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 "א טבת תשע"טי

 

 2019 אירועי אירוויזיוןל אבטחהלקבלת הצעות למתן שירותי  2018/31מכרז 
 

 2הודעת הבהרה מס' 

 

ועדת (, "ההזמנה"מכרז שבנדון )מסגרת הבלהזמנה להציע הצעות  14.4בהתאם להוראות סעיף  .1

 על ביצוע התיקונים הבאים במסמכי המכרז:  מודיעההמכרזים 

אזכור במסמכי  מס"ד
 המכרז

 הבהרה למסמכי המכרז 
 ועדת המכרזיםביוזמת 

 בוטל.מ -להזמנה )"מוקד מבצעי"(  9.6 בסעיף שנקבעתנאי הסף  להזמנה 9.6סעיף  1

תצהיר בדבר עמידת  2
 המציע בתנאי הסף
 נספח "ו" להזמנה

מצורף נוסח מעודכן של התצהיר בדבר  .יימחקלתצהיר  2.5סעיף 
 עמידת המציע בתנאי הסף.

הסכם ההתקשרות  3
 נספח "ט" להזמנה

 , כדלקמן:2.10להסכם ההתקשרות יתווסף סעיף  2.9אחרי סעיף 

"לצורך מתן השירותים, נותן השירותים מתחייב להקים וכן 
להחזיק ולנהל, על אחריותו ועל חשבונו, מוקד קשר מבצעי 

שעות ביממה, אשר יפעל החל ממועד תחילת  24המאויש ופעיל 
האבטחה בפועל )אשר בהתאם ללוח הזמנים הכללי קבוע ליום 

( ועד לתום תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם 17.3.2019
 להנחיות ממונה האבטחה הראשי". 

 
 לכל המונחים בהודעת הבהרה זו תהיה הפרשנות בהתאם למסמכי המכרז. .2

 
כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז,  .3

והם גוברים על האמור במסמכי המכרז. יובהר, כי האמור בהודעת הבהרה זו לא משנה ו/או גורע 

 מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
לחתום על הודעת הבהרה זו ולצרפה מציע כל להזמנה, על  2.1.22בהתאם להוראת סעיף  .4

 להצעתו. 

 
 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי -כאן 

 
 

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

 
_________________ 

 חתימת המציע                       
  



  

 
 

 תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף -נספח "ו" 
 

 מכתבים של המציע[]נייר 

 ת  צ  ה  י  ר

______________, נושא/ת ת"ז מספר  -אני/ו הח"מ, ______________, נושא/ת ת"ז מספר ___________ ו
________, מורשה/י החתימה מטעם _______________________________ שמספרו 

לי/נו לומר את האמת וכי לאחר שהוזהרתי/נו כחוק כי ע ,("המציע"___________________________ )
 כדלקמן: אהיה/נהיה צפוי/ים לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ים בזאת, בכתב, 

 ביכולתו של המציע לספק את כל השירותים המפורטים בהזמנה, במלואם ובמועדם. .1

 המציע עומד בכל תנאי הסף שפורטו בהזמנה, ובכלל זאת: .2

חרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ו/או )עשר( השנים הא 10 -ב .2.1
)ככל שהמציע הינו תאגיד( לא הורשעו נושאי המשרה במציע, בעבירה פלילית וכן, נכון למועד 
האחרון להגשת הצעות, לא מתנהלים נגד המציע ו/או )ככל שהמציע הינו תאגיד( נגד נושאי 

בעבירות על טוהר המידות, לרבות עבירות מרמה  המשרה במציע, הליך משפטי ו/או חקירה
 ו/או גניבה ו/או הונאה.

 5המציע הינו גורם מוסמך על פי כל דין למתן שירותי אבטחת אירועים והינו בעל ניסיון של  .2.2
 )חמש( לכל הפחות, במתן שירותי אבטחה לאירועים.

)שלוש( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, שירותי  3 -המציע סיפק, בכל אחת מ .2.3
 30,000אבטחה, כגורם עיקרי ומוביל )להבדיל מקבלן משנה( לאירוע אחד לפחות בו השתתפו 

 )שלושים אלף( איש לכל הפחות, כדלקמן:

 

מאבטחים ובעלי תפקיד אחרים, כאשר כל המאבטחים  1באופן ישיר ____המציע מעסיק  .2.4
הינם בעלי רישיון בתוקף לעיסוק כשומרים, בהתאם להוראות חוק החוקרים הפרטיים 

מתוכם מחזיקים ברישיון תקף להחזקת כלי נשק,  2____ -ו 1972-ושירותי שמירה, תשל"ב
 .1949-לפי חוק הירייה, תש"ט

 שעות ביממה במשך כל ימי השנה. 24מוקד קשר מבצעי המאויש ופעיל המציע מחזיק ומנהל  .2.5

"קבלן שירות"  -המציע הינו בעל רישיון בתוקף מאת שר הכלכלה והתעשייה לפעול כ .2.6
 .1996-כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

                                                           
 ההצעה.יש להשלים את מספר המאבטחים שמועסקים אצל המציע נכון למועד הגשת  1
 יש להשלים את מספר בעלי הרישיון להחזקת כלי נשק נכון למועד הגשת ההצעה. 2

 מועד האירוע  שם הלקוח האירוע 
 )חודש ושנה(

 מספר משתתפים

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



  

 
 

ארגון שירותי שמירה מאת המציע הינו בעל רישיון בתוקף לקיום משרד לשירותי שמירה ו .2.7
 .1972-וועדת הרישוי עפ"י חוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה תשל"ב

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2 -ב ו2המציע עומד בכל התנאים הנדרשים בסעיפים  .2.8
"(( מספק המספק שירות לגוף ציבורי, ובכלל חוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-התשל"ו

 זאת:

 - 3העבודה קיום דיני .2.8.1

  עד למועד האחרון להגשת הצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף
"( לא הורשע בפסק דין בעל הזיקה למציעב לחוק עסקאות גופים ציבוריים( )"2

 חלוט ביותר משתי עבירות.

  עד למועד האחרון להגשת הצעות, המציע ו/או בעל הזיקה למציע הורשעו בפסק
עבירות לפי איזה מהחוקים המפורטים  למעטדין חלוט ביותר משתי עבירות, 

, אולם 2011 -בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
 האחרונה.ממועד ההרשעה  שנה לפחותבמועד האחרון להגשת הצעות חלפה 

  עד למועד האחרון להגשת הצעות, המציע ו/או בעל הזיקה למציע הורשעו בפסק
עבירה כאמור לפי אחד או יותר מהחוקים  לרבותדין חלוט ביותר משתי עבירות, 

 -המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
ממועד  לוש שנים לפחותש, אולם במועד האחרון להגשת הצעות חלפו 2011

 ההרשעה האחרונה.

בנוסף על האמור לעיל, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לא הוטלו 
על המציע ו/או על בעל הזיקה למציע עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 עבירה.

( i: )31.3.2002" משמעותה עבירה שנעברה לאחר יום עבירהזה, " 2.8.1לעניין סעיף 
-לפי חוק עובדים זרים )איסור עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

( לפי אחד מהחוקים iii; ו/או )1987-( לפי חוק שכר המינימום, התשמ"זii; ו/או )1999
 .2011 -המפורטים בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

  - 4לותייצוג הולם לאנשים עם מוגב .2.8.2

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9לא חלות על המציע הוראות סעיף
 . 1998-התשנ"ח

  חלות על  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 המציע והוא מקיים אותן. 

  לחוק שוויון זכויות לאנשים  9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100המציע מעסיק
חלות עליו והוא מקיים אותן, והוא מתחייב לפנות  1998-עם מגבלות, התשנ"ח

ודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת למנהל הכללי של משרד העב
לשם קבלת הנחיות בקשר  -האמור, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישומן. כמו כן, באם המציע יוכרז כזוכה, אזי הוא מתחייב למסור למזמין תוך 
)שלושים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על ידי המזמין העתק  30

מנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים מהתצהיר שמסר ל
 האמור.  9החברתיים בקשר עם סעיף 

                                                           
 במקום המתאים.  Xנא לסמן  3
 במקום המתאים.  Xנא לסמן  4



  

 
 

  לחוק שוויון זכויות לאנשים  9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100המציע מעסיק
חלות עליו והוא מקיים אותן; הוא התחייב בעבר,  1998-עם מגבלות, התשנ"ח

ורי, לפנות למנהל הכללי של במסגרת התקשרות אחרת שנעשתה בינו לבין גוף ציב
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

האמור, הוא פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  9סעיף 
כאמור, ואם קיבל  9החברתיים כנדרש, קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

הוא גם פעל ליישומן. כמו כן, באם המציע יוכרז  הנחיות ליישום חובותיו כאמור,
)שלושים( ימים ממועד חתימת  30כזוכה, אזי הוא מתחייב למסור למזמין תוך 

הסכם ההתקשרות על ידי המזמין העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של 
 האמור. 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בקשר עם סעיף 

לעיל, המציע ובעל הזיקה למציע מקיימים וימשיכו לקיים את  2.8 בלי לגרוע מהאמור בסעיף .2.9
כל החובות החלות על המציע על פי כל דין בקשר לשמירת זכויות עובדי המציע, לרבות מכח 

 :5צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בענף השמירה והאבטחה, ובכלל זה

 יקה למציע בגין עבירה על חוקי פסקי דין חלוטים כנגד המציע ו/או בעל הז לא קיימים
העבודה, ובנוסף בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע ו/או בעל 

 בגין עבירה על חוקי העבודה. לא הורשעוהזיקה למציע 

 "1בנספח "" משמעותם אחד מהחוקים המפורטים חוקי העבודהזה, " 2.9לעניין סעיף 
 לתצהיר זה.

  על המציע ו/או על בעל הזיקה  לא הושתובשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
 למציע קנסות בגין הפרה של איזה מחוקי העבודה.

 

 הנני/ו מצהיר/ים כי החתימה המופיעה בשולי מסמך זה היא חתימתי/נו וכי תוכן תצהירי/נו זה אמת.

 

___________________ 
 חתימת המציע + חותמת

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה 
"( על ידי המציעכי ביום __________ נחתם בפני תצהיר זה לעיל המוגש בשם ______________)"

___, ה"ה ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ וה"ה ___________ נושא/ת ת.ז. ________
מורשה/י החתימה מטעם המציע, וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ם, כי עליו/הם להצהיר את האמת, וכי 

 יהיה/ו צפוי/ים לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/ו כן.

 
 

 ______________, עו"ד
 

                                                           
יש לפרט במסמך נפרד אילו פסקי דין חלוטים  -ביחס לאיזה מההצהרות שלהלן  Xלסמן  שלא ניתןככל   5

 )לפי הענין( איזה קנסות הוטלו על המציע ו/או על בעלי הזיקה למציע. ו/או )לפי הענין( אילו הרשעות ו/או


