
 
 

 

 י"ח אייר תשפ"ב

 2022מאי  19

 28/2022 סמ':

 לכבוד 

 כלל המשתתפים במכרז

 מענה לשאלות והבהרות - 2הודעת הבהרה מס' הנדון: 

 מתן שירותי ניקיון למשרדי התאגידל – 4/2022ס' מכרז פומבי מ            

 להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז:

 מענה התאגיד פירוט השאלה/הבהרה/הערה סעיף עמוד

פירוט  59
 ניקיון

משרדי הנהלת  מה שטח המבנה?
התאגיד כוללים שטח 

מ"ר בקומה  384של 
מ"ר  384-השישית ו

השביעית )לא בקומה 
כולל שירותים(. מחסן 
התאגיד הינו בשטח 

מ"ר  1,250כולל של 
אולם הניקיון בו לא 

יהיה באופן קבוע אלא 
בהיקף מצומצם 

 בלבד.
פירוט  59

 מהי כמות תאי השירותים? ניקיון
תאים בשירותי  3

תאים  3-גברים ו
 בשירותי הנשים.

 תאים סה"כ. 6
במחסן התאגיד 

שאליו ידרשו שעות 
עבודה בהיקף 

מצומצם כאמור 
 תאי 2 מיםקיי

 שירותים.
פירוט  59

נבקש פירוט של כמות מבנה השירותים  ניקיון
 הקיימים במבנה

קיימים שני מבנים של 
 -במשרדים  שירותים

שירותי  6בקומה 
 7גברים, בקומה 

 יתא 2. שירותי נשים
 מיםשירותים קיי

 במחסן התאגיד.
פירוט  59

 המשתנות?מהי כמות  ניקיון
 לא קיימות.

מפרט  58
 נבקש לקבל פירוט של כמות העובדים הנדרשת העבודות

נדרש עובד/ת אחד/ת 
אולם ובהתאם 

למפרט הטכני, על 
הקבלן להעסיק כל 

מספר עובדים שידרש 
למקרה בו ידרשו 
 .עובדים מחליפים



 
 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, בצרוף חתימה 
 וחותמת החברה.

 

 בכבוד רב ובברכה,

 יובלים אשדוד בע"מ

מפרט  58
 העבודות

נבקש הבהרה בגין שעות עבודה ליום / ימי 
ה' בין השעות -מדובר בימים א'עבודה, האם 

08:30-15:30? 

עבודות הניקיון 
 'ה-'תבוצענה בימים א

במשרדים, בין השעות 
וכן  08:30-15:30

יבוצעו שעות עבודה 
בהיקף מצומצם 
 .במחסן התאגיד

ניקיון חד  60
 פעמי

נבקש לקבל הבהרה בנוגע לפוליש, מה השטח 
 שנדרש עבורו פוליש?

ראה תשובה לעיל 
המפרטת את שטחי 
המבנה. במחסן לא 
 ידרש לבצע פוליש.

ניקיון חד  60
 פעמי

פוליש יבוצע אחת  אחת לכמה זמן נדרש לבצע פוליש?
, בהתאם שנים לשלוש

 ,להחלטת המזמין
 .ללא עלות נוספות

ניקיון חד  60
 פעמי

ככל ויבוצע פוליש על  כיצד מתומחר הפוליש?
הקבלן לקחת זאת 
בחשבון במסגרת 

הצעתו, ללא תמורה 
 נוספת.


