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21.2.19 

 9201/1 פומבי שאלות הבהרה מכרזתשובות ל

 ואבטחה שמירה שירותי למתן הצעות לקבלת

מס' 
 סידורי

הסעיף 
במסמכי 

 הפנייה

 תשובה הערה /שאלה 
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 23 עמוד

 1ג נספח

 משמרת בכל להציב המכללה כוונת"
 לא שומרים שני ... הראשי בקמפוס בוקר

 "..הכניסה משערי אחד בכל חמושים

, העמדות מפורטים בו בנספח: השאלה
 . ל"נה הנוסח מופיע

 2 יוצבו עמדה שבכל היא הכוונה האם

 מכן ולאחר 17 עד 7 השעות בין שומרים
 ?עמדה בכל אחד שומר יישאר

לגבי  1לנספח ג 3הפסקה האחרונה בסעיף 
כוונת , רהקמפוס הראשי תתוקן כדלקמן: "יובה

קמפוס כל משמרת בוקר בהמכללה להציב ב
בכל אחד משערי לא חמוש  אחדשומר  הראשי

)דהיינו בעמדה הראשונה ובעמדה  הכניסה
, מאבטח חמוש/ש"אחמ  ומלבדם יהיה, השנייה(

יחליף ליציאה , יפקח, ינוע ברחבי המכללהאשר 
 . עמדה השלישית("ב)דהיינו  ב"וכיו רותיםילש

יוצב  )עמדה ראשית( בעמדה הראשונה כלומר
, 07:00-15:00בודק בטחוני אחד בין השעות 

בעמדה השנייה )מדעים( יוצב בודק בטחוני אחד 
 –, ובעמדה השלישית 07:00-17:00בין השעות 

 .07:00-17:00בין השעות  יוצב סייר

 .1בנספח גפורט יתר המשמרות כפי שמ
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בעמדת המדעים וכן  –שעות נוספות  1ג נספח

, שעות יומיות 10ישנן , ש"מהאחבתקן 

 1ש לעבוד "אחמ/בתוכן יצטרך השומר
האם שעות אלו . נוספת בכל יום השע

באופן ? ישולמו בנוסף למחיר שעה רגילה
חלקי או שמא יש לתמחר שעות /מלא

 ?נוספות כחלק ממחיר שעה רגילה

ככל , בגין עבודה בשעות נוספות על פי דין
 –שיאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה 

בגין שעתיים ראשונות  25%תשולם תוספת של 
מהשעה השלישית ואילך,  50%וספות של ות

 . בהתאם להוראות הדין
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 אודות מידע המכרז במסמכי מופיע לא כללי
 להשאיר כוונה יש האם. עובדים וותק
 נבקש כן ואם, הקיימים העובדים מן חלק

 .שלהם הממוצע הוותק מהו לדעת

 בנוגע זוכהמה כלשהי דרישה אין למכללה
  הקיימים. עובדיםה לקליטת
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 8עמוד

 להסכם

 9.2סעיף 

 (17( )א)

 בהסכם קיימת אינה וותק תוספת
 נבקש ולכן האבטחה חברות של הקיבוצי

 זה סעיף למחוק

 מקובל



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך
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 -ג נספח

 מפרט

שירותים 

סעיף 

1.1.5 

+ 

1.1.6 

 גיל להגביל ולא זה סעיף לתקן נבקש
 .בחוק כמוגדר מועסקים

לאור מהות התפקיד עובדי המציע נדרשים 
. מגבלת הגיל תשונה לאחר שירות צבאילהיות 

 לגיל פרישה על פי דין. עד 
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 27 עמוד

' ג נספח

 2.7 סעיף

 שעות בגין תמורה תשלם המכללה האם
 ?החפיפה

 חפיפה שעות 2 -בור לא יותר מע תשלם המכללה
  בלבד
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 28 עמוד

 – 4 סעיף

 ציוד קשר

 עבור ממסרים התקנת נדרשת האם
 ?אלו מכשירים

 של תקין תפעול לשם הדרוש לבצע הזוכה על
  במכללה  הקשר מכשירי
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 31 עמוד

 -14 סעיף

 קשר איש

 לפרויקט צמוד מנהל לתמחר נדרש האם
 מטעם קשר איש להגדיר שניתן או זה

 ?נוספות במשימות עוסק אשר החברה

עלות  - 31בעמוד  14.2בהתאם להוראות סעיף 
-'כלולה בתמורה המפורטת בנספח ד איש הקשר

ראו גם סעיף  .ולא תשולם בגינו תמורה נוספת, 2
 .2-)ב( בנספח ד 15
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 עמוד

37+36 

 1-ד נספח

 .10 סעיף מול 2 בסעיף סתירה ישנה

 גם בהצעה לשקלל יש כי נרשם 2 בסעיף
 בסעיף ואילו, הנוספות השעות עלות את

 בגינם תמורה תוספת תשולם כי מצוין 10
 .חוק פי על

 .הבהרה נבקש

 יימחקו המילים "שעות נוספות". 2בסעיף 

  . לעיל 2ר' תשובה לשאלה מס' 
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-'נספח ד

הצעת  - 2
 המחיר

 36' עמ

, בודק בטחוני, שומר: שכר העובדים
 -ש"אחמ, מאבטח חמוש

נבקש לדעת מה השכר הבסיסי המשולם 
כדי שלא , ל"היום לבעלי התפקידים הנ

להרע את שכרם וכדי ליצור אחידות 
 .בהצעת המחיר

. הזוכה אינו נדרש רלוונטיהשכר הקודם אינו 
 לקלוט את העובדים הקיימים. 
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-'נספח ד

הצעת  - 2
 המחיר

  -סעיף הצמדת התמורה

 מקובל



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 -נבקשכם להוסיף סעיף הצמדת התמורה 36' עמ
וכן , לשינויים בשכר המינימום וברכיביו

להסכם הקיבוצי באבטחה ולתוספת 
 .היוקר
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 -"גב אל גב"רכיבים המשולמים לקבלן  כללי

נבקשכם להעביר אלינו פירוט מדוייק של 
: הרכיבים המשולמים למציע גב אל גב

מענק , שי לחג, גמל על נסיעות, נסיעות
חופשה מסיבות , מחלה, מצויינות

 .משפחתיות וכל רכיב נוסף

בבדיקה נוספת עולה כי מענק מצויינות משולם 
עובדי שמירה אינם  לעובדי ניקיון בלבד, וכי

זכאים למענק מצויינות על פי דין. לפיכך, כל 
התייחסות למענק מצויינות במסמכי המכרז 

 מבוטלת בזאת.

המכללה אינה משלמת למציע רכיבים "גב אל 
גב", ועל המציעים לשקלל במסגרת הצעתם את 

, כפי שיובהר כל הוצאותיהם מכל מין וסוג שהוא
 להלן:

עלות , 2-ונספח ד 1-דבהתאם להוראות נספח 
שכר מינימאלית  לכל שעת עבודה בתחום 

עלות . ח"ש 41.62השמירה ואבטחה עומדת על 
השכר המינימאלית כוללת את שכר היסוד 

, חופשה, בגופים ציבוריים כולל תוספת ענפית
, פיצויים, פנסיה, הבראה, חגים, תוספת ותק

 . קרן השתלמות, ביטוח לאומי

ת בחשבון רכיבי שכר על המציע לקח, בנוסף
נוספים אשר על המציע לשלם לעובדיו על פי 

הפרשות לגמל עבור החזר , נסיעות: הביצוע
תוספת , חופשת נישואין, מחלה, הוצאות נסיעה
שי , חופשה מסיבות משפחתיות/בגין ימי אבל

"ההוצאות ב )להלן: "ביגוד וכיו, לחג
על המציע לשקלל במסגרת הצעתו . הנוספות"(

 ת מלוא ההוצאות הנוספות כאמור. במכרז א

הצעת המחיר של המציע תשקלל את מלוא 
לרבות , הרכיבים שעל המעביד לשלם לעובד

כולל עלות איש ) הוצאות נוספות כמפורט לעיל
 . ומרכיב הרווח של המציע(, הקשר של המציע

המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה מעבר להצעת 
ור שעות המחיר שתוצע על ידו, פרט לתשלום עב

נוספות אשר ישולם על פי דין ועל פי ביצוע בפועל 
  .2במכללה, כמפורט בתשובה מס' 
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 -וותק עובדים כללי

נבקש לקבל רשימת העובדים כולל וותק 
וכן לדעת האם תוספת הוותק תשולם 

 .למציע מעל לתעריף המוצע

 10 מספרו 3 תשובה לשאלות מספרראו 



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 

14 

 

 11סעיף 

 להסכם

נבקש להחליף את  –להסכם  11.1. סעיף 1
המילים: "מלאה ובלעדית" במילים: "על 

 פי דין".

נבקש להחליף את  –להסכם  11.3. סעיף 2
המילים "מיד עם קבלת הודעה" במילים: 
"מקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו בדבר 

 אחריותה של החברה..."

להסכם:  11.4. נבקש להוסיף את סעיף 3
חבות כספית מצד "במקרה שתקום 

הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המירבי בו 
יחויב הקבלן על סך שני חודשי שירות 
במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. 
פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה 
של ערכאה שיפוטית לאחריות הקבלן 

 לנזק".

להסכם:  11.5. נבקש להוסיף את סעיף 4
"למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא 

שא באחריות לאובדן, הפסק או נזקים, י
אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או 
כוח עליון או מטיפול לא נכון, אשר בוצע 
על ידי המזמין או מי מטעמו בניגוד 

 להנחיותיו המפורשות של הקבלן".

 . לא מקובל.1

 

. הנוסח יתוקן: "מיד עם קבלת פסק דין שלא 2
 עוכב ביצועו...".

 

 . לא מקובל.3

 

 

 

 

 . לא מקובל, למעט לעניין כוח עליון.4
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-נספח א'

תצהיר  1

 17עמוד 

 

מתבקשת הבהרה לעניין מיהות 
 החותמים על התצהיר

 

 אועל התצהיר יחתום בעל מניות 
שותף במציע, אשר הינו  אומנהל/דירקטור 

 מורשה חתימה המציע
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-נספח א 

תצהיר  2

בדבר 

העדר 

הרשעות 

 פליליות

הבהרה לעניין מיהות מתבקשת 
 החותמים על התצהיר

על התצהיר יחתמו לפחות בעל מניות/שותף 
 .אחד וכן מנהל/דירקטור אחד בתאגיד
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 -13סעיף 
 ביטוחים

 11' עמ

 בהסכם

 נבקש ראשונה שורה 13.1 סעיף  .1
 מדינת מדיני" המילים את להוסיף
 ". דין" המילה אחרי" ישראל

 

 . מאושר1

 

 . לא מאושר2



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 נבקש שניה שורה 13.1 סעיף  .2
 ולטובת לטובתו" המילים את למחוק

 ". המזמין

 נבקש שביעית שורה 13.1 סעיף  .3
 שבדין אחריות" המילים את למחוק

 פחות ולא" המילים את ולהחליף" או/ו

 שנים 3 ולמשך" שמילים" שנים 7-מ
 "נוספות

 את להוסיף נבקש 13.2 סעיף  .4
 אחרי" ישראל מדינת מדיני" המילים
 ".דין" המילה

 נבקש שניה שורה 13.3 סעיף  .5
" מטעמו למי" המילים את להחליף
 "ומנהליו עובדיו" במילים

 את להחליף נבקש 13.4 סעיף  .6
 ".לפי" במילה" בכל צורך ללא" המילים

 

 . מאושר3

 

 

 . מאושר4

 

.מאושר בהתייחס למי מטעמו בשורה ראשונה 5
 ידו" "והמועסקים על בתוספת המילים:

 

 . לא מאושר6
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 נספח
 -" ה"

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 39' עמ

 -מעבידים חבות ביטוח

 את להחליף נבקש הרביעית בשורה. 1
 ".ב" באות" יפחתו לא אשר" המילים

 את להוסיף נבקש השישית בשורה. 2
 מאת ובהיתר תקף ברישיון" המילים

 ".נשק"  המילה אחרי" הקבלן

 

ביטוח אשר יוגש על יד . לא מאושר, אך אישור 1
 חברת הביטוח עם השינוי יתקבל

. מאושר השינוי למעט המילה "היתר" 2
 שבמקומה ניתן לרשום ניתן לרשום " באישור"
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נספח 
 -" ה"

אישור 
קיום 

 ביטוחים

 39' עמ

 -שלישי צד ביטוח

 על" המילים לאחר הראשונה בשורה. 1
 המילים את להוסיף נבקש" דין פי
 ".ישראל מדינת מדיני"

 את להחליף נבקש השלישית בשורה. 2
 ".ב" באות" יפחתו לא אשר" המילים

 את להוסיף נבקש השישית בשורה. 3
 מאת ובהיתר תקף ברישיון" המילים

 ".נשק"  המילה אחרי" הקבלן

 המילים את להוסיף נבקש . 4
 את לשפות המבטח של אחריותו אולם"

 על יחד תעלה לא המבוטח יחידי כל
 בסיפא" להלן הנקובים האחריות גבולות

 .הפסקה של

 

 . מאושר1

 

. לא מאושר, אך אישור ביטוח אשר יוגש על יד 2
 חברת הביטוח עם השינוי יתקבל

. מאושר השינוי למעט המילה "היתר" 3
 שבמקומה ניתן לרשום ניתן לרשום " באישור"

 

 . מאושר4
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נספח 
 -" ה"

אישור 

  -מקצועית אחריות ביטוח

 . מאושר1



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

קיום 
 ביטוחים

-39' עמ

40 

 המילים לאחר הראשונה בשורה . 1
 המילים את להוסיף נבקש" דין פי על"
 ".ישראל מדינת מדיני"

 להחליף נבקש השלישית בשורה . 2
 באות" יפחתו לא אשר" המילים את

 ".ב"

 להוסיף נבקש החמישית בשורה . 3

 ₪ 300,000 של לסך עד" המילים את
 ."ביטוח ולתקופת למקרה

 את למחוק נבקש החמישית בשורה. 4
 "סודיות הפרת" המילים

 להוסיף נבקש השישית בשורה . 5
 מאת ובהיתר תקף ברישיון" המילים את

 ".נשק"  המילה אחרי" הקבלן

 המילה אחרי העשירית רהובש . 6
 המילים את להוסיף נבקש" המזמין"
 את לשפות המבטח של אחריותו אולם"

 על יחד תעלה לא המבוטח יחידי כל
 בסיפא" להלן הנקובים האחריות גבולות

 .הפסקה של

 המילה אחרי העשירית רהובש . 7
 המילים את להוסיף נבקש" חודשים"
 בגין אחרת פוליסה נערכה שלא ובלבד"

 "חבות אותה

 

. לא מאושר, אך אישור ביטוח אשר יוגש על יד 2
 חברת הביטוח עם השינוי יתקבל

 

 לגבי אבדן מסמכים  . מאושר3

 

 . לא מאושר4

 

 . לא מאושר5

 

 . מאושר6

 

 

 

 . מאושר7
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נספח 

 -"ה" 

אישור 

קיום 

 ביטוחים

 40עמ' 

 -כללי

 את להחליף נבקש -1 סעיף . 1
 פי על הניתן מהכיסוי נופל אינו" המילים

 הינו" במילים" הידוע הפוליסות נוסח
 "לפי

 את להחליף נבקש – 7 סעיף . 2

 ".30" במספר" 60" המספר

 :הבאות החותמות את להוסיף . 3

 

 

 
אך אישור ביטוח אשר יוגש על , לא מאושר. 1

 יד חברת הביטוח עם השינוי יתקבל

 
 

 מאושר. 2

 
 

חותמת ראשונה לא מאושרת ניתן לרשום את . 3
 :החותמת שלהלן

 

 

 



 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 

 חותמת שניה מאושרת. 4

 

 

  

 . ידם במועד הגשת ההצעותעל המציעים להגיש מסמך זה חתום על  
 


