י"א שבט ,תש"פ
 6פברואר2020 ,

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז ניקיון 01/2020
שנערך במשרדי המל"ג ביום 6.2.2020
השתתפו מטעם המל"ג  :יוני אבן טוב ,ירון טובול ,ליזי בן דוד ,שירן אלקיים (השתתף בתחילת
המפגש– איתמר לוי).
הסיור כלל התכנסות קצרה במהלכה נסקרו השירותים הנדרשים במסגרת המכרז ,אופי העבודה
במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ,שעות וימי העבודה וציפיות מהחברת שתיבחר לשירותי הניקיון.
החברות קבלו סיור מלא במשרדים כולל שתי הקומות והחניון וכן המשרדים במבנה מכון ון.
השתתפו במפגש והסיור שלוש עשרה חברות.
להלן השאלות שהועלו ע"י נציגי החברות והתשובות :

 .1שאלה:
האם עובדים בזמן הדממות?
תשובה:
באופן כללי לא ,לעיתים כן בהתראה מראש ,לביצוע פרויקטים מיוחדים של שיפוצים
או ניקיון.
 .2שאלה:
האם משלמים עבור שעות נוספות לעובדים?
תשובה:
כן ,משלמים שעות נוספות רק על ש"נ בשיעור ( 150%ראו נספח ד' להסכם המצורף
למסמכי המכרז).
 .3שאלה:
האם קיימות אמות מידה לבדיקת איכות החברה?
תשובה:
בחירת ההצעה הזוכה המכרז היא לפי מחיר .עם זאת הודגש כי על המציעים לעמוד בתנאי
הסף שנקבעו במכרז וכי המל"ג תסתייע בגורמים מקצועיים שונים לבחינת ההצעות לרבות
תנאי הסף.

 .4שאלה:
האם יש אומדן כספי למל"ג?
תשובה:
יש אומדן כספי .ראו סעיף  10למסמכי המכרז.
 .5שאלה:
כמה עובדי מל"ג נמצאים בשני המתחמים?
תשובה:
כ 100-עובדים.

 .6שאלה:
האם ישנם עובדים ותיקים של חברת הקבלן הנוכחית שיכול ויעברו לקבלן הזוכה?
תשובה:
כן ,ישנם שני עובדים כלליים שהותק שלהם שנה וחמש שנים.
בכל מקרה אם המציע הזוכה יחליט לקלוט את העובדים הקיימים יהיה עליו לקיים
כלפיהם את כל הכללים בחילופי מעסיקים לרבות שמירת הוותק על פי הדין .המציע
יתמחר בהצעתו את כל העלויות שיחולו עליו אם יקלוט עובדים אלו ,וזאת בשים לב
לעובדה כי עלות השכר לשעה במכרז חושבה לפי ותק שנה .5
 .7שאלה:
האם מתקיימת פעילות בימי ו' בבניין?
תשובה:
לא .יתכן ותהיה באופן נקודתי ,בהתראה מראש עבור עבודה מסוימת.
 .8שאלה:
מה הם שעות העבודה של עובדי הניקיון הכללים?
תשובה:
ראו סעיף ראה סעיף  5א' למפרט השירותים.
 .9שאלה:
מספר עובדי הניקיון הנדרש?
תשובה:
ראו סעיפים א ו -ב' למפרט השירותים.
 .10שאלה:
האם יש לספק ניילון הייגולט לאסלה?
תשובה:
אין לספק הייגולט ,יש לספק נייר כיסוי לאסלה "אסלונית" כפי שהוצג בסיור.

יש לצרף פרוטוקול זה חתום על-ידי מורשי חתימה מטעם המציע למסמכי המכרז.

