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 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבורניקיון  שירותי למתן הזמנה

 מפרט טכני
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מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח 

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל בע"מ. 

 מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.
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 -כללי  -1פרק -

 

 כללי .1

 השירותים המבוקשים כאמור במפרט זה יינתנו במלואם, ללא סייג וללא תמורה נוספת. .2.2

המונחים הקבועים בהזמנה להציע הצעות יקבלו ביטוי זהה במסמך זה, אלא אם נאמר במפורש  .2.2

 אחרת. 

אין באמור במסמך זה משום גריעה בזכויות המזמינה ובכל מקום שיש סתירה בין מסמך זה לכל מסך  .2.1

 אחר, יחול הכלל המיטיב עם הזמינה.

העומדת ו0או אשר תעמוד לו, מכל דין,  המציע מצהיר בזאת כי הינו מוותר על כל טענה וכל זכות .2.0

קיומו של ההסכם ותקופות ההארכה וכי לא בקשר עם גובה התמורה, אשר לא תחרוג לאורך כלל 

 יפגע, בשום דרך, במתן השירותים המבוקשים למזמינה. 

השירותים המבוקשים כאמור במפרט זה, כוללים גם ציוד וחומרים, יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק,  .2.1

שהתבקש שירות ולא נכללו חומרים עבורו, חזקה על מציע כי תמחר עלות החומרים והציוד בגין  ככל

 שירותים אלו במועד הגשת הצעתו. 

בכל מקרה, לא יבקש מציע זוכה תוספת תשלום בגין כל עניין ולא יגרע מכמות ואיכות השירותים  .2.1

 המבוקשים על כלל הציוד והחומרים הנדרשים לשם כך. 

 תיטחוניובדרישות  .2.1

המזמינה מבהירה בזה כי על מציע וכלל עובדיו המוצעים ו0או אשר יעבדו אצל המזמינה, לעמוד 

, במסגרת זו, אך אינה חייבת המחמירות אצל המזמינה והמזמינה תהא רשאית תהביטחוניובדרישות 

 לעשות את כלל האמור להלן:

ן ו0או בעקיפין למציע יעברו לבקש כי כלל העובדים המועסקים אצלה ו0או הקשורים במישרי .2.1.2

 סיווג בטחוני. 

 לבקש כי עובד פלוני, יעבור בדיקת פוליגרף. .2.1.2

 .תלעשות כל דבר, ככל שנראה לה, לשם עמידה בדרישות הביטחוניו .2.1.1

 על העובדים מטעם המציע אצל המזמינה יחולו הכללים הבאים: .2.1.0

 לא יהיו רשאים להיכנס לכל חדר נעול, ללא אישור. .2.1.0.2

לא יהיו רשאים להימצא באזורים ממודרים, כפי שיוגדרו ע"י המזמינה, ללא  .2.1.0.2

 אישור. 

 יעברו בידוק בטחוני לשם התחלת עבודה, אצל הקב"ט הראשי של המזמינה.  .2.1.0.1

 יעברו בידוק בטחוני בכל עת, ככל שיידרשו ע"י אגף הביטחון של המזמינה. .2.1.0.0
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ע"י קצין הביטחון  לא יעבוד עובד מטעם המציע אצל המזמינה, אשר לא אושר .2.1.0.1

הראשי של המזמינה בכתב. הגיע עובד מחליף, אשר אינו מנוי ברשימת העובדים 

המאושרים, יחשב העניין כמו לא הגיע עובד מחליף ולא יורשה להיכנס במשרדי 

 המזמינה. 

בטרם מציע זוכה יציג רשימת שמות ות"ז של העובדים מטעמו, המיועדים לעבודה אצל המזמינה, 

 על ההסכם לבדיקה ואישור קצין הביטחון הראשי. החתימה 
 
 
 
 

 -השירותים המבוקשים 2-פרק -

 המבוקשים השירותים .2
 

תפעיל  מציע הזוכהה -מערך כח האדם והמשאבים הדרושים לביצוע השירותים המבוקשים .2.1

 עובדים וצוותי עבודה כדלקמן:

 שתתבצע בכל יום כאמור בטבלה שלהלן:עבודה  .2.2.2

 

כמות 

 עובדוסוג/

 פעילות שעה

-יום

מינימום 

 1עובד 

 

 

0077-0077 
 .ריקון פחי האשפה מהרחבות והמעברים שמסביב למבנה 

  ,איסוף פסולת גסה, טאטוא והסרת כתמים מהרחבות והמעברים

 מסביב למבנה.

 ( מלכלוך הכניסה רחבת הניקוי דלתות וחזיתות זכוכית בלובי )ראשית

 וכתמים.

  בניין, לרבות ריצפה וריהוט.הכניסה הראשית לניקוי ושטיפת לובי 

 .ניקוי תאי המעליות מלכלוך וכתמים 

 .ניקוי חדרי ישיבות וחדרים שלא ניתן היה לנקות יום קודם לכן 

  עבודות משקיות הכוללות בין היתר חלוקת חלב טרי בקומות, בדיקה

 וחלוקה של קפה, סוכר וכדומה.  
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 0077-10077 יום
  ניקוי של כלל מתחמי שירותי הבניין הכוללים מתחם שירותים אחד בכל

במבנה הצמוד0סמוך )בסך הכל שש  1קומה,  למעט השירותים בקומה 

( מתחמי שירותים )להלן: "שירותי הבניין" ו0או 1( קומות, שש )1)

( 0. בנוסף, יש לערוך לפחות ארבע )כל שעה וחצילפחות "השירותים"( 

ביקורת של שירותי הבניין )ובמרווח של לא יותר משעתיים פעמים ביום 

בין ביקורת אחת לבאה(. במידה ונדרש  יש לנקות בהתאם ולחתום על 

ביצוע הביקורת והניקיון בדף שירות שיימצא בכל מתחם שירותים. 

 ניקוי מתחמי השירותים יכלול בין השאר את הפעולות הבאות:

ים, כולל למתז ריח השלמת חומרים מתכלים בחדרי השירות .א

 .אלקטרוני

 .ושאר מתקני השירותים , כיסויי אסלהאסלותוחיטוי ניקוי  .ב

 ניקוי מראות וכיורים. .ג

ניקוי יסודי של שירותים ומחיצות בשירותים, לרבות מתחת  .ד

 למשטחי השיש.

היענות בעדיפות ראשונה לקריאות להסרת מפגעים ומטרדים  .ה

מרים שנשפכו, השלמת היגייניים, הסרת לכלוך סביבתי, ניקוי חו

 חומרים מתכלים וכדומה, בכל שטחי המבנה.

טאטוא כל רחבות הכניסה )לובי( בכל קומה והמעברים ושטיפתם  .ו

במידת הצורך, איסוף פסולת גסה והסרת לכלוכים דביקים פעמיים 

 .//:20ביום ולא יאוחר מהשעה 

ריקון פחי אשפה ומאפרות בכל השטחים הציבוריים בבניין  .ז

 . //:20פעמיים ביום ולא יאוחר מהשעה  והחצרות,

 ניקוי חדרי ישיבות לפני ואחרי ישיבות, לפחות פעם ביום. .ח

ניקוי רצפת המעליות )שתי מעליות( פעמיים ביום ולא יאוחר  .ט

 .//:20מהשעה 

  ,ניקוי של המטבחונים בבניין )בכל קומה ישנו מטבחון הכולל כיור

בה אין  2ארונות מטבח, עמדת קפה, מתקן מים ומקרר, למעט קומה 

בה יש מטבחון נוסף בלשכת המנכ"ל. בסך  0מקרר ועמדת קפה וקומה 

( מטבחונים, להלן: "מטבחוני הבניין" ו0או 9( קומות, תשע )1הכל שבע )

לפחות פעמיים ביום )לא כולל את המטבח הראשי אשר "המטבחונים"(, 

ואינו נכלל על המטבחונים האמורים לעיל(. בנוסף, יש  2נמצא בקומה 

( פעמים ביום ביקורת )ובמרווח של לא יותר 0לערוך לפחות ארבע )

משעתיים בין ביקורת אחת לבאה( של המטבחונים ובמידת הצורך 
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והתאמה עם צוות אחר לנקות בהתאם )סעיף זה יבוצע בחפיפה 

 הצהריים(.

 -אחרה"צ

מינימום 

 עובדים 4

10077-

57042 
 כולל כל השטחים הציבוריים וחדרי ניקוי יומי של כלל חדרי הבניין ,

 . המדרגות

  איסוף וריקון פסולת מפחי אשפה לרבות החלפת שקיות הניילון וניקוי

 הפח במטלית לחה במידת הצורך. 

 בנוכחות  וניקיון השולחן במטלית לחה  ריקון פסולת משולחנות עבודה(

 או אישור העובד(.

  ניקוי והסרת אבק של כל הריהוט בבניין הכולל בין השאר את כל הציוד

המשרדי, ציוד טכנולוגי ותקשורת, ציוד בלובי ובחללים הציבוריים 

 ועוד.

  ,ניקוי חלונות המשרדים וחלונות השטחים הציבוריים בכלל הבניין

 לרבות הסרת כתמים בולטים. 

  סעיף זה יבוצע בחפיפה והתאמה עם עובד  . בנייןהניקוי של מטבחוני

 .היום

 פעמים בשבוע לפחות(. 1) טיפת רצפות ופרקט כלל שטח הבנייןש 

 ים בשבוע פעמ 1) שאיבת אבק וניקוי כתמים מכלל שטיחי הבניין

 .לפחות(

 .טאטוא והסרת כתמים מרצפות וציפויים למיניהם 

  ניקוי יבש ובמטלית לחה להסרת כתמים מדלתות עץ ומתכת למיניהן

 לרבות הפרזול.

 ניקוי של כלל שירותי הבניין. ניקיון זה יבוצע בהתאמה עם עובד היום 

 . ניקוי מתחמיובהתאם להנחיות הגורם המוסמך מטעם ענבל

 יכלול בין השאר את הפעולות הבאות:השירותים 

, כולל למתז ריח השלמת חומרים מתכלים בחדרי השירותים .א

 אלקטרוני.

ומעקב צמוד  אסלות ושאר מתקני השירותיםוחיטוי מלא של ניקוי  .ב

 אחר חיטוי השירותים והעובדה כי ישרור בהם תמיד ריח נעים.

 ניקוי וחיטוי של רצפת השירותים בחומרים מתאימים. .ג
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 ניקוי מראות וכיורים. .ד

ניקוי יסודי של שירותים ומחיצות בשירותים, לרבות מתחת  .ה

 למשטחי השיש.

  ניקוי ומרוק המעליות על כל תכולת התא, פנים וחוץ, למעט תקרת

 התאים.

 .איסוף פסולת גסה מהחניון ומגג הבניין 

 

 

 עבודות ניקיון תקופתיות .2.2.2

ו בנוסף על עבודות אלו יבוצעצוותים נוספים כנדרש על מנת למלא משימות תקופתיות. 

ויבוצעו על ידי המציע באמצעות עובד היום ו0או צוות אחר לעיל כל העבודות המפורטות 

יבוצעו בכפוף להגדרות  –. מבחינת זמני ביצוע העבודות התקופתיות לפי עניין -הצהריים

 :וני וחצי שנתישבועי, חודשי, רבע –מטה 

 העבודה הנדרשת התקופה

 עבודות שבועיות
 .הסרת כתמים ממעקות ומסגרות 

 .הסרת קורי עכביש גלויים ולכלוך בפינות חדרי הבניין 

 .ניקוי מסגרות תמונות וחפצי אומנות במטלית לחה 

 .ניקוי יסודי של ריהוט שטחים ציבוריים ודלפקים לרבות במטלית לחה 

  ניקוי יסודי של לכלוך ואבק מתחת לריהוט המשרדי בבנין, לרבות במטלית

 לחה.

 .)ניקוי יסודי של המטבחונים, פנים המקררים וניקוי מיחמים )מסיר אבנית 

  בבניין מעליםוסביבתם ניקוי העציצים והאדניות 

   גג.השטח הציבורי בניקוי יסודי של 

  ין.יהכניסה לבנלובי ו 2ניקוי חיצוני של החלונות בקומה 

 .ניקוי תקרת תאי המעליות 
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 עבודות חודשיות
 .ניקיון יסודי של פנים המבנה תוך הקפדה על פינות ומתחת לרהיטי הבניין 

  ניקיון יסודי של חצרות הבניין, ניקיון סביב עמודי ופינות הבניין, ניקוי יסודי

 של מעקות חיצוניים וריהוט חיצוני וכדומה.

 .ניקוי שלטי הבניין 

 .שטיפה יסודית של הרחבה החיצונית 

 .סריקה ופנוי פסולת מארונות חשמל ומארונות כבוי אש 

 ויר.וורור של מערכות מיזוג האוניקוי פתחי הא 

 .ניקוי אבק ושאיבת אבק יסודית מריהוט מרופד 

 .ניקוי יסודי של חלונות מצדם הפנימי 

 ילונות הבניין.ושאיבת אבק מו 

 

 דות רבעוניותעבו
  יסודי של כל רכיבי הזכוכית בבניין לכל גובהם )כולל ניקוי חיצוני ניקוי

 ופנימי(.

 .ניקוי יסודי של שלבים בוילונות ותריסים ונציאניים 

  .שימוש במכונת קרצוף בכל לובי הבניין 

 .שאיבת אבק יסודית משטיחים וניקוי בשמפו יבש 

  .ניקוי ושטיפת וילונות לרבות ניקוי יבש כנדרש 

 

 י שנתיותעבודות חצ
 .מריחת וקס וביצוע פוליש לכל רצפות השיש 

 .ניקוי וקרצוף של כל הקירות המצופים בשיש 

 .ניקוי ספריות ומדפים לרבות פינוי התכולה כנדרש לניקוי 

 .בצוע כל פעולות ההדברה הנחוצות לחצרות ולמבנה 

  .ניקוי לוחות אלומיניום של מעטפת הבניין 
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 עבודות שנתיות
  המסך )קירות חיצוניים(.ניקוי קירות 

 

לביצוע  את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשיםספק י מציעבכפוף לאמור לעיל, ה .2.2.1

 .העבודות המבוקשות על ידי העובדים0צוותי העבודה המפורטים לעיל

עובדי המציע יעבדו בשעות העבודה ו כמות -וכמות העובדים הגדרת ימי ושעות עבודה של העובדים .2.2

 כמוגדר בסעיף זה:

 
 

 תפקידים קבועים שעות יום תקופה
כל תקופת 

 החוזה
 (2)לפחות  עובד יום //:21 – //:1/ ה' –א' 

 (0לפחות )צוות אחר הצהריים  01:/2 – //:21 ה' –א' 
 

כל תקופת 
 החוזה

)מתוך הצוות  אחראי צוות אחר הצהריים 01:/2 – //:21 ה' –א' 
 המוצע(

כל תקופת 
 החוזה

מפקח )אחריות כוללת על כלל העבודה  01:/2 – //:1/ ה' –א' 
המפקח יגיע לענבל לפחות פעם  -בענבל(
 בשבוע

 

  על המציע חלה החובה לוודא כי עובדיו מגיעים בדיוק בשעה כאמור לעיל, ללא הקדמות וללא

 איחורים. 

  .כן מובהר כי האחריות בגין הסעות עובדי המציע חלה במלואה על המציע ועליו בלבד 

 

 צוות אחר הצהרייםאחראי  .2.3

לרשות ענבל אחראי צוות אחר הצהריים אשר תחת אחריותו יעמדו  יעמיד מציע .2.1.2

 העניינים הבאים:

העבודה אחר הצהריים  ינהל את כל עבודות המציע עבור המזמינה במהלך .2.1.2.2

 אחר הצהריים. ביצוע עבודות הנוגע לכל ב, 01:/2-ל //:21בין השעות 

במסגרת צוות אחר אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות בהזמנה  .2.1.2.2

 על ידי המזמינה.הצהריים ועבודות ככל שידרשו 

המציע בהתאם באם יש עובדי בדיקת רמת ביצוע העבודות ותיקון עבודת  .2.1.2.1

 צורך בכך.

 אחראי הצוות יהיה אחד מעובדי המציע בשעות הערב ולא בנוסף.  .2.1.2



  מפרט טכני-מכרז שירותי ניקיון
 -נוסח מעודכן-

 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 9 - 

 

 המפקחעבודות הפיקוח ע"י  .2.4

אשר אשר יגיע למשרדי ענבל פעם אחת בשבוע לפחות ומציע יעמיד לרשות ענבל מפקח  .2.0.2

 תחת אחריותו יעמדו העניינים הבאים:

 ינהל את כל עבודות המציע עבור המזמינה במהלך כל שעות היום ועד השעה .2.0.2.2

שבועית, ביצוע העבודות התקופתיות )הנוגע לובכל יום שעות הכל , ב01:/2

 (. חצי שנתיותורבעוניות חודשית, 

 דו"ח נוכחות ופעילות של כל עובדי המציע אצל המזמינה. יכין .2.0.2.2

לביצוע כל העבודות המוגדרות בהזמנה זו אשר ידרשו על ידי  יהיה אחראי .2.0.2.1

 המזמינה.

רמת  הגעה פיזית לביצוע ביקורת שבועית בבית ענבל. הביקורת תבדוק את .2.0.2.0

 רך בכך.ביצוע העבודות ותיקון עבודת המציע בהתאם באם יש צו

תאר את מבתום כל חודש קלנדרי יגיש המפקח לנציג מטעם ענבל דו"ח ה .2.0.2.1

הדוח יג ענבל על צהעבודות שהתבצעו במהלך החודש האחרון ויחתים את נ

כמו כן יגיש המפקח תוכנית  .בגין אותו חודששניתן שביעות רצונה מהשירות ל

הרבעונים והחצי שנתיים  םהשירותי ןעבודה בגין החודש הקרוב לעניי

 לעיל. 2.2.1.0-ו 2.2.1.1הנדרשים לפי סעיפים 

למען הסר כל ספק, לא יחשב כל עובד מטעם הקבלן ל"אחראי ניקיון" כהגדרתו בצו שפורסם  .2.1

. הוגשה תביעה כנגד המזמינה בעניין זה, המציע מתחייב 1221בקובץ מס'  9.2/21/.2/ביום 

ית לשאת בכל הוצאה, ללא הגבלה בזמן, אשר תחול על התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנ

 בעניין זה.  המזמינה

 הגדרת חומרי הניקיון, ההדברה וכלי העבודה לביצוע השירותים .2.6

 כללי .2.1.2

כל חומרי הניקיון, ההדברה והחומרים המתכלים וכל כלי העבודה המכאניים  .2.1.2.2

אבק שקטים, כנדרש  והחשמליים, לרבות שואבי אבק, חובטים ושואבי

 לשירותים המבוקשים, יסופקו על ידי המציע ועל חשבונו.

הכלים והחומרים יהיו תקניים כנדרש עפ"י חוק ועפ"י התקנים הישראלים  .2.1.2.2

 והמציע בלבד יהיה אחראי על טיב ואיכות החומרים.

המציע יהיה אחראי להשגת המידע הנוגע לחומרים המומלצים לטיפול בכל  .2.1.2.1

בו אין הגדרת הציוד הנדרש, על המציע  ן בנפרד. בכל מקרהמרכיב של הבניי
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להביא מומחים ו0או יועצים אשר ייעצו לו לעניין חומרי הניקוי הנדרשים 

לעבודה הספציפית ולשיטות הניקוי הנדרשות. האחריות להמלצות ולתוצאות 

 הטיפול מוטלת בכל מקרה על המציע והוא ידאג להיות מבוטח כנדרש בהסכם.

יחזיק בבניין, במחסן שיימסר לשימושו הבלעדי על ידי ענבל, מלאי המציע  .2.1.2.0

מינימום של חומרי ניקיון וחומרים מתכלים בכמות שתספיק לביצוע השירותים 

, וכן את כלי העבודה הנדרשים ( ימי עבודה לפחות1למשך שלושה ) הנדרשים

 .השירותים המבוקשיםלביצוע 

דה לאחר שימוש בחומרים חריפים המציע יהיה אחראי לאוורור מקומות העבו .2.1.2.1

ו0או לחים, ככל הנדרש, ולהחזיר, לאחר ביצוע עבודותיו, את המבנה ומרכיביו 

 ובמיוחד שטיחים, ריפוד ועץ למצב עבודה רגיל.

בפרק זה מצוינים חומרים מתכלים נדרשים וכלים מומלצים. המציע לא  .2.1.2.1

 .זמינההבקר מטעם המישתמש בשום חומר מתכלה שווה ערך ללא אישור 

המציע יהיה אחראי לתחזוקת כלי העבודה ולשמירה על מצבם תקינותם  .2.1.2.1

 ובטיחותם.

המציע יסמן את כלי העבודה ככלים אשר משמשים לעבודה 0 ניקוי  הפרדה: .2.1.2.2

בחדרי השירותים וכלים כלליים. המציע לא ישתמש בכלים שמשמשים לניקוי 

ויוודא כי כלל הכלים עוברים חיטוי  השירותים בניקוי יתר חלקי הבנייןחדרי 

 מלא עם סיום עבודת הניקיון בכל חדר שירותים בנפרד.

 חומרים מתכלים .2.1.2

המציע יהיה אחראי לאספקה על חשבונו של כל חומרי הניקיון והחומרים  .2.1.2.2

סבון נוזלי לידיים, חומרי ריח, חומרי אסלוניות, כדוגמת נייר טואלט,  המתכלים

מגבות נייר, חומרי ניקוי לרצפה, לריהוט וכדומה  חיטוי לשירותים ולאסלות,

או שווי ערך למפורט בהמשך, ואשר יאושרו על \מסוג ומאיכות מעולים, זהים ו

ידי המנהל האזורי ויותאמו למתקנים המצויים בבניין. החומרים יהיו מקוריים, 

 ממין משובח ועומדים בתקנים המתאימים. להלן פירוט החומרים:

כל מתקני הנייר ברחבי המבנה, במטבחונים ובחדרי המציע יספק את  .2.1.2.2.2

השירותים, לרבות מתקני ניגוב ידיים בגליל קוצב נייר אוטומטיים 

ומתקני נייר טואלט. מתקנים אלו הינם רכוש ענבל גם לאחר סיום 

 ההתקשרות מכל סיבה שהיא. 

שכבתי עדין ומשובח בצבע לבן. הנייר יהיה -נייר טואלט מסוג טישו דו .2.1.2.2.2

 .מעולהבמים , מתוצרת  מסיסיס על בס
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נייר ניגוב ידיים ממוחזר מסוג גליל קוצב נייר למתקנים בסעיף  .2.1.2.2.1

2.1.2.2.2 . 

סבון נוזלי לרחיצת ידיים. הסבון יהיה על בסיס צמחי, ריחני, בעל  .2.1.2.2.0

 ומתוצרת מעולה. צבע, ובצמיגות יעילה 

חומרים מחטאים ומפיצי ריח לאסלות. החומרים יהיו מותאמים  .2.1.2.2.1

בתוך הניאגרה ולא לאסלה. החומרים יהיו מתוצרת איכותית  ליישום

 מתוצרת מעולה.ויהיו שווי 

אלקטרוני  מטהר אווירחומרי ריח נוזליים כלליים לשירותים כולל  .2.1.2.2.1

המכשירים יהיו מתוצרת איכותית )הערה:  (,מתז ריח אלקטרוני)

כיום ברשות ענבל מכשירים כאלו. במידה ותדרש החלפה תבוצע 

ור(. הקבלן ידאג לכך שהמכשירים  יהיו תקינים במהלך בהתאם לאמ

כל ימות השנה ויפיצו ריח טוב בכל תאי השירותים )המכשיר יתיז ריח 

דקות(, המכשירים יבדקו כל יום והמציע ידאג למילויים כנדרש  21כל 

)כולל סוללות(. הציוד הנ"ל יישאר רכוש חברת ענבל גם אם נסתיימה 

 סיבה שהיא.ההתקשרות עם החברה מכל 

הרשתות  –רשתות לשירותים המשמשים לניקוי הצנרת ולהפצת ריח  .2.1.2.2.1

 .יהיו מתוצרת איכותית 

חומרים מחטאים לרבות  אסלוניות סניטריות לכסוי מושבי האסלה .2.1.2.2.2

 .ומפיצי ריח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק לאסלה

שקיות ניילון לכל פחי האשפה לסוגיהם. עובי הניילון יותאם לתכולה,  .2.1.2.2.9

 ולנפח הפח. לגודל

 חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם. ./2.1.2.2.2

חומרים לניקוי ריצפה, קירות שיש, חלונות, עץ, פורמייקה, ריפוד,  .2.1.2.2.22

ריהוט, מתכות וכו'.  כל החומרים יהיו מקוריים ומותאמים 

 למטרתם.

 חומרים לניקוי חדרי מכונות ושמנים. .2.1.2.2.22

 

 כלי עבודה      .2.1.1

עובדי המציע יקיימו הפרדה מוחלטת בין כלי עבודה המשמשים לניקוי  .2.1.1.2

אזורים בהם מכינים או מגישים מזון, לבין כלי עבודה המשמשים לביצוע 

עבודות בשירותים ובחלקי בניין אחרים. לשם כך יצבע המציע ויסמן את 



  מפרט טכני-מכרז שירותי ניקיון
 -נוסח מעודכן-

 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_accident_warning@inbal.co.il 
  

- 12 - 

כלי העבודה המשמשים לעבודה באזורי חדרי השירותים וכל שאר חלקי 

צבעים שונים, לרבות סחבות ומטליות. המציע יציג לנציג ענבל את הבניין ב

 מערכת הצבעים השונים לפני שיתחיל בביצוע העבודות.

לעובדים הקבועים יהיו את כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע  .2.1.1.2

העבודות השוטפות. כלי העבודה אשר נדרשים מהמציע יכללו בין השאר 

 את הכלים הבאים:

גבים, דליים, סחבות, מטליות, מברשות מטאטאים, מ .2.1.1.2.2

 וכדומה.

מכשור מכאני ידני וחשמלי כנדרש לשטיפה, ניקוי, ליטוש  .2.1.1.2.2

 והברקה של משטחי ריצוף גדולים, לרבות פי.וי.סי ועוד.

שואבי אבק לרבות שואבי אבק שקטים במיוחד, המותאמים  .2.1.1.2.1

לפעולה במשרדים  מאוישים וכן מכונות לניקוי ושטיפת 

 הרטוב והיבש, כנדרש.שטיחים מהסוג 

 .ציוד לניקוי חלונות, פנים וחוץ .2.1.1.2.0

 סולמות וכלי עזר כנדרש. .2.1.1.2.1

מותאמות לשינוע חומרי הניקיון והחומרים  פלסטיקעגלות  .2.1.1.2.1

 המתכלים ועגלות סגורות לאיסוף אשפה.

כל כלי עבודה נוסף ידני או חשמלי, וכל חומר נוסף ככל  .2.1.1.2.1

 שיידרש לביצוע מושלם של העבודות.

 :במסגרת השירותים המבוקשים על המציע יםהחל יםחובות נוספ .2.1.0

, ללא יוצא מהכלל, יהיו בעלי תו תקן ישראלי על פי דין כל החומרים .2.1.0.2

 ובאיכות הטובה ביותר.

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו המציע באופן מידי וברציפות  .2.1.0.2

עד לפתרון מלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים להנחיות 

משרד העבודה להגנת אזור המפגע מפני דיירים עובדים ומבקרים, העלולים 

, אזור שנוקה כמפגע בטיחותי יחשב גם אזור רטובלהימצא בתחום המפגע. 

שום וקס המהווה סכנת החלקה ילאחר ימרי חיטוי חזקים ואזור בחו

 לעוברים במקום.

כלל הכלים בהם יעשה המציע שימוש, לרבות: מטליות, סמרטוטים,  .2.1.0.1

מגבים, מכשירים ומכונות, יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובאיכות הטובה 
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ביותר, כמו כן מציע נדרש להשאיר בכל סוף יום עבודה, את כלל הכלים, 

 שירים, הסמרטוטים, מוצרי הבד והציוד כאשר הינם נקיים.המכ

ים, לסמן ע ניקוי באזור מסועל כל איש צוות מצוות המציע, אשר יבצ .2.1.0.0

ע הניקיון, בכל את האזור בו מבוצ 0אדום0כתוםצהובייעודי בצבע בשילוט 

קצה של אותו אזור וזאת עד לייבוש מלא של אותו האזור. למען הסר כל 

 ר רטוב אשר אינו מסומן בשילוט אזהרה.ספק, לא יהה אזו

להעסיק, בכל מקצוע בנפרד, עובדים  על המציע תיולצורך ביצוע התחייבויו .2.1.0.1

קבועים ומספר עובדי גבוי ככל שיידרש על מנת שהבניין יתוחזק בכל עת 

 ובכל שעה במצב לשביעות רצונה של ענבל וכמפורט בתנאי המפרט המיוחד.

 וציוד הפרדת חומרים .2.1.1

ל עובדיו, לא יהיו רשאים להשתמש בכל חומר ו0או ציוד ניקיון מציע וכ .2.1.1.2

 המשמשים לניקוי אזור אחר, לפי ההפרדה הבאה:

 שירותים. .2.1.1.2.2

 מטבח. .2.1.1.2.2

 ניקיון פנים בניין. .2.1.1.2.1

 ניקיון חוץ בניין. .2.1.1.2.0

סטים של ציוד וחומרים לרבות  0למען הסר כל ספק, על המציע להחזיק  .2.1.1.2

, חומרי ניקוי םמטאטאיאך לא רק: כפפות עבודה, סמרטוטים, מגבים, 

כאשר כל סט ישמש לצרכי הניקוי המיועדים ו0או כל ציוד ו0או חומר אחר, 

 לאותו אזור בלבד.

אי הפרדה בין הציוד לאזורים הינה הפרה מלאה של כלל תנאי ההסכם על  .2.1.1.1

 נספחיו ותוביל לסיומו. 

 שעון נוכחות .2.1.1

 .מציע יתקין, על חשבונו שעון נוכחות לעובדיו, אצל המזמינה .2.1.1.2

שעון הנוכחות יהיה בבעלות המציע ובאחריותו ואולם המזמינה תוכל לקבל  .2.1.1.2

 מימנו נתוני נוכחות על עובדים.

 -אין בעצם התקנת שעון הנוכחות ו0או שימוש בו משום החלת יחסי עובד .2.1.1.1

מעביד בין המציע הזוכה ומי מטעמו לבין המזמינה ועל סעיף זה יחול כלל 

 יות ושיפוי המציע כלפי המזמינה. האמור בהסכם ההתקשרות לרבות אחר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

עילה ו/או כל עניין אחר ו/או גריעה מאחריות  אין באמור במסמך זה משום פגיעה בכל טענה ו/או

 מי מטעמה ו/או צד ג', מכח החוזה, ההזמנה על נספחיה וכל דין. /או המציע כלפי המזמינה ו
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למען הסר כל ספק, כל החומרים, הציוד וכל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין למתן 

הים ביותר, ע"י המציע בלבד בין השירותים המבוקשים יסופק במלואו, באיכות וברמה הגבו

אם אלו מופיעים במפרט זה ובין אם לאו והכל לשם מתן השירותים המבוקשים כאמור בנספח 

 ה, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.

 בברכה,                                                                                                                    

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                               

 


