תאגיד המים והביוב פלגי שרון
מיסודן של עיריית כפר סבא המועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל בע"מ
פניה לקבלת הצעות 287/19
לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני .
תשובות – לשאלות הבהרה של המציעים
שאלה:

סעיף  4.3להסכם  -מאחר ואת ההכשרה יעביר התאגיד .במידה ואנו נצטרך להעמיד
כוח אדם חילופי שעבר הכשרה בסיסית האם פלגי השרון יעבירו הכשרה זאת ? אחרת
נא לפרט

.1

תשובה:

התאגיד יעביר את הכשרה זו ובלבד שכוח האדם לא יוחלף מעבר לנסיבות מיוחדות
באישור של התאגיד.

שאלה:

כיצד ניתן לבצע החלפה תוך שעה או פרק זמן אחר שיקבע על ידכם.

תשובה:

על המציע שיזכה להגדיר מי האנשים שמבחינתו מיועדים לעבוד במט"ש – רק אנשים
אלו שעברו הכשרה יוכלו לבצע את ההחלפה תוך שעה .ולכן מבחינת התאגיד שמספר
האנשים שיוכשרו יהיה יותר משנים.

.3

שאלה:

סעיף  6.4.3כיצד הקבלן ישמור על כללי הבטיחות כנדרש על פי דין

.4

תשובה:

.5

שאלה:

סעיף  5.4ונספח א להסכם נא לציין שהמחיר לא כולל מ.ע.מ

תשובה:

מובהר למען הסר כל ספק כי המחיר בסעיף  5.4ו -נספח א' לא כוללים מע"מ.

שאלה:

בזמן חופשה או מחלה של עובד האם נצטרך להשיג מחליף או שהמערכת ערוכה
להיעדרויות אלה

תשובה:

המחליף הוא מתוך האנשים שהוכשרו על ידי התאגיד בלבד – ראה תשובה לשאלה 2

שאלה:

כמה שעות הדרכה נדרש לקבל העובד לפי סעיף  8לעיל?

תשובה:

מספר השעות שירוכזו ביום אחד

שאלה:

האם המקום נגיש לתחבורה ציבורית? האם קיימת תחבורה ציבורית בשעות האלה?

תשובה

אין תחנת אוטובוס צמודה למט"ש ואין לתאגיד מידע בנוגע לתחבורה ציבורית בסביבת
המט"ש .באחריות המציע לבדוק נושא זה ולדאוג להגעת העובד במועד למכון.

שאלה:

מה הכוונה להציג  2עובדים? אנחנו מעסיקים אלפי עובדים בכל יום  ,מה המשמעות של

.2

והאם יינתן לנו חוזר בטיחות אותו נעביר לעובד  ,כמו כן מאחר והנוכחות הפיזית תהיה
בפלגי השרון ,איך יהיה ניתן לאכוף תנאים אלה.
במסגרת ההכשרה יכללו הוראות הבטיחות הרלבנטיות – הוראות אלו יועברו למציע
שיזכה .התאגיד מעביר הכשרת בטיחות לעבודה בגובה וחלל מוקף וכן הוראות בטיחות
כלליות אחת לתקופה .ככל שהעובדים לא יעברו הכשרות מסוג אלה אצל התאגיד
במועדים שהתאגיד יבצע את הכשרותיו בנושא ,באחריות הקבלן להכשיר את העובדים
הרלבנטיים.
מובהר למען הסר ספק כי במסגרת ההכשרה הבסיסית הראשונית תכלל הכשרה בנושא
בטיחות לעבודה בגובה וחלל מוקף על חשבון התאגיד

.6

.7

.8

.9

הצגת  2שמות אקראיים?

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

תשובה:

ראה תשובה 2

שאלה:

מי נותן את השירות כעת?

תשובה:

אין נותן שירות

שאלה:

סעיף (12ז) לא צורף נוסח הנספח לסעיף זה במסמכי המכרז ,אנא הבהרתכם.

תשובה:

נספח מצורף למסמך הבהרות זה

שאלה:

האם אדם פרטי יכול להגיש הצעה או רק חברה ?

תשובה:

רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאים המפורטים בסעיף  12למסמך הפניה

שאלה

האם מדובר על עבודת שטח?

תשובה:

מדובר במכון טיהור השפכים .המכון הינו מתקן סגור התופס שטח ניכר ועל העובד
לסייר כדרך שבשגרה בין המתקנים השונים ולבדוק נושאים שונים הכרוכים בבקרה
ותפעול של המכון ולגבות את איש הצוות הטכני הקבוע העובד במכון.

שאלה:

האם יש עבודה פיזית בתפקיד?

תשובה:

כעקרון ,בשגרה לא נדרשת עבודה פיסית מאומצת .ראה תשובה לשאלה .13 :

שאלה:

האם מצופה מהעובד עבודת גובה  ,ו או ירידה לביוב ?

תשובה:

לא בשגרה ,זאת בעת תקלה ,יתכן שכן בכל מקרה העובד נדרש לבצע בהתאם להכשרתו
והכשרת הבטיחות.

שאלה:

לא נתקבלה מעטפה למסמכי המכרז  .האם אמורים לקבל או ניתן להגיש במעטפה
אחרת ?

תשובה:

ניתן להגיש במעטפה אחרת.

שאלה:

לא נהוג לשלוח העתקי פוליסה אלא אישורי עריכת ביטוח בהתאם למבוקש.

תשובה:

על המציע שיזכה להגיש אישור קיום ביטוחים וככל שידרש ,גם להציג את פוליסת
הביטוח.

שאלה:

למען הסר ספק  ,האם הדרישה היא רק עבור משמרת לילה ?

תשובה:

כן רק עבור משמרת לילה בימי חול.

שאלה

אילו כישורים נדרשים מהעובד?

תשובה:

כמפורט במסמך הפניה והתשובות הבהרה אלו.

שאלה:

האם ניתן לקבל פרופיל ?

תשובה:

לא ברורה השאלה

שאלה:

נבקש להוסיף כי התמורה תעודכן בהתאם לשינויים בעלויות השכר אשר הקבלן מחויב
להם על פי חוק

תשובה:

ראה סעיף  5.1להסכם

שאלה:

נבקש להאריך את הזמן לאספקת כוח אדם חלופי ליום עסקים.

.23

.24

.25

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה:

נבקש למחוק את הפיצוי המוסכם.

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה:

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהחברה תודיע לקבלן על כל תביעה,
תאפשר לו להתגונן ולא תתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה

בשל העובדה שעובדי הקבלן מוצבים אצל החברה ,נבקש להחליף לנוסח הבא:
הקבלן מתחייב להורות לעובדי הקבלן לפעול בהתאם לכללי הבטיחות ,כפי שנהוגים
אצל החברה.
החברה תהיה אחראית לספק לעובדי הקבלן סביבת עבודה וציוד נאותים ובטוחים
בהתאם לכל דין.

תשובה:

במענה לרישא – ראה תשובה  4לעיל.
במענה לסייפא  -לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם.

.26

.27

.28

.29

.30

.31

שאלה

שעות נוספות – האם בוודאות לא יהיו שעות נוספות? משמרת לא מתארכת? מנסיון
העבר לא קרה ? במידה וכן ,מה הצפי ההיקף החודשי או היומי הצפוי לשעות נוספות
שעלינו לקחת בחשבון ?

תשובה:

אין תכנון וצפי לשעות נוספות כלל  .ככל שהנושא ידרש באופן חריג ,תשולם בגין שעת
עבודה נוספת סך השווה לחלק היחסי מעלות המשמרת  .לדוגמה שעה נוספת אחת
תשולם  1/8.5מההצעה.

שאלה:

נבקש להוסיף  :כי העסקה בשבת תעשה רק במידה וקיים היתר להעסקה במהלך
המנוחה השבועית

תשובה:

לא תהיה העסקה בשבת

שאלה

נבקש להוסיף כי התמורה תעודכן בהתאם לשינויים בעלויות השכר אשר הקבלן מחויב
להם על פי חוק

תשובה:

ראה סעיף  5.1להסכם

שאלה

נבקש להוסיף  :ככול שאין מניעה חוקים להפסקת העסקה ובכפוף לחובת השימוע

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהחברה תודיע לקבלן על כל תביעה,
תאפשר לו להתגונן ולא תתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה:

נבקש לשנות כך שהאחריות בנזיקין תיקבע על פי דין .יש להחליף את המילה "בלעדית"
במילים "על פי דין".

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

.32

שאלה:

נבקש להוסיף כי האמור הינו בכפוף לחובת החברה לספק סביבת עבודה וציוד נאותים
ובטוחים.
נבקש להוסיף בסופו "אשר הקבלן אחראי להם על פי דין".

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

שאלה:

נבקש לשנות את סוף הסעיף כך שיירשם כי חובת השיפוי מותנית בכך שהחברה תודיע
לקבלן על כל תביעה ,תאפשר לו להתגונן ולא תתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.

תשובה:

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

.34

שאלה:

נבקש להוסיף  :שלכל צד הזכות להביא הסכם זה לסיום .

.35

שאלה:

גבולות אחריות נבקש לעדכן ל( 5,000,000חמישה מליון דולר )

תשובה

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

.33

לא יחול שינוי במסמכי הפניה ו/או ההסכם

נספח __

תצהיר
(בענין עובדים זרים)

אני הח"מ _____________________________ *לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני או "בעל זיקה "אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 2ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו -)1976להלן –החוק) ,לא הורשענו בפסק-דין
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א( 1991 -להלן –חוק
עובדים זרים) בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.2

אני ,או "בעל זיקה "אלי ,כמשמעותו לעיל ,לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של 3שנים
שקדמה לתאריך תצהיר זה.

.3

אני או "בעל זיקה "אלי כמשמעותו בסעיף 2ג בחוק (מחק/י הסעיפים המיותרים)

.4

א.

לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום").

ב.

הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.

ג.

הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה
האחרונה.

אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בהסכם עם תאגיד המים והביוב פלגי שרון – מיסודן של עיריית
כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר – צור יגאל .
________________
חתימה

למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד
אני__________________ עו"ד מאשר כי ביום__________ הופיע בפני מר ___________________נושא ת"ז מס '
_________________המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ________________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
חתימה
*ניתן התצהיר ע"י תאגיד –יש לרשום שמו המלא של התאגיד

