
 

 25/5/2020                   15/2020לכבוד משתתפי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

 למתן שירותי מוקד ביטחון וסיור 15/2020מכרז פומבי מס' 

  ומענה לשאלות הבהרה  , דחיית מועדיםובתנאי המכרז דרישות סףבהודעה בדבר תיקון 

להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שנתקבלו אצלה כמו גם הבהרות באשר לשינויים יזומים 
  מצד המועצה בהוראות המכרז השונות, וזאת בנוסף לשינויים בהודעה הקודמת שפרסמה המועצה. 

ים ובמתקני המועצה החליטה על ביטולה של האופציה למתן שירותי סיור יזום/שוטף ביישוב
ובשים לב להחלטות אחרות שהתקבלו במועצה ביחס למכרז  המועצה במכרז שבנדון. אי לכך

 וביתר תנאי המכרז וההתקשרות כמפורט להלן. יחולו שינויים בתנאי הסף שבנדון,

, עד 15/6/2020, ליום שני –המועד האחרון להגשת הצעות נדחה  .1
 . 15:00 השעה

 

  – עדכון דרישות סף .2

הגשת צורך ב איןתנאי הסף מבוטל ו מודגש כילהוראות למשתתפים.  3.2ימחק סעיף  .2.1
   .1996-לפי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, תשנ"ורישיון "קבלן שירות" 

 ,מודגש כי תנאי הסף מבוטלסעיפיו. -להוראות למשתתפים, על כל תתי 3.7ימחק סעיף  .2.2
צורך בהגשת  ואיןלמכרז  2צורך בהגשת תצהיר קיום זכויות עובדים שבנספח ב' אין

 .אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה

  –עדכונים נוספים במסמכי המכרז  .3

אופציה למתן הוראה בדבר המבוטלת המובהר כי להוראות למשתתפים.  2.1.3ימחק סעיף  .3.1
 . מכרז שבנדוןשירותי סיור יזום/שוטף ביישובים ובמתקני המועצה ב

מבלי לגרוע מהאמור... מסמכים להוראות למשתתפים )" 2.3בסעיף  2תימחק פסקה  .3.2
 (.".בסיסיים לעניין זה

 .)א( למכרז2צורך בהגשת נספח ב' אין מודגש כילהוראות למשתתפים.  4.4ימחק סעיף  .3.3

לדרוש את הארכת  המועצה רשאית: ")א( ובו יירשם5.3סעיף  יתווסף 5.3לאחר סעיף  .3.4
 םלעשות כן על חשבונ יםחייב יום והמציעים 60תוקף הערבות/שיק בפרק זמן נוסף של עד 

שתף פעולה ו/או לא האריך את שסירב ל ציע. מלפני פקיעת תוקף הערבות/שיק
והמועצה רשאית לחלט את  תיפסל הצעתו -לפי דרישת המועצה  השיק/ערבותו

הארכת תוקף גם משמעה  שיק/הארכת תוקף הערבות. רם פקיעתםטהערבות/שיק שבידה 
 "ההצעה.

בנוסף, המועצה שומרת על זכותה... להוראות למשתתפים )" 6.1בסעיף  6פסקה תימחק  .3.5
  (. "לפי צרכי המועצה מעת לעת

" "יירשם במקום נקודות 80בכל מקום בו נרשם " –להוראות למשתתפים  12.1.1סעיף  .3.6
 ". נקודות 90זאת "



צורך להגיש הצעת מחיר לרכיב  איןמודגש כי להוראות למשתתפים.   12.1.3ימחק סעיף  .3.7
רכיב זה לא ישוקלל לצורך בחירת ההצעה הטובה ביותר  שירות סיום יזום/שוטף,

 והמועצה תתעלם מכל הצעה שתוגש ברכיב זה. 

 להוראות למשתתפים.  15.12, 15.11, 15.7, 15.6, 15.4ימחקו סעיפים  .3.8

ו/או שירותי סיור ואבטחה להסכם ימחקו המילים " 3.1שבסעיף  2בפסקה  .3.9
 ".יזומים/שוטפים

ככל שהמועצה תבחר לממש את האופציה, עבור שירותי להסכם )" 6.1.3ימחק סעיף  .3.10
 ."(מ"סיור... ללא מע

סעיפיו. מובהר כי לא תחול הצמדת מחירים במסגרת -להסכם, על כל תתי 6.10ימחק סעיף  .3.11
 ההתקשרות. 

מובהר ". להסכם הרלוונטיות 4נספח א'להסכם ימחקו המילים " 8.2שבסעיף  2בפסקה  .3.12
 זה.  ףכי לא יחול שינוי ביתר ההוראה שבסעי

 סעיפיו. -להסכם ימחק על כל תתי 9סעיף  .3.13

לרבות , ..."(איחור/אי התייצבות)"להסכם  17.2סעיף טבלה שבאחרונה בהורה תימחק הש .3.14
 הפיצוי המוסכם ביחס להפרה זו. 

 . 3נספח א' –למפרט הטכני הכללי  3ימחק סעיף  .3.15

וכל סייר ימחקו בשורה הראשונה המילים " – 3נספח א' –למפרט הטכני הכללי  11בסעיף  .3.16
 ". שיבצע סיורים יזומים במועצה )ככל שאפשרות זו תמומש על ידי המועצה(

 .3נספח א' –למפרט הטכני הכללי  18ימחק סעיף  .3.17

)וככל ימחקו בשורה הראשונה המילים " – 3נספח א' – למפרט הטכני הכללי 19בסעיף  .3.18
 ".(גם הסיור היזום –שתמומש האופציה 

 למכרז.  )א(6, ב'6, ב')א(2, ב'2, ב'4א' יםנספח וימחק .3.19

ימחק רכיב ההצעה בשורה השלישית  –נספח ה'  –לכתב הצעה והתחייבות  14בסעיף  .3.20
 .והצעת מחיר לשעת עבודה לטבלה בעניין שירות סיור יזום/שוטף )מאבטח+ ניידת(

יב צורך להגיש הצעה לרכיב זה והמועצה תתעלם מכל הצעה שתוגש ברכ איןמודגש כי 
 זה. 

**המחיר המוצע כולל את כל... בנוסף, בפסקה השלישית מתחת לטבלה תמחק ההערה "
ו/או שימוש ", ובפסקה השישית מתחת לטבלה ימחקו המילים "לאחר הנקודה העשרונית

 ".יזומים בתחומהבסיורים 
  



  –להלן מענה לשאלות הבהרה  .4

 מספר

 שאלה

 מספר

 סעיף
 שאלת הבהרה

 תשובות הבהרה

 –המציע בעל רישיון "קבלן שירות"  3.2  .1
לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

 כוח אדם.
 

האם דרישת סף זו הינה חובה ? היות 
ואנחנו מעסיקים ישירות את עובדינו 

ללא קבלני כוח שנים (  35 –)מזה כ 
 אדם לכן אין ברשותנו רישיון מסוג זה

הדרישה בוטלה. ראו סעיפים 
  .לעיל במסמך זה 2+3

  

כי על המציע  3.4מוזכר בסעיף קטן  3.4  .2
במועד ההגשה יש למציע  להצהיר כי :

 מנויים. 10,000לפחות 
 

 השאלה :
האם מדובר בטעות סופר או שאכן 

המוקד זוהי דרישת סף ? רוב חברות 
בארץ אינן מגיעות לכמות מנויים 

 שכזאת

בהתאם להודעה על עדכון 
תנאי סף במכרז מיום 

, עודכן תנאי הסף 7/5/2020
 כדלקמן:

לדרישות הסף  3.4סעיף 
עודכן, להלן נוסח מעודכן של 

  –הסעיף 

. " במועד הגשת ההצעות 3.4
למכרז זה למציע יש לפחות 

לקוחות מנויים  2,000
ירותי מוקד המקבלים ממנו ש

 אבטחה ומיגון.

המציע יפרט את מספר 
לקוחותיו המנויים בתצהיר 

 מתוקן 1ב'הרצ"ב כנספח 
 למכרז.

לאור העובדה כי המדובר במכרז  3.2  .3
לאספקת שירותי סיור שאינם שירותי 
אבטחה סטטיים, ע"פ הנחיית משרד 

העבודה אין צורך ברישיון קבלן שירות 
הסיור בתחום השמירה שכן פעילות 

 –איננה נכללת בתוספת השנייה לחוק 
 מצב אישור משרד העבודה בעניין.

להציג  נא הבהירו / בטלו החובה
רישיון קבלן שירות לשירותים נשוא 

 מכרז זה.

 לעיל.  1ראו מענה לשאלה 

נא  –מוקד פריצה ומיגון רמה א  3.5.1  .4
הבהירו לאיזה אישור משטרת ישראל 

תצרפו הנכם מתכוונים? נשמח אם 
 דוגמא מתאימה.

 .אישור לפי פריט הרישוי

על עובדי הסיור לא חל כיום צו הרחבה  8סעיף   .5
כלשהו. מדוע הנכם מבקשים לבצע 

הפרשות של עובדי ענף השמירה? 
 מדובר בעובדי סיור ולא שמירה.

אינו מתייחס לחוזה  8סעיף 
 להפרשות לפי ענף שמירה

, אלא מחייב קיום כל דווקא
לפי  הרלוונטיותההוראות 

הדין והוראות רשות 
 מוסמכת. 

לא מדובר בעבודת שמירה. ראו  –שוב  2סעיף   .6
 לעיל. נא הבהירו 1שאלה מס' 

 .1ראו מענה לשאלה 



לקוחות  10,000תנאי סף )לפחות  3.4  .7
 2מנויים( מגביל את כל הענף למעט 

חברות בכל הארץ האם ניתן לשנות 
מנת ( על 300-500ולהוריד את הרף )

 שיותר חברות יכלו להשתתף במכרז.

 לעיל. 2ראה תשובה לשאלה 

  מפרט טכני 1.3 -סעיף  3נספח א 1.3  .8

"שירות טכני מלא עבור  -מצוין כי 
המערכות הקיימות וכן למערכות 

ככל שיתווספו  -עם/ללא מצלמות
בעתיד והמועצה תעבירן לאחריות 

  הקבלן., כולל חלפים וסוללות גיבוי."

מדובר על אותן מערכות . האם 1
 ?13/2020ממכרז 

. האם מחיר המנוי צריך לכלול את 2
 השרות הטכני ?

. הכוונה ליחידות הקצה של 1
המוקד המחוברות באתר 

 .הלקוח ומשדרות למוקד

. תחזוקת ציוד הקצה של 2
המוקד הינה באחריות הספק 
והמחיר כלול במחיר המנוי 

 .החודשי

 : 11.1סעיף  11.1  .9

נבקש למחוק את  – 2שורה  .1
המילים "ובעלת מוניטין" 

ולהחליפם במילים "ומורשית 
 כדין".

נבקש למחוק את  – 2שורה  .2
המילה "מהם" ולהחליפה במילים 

 "מאישור הביטוח".
 

 

 .הבקשה נדחית

 

 .הבקשה נדחית

10.  11.3 
 : 11.3סעיף 

נבקש למחוק את המילים  - 3שורה  .1
"ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

שצורף למסמכי המכרז המדויק 
ואי המצאתו" ולהחליפם במילים 

 "ואי המצאת אישור הביטוח"
. 

נבקש שיתווספו המילים  –בסיפא  .2
"על אף האמור בסעיף זה, אי 
המצאת אישור הביטוח לא תהווה 
הפרה יסודית, אלא לאחר שחלפו 

יום ממועד בקשת המועצה  14
בכתב להמצאת אישור עריכת 

 הביטוח כאמור".

 

 .נדחיתהבקשה 

 

 

 .הבקשה נדחית

11.  12.1 
 :12.1סעיף 

נבקש למחוק את המילה  - 1שורה  .1
 "לבטח" ולחליפה במילה "לערוך".

 
נבקש למחוק את  – 1שורה  .2

המילים "עצמו, עובדיו, מועסקיו, 
 המזמינה וכל אדם אחר בכל".

 
נבקש למחוק את  – 2שורה  .3

המילים "הדרושים וכנגד כל 
 הסיכונים המקובלים כדי לכסות
את האחריות המוטלת עליו לפי 
החוזה" ולהחליפם במילים 

אישור  –"כנדרש בנספח ג' 
 הביטוח".

 

 .הבקשה נדחית

 

 .הבקשה נדחית

 

 .הבקשה נתקבלה



12.  12.3 
לאחר המילים  – 1: שורה 12.3סעיף 

"מתחייב לקיים" נבקש שיתווספו 
 המילים "בתום לב".

 

 .הבקשה נדחית

13.  12.4 
החל : נבקש למחוק 12.4סעיף 

מהמילים "ועל הקבלן לשקול את ... 
קיום הביטוחים" ולהחליפם במילים 
"ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 
כלפי המזמינה בכל הקשור לביטוחי 

 הקבלן".

 

 .הבקשה נדחית

14.  12.5 
 :12.5סעיף 

נבקש למחוק את  – 1שורה  .1
המילים "שנה בשנה" ולהחליפם 
במילים "תקופת ביטוח ולדרישת 

 המזמינה".
 

נבקש לאחר המילים  – 4שורה  .2
"פוליסת אחריות" שתתווסף 

 המילה "מקצועית".
  

נבקש למחוק את  – 4שורה  .3
המילים "כל עוד קיימת לו 
אחריות עפ"י דין" ולהחליפם 
במילים "למשך תקופה נוספת של 

חודשים ממועד סיום  24
 ההסכם".

 

 .הבקשה נדחית

 

 

 .הבקשה נדחית

 

 .הבקשה נדחית

 צד ג'  .15
  –צד שלישי 

נבקש להחליף  –גבולות אחריות  .1
לגבול אחריות של ₪  5,000,000 -מ

1,000,000 .$ 
 

 
 
 
 

נבקש למחוק את הקודים:  .2
 .304ולהחליף בקוד  309,312,318

 

אנו נקבל גם סכומי ביטוח 
בפוליסות הביטוח של  .כאלה

החברות הישראליות 
המחירים מצוינים רק 

 .בשקלים

 

 .הבקשה נתקבלה

אחריות   .16
 מעבידים

  –אחריות מעבידים 
 -נבקש להחליף מ –גבולות אחריות  .1

₪  17,000,000 -למקרה ו₪  6,000,000
$  5,000,000לתקופה לגבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה.
 
]לא רלוונטי  315. נבקש למחוק קוד 2

 במעבידים[.

 

אנו נקבל גם . הבקשה נתקבלה
 .את סכום הביטוח המצוין

 

 .נתקבלההבקשה 

אחריות   .17
 מקצועית

  –אחריות מקצועית 
 -נבקש להחליף מ –.גבולות אחריות 1

לגבול אחריות של ₪  1,000,000
500,000 .$ 

  
 .302. נבקש למחוק קוד 2

 

אנו נקבל גם את סכום 
 .הביטוח הזה

 

 .הבקשה נדחית



ביטול/שינוי   .18
 הפוליסה

נבקש להחליף  –ביטול/שינוי הפוליסה 
 יום. 30 -יום ב 60

 

 .הבקשה נדחית

למכרז  3.2סעיף  – רישיון קבלן שירות 3.2  .19
(: על פי דרישות המכרז, החברה 3)עמוד 

נדרשת להחזיק רישיון קבלן שירות. 
בהקשר זה אנו מבקשים להבהיר כי  
החברה אינה עוסקת במתן שירותי 
שמירה ואבטחה ולפיכך אינה נדרשת 
להחזיק ברישיון קבלן שירות בתחום 
השמירה. בהתאם יש להעביר למזמין 

דלקמן: "המציע את שאלת ההבהרה כ
מבקש להבהיר כי אינו עוסק במתן 
שירותי אבטחה ושמירה ולפיכך אינו 
מהווה קבלן שירות כהגדרתו בחוק 
העסקת עובדים באמצעות קבלני כח 

ועל כן אינו נדרש  1996-אדם תשנ"ו
להחזיק רישיון קבלן שירות בתחום 
השמירה. עמדה זו, בה מחזיקה גם 
"עמותת ארגון חברות המוקד 

שראל", התקבלה גם על ידי משרד בי
הכלכלה ואושרה על ידו במכתב מיום 

. מכתבו של ב"כ עמותת 5.6.2012
המוקדים ואישור משרד הכלכלה 

 מצורפים בהתאם. 

 . 1ראו מענה לשאלה מס' 

( 14)עמוד  5.6סעיף  -פיקוח על העבודות 5.6  .20
להסכם, בשורה הראשונה, אחרי 
המילה "מאחריותו" נבקש להוסיף את 

 המילים "על פי דין". 

הבקשה נדחית. מדובר 
 באחריות לפי החוזה. 

 8.2סעיף  -שמירה על זכויות עובדים  8.2  .21
: 4להסכם ונספח א' 9(, סעיף 16)עמוד 

נבקש לציין כי הוראות צו ההרחבה 
השמירה אינן חלות על חברות בענף 

 .המוקד

. כן ראו 5ראו מענה לשאלה 
 .למסמך זה לעיל 2+3סעיפים 

 13.1סעיף  - הסבת/המחאת ההסכם 13.1  .22
( להסכם: נבקש להוסיף 18)עמוד 

בסיפא: "או למעט לחברות קשורות 
 מקבוצת הקבלן".

הבקשה נדחית. על הקבלן 
לפנות ולקבל את הסכמת 
המועצה מראש ובכתב בכל 

 מקרה. 

( להסכם, בשורה 18)עמוד  11.1סעיף  11.1  .23
הראשונה אחרי המילים: "הקבלן יהיה 
אחראי" נבקש להוסיף את המילים: 

 "על פי דין". 

 .הבקשה נדחית

( להסכם, נבקש 18)עמוד  11.2סעיף  11.2  .24
המילים: "מיד עם דרישתו להחליף את 

הראשונה לעשות כן במלוא הסכום 
ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר 
לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל 
ההוצאות עלול לשאת בהן בקשר 
לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק 
כאמור" במילים: "ובלבד שהתקבלה 

 הכרעה שיפוטית שלא עוכב ביצועה". 

 .הבקשה נדחית



( להסכם, בשורה 18)עמוד  11.3סעיף  11.3  .25
הראשונה אחרי המילה: "אחריות" 
נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". 
כמו כן, בשורה השביעית בסיפא, נבקש 
להוסיף את המילים: "עם קבלת 
הכרעה שיפוטית שלא עוכב ביצועה". 
בנוסף, בשורה השמינית נבקש למחוק 
את המילים "לחלוטין ומראש", 

בשורה העשירית נבקש להוסיף ו
בסיפא: "למעט ממקרים שינבעו 

 כתוצאה מזדון, חבלה או כוח עליון."

 .הבקשה נדחית

( להסכם, בשורה 18)עמוד  11.4סעיף  11.4  .26
השלישית נבקש להוסיף בסיפא: 
"ובלבד שהתקבלה הכרעה שיפוטית 

 שלא עוכב ביצועה". 

 

 .הבקשה נדחית

בקשה להוספת   .27
 סעיף

לחוזה:  11.5נבקש להוסיף את סעיף 
"במקרה שתקום חבות כספית מצד 
הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו 
יחויב הקבלן על עם סכום כולל ומצטבר 
של ממוצע דמי המנוי החודשי ששילם 
או היה אמור לשלם המזמין בשלושת 
החודשים האחרונים קודם לאירוע בגין 

. 60 אותו אתר בו איזרע הנזק, כפול
פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת 
החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות 
הקבלן לנזק. מובהר כי סעיף זה הינו 

 סעיף יסודי בחוזה זה." 

 

 .הבקשה נדחית

( להסכם, בשורה 19)עמוד  16.1סעיף  16.1  .28
הראשונה נבקש למחוק את המילה 
"שלדעתה", בשורה השניה נבקש 

או כל למחוק את המילים "כל הסכם 
דין". בנוסף נבקש להחליף את המילים 
"או בשל כל סיבה רלוונטית אחרת" 
במילים:" ובלבד שהתקבלה הכרעה 
שיפוטית שלא עוכב ביצועה".  בנוסף 
נבקש להוסיף סיפא: "ובלבד שנתן 

ימי עסקים  7לקבלן התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן 

 כל הפרה בגינה נדרש הקיזוז".

 .הבקשה נדחית

( להסכם,  נבקש 19)עמוד  16.2סעיף  16.2  .29
למחוק את הסעיף כולו או לכל הפחות 
להוסיף בסיפא: "והכל בלבד שניתנה 

ימי עסקים  7לקבלן התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן 

 כל הפרה בגינה נדרש העיכוב". 

 

 

 

 .הבקשה נדחית



( להסכם: נבקש 21)עמוד  19.2.5סעיף  19.2.5  .30
להוסיף בסיפא: "ובלבד שנתן לקבלן 

ימי עסקים  7התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות להביא 

 עמדתו בעניין". 

 .הבקשה נדחית

( להסכם: נבקש 21)עמוד  19.2.8סעיף  19.2.8  .31
להוסיף בסיפא: "ובלבד שנתן לקבלן 

ימי עסקים  7התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות להביא 

 עמדתו בעניין". 

 .הבקשה נדחית

( להסכם: נבקש 21)עמוד  19.2.10סעיף  19.2.10  .32
להוסיף בסיפא: "ובלבד שנתן לקבלן 

ימי עסקים  7התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות להביא 

 עמדתו בעניין או לתיקון ההפרה". 

 .הבקשה נדחית

בקשה להוספה   .33
 להסכם

נבקש להוסיף להסכם  - חשבונות
שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח 
להלן: "המועצה מצהירה כי היא 
מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות 
מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין 
היתר, באמצעים דיגיטליים. המועצה 
תוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה 
שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, 

ת הודעות בין באחת מהדרכים לשליח
 הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."

 .מקובל

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת 
 המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. עלהצעתו. 

 

 אבוחצירה עינבעו"ד       

 חוזים ומכרזים  מנהלת מחלקת

 מועצה אזורית חבל מודיעין    
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