
ד"מס
סעיף במסמכי 

ההליך
התייחסותפירוט השאלה

12.2.1 סעיף 7עמוד 1
 10ובמקביל לחברה המעסיקה מעל ,  מאבטחים חמושים 100בטבלת ניקוד האיכות ניתן ציון זהה לחברה המעסיקה מעל 

נבקש לתת משקל גדול יותר . חלוקה זו למעשה מעקרת את טבלת האיכות ממטרתה .  משרה בלבד 50%עובדים לא חמושים ב 
.לחברה המעסיקה מספר גדול של מאבטחים חמושים במחוז מרכז 

בטבלת האיכות ישנם שני קירטיונים . אין שינוי בהוראות המכרז

שאינם העסקת עובדים  (2)העסקת מאבטחים  (1)נפרדים לניקוד 

(עובדים מנהליים).   משרה50%בלפחות מאבטחים 

34 עמוד 3.2סעיף 2

המזמין ישלם עבור תשלומי היתר של . חלק גדול מצוות העובדים הנוכחי בעלי ותק העסקה משמעותי - ותק עובדים נוכחי 
 עובדים 2-  להלן ותק העסקה הנוכחי ? זכאות חופש והבראה של המאבטחים המועסקים כיום או שיש לגלם זאת בערך השעה  

 עובדים בעלי 5,  שנים 3 עובדים בעלי ותק של עד 3,  שנים  7 עד 3 עובדים בעלי ותק של 5,  שנים 7 עובדים מעל 3,  שנים 10מעל 
.ותק של פחות משנה 

הקבלן הזוכה אינו נדרש להעסיק את עובדי הקבלן הנוכחי ולכן ותקם 

.אינו רלוונטי

40 עמוד 12סעיף 3

המכללה תשלם עבור  . 19:00 ועד 07:00ש בין השעות " מאבטחים ואחמ4נרשם כי בבוקר יועסקו  , 40בטבלת התקן בעמוד 
 שעות 6לא ניתן לפצל משמרת זו ל ?  שעות 8ש אותם לא ניתן להעסיק במשמרות של " מאבטחים ואחמ2השעות הנוספות של 
?המכללה תשלם עבור התוספת , כמו כן במקרה של הפעלת מאבטח בטיול אשר יצריך שעות נוספות . פעילות לעובד בלבד 

 (4)ארבעה  -  07:00-19:00: להלן פירוט מעודכן

, ש"אחמ+מאבטחים (2)שני  - 19:00-23:00, ש"אחמ+מאבטחים

חגים וסופי שבוע מיום שישי , מאבטחים (3)שלושה  - 23:00-07:00

על . מאבטחים (3)שלושה  - 07:00- ועד יום ראשון ב15:00-ב

הקבלן לתת את השירותים נשוא המכרז גם כאשר מדובר במשמרות 

.של פחות משמונה שעות ובכל מקרה ללא שעות נוספות

39 עמוד 6סעיף 4
?או שיש לגלם בערך השעה ,  המזמין  ישלם עבור זמן זה .  דקות 10תהיה חפיפה של , נרשם כי בעת חילופי משמרות 

על הקבלן לגלם זאת בערך השעה

38 עמוד 3.6סעיף 5

. הקבלן יידרש להקים חדר נשק במכללה במידה ואישור ההחרגה לא יחודש 
המכללה תקצה חדר אולם התאמתו לדרישות המשטרה תבוצע על ?  כולל דמי שימוש בחדר , במקרה זה המכללה תישא בכלל ההוצאות של הקמת חדר זה 

ידי הקבלן ועל חשבונו

43 עמוד 18סעיף  6
אחד לכל איש אבטחה ועוד . יש צורך במכשירי קשר אישיים. חיובי?האם יש צורך   לספק מכשירי קשר  . ( לפחות  כיום 5 )נשמט הצורך במכשירי קשר , בסעיף ציוד השמירה  , 43עמוד 

מכשיר למנהל הביטחון של המכללה

3.6סעיף ' נספח ב7
במידה ויהיה צורך בהקמת חדר נשק יהיה צורך להקים בו גם עמדת ?מה עמדת המכללה בהיבט הביטחותי ובהיבט הכספי, אחסנת כלי הנשק באתר האבטחה מצריכה גם עמדת פריקת נשק- נשק 

פריקה

4ראו התייחסות בסעיף יש לקחת בחשבון שחפיפה זו יוצרת שעות נוספות? י המכללה,משולם ע'  דק10האם זמן החפיפה בין משמרות 6סעיף ' נספח ב8

מקובל יום על מנת לאפשר הליך שימוע מסודר והודעה מוקדמת לעובדים35-מבוקש לשנות התראה מחודש ל- הפסקת הסכם 5.3הסכם סעיף 9

הצעת המחיר- ' מבוקש להוסיף פרט להצמדת התמורה כמוגדר בנספח א- התמורה 6.4הסכם  סעיף 10

במקרה - הצעת המחיר -  בנספח א 14להלן נוסח מעודכן לסעיף 

שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח הוראות חוק או צו 

המכללה תעדכן את את עלות הרכיב בלבד בערך שעת , הרחבה

יובהר כי הקבלן . במועד שבו חל עדכון הרכיבים, העבודה לקבלן 

.מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן

2ראו התייחסות בסעיף לא ברור לפי סעיף זה איך יבוצע שיפו לקבלן על וותק עובדים, מבוקש לקבל וותק עובדים15.6הסכם סעיף 11

אין שינוי בהוראות המכרזאו היטל עתידי אינו ידוע לקבלן ביום הגשת המכרז/הקבלן אינו יכול לתמחר אגרה ו- תמורה סופית 18.3הסכם סעיף 12

ימי עבודה 7עד - מקובל  ימים7נבקש להגביל את זמן בדיקת החשבון לעד - אופן התשלום 19.2הסכם סעיף 13

המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי שמירה ואבטחה למכללה05/2019מכרז פומבי 

טבלת שאלות הבהרה 



20.2הסכם סעיף 14
בתוך פרק זמן , המכללה תודיע לקבלן על הליך כאמור בסעיף זהתביעה/מבוקש להוסיף כי המכללה תאפשר לקבלן להתגונן מפי טענה- מעביד - יחסי עובד 

ולא תמנע ממנו להתגונן במסגרתו, סביר

אין שינוי בדרישות המכרזמבוקש להוסיף בהודעה מראש לקבלן- קיזוז ועיכבון 29.1הסכם סעיף 15

21.3הסכם סעיף 16
, או תביעה כאמור בסעיף זה/המכללה תודיע לקבלן על כל דרישה ומבוקש לאפשר לקבלן להתגונן- פיצוי ושיפוי , אחריות

ולא תמנע ממנו להתגונן במסגרתה, בתוך פרק זמן סביר

26הסכם סעיף 17
מבוקש להוסיף בהודעה מראש לקבלן- פיצויים מוסכמים 

המכללה תודיע לקבלן על דרישתה לקבלת תשלום בגין פיצוי מוסכם

18
הצעת -  נספח א 

מחיר

לפי תחשיב הוועדה ) 5.25%צריך להיות -  חישוב חופשה: לדעתנו פירוט העלויות לשעת עבודה לוקה בחסר בשלושה סעיפים
לפי תחשיב הוועדה המשותפת לאכיפת זכויות  )3.95צריך להיות  -חישוב חגים , (ב"מצ, המשותפת לאכיפת זכויות עובדים

, כולל חגים) שח 38.2=  שח לשעה רגילה לחישוב ביטוח לאומי 32עלות עובד המשתכר . א- ביטוח לאומי , (ב"מצ- עובדים 
,  שח בחוש952,עובד העובד משרה מלאה משתכר לפחות , כלומר (מחלה וחופשה מסיבות משפחתיות, שי לחג, נסיעות, הבראה

 1.53= לפי חישוב זה עלות ביטוח לאומי לשעה . 7.6% ועל היתרה 3.55% שח עליה צריך לשלם 6,164ל ראשונה היא "תקרה ב
, חגים, כולל חופשה) שח 42.64=  שח לשעה רגילה לחישוב ביטוח לאומי 36עלות עובד המשתכר . ב.  4.79%שח לשעה ובאחוזים 

,  שח בחודש7,760עובד במשרה מלאה משתכר לפחות , כלומר. (מחלה וחופשה מסיבות משפחתיות, שי לחג, נסיעות, הבראה
 1.87= לפי חישוב זה עלות ביטוח לאומי לשעה . 7.6% ועל היתרה 3.55% שח עליה צריך לשלם 6,164ל הראשונה היא "תקרה ב

5.19%שח ובאחוזים 

במידת . אין שינוי בהוראות המכרז- לנושאי חופשה וחישוב חגים 

לנושא הביטוח .  בנספח הצעת המחיר14הצורך נפעל לפי סעיף 

מקובל- הלאומי 

זו הכוונה כלי ירייה מתייחס לרמת החברה כולה כפי שהודגש בסיור הקבלנים100נא לאשר כי 4.9 סעיף 2מ "ע19

4.12 סעיף 2מ "ע20

רשות מקומית כפי שהוגדר בסיור קבלנים כולל מרכזי בילוי וקניונים/ פ ההגדרה של ממשלתי "גוף ציבורי הוא רק ע
כהגדרתם בחוק , מובהר בזאת כי בנוסף על מוסדות ציבוריים

המציעים רשאים להציג במסגרת , להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

.סעיף זה ניסיון כאמור בתנאי הסעיף גם בעבור מרכזי בילוי וקניונים

2ראו התייחסות בסעיף נא לצרף טבלת וותק כפי שנאמר בסיור קבלנים21

לא רלוונטי.9%, ש כולל בתוכו תוספת גלובאלית בגין שעות נוספות"האם שכר מאבטח ואחמ3.1.1 סעיף 31מ "ע22

8 סעיף 35מ "ע23
 הינו שכר המאבטחים ואינו יכול לכלול את הרשימה 3.1 ),3.3 לסעיף 3.1יש לתקן את מספר הסעיף המופיע במשפט מסעיף 

מקובל(8המופיעה בסעיף 

9 סעיף 36מ "ע24
וכמו כן כל שעה נוספת מובנית" גב אל גב" ישולמו 9.1,9.2,9.3,9.4נא לאשר כי השעות הנוספות המפורטות בסעיפים 

. לנספח הצעת המחיר9בהתאם למפורט בסעיף " גב אל גב"ישלם 

14 סעיף 36מ "ע25

3.3ככל הנראה בגלל טעות והכוונה לסעיף , הסעיף אינו ברור
במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת - להלן נוסח מעודכן לסעיף 

המכללה תעדכן את ערך , העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה

יובהר . במועד שבו חל עדכון הרכיבים, שעת העבודה לקבלן בהתאם

.כי הקבלן מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן

.אין שינוי בהוראות המכרזציודים וכו, במידה ותהיה עליה בתקורות כמו למשל קורסים (3.3)כיצד יוצמד תעריף הקבלן 14 סעיף 36מ "ע26

14 סעיף 36מ "ע27
במידה ותהיה עליה באחד מרכיבי השכר או בשכר המינימום כיצד יוצמד השכר בקורסים והריענונים כי הרי הקורסים אינם 

.אלא בתקורות העקיפות, נמצאים בעלויות השכר
עדכוני . 10ראו התייחסות בסעיף - עדכונים ברכיבי שכר 

26ראו התייחסת בסעיף ' הצמדות לנושא קורסים וכד/עלות

3ראו התייחסות בסעיף  שעות8 כי אורך המשמרת לא יעלה על 15 בסעיף 42מ "בניגוד למה שכתוב  בע,  שעות12צוינו משמרות של 12 סעיף 40מ "ע28

13.2.1 סעיף 40מ "ע29
 או שהם מצטרפים למאבטחים שנמצאים בלילה שצוינו 12.2האם הבקר והסייר והינם חלק מצוות האבטחה שמצוין בסעיף 

 מאבטחי הלילה המבצעים משימות של בקר וסייר2 מדובר ב 12.2בסעיף 

13.2.2 סעיף 40מ "ע30
12.2 או שמצטרף למאבטחים בסעיף 12.2האם השומר בביתן ברחוב עזה הינו חלק מצוות האבטחה שצוין בסעיף 

חלק מצוות האבטחה

29ראו התייחסות בסעיף 12.2מהו שכרם של הבקר והסייר במידה ומצטרפים לצוות הקיים בסעיף 13.2 סעיף 40מ "ע31

נשק אישי לכל איש אבטחה.האם הנשק הינו אישי או שניתן לבצע העברה חמה בין מאבטחים18 סעיף 43מ "ע32

2ראו התייחסות בסעיף .נבקש לקבל את נתוני הוותקים של העובדים הקיימים3315.1

18ראו התייחסות בסעיף .נבקש לעדכן את אחוז ביטוח לאומי343.2



3510-11
לגבי שעות שבת . 24לנושא שעות נוספות ראו התייחסות בסעיף ?"גב אל גב"נבקש להבהיר האם התוספות בגין ביצוע שעות נוספות מאושרות ושעות שבת ישולמו לקבלן בשיטת 

 בהצעת המחיר11בהתאם לסעיף 

363.6
האם יש צורך לחיבור ? האם הכספת המאובטחת קיימת במכללה או הקבלן הזוכה נדרש להציב מערכת כספת מאובטחת חדשה

5ראו התייחסות בסעיף ?של המערכת למוקד

4ראו התייחסות בסעיף ?האם המכללה תשלם לקבלן בגין זמן חפיפה בין המשמרות או נדרש להעמיס עלות זו על מחיר שעה376

3812

מצד , 13.3 שעות בסעיף 8מצד אחד כתוב שאין לבצע שעות נוספות ומוגדרות משמרות של . נבקש להבהיר את זמני המשמרות
זאת אומרת שהדרישה היא . 7 עד שעה 19 ורק שני מאבטחים משעה 19 בבוקר עד שעה 7 מאבטחים מ 4יש , 12לפי סעיף , שני

 12ש "האם יש אישור להעסיק את האחמ - ( שעות12) 19 עד שעה 7ש משעה "נדרש להציב אחמ, כמו כן?  שעות6למשמרות של 
? שעות6שים שכל אחד יעבוד "שעות או להציב שני אחמ

3ראו התייחסות בסעיף 

3ראו התייחסות בסעיף ?19 בבוקר עד שעה 7ש רק בימי חול משעה "האם יש צורך באחמ3912

לא?שים"ש נדרש לעבור קורס אחמ"האם אחמ4014.2

6ראו התייחסות בסעיף .נא להגדיר, במידה וכן? טלפונים/ האם יש צורך בהספקת מכשירי קשר 4118

לא.נבקש להבהיר האם יש לצרף ערבות הצעה למכרז כללי42

43

 נבקש למחוק את 4שורה , "בגין:" את המילה " או /עובדיו ו:"  נבקש להוסיף לאחר המילה 3שורה – ביטוח אחריות מקצועית 
 נבקש 6שורה ".במצטבר  ₪  8,000,000למקרה ו ₪ 4,000,000:"למקרה ובמצטבר  ובמקומה יירשם  ₪ 8,000,000:" המילים 

בתום :" את המילה " מסמכות :"  נבקש להוסיף לאחר המילה 7שורה , "מכוסה :"את המילה " ביטוח:" להוסיף לאחר המילה 
ושלא עקב חוב :" את המילים " חבות :"  נבקש להוסיף לאחר המילה 10שורה , לפחות:"  נבקש למחוק את המילה 9שורה ". לב

".י חוק "עפ:" את המילה " נשק :"  נבקש להוסיף לאחר המילה 2שורה - כללי לכל הפוליסות " .   

:" את המילה " או /עובדיו ו:"  נבקש להוסיף לאחר המילה 3שורה 

 ₪ 8,000,000:"  נבקש למחוק את המילים 4שורה  .מקובל" - בגין
למקרה  ₪ 4,000,000:"ובמקומה יירשם   למקרה ובמצטבר

 נבקש להוסיף לאחר 6שורה  .מקובל" - במצטבר    8,000,000₪ו
 נבקש 7שורה  .מקובל" - מכוסה :"את המילה " ביטוח:" המילה 

" - בתום לב:" את המילה " מסמכות :" להוסיף לאחר המילה 
 .לא מקובל" - לפחות:"  נבקש למחוק את המילה 9שורה . מקובל
:" את המילים " חבות :"  נבקש להוסיף לאחר המילה 10שורה 

 נבקש 2שורה - כללי לכל הפוליסות  .לא מקובל"  ושלא עקב חוב
לא "- י חוק "עפ:" את המילה " נשק :" להוסיף לאחר המילה 

נוסח מעודכן של אישור קיום המביטוים מצורף. מקובל

אין שינוי בהוראות המכרז.מבוקש לקבוע כי זכות סיום ההתקשרות תהיה הדדית ותינתן גם לקבלן445.3-5.4

4516.4.1

דרישה כי המכללה תמנה רואה חשבון על חשבון . מבוקש לתקן את הסעיף כך שהמכללה תישא בעלויות רואה החשבון שתמנה
אינה מתיישבת עם הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ועלולה לפגוע ברווח הקבלני של , לפי דרישתה, הקבלן

ח "מתבקש כי הקבלן ימציא למכללה אישור רו, לחלופין. (הנמוך ממילא)הקבלן באופן שיוריד עוד יותר את מתח הרווחים שלו 
.תוקנו, כי ההפרות עליהן הצביעה המכללה

ח בודק שכר בהתאם להוראות החוק "המכללה נושאת בעלות רו

, רק באם יעלו ממצאים בביקורת. להגברת האכיפה של דיני העבודה

תהיה רשאית המכללה  ,שמהם עולה חשש להפרה של דיני העבודה

ח שיבדוק את היקף "למנות על חשבונו רו, בין היתר, לדרוש מהקבלן

תיקון , אי עמידת הקבלן בחובתו לתשלום תנאים סוציאליים

הממצאים ומתן אישור בהתאם

 רבתי4619

עיכוב בתשלום : "מבוקש להוסיף סעיף בנוסח הבא, 2017-ז"תשע, לחוק מוסר תשלומים לספקים (א)4בהתאם להוראות סעיף 
גם בתוספת ריבית ,  ימים ממועד תשלום התמורה30ובחלוף , תזכה את הקבלן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, התמורה לקבלן

.".(לחוק פסיקת ריבית והצמדה (ב)5בהתאם למשמעות המונח בסעיף )פיגורים 

בהתאם להוראות , כמובן, המכללה תפעל. אין שינוי בהוראות המכרז

.הדין הרלוונטיות

4719.2
הקבלן יוכל לערער על ההפחתה ככל ונמצא והיא אינה מוצדקת ": מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המשפט

.."והמכללה מתחייבת לשמוע את טענותיו והסבריו טרם ביצוע ההפחתה
. אין שינוי בהוראות המכרז

4821.1

הסעיף מטיל על הספק אחריות בגין נזקים שלגביהם יש קשר סיבתי בין . "תוך כדי":  מבוקש למחוק את המילים3בשורה 

שמגיע " עקב"בעוד המונח , אינו מקיים קשר סיבתי זה" תוך כדי"המונח , דא עקא. שירותי הקבלן לבין הנזקים שנגרמו

.כן מקיים את הקשר הסיבתי, מיד לאחריו

 אין שינוי בדרישות המכרז

4922.8
או מי מטעמה ברשלנות /ידי המכללה ו-למעט אם הנזק נגרם על":  בסוף המשפט מבוקש להוסיף את המילים6בשורה 

.."או בזדון/ו
ללא שינוי בדרישות המכרז



5023.3

מבוקש לקבוע כי חילוט הערבות יהיה לאחר הפרת התחייבות יסודית של הקבלן בקשר עם מתן השירותים ועד לכדי גובה הנזק 
שכן מתח הרווחים של הספק )חילוט הערבות מעבר לגובה תקרת החיוב עלול להכניס את הקבלן לחוזה הפסד , שכן, שנגרם

לרבות החובות החלות על ,  בפרט2011-ב"תשע, וזאת בניגוד לדין בכלל ובניגוד לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, (נמוך
.מזמין השירות בהקשר זה

למען הסר ספק מובהר כי המכללה לא .  אין שינוי בהוראות המכרז

או מגובה /תחלט מהערבות סכומים הגבוהים מן הנזקים שנגרמו לה ו

פיצוי או שיפוי שהינה זכאית להם מהקבלן או בהתאם לכל /התשלום

או , לרבות פיצוי מוסכם, פ הוראות ההסכם"סעד אחר המגיע לה ע

הדין

5125.4.1
 ימים 30 של ההסכם ולאחר שתינתן לקבלן הודעה של יסודיתמבוקש לקבוע כי ביטול הסכם ההתקשרות יהיה לאור הפרה 

.מראש טרם הביטול
. אין שינוי בהוראות המכרז

5225.4.2

, לנוכח רגישות השירותים נשוא המכרז.  אין שינוי בהוראות המכרז. ימים מראש טרם הביטול30מבוקש לקבוע כי ביטול ההסכם במצב זה יהיה לאחר שתינתן לקבלן הודעה של 

בהתחשב במהות , הודעת הביטול תינתן בהתרעה של פרק זמן סביר

ההפרה

5325.5

דוגמת השירותים שניתנים , מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי במקרים של קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות
לעניין זה ראה פסיקתו של בית המשפט . קיזוז כספים לקבלן יעשה רק במקרים קיצוניים ביותר, במסגרת מכרז זה

שירותים . א.מ.ב.א 35083-12-14 (צ"ראשל)א "במסגרת ת, בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת שירותי ניקיון

.מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"ופרוייקטים בע

. אין שינוי בהוראות המכרז

5426.1

לא יעלה על הרווח הקבלני של , מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי הפיצוי המוסכם שינתן למכללה במקרה של הפרה יסודית
.הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד, שכן, הקבלן ממתן השירותים

מבלי לגרוע מזכות : " להסכם ישונה ויהא בנוסח הבא26.1 סעיף 

הפר הקבלן את , המכללה בהתאם להוראות הסכם זה ולכל דין

תהיה המכללה ',אשר אינה מפורטת בנספח ט, ההסכם הפרה יסודית

".פיצוי בהתאם למהות ההפרה, רשאית לדרוש מהקבלן

5526.2-26.3

, לא יעלה על הרווח הקבלני של הקבלן ממתן השירותים, מבוקש לקבוע כי ניכוי ומימוש סך הפיצוי המוסכים שבטבלת הקנסות
כמו כן מבוקש כי ניכוי הסכומים יבוצע בחשבונית בגין החודש הרלוונטי בו בוצעה .הקבלן עלול להיכנס לחוזה הפסד, שכן

.ההפרה ולאחר שנערך לקבלן שימוע כדין
.אין שינוי בהוראות המכרז

5627.1
אשר מימושה עלול , מדובר בהוראה לא סבירה. 10%מבוקש למחוק את ההוראה לתשלום תוספת פיצויים מוסכמים בשיעור של 

.אין שינוי בהוראות המכרז.לעלות על הרווח הקבלני של הקבלן ועלול להכניס אותו לחוזה הפסד

5728.1
 ימים מראש טרם 30יהיה לאחר שתינתן לקבלן הודעה של , מבוקש לקבוע כי ביטול ההסכם לאור הפרה יסודית של הקבלן

.אין שינוי בהוראות המכרז.הביטול

5828.3
.מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי לקבלן תוענק זכות סיום התקשרות אף אם המכללה לא הפרה הפרה יסודית את ההסכם

44ראו התייחסות בסעיף 

5929.1

דוגמת השירותים שניתנים , מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי במקרים של קבלן שירות המעניק שירותים למזמין שירות
לעניין זה ראה פסיקתו של בית המשפט . קיזוז כספים לקבלן יעשה רק במקרים קיצוניים ביותר, במסגרת מכרז זה

שירותים . א.מ.ב.א 35083-12-14 (צ"ראשל)א "במסגרת ת, בהתקשרויות למתן שירותי כוח אדם דוגמת שירותי ניקיון

.מ"ן בע"אורלי פלטיניום ניהול נדל' נ מ"ופרוייקטים בע

53ראו התייחסות בסעיף 

2ראו התייחסות בסעיף ?נבקש לקבל פירוט של וותק עובדים הקיימים במכרז הנוכחי-60

35 ו24ראו התיחסות בסעיף ?מהם הרכיבים אשר ישולמו לקבלן גב אל גב-61

24ראו התייחסות בסעיף ?כיצד ישולם לקבלן בגין שעות נוספות-62

35ראו התייחסות בסעיף ?כיצד ישולם לקבלן בגין שעות שבת-63

64-
נבקש לדעת מה יהיה הגידול הצפוי . ובמידה וכן התקן צפוי לגדול, בסיור הקבלנים נאמר כי טרם הוחלט האם יפתחו מעונות

3ראו התייחסות בסעיף ?בתקנים

65-
נבקש לדעת האם יידרש המציע לספק עובדים . הנושא אינו נדון במכרז. 24/7בסיור הקבלנים צוין כי יפעל מוקד בקרה למשך 

.ומהם התקנים הנדרשים, למוקד בקרה
  במסמכי4.11הקבלן נדרש להפעיל מוקד כמפורט בסעיף          ·

.המכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות

66-
והאם יידרשו  (על פי דרישות משטרת ישראל)' האם כל המאבטחים המוצבים היום במכללה מוכשרים קורס מאבטחים רמה א

2ראו התייחסות בסעיף ?להכשרה זו במהלך המכרז

20.1סעיף 67
 ימים ממועד מתן ההודעה על המציע 45זמן ההיערכות יעמוד על .נבקש להאריך את זמן ההיערכות לתקופה של חודשיים לפחות ממועד מתן ההודעה על המציע הזוכה

הזוכה



5ראו התייחסות בסעיף ?האם קיימת כספת במתקן היום3.7סעיף ' נספח ב68

15סעיף ' נספח ב69
המשמעות היא . ולאחר מכן התקן יורד,  שעות12 עובדים למשך 3על פי הסעיף המציע נדרש לספק במהלך שעות היום תקן של 

3ראו התייחסות בסעיף ?האם הקבלן ישופה בגין שעות אלה. שהקבלן ייאלץ להעסיק עובדים בשעות נוספות


