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לכבוד:

ועדת המכרזים
הנדון :בקשה לפטור ממכרז להפעלת מערך ניקיון וחיטוי במקומות הקלפי בפריסה ארצית
רקע כללי :כפי המסתמן ,הבחירות הכלליות לכנסת ה 24-יתנהלו בצל נגיף הקורונה .במסגרת ההיערכות
לבחירות ,מקיימת הוועדה דיונים במסגרת של צוותים מקצועיים עם משרד הבריאות ,לצורך קביעת
ההסדרים לניהול תקין של הבחירות בצל נגיף הקורונה וההתאמות הנדרשות.
במסגרת זאת ,עלתה דרישה של משרד הבריאות ,לבצע ניקיון וחיטוי שוטף ,של מקומות הקלפי בהם
מתקהל ציבור בוחרים .הכוונה לבצע ניקיון שוטף ותדיר של חדרי שירותים ,מאחזי יד ,ידיות ,אזורי
המתנה ,איסוף ופינוי האשפה וכו' בכ 4,500 -ריכוזי קלפיות בפריסה ארצית רחבה ,מרביתם ,במוסדות
ציבור בעלי מאפיינים מגוונים ,לרוב במוסדות חינוך ברשויות המקומיות.
על מנת שניתן יהיה לבצע את הנחיית משרד הבריאות באופן שיאפשר את קיומן התקין של הבחירות
לכנסת ה , 24-מומלץ להתקשר עם גוף מקצועי אחד ,בעל פריסה ארצית ,שירכז את הנושא מתחילתו ועד
סופו לרבות ביצוע ההתקשרויות השונות הנדרשות לביצוע השירות ,הקמת מערך הפיקוח והבקרה על
החברות המבצעות ועמידה על הנחיות ועדת הבחירות בריכוזי הקלפי השונים.
בדיקת המענה :העלתה כי חברת משכ"ל ,מספקת באופן שוטף ,את מרבית שירותי הניקיון בשטחים
ציבוריים ובמוסדות החינוך ברחבי הארץ במעל  140רשויות מקומיות בפריסה ארצית באמצעות מכרז
מסגרת לניקיון שנערך על ידה .כמו כן ,לחברה גם יחידה ארצית לאכיפת זכויות עובדים וכן יחידה לפיקוח
טיב השירותים שמתקבלים והיא גם תוודא את התייצבות ועבודת העובדים בפועל ,תתרגם אותן לעלויות
ותגיש דוח מפורט לוועדה.
מבדיקה שערכנו עלה  -כי אין היתכנות ממשית ,של ספק אחר ,לניהול מערך ארצי של שירותי ניקיון,
חיטוי ,פיקוח ובקרה בהיקף הנדרש במקומות הקלפי ובפריסה הנדרשת.
בנוסף ,בחינת ההיתכנות לניהול מערך הניקיון וחיטוי הקלפיות עם מספר ספקים או באופן עצמאי ,העלתה
חוסר היתכנות בשל המורכבות והיקף השירות הנדרש ,בשים לב לכך שיום הבחירות הוא יום שבתון,
הקושי הקיים בגיוס כ"א ,אספקת הציוד וחומרי ניקוי ,תפעול המערך הלוגיסטי ,הוראות הדין בענף
הניקיון והיבטים מורכבים נוספים.
עלות משוערת לביצוע ההתקשרות.₪ 16,728,175 :
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המרכז המבצעי הלוגיסטי (ממ"ל) והיסעים

ועדת הבחירות המרכזית ל כנסת

סיכום :נוכח קיומן של הבחירות בצל נגיף הקורונה ,המלצות משרד הבריאות ,בדיקת המענה הנדרש,
ובדיקת ההיתכנות למענה האפשרי ,ועדת המכרזים מתבקשת לאשר את ההתקשרות עם חברת משכ"ל
בפטור ממכרז  -ספק יחיד לפי תקנה  )29(3לתח"מ.

בברכה,
יוסי תורן
מנהל המרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
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