20/11/16
י"ט חשון תשע"ז
מכרז  19/2016לאספקת שירותי אבטחה עבור תאגיד השידור הישראלי

 .1כללי
 .1.1בהתאם להוראות מכרז פומבי מס'  –19/2016לאספקת שירותי אבטחה עבור תאגיד
השידור הישראלי (להלן" :המכרז") ,להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם
המכרז והתשובות בגינן.
 .1.2יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .1.3כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי
המכרז מלכתחילה.
 .1.4אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות
כאמור במסמכי המכרז.
 .1.5אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי
מטעם התאגיד או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים
היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט
במכתב זה בלבד ,ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים ,ככל שיצאו.
 .1.6מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של התאגיד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .1.7בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז ,על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך
זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
 .2מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי התאגיד:
מס"ד

נושא  /סעיף

.1

סעיף
6.19+6.20
עמ' 20

.2

עמוד 16-17
סעיף 10

שאלה

תשובה

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שלמציע יהיה
סניף אחד פעיל ומחסן נשק בו מאוחסנים
לפחו  20כלי ירייה בלפחות  2מבין המחוזות
המופיעות בטבלה (צפון ,מרכז ,ירושלים,
דרום(.
תנאי סף אלו הם מפלים ויוצרים מצב בו
מספר חברות מצומצם מאוד יכולות לגשת
למכרז.
על פי הנחיות להצעת המחיר ביקשתם כי יש
לתמחר את כלל העלויות בתקורה כולל
נסיעות מחלה ועלויות נוספות  .במקביל
צירפתם כנספח  12א את הודעת החשב
הכללי בדבר עלות שכר למעביד שם נקבע כי
עלויות  :מחלה ,נסיעות ,תגמולי נסיעות,
מענק מצוינות ומתנות חג הינם בגבייה גב
אל גב על פי ביצוע .נבקשכם הבהרה
מפורשת כיצד להתייחס לנושא זה .

הבקשה נדחית .תנאי הסף נוסחו
בהתאם לאופי השירותים בפריסה
ארצית ,ניידות של הצוותים וצרכי
התאגיד.

מובהר כי התאגיד אינו כפוף
להוראות החשב הכללי ,אם כי
כפוף כמובן לחוקי מדינת ישראל.
עם זאת ,ועל מנת להגביר את
הודאות אצל המציעים ,הוחלט כי:
במסגרת העלות לשעה ,הוסיף
התאגיד את עלות הנסיעות (לפי
עלות חופשי חודשי) ,עלות ימי
מחלה ,הפרשות לגמל בגין החזר
הוצאות ועלות שי לחג.

ככל שבהתאם לביצוע בפועל ,נודע
כי נדרשת תוספת לסכומים
שפורטו במכרז לשעה ,יבצע
התאגיד תשלום גב אל גב ,בכפוף
לאפשרות בדיקה רטרואקטיבית
של שנתיים אחורה של הנסיעות
של כלל המאבטחים שעבדו עבור
התאגיד בתקופה זו.
עבור מענק מצוינות ,שעות נוספות
מכל סוג (לרבות תוספת שבת ,יום
כיפור וליל הסדר) וההפרשות
הנדרשות לגביהן על פי חוק ,ישלם
התאגיד במתכונת גב אל גב.

.3

.4

מרכיב התקורה המוצע יכלול את
כלל הוצאות הקבלן ועלויות המציע
ובכללן :ציוד ,נשק ,שינוע ,מימון,
הדרכה ,כלכלה ,רווח וכל עלות
נוספת הנדרשת על פי כל חוק ,צו
והסכם אשר לא משולמת במסגרת
התשלום לשעה וההחזר במתכונת
"גב אל גב".
ביקשתם למלא בהצעת המחיר אחוז אחוז התקורה יחושב מעלות
עמ' 101
לסכומים
בהתאם
תקורה ,ממה אמור להיות מחושב אחוז מעביד,
סעיף 21
התקורה משכר היסוד שקבעתם לדוגמה  34ולהוראות המפורטים במכרז.
 ₪למאבטח או אחוז תקורה מעלות המעביד
לדוגמה  ₪ 48.99למאבטח ?
א-בסעיף  13.4קבעתם כי ציון מבדק זכויות הבקשה נדחית.
עמ' 22
סעיף  ,13.4עובדים יקבל  10נקודות מתוך  30אפשריות
במדד האיכות ,כלומר  33%מתוך  30נקודות מובהר ראשית ,כי התאגיד אינו
13.5
שהם  9.9%בלבד מכלל ההצעה המוגשת כפוף להוראות החשב הכללי.
במכרז  .על פי הוראת תכ"ם בדבר הגנה על
זכויות עובדים נקבע כי משקל הציון יהווה שנית ,החלטה בדבר גובה המרכיב
בין  40% - 15%משקלול ההצעה כולה מסורה לוועדת המכרזים ,בהתאם
(איכות ומחיר)  ,נבקשכם לתקן בהתאם לשיקול דעת הועדה.
להוראת התכ"ם .
ב-בסעיף – 13.5חישוב הציון הכולל ודירוג
ההצעות -הגבלתם את נוסחת המחיר
לתקורה בלבד מבלי לקחת בחשבון את כלל
העלויות (כולל התקורה) ,כך שבפועל ,לציון
מבדק זכויות העובדים ניתן משקל נמוך
באופן משמעותי ,רק לתקורה המוגשת ולא
כפי שצרך להיות עפ"י הנחיית וכוונת חשכ"ל
 ,קרי ,ביחס להצעה בכללותה כולל תקורה.
לצורך ההמחשה בלבד ,אמת מידה של 15%
מתקורה של כ ,20% -מהווה משקל של 3%
בלבד ,לעומת משקל אמת מידה מלא של
 15%מכלל ההצעה ,המהווה " 15%מכלל
הציון באמות המידה" וכפי שוודאי התכוון
עורך המכרז  ,נבקשכם לתקן בהתאם.

.5

סעיף 2.13

.6

כללי

על פי סעיף  2.13למסמכי המכרז  ,עיריות או התאגיד יכיר ברשויות מקומיות
רשויות מקומיות/אזוריות נכללים כחלק ואזוריות כגוף ציבורי לצורך מכרז
זה.
מגוף ציבורי ?
לא.
האם יתקיים סיור קבלנים?

.7

.8

.9

.10

.11

.12

 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :
ג'3
נספח
)
131-132
(
א .שורה  1לאחר המילה ":דין" נבקש
להוסיף את המילה  ":ישראלי ".
ב .שורה  4לאחר המילה  ":בגין"
נבקש להוסיף את
המילה ":וכלפי" .
 .2ביטוח אחריות מקצועית :
א .שורה  7לאחר המילה ":
ביטוח " נבקש להוסיף את
המילה  ":מכוסה " .
שורה  9נבקש למחוק את הספרה "12 ":
ובמקומה יירשם הספרה ."6":
נספח א' – 8לא נרשם סעיף ברור על ערבות ההצעה  ,לכן
ערבות הצעה נבקש להבהיר את תאריך תוקף הערבות
ההצעה  ,ובנוסף לכך ניראה שנפלה טעות
(עמוד )51
סופר בנוסח הערבות במכרז מס' לכן נבקש
לתקן כך שיירשם מכרז מס' . 19/2016
ניראה שנפלה טעות סופר ונרשם ":חלק ב' –
עמוד 14
כתב ההצעה הכספית" יש להבהיר לכלל
סעיף 8.8
המציעים שמה שאמור להיות במעטפה ה 2
הוא ":נספח ג' –הצעה כספית (עמ' )100-101
ובנוסף לכך אם יש לצרף מסמך נוסף
למעטפה נבקש להבהיר זאת בצורה ברורה
יותר .
ניראה שנפלה טעות סופר בסעיף הנ"ל ולא
עמוד 13
סעיף  8.7.2.1נרשם מספר הסעיף להוכחה ובמקומו
נרשם  "0":נבקש להבהיר את מספר התנאי
סף .
"מציע מחזיק בהיתר עיסוק בתוקף לפי צו
עמוד – 9
בדבר איסור על עיסוק (אזור יהודה
סעיף 6.11
ושומרון) (מס'  )65תשכ"ז ולפי הצו בדבר
שירותי שמירה ואבטחה (הוראת שעה)
(אזור יהודה ושומרון) (מס' )1401
התשנ"ד".1993-
לחברתנו בעבר היה רישיון בר תוקף לעבודה
באיו"ש וכיום התחלנו בתהליך מחודש
לקבלת היתר העבודה ביו"ש .נבקש לכלול
בתנאי הסף שבמידה ומציע זוכה הוא נדרש
להשלים את קבלת הרישיון תוך פרק זמן
סביר.
למציע ניסיון של חמש שנים לפחות ,במהלך
עמוד – 9
שבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה
סעיף 6.16
למכרז זה ,במתן שרותי אבטחה לגופים
ציבוריים כהגדרתם בסעיף  13.2לעיל
בהיקף מצטבר של  100,000שעות אבטחה
שנתיות.
במכרזים כגון אלו מקובל לכלול רשויות
מקומיות ועיריות אשר היקף פעילות
האבטחה בהן גדול באופן משמעותי.
חברתנו מספקת שירותים לעיריות כמו:
כפר סבא ,תל אביב ,גבעתיים ,ירושלים
ועוד בהיקף של מאות מאבטחים חמושים.

הבקשות מקובלות.

אין צורך בערבות הצעה .יש
להתעלם מהנספח.

אכן ,במעטפה  2יש להכניס את
מסמך ההצעה הכספית ,בהתאם
להוראות המכרז.

ההפנייה היא לסעיף  .6.20עם זאת,
יש גם להציג את האישור מטעם
המשרד לבטחון פנים כנדרש
בסעיף.
על התנאים להיות מקוימים
במלואם במציע במועד הגשת
ההצעה.
מציע שלא יעמוד במלוא תנאי הסף
במועד הגשת ההצעה ,הצעתו
תפסל.

ראו תשובה לעיל.

לחברתנו פריסת סניפים ב 6 -מחוזות שונים
ברחבי הארץ ויכולת מתן מענה ברמה
הארצית.

.13

.14

.15

.16

נבקש לכלול בתנאי הסף גם לעיריות
ורשויות מקומיות
למציע לפחות  3לקוחות קודמים ,שהינם
עמוד – 10
גופים ציבוריים ,אשר קיבלו מהמציע
סעיף 6.17
שירותי אבטחה במהלך חמש השנים
שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה ,
באמצעות  50מאבטחים לפחות ,לכל לקוח,
מדי שנה.
לחברה ניסיון לנרחב במתן שירותי אבטחה
באמצעות למעלה מ –  50מאבטחים לכל
לקוח אך הלקוחות אינם נכללים בהגדרה
של גופים ציבוריים על כן נבקש לכלול
שלמציע ניסיון בעיריות וברשויות
מקומיות.
המציע בעל אישור בתוקף מטעם המשרד
עמוד – 10
לביטחון פנים ,על קיומו של מחסן נשק (
סעיף 6.20
"מפעל ראוי") אחד לפחות בכל אחד
מסניפיו הפעילים כאמור בסעיף  19.6לעיל ,
כאשר בכל מחסן נשק מאוחסנים לפחות 20
כלי ירייה.
לחברה קיימים  839כלי ירייה פעילים ב -
 6סניפים ברחבי הארץ :כרמיאל ,חיפה,
נתניה ,ת"א ,ירושלים ובאר שבע כאשר
ניתן בכל רגע נתון לבצע העברה לחדר נשק
אחר בכל אזור .בסניפינו בבאר שבע ישנם
 18כלי ירייה ,נבקש לקבל את אישורכם
שבמידה והחברה תקבל הודעת זכייה אנו
נבצע העברה מידית של כלי נשק לחדר
הנשק בבאר שבע.
ע"פ הודעת חשב כללי ,הסעיפים הבאים
נספח א'12
הינם סעיפי "גב אל גב" ואין לכלול אותם
עמוד 61
באחוז התקורה שיוגש :נסיעות ,גמל על
נסיעות ומחלה .האם התאגיד ישלם עלויות
אלה על בסיס "גב אל גב" ? והאם ישולם
עלות הביטוח הלאומי (מעביד) גם כן ?
כתב ההצעה נבקש לשנות את מבנה ההצעה כך שהצעת
המחיר כאחוז תקורה ,תוגש עבור כל רמת
הכספית
שכר הקיימת במכרז.

.17

כללי

האם שעות נוספות ושעות שבת ישולמו ע"פ
חוק ?

.18

עמוד – 6
סעיף 4.8

נבקש לדעת צפי של שעות אבטחה
לאירועים והפקות או הערכה.

ראו תשובה לעיל

כאמור ,על המציע לעמוד בכל תנאי
הסף במועד הגשת ההצעה ,גם אם
זה כרוך בהעברת כלי נשק טרם
הגשת ההצעה.

ראו תשובה לעיל.

הבקשה נדחית.
המציע יציין אחוז תקורה ,כך
שעבור כל העובדים שהוא מעמיד
יחול שיעור שווה ,באופן שבסך
הכל ,יעמוד המציע הזוכה בכל
התשלומים הנדרשים לעובדים על
פי חוק ועל פי המכרז.
בוודאי .על המציע הזוכה לפעול
בהתאם לחוק.
ראו תשובות לעיל.
התאגיד מעריך כי יידרשו כ1,000-
שעות אבטחה בשנה לצורך
פעילויות אלה .אולם ,אין בכך
משום התייחסות להיקף מסוים,
אם בכלל.

.19

נבקש לדעת האם הגופים המוזכירם המונח גוף ציבורי מוגדר במפורש
עמוד – 9
סעיף  -6.16בתוספות בחוק להסדרת הביטחון בגופים במכרז ובמסמך זה.
6.17
ציבוריים התשנ"ח 1998-עומדים בהגדרת רק הגופים שאושרו על ידי התאגיד
במסגרת הגדרת המונח ייחשבו
"גוף ציבורי" למכרז זה?
כגוף ציבורי לצורך מכרז זה.

.20

עמוד  – 16-17נבקש לדעת מה לגבי שעות נוספות שלא ראו תשובה לעיל.
סעיף  ,10.3במסגרת התקן ואושרו ע"י המנב"ט/קב"ט,
10.8
האם שעות אלה יהיו ע"ח המזמין?

.21

עמוד  – 18-19נבקש להבהיר שוב מה מנגנון ההצמדה מנגנון ההצמדה מפורט במפורש
במסגרת הסעיפים.
סעיף 11.15
במכרז?
כמו כן ,נבקש לבצע הצמדה מלאה לכל מכיוון ששכר הבסיס לרוב
התפקידים גבוה משמעותית משכר
תעריף שעת עבודה בהתאם לאחוז עליית הבסיס כיום (ואז לאחר העלייה
הצפויה) ,אין שינוי במנגנון.
שכר המינימום.

.22

נספח א'8

ערבות הצעה -עד מתי צריכה להיות הערבות ראו תשובה לעיל .אין צורך בערבות
הצעה.
בתוקף?

.23

נספח א'12

.1נבקש להכניס התייחסות למסלקה  .1עלויות אלה יחולו במסגרת
התקורה ככל שאינן מפורטות
הפנסיונית והעלויות שלה.
בנספח או בחוק.
.2נבקש לדעת מה התשלומים המחוייבים  .2ראו תשובה לעיל.
 ? BTBהאם רק שי לחג ומענק מצויינות?
 .3מקובל .מובהר כי כך רשום
.3כמו כן ,נבקש לתקן את המסמכי המכרז במקור במסגרת ההוראה.
בע"מ  63מ"עובדי נקיון" ל"עובדי אבטחה"

.24

כללי

– נבקש לדעת האם יש ארוחות באתרים כרגע אין ארוחות באף אתר של
התאגיד .
השונים?

.25

כללי

במידה שכן ,נבקש לדעת עלות הארוחה
ועלות העובד?
האם נדרש חפיפה בין משמרות? אם כן ,מה ישנה עדיפות כי אחראי משמרת
יגיע מספר דקות טרם תחילת
משך החפיפה? והאם על חשבון הלקוח?
המשמרת לצורך חפיפה ,אך אין זו
חובה.
עם זאת ,על כל בעל תפקיד להופיע
למשמרת שלו כשהוא מוכן ומזומן
לעבודה ,על מנת שלא ייווצר מצב
בו לאחר תחילת המשמרת עליו
להתלבש ולהתארגן וכד'.
בנוסף ,על כל מאבטח לעמוד
במלוא משימותיו המופיעות במכרז

על מנת שיהיה רישום מדוייק
ותיעוד לצורך העברת מידע
למאבטח המחליף.
.26

כללי

נבקש לקבל את ותק העובדים הקיימים לא רלוונטי.
היום ורמת ההכשרה שלהם.
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כללי

נבקש לדעת האם ישנה תחבורה ציבורית העובדים מגיעים עצמאית לאתרי
העבודה  ,למעט אתר מודיעין אליו
לכל האתרים?
כמו כן ,כיצד העובדים מגיעים כיום יש הסעות מהרכבת במודיעין
למתחם התאגיד .
לאתרים השונים?

.28

כללי

עלות הקמה  -לאור הידיעות כי יכול הבקשה נדחית.
והתאגיד לא יאושר ,נבקשכם לשקול
אפשרות חיוב חד-פעמי של עלויות ההקמה
(הכשרות ,גיוס ורכישת ציוד) או לחילופין
קביעת מנגנון לזיכוי הקבלן במידה ופעילות
הקבלן תופסק במהלך השנה הראשונה.
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עמוד – 13
סעיף 8.7.21

הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף " ."0אנו ראו תשובה לעיל.
מניחים שכוונתכם לסעיף  ,6.20נבקשכם
לתקן.

.30

עמוד – 17
סעיף 10.9

נרשם כי התמורה כוללת כלכלה .עפ"י כיום אין ארוחות ואין סבסוד.
ההסכם הקיבוצי בענף השמירה המאבטח התאגיד מעוניין בעתיד כי יהיו
אמור לשלם את אותו מחיר הארוחה אשר
ארוחות ,אם כי לא יכול לספק
משלם עובד המזמין כך שבמידה ובאתרים תשובה קונקרטית בשלב זה.
ישנה קפיטריה או מספקים הסעדה לעובדים
ובמידה והכלכלה או חלקה מסובסדת ע"י בכל מקרה ובהתאם להוראות
המזמין לעובדיו .נבקשכם לאשר כי עלות המכרז ,הוצאות הכלכלה יחולו על
הסבסוד לא תחול על הקבלן אלא אם כן הקבלן.
ידוע לכם מה מחיר הארוחה ומה משלם
עובד המזמין.
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עמוד – 20
סעיף 11.15

חוץ ממודיעין יש תחבורה ציבורית
לכל אתרי התאגיד .

שכר העובדים:
התמורה תתעדכן רק במידה ועודכן שכר
המינימום מעל ה 25.94-ובתנאי ששכר
המינימום גבוה מהשכר שהוכתב בסעיף
.11.12
ידוע שבינואר  2017שכר המינימום באבטחה
יעודכן ל.28.50-

ראו תשובה לעיל.

לפי ההצמדה המוכתבת על ידכם ,יעודכן רק
שכר פקיד/ת הקבלה וכל יתר התפקידים לא
יעודכנו.
נבקשכם לעדכן את סעיף ההצמדה כך שכל
שינוי בשכר המינימום יעודכנו שכר כל בעלי
התפקידים באותו שיעור השינוי ,זאת כדי
לשמור על מדרג קבוע בין רמות המאבטחים
לשכר המשולם היום.
.32

כללי

אחראי אבטחה ייעודי לתאגיד המופעל על לא.
ידי הספק:
האם נדרש לספק רכב לאחראי האבטחה?

.33

עמוד – 101
סעיף 21

נספח ג'  -כתב ההצעה הכספית ,הצעת ראו תשובה לעיל.
המחיר:
נדרש מהספק להגיש הצעה על אחוז
התקורה המבוקש (תקורה לשעת עבודה)
באחוזים.
א .לפי הבנתנו אחוז התקורה יחושב על
השכר הבסיסי.
לדוגמה ,אם השכר  10ש"ח והמחיר  15ש"ח,
יירשם  50%אשר יכלול את כל הסוציאליות
 +שירות הנהלה ,תקורות נוספות ורווחה.
נא אישורכם שזו כוונתכם.
ב .שירותי האבטחה מסופקים לפי תפקידים
שונים  -אחמ"ש ,מאבטח ,פקיד קבלה,
מוקדן/נית ,ודרישתכם הינה לאחוז משקלל
לכל בעלי התפקידים יחד.
מכיוון שלכל בעל תפקיד ישנן עלויות שונות
(תקורות הכשרות וריענונים) כך שכל שינוי
בתמהיל הנדרש יכול להשפיע משמעותית על
התמורה אותה יקבל הקבלן.
לפיכך נבקשכם לשנות את סעיף הצעת
המחיר ,כך שיוגש אחוז תקורה לכל בעל
תפקיד ולא כללי.
ג .בנספח התמחירי ישנם סעיפי גב אל גב
כדוגמת :נסיעות ,מחלה ואחר .האם על
הקבלן לשקלל הוצאות אלו כחלק מאחוז
התקורה המוצע?

.34

כללי

נבקש להוסיף סעיף הצמדה לתקורה ,כך הבקשה נדחית.
שתוצמד למדד המחירים לצרכן .השקלול
יבוצע לפי הערך הכספי של אחוז התקורה
בחודש הראשון ,שיהווה בסיס לשינוי בתום
השנה.
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עמוד – 9
סעיף 6.11

נבקשכם להוריד את הסעיף מתנאי הסף הבקשה נדחית.
ולהוסיפו כחלק מההסכם וכחריג המאשר
לקבלן המציע להיעזר בקבלן משנה בעל
היתרים אלו.
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נספח א' - 8א .המציע נדרש להשלים את תאריך תוקף ראו תשובה לעיל .אין צורך בערבות
הצעה.
ערבות הצעה
הערבות בנוסח .נבקשכם לנקוב בתאריך
תוקף ערבות מדויק על מנת למנוע טעויות
בנוסח ובתוקף הערבות המבוקשים.
ב .בנוסח הערבות רשום "בקשר עם מכרז
מס'  ."2016XX/נבקשכם לעדכן את נוסח
הערבות כך שיירשם במקום זאת מספר
המכרז ,דהיינו "."19/2016
ג .נבקש להוסיף את המילים "או להסבה"
בסוף המשפט "ערבות זו אינה ניתנת
להעברה".
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עמוד – 10
סעיף 6.21

בסעיף  6.21נדרש כי למציע יהיה מוקד קשר התאגיד יכיר במוקד במיקור חוץ
של המציע ,כל עוד המוקד עומד
מבצעי ארצי.
במלוא התנאים הנדרשים ונותן
בעמוד  ,10נרשם כי כל תנאי הסף צריכים שירותים כנדרש למציע בעצמו ולא
להתקיים במציע עצמו ,ולא באמצעות לגורם אחר.
חברות אם  /בת.
קיום מוקד שכזה ,עונה על תנאי
המציע הינו חברת-בת בשליטה מלאה של הסף ממילא.
חברה שבבעלותה מוקד קשר מבצעי שהינו
מוקד רמה א'.
לפיכך ,נבקש שתאפשרו כי תנאי סף 6.21
יתקיים בחברת-בת בשליטה מלאה של
המציע ולא במציע עצמו בלבד.
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עמוד – 13
סעיף 8.7.22

המציע נדרש להגיש אישור משטרה על מוקד מקובל ,ניתן להציג רישיון עסק
ברמה א' .המשטרה אינה מנפיקה אישור לצורך הוכחת התנאי.
מסוג זה ,אך קבלת רישיונות העסק של
סניפי המוקד מותנית באישורה של
המשטרה .כלומר ,רישיון העסק מהווה
אסמכתא לאישור המשטרה .לפיכך,
נבקשכם להגיש את רישיונות העסק של
סניפי המוקד הרלוונטיים במקום אישור
משטרה.
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נספח ד' -
הסכם

אין הבקשה נדחית.
חוק השומרים ומסירת חזקה-
התייחסות .נוכח האמור נבקש להוסיף סעיף
בנוסח כדלקמן:
"מוסכם בין שני הצדדים כי הימצאותם של
העובדים בכל חלק של האתר לצורך ביצוע
השמירה על ידם לא תתפרש לכל צורך
שהוא ,כמסירת ההחזקה באתר וכל צד יהיה
מנוע ומושתק מלטעון כי ע"י הסכם זה
נמסרה לנותן השירות ההחזקה באתר או
בחלק ממנו ולכל צורך או דין שהוא .עוד
מוסכם בין הצדדים ,כי זכויותיהם
וחובותיהם מעוגנות כולן בהסכם זה
ומוסכם במפורש כי הוראות חוק השומרים,
התשכ"ז 1967-לא יחולו על ההתקשרות
הנוצרת מכוח הסכם זה".
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נספח ד' –
הסכם

אין הגבלת אחריות .הקבלן יהא אחראי לכל הבקשה נדחית.
אובדן או נזק שייגרמו לתאגיד או למי
מטעמו ,עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן או

מי מטעמו ואשר מקורם בביצוע השירותים
נשוא הסכם זה.
נוכח האמור ,נבקש כי בהסכם שיחתם
יתווסף סעיף המגביל את אחריות החברה על
פי דין ובסכום בנוסח כדלהלן" :מוסכם
ומותנה ,כי הקבלן יישא אך ורק באחריותו
החוקית על פי דין ,ובמקרה שתקום חבות
כספית כלשהי של הקבלן מכוח תניות
הסכם זה או הפרתו או מכוח דיני הנזיקין
ו/או מכוח הוראות כל דין אחר ,לא יעלה
השיעור המרבי והמצטבר ,למקרה
ולתקופה ,של הפיצויים ו/או דמי הנזק
שהקבלן יצטרך לשאת בהם על סכום שווה
ערך ל 3-חודשי שירות לפי שיעור התמורה
הממוצעת החודשית בשלושת החודשים
שקדמו לתאריך היווצרות עילת התביעה.
התאגיד וכל הבא מטעמו פוטרים את הקבלן
ומוותרים על כל תשלום העולה על סכום
הפיצוי המירבי כמצוין .מוסכם כי הפיצוי
האמור ישולם רק לאחר קבלת החלטה של
ערכאה שיפוטית לאחריות הקבלן לנזק וכי
סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם זה".
בעלת השליטה בחברה הינה חברה זרה מקובל כי נותן התצהיר יהיה מי
המאוגדת תחת החוק הבריטי ,בהתאם אנו שמוסמך להתחייב ולהצהיר מטעם
מבקשים להוסיף לנוסח תצהיר בעלי המציע.
השליטה התייחסות מתאימה
למקרה במקרה כזה ,יצהיר המצהיר את
בפועל
השליטה
כאמור בו המצהיר אינו בעל
להצהיר בשם בעל המבוקש באשר למציע ולכל בעל
אלא מוסמך מטעמו
כל התייחסות רלוונטית זיקה אליו ,בהתאם להגדרת
השליטה
ולהתאיםשליטה לאדם המוסמך מונחים אלה בחוק עסקאות עם
לבעל
בתצהיר
גופים ציבוריים.
להצהיר מטעמו.
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נספח א' )2(4
 תצהירבדבר קיום
חובות בעניין
זכויות
העובדים ע"י
בעלי
השליטה
במציע
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מצ"ב אישור הביטוח חתום כטיוטה התאגיד אינו מבצע בדיקת תקינות.
נספח ג'- 3
עריכת לאישורכם ,ככל ויש הערות שאינן מאושרות הזוכה יידרש להציג נספח
אישור
כמבוקש.
נודה לקבלתן מחוקות בחוזר.
הביטוח

כמו כן נבקש להבהיר כי לאור העובדה כי
בעלת השליטה במציע היא חברה זרה ,אין
לה רישום במשרד הכלכלה ובהתאם לא ניתן
יהיה לצרף אישור מטעם מנהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה בכל הנוגע
להרשעות וקנסות כפי דרישתכם.

מובהר ,כי חלה חובה על המציע
לצרף אישור מטעם מנהל
ההסדרה .במידה והמציע עומד
בתנאי הסף ומספק שירותי
אבטחה ,ניכר כי עליו להיות מסוגל
להנפיק אישור שכזה.

