
 

 

 ישראל בנק
 חטיבת משאבי אנוש ומינהל

 הרכש  אגף

 
 י' טבת תשפ"ג             

 2023ינואר  03
 אל:

 דו שלבי ממוכן המשתתפים במכרז פומבי
  לאספקת שירותי ומוצרי גינון והדברה 55/22מספר 

 שלום רב,

 סיכום כנס מציעיםהנדון: 

 . 10:30בשעה  2022 דצמברב 26, שני סיכום כנס המציעים שהתקיים ביוםלהלן  .1

במסגרת שאלות ההבהרה ששאלו מציעים, נכללו גם בקשות רבות שעניינן אינו "הבהרות", אלא  .2
בקשות לשינויים במסמכי המכרז, והסתייגויות שונות מהוראות במסמכי המכרז. הסתייגויות ובקשות 

 אלה נדחו על ידי הבנק, למעט במקרים המפורטים מטה. 

תום על ידי חלתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא  .3
 המציע.

  -המציעים בכנס שעלו חשובות נקודות סיכום .4

 : הליך המכרז ותנאיו 4.1

 הגשת המכרז תתבצע בתיבה אלקטרונית, בהתאם להוראות המפורטות בחלק א' 4.1.1
 .מכרזלמסמכי ה

 .12:00, בשעה 11.01.2023, רביעייום  :המועד האחרון להגשת ההצעות 4.1.2
 מחיר. 70%איכות,  30%אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  4.1.3
ערך מראש יההגשה היא באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית ולכן יש לדאוג לה 4.1.4

 להתקנת המערכת ורישום לתיבה.

יש לחתום על כל מסמכי ההליך, כולל ההסכם, יש לקרוא היטב את כלל המסמכים,  4.1.5
  כמפורט בחלק א' של מסמכי המכרז. הכל

 

 :דגשי ביטחון ובטיחות 4.2

כל העובדים מטעם הקבלן שייבחר וקבלני המשנה מטעמו, חייבים בבדיקות ביטחוניות  4.2.1
 של הבנק. 

 .ולכן על הזוכה להגיש את כל הפרטים בהקדם אורכות זמןהביטחוניות הבדיקות  4.2.2

החוק. על הקבלן לעמוד בכל  דרישות הבנק בנושא בטיחות, הינן לפחות לפי דרישות 4.2.3
 דרישות החוק ותקנות הבטיחות.

ובעל  , תקניהקבלן נדרש לספק את כל הציוד הנדרש במהלך ביצוע העבודה כשהוא תקין 4.2.4
 .וכי העובדים מוסמכים לעבוד עמו תקן מתאים

 ובה יינתנו דגשי הבטיחות הרלוונטייםתינתן הרשאת עבודה עבודה ה תחילתלפני  4.2.5
 .אותו יגיש הקבלן מבעוד מועדסיכונים ה סקר לפעילות שתסתמך על 

 .מבעוד מועד עבור חומרים מסוכנים MSDSלהגיש הקבלן נדרש הודגש כי   4.2.6
עובדים לפי דרישות הבטיחות של בנק ישראל  ו וקבלני המשנההקבלן יוודא כי עובדי 4.2.7

 .במדינת ישראלהנהוגים תקנות הבטיחות ו םחוקיהאו /ו

הנדרש ציוד מגן אישי ו וקבלני המשנה מצוידים ומשתמשים בכל וודא כי עובדיהקבלן י  4.2.8
 , תקני ובתוקף ומתאים למשימה.תקיןלעבודתם שהוא 

של העובדים במטרה למנוע  אישורים/ההסמכותכל  מראש אתלהעביר על הקבלן  4.2.9
 .בביצוע העבודות עיכובים

 :דגשים מקצועיים 4.3

בניינים  2-וב 2רחוב אליעזר קפלן ב בירושלים הודגש כי השירותים יינתנו באתר הבנק 4.3.1
  אביב.-נוספים בתל

 ו אתרי העבודה במבנה.הוצגהתקיים סיור בשטח ו 4.3.2

 

 

 



 :ובמסגרת שאלות ההבהרה להלן שאלות שנשאלו במסגרת הסיור .5
 

 תשובה שאלה סעיף חלק מס"ד
נבקש הבהרה לגבי אילו עובדים  15 א 1

 עומדים בדרישות הביטחון.
 אזרחות ישראלית יבעל

נבקש הבהרה בנוגע לגודל שטח הגינון  1ג. ד 2
 החיצוני.

אם גינון שטחי החוץ כוללים ה כן,-כמו
ניקיון עלים  גם  עבודות חצרנות,

 ועשבייה במדרכות ובחניונים?
 

שטח הגינון החיצוני )אדמה( הינו 
 מ"ר לאחר מדידה. 1400

שטחי החוץ הנוספים הינם 
מדרכות או חניות, שעל הספק 

לנקות אותם באמצעות 
חרמש/ריסוס וזה בא על חשבון 

 שעות עבודתו היומית בבנק.

האם גיזום עצים בתוספת  -וץגינון ח 1ג. ד 3
 תשלום ע"י גוזם מקצועי?

גיזום עצים מתבצע כחלק 
 מהתחזוקה ונעשות ע"י הגנן.

בנק  שבוןחל ע הריסוס הםחומרי האם  1ג. ד 4
 ישראל או על הקבלן?

 

חומרי -3בהתאם לאמור בסעיף ד.
 ההדברה יהיו על חשבון הקבלן.

 2.11ד. ד 5
      2.8ד.

 התמורה להדברה כללית תחושבכיצד 
, בכל הבניינים בחוה"מ פסח וסוכות

וכן לגבי הדברה של טיפול מונע אחת 
 לחודש?

 

 לפי שעות עבודה בפועל.

כיצד מתבצע החישוב של  נבקש לדעת 2.9ד.  ד 6
 קריאה מיידית?  עבורעבודת הדברה 

קריאה מידית להדברה תחושב 
לפי עלות של שעת עבודה גם אם 

 תארך מספר דקות.
 

 


