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לכבוד,
משתתפי מכרז 21/2018

חלק א'  -כללי
 .1חברת יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן" :המזמינה") מבקשת להשיב
לשאלות שנשאלו על ידי המציעים במכרז ,כמפורט להלן.
 .2תשומת לב המציעים לשני נספחים חדשים שהתווספו למסמכי המכרז ,אשר יש להגישם
כחלק ממסמכי ההצעה:
.2.1

נספח  1למסמך זה – התחייבות המציע ביחס לחברה הקשורה ימולא על
ידי מציעים המבקשים להציג עמידה בתנאי הסף המקצועיים באמצעות
ניסיון ו/או נתונים של חברה קשורה כהגדרתה במסמך זה להלן.

.2.2

נספח  2למסמך זה – נספח  4למסמך א' המעודכן [נספח הצעת המחיר] –
יש למלא את הצעת המחיר על גבי הנספח המעודכן.

 .3הואיל ובעקבות שאלות ההבהרה שינתה המזמינה את תנאי הסף כמפורט במסמך זה
להלן המזמינה תפרסם מודעה בעיתונות בעניין זה .לאור כך ,כנס המציעים שהתקיים
ביום  22.3.2018אינו מהווה תנאי סף להגשת ההצעה במכרז .עם זאת ,מציע שלא לקח
חלק בכנס נדרש להגיש עם הצעתו הצהרה כי טרם הגשת הצעתו ביקר במרכזית חיפה
ובחן את כל הפרטים ו/או נתוני העבודה והשירותים הנדרשים ו/או כל נתון רלוונטי אחר
והוא לא יבואו למזמינה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור בכך.
 .4למעט השינויים המפרטים במסמך זה ,לא חל שינוי ביתר מועדי ותנאי המכרז
 .5מובהר כי הודעה זו הינה הודעה מעודכנת המכילה את כל השאלות שנשאלו על ידי
המציעים והמענה שניתן להן ,ויש לצרפה חתומה כנדרש למסמכי ההצעה.

חלק ב' –מענה לשאלות ההבהרה
מס'
.1

הזמנה /סעיף
מפרט/
חוזה
כללי
תנאי
סף

שאלה

תשובה

 .1האם ניתן לשלב  2חברות
שבתוך הקבוצה שלנו ? (
האחת כקבלן ניקיון
והשנייה כקבלן כוח אדם
) – כל אחת עם ח.פ נפרד.
 .2מה כוונתכם ניסיון של 4
שנים להפעלת מקום
דומה ? – אנא הבהרות
והתייחסותכם.

 .1מובהר כי המציע רשאי
להציג עמידה בתנאי הסף
המקצועיים באמצעות ניסיון
ו/או נתונים של חברה
קשורה ובלבד שהמציע
בעצמו עומד באחד מתנאי
הסף  7.3.1ו/או .7.3.2

חתימה +חותמת של המציע _________________

לעניין זה "חברה קשורה"
משמעה – חברה שהמציע
בעל שליטה בה במישרין או
בעקיפין; או חברה שהינה
במציע
שליטה
בעלת
במישרין או בעקיפין; או
חברה המוחזקת על ידי גורם
שלישי שהינו בעל שליטה הן
בחברה והן במציע.
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"שליטה"  -כמשמעות מונח
זה בחוק ניירות ערך,
תשכ"ח.1968-
מציע המציג ניסיון של חברה
קשורה כאמור יצרף את
המסמכים הבאים ביחס
לחברה הקשורה:
 נסח רשם חברות מעודכןשל החברה הקשורה
 תעודת התאגדות שלהחברה הקשורה
 נספח  1למסמך זה -כתבהתחייבות של המציע
ביחס לחברה הקשורה.

.2

תנאי
סף

כללי

האם הזוכה יידרש לעבודה
הראשונית או שמא זה בתחום
אחריות של הקבלן המבצע
ו/או מזמין השירות ?

.3

תנאי
סף

כללי

האם כל בעלי התפקידים
מעבר לניקיון יהיו מאוישים
ובתחום האחריות או שמא
ייתכן מצב שלא נדרש לכך ?
במידה וכן מי קובע את
השכר שלהם ?

.4

תנאי
סף

כללי

הדברה – האם חלק מהעבודות
ניקיון המיוחדות שמתומחרות
על פי מ"ר או שמא תמחור
נפרד ? אנא התייחסותכם.

חתימה +חותמת של המציע _________________

 .2תנאי הסף  7.3.4ברור  -יש
להציג ניסיון של העסקת כוח
אדם במוסדות המפורטים
בתנאי הסף ובהיקף הנדרש
בתנאי הסף.
המיוחדות
הניקיון
עבודות
שמורות כאופציה לשיקול דעתה
הבלעדי של המזמינה .הואיל
בקיום
תלויה
והמזמינה
התחייבויותיו של צד ג' בעניין
עבודות הניקיון עם פתיחת
המרכז ,אין המזמינה מתחייבת
כי השטח יהיה נקי במועד כניסתו
של הזוכה במכרז זה .ייתכן כי
עם זכייתו של הקבלן במכרז זה
יידרש לביצוע עבודות ניקיון
מיוחדות וייתכן כי לא יידרש
לכך .בכל אופן ,על הקבלן להיות
ערוך לכך .המציעים מופנים
לסעיף  2להזמנה (מסמך א')
המפרט את השירותים הנדרשים
מאת הקבלן הזוכה.
כמפורט במסמכי המכרז ומבלי
לגרוע מהאמור בהם ,מובהר כי
העסקת עובדי המוקד וחלק
מעובדי צוות המנהלת מהווה
אופציה השמורה לשיקול דעתה
הבלעדי של המזמינה .ביחס
לשכרם – ראה טבלה א' בנספח 4
למסמך א'.
ככל שהמציע הזוכה יידרש על ידי
המזמינה לבצע עבודות הדברה,
המזמינה תדרוש מהזוכה להגיש
הצעה המפרטת את עלויות
ההדברה הנדרשות .רק לאחר
אישור המזמינה את הצעת
המחיר יבצע המציע הזוכה את
בשטחים
ההדברה
עבודות
תורה
עליהם
ובמקומות
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המזמינה .מובהר כי אין
המזמינה מתחייבת להזמין
עבודות הדברה כאמור והיא
רשאית להזמינם מגורם שלישי
כלשהו.
.5

חוזה

5.1

.6

חוזה

5.3

.7

חוזה

12.3

איך נוכל להיות אחראיים ראה שינוי במסמכי המכרז
לביטחונם של כלל העובדים (מפורט בסעיף  1לחלק ג' של
והמשתמשים וצד שלישי בכלל מסמך זה)
המתחם – האחריות צריכה
לנבוע מעצם העבודה שאנו
מבצעים ולא אחריות כוללת.
מצוין שיפה נוף רשאים בטבלה א' 1לנספח  4למסמך א'
להורות על תוספת כוח אדם מפורטת כמות משוערת של
לעבודות מיוחדות או נוספות העובדים הנדרשים .ככל שתבקש
על חשבון הקבלן  -אנא המזמינה להוסיף או לגרוע
התייחסותכם באיזה הקשר מכמות זו ,תהיה רשאית לעשות
כן בהתאם לשיקול דעתה
זה.
הבלעדי .מובהר כי התמורה
לביצוע
בהתאם
תשולם
השירותים והעסקת העובדים
בפועל במרכז התחבורתי ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.
מבקשים להצמיד את שכר ראה סעיף  7.2להסכם ,מסמך ב'.
עובדי הניקיון לשכר המינימום
ולתנאים בענף הניקיון כנהוג
בענף.

.8

חוזה

13.2

מבקשים כי האחריות תהיה
אך ורק מפעולות הקשורות
לפעילות של הקבלן.

הבקשה נדחית

.9

חוזה

13.3

מבקשים כי השיפוי יהיה על
בסיס פסד דין חלוט.

"השיפוי כאמור יהיה בהתאם
לפס"ד שלא עוכב ביצועו".

.10

חוזה

17.5

מבקשים לקבל התראה טרם
חילוט לצורך תיקון הליקויים.

ראה שינוי במסמכי המכרז
(מפורט בסעיף  2לחלק ג' של
מסמך זה)

.11

סעיפי
ביטוח

14.1

א .מבקשים כי תקופת
האחריות תהיה לא מעבר ל3 -
שנים.
ב .כמו כן למחוק את המילה "
כל " במשפט – תהיה אחראית
על "כל" נזק  -אנא
התייחסותכם.

א .הבקשה נדחית.

חתימה +חותמת של המציע _________________

ב .לא מובן למה שייך  ,לא שייך
לסעיף זה.
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.12

סעיפי
הביטוח

14.5

.13

סעיפי
ביטוח

נספח 1
למסמך ב'
– 4ב

מבקשים להוסיף בביטוח צד
שלישי.

.14

הזמנה

7.3

נדרש המציע להיות בעל רישיון ראה מענה לשאלה  1לעיל.
קבלן כוח אדם וגם בעל רישיון
קבלן שירות .האם לצורך
עמידה בתנאי הסף ניתן כי
המציע יהיה בעל אחד
מהרישיונות הנדרשים וחברה
הקשורה אליו תהיה בעלת
הרישיון מהסוג השני?
במידה וכן -מי נדרש להיות
המציע? האם החברה בעלת
כ"א או החברה בעלת רישיון
השירות?
במסגרת ביצוע העבודות האם אין שינוי במסמכי המכרז.
ניתן להעסיק קבלן משנה?

.15

.16

.17

.18

נספח
הצעת
המחיר

מבקשים להוסיף בגין אירועים הבקשה נדחית
שהקבלן אחראי בגינן.

בנספח  4בטבלה נרשם מחיר
לעובד ניקיון שכר מינימום
לשעה  ₪ 28.5יש לציין כי
מחודש אפריל  2018עלות
השכר עולה השכר ל₪ 29.12
וזאת בגין קיצור שעות
העבודה השבועיות .נבקש
להעלות את המחיר ל29.12
ולשקול עלייה מקבילה גם
לעובדי מוקד ,על מנת לשמור
על היחס בין עובד ניקיון
למוקדן.
היות ומדובר בחוזה הכולל
כוח אדם –נבקש להצמיד את
המינימום
לשכר
השכר
+זכויות סוציאליות ע"פ
החוק .יש לציין כי עליה בשכר
המינימום ,גוררת באופן מיידי
עלייה גם בעלויות הסוציאליות
ויש להתייחס לכך לתמחור
במסגרת טבלה א' .

הבקשהמתקבלת

הבקשה מקובלת ביחס לעובדי
הניקיון  -ראה נספח  2המצורף
למסמך זה –נספח  4למסמך א'
המעודכן .ביחס לעובדי המוקד-
אין שינוי במסמכי המכרז.

ראה מענה לשאלה  7לעיל .בכל
מקרה ,יובהר כי שכר הבסיס
השעתי לכל עובד לא יפחת
מהשכר המינימלי כפי שיקבע
מעת לעת על ידי הגורם המוסמך
לזכויות
באשר
הרלוונטי.
הסוציאליות אשר עלותן מושפעת
משכר הבסיס השעתי ,יישא בהן
המעסיק בהתאם להוראות הדין
הרלוונטיות אותה עת.
בתפקידים :מנהל תפעול ,אין שינוי במסמכי המכרז.
מנהל אחזקה ,עוזר מנהל,
חשמלאי –האם ניתן לשלם
לעובד שכר חודשי גלובאלי
ומאידך לקבל תשלום בגין

חתימה +חותמת של המציע _________________
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שכרו הגלובאלי בצירוף אחוזי
התקורה?

.19

נספח
הצעת
המחיר

.20

הצעת
המחיר
בגין
שירותי
ניקיון
המיוחדים
האם ניתן להביא חלופות לנייר
מפרט
ניגוב ידיים שיחליף את הצץ
רץ כדוגמת נייר ניגוב גלילי
הנתלש על ידי מתקן מיוחד

.21

.22

הצעת מחיר בגין העסקת כוח
אדם – נרשם כי הזוכה יקבל
 2%בגין תקורה .נבקש
הבהרתכם – האם במילוי
האחוזים יש להוסיף  2%אלו
או לא?

יובהר כי אין להוסיף את 2%
להצעת המחיר של המציע .על
המציע לנקוב אך ורק באחוז
התקורה המוצע על ידו ביחס
השעתי
הבסיסי
לשכר
המינימאלי שישולם לעובד.

לדוגמה אם ההצעה הינה על
 20%יש לרשום  .20%בעת
התשלום בפועל הקבלן יקבל
.22%
נדרש המציע לנקוב במחיר ראה נספח  2למסמך ג'  -מפרט
לעבודה בגין מ"ר .נבקש עבודות ניקיון מיוחדות.
להבהיר מה כוללת העבודה
במחיר למ"ר.

מפרט

נבקש לקבל פרטים על כמות
חדרי שירותים במתחם ,גובה
קירות המסך ,גודל שטחים
ציבוריים מקורים ושאינם
מקורים.

.23

נבקש הבהרה לפיה הקבלן
הנכנס יכנס לשטח נקי .כפי
שנאמר בע"פ בסיור שקבלן
הבניה אחראי להשאיר שטח
נקי ,והמציע הזוכה יתחזק את
הניקיון בצורה שוטפת.

.24

נבקש לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות.

חתימה +חותמת של המציע _________________

הזוכה במכרז יהיה רשאי להציע
למזמינה חלופות ביחס לפריטי
הציוד .שימוש בחלופה המוצעת
על ידי הזוכה מותנית בקבלת
אישור המזמינה מראש .ככל
שלא יינתן אישור המזמינה,
יידרש הזוכה לספק את הקבוע
במפרט.
באתר האינטרנט של המזמינה
פורסם אומדן שטחי הבניין –
לעיון והתרשמות המציעים.

הואיל והמזמינה תלויה בקיום
התחייבויותיו של צד ג' בעניין זה,
אינה יכולה להתחייב כי השטח
יהיה נקי במועד כניסתו של
הזוכה במכרז זה .ייתכן כי עם
זכייתו של הקבלן הזוכה יידרש
לביצוע עבודות ניקיון מיוחדות
וייתכן כי לא יידרש לכך .בכל
אופן ,על הקבלן להיות ערוך לכך.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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חלק ג' –שינויים במסמכי המכרז
מסמך ב' -חוזה
 .1סעיף  .5.1לחוזה יבוטל ובמקומו יבוא:
"להסרת ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן בלבד אחראי ומחויב כלפי יפה נוף ו/או מי
מטעמה ו/או המשתמשים במרכז התחבורתי בכל הנוגע ובקשר עם ביצוע העבודות
כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז .הקבלן יהיה אחראי לשלמותם וביטחונם של
עובדיו .על יפה נוף לא תחול כל חבות בגין ובקשר עם העבודות ו/או ביצוען ,למעט
התשלום המגיע לקבלן .מובהר ,כי זכותה של יפה נוף לפקח על קיום התחייבויות הקבלן
על פי ההסכם ,לא תטיל עליה כל אחריות ולא תפחית במאומה מהאחריות המוטלת על
הקבלן".
 .2סעיף  17.5לחוזה יבוטל ובמקומו יבוא:
" המזמינה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע כאמור במקרה בו הופרה על ידי הקבלן
הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה וזאת לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות בת  5ימים
לתקן את ההפרה כאמור ולא תיקנה לשביעות רצון המזמינה .המזמינה תהא רשאית
להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל המגיע לו מהקבלן עקב הפרת ההסכם .במקרה
של חילוט הערבות כולה או חלקה ,יהיה מחויב הקבלן להמציא ערבות חדשה תוך המועד
שתורה על כך המזמינה".
נספח  1למסמך זה
ראה מסמך מצורף יש למלאו ככל שהמציע מבקש להסתמך על נתונים של חברה קשורה
כהגדרתה לעיל.
נספח  4למסמך א' המעודכן
ראה מצורף כנספח  2למסמך זה.
מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם
שאר מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעות למכרז .במקרה של סתירה בין ההסכם לשאלות
ההבהרה ,יגברו שאלות ההבהרה.
בברכה,
______________

חתימה +חותמת של המציע _________________
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נספח 1
כתב התחייבות של המציע ביחס לחברה הקשורה
על נספח זה יחתום המציע באמצעות מורשי החתימה מטעמם

לכבוד,
חברת יפה נוף תחבורה,
תשתיות ובנייה בע"מ

הח"מ ______________________ ,מספר ח.פ ____________ ("המציע") מצהיר ומתחייב
כמפורט בכתב התחייבות זה כחלק מהצעת המציע במכרז פומבי מס'  21/2018לבחירת קבלן כוח
אדם ושירות להעסקת עובדים ,אספקת עובדים וציוד לניקיון וביצוע עבודות ניקיון במרכז
תחבורה משולב בתוצרתו הזמנית – מרכזית לב המפרץ ("המכרז").
המציע והחברה הקשורה מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הח"מ קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם ,הבינם ובחן אותם בקפידה ובעיני מומחה,
וקיבל את כל הייעוץ המקצועי הנדרש ביחס לשירותים הנדרשים ,להתחייבויות המציע ,ככל
שיזכה במכרז.
 .2לצורך הוכחת ניסיון בתנאי הסף המקצועיים הציג המציע ניסיון ו/או נתונים של
____________  ,ח.פ( __________ .להלן" :החברה הקשורה") .ביחס לחברה הקשורה
מצורפת להצעת המציע תעודת התאגדות של החברה הקשורה ונסח רשם חברות מעודכן.
 .3הח"מ מתחייב כי ככל שיזכה המציע במכרז ,המציע יספק את השירותים באמצעותו ו/או
באמצעות החברה הקשורה בהתאם לאמור בסעיף זה :ככל שלצורך ביצוע השירותים
המבוקשים נדרש רישיון  /נתונים /ניסיון קודם כמפורט בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז,
המציע יספק את השירותים באמצעות בעל הרישיון ו/או הנתונים ו/או הניסיון הרלוונטי
הנדרש (המציע /החברה הקשורה).
 .4הח"מ מתחייב כי יקיים את כל התחייבויותיו שניתנו במסגרת המכרז וכן מכוח ההסכם
שייחתם עם המציע ,במקרה של זכיית המציע במכרז ,ככל שתיבחר הצעתו.
 .5לח"מ ידוע כי הנכם מסתמכים על התחייבות זו ועל כלל התחייבויותינו על פי הצעת המציע
במכרז ,בין השאר ,לצורך בחירת ההצעה הזוכה במכרז; ועל כן ,אנו מתחייבים כי
התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת.
 .6כתב התחייבות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד שלישי.

תאריך

חתימה +חותמת של המציע _________________

חתימה וחותמת המציע
ע"י מורשי החתימה:
(________________ )1
(________________ )2
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אישור עו"ד
אני הח"מ ,עורך/כת-דין _____________ ,רישיון עו"ד מס' __________ ,המשמש/ת
כיועץ/צת משפטי/ת של _________________ ("המציע") ,מאשר/ת בזאת כי ה"ה
__________________ ,ת.ז ___________________ .ו ,__________________ -ת.ז.
___________________ ,המוכרים לי אישית  /שזיהו עצמם בפניי באמצעות תעודת זהות,
אשר חתמו על הצהרה זו שלעיל בפני ,בשם המציע ,מוסמכים לעשות כן מטעם המציע ,וכי
נתקבלה במוסדותיו המוסמכים של המציע החלטה כדין ,בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו,
להשתתף במכרז כחלק מהצעת המציע ולהסמיך את ה"ה הנ"ל לחתום על כתב התחייבות זה.

תאריך

חתימה +חותמת של המציע _________________

חתימה וחותמת עוה"ד
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נספח 2
נספח  4למסמך א' -מעודכן
יש למלא את הצעת המחיר על נספח  4המעודכן [השינוי נערך בטבלה א' 1וטבלה א']2

נספח  4למסמך א' – הצעת המחיר
הוראות למילוי הצעת המחיר:
.1

בנספח זה מפורטות  3טבלאות בהן יידרשו המציעים למלא את הצעות המחיר מטעמם.

.2

ההצעה הכספית תוגש בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעות ובהתאם להוראות בנספח
זה.

.3

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה ו/או מכל רכיב מרכיב.

.4

על כל מציע למלא את הצעתו ביחס לשתי הטבלאות שלהלן.

.5

הצעת המחיר תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,כמפורט בתנאי המכרז.

.6

המציע מצהיר כי הצעתו הכספית כוללת את כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהן
הכרוכות בביצוע השירותים מושא המכרז ,לרבות עלויות נסיעה ,ארוחות ,ציוד ,כח אדם,
אמצעים טכנולוגיים וכיוצ"ב וכי לא תשולם לו כל תמורה נוספת .סכום התמורה הינו סופי
ומוחלט והוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע השירותים המפורטים במסמכי
המכרז על כל סעיפיו.

טבלה א' – הצעת המחיר בגין העסקת עובדי כוח האדם
הוראות ביחס לטבלאות א' 1ו-א':2
א .בטבלה א' 1שלהלן מפורט השכר השעתי של כל אחד מהעובדים שנדרש המציע הזוכה
להעמיד לצורך מתן השירותים .אין לסמן /למלא על טבלה זו כל סימון שהוא .מובהר כי
השכר השעתי אינו כולל את כלל רכיבי השכר וההפרשות הנדרשות על פי דין ,ביחס
לרכיבים אלו המציע הזוכה יידרש לשאת בהם בעצמו בהתאם להוראות הדין .בגין כך,
יהיה זכאי המציע הזוכה לקבלת תקורה נפרדת ,העומדת על  2%בלבד מעלויות המעסיק
(להלן" :תקורה בגין עלויות המעסיק") .מובהר כי התקורה בגין עלויות המעסיק הינה
תקורה קבועה אשר אינה מהווה רכיב תחרותי במכרז זה.
ב .בטבלה א' 2על המציע למלא את אחוז התקורה המוצע על ידו במקום המיועד לכך .על
אחוז התקורה להיות אחוז אחיד ולא ניתן להציע אחוז שונה לבעלי תפקידים /עובדים
שונים.

חתימה +חותמת של המציע _________________
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טבלה א' – 1השכר השעתי של כל אחד מהעובדים

סעיף בעל
הנדרש

שכר בסיס
התפקיד כמות
שעתי **
העובדים
הנדרשים* מינימלי
שישולם
לעובד

.1

מנהל תפעול

1

80.65
לשעה

₪

.2

מנהל תחזוקה

1

80.65
לשעה

₪

.3

עוזר מנהל

1

80.65
לשעה

₪

.4

עובד כללי

2

40
לשעה

₪

.5

חשמלאי מוסמך 1
[אופציה ,כמפורט
במפרט]

64.5
לשעה

₪

.6

מכונות 1
טכנאי
[אופציה ,כמפורט
במפרט]

64.5
לשעה

₪

.7

עובד ניקיון

 10עובדים 29.1
לשעה
ליממה

₪

.8

מוקד  5עובדים 30
עובד
לשעה
[אופציה ,כמפורט ליממה
במסמכי המכרז]

₪

חתימה +חותמת של המציע _________________
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(*) כמות העובדים הנדרשת מובאת בטבלה שלעיל כהערכה בלבד ואין בה כדי לחייב את המזמינה.
המזמינה אינה מחויבת בכמות מסוימת של עובדים ואף רשאית לדרוש העסקת עובדים נוספים
מהכמות המפורטת לעיל ,הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
(**) הפירוט השעתי אינו כולל את עלויות המעסיק ביחס לכל עובד ,כך למשל אינו כולל את
הרכיבים הבאים :ימי חופשה ,שעות נוספות ,חגים ,פנסיה ,פיצויים ,דמי הבראה ,דמי מחלה,
נסיעות ,גמל על נסיעות ,חופשה מסיבות משפחתיות ,קרן השתלמות וזכויות סוציאליות נוספות
הנזכרות בה סכם ההתקשרות ובהוראות כל דין .בגין רכיבים אלו יידרש המציע הזוכה לשאת
כמפורט בסעיף  7להסכם ההתקשרות ובהתאם להוראות הדין .בגין עלויות המעסיק ,ישולם
למציע הזוכה תקורה על סך של  2%מעלויות המעסיק.
טבלה א' – 2אחוז התקורה המוצע על ידי המציע
על המציע למלא בטבלה שלהלן את אחוז התקורה ביחס לשכר השעתי המינימאלי כמפורט לעיל.
אחוז התקורה המוצע על ידי המציע ביחס במילים
לשכר הבסיס השעתי המינימלי שישולם
לעובד

_____________ %

__________ אחוז תקורה

בנוסף לאחוז התקורה המוצע כאמור בטבלה שלעיל ,יהיה זכאי המציע הזוכה לקבלת תקורה של
 2%בגין עלויות המעסיק.
יובהר כי אין להוסיף על הצעת המציע  2%תקורה בגין עלויות המעסיק בטבלה שלעיל .על
המציע לנקוב אך ורק באחוז התקורה המוצע על ידו ביחס לשכר הבסיסי השעתי המינימאלי
שישולם לעובד ,ללא הוספה של .2%

טבלה ב' – הצעת המחיר בגין שירותי הניקיון המיוחדים
הוראות מילוי טבלה ב'
א .על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו ,בשקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ביחס
לעבודות הניקיון המיוחדות אשר מפורטות בנספח  2למסמך ג' -מפרט עבודות הניקיון
המיוחדות בהתאם לדרישת המזמינה ובכפוף לשיקול דעתה.
ב .שטחי הניקיון ביחס לעבודות הניקיון החד פעמיות מפורטים במפרט האמור .מובהר כי
היקף השטחים המפורט מהווה הערכה בלבד ואין המזמינה מתחייבת להזמין את שירותי
הניקיון בהיקף מסוים או בכלל.

חתימה +חותמת של המציע _________________
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מחיר לניקיון מ"ר אחד בשקלים במילים
חדשים ,לא כולל מע"מ

_____________  ₪למ"ר אחד לא __________ למ"ר אחד
כולל מע"מ

טבלה ג' – תמורה בגין אספקת הציוד
הוראות מילוי טבלה ג'
על המציע למלא את המחיר המוצע על ידו לחודש ,בשקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ביחס
לאספקת כלל הציוד הנדרש כמפורט בנספח  1למסמך ג'  -מפרט אספקת הציוד.
הצעת מחיר חודשית בשקלים חדשים ,במילים
לא כולל מע"מ

_____________  ₪לחודש אחד בגין _____________ שקלים
אספקת הציוד המפורט בנספח  1חדשים לחודש אחד ,לא
למסמך ג' – מפרט אספקת הציוד ,לא כולל מע"מ
כולל מע"מ
באנו בזה על החתום ,מורשי החתימה מטעם המציע:
_______________________

_______________________
אישור

אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם
מורשי חתימה מטעמו ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז זה .הריני
מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________,ו ____________
אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי לאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני

___________
תאריך

___________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימה +חותמת של המציע _________________

___________
חתימת עוה"ד

