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 2018דצמבר  28

 ' טבת תשע"טכ

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 

 2019למתן שירותי אבטחה לאירועי אירוויזיון  31/2018מכרז הנדון: 

 3הודעת הבהרה מס' 

 

(, "ההזמנה"מכרז שבנדון )הלהזמנה להציע הצעות במסגרת  14.4בהתאם להוראות סעיף  .1

תשובות ועדת המכרזים לשאלות הבהרה, וכן תיקונים  כנספח א'מצורפות להודעה זו 

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

 המכרז.

 

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי  .2

אמור במסמכי המכרז. יובהר, כי האמור בהודעת הבהרה זו לא המכרז, והם גוברים על ה

 משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 
מציע לחתום על הודעת הבהרה זו באמצעות כל , על להזמנה 2.1.22בהתאם להוראת סעיף  .3

 מורשה חתימה מטעמו ולצרפה להצעתו. 

 
)נספח מחיר הטופס הצעת  "1כנספח "לכך שלהודעת הבהרה זו מצורף  הלב מופניתשימת  .4

 .המעודכןטופס ה לצרף להצעתם אתמעודכן, והמציעים נדרשים ה' להזמנה( 

 

 בברכה,

 תאגיד השידור הישראלי -כאן 

 

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

 

 
_________________ 

 חתימת המציע                       
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 3הודעת הבהרה מס'  - מענה לשאלות הבהרה -נספח א' 

במסמכי  סעיף  מס"ד

 המכרז

 תשובה פירוט השאלה

 לפרק ב 4.5סעיף  1

 בהזמנה

המזמין רשאי לבחור בעצמו נרשם כי "

בעלי תפקידים ו/או ספקים ולחייב את 

הזוכה להתקשר עימם ...ובלי שהזוכה 

מדובר  -" יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין כך

בקביעה שמציבה את הזוכה בפני חוסר 

וודאות וחוסר יכולת לתמחר כראוי את 

הצעתו מבעוד מועד, ועלולה להביא לכך כי 

ו של יום הצעתו תהיה גרעונית בסופ

 אנא הבהרתכם. -והפסדית 

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

 במידהכי  מובהרהמכרז, 

שהמזמין יחייב את הזוכה 

להתקשר עם בעל תפקיד או ספק 

ספציפי בהסכם, המזמין ישא 

בתשלום לאותו בעל תפקיד או 

ספק מכח ההסכם שייחתם עימו, 

וזאת בלי לגרוע מאחריותו של 

הזוכה לקבל עליו את האחריות 

הכוללת ביחס לשירותים ו/או 

לציוד שיסופקו על ידי אותו בעל 

בלי מל והכתפקיד או ספק, 

שהזוכה יהא זכאי לכל תשלום 

 כך.    ל בקשר

 . לפרק ג9.3סעיף  2

 בהזמנה

 - איתנות פיננסיתנדרש המציע להוכיח 

אנא הבהרתכם כיצד  ובאמצעות אילו 

מסמכים יש להוכיח את הדרישות 

 המפורטות בסעיף

 , בין היתר,שימת הלב מופנית

להזמנה,  18.1.4להוראות סעיף 

אשר בהתאם לו המציע נדרש 

לצרף להצעתו אישור רו"ח 

מטעמו, בדבר עמידתו בתנאי הסף 

  להזמנה. 9.3.2 -ו 9.3.1שבסעיפים 

 9.5.1סעיף פרק ג'  3

 להזמנה

העסיק כחלק מתנאי הסף נדרש המציע ל"

אנא  -" במישרין את כל אנשי המפתח

הבהרתכם האם הכוונה היא רק להעסקה 

באמצעות תלוש או שגם התקשרות קבועה 

בדרך של פרילנס וכד' עומדת בדרישות 

 תנאי הסף?

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

דרשת מובהר כי נהמכרז, 

התקשרות ישירה בין המציע לבין 

בין באופן של אנשי המפתח, 

שכיר( ובין באופן של כהעסקה )

 .פרילנס(כהתקשרות חוזית )

 לפרק ד' 10סעיף  4

 בהזמנה

בערבות מפרט את התנאים הנדרשים 

. כחלק מהתנאים נדרש כי הערבות הקיום

בתוספת מע"מ ₪  200,000תהיה בסך של 

שהינו נוסח ערבות  בנספח י'כדין. ואולם 

אנא  -הקיום אין כל התייחסות למע"מ 

 הבהרתכם. 

 

סכום הערבות הבנקאית )ערבות 

 10פי סעיף -הקיום( הנדרשת על

 ₪. 200,000הזמנה, הוא ל

המציעים מתבקשים להגיש את 

ערבות הקיום בדיוק לפי הנוסח 

 " להזמנה.יהמצורף כנספח "
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 10.1להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 :להזמנה

"על כל מציע לצרף להצעתו ערבות 

בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית 

תי הדירה, לטובת המזמין, ובל

)מאתיים אלף(  200,000בסך של 

, בתוספת מס ערך שקלים חדשים

, כשהוא צמוד למדד, מוסף כדין

בנוסח הערבות הבנקאית המהווה 

את נספח "י" להזמנה זו, ואשר 

תהא ערוכה בהתאם להוראות 

להלן  10.4עד )כולל(  10.2סעיפים 

"(, וזאת להבטחת ערבות הקיום)"

הצעתו והתחייבויותיו על קיום 

פיה, בהתאם למסמכי ההזמנה. 

המזמין יהא רשאי שלא לדון 

בהצעה שלא תצורף לה ערבות 

 .הקיום"

 17.2פרק ד' סעיף  5

 להזמנה

נקבע כי בנוסף לזוכה ייבחר מציע נוסף 

 ".כשיר שניכ"

האם לכשיר השני נתונה  -אנא הבהרתכם 

 זכות וויתור? 

האם ערבות המכרז מוחזרת לכשיר השני 

  לאחר קביעת המציע הזוכה?

" תמשיך כשיר השניהצעתו של "ה

לעמוד בתוקפה, באופן מלא, 

בהתאם לאמור במסמכי המכרז, 

והוא אינו רשאי לחזור בו 

ם לאחר ההכרזה על גמהצעתו, 

  הזוכה במכרז.

 הקיוםענין מועד השבת ערבות ל

שימת הלב מופנית  -לכשיר השני 

 להזמנה. 10.5להוראות סעיף 

 18.1.5בסעיף  6

 בהזמנה לפרק ה'

נדרש המציע לצרף את רשימת כלל 

האם  -המועסקים על ידו. אנא הבהרתכם 

הכוונה היא לכלל המועסקים על ידו 

בתחום האבטחה או לכלל העובדים של 

 המציע? 

 

 

הכוונה היא לכלל המועסקים על 

 ידי המציע בתחום האבטחה.

 9.5.2להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 :להזמנה

לפחות המציע מעסיק במישרין "

מאבטחים ובעלי תפקיד  200

, כאשר בתחום האבטחה אחרים

רישיון כל המאבטחים הינם בעלי 

בהתאם  ים,לעיסוק כשומר בתוקף

להוראות חוק החוקרים הפרטיים 

 1972-ושירותי שמירה, תשל"ב
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 50)"חוק שירותי שמירה"( ולפחות 

מחזיקים ברישיון תקף מתוכם 

לפי חוק כלי להחזקת כלי נשק, 

)"חוק כלי  1949-יריה, תש"טה

 ".הירייה"(

 18.1.5להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 :להזמנה

רשימת כלל המועסקים על ידי "

נכון בתחום האבטחה, המציע 

למועד האחרון להגשת הצעות 

)כולל התייחסות לסוג ההכשרה 

מי של כל מועסק כאמור( וכן צילו

הרישיונות הרלבנטיים של כל אחד 

מהמועסקים אשר הינו מאבטח, 

לעיסוק כשומר )בהתאם להוראות 

חוק שירותי שמירה(, וכן )ככל 

לפי שרלבנטי( להחזקת כלי נשק, 

)והכל לצורך יה יירהחוק כלי 

בחינת עמידתו של המציע בתנאי 

 לעיל(. 9.5.2הסף הקבוע בסעיף 

המועסקים שיפורטו ברשימה 

פרו, ובסוף הרשימה יצוין ימוס

המספר הכולל של המועסקים 

 כאמור".

טופס הצעת המחיר  7

נספח ה' להזמנה  -

 (1.3)סעיף 

אנא  - קיימת דרישה לבלון תצפית

הבהרתכם האם המחיר הינו חודשי, יומי 

 או שעתי?

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

המכרז, מובהר כי המחיר הנדרש 

למצלמות רחפן ולמצלמות ביחס 

הינו לפי  חוזי )כולל בלון תצפית(

שאין )לפי הערכת המזמין  שעה.

כדי לחייב את המזמין באופן בה 

שעות הפעלה  80 -כ יידרשו כלשהו(

, לכל אחד מסוגי במצטבר

, וזאת במהלך המצלמות שלעיל

 .2019מאי חודש 

 

)נספח  טופס הצעת מחיר מעודכן

אשר בו תוקנה  ,להזמנה( "ה"

כתב ל 1.3שבסעיף  הטבלה
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להודעת הבהרה  מצורף ,הכמויות

 ."1כנספח " זו

מנבטי"ם )סעיף  8

 להצעת המחיר 1.2

 (נספח ה' להזמנה -

האם המחיר הנדרש הינו   -אנא הבהרתכם 

 חודשי או שעתי? 

אנא   -במידה ויש להתייחס למחיר חודשי 

מהו היקף המשרה הדרוש  -הבהרתכם 

 )כמה שעות יש לתמחר בחודש(?

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

, בין המכרז, שימת הלב מופנית

בטופס הצעת  1.10לסעיף  היתר,

 .המחיר

ציוד של מכונות שיקוף, שער מגנומטר,  כללי 9

אנא הבהרתכם לגבי המועד  -ומצלמות 

ההתחלתי בו על המציע הזוכה להציבם?  

ולכמה זמן? )הדבר חשוב ונדרש לצורך 

 התמחור(. 

 

לענין מועדי הצבת הציוד 

, ובכלל זה מכונות והאמצעים

בלי לגרוע  - השיקוף והמצלמות

שימת מהאמור במסמכי המכרז, 

ללוח הזמנים הכללי  הלב מופנית

 .)נספח ג' להזמנה(

 1 -ו 2 ניםלבית ותיודגש שבכניס

 2 -מכונות שיקוף ו )שתי( 2יוצבו 

. בכל כניסה רמגנומטשערי ( שני)

הביתנים יוצבו  ליתרבכניסות 

מגנומטר שער ו אחת מכונת שיקוף

, הכל בהתאם אחד בכל כניסה

ללוח הזמנים הכללי )נספח ג' 

 . להזמנה(

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

המשוער ההתחלתי המועד המכרז, 

)שאינם שערי המגנומטר הצבת ל

מוצבים בכניסות לביתנים עצמם( 

, הכל 2019חודש מאי  במהלךהינו 

 .בהתאם לדרישות המשטרה

ציוד כגון: מגדלור, מגה פון, גולפיות,  כללי 10

אנא הבהרתכם לכמה זמן  -קלנועיות  ונשק 

נדרש הציוד? האם כבר מחודש פברואר 

 ? 2019או רק החל מחודש מאי  2019

 

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

מובהר כי הזוכה יידרש המכרז, 

ספק את הציוד כאמור להתחיל ל

החל ממועד תחילת האבטחה על 

פורט בלוח הזמנים , כמ2ביתן 

ועד לתום  ג' להזמנה( הכללי )נספח

 תקופת ההתקשרות.

קיים שוני בין הכמויות המפורטות בהצעת  כללי 11

המחיר לבין הכמויות המפורטות במפרט. 

 למשל:

בכל הנוגע לאמצעים המפורטים 

לכתב הכמויות הכלול  1.3בסעיף 

)ובכלל זה  בטופס הצעת המחיר

מצלמות פנימיות, מצלמות 
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למפרט  3.1בסעיף  -מצלמות פנימיות  .א

, 50 -נרשם כי הכמות הנדרשת הינה כ

בעוד שבהצעת המחיר )נספח ה'( 

נרשם כי הכמות המוערכת  1.3בסעיף 

 . 100 -של הינה כ

במפרט הדרישה  -מצלמות חיצוניות  .ב

-בעוד שבהצעת המחיר כ 30 -היא לכ

80. 

ואילו  10 -במפרט כ - PTZמצלמות  .ג

 . 20 -בהצעת המחיר כ

מגפונים, פנסים, כובעים, מכשירי  .ד

יים קשר וטלפונים, מגנומטרים ידנ

מפורטים במפרט איך נעדרים  -ועוד 

 מהצעת המחיר לצורך תמחור. 

מדובר בפערים משמעותיים אשר משפיעים 

ישירות על הערכות הקבלן ועל תמחור 

אנא הבהרתכם לאילו כמויות יש  -ההצעה 

להתייחס והיכן לתמחר ציוד שאינו מפורט 

 בהצעת המחיר . 

 - (PTZחיצוניות ומצלמות 

ההוראות המחייבות לענין היקף 

אלו  המוערך הןהכמויות 

)כפי  בכתב הכמויות המופיעות

" להודעת 1שתוקן במסגרת נספח "

 .ולא במפרט השירותים הבהרה זו(

 -בכל הנוגע ליתר הציוד הנדרש 

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

, בין המכרז, שימת הלב מופנית

 6.4 -ו 2.2להוראות סעיפים  היתר,

 .להסכם ההתקשרות

מפרט השירותים  12

 )נספח ב' להזמנה(

ממפרט השירותים הנדרש במכרז עולה כי 

מדובר בהוצאה כספית גבוהה מאד, עוד 

בטרם תחילת האירועים ואספקת השירות 

. נבקש לקבל אבני דרך מסודרות ע"י הזוכה

 לתשלום, הכוללת מקדמות לזוכה.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

שימת הלב מופנית, בין היתר, 

 להסכם ההתקשרות 10לסעיף 

הקבוע את אופן ומועדי תשלום 

 התמורה לזוכה.

האם יש ערבויות או בטוחות ממזמין  כללי 13

השירות לקבלן הזוכה בקשר לתשלום, 

כמקובל באבטחת אירועים בהיקפים 

 גדולים?

 .אין שינוי במסמכי המכרז

קט ו/או במהלכו, עקב ככל ובתחילת הפרוי כללי 14

רוע בטחוני ו/או כח עליון ו/או ימצב/ א

רוע כולו יסיבה אחרת כלשהי יבוטל הא

אנא  -ו/או חלקו ו/או יערכו בו שינויים 

הבהרתכם לגבי מהות מנגנון הפיצוי לקבלן 

קט רה כזה )היות ולאור דרישות הפרויבמק

אספקת  הערכות הקבלן נעשית עוד בטרם

השירות בפועל והיא כרוכה בהוצאות 

 גבוהות מאד(.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

, בין המכרז, שימת הלב מופנית

להסכם  4.3להוראות סעיף  היתר,

 .ההתקשרות
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האם מעבר למפרט השירותים "נספח ב'"  כללי 15

 נדרשים שירותים ו/או ציוד נוספים?

 

לגרוע מהאמור במסמכי בלי 

, בין המכרז, שימת הלב מופנית

 4.2 -ו 4.1פים להוראות סעי היתר,

 .להזמנה

בגין  לזוכה התשלוםמובהר, כי 

השירותים ו/או הציוד שיסופקו על 

ייעשה בהתאם ובכפיפות ידיו 

 .להוראות הסכם ההתקשרות

להסכם  2סעיף  16

 ההתקשרות

שאינם מופיעה דרישה לציודים נוספים 

קיימים במפרט השירותים ו/או בהצעה 

גדרות, צוות כוננות רכוב  הכספית כגון:

אנא הבהרתכם היכן יש לתמחר  -וכו' 

 ציודים ו/או שירותים אלו?

 

 הגידוראספקת מובהר, כי 

אינה חלק מתכולת שילוט הו

 .העבודה של הזוכה

בלי לגרוע  -יתר הציוד בכל הנוגע ל

המכרז, שימת מהאמור במסמכי 

להוראות  , בין היתר,הלב מופנית

  .להסכם ההתקשרות 2.2סעיף 

התשלום בגין יודגש, כי 

המאבטחים שייכללו בצוות 

הכוננות הרכוב ייעשה בכפוף 

של אותם להעסקתם בפועל 

 מאבטחים במסגרת האירוע,

ובהתאם ובכפיפות להוראות סעיף 

 .להסכם ההתקשרות 10

להסכם  6סעיף  17

 ההתקשרות  

קובע שהציוד המופיע במפרט ו/או הסעיף 

בכתב הכמויות הינו בגדר הערכה בלבד. 

אנא הבהרתכם לגבי לוחות זמנים 

להתראה ולדרישה על כמויות נוספות של 

הציוד. היות ועל הקבלן להיערך לציוד 

במועד ולהתקשר עם ספקים על רכישת / 

 .שכירת הציוד

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

המכרז, שימת הלב מופנית ללוח 

 .הזמנים הכללי )נספח ג' להזמנה(

להסכם  10סעיף  18

 ההתקשרות

יום לאחר  45מפרט מועדי תשלום דוגמת 

מועד אישור חשבון הביניים או תשלום 

יום מתום החודש בו אושר  60סופי לאחר 

יש לציין שחוק מוסר  -חשבון הביניים 

יום מתום  45תשלומים קובע תשלום תוך 

אנא  -החודש בו בוצעה העבודה 

 הבהרתכם.

 

כל התשלומים לזוכה על מובהר כי 

התמורה )הן חשבונות חשבון 

הביניים והן החשבון הסופי( 

יבוצעו, בהתאם ובכפיפות לאמור 

 30בתוך  בהסכם ההתקשרות,

( ימים מהמועד שבו שלושים)

על ידי  הרלבנטיחשבון האושר 

 ."(30המזמין )"שוטף + 
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 10.5.4להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 להסכם ההתקשרות: 

היתרה, לאחר ביצוע ההפחתות "

 10.5.3כאמור בסעיף  והניכויים

לעיל, תשולם לנותן השירותים, 

כתשלום ביניים על חשבון 

ארבעים ) 30 45התמורה, בתוך 

( ימים מהמועד שלושיםוחמישה

שבו אושר חשבון הביניים על ידי 

"(. למניעת 3045המזמין )"שוטף + 

ספק, מובהר בזאת במפורש, כי כל 

הסכומים שישולמו לנותן 

כתשלומי ביניים השירותים 

כאמור, ייחשבו כחוב אותו חייב 

נותן השירותים למזמין, וזאת עד 

להשלמת העבודות, בהתאם 

 ".להוראות מסמכי ההסכם

 10.6.4להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 להסכם ההתקשרות: 

היתרה לאחר ביצוע ההפחתות "

 10.6.3והניכויים כאמור בסעיף 

תשולם לנותן השירותים, לעיל, 

( ימים שלושיםשישים) 30 60בתוך 

מתום החודש שבו אושר חשבון 

הביניים על ידי המזמין )"שוטף + 

יהווה  כאמורהתשלום ו ,"(3060

סילוק סופי ומוחלט של כל 

הטענות, הדרישות ו/או התביעות 

 כלפי המזמין נותן השירותיםמצד 

ו, בקשר עם מי מטעמ ו/או כל

ם ו/או מתן מסמכי ההסכ

 ".השירותים על פיהם

 –ערבות ביצוע  19

נספח ד' להסכם 

 ההתקשרות

הזוכה נדרש לערבות ביצוע שתוקפה עד 

אנא הבהרתכם מדוע  - 31/08/19ליום 

רבות עד לסוף אוגוסט היות נדרשת ע

 .2019קט מסתיים בחודש מאי והפרוי

 אין שינוי במסמכי המכרז.

ומורכבותו של המכרז ולאור לאור גודלו  כללי 20

הזמן הקצר הקיים בין מועד הגשת המכרז 

 הבקשה נדחית.
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לבין פרסום תשובות לשאלות ההבהרה,  

 נבקש דחיית מועד ההגשה.

 

למפרט  3.2סעיף  21

 השירותים

 מה מועד תחילת הצבת ציוד הבידוק 

 

 .לעיל 9ראו תשובה לשאלה מס' 

למפרט  3.3סעיף  22

 השירותים

מה מועד תחילת הצבת מכונות השיקוף,  

האם יש תקן או יצרן מסוים למכונת 

השיקוף הנדרשת, מה הכמות המדויקת של 

מכונות השיקוף, מה דגם המכונה הנדרשת, 

 40*60פתח של המכונה )לדוגמא גודל המ

 ,ס"מ( ומה אובייקט השיקוף המקסימלי

מה  מספר מקורות הרנטגן, האם מדובר 

, מספר SINGLE VIEWבמכונה מסוג 

 המפעילים וסוג ההסמכה שלהם. 

מועד תחילת הצבת מכונות  לענין

ראו תשובה לשאלה מס'  - השיקוף

 .לעיל 9

להלן המפרט הנדרש בקשר עם 

 מכונות השיקוף:

 40*60 -המפתח של המכונה  .1

 .ס"מ

סמית/רפיסקאן מסוג מכונה  .2

 או כל חברה שוות ערך.

 המכונות יהיו מפעילים מפעילי .3

שרים לשיקוף כבודות מוכ

בוגרי קורס , לזיהוי אמל"ח

 ימים)שלושה(  3של   יעודיי

 .לפחות

)שני( מפעילים לכל  2יידרשו 

לצורך ביצוע אחד )המכונה 

 בדיקת השיקוף והשני לצורך

מצאו ייהחפצים החשודים ש

 .(בשיקוף

למפרט  3.8סעיף  23

 השירותים

עמוד הכוונה במגדלור משטרתי היא ל

, אבקש טלסקופי שבראשו מוצבת מצלמה

לדעת מה גובה העמוד הנדרש, סוג 

המצלמה המבוקשת, כמות המגדלורים 

 שיש לספק. 

מגדלורים משטרתיים הכוונה ב

לעמוד טלסקופי שבראשו יש  הינה

)לא  אורות מהבהבים משטרתיים

כמות תיקבע ה. נדרשת מצלמה(

בלי  .בהתאם לדרישות המשטרה

לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, 

 10 -ל 5בין  היא שיידרשו ההערכה

 . מגדלורים

למפרט  3.9סעיף  24

 השירותים

מה המועד בו יש  - תקולנועיו \רכבי גולף 

  .לספק אותן

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

הזוכה יידרש לספק את המכרז, 

במהלך חודש  קלנועיותגולפיות/ה

אפריל, במועד שיידרש על ידי 

 .ממונה האבטחה הראשי
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למפרט  3.10סעיף  25

 השירותים

הבקשה לקבל תדרים יעודים ולא ציבוריים 

לפרויקט תלויה באישור משרד התקשורת 

 ולא בנו אבקש לקבל הבהרה לגבי בקשה זו 

על ידי תדרים שיוקצו ה מובהר, כי

שיסופקו  למכשירי הקשרהזוכה 

יהיו  על ידיו במסגרת השירותים

לטובת הזוכה ובשימוש בלעדי של 

באופן שלא אבטחת האירוע בלבד, 

יתאפשר לגורמים אחרים לעשות 

 . האמוריםבתדרים שימוש כלשהו 

בכל הנוגע להשגת האישורים ו/או 

ההסכמות בקשר לשימוש בתדרים 

בלי לגרוע  -כאמור )ככל שנדרשים( 

מהאמור במסמכי המכרז, שימת 

, בין היתר, להוראות הלב מופנית

 ההתקשרות.להסכם  3.4סעיף 

למפרט  3.10סעיף  26

קרון  -השירותים 

 תקשורת

אבקש לקבל מפרט טכני של הקרון 

המבוקש והרחבה לגבי ייעודו והציוד 

 .הנדרש עבורו

התקשורת  קרוןמובהר, כי 

שהזוכה יידרש לספק במסגרת 

ישמש את מנב"ט  השירותים

הטענת את יאפשר ו יההטכנולוג

, פגוםהחלפת ציוד ומכשירי הקשר 

יאפשר רציפות פעולה תקינה  וכן

שהזוכה של כלל מערכות הקשר 

 נדרש לספקן בהתאם למסמכי

 מכרז. ה

למפרט  3.12סעיף  27

 השירותים

מה הכמות הכללית של המאבטחים 

 והסדרנים ומה החלוקה בניהם 

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

לסעיף המכרז, שימת הלב מופנית 

טופס בכתב הכמויות הנכלל ב 1.1

. הצעת המחיר )נספח ה' להזמנה(

הכמות הכוללת של מובהר כי 

המאבטחים ויתר בעלי התפקידים 

תיגזר מתכנית האבטחה 

 .המפורטת

במדדי האיכות הושמט נושא ציון החשב   3.12סעיף  28

זכויות עובדים, אנא הכללי בדבר 

 התייחסותכם.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

בהצעת המחיר ביקשתם  -הציוד הנדרש  כללי 29

מחיר ליח', אנא העבירו האם המחיר הינו 

לשעת עבודה? יום עבודה? חודש עבודה? או 

  .לחילופין לכל תקופת האירוע

המחיר הנדרש ביחס לענין 

ולמצלמות חוזי למצלמות רחפן 

ראו תשובה  - )כולל בלון תצפית(

 לעיל.  7לשאלה 
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באם הצעת המחיר הינה לכל התקופה,  •

 אנא העבירו מועד להצבת הציוד.

על מנת להתארגן בנושא כוח אדם,  •

נבקשכם לפרסם תקנים ותאריכים 

)גם אם הדבר הינו  הכוחותלפריסת 

וזאת על מנת שהחברות  ,הערכה בלבד(

 יוכלו להתארגן בהתאם.

בטופס הצעת המחיר, נספח ה', נתתם 

היקף שעות מוערך לתפקידים השונים. 

נבקשכם לפרסם כמות שעות מינימלית על 

 מנת שנוכל לתמחר באופן נכון.

המחיר הנדרש בקשר עם כל יתר 

האמצעים הינו מחיר כולל ליחידה 

בהתייחס לכל תקופת 

 ההתקשרות. 

ראו  -לענין מועדי הצבת הציוד 

 לעיל.  9 תשובה לשאלה

ראו  -לענין כוח האדם הנדרש 

 לעיל. 27 תשובה לשאלה

אנו מבקשים לקבל דחיה במועד ההגשה  כללי 30

של שבועיים לפחות מאחר ורוב הספקים 

בחו"ל נמצאים בחופשת חג המולד וראש 

השנה האזרחית ולא ניתן לקבל הצעות 

 עבור מכונות שיקוף בשלב זה.

 הבקשה נדחית.

עלויות רחפן די ברורות, רחפן  -רחפנים  כללי 31

ט דורש מפעיל, ומספר השעות לא מצוין, פר

 .זה חשוב לטובת ההצעה

 לעיל.  7ראו תשובה לשאלה 

 

צריך להבין משך הזמן  -)צפלין(  -חוזי עילי  כללי 32

 הנדרש, ימים ושעות.

 לעיל.  7ראו תשובה לשאלה 

 

אנו  -מכונות שיקוף ושערי מגנומטר  כללי 33

מניחים שאמצעים אלו לא יהיו מהיום 

הראשון ואם כן לא כולם ויכנסו לפעולה 

בדירוג , האם ניתן לפרט כמויות לפי זמנים 

 או להעריך? 

 לעיל. 9ראו תשובה לשאלה 

במידה וחברה "זוכה"  -"כשיר שני"  כללי 34

במקום השני האם היא מחויבת לכך? האם 

ניתן לסרב? ואם כן מה זמן ההתראה בין 

ההודעה לבין תחילת עבודה? סיבת השאלה 

היא שגם לכשיר שני נדרש זמן התארגנות 

 .מרגע ההודעה

 .לעיל 5ראו תשובה לשאלה 

 הכשיר השני היערכותלענין 

מאחר שמדובר  -לתחילת עבודה 

באירוע שלוחות הזמנים שלו 

וצפופים, אזי על כל מציע  מוגדרים

שיוכרז ככשיר שני לקחת בחשבון 

אפשרות כי הוא עשוי את ה

להידרש לספק שירותים למזמין, 

בין בנוסף לזוכה ובין במקומו, 

הודעה תינתן ולהתארגן בהתאם. 
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מיד על ידי המזמין לכשיר השני 

 כשייוודע הצורך בכך.

 כן. בעל הכשרת מנב"ט יכול להיות אחמ"ש?  כללי 35

האם ניתן לשלב בוגרי "אחיד"  כללי 36

 כאחמ"שים? 

 כן.

בהסכם יש תעריף שעתי, לא צוין תוספת  כללי 37

שבת/ יום בחירות / חג )יש לא מעט חגים 

בפרק זמן זה (, ושעות נוספות, כיצד אלו 

 יחושבו? 

העסקת עובדים על ידי  ,ככלל

 )למעט מנהלי הביטחוןהזוכה 

אשר לגביהם יחול האמור 

סעיף במסמכי המכרז, ובפרט ב

)נספח  בטופס הצעת המחיר 1.10

תיעשה ככל הניתן  (,ה' להזמנה(

במסגרת שעות העבודה הרגילות 

ועל  ,שעות נוספותבמסגרת ולא 

להיערך בהתאם. יהיה הזוכה 

העסקת עובדים בשעות נוספות 

אישור קבלת לתהא כפופה  

 . מראש ובכתב ,המזמין

עבודה של עובדי  עבורמובהר כי 

במסגרת השירותים,  ,הזוכה

נוספות )בכפוף לאמור בשעות 

או בזמן המנוחה השבועית  ,לעיל(

או בחגי ישראל, המזמין ישלם 

הנוספים  לזוכה את התשלומים

, שישולמו על ידיו לעובדים כאמור

וצו  על פי החוק בגין שעות אלו,

 ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

האמור יחול גם  )"גב אל גב"(.

ביום  הזוכהבאשר להעסקת עובדי 

וזאת ככל שהזוכה  הבחירות,

יידרש על ידי המזמין להעסיק את 

עובדיו במסגרת השירותים ביום 

הבחירות ויידרש לשלם להם גמול 

   נוסף בגין כך.

במקרה של ביטול האירוע או העברתו  כללי 38

למקום? מה עושים לגביי ציוד שנרכש, 

הכשרות של עובדים, אמצעים שנרכשו 

 ,קשרים נשקיםלעובדים כגון פנסים ביגוד 

עבודה של מנהלי אבטחה  הכשרות...

 14 -ו 12ראו תשובות לשאלות 

 לעיל.
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התחייבות שלהם להיות זמינים, יש הרבה 

עלויות שייעשו עד תחילת הפרויקט וסמוך 

 ? לו שכרוכות בהרבה כסף

נדרש הסמכה של מנהל  -מנב"ט טכנולוגי  להזמנה 6.3סעיף  39

 ? בטחון

מנב"ט הטכנולוגיה לא יידרש 

 להיות מנהל ביטחון מוסמך.

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

בעלי זהותם של כל המכרז, 

 6.3התפקידים האמורים בסעיף 

)לרבות מנב"ט  להזמנה

הטכנולוגיה( תהא כפופה לאישורו 

 ממונה האבטחה הראשי. של

 6.3להלן נוסח מתוקן של סעיף 

 : להזמנה

 6.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף "

לעיל ובנוסף לאנשי המפתח, 

, עסיק במישריןיתחייב לה הזוכה

גם את הגורמים המקצועיים 

זה  6.3המפורטים בטבלה שבסעיף 

להלן, אשר גם הם יהיו מנהלי 

)בתעודת  ביטחון מוסמכים

הסמכה תקפה מאת משטרת 

)למעט מנב"ט טכנולוגיה  ישראל(

אשר לא יידרש להיות מנהל 

, מנוסים ביטחון מוסמך(

 -י ותק שלא יפחת מבעלומיומנים, 

)שלוש( שנים בתחומם ושולטים  3

. זהותם של כל בשפה האנגלית

כאמור אחד ממנהלי הביטחון 

תהא כפופה לאישורו של מנהל 

  ".מראש ,האבטחה הראשי

הבהרת בעדכון שהמוקד מוקד מבצעי,  כללי 40

יאויש במלואו ע"ח נותן השירותים, באדם 

האם שעות המוקד שציינתם ? אחד? שניים

 ?יהיו בנוסף

מובהר, כי הזוכה יידרש לאייש את 

בכל רגע  מוקד הקשר המבצעי,

 מוקדנים. )שני(  2 -, בנתון

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

היקף השעות המוערך המכרז, 

בסעיף ביחס למוקדנים, כמפורט 

בכתב הכמויות הנכלל בטופס  1.1

, הצעת המחיר )נספח ה' להזמנה(
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כולל גם את היקף השעות המוערך 

של המוקדנים שיידרשו לאייש את 

 .המוקד המבצעי

להסכם  2.7סעיף  41

 ההתקשרות

 10צוות כוננות רכוב של  - 2.7בסעיף 

בודקים/סדרנים בהקפצה  10 -מאבטחים ו

שעות, האם נדרש לכל התקופה מרץ  3של 

אם לא נשמח לפירוט? האם ניתן ? עד מאי

 ?לרשום זאת בהצעת המחיר

בלי לגרוע מהאמור במסמכי 

התחיל ל מחויב הזוכההמכרז, 

 הרכוב,כוננות הצוות  את החזיקל

האבטחה על החל ממועד תחילת 

, כמפורט בלוח הזמנים 2ביתן 

ועד  )נספח ג' להזמנה( ,הכללי

 לתום תקופת ההתקשרות.

יש התייחסות לכמות שעות האם ניתן  כללי 42

לקבל ההערכה לכמות עובדים בכל 

 קטגוריה? 

 לעיל. 9שאלה תשובה לראו 

 

 
 

 , בברכה                      

 איילת אלינסון                                                                       

 רכזת ועדת מכרזים                        


