
9578966/1 

 

 

  

 

  -לקבלת שירותי ניקיון במשרדי קנט  201904/מכרז 
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

מציעים העומדים בתנאים מזמינה בזאת "( קנטטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: "יקרן לב -קנט
 , )בית מעיא( תל אביב74בדרך מנחם בגין  למשרדי קנטלמתן שירותי ניקיון המפורטים להלן, להגיש הצעות 

 "(.השירותים)להלן: "
 מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם. השירותיםתיאור מפורט של 

חודשים. קנט תהא רשאית להאריך תקופה זו  12תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 
 או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בחמש תקופות נוספות, בנות שנה

 תנאי סף .1

רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בעצמם, בכל התנאים 
 :באופן מצטברהבאים המוקדמים 

עמידת צד שלישי  לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף מובהר כי
גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חברת אם, בת , כלשהו בתנאי הסף

 או אחות של המציע או חברה שלובה  או קשורה למציע, והכל אא"כ פורש אחרת בתנאי המכרז.

 המציע הינו חברה גוף משפטי המאוגד כדין בישראל. .1.1

א לחוק העסקת 10ינו בעל רישיון לשמש כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם לסעיף המציע ה .1.2
 .1996 -עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו

במהלך התקופה של שלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו שירותי  .1.3
יבוריים כהגדרת מונח ניקיון משרדים במשך תקופה רציפה של שנתיים לפחות וזאת לשני גופים צ

 .1976 -זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

המציע צירף להצעתו תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין  .1.4
שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על 

 '.5רותים בנוסח מסמך אהמציע כמעסיק לצורך ביצוע השי

 .1976 –המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1.5

 לא  -20172018מחזור ההכנסות של המציע, הנובע משירותי ניקיון של משרדים, במהלך השנים  .1.6
 שנה )לא כולל מע"מ(.כל ל ₪ 350,000 -פחת מ

 ניקיון.עובדי  20המציע מעסיק לפחות  .1.7
ה לחוק לצורך הבטחת קבלת השירותים ימובהר כי התנאי האמור חורג מהוראות התוספת השני

מגוף בעל יכולות ואיתנות פיננסית, ועל מנת להבטיח רציפות של השירותים והחלפת עובדים 
 עדרות.יבמקרה של ה

 .המציע או נציגו השתתף בסיור מציעים שקיימה החברה במשרדיה .1.8

( 14משרדי קנט )קומה ב, 10:00בשעה  28.7.19יתקיים ביום ראשון,  (סף תנאי)  הבחוסיור מציעים  .2
 .תל אביב(, מעיא)בית  74דרך מנחם בגין  רחוב

ומציע אשר , www.kanat.co.il ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת: .3
 מעוניין להגיש הצעתו יורידם מאתר זה.

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב לקנט  .4
תשובות/הבהרות  12:00בשעה  4.8.19זאת עד ליום  co.ilmichrazim@kanat. לכתובת דוא"ל:

 .קנטיפורסמו באתר האינטרנט של 

 052-9402277/  073-2263146לפרטים ניתן לפנות לדנה מורי, אחראית רכש, מכרזים והתקשרויות: 

ברחוב  קנטבתיבת המכרזים של  ידניתתופקד במסירה אשר במעטפה סגורה להגיש  את ההצעות יש .5
מועד )" 14:00בשעה  18.8.19תאריך ל עד וזאת, בתל אביב 14קומה )בית מעיא(  74מנחם בגין דרך 

 "(. הגשת ההצעות

את הזכות  הלעצמ תשומרוהיא  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי קנט .6
 .הבלעדי והסופי הדעת לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול
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ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי למען הסר 
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

 בכבוד רב,

  טוח נזקי טבע בחקלאות בע"מיקרן לב -קנט


