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מענה לשאלות הבהרה –מכרז מס'  11/2021למתן שירותי ניקיון באצטדיון טדי ,מתחם הארנה ,בריכת הסולטן
ומרכז ריאן

.1

בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת אריאל
חברה עירונית לניהול קריית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ והחברה העירונית אריאל
לתרבות ,חברה ,חינוך ,רווחה ספורט ואומניות בע"מ (להלן" :החברה") ,מודיעה על שינויים
בהליך כדלקמן.

.2

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת
השואל.

שאלה

נוסח השאלה

מענה

1

האם נותן השרות יקבל תשלום גב
אל גב בגין רכיבים שלא מופעים
בטבלת הנספח התמחירי  ,כגון יום
בחירות ,חופשה מסיבות
משפחתיות וכד'?

כאמור בסעיף  1.8למכרז "התמורה בגין השירותים תהא
בהתאם להצעת הזוכה במכרז ...והיא תכלול ביצוע
מושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי
מסמכי המכרז ,ואת כל ההוצאות הכרוכות באספקת
השירותים לרבות העסקת עובדים ,אספקת ציוד
וחומרים וכיו' ,הכל כמפורט במסמכי המכרז".

2

בסעיף זה נדרש הקבלן להציב
מפקחים צמודים באצטדיון טדי,
היכל ארנה  ,ואירועים  ,כיצד
הקבלן יקבל תשלום עבור הפיקוח?

ר' תשובה לשאלה 1

3

אנו מבקשים לקבל את סך הקנסות
שהושתו על החברות בשנים
 2018+2019בחלוקה לאתרים.

פעילות קבלני הניקיון אשר פעלו במתחמי החברה בעבר
אינה רלוונטית למכרז זה

4

בהתאם לניסיונכם רב השנים אנו
מבקשים לקבל את רשימת וכמות
הציוד שעל הקבלן לספק לכל אתר
.

במפרט המצורף למכרז מוצג הציוד והרכיבים אותם
נדרש הקבלן לספק בכל אחד מהאתרים .על המציע
להעריך את הכמות הנדרשת על סמך ניסיונו ובהתאם
לסיור הקבלנים שהתבצע

5

אנו מבקשים לקבל את מספר
המבקרים בשנים  2018+2019בכל
אתר ואתר.

במסגרת המכרז מפורטים כמות האירועים הצפויים
באתרים השונים וכן כמות העובדים הנדרשת לאירועים
אלו ,בהתאם לניסיון החברה ,כמו גם כמות השעות
הנוספות הצפויה .עם זאת ,כאמור בסעיף  1.2למפרט -
יובהר כי מדובר בהערכה בלבד  -החברה אינה מתחייבת
להיקף התקשרות כלשהו.

על המציע לכלול את כלל ההוצאות הכרוכות באספקת
השירותים במסגרת הצעתו .לא תינתן תמורה נוספת
מעבר לתמורה בגין השירותים

כמות המבקרים באתרי החברה בשנים הקודמות אינה
רלוונטית למכרז זה
6

נבקש לעדכן כי מספר רכיבים אינם
תואמים את צו ההרחבה וכן את
מערך הביקורת בעיריית ירושלים
לתשלום לפי צו ההרחבה לדוגמא
חופשה הינה חלף שכר.

כאמור ,התמורה בגין השירותים כוללת את כלל
ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים .החברה מצפה
כי הקבלן הזוכה יעמוד בכל דרישות ההעסקה על פי
החוק וכי הצעת המחיר אותה יספק ,לוקחת בחשבון כל
התחייבויותיו בכלל והתחייבויותיו כלפי העובדים בפרט

 .3אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו .המועד אחרון להגשת ההצעות במכרז הינו עד ליום שלישי
 23.11.21בשעה  12:00באופן המצוין בהליך.

 .4מסמך זה ,על צרופותיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,על המשתתפים לחתום בכל עמוד
בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

ב ב ר כ ה,
חברת אריאל

