
 
             

71.51.71תאריך:   

 
 מכרז פומבי 1-5112  למתן שירותי אבטחה

 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
 

 שאלות הבהרה - 5הבהרה מס' 

 



 

 
 תשובות לשאלות הבהרה

 .המגישה החברה ע"ש ( יש להגיש הצעת מחיר בדף נפרד 1בחוזה )עמ'  9בהמשך לסעיף  .7

 .אך עליו להיות ברמת הכשרה של מוס"ח בתגבור לא צריך להיות חמושהמאבטח  .2

. מחליף את 2571..37.5תוקף הערבות הבנקאית יהיה נכון לתאריך  - 71עמ' לחוזה נספח ג'  –ערבות בנקאית  .3

 .לכתב הערבות מיום הגשת הערבותחודשים  3המילים 

דרשת לצורך ועל המציע יהא לספק עובדים בכמות הנ עובדי האבטחה אינם עובדי המכללה –וותק עובדים  .1

 מתן השירותים במכרז.

 , ועל המציע לשלם שכרם של המאבטחים שיוצבו מטעמו, ע"פ הקבוע בדין ובהסכם.כנ"ל –שכר העובדים  .1



 
נכון להיום המאבטחים עברו את ההכשרות הנדרשות על ידי הקבלן הזוכה על פי  –הכשרת המאבטחים  .6

 ובדי המכללה., אך אין עובדים אלו, אשר עברו ההכשרה, עדרישות החוק

-במידה ויעלה שכר המינימום של עובדים המועסקים כמאבטחים ב –לחוזה  9התמורה ותנאי התשלום סעיף  .1

 21.15: במידה והשכר היום דוגמא. להלן יעודכנו בהתאם  9.7.1-ו 9.7.3מסוים. המחירים הנקובים בסעיף  %

, 75%מורה תעודכן בתוספת בשיעור , הת75%ש"ח כך ששיעור התוספת הנו  51..2-ובהנחה שהשכר עלה ל

 .75%תוספת ₪  66.55-ש"ח התמורה תעודכן ל 65.55אם התמורה הייתה  

 .שעות 21ולא  שעות 21לפי התשלום  –תשלום שעות שבת  ..

לא ידוע למכללה נוהג שעובד אבטחה אמור לאכול במחיר מסובסד או מחיר שהעובד במכללה  –כלכלה  .9

 ינו לבדיקה ונתייחס לשאלה זו.משלם. אם יש חוק נא להעביר אל

 אין שינוי. – להסכם 75סעיף  –אחריות לגוף ורכוש  .75

", חל על הקבלן. הוראות החוק חלות אם אין 7961"חוק השומרים, תשכ"ז   –חוק השומרים ומסירת חזקה  .77

 בדין הוראה אחרת או שאין כוונה אחרת המשתמעת מההסכם בין הצדדים.

 אין שינוי. –בחוזה  77ת ביטוחים סעיף אישור עריכ –ביטוח ונספח ז'  .72

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                                                     

 

 תקוה אלבז                                                                                                                                                    

 בשם ועדת מכרזים                                                                                                                                    

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.71..7תאריך:   

 

 
 מכרז פומבי 1-5112  למתן שירותי אבטחה

  במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 השאלות בסוף המסמך – 3הבהרה מס' ותשובות שאלות 

. 7בנין  בכניסה למבנה הראשי  ,בבוקר 75.55, בשעה  27.51.71סיור מפורט נוסף יתקיים ביום חמישי  .7

הסיור מיועד לקבלנים שלקחו חלק בסיור  .511-196.611טל.   מנב"ט המכללההמעוניינים לתאם עם חזי דוד 

 קבלנים הקודם. 

 בחוק.מתייחס להשתלמויות ורענונים ע"פ הנדרש  – 1.3סעיף  3עמוד  .2

 הקבועים. לא הייתה הגדלה/הקטנה  למאבטחים – 1.6סעיף  1עמוד  .3

בזמני ייעוץ הגדלה של שעות אבטחה בנוסף לשירותי האבטחה הקבועים קיימת  – 1.1סעיף  1עמוד  .1

 , כנסים ואירועים מיוחדים, עפ"י דרישת המכללה. שעות לא מוגדרות.לסטודנטים

, על המציע לספק עובדים לצורך מתן העובדים הם עובדי קבלן ולא של המכללה –ותק עובדים קיימים  .1

 .השירותים ע"פ הקבוע במכרז

מנב"ט המכללה מוסמך על ידי המכללה לפקח על כל התחייבויותיו של הזוכה במכרז  – 1.7סעיף  1עמוד  .6

משטרת הוראות עפ"י יש להישמע להוראות המנב"ט היות והוא מונחה  ,כמפורט בסעיפים בהמשך. כמו כן

 ישראל ופיקוד העורף.

 פרק הזמן עד שבוע ימים.  – 1.3סעיף  1עמוד  .1

 על כל סעיפיו. 6.7.2אינו קיים, מפנה לסעיף  6.7.7.2 – 6.7.3סעיף  6עמוד  ..

עובדי הרחקת עובד מביצוע השירותים בהוראת המנב"ט ייעשה בכתב באותו יום.  – ..1סעיף  1עמוד  .9

קבלן ולא המכללה ועל כן יחולו החובות מכוח יחסי העבודה, לרבות חובת ההודעה האבטחה הינם עובדי ה

המוקדמת על הקבלן, כאשר המכללה תהיה זכאית להצבת מאבטח חלופי לצורך הבטחת איכות השירות 

 המסופקת על ידי הקבלן.

 סעיף זה מבוטל.  – 1.77סעיף  1עמוד  .75

 הקיים. קבלן קנסות על ה הושתולא  – 6.7.2.7.2סעיף  1עמוד  .77

במידה ויעלה שכר המינימום של עובדים  –לחוזה  9התמורה ותנאי התשלום סעיף  – 9.7.1סעיף  1עמוד  .72

להלן דוגמא:  .יעודכנו בהתאם  9.7.1-ו 9.7.3מסוים. המחירים הנקובים בסעיף  %-המועסקים כמאבטחים ב

, התמורה 75%ר התוספת הנו ש"ח כך ששיעו 51..2-ובהנחה שהשכר עלה ל 21.15במידה והשכר היום 

 .75%תוספת ₪  66.55-ש"ח התמורה תעודכן ל 65.55, אם התמורה הייתה  75%תעודכן בתוספת בשיעור 

 יום הודעה מראש בכתב. 35 – 71סעיף  9עמוד  .73

 יש פירוט נא לקרוא בעיון. בד כותנה למניעת הזעה. – 2סעיף  77עמוד  .71



 
 אין שינוי בסעיף זה. – 3.2סעיף  72עמוד  .71

 לנהוג עפ"י הקבוע בחוק. – 7.2סעיף  73עמוד  .76

. אך עליו להיות ברמת הכשרה של מוס"ח מכיוון שאין כספת במכללה לנשק. המתגבר לא יהיה חמוש .71

 . המאבטחים הקבועים יהיו חמושים

המאבטחים נדרשים להיות מאבטחי מוס"ח. מנב"ט המכללה מראיין ומאשר את יציאתו לקורס של מאבטח  ..7

 מטעמכם.

ן לתמחר שירותי מוקד. על הקבלן המציע לדאוג להתקנת סיורית ונקודות לחצן שמחוברות למוקד חיצוני אי .79

 נפרד מהחברה המציעה. הנקודות והסיורית הקיימות במכללה שייכות לקבלן הנוכחי.

לא ידוע למכללה על הסכם שעובדי אבטחה רשאים לאכול במחיר של עובדי המכללה במקום או במחיר  .25

אם יש לכם הסכם כזה, נא העבירו אלינו לבדיקה.נוהג שעובד אבטחה אמור לאכול במחיר מסובסד  מסובסד.

  או מחיר שהעובד במכללה משלם. אם יש חוק נא להעביר אלינו לבדיקה ונתייחס לשאלה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                                     

 

 תקוה אלבז                                                                                                                                                    

 בשם ועדת מכרזים                                                                                                                                    

 



 

 


