 7ינואר 2019
כ"ט טבת תשע"ט
אל :כל המציעים
שלום רב,

הנדון :מכרז  7/2019למתן שירותי אבטחה לאירועי אירוויזיון 2019

הודעת הבהרה מס' 1

.1

בהתאם להוראות סעיף  13.4להזמנה להציע הצעות במסגרת המכרז שבנדון ("ההזמנה"),
מצורפות להודעה זו כנספח א' תשובות ועדת המכרזים לשאלות הבהרה ,וכן תיקונים
והבהרות למסמכי המכרז .לכל המונחים בהודעת הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי
המכרז.

.2

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי
המכרז ,והם גוברים על ה אמור במסמכי המכרז .יובהר ,כי האמור בהודעת הבהרה זו לא
משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

.3

בהתאם להוראת סעיף  2.1.22להזמנה ,על כל מציע לחתום על הודעת הבהרה זו באמצעות
מורשה חתימה מטעמו ולצרפה להצעתו.

בברכה,
כאן  -תאגיד השידור הישראלי

הריני לאשר את האמור בהודעת הבהרה זו ,לרבות הסכמתי לכל השינויים.

_________________
חתימת המציע

1
L/80340/206/7179694/1

נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה  -הודעת הבהרה מס' 1

מס"ד
1

סעיף במסמכי
המכרז
מפרט השירותים
נספח ב' סעיף ,4
כח אדם

פירוט השאלה

תשובה

צוינו בעלי התפקידים הנדרשים ע"ב רמת
ההכשרה .האם קיימת הערכת צורכי כח
אדם נדרש ,בהתאמה לרמת ההכשרה
הנדרשת :כמות ,שעות ,לו"ז נדרש?

בכל הנוגע לכח האדם הנדרש -
ראשית ,שימת הלב מופנית לסעיף
 1.1בכתב הכמויות הנכלל בטופס
הצעת המחיר (נספח ה' להזמנה).
בלי לגרוע מהאמור במסמכי
המכרז ,ובפרט מהאמור בסעיפים
 4.2ו 6.1 -להזמנה ,יצוין כי
בהתאם לתכנון ראשוני ,בסיסי
ובלתי מחייב שהוכן על ידי המזמין
בקשר לאירוע ואופן אבטחתו,
ההערכה היא שבימי המופעים
המרכזיים (מופע הגמר ,מופעי חצי
הגמר והחזרות הגנרליות) יידרשו
כ 250-בעלי תפקידים בכל אחת
ממשמרות הבוקר והערב ,כאשר
מתוכם כ 30-מאבטחים חמושים.
במשמרות הלילה תידרש כשליש
מהכמות האמורה.
למניעת ספק מודגש ,כי המספרים
שלעיל אינם מדויקים ואינם
סופיים והינם בגדר הערכה בלבד,
שאינה מחייבת את המזמין,
וייתכן שבפועל תידרשנה כמויות
גדולות ו/או קטנות יותר של בעלי
תפקידים ,בין במשמרת ספציפית
ובין בכלל ,לצורך מתן השירותים.
מובהר כי הכמות הכוללת של
המאבטחים ויתר בעלי התפקידים
האבטחה
מתכנית
תיגזר
המפורטת.
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בכל הנוגע ללו"ז הנדרש  -שימת
הלב מופנית ללוח הזמן הכללי
(נספח ג' להזמנה).
2

סעיף  5.1.5לטופס
ההצעה הכללי
(עמוד  )25צילום
רישיונות של
מאבטחים

צירוף של רישיונות המאבטחים הינה דבר
לא סביר ,בדגש על מגבלת הלו"ז הקצר
למכרז .לא נהוג כלל לבקש רישיונות
מאבטחים בכל המכרזים שפורסמו עד
היום ,לרבות מכרזי משרדי ממשלה  -אין
מניעה להציג רשימת עובדים בציון
הכשרה ו/או הצגת נתונים כמותיים ככל
שנדרש.

הבקשה מתקבלת.
להלן נוסח מתוקן של סעיף 17.1.5
להזמנה:
"רשימת כלל המועסקים על ידי
המציע בתחום האבטחה ,נכון
למועד האחרון להגשת הצעות
(כולל התייחסות לסוג ההכשרה
של כל מועסק כאמור) וכן צילומי
הרישיונות הרלבנטיים של כל אחד
מהמועסקים אשר הינו מאבטח,
לעיסוק כשומר (בהתאם להוראות
חוק שירותי שמירה) ,וכן (ככל
שרלבנטי) להחזקת כלי נשק ,לפי
חוק כלי הירייה (והכל לצורך
בחינת עמידתו של המציע בתנאי
הסף הקבוע בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .לעיל).
המועסקים שיפורטו ברשימה
ימוספרו ,ובסוף הרשימה יצוין
המספר הכולל של המועסקים
כאמור".
כמו כן ,נוסח מעודכן של טופס
ההצעה הכללי (נספח "ד"
להזמנה) ,אשר בו תוקן סעיף
 ,5.1.5מצורף להודעת הבהרה זו
כנספח "."1

בברכה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת מכרזים
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