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 עבור משרדי קנט בתל אביב ניקיוןלקבלת שירותי 
 

 למשרדי קנט בתל אביב ניקיוןלקבלת שירותי  04/2019הנדון: מכרז 
 1תשובות הבהרה 

 להלן התייחסות קנט לשאלות הבהרה שהוגשו בעניין המכרז שבנדון: .1

 תשובה שאלה סעיף מס"ד

מפרט  1

 טכני

ה או דרישה שלא להעסיק האם יש מניע

שעות  10ה -עובד/ת אחד/ת בין הימים א

 ברצף?

על המציע הזוכה להעסיק את עובדיו בהתאם 

להוראות הדין החל לגביהם בשים לב להוראות צו 

 בענף הניקיוןההרחבה 

האם יש צורך בערבות בנקאית במעמד   2

 הגשת המכרז?

ות אין צורך. המציע הזוכה בלבד יידרש להציג ערבוי

 כמפורט במכרז.

האם יש צורך באישור של חברת הביטוח   3

 במעמד הגשת המכרז?

נספח הביטוח מציג את דרישות הביטוח של קנט. 

על המציע הזוכה יהיה להעביר את הנספח כשהוא 

חתום ע"י המבטח ללא הסתייגויות. אין חובה 

 להציגו חתום ע"י המבטח במעמד הגשת המכרז.

נספח  4

 7א

ורך באישור רו"ח במעמד האם יש צ
 (7הגשת המכרז? )מסמך א)

 כן

עמוד  2 5

19 

(  1%)  המצוינותהאם העלות של מענק 

צריכה לבוא בחשבון העלות? או תהיה 

באם תינתן לעובד ותוסף למחיר  מחויבת

 החודשי באופן חד פעמי?

המשולם פעם בשנה שנתי מדובר על מענק 

על פי הזוכה לעובדים המצטיינים של המעסיק 

ועל פי –ע"י קנט  אמות מידה שייקבעו מראש

. עלות זו אינה (1%קביעת קנט ושיקול דעתה  )עד 

ככל ויוחלט  .השעתיהחודשי או חלק מן השכר 

לשלמה לעובד מצטיין, המציע הזוכה ישלם לפי 

הנחיית קנט ובכפוף לאישור רואה חשבון שיאשר 

ענק את ביצוע התשלום, קנט תעביר את סכום המ

 . למציע הזוכה

6 3.1 

 4עמוד 

ניהול ספרים, ניכוי מס במקור, תעודת עוסק  מה הכוונה "כל האישורים"?

 מורשה, תעודת התאגדות.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי  .2

ך זה יתקנו ו/או יפרשו המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמ

 צוינוו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

 במסמך זה במפורש.

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .3

 יש לצרף מסמך זה למעטפת ההצעה. .4

 

 בברכה,

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט        

 1 ובות הבהרההריני לאשר את קבלת מסמך תש

 

 חתימה:________________________     ____שם המציע:______________

 


