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 לאספקת שירותי שמירה ואבטחה 3/2021מכרז פומבי מס'  

 כללי .  1

לאספקת שירותי שמירה "( מזמינה בזה הצעות  החברה( בע"מ  )להלן: "2008מי קרית גת ) 1.1
ואבטחה במתקני התאגיד, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז  

החוזה   להוראות  ובהתאם  בכלל,  נספחיוזה  על  מסמכי המצורף  והוראות  לתנאי  בהתאם   ,
 "(. השירותים המכרז )להלן: "

השירותים יבוצעו על ידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז והוראות ההסכם המצורף, שייחתם   1.2
   .בין החברה לבין הקבלן הזוכה, על נספחיו

תקופת  כת  נתונה האפשרות להאר  . לחברהחודשים  12לתקופה של    ההתקשרות הינהתקופת   1.3
   .חודשים כל אחת, סה"כ עד חמש שנים 12לארבע תקופות נוספות של  ההתקשרות

נספחיו   1.4 על  וחוזה ההתקשרות  עפ"י תנאי המכרז  יהיו  הזוכה במכרז  עם  תנאי ההתקשרות 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 תנאי סף להשתתפות במכרז  . 2
 

האחרון   רשאים 2.1 במועד  בהם,  שמתקיימים  מי  ורק  אך  הצעות  ולהגיש  במכרז  להשתתף 
 להגשת ההצעות למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:  

 הינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  המציע 2.1.1

  אינו   מציע  וכי  תאגידים  למספר  משותפת  הצעה  להגיש   ניתן  לא  כי,  בזאת  מובהר
או /ו  ניסיון:  כגון,  אחר  תאגיד  של  נתונים  הצעתו  במסגרת  לעצמו  סלייח  יכול

 .אחר פרט כלאו /ו כספי מחזור
, לקיום  לפחות  2015משרד המשפטים בתוקף, ברציפות, משנת    שלשיון  יבעל ר 2.1.2

 .  1972 –שירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 

שירות    לפעולרישיון    ובעל,  האבטחה  בענף  שירות  קבלןהינו    המציע 2.1.3 כקבלן 
 -עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו    העסקתמתוקף חוק    האבטחהבתחום  

1996 . 

 לצרף  המציע  לע.  בישראל  האבטחה  חברות  של  הארצי  בארגון  חבר  המציע 2.1.4
 . למכרז להצעתו בתוקף בארגון חברות אישור

וטלפוניה במרחק שלא    מזכירה ,  משרד  שירותי  הכולל,  פעיל  סניף  מפעיל  המציע 2.1.5
 .גת קריית מהעיר( אווירי"מ )קו ק 20יעלה על 

זמנית(,    עובדים  40,  2015-2020שנים  מה  אחת  בכלהעסיק    המציע 2.1.6 )בו  לפחות 
  וכן   בחוק  הקבוע  המינימום  שכר  לפחות  שולם  ידו  על  שהועסקו  העובדים  ולכל

,  ההרחבה  צווי,  העבודה  חוקי  מהוראות  כמתחייב  וההפרשות  התשלומים  כל
 .השמירה לענף הרלבנטיים הקיבוציים וההסכמים, הכללי החשב הוראות

,  לפחות  ציבוריים  גופים  2  –ל    ואבטחה  שמירה  שירותי סיפק    או  מספק  המציע 2.1.7
)  3  -  ב  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו(  2017-2020השנים האחרונות 

 . בחודש"מ( מע כולל לא)  150,000 –ובהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ 

  , ממשלה  משרדי,  מקומיות  רשויות   -  זה  סעיף  לעניין"  ציבוריים  גופים"
  המחויב  גוף  וכל  וביוב   מים  תאגידי,  עירוניים  תאגידים,  ממשלתיים  תאגידים

 .דין פי על מכרז בעריכת
 

, בסך של לפחות  ואבטחה שמירהמחזור עסקי בתחום שירותי  למציע 2.1.8
,  2015אחת מהשנים  בכלמע"מ,  כולל לא לשנה(  שקלים)מיליון  ₪ 1,000,000



 
 וכן לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי המציע.  2020, 2019,2018, 2017, 2016

גופים   2.1.9 עסקאות  חוק  פי  על  הנדרשים  האישורים  כל  את  להמציא  המציע  על 
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת  

זרים(, התשל"ו  וכן תצהיר1976-עובדים  בנוסח   יםומאומת  מיםחתו  ים,  כדין 
 .מכרזהמצורף ל

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עורך  2.1.10
לפגוע בתפקודו ככל שיזכה   ותתביעות העלול  נגדודין, כי לא מתנהלות  

בנוסח  פירוק  ו/או  רגל  פשיטת  בהליכי  נמצא  אינו  הוא  וכי  במכרז, 
 מכרז .   ה מסמכיהמצורף ל

 .כחוק במקור מס וניכוי ספרים ניהול על וראיש להצעתו לצרף  המציע על 2.1.11

 ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.   ולהצעת ףאשר ציר מציע 2.1.12

 . מציעים בסיור השתתף המציע 2.1.13

 
, תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד יובהר

 מהתנאים, תיפסל על הסף. 
 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, 
 יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין מפורשות אחרת. 

 
 מציעים ומפגש   מסמכי המכרז קבלת . 3

   gat.co.il-.meihttp://wwwניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד: 
 

 . המציעיםשתתפו במפגש י מסמכי המכרז יימסרו למשתתפים ש  
 
   מציעיםמפגש  . 4

  5, שדרות לכיש  החברהבחדר הישיבות שבמשרדי    10:00בשעה    13/06/21ביום  יתקיים    המציעיםמפגש   
 ההשתתפות במפגש הינה חובה.  קרית גת.

 

 ערבות  . 5

של    )אוטונומית( בסכום  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעה  יצרף  להוראות   25,000המציע  ₪, בהתאם 

 מסמכי המכרז.  

 
 הגשת ההצעה .   6

כל   בצירוף  ההצעה,  הנדרשים, את  המכרזים    המסמכים  לתיבת  להגיש  מיום  יש  יאוחר  לא  עד 
   קרית גת.  5, שדרות לכיש החברהבדיוק, בתיבת המכרזים שבמשרדי  12:00בשעה    13/07/2021

 .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון כלל 
 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
 

 במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז. 
 
 

 בכבוד רב,            
 

 אוריאל טרמצ'י , מנכ"ל 
 ( בע"מ 2008גת ) ק. מי                                                                                                           
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