
124/2022' מכרז פומבי מס
ניקיון ושירותי מוקד וסיור  , אחזקה, תפעול, למתן שירותי ניהול

ע"נתבחולון עבור חברת ע"נתלמבנה ולמערכות משרדי 

כנס מציעים 15.05.2022



הצהרה

2

,תפעול,ניהולשירותילמתן124/2022'מסלמכרזהנוגעכללימידעבתמציתיוצגשלהלןבמצגת
.ע"נתחברתעבורבחולוןע"נתמשרדיולמערכותלמבנהוסיורמוקדושירותיניקיון,אחזקה

.בלבדכלליתידיעהלמטרותרקעמסמךמהווהזומצגתכימובהר-

אין,מדויקאושלםכמצגעליולהסתמךאין,ע"נתכלפימחייבתוקףבעלאינולהלןשיוצגהמידע-
המציעיםכלפיאוהמציעיםבכנסהמשתתפיםכלפיע"נתשלהתחייבותאוהצהרהבולראות
.המכרזמסמכיכללאתבעיוןלקרואהחובהחלהמהמציעיםאחדכלעלמקרהובכל,במכרז

או)המכרזבמסמכיהאמוריגבר,המכרזבמסמכילאמורבמצגתהאמורביןסתירהשלמקרהבכל-
אתמשניםהאחרוניםשאלהככל,ההליךבמהלךע"נתי"עשיפורסמוההבהרותבמכתביהאמור

.(המכרזהוראות
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רקע כללי.  1



רקע כללי

2

ממשלתיתחברההיא("ע"נת":להלן)מ"בעהמוניםלהסעתעירונייםתחבורהנתיבי-ע"נת

תלבמטרופוליןהמוניםהסעתמערכתופיתוחלקידוםהמדינהשלהביצועכזרועהמשמשת

פרויקט,האדוםהקופרויקט,לגרועומבליכגון)שוניםפרויקטיםמקדמתכךולצורך,אביב

.(ב"וכיוהמטרופרויקט,החוםהקופרויקט,הירוקהקופרויקט,הסגולהקו

למתןבהסכםלהתקשרותפומבימכרזבמסגרתהצעותיהםלהציעמציעיםבזאתמזמינהע"נת

ע"נתמשרדיולמערכותלמבנהוסיורמוקדושירותיניקיון,אחזקה,תפעול,ניהולשירותי

תכולתבנספחוכמפורטלעתמעתע"נתידיעלשיידרשוכפיוהכל,ע"נתחברתעבורבחולון

.ההתקשרותלהסכםהשירותים



רקע כללי

2

'רח)בחולוןעזריאליבמתחםהממוקמיםע"נתמשרדי–זהמכרזלצורך"ע"נתמשרדי"

8,048שלכוללבשטחבמתחםAבבניןמשרדיםקומותשלושהכוללים,(חולון,26הרוקמים

בקרהומרכזר"מ134-כשלבשטחAבבנין(-)2-ו(-)1בקומותוארכיבמחסנים,ר"מ

ר"מ309שלבשטח,במתחםDבבנייןהממוקם



מהות השירותים. 2



מהות השירותים

:היתרבין,יכללוזהבמכרזהכלוליםהשירותים

המבנה:זהובכלל,ומערכותיהםע"נתמשרדישלשברותחזוקתשוטפתתחזוקה,מונעתאחזקה.א

,דלתות,אחריםחיפויים,שטיחים,תקרהחיפויי,בינייםתקרות,חלונותכגון,הפנימייםחלקיוכלעל

תאורת,תאורה,חשמלכגוןומערכות(מהיריםמעבריםלרבות)למשרדיםכניסהבקרתמערכת

,אווירמיזוגמערכות,לחשמלקצהנקודות,(וספרינקלריםגלאים)אשכיבוימערכות,חירום

.ב"וכיו(מואריםחירוםושלטיהבנייןשילוטכולל)שילוט,אינסטלציה

.תחזוקהמוקדהפעלת.ב

.והדברהניקיוןעבודות.ג

.היממהשעותובכלהשבועימותבכלוסיוריםמודיעין,מוקדשירותימתן.ד



מהות השירותים

,ע"נתמשרדיבתוךוציודמזוןמוצרישלופיזורהעברהכגון,משרדית-פניםסבלותעבודותביצוע.ה

חדריםתכולתהעברת,התקנות,תיקוניםעבודותביצוע,ממחסניםציודוהנפקתמחסניםסידור

.ב"וכיוחדריםוהתאמת

.אחררלוונטיגורםכלאו/ומטעמהמיאו/וע"נתעובדישלסיוריםלצורךהדרושציודהכנת.ו

והכל,העבודהבתכולתבמפורשמופיעהאינהאםגם,ע"נתלהוראותבהתאםאחרתעבודהכל.ז

.ההתקשרותלהסכם'בנספחכהמצורףהשירותיםתכולתבנספחכמפורט



.שטחים לפי סוג שימוש

ר"שטח במקומה

126.5(ארכיב+ מחסן )-1קומה 

8(מחסן)-2קומה 

81,848קומה 

93,200קומה 

103,000קומה 

D309מרכז בקרה משני בניין 

8,491.5כ"סה



:קומה טיפוסית, ציוד לתחזוקה

;לוחות חשמל•

;תאורה•

;מפסק סטאטי•

;יחידות מיזוג•

;יחידות מיזוג לארון שרתים•

;משאבות להגברת לחץ מיזוג•

;כיבוי בגז/מטפים/ארונות אש•

;מטבחים/ מטבחונים•

;מפוחי עשן•

;מערכת כריזה•

;כ"מערכת סינון אב•

;מקררים•

;סילוקית•

;דוד חשמלי•



אותן יתחזק הקבלן באמצעות  , מערכות ייעודיות
:מתקשרתע"נתנותני השירות עמם 

.רכזת גילוי אש ועשן•

.מערכות כריזה•

.מערכות אל פסק•

.  ק"כ לסינון אויר בממ"מערכות אב•

.מערכות מולטימדיה•

.ס"טממערכות ביטחון כולל מצלמות •

.מערכת בקרת כניסה•

.ככל ויותקנו במשרדי החברה, מעברים מהירים•

".קומפקטוס"מערכת מדפים בארכיב •

מכונות קפה•

"פרשקאפ"מכשירי שטיפה •

.ומוצרי חשמל קטניםמיקרוגלים, מדיחי כלים•

".4תמי "מתקני שתיה •



שירותי ניקיון והדברה

צוות ניקיון בוקר  •

צוות ניקיון ערב•

צוותים לביצוע עבודות תקופתיות מיוחדות•

הדברה•

.הדברה וכלי עבודה לניקיון כללי, הספקה של חומרי ניקיון•



מוקד וסיורשירותי 

שירותי מוקד ואזעקה•

סיור במקרה של אזעקה  •

בקרת כניסה ובקרת פריצה עם חיבור למוקד האבטחה•

חייגן וחיבור למוקד לצורך קבלת ההתרעה•



פקידי קבלהשירותי 
קבלת קהל•

פתיחה וסגירת המשרד•

הפעלה ונטרול של מערכות אבטחה•

מענה לטלפונים•

טיפול בדואר ושליחויות מול ספקים•

.סיוע למחלקות השונות במשרד ולצוות התחזוקה•



הליך המכרז. 3



;המכרזיםחובתבתקנותכמשמעושלביתדובחינהעםמכרזהואהמכרז➢

.מחירוהצעתאיכותניקוד,סףתנאיכוללהמכרז➢

70%יהווההכספיתההצעהמשקל;במכרזהסופימהציון30%יהווההאיכותיהרכיבמשקל➢
.הסופיהמשוקללמהציון

מבנה המכרז



תנאי סף במכרז



למציעסףתנאי
.בישראלכדיןהרשוםמורשהעוסקאותאגידהינוהמציע-4.2.1סעיף➢

הוראות(א):לרבות,ציבורייםגופיםעסקאותחוקדרישותכלאתמקייםהמציע-4.2.2סעיף➢

בקשרהאמורלחוקב2סעיףהוראות(ב);(ודיווחיםפנקסיםניהולבדבר)האמורלחוק2סעיף

.מוגבלותעםלאנשיםהולםייצוגבדבר1ב2סעיףהוראות(ג)-ו;העבודהדיניקיוםעם

המציעהעניקההצעותהגשתלמועדשקדמוהשנים5במהלך–נסיוןדרישת-4.2.3סעיף➢

חודשים24במשך,(לעילהמונחיםכהגדרת)משרדיםבמבניואחזקהתפעול,ניהולשירותי

:עבור,ברציפות

4,000הואמהםאחדכלששטח,לפחותמשרדיםמבנישני.א

;(חניוניםכוללולאברוטושטח)לפחותר"מ

או

ר"מ2,500הואמהםאחדכלששטח,לפחותמשרדיםמבניארבעה.ב

.(חניוניםכוללולאברוטושטח)לפחות

סף למציעתנאי 



,מ"מעכולללא,בשנה2,000,000₪שלכספימחזורממוצעלמציע–כספימחזור-4.2.4סעיף➢

.ואחזקהתפעול,ניהולשירותיבמתןמפעילותוורקאךוזאת,2020–2018בשנים

במתן,עובדים3הפחותלכלהעסיקהמציע,2020–2018מהשניםאחתבכל-4.2.5סעיף➢

.ואחזקהתפעול,ניהולשירותי

למציעסףתנאי



לעבודותרישיוןבעלהינו,לעילכהגדרתו,המציעידיעלהמוצעהאתרמנהל-4.3.1סעיף➢

.1954–ד"תשי,החשמלחוקלפיחשמל

חודשים48במשךהועסק,במכרזההצעותהגשתלמועדשקדמוהשנים6במהלך-4.3.2סעיף➢

5,000ששטחו,משרדיםמבנהעבורואחזקהתפעול,ניהולשירותיבמתןאתרכמנהללפחות

.(חניוניםכוללולאברוטושטח)לפחותר"מ

האתרלמנהלסףתנאי



ניקיוןעבודותבנושאסףתנאי

במבניניקיוןשירותיהמציעהעניקההצעותהגשתלמועדשקדמוהשנים5במהלך–ניסיוןדרישת4.4.1סעיף➢
:עבור,ברציפותחודשים24במשך,משרדים

ולאברוטושטח)לפחותר"מ4,000הואמהםאחדכלששטח,לפחותמשרדיםמבנישני.א
;(חניוניםכולל

או

ברוטושטח)לפחותר"מ2,500הואמהםאחדכלששטח,לפחותמשרדיםמבניארבעה.ב
.(חניוניםכוללולא

–2018בשנים,מ"מעכולללא,בשנה750,000₪שלכספימחזורממוצעלמציע-כספימחזור4.4.2סעיף➢
.ניקיוןשירותיבמתןמפעילותוורקאךוזאת,2020

,הניקיוןבתחוםשירותכקבלןלעבוד,והתעשייההכלכלהמשרדמטעםבתוקףרישיוןבעלהמציע-4.4.3סעיף➢
.1996–ו"התשנ,אדםכחקבלניידיעלעובדיםהעסקתלחוקבהתאם

.הסףתנאילעניין4.4.5-ו4.4.4בסעיפיםהכלולותלהוראותהמציעיםלבתשומת



עבודהדיניבנושאסףתנאי

השניםבשלושהורשעולא,אליהםזיקהבעלוכל(הוצעאם)מטעמוהמשנהקבלן,המציע-4.5.1סעיף➢
בטופסהמפורטיםההרחבהוצוויהעבודהבחוקיהמנויותהעבירותמביןיותראועבירותבשתיהאחרונות

.המכרזלמסמכיהמצורף,"(העבודהחוקי":להלן)(1)'ב/3מספר

השניםבשלושהוטללא,אליהםזיקהבעלוכל(קייםאם)מטעמוהמשנהקבלן,המציעעל-4.5.2סעיף➢
;העבודהחוקיבטופסהמנויותהעבירותמבין,עבירההמהוותהפרותמששיותרבשלכספיעיצוםהאחרונות

ההסדרהמינהלמנהלאישורניתןאם,אחתכהפרהכספיעיצוםהוטלשבגינםהפרותמספריראו,זהלעניין
.שכרלומשתלםבסיסהשעלאחתבתקופהאחדעובדכלפיבוצעוההפרותכיהכלכלהבמשרדוהאכיפה



נוספיםסףתנאי

.המציעיםבכנסהשתתףהמציע-4.6סעיף➢

אורגלפשיטת,הליכיםהקפאת,כינוסבהליכינמצאיםלא,(הוצעאם)מטעמוהמשנהוקבלןהמציע-4.7סעיף➢
נכסיועלהוטלוולא,פרעוןחדלותמבפניעומדלאהוא,זהבענייןנגדוועומדותתלויותבקשותואיןפירוק

.מהותייםעיקולים

.15.9.2022ליוםעדובתוקף50,000₪שלבסכוםמקוריתהצעהערבותלהצעתוצירףהמציע-4.8סעיף➢

.המכרזבמסמכיהרלוונטיותלהגדרותהמציעיםלבתתשומ



קריטריונים לניקוד איכות



איכותלניקודקריטריונים
. מס

קריטריון
מירביאיכותציוןהקריטריון

(בנקודות)

מבנישלואחזקהתפעול,בניהולקודםניסיון.1
משרדים

נקודות12

נקודות12ניסיון קודם בעבודות ניקיון.2

ומקבלןמהמציעהמציעלקוחותשלהרצוןשביעות.3
(הוצעאם)מטעמוהמשנה

נקודות32
לכלנקודות16עד)

משרדיםמבנה
(שייבדק

נקודות12האתרמנהלשלקודםניסיון.4

נקודות32המציעעםראיון.5

והציוןהמידהאמת,קריטריוןכלשלשהפירוטלכךהמציעיםלבתשומת
.זובמצגתצויינוולאהמכרזבמסמכימפורטיםבנקודות



ההצעה הכספית. 4



ההצעה הכספית

(נוספותועלויותשכרעלויותלענייןהצהרה)'ב/9'מסוטופס('א/9'מסטופס)הכספיתההצעהטופס
.ונפרדתסגורהבמעטפהיצורפו

:הכספיותההצעותמילויאופן

ובהתאםידועלהמבוקשתהחודשיתהתמורהאתפרקלכלביחסלמלאהמציעעל–3–1פרקים•
.(12-במוכפלתהחודשיתהתמורה)השנתיתהתמורהאתלכך

ביחס,נוספותעבודותביצועלצורךידועלהמוצעההנחהשיעוראתלמלאהמציעעל–4פרק•
.המאוחדהמאגרחירוןלמ

אחידהנחהשיעור,אלהשבפרקיםהפרקיםמתתיאחדלכלביחסלמלאהמציעעל–6-ו5פרקים•
המחיראתלחשבהמציעעלמכןלאחר.בטבלההנקוביםהמקסימוםלמחיריביחסידועלהמוצע

ליחידההמחירהכפלתבאמצעות,פרקתתלכלהכוללתהצעתוואתההנחהלאחריחידהלכל
.בטבלההנקובהיחידותבמספרההנחהלאחר



ההצעה הכספית

–1לפרקיםכאשר,משוקללתכספיתהצעהמציעלכלביחסתקבעהכספיותההצעותהשוואתלצורך
משקלינתןהכספיתבהצעה5–4לפרקים,המשוקללתהכספיתההצעהמתוך80%שלמשקלינתן3

.המשוקללתהכספיתההצעהמתוך15%שלמשקלינתןהכספיתבהצעה6ולפרק,5%של

מילויאופןבנושאלרבות,הכספיתההצעהבטופסהמפורטותנוספותלהוראותהמציעיםלבתשומת
.ב"וכיוהכספיתבהצעהשגיאות,הכספיותההצעותהשוואתאופן,הכספיתההצעה
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