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מכרז פומבי מס'  11/2021הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון למשרדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – קובץ הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או
להנחת השואל.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע ,לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
מס"ד

חלק בהליך

1

מפרט השירותים

2

מפרט השירותים

3
4

מפרט השירותים
מפרט השירותים

פירוט השאלה

מענה

אבקש לדעת את כמות עובדי הניקיון שיש לחברתכם כיום .מדובר על עובד אחד בלבד באמצעותו ניתנים השירותים כיום.
ממסמכי המכרז לא ברור כמה עובדין נדרשים
המציע הזוכה יידרש להציב עובד אחד ,ובהעדרו של אותו עובד יהא רשאי הזוכה
להציב עובד אחר תחתיו בתיאום מול החברה
מהי כמות החודשית של ניירות הטואלט והידיים בהם
א .כמות נייר טואלט חודשית  4חבילות של  48יח' בחבילה (ראותמונה
החברה עושה שימוש היום?
בנספח  .)9כמות נייר ניגוב ידיים חודשית  6חבילות של  4,000יח'
בחבילה .מובהר כי הכמויות הנן בממוצע.
לא נדרשת עבודה בגובה.
האם יהיה צורך בביצוע עבודות בגובה?
מבוקש פירוט גודל השטח לניקיון וחלוקה לפי פירוט סוגי המשרד כולל:
הריצוף? שטיחים? שיש? קרמיקה וכד'
 18משרדים ולובי עם פרקט – (ראו תמונה בנספח )2
 1חדר ישיבות גדול (ראו תמונה בנספח  )5עם פרקט,
מטבחון עם ריצוף (ראו תמונות בנספחים )3,4

חתימה וחותמת___________________________ :

5
6
7
8

מפרט השירותים
מפרט השירותים
מפרט השירותים
מפרט השירותים

9

מפרט השירותים

10

מפרט השירותים

11

מפרט השירותים

12

מפרט השירותים

מה כמות עמדות השירותים ומה כמות תאי השירותים ?
מה כמות המטבחונים ?

 4תאי שירותים עם ריצוף (מצ"ב תמונה בנספח )11
הערכתנו (המהווה אומדנא בלבד)  80% -פרקט  20%ריצוף.
החברה מבקשת להבהיר כי  9משרדים כוללים "קירות" זכוכית (ראו תמונה
בנספח  )1ו 8 -חדרים כוללים דלת עץ (ראו תמונה בנספח )6
 2עמדות שירותים נפרדות הכוללות  2תאים לנשים  2תאים לגברים.
מטבחון אחד (מצ"ב תמונה בנספחים )3,4

א .מתקן מוט רגיל עבור גלילי נייר רגילים (תמונות בנספח  .)10 ,9הזוכה
א .מה סוג מתקני נייר הטואלט ?
יוכל לאשר מול החברה דגמים נוספים/אחרים לשיקול דעתה הבלעדי
ב .מה הכמות הנצרכת הממוצעת החודשית?
של החברה.
ב .ראו מענה בסעיף .2
א .ראו תמונה בנספח .10
א .מה סוג מתקני ניגוב ידיים?
ב .ראו מענה בסעיף .2
ב .מה הכמות הנצרכת הממוצעת החודשית?
א .דיספנסר.
א .סוג מתקני סבון ידיים?
ב .ראו מענה מפורט מטה.
ב .מה הכמות הנצרכת הממוצעת החודשית?
מבקש לקבל פירוט סוגי חלונות כמות וגודל
חלונות אלומיניום .מצ"ב תמונות לדוגמא בנספחים  .7,8החברה מבקשת להבהיר
כי הניקיון החיצוני של החלונות יבוצע ע"י גורם מוסמך לעבודה בגובה.
האם ניתן לקבל הערכה של כמות החומרים הנידרשת לחודש הערכת כמות חומרים חודשית( :אומדנא בלבד).
עבודה ?
 4אקונומיקה ( 4ליטר יח')
 4נוזל אסלות ( 1ליטר יח')
 6נוזל כלים ( 750מ"ל יח')
 6ספוג כלים
 3נוזל שטיפת פרקט ( 2ליטר יח')
 4מטליות מיקרו 80*50
 3מטליות מיקרופייבר 40*30

חתימה וחותמת___________________________ :

 1ספוג הפלא
 7חב' אשפתון  100( 70*50יח' בחב')
 7חב' אשפתון  90*75שחור ( 50יח' בחב')
 4חב' כפפות ידיים
 4חב' נייר טואלט ( 48גלילים בחב')
 6חב' נייר ידיים צץ רץ ( 4,000יח' בחב')
 1מבריק נירוסטה מג'יק ( 500מ"ל יח')
 1מרסס מסיר שומנים

13

בסעיף  3.2להזמנה
(בפרק תנאי הסף)
נדרש המציע להעניק
שרותי ניקיון ל2-
גופים ציבוריים
כהגדרתם בחוק
עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו-
.1976

הזוכה יוכל לאשר מול החברה דגמים נוספים/אחרים לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
נבקש להרחיב את תנאי הסף ולכלול שירותי ניקיון לחברות הבקשה נדחית .תשומת לב המציעים מופנית להגדרת "גוף ציבורי" בחוק עסקאות
גדולות ומובילות במשק.
ציבוריות עם גופים ציבוריים.

חתימה וחותמת___________________________ :

מכרז פומבי מס'  11/2021הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון למשרדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – נספחים

חתימה וחותמת___________________________ :

