
 
 

23/3/23 

 ב' 2/2023מכרז למתן שירותי ניקיון במשרדי העמותה בירושלים 
 מענה לשאלות הבהרה

 

 תשובה שאלה מס' סעיף סעיף מס"ד
הסכם  .1

- 
 ביטוח

להיות קיימת במקום המשפט " כל עוד יכולה  א' 19
כלפי הקבלן אחריות על פי דין ו/או על פי 

שנים נוספות  3ההסכם:" יירשם "גם למשך 
 מתום תקופת ההתקשרות על פי ההסכם".

 מקובל

הסכם  .2
- 

 ביטוח

יש למחוק את המילים: "אשר לא יפחתו  .1.א' 19
 מסך..."

במקום "לכלול כמבוטח נוסף" יירשם 
 "לשפות".

 מקובל
 

 לא מקובל
 

הסכם  .3
- 

 ביטוח

יש למחוק את המילים: "אשר לא יפחתו  .2.א' 19
 מסך..."

: "בביטוח יבוטל חריג חבות למחוק את המשפט
 מוצר בגין נזקי גוף ורכוש.

במקום "לכלול כמבוטח נוסף" יירשם 
 "לשפות".

 למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו"

 מקובל
 

 מקובל
 

 לא מקובל
 

 לא מקובל
הסכם  .4

- 
 ביטוח

 המילים: "אשר לא יפחתו מסך" ימחקו. .3.א' 19
 ₪.מיליון  2יבוא ₪ מיליון  4במקום 

 למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו"
 ..." -למחוק את המילים: "אשר לא תפחת מ 
אחרי המילה "לראשונה" יירשם "עבור 

 המזמין".

 מקובל
 מקובל

 מקובל לא
 לא מקובל
 לא מקובל

הסכם  .5
- 

 ביטוח

המילים: "אינו נופל מהכיסוי הניתן" ימחקו  .1.ב' 19
 ובמקומם יירשם: "הינו".

 מקובל

הסכם  .6
- 

 ביטוח

 המילים: "ו/או הבאים מטעמו" ימחקו. .4.ב' 19
 

 מקובל

הסכם  .7
- 

 ביטוח

 המילים: "ו/או הבאים מטעמו" ימחקו. .5.ב' 19
 המילים: "ו/או מבנים" יימחקו.

הנ"ל" המילים: "ו/או מי מטעמם של כל 
 יימחקו.

יירשם: "הוויתור על  5בסיפא של סעיף 
התחלוף כלפי כל המפורטים הסעיף זה )למעט 

אורחים( הינו בכפוף לוויתור על תחלוף הדדי 
 כלפי הקבלן, עובדיו ומנהליו".

 לא מקובל
 מקובל

 מקובל לא
 

 מקובל לא

הסכם  .8
- 

 ביטוח

 לא מקובל ".30" יבוא "60במקום " .6.ב' 19

הסכם  .9
- 

 ביטוח

 לא מקובל יימחקו המילים: "על חשבונו". .ג'19



 
 

הסכם  .10
- 

 ביטוח

 מקובל ₪. 2,000,000יימחק הסכום של  .2.ג' 19

הסכם  .11
- 

 ביטוח

 מקובל ₪. 1,000,000יימחק הסכום של  .3.ג' 19

הסכם  .12
- 

 ביטוח

יימחקו המילים: "ו/או מי מטעמו" היות והקבלן  .ד'19
להתחייב בשם "מי מטעמו" שאינם צד לא יכול 
 לפטור מאחריות. אין לזה תוקף משפטי. –להסכם 

 המילים: "ו/או מבנים" יימחקו.
בכל מקום שרשום "רכוש" יירשם "של 

 הקבלן".
בסיפא של סעיף ד' יירשם: "הפטור מאחריות 
כלפי כל המפורטים בסעיף זה )למעט אורחים( 

כלפי הינו בכפוף לפטור מאחריות הדדי 
 הקבלן, עובדיו ומנהליו".

 לא מקובל
 

: ")לרבות המילים לאחר-לא מקובל אך מאושר השינוי הבא
 ".מבנה: "ו/או המילים יימחקו" שוכרים

 מקובל לא
 

 מקובל לא

 

 

 
הסכם  .13

- 
 ביטוח

 המילים: "ו/או מבנים" יימחקו. .ה'19
בסיפא של סעיף ה' יירשם: "הוויתור על התחלוף 

המפורטים הסעיף זה )למעט אורחים( הינו כלפי כל 
בכפוף לוויתור על תחלוף הדדי כלפי הקבלן, עובדיו 

 ומנהליו".

 מקובל
 מקובל לא

הסכם  .14
- 

 ביטוח

 ימים" יימחקו. 7 –המילים: "לא יאוחר מ  .ו'19
לאחר המילה "לעיל" יירשם "ובכפוף ודרישת 

 המזמין מראש ובכתב".
המזמין, ימציא המשפט: "על פי דרישה מאת 

הקבלן העתק פוליסות ביטוחי קבלן בהתאם 
 5להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

 ימי עסקים מיום הבקשה" יימחק.

 ימים. 3ימים יהיה כתוב  7לא מקובל. אך מאושר כי במקום 
 מקובל לא

 
 מקובל

הסכם  .15
- 

 ביטוח

 המילים: "ו/או פוליסת ביטוחי הקבלן" יימחקו. .ז'19
במקום המילה "הסכם" תבוא המילה 

 "נספח".
המשפט: "בכל מקרה של אי התאמה בין 
האמור באישור קיום ביטוחי הקבלן ו/או 

בפוליסות שהמציא הקבלן לבין האמור 
בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינויי 
הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי 

ימים מדרישת  7 –העניין ולא יאוחר מ 
וזאת על מנת להתאימם להוראות המזמין, 

הסכם זה" יימחק ובמקומו יבוא המשפט: " 
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור 

קיום ביטוחי הקבלן שהמציא הקבלן לבין 
האמור בנספח זה, מתחייב הקבלן לפעול 

לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר 
מתוקנים לפי העניין, וזאת על מנת להתאימם 

 פח זה".להוראות נס

 מקובל
 מקובל

 
 מקובל

הסכם  .16
- 

 ביטוח

יש למחוק את המילים: "ו/או פוליסות ביטוחי  .יב'19
 הקבלן"...

 מקובל



 
 

הסכם  .17
- 

 ביטוח

 לא מקובל יש למחוק את המילים: "בתום תקופת הביטוח". .יד'19

נספח  .18
 ד' 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

שירות באופי העסקה יש למחוק את המילים: "וכל 
 נלווה בקשר לאמור".

 לא מקובל

נספח  .19
 ד' 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

, 337, 321יש למחוק בביטוח צד ג' את הקודים: 
 .349 –ו  348, 344

 321במקום קוד  304נבקש להסתפק בקוד 
בצד שלישי ואחריות מקצועית וכן במקום 

בחבות מעבידים. הוספת מבקש  319קוד 
סות של הקבלן האישור לשם המבוטח בפולי

 מהווה חשיפה גדולה מדי עבור נקבלן.

   בלבד. 344-ו 337לא מקובל. מקובל כי יימחקו קוד 
 

 מקובל לא

נספח  .20
 ד' 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

יש למחוק בביטוח אחריות מעבידים את הקודים: 
 .334 –ו  319

  בלבד. 344. מקובל כי יימחק קוד 334לא נדרש כלל לא מקובל. 

נספח  21
 ד' 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

בביטוח אחריות מקצועית יש למחוק את הקודים: 
 .344 –,ו 321

במקום ₪  2,000,000גבול האחריות יהיה 
4,000,000 . ₪ 

 חודשים. 6תקופת גילוי תהיה  332בקוד 

 בלבד. 344. מקובל כי יימחק קוד לא מקובל
 

 מקובל
 מקובל

 
נספח  .22

 ד' 
אישור 
קיום 

 ביטוחים

 –בסעיף: "ביטול / שינוי פוליסה" יוחלף התוקף ל 
 יום. 30

 לא מקובל

תנאי  .23
 המכרז

 8.8סעיף 
 9עמוד 

נבקש כי המחירים יוצמדו לשינויים בענף הניקיון 
נרשם כי כל שינוי  9עמוד  8.8בסעיף  –בצורה מלאה 

לא יגרור שינוי בתעריף החיוב. נבקש לעדכן את 
חלים שינויים רבים הסעיף כידוע אנו בתקופה בה 

 בנושא שכר עובדים.

בעת עדכון בשכר העובדים במשק הניקיון יבוצע עדכון לתעריף 
 בהתאם

תנאי  .24
 המכרז

נרשם כי חומרי הניקיון אמצעים וציוד יהיו במתווה  8.6סעיף 
של הזמנה ע"י העמותה ויחויבו בנפרד מנגד בהסכם 

נרשם כי הספק יקנה על  17.ח. עמוד 5בסעיף 
נא הבהרה  –בונו את החומרי ניקוי וכלי העבודה חש

 בעניין מה נכון?

 ציוד ואמצעי עבודה בלבד, יספקהספק 
נייר : העמותה אחראית להזמנת חומרי ניקוי ומתכלים )כגון

 רצ רץ וכו'( נייר ניגוב ידיים, טואלט,

 16סעיף  מפרט .25
 58עמוד 

 מה תדירות הצבע והסיוד בעמותה?
 

 פעמיים בשנה

26. 
 

לטובת ייחוס ניסיון המציע לרבות הדרישות  כללי  
האחרות, נבקשכם לקבוע כי ניתן יהיה לייחס 

ניסיון, רישיון והעסקת עובדים גם לחברות 
קשורות ובלבד שמדובר באותה קבוצה 

הפועלת תפעולית ועסקית כיחידה אחת. הדבר 
 7.4.1.2אף תואם את הנחיית החשב הכללי 

סעיף  -להשתתפות במכרזבדבר קביעת תנאים 
2.11" 

 מקובל. -  שמעון

לפי ההסכם הקיבוצי, הקבלן נדרש לשמר את  כללי   .27
ותק העובדים הקיימים במידה וירצו להיקלט 

אצלו ולהמשיך לעבוד בחברה. לשם כך 
 מבוקש לקבל את ותק העובדים הנוכחי.

 שאלה לא ברורה

ס'  58עמ'   .28
14 

יבוצע פעמיים בשנה ניקיון -ניקיון מיוחד 
האם ישולם ע"י המזמין  -יסודי ופוליש ווקס

 ללא תשלום נוסף



 
 

בתשלום נוסף או יש לקחת בחשבון את 
 העלות בהצעה כללית?

מה שכר הבסיס השעתי שכיום מקבלים עובדי  כללי  .30
 הניקיון הקיימים?

 לא רלוונטי להגשת ההצעה במכרז
 היא עובדת חברת ניקיון הוותק של עובדי הניקיון הקיימים?מה  כללי  .31
אפשר לקבל אומדן לכמויות החומרים בשני  כללי  .32

 האתרים?
שלכם עפ"י סיור הקבלנים שבוצע וכמות  ןלבצע חישוב מהניסיו

 העובדים הקיימת
במסכי במכרז, אופן הגשת ההצעות, סעיף  כללי  .33

המאשר כי מבקשים אישור רו"ח  6.2.10
משלם לעובדיו לפחות שכר מינימום,  המציע

כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות, כאמור 
 .5בנספח 

מתייחס להסכם ולעובדים אשר יעבדו  5נספח 
 משרדי עמותת לביא במידה ונזכה במכרז

 ונבצע את עבודות הניקיון.
במידה ואנו אמורים להגיש את הנספח עם 

עת עבור אלו הגשת הצעתנו למכרז נבקש לד
פרויקטים שבהם אנו נותנים  עובדים ובאיזה

 שירותים מדובר.

 כפי שמופיע בדרישות המכרז,
 עובדים למשרדי העמותה 2

 ועובד אחד לאגף המלווים של העמותה
 שעות ופירוט העבודות מופיע ברור ומובן בטפסי המכרז

להסכם בתחתית העמוד רשום  17בעמוד  כללי  .34
ביקשתם להפריד את ההצעה העלות השעתית, 

הכספית בנפרד, אם כך גם סעיף זה יש לא 
 לציין תעריף?

 א' להסכם התקשרות  6סעיף 
 סעיף זה ימולא רק מול הקבלן הזוכה

נשמח לחידוד בנוגע לאופן הגשת המכרז,  כללי  .35
עותקים  3עותקים, האם מדובר גם ב 3רשום 

 של החוברת מכרז?

 כן.

ות, בנספח עצמו רשום מועד תוקף לגבי הערב כללי  .36
ואילו במסמכי החוברת רשום  31/05/2023

 , איזה מועד הוא הנכון?15.6.23ב

 המאוחר.

רשום שמדד ינואר הוא  2בנוסח בפסקה  כללי  .37
המדד הידוע במועד מתן הערבות. אבל המדד 

הידוע הוא כבר מדד פברואר והמשפט הזה 
 .אינו תקין

מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ינואר 

שהינו המדד הידוע  15.02.2023אשר פורסם ביום  2023

 .במועד מתן ערבות זו

  

 בהצלחה

 


