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שאלות ותשובות  -מכרז  - 5/17שירותי ניקיון ושמירה למשרדי המועצה
זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע
בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן
בחוברת המכרז .כמו כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :מי קובע את כמות עובדי הניקיון?
תשובה :נדרשת כמות מינימלית של ארבעה עובדים  ,כמפורט בחוברת המכרז .הניקוד
האיכותי יתייחס ,בין היתר ,גם לכמות העובדים המוצעת במסגרת תוכנית הניקיון של המציע.
עובד הבוקר הינו עובד קבוע .ארבעת העובדים לא כוללים גם את העובד במשרדים בצפון.
 .1שאלה :לא ברור אם העובד היומי הינו לימים א'-ה' או א'-ו' ,וכן אם בימי שישי עליו להגיע רק
לאחר השעה .12:00
תשובה :העבודה הנדרשת הינה לימים א'-ו' .בימים א'-ה' מדובר בעבודה היומית של
הניקיונות כמפורט בחוברת המכרז ,ובימי שישי נדרשות עבודות ניקיון גלובאליות של ניקיון
חניון ,חדר המדרגות ,חדרי השירותים וכד' (הניקיון השבועי) ,וכן ניקיון שתי קומות שהינן
פעילות בימי שישי .שעות העבודה בימי שישי יהיו זהות לשעות העבודה היומיות ביתר ימי
השבוע ( )8:00-13:00כלומר ראשית הניקיון השבועי ולאחר מכן  2הקומות .
 .2שאלה :האם יש צורך במפקח? האם כיום קיים מפקח?
תשובה :יש צורך במפקח .כיום קיים מפקח.
 .3שאלה :מהי תוכנית הניקיון הנדרשת מהמציעים?
תשובה :יש לתאר את תוכנית העבודה בהתאם לדרישות המפורטות של המועצה .יש להכניס
את הדרישות לתוכנית שעות בפירוט כמויות כח אדם ולשעות הפעילות.
מובהר ,כי למועד זה עבודת הניקיון כוללת כ  19תאי שירותים ו כ  11מטבחונים .לאחר המועבר
לשטח הנוסף במהלך השנה הקרובה ,צפויים להתווסף  2תאי שירותים ו  1מטבחונים.
 .4שאלה :מהי כמות העובדים היומית במשרדים?
תשובה :כ –  120עובדים יומיים וכ  10עובדים במשרדים בצפון.
 .5שאלה :סעיף  9.5בעמ'  38לחוברת המכרז (ניקיון חודשי) – האם מריחת הוקס (קריסטל)
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נדרשת מדי חודש?
תשובה :מריחת הוקס (קריסטל) תהיה חצי שנתית ולא כמפורט בסעיף.
 .6שאלה :סעיף  10בעמ'  38לחוברת המכרז (ניקוי חצי שנתי) – מי מבצע את ניקוי המסכים?
תשובה :ניקוי המסכים יתבצע על ידי צוות מיומן המתמחה בתחום זה.
 .7שאלה :האם יש דרישה למיכון ספציפי?
תשובה :לא .אבל תשומת לב המציעים כי מתוכנן להחליף את השטיחים לפרקטים במהלך
השנים הקרובות (נכון להיום כ  4קומות ברצפת פרקט) .כמו כן ,למועד זה נדרש קירצוף
השטיחים מדי חודש.
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