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 תשובה  סעיף תוכן הפניה מס'

, כי נדרש מוקד  10סעיף  5נרשם בעמוד  .1

ביטחון . האם מדובר במוקד ביטחון רמה א' , 

 ואם כן נדרש כי יהיה בבעלות המציע ? 

 הסף צריכים להתקיים במציע עצמו.אין דרישה לרמה א'. כל תנאי  5עמ'  10סעיף 

נרשם כי תנאי התשלום  16סעיף  23בעמוד  .2

יום . דרישה זו נוגדת את  60יהיו שוטף + 

הנחיות החוק . נבקש לתקן . כמו כן נא לציין  

 כיצד יוצמד התעריף לשכר המינימום ? 

 

ההצמדות מפורט יום. נושא  45יתוקן במסמכי המכרז לשוטף +  16סעיף  16סעיף  23עמ' 

 לנספח ד למכרז. 11בסעיף 

 

3. 
נרשם כי יוצב מאבטח בכיר  24סעיף  32בעמוד 

אשר ישמש כאחמ"ש . האם יש תוספת שכר 

עבור תפקיד זה לעובד ? במידה וכן , מה שכרו 

 המבוקש של האחמ"ש ?  

 

 24סעיף  32עמ' 

 

 אין תוספת שכר עבור מאבטח בכיר.

סעיף ג' נרשם כי המאבטח יהיה בוגר  31בעמוד         .4

קורס רמה א' / מוס"ח . סעיף זה נוגד את הנאמר 

         בסיור הקבלנים

 הדרישה לבוגר קורס מוס"ח הינו עבור מאבטח בכיר בלבד. סעיף ג 31עמ' 



בטבלת הצעת המחיר המציע נדרש לגלם את תוספת  .5

 השכר לשעת שבת וחג . נבקש לבטל סעיף 

זה , ולציין כי המכון ישלם שעות שבת וחג כחוק . 

בדרישה לגלם . תוספת השבת לא תוצמד למינימום 

במידה ותתקיים הצמדה , כמו כן בימי חג לעיתים 

החגים מתקיימים באמצע השבוע , ולעיתים החג 

 מתקיים במקביל לשבת .

טבלת הצעת 

 המחיר

לא יגולמו במחיר שעה אלא ישולמו בנפרד בהתאם לשעות  גתוספת שבת וח

 תוקן בהתאם. 1נספח ד בפועל. 

עולה כי ייתכן וייעשה מעבר לאבטחה  11מסעיף  .6

חמושה. נבקש לאשר כי במקרה כזה, ישופה הקבלן 

 בגין העלויות הכרוכות בכך.

 בשלב זה בנושא.כיום אין צפי לחימוש, על כן המכון אינו מתחייב  11סעיף  21עמ' 

, לבין 2סעיף  2ישנה סתירה בין האמור במכרז בעמוד  .7
 . 5סעיף  19האמור בהסכם בעמוד 

על פי המכרז, תקופת ההסכם היא שנה אחת, ואילו על 
 שנים. 3פי ההסכם, תקופת ההסכם היא 

 נבקש את הבהרתכם.

 יתוקנו בהתאם.להסכם. מסמכי המכרז  5הסעיף הקובע הינו סעיף  2סעיף  2עמ' 

8. 
מתום  60נבקש כי תשלום התמורה לקבלן יהיה תוך 

)ולא מתום החודש שבו הוגשה  חודש השירות

 החשבונית(.

 לעיל. 2ראה תשובה בסעיף  16סעיף  23עמ' 

נבקש לציין מהו סכום ערבות הביצוע ומהו מדד  .9

 הבסיס.
. מדד הבסיס הינו המדד ביום ₪ 100,000עמוד ע"ס יסכום ערבות הביצוע   39עמ' 

 חתימת ההסכם ע"י המכון. 

 הבקשה מתקבלת . מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.  39עמ' את  1לבקשת הבנק, נבקש להוסיף בסיפא סעיף  .8



 המשפט: 

למתן שירותי שמירה  001/20"בקשר עם מכרז פומבי 

 ואבטחה למתחם המכון הטכנולוגי חולון."

 מצוי באתר יחד עם שאר מסמכי המכרז. 1נספח ד'  לא צורף למסמכי המכרז. נבקש לצרפו. 1נספח ד .9

לא ישולמו מרכיבי שכר גב אל גב. בהצעת המחיר יש לקחת את כל העלויות  נספח ד נבקש לדעת אילו רכיבים ישולמו לקבלן "גב אל גב"? .10

 .1המפורטים בנספח ד' ודבגין העסקת עובדים 

 בגין שעות נוספות . יש לשקלל זאת במחיר השעה.לא ישולם תעריף  נספח ד מהו התעריף שישולם לקבלן עבור שעות נוספות? . 11

 אחוז מתעריף השעה הרגילה. 150ישולם  נספח ד מהו התעריף שישולם לקבלן עבור שעות שבת/ חג? .12

 .36קיים פירוט בעמ'  35עמ'  נבקש לקבל מפרט ביגוד. . 13

הבדל בין וותק העובדים  נומסיור הקבלנים עולה כי יש .14
המציאות  ותק העובדים לפי מופיע במכרז לביןכפי ש

 בשטח.

שאתם מבקשים וותק העובדים  את פירוט נבקש לקבל

 ה במכרז.יזכיהלאחר  להמשיך להעסיק

סעיף  15פירוט ותק העובדים של הקבלן הנוכחי מופיע במסמכי המכרז בעמ'   15עמ' 

רשאים להודיע על רצונם להמשיך ולעבוד  עובדי הקבלן. כפי הקבוע בדין 8

 בחצרי המכון.

ישנה דרישה לאבטחת טיולים ואירועים בכל הארץ  .15
  .במידה והחברה הזוכה תידרש לכך

קבלן נדרש האו אירועים /כמה טיולים ונבקש לציין 

 לאבטח בתקופת המכרז הנוכחי? יהנוכח

 אין כרגע צפי לאירועים מיוחדים. התשלום יתבצע בנפרד לפי תעריף שעה. מפרט השירותים

  



 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי :  .16

)מיליון דולר  1,000,000נבקש למחוק את המילים :" 

 " . ₪ 4,000,000ארה"ב(" ובמקומה יירשם :" 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים :

) חמישה מיליון  5,000,000-נבקש למחוק את המילים : מ

 ". ₪ 20,000,000דולר ארה"ב ( ובמקומה יירשם :" 

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית :

)מיליון דולר  1,000,000נבקש למחוק את המילים :" 

 " . ₪ 4,000,000ארה"ב( " ובמקומה יירשם :" 

 

אישור קיום 

 ביטוחים

 מאושר. מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.

בסוף השורה נבקש להוסיף את המשפט  14שורה  .17

הבא :" ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריותה 

המקצועית של המזמינה )קבלן השירותים ( כלפי המבוטח 

 )הקבלן ( ".

אישור קיום 

 ביטוחים

  בהתאם.מאושר. מסמכי המכרז יתוקנו 

 הביטוחים הנ"ל כפופים להוראות הבאות :  .18

. נבקש למחוק את המילה :" למעט " ובמקומה יירשם :" 2

 לרבות ". 

אישור קיום 

 ביטוחים

 הבקשה אינה מאושרת.

 מאושראישור קיום נבקש למחוק את המילה :" תימסר " ובמקומה  3שורה  .19



 ביטוחים יירשם :" תישלח "

אישור קיום  נבקש למחוק את המילה :" לפחות ". 4שורה  .20

 ביטוחים

  מאושר

הדרישה את  בקריטריון כמות העובדים  לקבוע נבקש  .21

כמקובל  את מירב הנקודות בקריטריון המדויקת לקבלת 

 במכרזים פומביים :

שיזכה כמות העובדים שאמורה להיות בסניף מה  .1

 ? במירב הנקודות את החברה 

מס' בקריטריון נוסיף ונאמר שעשיתם זאת כנדרש 

 שנות הוותק .בקריטריון הלקוחות ו 

כמות העובדים בהתאם גם  בקריטריוןנא עשו זאת גם 

 כן .  

 

 הבקשה אינה מאושרת.   2סעיף  7עמ' 

  לצרכן.רכיב התקורה יוצמד למדד המחירים  12סעיף  52עמ'  נבקש לבצע הצמדה  גם על  רכיב התקורות .22



המכרז מוגדר כמכרז עתיר כוח אדם ויש הנחיה של  .23

החשכ"ל לגבי תשלום במכרזים עתירי כוח אדם של שוטף 

 . מבקשים לשנות את תנאי התשלום בהתאם. 30

. במידה וקיימת הוראה כזו נא להעביר למכון לידי יבגני 2ראה תשובה  16סעיף  23עמ' 

  רבינוביץ.

 .מופיע בשורה הראשונה לנספח  1נספח ד ככלתם נסיעות. נבקש לתקן. בסה"כ עלות שעה לא .24

בסה"כ אספקת אמצעים לא כללתם ציוד וביטוח. נבקש  .25

 לתקן.

  .1מופיע סעיף בנספח ד 1נספח ד

במסמכי המכרז הקשתם שהתמחור צריך לכלול ותק של  .26

כל העובדים. בסיור קבלנים נאמר שיש צורך לשמור רק 

 עובדים ותיקים. נבקש להבהיר מה נכון. 2על 

  לעיל. 14ראה תשובה בסעיף  15עמ' 

במידה והמכון יחליט לחמש את המאבטחים, נבקש  .27

שעלויות הצבת כספות וחימוש מאבטחים ישולמו לקבלן 

 בשיטת "גב אל גב".

 .6ראה תשובה  11סעיף  29עמ' 

על נבקש להבהיר שהחפיפות בחילופי משמרות הינן  .28

 חשבון המכון וישולמו בהתאם להצעת המחיר.

 הבקשה אינה מתקבלת. 18סעיף  30עמ' 

נבקש להבהיר מהי כמות הביקורות? האם נדרש לבצע  .29

 ביקורות לילה/סופ"ש בשבוע? 3שתי ביקורות יום ובנוסף 

 יש פירוט בנושא במפרט השירותים ראה שם. מפרט השירותים

במסמכי המכרז כתוב שהעובדים נדרשים לעבור קורס  .30

מאבטחי מוסדות חינוך, לעומת זאת בכנס נאמר שרק 

 .4ראה תשובה בסעיף   24סעיף  32עמ' 

 



אחמ"ש צריך לעבור קורס ושאר העובדים ללא הכשרה. 

האם יש צורך בקורס  -נבקש להבהיר את הנקודה 

 מאבטחי מוס"ח ?

 .31בעמ'  23כמפורט בסעיף  23סעיף  31עמ'  ? מהו תקן שעות של אחמ"ש .31

 


