מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

כללי

מובהר כי ככל ויידרש במסגרת הצעת
נבקש מהמועצה לפרט את הדרישה מהקבלן המציע כלולות כל ההוצאות מכל מין וסוג
שהוא הדררושות לצורך ביצוע העבודות.
משפטי לאיסוף נתונים ,הכנת תשרטים ,צילומים,
לא קיימת דרישה אקטיבית להכנת מפות,
מפות ומדידות.
צילומים תשריטים או מדידות

2

7

3.3

תנאי סף

אישור ניידות בשטה הנפה :האישור מוקצה סעיף  3.4בעמוד  - 7מגדיר תנאי סף המחייב
החזקת חדר נשק פעיל בנפת דרום .אי לך
עבור המשימה רק לאחר זכיית הקבלן.
מקצועי
מי שעומד בתנאי סף זה אינו מחוייב
נבקש להסיר את הדרישה מתנאי הסף
באישור ניידות
להשתתפות במכרז.

3

7

3.7

תנאי סף

נראה שהסעיף מכוון לחברה מסוימת ,נבקש בנוסף לאזורי תעשייה יבוא "ו/או מתחמי
תעשייה ו/או אבטחת שטחים פתוחים"
מקצועי/מ לשנותו כדלקמן:להחליף את המילה אזורי
שפטי במילה מתקני .להחליף את המילה בבעלותו מוקד רמה א' בבעלות החברה המציעה הינו
תנאי סף להשתתפות במכרז
לבשירותו

4

7

3.8

תנאי סף

תנאי סף  - 3.8אישור מפעל חיוני מבוטל
עם זאת יובהר ,כי המציע הזוכה מתחייב
בהינתן הכרזה על מצב חירום ועל פי דרישת
הגדרת הקבלן כמפעל חיוני מתבצע לאחר
המועצה להגיש מיידית בקשה להכרה
מקצועי הזכייה מול המשרד הרלוונטי .נבקש להסיר
כמפעל חיוני ולפעול לריתוק משקי של כל
את הדרישה מתאי הסף להשתתפות.
צוות האבטחה לתקופה כפי שתאושר ,וזאת
על מנת לשמור על רציפות מתן השירותים
בחירום

5

29

1

הצעת המציע

משפטי

נבקש להבהיר ששיעור ההנחה המוצע יינתן
באחוזים.

שיעור ההנחה יצויין באחוזים

מס' שאלה

עמ'

6

כללי

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

מפרט העבודה

על מנת לשמר את העובדים הקיימים ,נבקש
לקבל את שכר היסוד המשולם היום
משפטי
לעובדים לפי תפקיד.

לא רלוונטי

7

34

א5.

מאבטחים

דרישת מאבטחים – נבקש להבהיר את סעיף
ימי ההכשרה והרענונים השנתיים ,דרישת
מקצועי
המשטרה היא קורס רמה א'  6ימי הכשרה
ובנוסף  2ימי רענון בשנה.

יש לפעול בהתאם לדרישות המשטרה
לקורס רמה א'
בנוסף  2ימי רענון לנהלי המועצה -בד"כ
לפני פסח ולפני ראש השנה
סה"כ  4ימים למאבטח בשנה

8

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

מקצועי

קיימות מספר חברות הנותנות את השירות
הזה  -אחת מהן  -המוכרת למועצה -
קרון אבטחה :נבקש מהמועצה למסור את
"מיטרג" .ניתן לספק את השירות באמצעות
שם הספק שמבצע נכון להיום את מתן
שירותי השכרה של קרון האבטחה הנדרש .כל חברת אחרת ,ראה להלן בעניין השירות
מבוקש

9

37

ח

רכב

משפטי

נבקש מהמועצה לקבוע שנדרש רכב חדש 0
ק"מ בתחילת ההתקשרות .הסעיף כפי
שהוא נותן יתרון משמעותי לספק הנוכחי.

10

33

3.6

מערכת GPS

הסעיף יוותר כפי שהוא

מערכת השו"ב של המועצה נקראת CRISP
מסמך 9ב' ( -עמ'  )33סעיף  4פירוט השיטה -
והיא סופקה ע"י חברת מאל-טק -03
סעיף קטן  - 3.6מהי תוכנת השו"ב של
-info@mal ,03-6542346 ,6542345
המועצה? באיזו תצורה אמורה מערכת ה-
tech.co.il
מקצועי
 GPSלהתחבר לתוכנת השו"ב? האם יש
הזוכה מתחייב לספק  SDKאו API
למועצה מערכת  GPSקיימת שמחוברת
מהחברה המספקת את בקרת ה GPS-
לתוכנת השו"ב ואם כן ,מהי?
לממשק עם המערכת של המועצה.

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

11

39

3

מערכות אלקטרוניות

מקצועי

מסמך 9ב' ( -עמ'  )39סעיף יב  -מערכות
אלקטרוניות  -סעיף קטן  - 3כמה מערכות
יש לחבר למוקד ומה סוג המערכות? האם
נדרש חיבור קווי בלבד?

פירוט מופיע בסוף

12

39

4

מערכות אלקטרוניות

מקצועי

מסמך 9ב' ( -עמ'  - )39סעיף יב  -מערכות
אלקטרוניות  -סעיף קטן  - 4מה השירות
הנדרש מהטכנאים הנ"ל במסגרת המכרז?

טיפול ותיקון מערכות אזעקה המחוברות
למוקד החברה הזוכה .עבור השירות
המועצה תשלם  ₪ 200לקריאה ו  ₪ 50לכל
שעת עבודה מובהר בזאת כי סכום החיוב
התשלום לא ירד מ  ₪ 200לקריאה ולא
יעלה על  .₪ 300במידה ונדרשת החלפת
חלקים/פריטים יבוצע בהתאם להצעת
מחיר שיגיש הקבלן .מובהר כי המועצה
רשאית לפנות להתקשר עם ספק אחר
לצורך תיקון ו/או החלפה

13

57

נספח ג'

כתב כמויות

משפטי

נבקש לקבל את וותק העובדים הקיימים
לפי תפקידים ,על מנת לשקלל בהצעתנו את
הזכויות הסוציאליות המושפעות מהוותק
כגון חופשה והבראה.

לא רלוונטי

14

57

4

תגבורי אבטחה -צוות
רכוב

מקצועי

תגבור צוות רכוב  -נבקש לבחון מחדש
ולהעלות את תעריף המקסימום .₪ 130

תעריף זה נקבע על סמך עלות שעת מאבטח
 +הוצאות רכב בצירוף תקורה מעבר
לתקורה הנהוגה בשוק

15

59

טבלת קנסות

משפטי

נבקש לקבל את סכומי הפיצוי המוסכם
שהושתו על הקבלן הנוכחי בשנים 2016
ו2017

לא רלוונטי

16

8

סיור קבלנים

משפטי

לא התקבל אצל הח"מ פרוטוקול של סיור
קבלנים – נבקש לקבלו.

מצורף בזאת ומפורסם באתר המועצה

4.7

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

17

9

5.5

ההצעה

משפטי

קיבלנו רק חוברת אחת של מסמכי המכרז.
האם ניתן להגיש רק עותק אחד מקורי
והעתק שלו?

ניתן להדפיס עותק נוסף מהאתר

18

11

12.3

בחירת ההצעה הזוכה

משפטי

לאור האמור בסעיף ,האם יש להגיש את
הצעת המחיר במעטפה נפרדת משאר
מסמכי המכרז?

לא .ההצעה תפורט בחוברת המכרז

19

8

3.1

ערבות הצעה

משפטי

כתוב כי הערבות תהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן ,נבקש לדעת מדד
המחירים לצרכן שפורסם באיזה חודש?

ראה סעיף  3.10ונוסח מסמך 7

20

34

א5

מאבטחים

מקצועי

נבקש לדעת מה ההכשרה הנדרשת עבור
המאבטחים?

קורס רמה א' או מקביל מאושר ע"י חטיבת
האבטחה של מ"י

21

32

6

מוקדנים

כתוב כי יתכן מצב בו נצטרך לספק מוקדנים
סעיף זה מבוטל
למזמין ,עם זאת יש קושי רב לתחשב תפקיד
מקצועי כזה שכן לא סופק צפי של כמות שעות של המועצה לא תבקש/תדרוש במסגרת המכרז
הצבת מוקדנים
המוקדנים וכן במסמך  9אין אפשרות לתת
שיעור של הנחה לתפקיד זה.

22

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

נבקש לדעת מתי צריך קרון שכזה? האם
הקרון צריך להיות בשטח המועצה באופן
מקצועי
קבוע או שיכול להיות באיזור אחר ולתת רק
שיורתים?

ע"פ קריאה בלבד .הקרון יכול להיות בכל
מקום בארץ.
סעיף זה אינו חובה
במידה והמציע הזוכה לא יוכל לספק את
השירות ,המועצה רשאית לפנות לספק
אחר לקבלת השירות.

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

23

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

סיווג

שאלה

תשובה

טכנאי נדרש רק להעמיד את הקרון במקומו
ולהפעיל .בנוסף הטכנאי נדרש להיות זמין
בנוסף ,בכתב הכמויות המחיר הנקוב לקרון
לקריאה בתוך  120דקות במקרה של תקלה
 +מפעיל הינו  .₪ 840נבקש לדעת האם
בקרון.
מקצועי
מחיר זה הינו לכל שעת עבודה או ל 24
המחיר הוא עבור  24שעות רצופות של
שעות?
פעולה או חלק מהן כלומר על  28שעות
ישולם ₪ 1,680 = 2*840

24

39

3

טכנאי שיהיה זמין
למערכות האלקטרוניקה

מקצועי

האם מדובר במערכות של המזמין? אם כן,
באילו מערכות מדובר?

מערכות אזעקה מדגמי ריסקו ,פימה,
ודומיהן

25

39

4

טכנאי שיהיה זמין
למערכות האלקטרוניקה

מקצועי

האם הקבלן אחראי רק על התיקון של
המערכות?

טיפול ותיקון מערכות אזעקה המחוברות
למוקד החברה הזוכה .עבור השירות
המועצה תשלם  ₪ 200לקריאה ו  ₪ 50לכל
שעת עבודה מובהר בזאת כי סכום החיוב
התשלום לא ירד מ  ₪ 200לקריאה ולא
יעלה על .₪ 300
במידה ונדרשת החלפת חלקים/פריטים
יבוצע בהתאם להצעת מחיר שיגיש הקבלן.
מובהר כי המועצה רשאית לפנות להתקשר
עם ספק אחר לצורך תיקון ו/או החלפה

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

26

39

3

טכנאי שיהיה זמין
למערכות האלקטרוניקה

משפטי

האם מדובר בחיוב ?BTB

טיפול ותיקון מערכות אזעקה המחוברות
למוקד החברה הזוכה.
עבור השירות המועצה תשלם ₪ 200
לקריאה ו  ₪ 50לכל שעת עבודה מובהר
בזאת כי סכום החיוב התשלום לא ירד מ
 ₪ 200לקריאה ולא יעלה על .₪ 300
במידה ונדרשת החלפת חלקים/פריטים
יבוצע בהתאם להצעת מחיר שיגיש הקבלן.
מובהר כי המועצה רשאית לפנות להתקשר
עם ספק אחר לצורך תיקון ו/או החלפה

27

29

הגשת הצעת המחיר –
מסמך 9

28

59

קנסות

התבקשנו להגיש רק את שיעור ההנחה
לכתב הכמויות ,עם זאת יש הבדל בהנחה
לכל חלק בכתב הכמויות (עמות שעות וכמות ההנחה המתבקשת היא לכתב הכמויות
בשלמותו בשיעור אחיד
מאבטחים שונה) .על כן ,נבקש לשנות את
ההנחה הינה קבועה לכל אורך תקופת
הטבלה בע"מ  29ושיעור הנחה לכל חלק
משפטי
ההתקשרות בהתאם לשירותים שתצרוך
בכתב הכמויות (אבטחה קבועה ,אבטחה
המועצה לרבות שירותים שהמועצה תצרוך
קבועה אופציונלי ,תגבור אבטחה
עם הקמת בניין המועצה.
טכנולוגיות אבטחה) .בנוסף ,ממסמכי
המכרז לא ברור מה קורה עד שמתחילים
לעבוד בבניין המועצה ,כמה הנחה יש עד אז?

משפטי

נבקש לקבל את כמות הקנסות שניתנו
בשנים האחרונות.

לא רלוונטי

סעיף

מס' שאלה

עמ'

29

60

קנסות

30

כללי

ארוחות

31

כללי

ארוחות

32

כללי

ארוחות

33

כללי

ותק עובדים

34

כללי

ותק עובדים

משפטי

35

כללי

משמרות חפיפה

משפטי

חלק

36

34

א5

מאבטח

37

34

6

מאבטח

סיווג

שאלה

בנוסף ,איזה סמכות יש לסיירים להוציא
מקצועי/מ
מישהו מהשטח( -רשום קנסות על שהייה -
שפטי
עמוד )60
האם יש ארוחות בכל המשמרות?
משפטי
סוג הארוחה – האם ארוחה חמה או
משפטי
סנדביצ'ים?
האם העובד משתתף בעלות הארוחה? אם
משפטי
כן ,מה גובה ההשתתפות?
נבקש לקבלת טבלת ותק של העובדים כיום
משפטי
בחלוקה לתפקידים.

האם יש לגלם במחיר השעה או שיבוצע
חיוב  BTBבגין ותק מעל ותק ראשוני ?

תשובה
אין סמכות .יש דרישה לדווח מיידית ברגע
שזוהתה השתלטות

הסעדת המאבטחים באחריות הזוכה ועל
חשבונו

לא רלוונטי
לא רלוונטי ,על המציע לבצע תחשיבים
הכוללים בתוכם את מלוא זכויות העובדים
לרבות ותק ו/או כל שיקול אחר המשפיע על
שכר העובדים
כל העלויות כאמור מכל מין וסוג שהוא
כלולות ומחושבת בהצעת המציע.

המציע הזוכה יידרש לבצע את כל הנדרש
בהתאם לדרישות המועצה ובהתאם לכל
האם נדרשות משמרות חפיפה לעובדים
דין ו/או על מנת לספק את השירותים על
חדשים? אם כן ,כמה משמרות והאם בחיוב
הצד הטוב ביותר ,לרבות חפיפה ככל ונדרש.
לקוח?
וזאת ללא כל תמורה נוספת על המחיר
הקבוע בהצעתו.

מה ההכשרה הנדרשת ממאבטח  ,משפיע
מקצועי
על התמחור.
מה הכח אדם הקיים כיום באתר  ,מה
משפטי
הכשרתו מה וותק העובדים.

רמה א' ומקביל /ומעלה בהתאם להוראות
חטיבת האבטחה של מ"י
לא רלוונטי

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

38

35

ה2

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

39

36

ו

הפעלת כטב"מ

מקצועי

40

36

ז3

כללי-כספת

מקצועי

האם קיימות היום באתר כספות
המאושרות על ידי המשטרה ומשרד
לביטחון פנים ?כמה כספות נדרשות ?

41

38

ט6

קשר

משפטי

לא ברורה סוגיית הערבות .

הדרישה לערבות ספציפית לטובת
המכשירים מבוטלת .ככל וייגרם נזק
למכשירים שיסופקו ,בגינו זכאית המועצה
לפיצוי אשר לא ישולם ע"י שימוש בערבות
שבידה או תבצע קיזוז מכל סכום המגיע
לזוכה.

42

39

3

מערכות אלקטרוניות

מקצועי

חיבור מערכות אזעקה  ,מה מאפייני
המערכת ומה הכמויות  ,לאן מחברים ?

חיבור למוקד החברה הזוכה
פירוט מופיע בסוף

43

39

4

מערכות אלקטרוניות

סיווג

שאלה

תשובה

מה המפרט של המצלמות הנדרשות

מצלמת  PTZאחת לפחות באיכות HD
לפחות

לא ברור של מי הרחפן ? בנספח ג' צוין
רק מחיר לשעת הפעלת רחפן

הרחפן יכול להיות בבעלות הזוכה או
בהסכם שייחתם בין הזוכה לצד ג'.
אין חובה לספק סעיף זה.
בכל מקרה ,המועצה רשאית לפנות לכל
ספק להפעלת שירות זה
קיימת כספת אחת במוקד המועצה,
מאושרת ע"י קצין האבטחה של משטרת
ב"ש

טכנאי זמין  ,יש להגדיר זמינות בזמן
מקצועי/מ
כמו כלי רכב לא תקינים ולא זמינות
שפטי
ברדיוס ק"מ .

מוסכם
זמינות הטכנאי תהיה בתוך  120דקות
בשעות היום ( ,)07:00-19:00בתוך 180
דקות בשעות הלילה

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

44

32

3

השיטה

משפטי

45

33

6

הנחיות כלליות

46

34

3

מאבטחים

מקצועי

47

34

א5

מאבטחים

נבקש הבהרה לקורס מאבטח –האם נדרש
מקצועי קורס רמה א' ומהו מפרט ההדרכה בגין יום
הכשרה נוסף אשר יבוצע בנאות חובב

48

35

ב

מוקדנים

מקצועי

נבקש הבהרה בנושא המוקדנים -לא ברורה
הדרישה להכשרת נהיגה עבורם.

סעיף זה מבוטל

49

כללי

סיור/מאבטח/שומר

מקצועי

דרישה למירס – לאור הורדת מכשיר זה
במשרד התקשורת  ,נבקש לספק מכשיר
חלופי סלולרי PTT

נושא זה בטיפול ,מאושר בתנאי שהחברה
תעמיד שני מכשירי  PTTנוספים לשימוש
מוקד המועצה ורכז הביטחון עד למעבר
למערכת קשר של המועצה (ללא עלות)

שאלה

תשובה

מדובר בשירותים שהמועצה מתעתדת
נבקש לקבל הבהרה בנושא סבירות הפעלת להפעיל בסבירות גבוהה מאוד .אולם ,מועד
משימות ומועד שילובם במערך האבטחה  .הפעלתם תלוי בתהליכים שאינםבשליטה
בלעדית של המועצה.

העמדת רכב שלישי ( 4X4רזרבה) תייקר
מקצועי/מ באופן משמעותי את הצעת המחיר  ,נבקש
לספק רכב חלופי  2X4עד יומיים תקלה
שפטי
ומעבר לכך החברה תעמיד  4X4חלופי.
חימוש אקדחים -נבקש להרחיב את סוגי
האקדחים לשווה ערך פולימרים.

מוסכם ובלבד שרכב  4X4יועמד תוך 48
שעות מרגע יציאת הרכב הקבוע.

הסעיף יוותר כפי שהוא
כן ,נדרש קורס רמה א' או מקביל באישור
חטיבת האבטחה.
יום ההכשרה הנוסף מהותו הכשרת
המאבטח על שטח המועצה ,תפיסת
הביטחון ,תפיסת ההפעלה בחירום,
משימות וכו'

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

50

36

ו

הפעלת כטב"מ

מקצועי

נבקש לקבל מפרט לדרישה זו.

הפעלת כטב"מ מסוג רב להב למשימות
סיור ואבטחה.
הכטב"מ יהיה בעל מספר זנב ורישיון
לחברה המפעילה יהיה ספר טכני וספר
מבצעי מאושרים ע"י רת"א
המפעיל יהיה מוכשר ובעל רישיון בתוקף
מרת"א לקטגוריה
ע"ג הכטב"מ יותקן מטע"ד מצלמה ברמת
 HDומעלה
לכטב"מ תהיה עמדת מפעיל המאפשרת
צפייה בזמן אמת בצילום
ע"ג המצלמה יותקן רכיב זכרון שיאפשר
הקלטה של  60דקות לפחות
למפעיל/חברה מפעילה יהיה ביטוח מקצועי
וביטוח צד ג' מתאים

51

כללי

כללי

משפטי

נבקש לדעת האם המועצה משלמת שעות
נוספות ,שעות שבת ושעות חג ע"פ חוק על
תעריפי התמורה המופיעים בנספח ג'.

המחיר שמופיע במפרט הוא המחיר
המקסימלי הסופי לחודש  -ראה תשובה
מספר 34

52

59

טבלת קנס/פרס

משפטי

הסכומים בטבלת קנס/פרס יכולים לגרום
להפסד שנע בין  ,2.5%-2%נבקש לעדכן
טבלה זו בהתאם למוכר בשוק האבטחה.

הטבלה תיוותר כפי שהיא

53

כללי

כללי

משפטי

ותק עובדים -נבקש לקבל את הותק הקיים
של העובדים לתמחור נכון בהצעת המחיר.

לא רלוונטי

54

כללי

כללי

משפטי

שכר בסיס של העובדים -נבקש לקבל את
שכרם של המאבטחים והאחמשים.

לא רלוונטי

סעיף

מס' שאלה

עמ'

55

כללי

56

7

3.4

57

7

3.6

תנאי סף

58

7

3.6

תנאי סף

משפטי

מיגון אלקטרוני –

מקצועי/מ
שפטי

הפעלת רחפנים והפעלת מערכת מצלמות
עצמאית  ,והתקנת מצלמות – משפיע על
ניקוד האיכות ? של מגישי ההצעה

60

8

3.9

תנאי סף

משפטי

דורשים מחזור של  3מיליון  ,האם לא נפלה
טעות סופר וכוונת הסעיף ל  30מיליון ,
בהמשך לניסיון בסעיף  3.6לעיל של 1.5
מיליון מלקוח אחד  ,אין פורפורציה בין
הסעיפים

61

36

ו

הפעלת כטב"מ

59

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

כללי

משפטי

נסיעות עובדים -נבקש לקבל את מקום
מגורם של העובדים לצורך חישוב כחוק של
עלויות נסיעה.

לא רלוונטי

תנאי סף

מקצועי

אין אישור כפי שדורש הסעיף  ,קרי  50כלי
ירייה  ,המשרד לביטחון פנים יכול לספק
אישור על אחזקה של  21כלי ירייה ועד ללא
הגבלה .

יש להציג אישור המאפשר החזקת  50כלי
ירייה או יותר

משפטי

ניסיון כספי של אחד מהפרוייקטים בסכום
של  1.5מיליון  ,כוונת הסעיף לשנה אחת
ולא שלוש ?

מדובר על לקוח אחד בהיקף של  1.5מש"ח
בשנת עבודה אחת ( 12חודשים)

איזה אישורים נדרשים להוכחת עמידת
המציע בסעיפים לעיל ?

ראה סעיף  4.5בעמוד 8

כן

הדרישה תיוותר כפי שהיא

האם מציע שיש ברשותו כטב"מ והוא מספק
מקצועי/מ שירותים ללקוחות שונים של שעות טיסה
שפטי של רחפנים וגם של מערכות מצלמות מגדיל
את הניקוד בשלב האיכות ?

לא

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

62

36

ו

הפעלת כטב"מ

63

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

האם כוונת הסעיף שהקרון יהיה עם יחידה
מקצועי/מ עצמאית של מקורות מתח ותקשורת בלתי
תלויים בסביבה  ,וגם שניתן להזיזו לפי
שפטי
הוראות מזמין השירות ?

64

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

לא ,מציע שיפעיל קבלן משנה לצורך הפעלת
האם ניסיון בהפעלת קרון ללקוחות שונים ,
הרחפן או הקרון ככל שיעמוד בכל תנאי
מקצועי/מ
הכוללים את הידע המקצועי יכול להשפיע
המפרט יזכה לניקוד זהה בשלב האיכות
שפטי
ולהגדיל את הניקוד בשלב האיכות ?
ובלבד שיתחייב לספק את השירות.

65

20

נוסח המלצה מחייב
לשימוש המציע

סיווג

שאלה

תשובה

לא ,מציע שיפעיל קבלן משנה לצורך הפעלת
הרחפן או הקרון ככל שיעמוד בכל תנאי
המפרט יזכה לניקוד זהה בשלב האיכות.
האם יש בבעלותו את כל האישורים
מקצועי/מ הנדרשים כגון מרת"א ויש למציע את הידע מציע שאיננו מסוגל לספק שירותים אלה
בעצמו או באמצעות מי מטעמו יציין זאת
והניסיון ולא צורך מקבלן משנה יכול
שפטי
במפורש במסמך נפרד .במסגרת שיקולי
להגדיל את הניקוד בשלב האיכות ?
האיכות רשאית המועצה להתייחס ליכלותו
או אי יכולתו של המציע לספק את השירות.

משפטי

מרבית לקוחות חברתנו הם לקוחות
ממשלתיים  .נאסר על בעל תפקיד ( קב"ט )
במשרד כזה לספק המלצות בכתב  .נבקש
להסתפק בהעברת שמות הממליצים ,
ומספר טלפון .

כן

הדרישה תיוותר כפי שהיא

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק

סיווג

שאלה

תשובה

66

34

5

ריענון מאבטחים

מקצועי

נדרש להציב מאבטחים בוגרי קורס מוס"ח
 /רמה א'  .במקביל נרשם כי המאבטחים
יבצעו ריענון אחת לרבעון  .כלומר 4
ריענונים בשנה  ,במקום  2ריענונים כפי
שנדרש עי' משטרת ישראל  .נבקש הבהרה
לעניין זה .

 2רענונים ע"פ דרישות המשטרה
 2רענונים במועצה  -בדרך כלל אחד לפני
חגי תשרי ואחד לפני חגי האביב

67

35

ה

קרון פיקוד ואבטחה
ושליטה

68

36

ו5

הפעלת כטב"מ

קרון שליטה ופיקוד:
קרון עצמאי ע"ג נגרר עליו מותקנות:
 .1לפחות מצלמה אחת מתנייעת ע"ג תורן
בעמוד  34נרשם כי הספק יספק קרון שליטה
של  8מטרים לפחות ומערכת כריזה
ופיקוד  .נבקש להעביר פרטים נוספים לגבי
 .2המצלמה ומערכת הכריזה יאפשרו
מפרט הקרון המבוקש  .גודל הקרון ? אורך
שליטה מרחוק.
מקצועי
תורן מצלמה ? הבהרות ליכולת שהיה של 14
 .2לקרון יכולת שהיה בשטח של  14ימים
ימים ? אספקת חשמל לקרון ? תדירות
רצוף (באמצעות טעינה או גנרטור)
שימוש בשנתיים האחרונות ?
 .3הקרון מוציא התראות אנליטיקה (זיהוי
תנועה) למוקד החברה והמועצה

נבקש להגדיל את מינימום שעות הפעלת
מקצועי/מ כטב"מ משעתיים  ,לשש שעות הפעלת כלי
שפטי כזה דורשת הערכות מוקדמת  .ותשלום של
 300שח להפעלה איננה ראלית .

מוסכם
המועצה תגדיל את שעות העבודה
למינימום  6שעות
לצורכי צילום ,סיור ואבטחה ע"פ החלטת
המועצה
התשלום המינימלי יעלה ל  900ש"ח

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק
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ז

חדר מאבטחים –

70

39

3

חיבורים למוקד :

בעמוד  , 37סעיף יב' נרשם כי הספק יבצע
חיבור מערכות למוקד אזעקה  .נבקש לקבל
מקצועי פירוט  ,כמה מערכות (רכזות) ? כמה גלאים
בכל מערכת ? כמה מצלמות ? החיבור כולל
אחריות לתיקון והחלפת ציוד קיים ?

המערכות קיימות ראה תשובה לשאלה 12
כמות המערכות מפורטת בסוף

71

35

ב

מוקדנים

בעמוד  34בסעיף ב' נרשם כי קיים תקן
מקצועי/מ
מוקדנים  .בנספח ג'  ,כתב כמויות  ,לא פורט
שפטי
שעות מוקדנים  .נבקש הבהרה

סעיף זה מבוטל

72

57

1

הצעת המחיר

73

כללי

תוקף ההסכם

סיווג

שאלה

תשובה

קיים חדר ,בהמשך יסופק חדר חדש.
הקבלן אינו נדרש לשלם שכירות ומיסים
עבור החדר
בעמוד  35סעיף  5נרשם כי יש לספק חדר
הקבלן נדרש לזווד את החדר בריהוט ,
מקצועי/מ
מאבטחים  .חדר זה קיים כיום ? על הקבלן
ערכת קפה ומזגן תקין
שפטי
הזוכה לשלם שכירות ומיסים עבור חדר זה ?
החדר יהיה לשימוש הזוכה והוא אחראי על
תקינותו ונדרש להחזירו במצב תואם למצב
שקיבל אותו

משפטי

נבקש לקבל הבהרה  .כמה סיירים בכל רכב
סיור ?
לא נרשם לאיזה תקופה יהיה החוזה בתוקף
?

בכל רכב סיור יהיו  2מאבטחים ,סה"כ 4
מאבטחים במשמרת.
ראה סעיפים  9.7ו  9.8להסכם ע"מ )44

מס' שאלה

עמ'

סעיף

חלק
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3.8

תנאי סף

75

20

76

9

77

57

נוסח המלצה מחייב
לשימוש המציע

8.3

סיור מציעים

נספח ג' – כתב כמויות

סיווג

שאלה

תשובה

תנאי סף  - 3.8אישור מפעל חיוני מבוטל
אישור מפעל חיוני לא נדרש לחברות
עם זאת יובהר ,כי המציע הזוכה מתחייב
האבטחה ,וגם לאחר בדיקה מול משרד
בהינתן הכרזה על מצב חירום ועל פי דרישת
הכלכלה להמצאת אישור מפעל חיוני הסביר
המועצה להגיש בקשה להכרה כמפעל חיוני
כי אין ברשות חברות אבטחה בדרום אישור
ולפעול לריתוק משקי של כל צוות האבטחה
מפעל חיוני .יש לבטל את הדרישה להמצאת
לתקופה כפי שתאושר ,וזאת על מנת לשמור
האישור.
על רציפות מתן השירותים בחירום

יש לתת את האפשרות החלופית שהקבלן
ימלא את טופס  4ויאשר בחתימתו ולצרף
המלצה ממזמין השירות בנוסח חופשי לפי
משפטי הדרישות במכרז  .שכן הגשת המלצה ע"ג
מסמך  4לא כל מזמין שירות מסכים לחתום
על מסמך חיצוני ולאשר נתונים כגון מחזור
שנתי וכדומה.

משפטי

האם יצא פרוטוקול מפגש? אם כן נא
העבירו על מנת שנעיין בו ונצרפו למכרז
בהתאם לדרישה בסעיף זה.

הדרישה תיוותר כפי שהיא

הופץ ומפורסם באתר המועצה

התחשיב שבבסיס האומדן מצוי בידי
המועצה אולם חסוי מהמציעים.
נא לצרף תחשיב מפורט על אופן חישוב
משפטי/מ התמורה של השירותים בעמודות  3, 2 ,1המציעים נדרשים לספק במסגרת הצעתם
קצועי בהם תומחר לפי בסיס חודשי שנקבע על תחשיב מפורט המשקף את עמידת הצעתם
בעלויות שכר העובדים על פי כל דין בצירוף
ידכם.
תשומות ותקורה חתום ע"י רו"ח מטעמם
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משפטי

יש טעות סופר במלל .באישור מטה נרשם
נספח ד' לחוזה – אך מדובר בנספח א'
לחוזה הנושא את הכותרת " אישור עריכת
ביטוח" ולא כפי שרשום "אישור עריכת
ביטוחים"( .בהתאם לכך חברת הביטוח
חתמה עם תיקון הטעות)

ההפניה הינה לנספחים א  +ד העוסקים
בביטוח

משפטי

נבקש לקבל רשימת וותק של העובדים
באתר כיום עם החברה הקיימת.

לא רלוונטי

הוראות חשכ"ל אינן מחייבות רשויות
יש להוסיף למכרז טבלת עלויות שכר מעביד
מקומיות .על אף האמור מובהר כי אומדן
מינימאלי לשעת עבודה לעובד שמירה
המועצה בוצע בהתאם לטבלאות השכר
למסמכי המכרז בהתאם להוראות החשכ"ל.
הרלוונטיות
(טבלת חישוב מרכיבי השכר מבוססת על צו
משפטי
לעובדי שמירה בשקלול כלל עלויות השכר
ההרחבה בענף השמירה  ,2014חוק העסקת
בהתאם להוראות החוק וצווי ההרחבה
עובדים על ייד קבלני שירות בתחומי
בצירוף עלויות תפעול אשר חושבו על ידי
השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
המועצה לרבות תקורה.
התשע"ג –  2013ועל פי הצו שפורסם מכוחו).

פירוט הציוד בתחנות ניטור אחת -
פריט
מערכת PIMA
מצלמת  OD D/Nעם חיישן תנועה
מצלמת ID
חייגן סלולרי
גלאי תנועה חיצוני
גלאי נפח פנימי
גלאי מגנט לדלת
צופר חיצוני
אור מהבהב כתום (צ'קלקה)
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