
    
 

 ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבחפומבי למתן שירותי מכרז  – פרוטוקול סיור מציעים

 משתתפים : 

 ח.פ שם החברה מס"ד

 510682768 ( בע"מ1974שומרון שרותי נקיון, שמירה וכח אדם ) 1

 513203778 בטוחה בע"מ מ.י.ס. אבטחה 2

 512699364 קלינור שרותים לישראל בע"מ 3

 514327642 צלול ניקיון ואחזקה בע"מ 4

 511178105 (בע"מ1987המשרד הנקי נקיון ואחזקה ) 5

 512370693 מוריה שרותי נקיון אחזקה ושמירה בע"מ 6

 511110975 ( בע"מ1986שלג לבן ) 7

 512476391 רשף ניקיון ואחזקה בע"מ 8

 513639971 תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה בע"מ 9

 515028371 קליניקס פרימיום ח.מ בע"מ 10

 511490476 ( בע"מ1990שמיר י. איתן ) 11

 511511503 פרח השקד בע"מ 12

 515207546 ר.ק.ל.ט אחזקות בע"מ 13

 512992843 מוקד יסעור נקיון ותחזוקה בע"מ 14

 511461691 שירותי תחזוקה וקבלנות בע"מ -שיאים  15

 512602236 דרור כנף תפעול ושירותים בע"מ 16

 514583145 רותם הלל בע"מ 17

 512323412 ש.י.ר.ן. ובניו שירותי ניקיון ושמירה בע"מ 18

 

 16' גהתקיים ביום  190028ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח מס' המציעים למכרז למתן שירותי סיור  .1

 .10:00בשעה  2019י,יולל

 בוצע רישום של הנוכחים בסיור המציעים. .2

 מטעם מכון וינגייט הנציגים הבאים : בסיור נכחו .3

 עמוס ברדה  –עורך המכרז  3.1

 רן מסלם. –מנהל פרויקטי הבינוי של המכון  3.2

 מיכאל רונן –מנהל מחלקת גן ונוף  3.3

 אדווה בכר -(מנהלת בית הנבחרות)מלון הספורט 3.4

 דורון מור. –מנהל המטבח  3.5

 הוצגה בפני המציעים מצגת על הפרטים המסחריים של המכרז ובהם :  .4

  תזכורת עבור המועדים בהזמנה :  4.1

 12:00בשעה  2019ליולי, 23יום ג'  המועד האחרון להרשמה לתיבת הצעות לטובת הגשת שאלות הבהרה

 12:00בשעה  2019ליולי, 24יום ד'  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

 12:00בשעה  2019לאוגוסט, 11יום א'  המועד האחרון להרשמה לתיבת ההצעות המקוונת

 12:00בשעה  2019לאוגוסט, 12יום ב'  המועד האחרון להגשת הצעות במענה להזמנה

 

 .המקוונת ואופן הגשת המכרזהסבר על תיבת ההצעות   4.2

 לצורך מתן השירותים נשוא המכרז. הסבר על כמות כ"א הנדרשת  4.3

  



    
 

 הסבר על אופן הגשת הצעת המחיר :  4.4

 .עובד ניקיון, חדרנות, עובד כללי למטבח –הצעת מחיר שעתית עבור כל סוג מקצוע  – 1נספח ב -

 דגשים לגבי תמורה שעתית מקסימאלית אפשרית, הסבר על התכולות הנכללות בתקורת הקבלן. -

 .ואמות המידה שבמכרז הזוכההסבר על אופן בחירת ההצעה  5

 תקופת ההתקשרות. 6

 הנחיות כלליות לאופן הגשת המכרז ומילוי מסמכי המכרז.. 7

 הגורמים המקצועיים במכון נתנו דגשים מקצועיים עבור השירותים נשוא המכרז, כגון : 8

 רקע על המכון, מלון הספורט והמטבח.  8.1

 וימי העבודה לגבי כל אחד מהם. אופי העבודה במכון, במלון הספורט ומטבח וציון השעות  8.2

ציוד וחומרי הניקיון הנדרשים לצורך השירותים נשוא המכרז ) הודגש כי עבור המטבח לא נדרש ציוד   8.3

 וחומרי ניקוי(.

 מאפייני העובדים לצורך מתן השירותים והסמכות הנדרשות, כגון:  8.4

 בעלות תעודת הסמכה לחדרנות. –חדרניות  -

 .גובהב מוסמך לעבודה דאחד מעובדי המטבח יהיה עוב -

 אחד מעובדי הניקיון יהיה עובד מוסמך לעבודה בגובה. -

 .לעבודה עם חומרים מסוכניםתקופתיות עובדי המטבח יעברו הסמכות  -

 ביגוד העובדים:  8.5

עובדי המטבח יהיו עם נעלי עבודה תקניות לעבודה במטבחים מונעות החלקה ועם כיפת מגן,  -

 מכנסיים חסינות אש ועם חולצות ארוכות.

 עם נעליים סגורות נגד החלקה.עובדי הניקיון בבריכה ועובדי החדרנות יהיו  -

לכל נותני השירותים מטעם הקבלן הזוכה יהיה חולצות עם לוגו חברת הניקיון ותג שם של  -

 העובד.

 לעובדים יהיה ביגוד אחיד. -

מתחם  וצע סיור רגלי במכון במקומות מרכזיים כגון : המטבח, מלון הספורט, אולם הג'ודו, אולם ספורט הישגי,ב 9

 אודיטוריום וכו'.הבריכה אולימפית, 

כי כל מענה לשאלות שניתן במהלך הסיור בע"פ אינו מחייב את המכון. רק חומר שיצא במסגרת פרוטוקול  הובהר 10

 הספקים ומענה לשאלות ההבהרה, ע"י נציג המכון יהיה מחייב.

 פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו למסמכי הצעת המחיר. 11
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 חתימה וחותמת_______________


