שבמקרה של חוסר בשעות כאמור, זאת. הוא עד לגובה שכר היסוד

.(כמפורט לעיל, בעוד שהספק ממשיך לשאת בתקורות אחרות)משולם מהספק לעובד 

אין שינוי במסמכי המכרז

להסכם ' נספח ב107

(מפרט שירותים)

בכפוף להוראות ): "מבוקש להוסיף, " ימי עבודה מרגע דרישת המכללה5ועד "לאחר המילים 1.1

".(2001-א"תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

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

.בהחלפתו

להסכם ' נספח ד

אישור קיום )

(ביטוחים

('צד ג) 1.2

אישור קיום 

ביטוחים

'צד ג

להסכם ' נספח ד

אישור קיום )

(ביטוחים

אחריות ) 1.3

(מעבידים

אישור קיום 

ביטוחים

אחריות מעבידים

:  מבוקש להוסיף את המילים" או נזק כאמור/בגין אובדן ו"לאחר המילים , בשורה הרביעית. 1

.".או בזדון/או מי מטעמה ברשלנות ו/ידי המכללה ו-למעט אם הנזק נגרם על"

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

 המאפשר לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסות הביטוח 319מבוקש למחוק את קוד 

לאור העובדה כי הקבלן הוא זה שמבוטח , היות ומדובר בדרישה לא סבירה, מטעם הקבלן

יש לעשות שימוש , במקום זאת. או מחדליו/בפוליסות והוא זו שאחראי באופן בלעדי למעשיו ו

המורה כי פוליסות הביטוח של הקבלן תורחבנה לשפות את המזמין , הרחב שיפוי - 304בקוד 

.או מי מטעמו בגין מתן השירותים מושא הסכם זה/או מחדל של הקבלן ו/על כל מעשה ו

אין שינוי במסמכי המכרז  המאפשר לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסות הביטוח 321מבוקש למחוק את קוד 

לאור העובדה כי הקבלן הוא זה שמבוטח , היות ומדובר בדרישה לא סבירה, מטעם הקבלן

יש לעשות שימוש , במקום זאת. או מחדליו/בפוליסות והוא זו שאחראי באופן בלעדי למעשיו ו

המורה כי פוליסות הביטוח של הקבלן תורחבנה לשפות את המזמין , הרחב שיפוי - 304בקוד 

.או מי מטעמו בגין מתן השירותים מושא הסכם זה/או מחדל של הקבלן ו/על כל מעשה ו

108

109

להסכם ' נספח ד110

אישור קיום )

(ביטוחים

8

להסכם ' נספח א105

(הצעת מחיר)

10לאחר סעיף 

להסכם ' נספח א106

(הצעת מחיר)

14לאחר סעיף 
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".או ברשלנות/ו"מבוקש להוסיף את המילים " לנזק בזדון"לאחר המילים , בסיפא של הסעיף. 2

ובכך להסיר , "או ישות משפטית קשורה למכללה/או כל חברה ו/ו"מבוקש למחוק את המילים 

.או חברות בנות/את כל מי שאינו המכללה ו

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

.אחריות הקבלן

 למסמכי 1124.8

נספח + המכרז 

ב

ח של המציע בדבר היקף המחזור "על המציע לצרף להצעתו אישור רו,  למכרז4.8לפי סעיף 

.'בהתאם לנוסח בנספח ב, 2020, 2019, 2018בכל אחת מהשנים , הכספי השנתי

ומשכך אין בידי המציע להמציא ,  טרם נערכו2020דוחותיו הכספיים של המציע לשנת , ואולם

. 2020ל לעניין שנת "את האישור הנ

מ בדבר המחזור הכספי השנתי של המציע "יש בידי המציע להמציא דיווח מע, כחלופה לכך

.כאמור, מ"ח בדבר דיווח מע"או אישור רו/ ו2020לשנת 

.נודה להנחייתכם

כחלופה לדוח הכספי השנתי , המכללה מעדכנת כי ניתן לצרף להצעה

ח בדבר המחזור הכספי השנתי של "אישור רו, 2020עבור שנת 

.מ"כפי שדווח למע, 2020המציע לשנת 

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז
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111

להסכם ' נספח ד

אישור קיום )

(ביטוחים

להסכם ' נספח ד

אישור קיום )

(ביטוחים

10

8


