
 בס"ד

 2021יולי   04ראשון  יום

 

 לכבוד 
 מציעים המשתתפים במכרז 

 
 

 שלום רב, 
 
 

 מענה לשאלות הבהרה  ו  בתנאי הסף םהודעה על שינוי – 2הודעה מספר  הנדון:
 

 ( בע"מ 2008לאספקת שירותי שמירה ואבטחה  בתאגיד המים מי ק. גת ) 3/2021מכרז פומבי מס' 

)להלן:   ( בע"מ2008)תאגיד המים מי ק. גת אבטחה בשמירה ולשירותי  03/2021המשך למסמכי מכרז ב
להלן הודעה על שינוי בתנאי הסף  ,  פוטנציאליים ובמענה לשאלות אשר התקבלו ממשתתפים"(  התאגיד"

 ז.לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות למסמכי המכר התאגידמצ"ב תשובות  וכן 

 על שינוי בתנאי הסף הודעה  .1
התאגיד מודיע בזאת על שינויים בהזמנה להציע הצעות, שפורסמה בעיתון, במסגרת המכרז שבנדון  

 "( כדלקמן:ההזמנה )להלן: "
 
 להזמנה ולמסמכי המכרז יוחלף בתנאי הסף הבא:  2.1.7תנאי סף הנקוב בסעיף  .1

 
ריים לפחות, ב  גופים ציבו  2 –המציע מספק או סיפק שירותי שמירה ואבטחה ל "
   –ובהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ  2020ו  2019, 2018בכל אחת מהשנים   –

 .  )בכל אחת מהשנים הנ"ל( )לא כולל מע"מ( בחודש ₪ 70,000
רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים   -" לעניין סעיף זה גופים ציבוריים"

וכל גוף המחויב בעריכת  ממשלתיים, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב 
 " מכרז על פי דין.

 

 להזמנה ולמסמכי המכרז יוחלף בתנאי הסף הבא:  2.1.8תנאי סף הנקוב בסעיף  .2
 

  850,000למציע מחזור עסקי בתחום שירותי שמירה ואבטחה, בסך של לפחות "
וכן לא רשומה    2020  ו  2019,2018 לשנה לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים ₪ 

  "לגבי המציע.הערת "עסק חי" 

 
 נים בהתאם לשינויים בתנאי הסף הנ"ל.מעודכומסמך י'   מצ"ב מסמך ח'  
  
להזמנה ולמסמכי המכרז הינו מבוטל. )דהיינו, מפגש המציעים   2.1.13תנאי סף הנקוב בסעיף  .3

 אינו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז(. 
 

בשעה      13/07/2021  , המועד האחרון להגשת הצעות הינוהאחרון להגשת הצעות  אין שינוי במועד   .4
12:00 . 

 
 

  
 



 

 כללי  .2

וכי   לתאגידיובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו  

 לא בהכרח נענתה כל שאלה. 

 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה זה, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז  .1

מעודכנת )נספח ה'( המחליפה  לתשומת לב המציעים כי מצורפת להודעה זו טבלת הצעת מחיר  .2

מובהר כי על המשתתף להגיש את הצעתו על גבי   .את  טבלת הצעת המחיר אשר צורפה למכרז

הטבלה המעודכנת בלבד. הגשת הצעה שלא במסגרת טבלת ההצעות המצ"ב, תביא לפסילת 

 ההצעה

ות  תהיה הפרשנ ,אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה .3

 .כאמור במסמכי המכרז

  התאגידאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  .4

או ועדת המכרזים, ככל וניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי  

 לבד. זה ב  הבהרות במסמךהמכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 

זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש   הבהרות במסמך האמור  .5

 .אחרת

זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז, לצרפו    הבהרותמסמך  .6

 למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז.

 ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.  .7

 מענה לשאלות ההבהרה להלן .3

 

  מס"ד
 עמוד 

 
 סעיף 

 
 שאלה 

תשובות/ הבהרות 
 התאגיד 

 וותק העובדים  כללי  .1
נבקש לקבל את וותק  

העובדים המועסקים כיום  
 בתאגיד 

ל    5וותק העובדים הנו בין 
שנים. מובהר בזה, כי לא   8

חלה חובה להעסקת  
העובדים המועסקים כיום  
בתאגיד באמצעות הספק  

 הנוכחי 
2. 3 37-6 נבקש הבהרה לעניין   26 

 תשלום שעות נוספות  
תשלום שעות נוספות  
ישולם בהתאם לחוק  
שעות עבודה ומנוחה  

ובהתאם לצווי ההרחבה  
וההסכמים הקיבוציים  

 החלים בענף השמירה 
3. 37-63 נבקש הבהרה לעניין   26 

תשלום שעות שבת והאם  
על המשתתף לחשב את  

הצעתו כולל תשלום שעות  
וחג שבת   

תשלום שעות שבת וחג  
ישולם בהתאם לחוק  
 שעות עבודה ומנוחה. 

על המשתתף לחשב את  
הצעתו לפי תשלום שעות  

 עבודה בימי חול 

מבוקש לשנות את התנאי   2.1.5 5 .4
הסף להפעלת סניף  

הבקשה נדחית. לא חל  
 שינוי בתנאי  



  50במרחק שלא יעלה על  
ית גת י ק"מ מהעיר קר  

 כללי  .5

71ובעמוד    

+ מסמך ט"ז   כללי מבוקשת הבהרה לעניין   
 חימוש המאבטחים 

מובהר כי לא נדרשים  
מאבטחים חמושים.  

הדרישות במכרז כוללות  
לא   יםאספקת שומר 

. יםחמוש  
מובהר בזה, כי בכל מקום  

בו נרשם "בודק ביטחוני  
לא חמוש", ייכתב: "שומר  

חמוש" לא   
מבוקש להפחית את היקף   2.1.7 2.1.8ו    5 .6

הפעילות החודשי לסך של  
₪ ללא מע"מ  70,000  

 ראו התיקון בתנאי הסף 

 ביטוח  7

68עמוד   

 אישור קיום ביטוחים 

 

מבוקשת הפחתה בגבול  
האחריות לביטוח לסך של  

4,000,000   ₪  

. מבלי  הבקשה מתקבלת
לגרוע מאחריות נותן  

ההסכם,  השירותים על פי 
מוסכם כי ביטוח צד  

שלישי ייערך בגבול  
₪.  4,000,000אחריות של   

טבלת הצעות   'מסמך ה 50 8
 המחיר 

עדכון טבלת הצעות  
 המחיר 

מצ"ב טבלת הצעות  
מובהר  המחיר מעודכנת. 

כי על המשתתף להגיש את  
הצעתו על גבי הטבלה  

הגשת  המעודכנת בלבד. 
הצעה שלא במסגרת  

טבלת ההצעות המצ"ב,  
 תביא לפסילת ההצעה. 

טבלת הצעות   'מסמך ה 50 9
 המחיר 

עדכון טבלת הצעות  
 המחיר 

הוספה בקשה להצעת  
מחיר עבור פקח מכוון  

תנועה. מובהר כי הכשרת  
פקח מכוון תנועה הנה  

בהתאם להנחיות משטרת  
ישראל. המשתתף רשאי  

לספק שירות זה ככל  
ויידרש, באמצעות הפעלת  

 קבלן משנה. 

 

 

 

 חתימה וחותמת המשתתף _____________________ 

 

 

 

 



 ה'  מסמך

 המחיר   הצעות  טבלת

 הגשת הצעה שלא במסגרת טבלת ההצעות המצ"ב, תביא לפסילת ההצעה.

 

 

 

 חתימה וחותמת המשתתף: ________ _________ 

  

 

 תפקיד / שירות 

מספר עובדים 

 נדרש

 

שעות עבודה 

 משוערות בחודש

הצעת המחיר  

לשעה ללא  

תוספת מע"מ 

 כחוק

 מחיר מקסימום  

 2 שומר לא חמוש 

 

ו    –בימים א 

עד   17:00מהשעה 

 07:00השעה 

בימי שישי/ ערבי  

חג : שעה לפני  

כניסת השבת/ חג  

ועד יום ראשון /  

צאת החג בשעה  

 בבוקר  07:00

 

סה"כ שעות  

משוערות בחודש:  

 שעות   930

 

הצעת המחיר לא   

₪   53תעלה על 

לשעה לא כולל  

 מע"מ

פקח להכוונת  

 תנועה 

בהתאם לדרישה  

וללא התחייבות  

 להזמנה 

לא משוקלל  

במסגרת הצעת  

 המחיר 

הצעת המחיר לא   

₪   60 תעלה על

לא כולל  לשעה 

 מע"מ

  



 'ח מסמך

 ותק וניסיון המציע

,  2018בכל אחת מהשנים   –גופים ציבוריים לפחות, ב  2 – המציע מספק או סיפק שירותי שמירה ואבטחה ל 
)לא כולל מע"מ( בחודש )בכל אחת מהשנים   ₪ 70,000   –ובהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ   2020ו   2019

 הנ"ל(.  

ידים ממשלתיים, תאגידים  רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאג -" לעניין סעיף זה גופים ציבוריים"
 עירוניים, תאגידי מים וביוב וכל גוף המחויב בעריכת מכרז על פי דין.  

 

 

מספר  שם הלקוח 

מאבטחים  

חמושים  

שסופקו 

 בכל שנה 

תיאור 

 הפעילות

ושם 

 המזמין

שנת  

 ביצוע

היקף כספי  

חודשי  

לא    )בש"ח(

כולל מע"מ  

)יש לפרט  

היקף חודשי  

בכל אחת  

מהשנים  

ו   2019, 2018

2020 ) 

 טלפון/טלפון נייד  שם איש קשר 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 .יש להוסיף שורות ככל שנדרש



 הצהרת המציע:  

     

 טלפון   תפקיד   שם

     

 זהות/עוסק מורשה מס'   תאריך   חתימה וחותמת 

 

  



 אישור רו"ח על מחזור כספי - 'י מסמך

 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 מ "בע( 2008גת ) .ק מי תאגיד

 

 יאישור על מחזור כספ הנדון : 

 

״( מאשר  המציעאני הח״מ רואה חשבון __________________ של __________________ )להלן: ״

 : קמןבזאת כדל

 

  2019,    2018, בכל אחת מהשנים,  שמירה ואבטחההיקף המחזור הכספי המצטבר של המציע בתחום שירותי  

 __________ ₪.    -לא פחת מ  2020, 

 
 לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי המציע.  כמו כן  

 

 שם מלא ___________ 

 

 חתימה וחותמת ____________ 

 

 תאריך ______________ 

 

 _________________ כתובת 

 

 מס' טלפון __________________ 

     

 


