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 002/2020מכרז ניקיון כרמל  :1מספר  ותשובות מקבץ שאלות

 ?מה צפי תחילת עבודה? מה צפי הפעילות במשך השנה .1
 

אנחנו פועלים בתקופה של חוסר ודאות, הן בשל משבר הקורונה בו אנחנו 
 הכלכלי שמתהווה וגדל מיום ליום. נמצאים והן בשל המשבר

פעילות מרכז כרמל ביום שלאחר משבר הקורונה תלויה באורך התקופה 
הדרושה לחידוש הפעילות במרכז. מאחר ובמרכז מפעילים קורסים 

עד  אנו צופים פרק זמן של מספר חודשיםלמשתלמים המגיעים אלינו מחו"ל, 
בשלב זה מדובר בהערכה , אולם ברור כי לחזרה למצב עבודה רגיל כבעבר

שעשויה להשתנות לשני הכיוונים בהתאם להתפתחויות בשל המצב סביב 
 .'משבר הקורונה'

עובדים למרכז, מיד  10ככל שההגבלות לא יוחמרו, ותהיה מותרת כניסת 
) עובדי ניקיון 4לאחר חתימת החוזה, יידרש הזוכה להביא למרכז ארבעה (

   בודות ניקיון יסודיות במרכז. לצורך ביצוע ע –למשך חמישה ימים 
קיון אחד ליום, וזאת עד לחזרה יהזוכה להמציא עובד ניידרש  שבוע זה,לאחר 

 לפעילות שוטפת. 
רפו טפסי והתשלום לזוכה בתקופה זו, ישולם כנגד חשבונית לתשלום אליה יצ

משמרות, ולאחר מכן עבור עובד אחד שיבצע  5עובדים כפול  4נוכחות, עבור 
 אחת ביום. משמרת 

עם החזרה לפעילות שוטפת, יידרש הזוכה להמציא מספר עובדים בהתאם 
 למפורט בתנאי המכרז. 

 
למפורט במסמכי בהתאם בקשתנו מהמציעים היא להגיש הצעת מחיר 

 . שאינה תלויה במצב הנוכחיו המכרז
יבוצעו , ככל שיהיה צורך, היה בזמן חתימת החוזההנתון בו נהתאמות למצב 

 מול החברה הזוכה. ישירות
 
 

אנו נדרשים לספק שירותי ניקיון ללא  –טקסים ומסיבות  -להסכם  7בסעיף  .2
לקבוע  יםלדעת מה היקף השעות השנתי? כמו כן מבקש יםמבקש –תמורה 

 מסגרת שנתית לכמות שעות ניקיון ללא תשלום.
 

עבור עובדי חברת הניקיון אשר  נוסףבזמן קיום אירועים, לא יהיה תשלום 
מצאים במשמרת שוטפת שלהם (ישולם מחיר שעת עבודה רגילה). במידה נ

של שעות ועובדים אלה יבצעו שעות מעבר לשעות המשמרת, ישולם תשלום 
בעבור השעות העודפות. במידה ויוזמנו עובדים נוספים, יבוצע תשלום  נוספות

 ל עובד נוסף.כשעת עבודה בעבור כל שעה ועבור 
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מקבלים ארוחות?  היה וכן, מה עלות הארוחות ללא האם עובדי המקום  .3

 מע"מ ומה גובה השתתפות העובדים ?
 

 מקבל ארוחות בסיבסוד האיגוד ובהשתתפות העובדים.בלבד צוות מרכז כרמל 
עובדי הניקיון אינם מהווים עובדים של האיגוד ואינם מהווים חלק מצוות מרכז 

 כרמל, ולפיכך אינם זכאים לקבל ארוחות. 
זאת, ככל שהזוכה יבחר להשתתף בעלות הארוחות לעובדים, יהיו זכאים עם 

 עובדי הניקיון לארוחות. סכום ההשתתפות ידון בין האיגוד לזוכה. 
 

מבקש לקבל פרוט איזה הוצאות החלות עלינו כמעסיקים משולמות על  .4
 ידכם  גב אל גב ?

 
ההוצאות שישולמו ע"י המעסיק לעובדיו ויוחזרו ע"י האיגוד גב אל גב בתלות 

 ,בכפוף לקבלת אישור בכתב מרואה חשבון החברהובביצוע בפועל 
 הן: השכר י ומופיעים בתלוש יםלעובדבפועל  שולמואכן שהתשלומים 

שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח, ע"פ   :17.1סעיף  •
כותרת "עלות שכר למעביד לכל שעת  . נושאת7.3.9.2.2הודעה ה.

 עבודה בתחום הניקיון".
שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי   :17.2סעיף  •

(כגון: סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח  , במידה והוא ניתןהמרכז
 .מנות בפורים וכו')

מענק מצוינות לעובדים מצטיינים ע"פ הודעה   :18סעיף  •
"עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה . נושאת כותרת 7.3.9.2.2ה.

 בתחום הניקיון".
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