אשכול רשויות נגב מערבי  -מכרז מס' 4/2022
למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ברשויות אשכול נגב מערבי
מסמך הבהרות  -מס' 2
שאלה מס' 1
עמ'  8סע'  8.3תנאי סף  -ע"פ תנאי סף זה נדרש להציג ניסיון במועצה אזורית אחת לפחות במשך 3
שנים ברציפות בין השנים .2017-2021
חברתנו הינה חברה ותיקה המספקת כיום שירותים בלמעלה מ  30רשויות מקומיות ואנו מעוניינים
להגיש הצעה במסגרת המכרז הנ"ל ולצורך כן מבקשים לעדכן את תנאי סף זה למתן שירותים
במועצה אזורית במשך שנתיים ברציפות או לחילופין לשנות את טווח השנים מ 2016והילך.
תשובה מס' 1
מקובל באופן שתנאי הסף לפי סע'  8.5בעמ'  8למכרז ,יתוקן כך שמתן השירותים במועצה אזורית
תהיה משנת  2016ועד .2021

שאלה מס' 2
עמ'  – 26הצעת מחיר – פרק א'  -מחירי המינימום והמקסימום עבור עובדי ניקיון הינם נמוכים
מאוד – לאחר הפחתה של עמלת האשכול ( - )4%מחיר מינימום  ₪ 47.5ומחיר מקסימום ,₪ 50.28
עלות המעסיק עבור שעת עבודה הינה .₪ 45.24
מכיוון ומדובר במכרז מסגרת אשר לא ידועים בו הכמויות של העובדים מראש אזי המחירים הנ"ל
עלולים להיות ללא רווח קבלני ואף גירעונים ,ונסביר :ככל שכמות עובדי הניקיון המבוקשת במכרז
מסוים הינה גדולה יותר כך הקבלן יכול להציע מחירים נמוכים יותר ולהיפך  ,לצורך הדוגמא באם
מדובר בחוזה עם  5עובדים בלבד והקבלן הציע מחיר מינימום אזי העבודה תהפוך להיות גירעונית
מכיוון ולא ניתן להעמיס על כמות קטנה כזו של עובדים את כל העלויות הנוספות לפרוייקט כגון
ציוד ,ביגוד  ,ביטוחים  ,הסעות ,מימון ,ערבויות ,תקורה וכו'...
ולעומת זאת אילו היה מדובר במכרז של  50עובדים המחיר הנ"ל יכול להיות ראלי
לאור כל האמור לעיל מבוקש להגדיל את טווחי מחירי המינימום והמקסימום כן שמחיר המינימום
יהיה לכל הפחות  ₪ 55לשעה וזאת על מנת שחוזה מסוים לא יפגע בשכר העובדים.
תשובה מס' 2
ככתוב במכרז .ציוד ,ביגוד וכיוב' הינם פונקציה של כמות העובדים.

שאלה מס' 3
עמ'  – 26הצעת מחיר – פרק א'  -מחיר המינימום שנרשם עבור מנהל עבודה הינו ( ₪ 47.59לאחר
הפחתה של עמלת אשכול  .)4%נציין כי עלות מעסיק עבור עובד בשכר מינימום הינה  .₪ 45.24כידוע
כיום לא קיימים מנהלי עבודה אשר מוכנים לעבוד בשכר מינימום כך שהמחירים הנ"ל אינם
ראליים .מבוקש לעלות את מחירי המינימום לכל הפחות ל  ₪ 60לשעה.
תשובה מס' 3
ממכרזים באזור הדרום שהתפרסמו והתבררו לאחרונה ,נראה כי המחיר ריאלי ובכל מקרה אינו
גרעוני.
שאלה מס' 4
עמ'  – 27הצעת מחיר – פרק א'  -מחיר המינימום עבור מפעיל גרניק (לאחר עמלת אשכול  )4%הינו
 .₪ 47.5בהמשך להסבר בסעיפים  ,2+3גם כאן מדובר במחיר לא ריאלי מכיוון וגם עובדי הגרניק
אינם עובדים בשכר מינימום היות ומדובר בעבודה פיזית מאוד .מבוקש לעלות את מחיר המינימום
לכל הפחות לסך של  ₪ 60לשעה.
תשובה מס' 4
ממכרזים באזור הדרום שהתפרסמו והתבררו לאחרונה ,נראה כי המחיר ריאלי ובכל מקרה אינו
גרעוני.

שאלה מס' 5
עמ'  – 27-29הצעת מחיר – פרק ב'  -נציין שוב כי מדובר במכרז מסגרת ולא ידוע כמות הימים בהם
הרכבים יעבדו בפועל .לצורך הדוגמא באם רשות מסוימת תזמין רכב טיאוט המופעל רק  3פעמים
בשבוע  ,הרי שגם מחיר המקסימום אינו מכסה את העלויות של רכב הטיאוט (נסביר בקצרה -עלות
רכישת הרכב  /פחת הינה עלות חודשית קבועה ,עלות הביטוחים והרישיונות הינה עלות חודשית
קבועה וכן עלות הטיפולים ,כך שאם הרכב לא עובד לפחות  5ימים בשבוע מחיר המקסימום אינו
מכסה את העלויות לקבלן) .כמו כן לא צוינו מחירים בעבור אספקת רכבים ממודל חדש.
מבוקש להגדיל את המחירים המינימום לכל הפחות לסך של  ₪ 2,400וכן לציין מחירים בעבור
אספקת רכבים ממודל חדש.
תשובה מס' 5
ככתוב במכרז.
הבהרה  -עמ'  4סע'  - 9על המעטפה יצוין מס' המכרז ( 4/2022ולא מס' המכרז הכתוב שם).

לנוכח שינוי תנאי הסף – כאמור בתשובה מס'  1לעיל ,המכרז מפורסם מחדש.
נוסח המכרז החדש יעודכן באתר האינטרנט של האשכול ויופץ לרוכשי המכרז.
ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום שני  4/4בשעה .12:00
תשובות תתפרסמנה עד ליום שני  11/4בשעה .12:00

המועד המעודכן להגשת הצעות הוא עד ליום חמישי –  14/4/22בשעה .10:00
בהתאמה ,תוקף ערבות המציע יהא עד ליום .14/7/22

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו.
בהצלחה לכל המציעים!

