 9ינואר 2019
כ"ט טבת תשע"ט
אל :כל המציעים
שלום רב,

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

הודעת הבהרה מס' 2

.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
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נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה  -הודעת הבהרה מס' 2

מס"ד
1

סעיף במסמכי
המכרז

תשובה

פירוט השאלה

סעיף  9.4.2להזמנה אבקש לשנות את סעיף ( 9.4.2בתנאי הסף) אין שינוי במסמכי המכרז.
 את כמות המשתתפים באירוע ל20,000-(תנאי סף)
איש.

2

סעיף  1.2להזמנה

מה גובה המקדמה לצורך השכרת ציוד בלי לגרוע מהאמור במסמכי
המכרז ,שימת הלב מופנית
טכני?
להוראות סעיף  10.2להסכם
ההתקשרות.

3

עמוד  8להזמנה
(סעיף )7.4 + 7.3
וסעיף  1.1לכתב
הכמויות (בנספח
ה')

היכן משקללים את התוספת שאמורה בלי לגרוע מהאמור במסמכי
להינתן לכל אחד מבעלי התפקידים בגין המכרז ,שימת הלב מופנית
להוראות סעיף  7.5להסכם
שעות שבת/חג?
ההתקשרות.

4

סעיף  9.5.1להזמנה יש לכתוב "המציע יעסיק" ולא "המציע הבקשה נדחית.
מעסיק".
בלי לגרוע מהאמור במסמכי
המכרז ,מובהר בזאת כי כל אנשי
המפתח נדרשים להיות עובדים
המועסקים על ידי המציע
במישרין ,או אנשים פרטיים
הקשורים עם המציע במישרין
בחוזה למתן שירותים ,נכון למועד
הגשת ההצעה.

5

נבקש לקבל את התשובות לשאלות התשובות לשאלות ההבהרה
שנשאלו במכרז הראשון.
שנשאלו על ידי מציעים במסגרת
המכרז הקודם (מכרז ,)31/2018
אשר המזמין סבר כי הן רלבנטיות
גם למכרז זה ,הוטמעו במסמכי
המכרז.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן
למצוא את תשובות המזמין
לשאלות שנשאלו במסגרת המכרז

כללי
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הקודם באתר האינטרנט של
המזמין (תחת לשונית "מידע
שימושי" " /מכרזים" " /ארכיון-
מכרזים") ,ואולם מובהר כי הן
אינן מהוות חלק ממסמכי המכרז.
לאור לוח הזמנים הקצר נבקש לקבל התשובות
במהירות האפשרית את התשובות לשאלות הבהרה זו.
ששאלנו בייחוד לגבי תנאי הסף.

6

כללי

7

סעיף  1.1לכתב
כמויות (נספח ה'
להזמנה)

סדרן/בודק בטחוני  -האם במילה סדרן
הכוונה הינה לסדרן בעל הכשרה של
המשטרה (סדרן ספורט אירועים) או
לסדרן עם הכשרה פנימית שלנו בעל יכולות
אבל ללא הכשרה משטרתית?

8

כללי

נבקש לפרט כמה שעות צריך לכל סוג בלי לגרוע מהאמור במסמכי
אבטחה.
המכרז ,שימת הלב מופנית לסעיף
 1.1בכתב הכמויות הכלול בטופס
הצעת המחיר (נספח ה' להזמנה).

9

סעיף  1.1לכתב
הכמויות (נספח ה'
להזמנה)

ברור שמדובר על שעות מוערכות ויכולים ראו תשובה לשאלה מס'  1בהודעת
להיות שינויים ,אבל לא ניתן לגזור מכך מה הבהרה מס' .1
שיא כמות העובדים הנדרשת ביום נתון
בזמן אירועי השיא .חייבים לדעת כמה
נדרשים בכל רמה כוח אדם נדרש בשעות
השיא.

10

כללי

חברתנו מחזיקה מאגר מאבטחים בוגרי
יחידות קרביות בעלי הסמכה וכשירות
מבצעית ,אשר יכולים לספק מענה מצוין
למעגלי אבטחה רגישים ,האם ניתן לפצל
את הזכייה למספר מציעים כך שכל מציע
יוכל לעמוד במתחם מסוים? אגב כך לספק
שירות מעולה תוך התחייבות לתאום עם
מנהל האירוע המרכזי (לא כקבלן משנה).
כמו כן בשיתוף פעולה נוכל לעמוד בהצבת
 200 - 150סדרני ספורט מוסמכים אך
3
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מפורטות

בהודעת

בלי לגרוע מהאמור במסמכי
כל
כי
מובהר
המכרז,
ביטחוניים
הסדרנים/בודקים
נדרשים להיות בעלי הכשרה מאת
מוסד הכשרה מוכר המאושר על
ידי משטרת ישראל ולהיות בעלי
תעודת סדרן אירועים.

הבקשה נדחית .אין שינוי במסמכי
המכרז.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,שימת
הלב מופנית לאפשרות המוקנית
לזוכה להתקשר עם בעלי המקצוע
בהתאם ובכפיפות להוראות סעיף
 7להסכם ההתקשרות.

בהינתן ותנאי הסף יהיו אבטחת אירוע עד
 20,000איש.
11

כללי

נבקש לדחות את מועד ההגשה
ל 17.1.2019במקביל לקבלת תשובות טרם
מועד ההגשה לפחות  4-5ימים.

הבקשה נדחית.

12

כללי

האם השאלות והתשובות של המכרז
הקודם והתשובות תקפות גם למכרז זה?

ראו תשובה לשאלה מס'  5לעיל.

13

כללי

"כשיר שני"  -נושא הערבות בוטל על ידכם
(להבדיל מהמכרז הקודם) היה והכשיר
השני שיבחר לא יוכל למלא את עיקרי
החוזה ,בעיתוי שיידרש או במידה ולא
ירצה ו/או לא יוכל להיות כשיר שני ו/או
לוותר על זכות זו מכל סיבה שהיא? האם
יוטל עליו קנס כלשהו? משהו מוסכם
מראש?

בלי לגרוע מהתחייבויותיו של
הכשיר השני בהתאם למסמכי
המכרז ,לא נקבעו במסמכי המכרז
קנס או פיצוי מוסכם בקשר עם
הפרת ההתחייבויות כאמור.

14

כללי

ההסכם עליו הזוכה יחתום דורש מהזוכה ראו תשובה לשאלה מס'  1בהודעת
לעמוד בכל הסעיפים הרשומים בהצעת הבהרה מס' .1
המחיר ,על הצד הטוב ביותר בכמות
באיכות ובזמן ,מנגד המזמין לא מתחייב
להעביר לביצוע את כל הסעיפים הללו
לזוכה ,האם יש התחייבות מינימאלית
שאותה בוודאות יתחייב המזמין עבור
הזוכה ? אנו מבקשים להבין האם יש
התחייבויות של לפחות  80% ,70%או כל
התחייבות אחרת מצד המזמין.

15

כללי

בהמשך לסעיף  ,3פרק הזמן העומד לרשות ראו תשובה לשאלה מס'  1בהודעת
הזוכה קצר ,אי הוודאות הזו מייצרת ערפל הבהרה מס' .1
על היקף הפעילות המדובר שגם ככה הוא
בערפל  ,כך שמאוד יעזור אם נבין באיזה
מסגרות של היקף פעילות נוכל לתכנן?

16

כללי

היה וחלק מהסעיפים  /מפרט יועבר לטובת
גורמים אחרים לביצוע ,עדיין המזמין
דורש מהזוכה  ,לקחת אחריות גם על
החלופות שנבחרו על ידי המזמין .אין כל
כך הגיון בדרישה זו.
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אין שינוי במסמכי המכרז.

אפשר להשתמש בכל הטפסים שהוחתמו
במכרז הקודם על ידי עורך דין? רובם זהים
 ,כולל הצעת המחיר?

17

כללי

18

סעיף  9.4.2להזמנה נבקשכם לשקול לשנות את תנאי סף ,9.4.2
כדי שחברות אבטחה נוספות יוכלו
(תנאי סף)
להשתתף במכרז.

הבקשה נדחית.

אין שינוי במסמכי המכרז.

במידה ותחליטו לעדכן את תנאי הסף
ולאפשר לחברות אבטחה נוספות
להתמודד במכרז זה ,נבקש לקיים סיור
קבלנים נוסף להכרה והבנת תפיסת
הביטחון בפרויקט.

בברכה,

איילת אלינסון
רכזת ועדת מכרזים
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