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 לכבוד

 משתתפים
 א.נ.,

 
 מתן שירותי אבטחה– 9109020–פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 

 

 התקיים סיור מציעים למכרז שבנדון. 9199991בתאריך  .9

 החברות שהשתתפו בסיור המצעים מובא בנספח א'פירוט  .9

 סיכום סיור הקבלנים: .3

 הערות נושא מס'

 ניתנה סקירה כללית על שטח המועצה  סקירה כללית .9

 ניתנה סקירה כללית על מערך האבטחה כיום 

 סקירה כללית על תפיסת האבטחה של המועצה 

+ מפרט  כתב הכמויות .9

 טכני
  למכרזמעבר על כתב הכמויות החדש 

 )מעבר על המפרט הטכני )כ"א+ציוד 

 מאבטחים( 9)סה"כ  969/9342 סיור  9 אבטחה קבועה .3

 9 למחרת 11:11ועד    94:11משעה  ה'-'סיור בימים א .

בימי שישי, שבת, חג וערב חג, חוה"מ פסח בנוסף, 

 ימי גיבוש 2 בנוסף, ./969סיור זה יופעל  סוכותחוה"מ ו

 מאבטחים( 9)סה"כ  ./969 של המועצה )בשנה(

 רחפן רב להב-הבהרות   טכנולוגיות .6

ביטוחים וכטב"מ ברישיון +  ברישיון חובה מפעיל

 מתאימים

 הסיור צוותי משימות הבהרת  משימות הסיור .2

מוקד המועצה צוות האבטחה יעבוד בצורה רציפה מול   שת"פ מוקד מועצה .4

 .קבלת והעברת דיווחים

 



 

 

 הערות נושא מס'

 -מערכת קשר לחירום  ./

 מירס
 תקשורת בין הצוותים. כרגע על חברה הזוכה לספק 

  בהמשך, המועצה תספק מכשיר קשר ברשת המועצה

 ע"ח החברה הזוכה. ברכבים ופירוק המכשיר התקנה

 ניתנה הבהרה לעניין טבלת הקנסות   קנסות  .1

ומנגנון  ניתנה הבהרה בעניין טבלת קנסות השנתיים  ות שנתייםקנס .1

 .ההפעלה שלה

את כל השאלות יש להעביר לתיבת מייל   שאלות הבהרה .91
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  בשעה  39399191את השאלות ניתן להעביר עד לתאריך

 בלבד Wordעל גבי קובץ  96:11

 ( לשאלהככל שניתן יש לציין הפניה )עמוד וסעיף 

 ניתנו הבהרות בעניין הערבות והנוסח המחייב שלה  ערבות מכרז .99

  .ניתנו הבהרות בעניין אופן הגשת המכרז  מסירת המכרז .99

  אוגדן מלאות חוברות  9, בלבד ידניתמסירה +

 אישורים + ערבות.

 מספר המכרז בלבד(. ללא זיהוי במעטפה( 

 חובה חתימה של מנהל הרכש9רכזת רכש על המעטפה 

פורטו דגשי המנכ"ל הפעלת צוות האבטחה והעבודה   דגשי מנכ"ל המועצה .93

 מול חברת האבטחה

 

, בכל אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין פרוטוקול סיור המציעים יגבר הנוסח הסר ספקלמען  .6

 שבמסמכי המכרז.

 לאוגדן האישורים. את פרוטוקול זה יש לצרף כשהוא חתום .2

 בברכה, .4

 

 

 

 

mailto:MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL


 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                                   

 

 אהרון               תומר

 חירום וביטחון מנהל   

 

 :יםהעתק
 ר' המועצה –עו"ד גדי אלפסי 
 .מנכ"ל המועצה – מר אופיר אבידן
 מנהל חירום וביטחון –מר תומר אהרון 
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