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 201900מס' שמירה ואבטחה למכון וינגייט פומבי למתן שירותי מכרז  – פרוטוקול סיור מציעים

 משתתפים : 

 ח.פ שם החברה #

 510421027 מודיעין אזרחי בע"מ 1

 511132060 בע"מ רעם בטחון בינלאומי 2

 511877920 בע"מ (1993)ביטחון רשף 3

 513274951 אבטחה בע"מפירסט עוז  4

 512533423 אבטחה ושמירה בע"מ 1997מוקד אמון סביון  5

 511693103 רשת בטחון בע"מ  6

 511635625 אם סער ביטחון בע"מ .אנד. טי 7

 512926866 מטאור אבטחה בע"מ  8

 511353229 מוקד אבטחה ושירותים בע"מ .א 9

 512592593 ים בטחון בע"מ נוף 10

 511417156 ( בע"מ1989) ביטחון – בן 11

 511693913 ומיגון אלקטרוני בע"מ כפיר ביטחון 12

 514149517 בע"מ צוות שגיא 13

 510802325 .מי.ש.ב שרותים בע"מע 14

 511098758 אמנור קיסריה שירותי אבטחה ומוקד בע"מ 15

 511514101 בע"מ 3צוות  16

 513770917 טופ קוואליטי סוליושנס )טי.קיו.אס.( בע"מ 17
 

 6' ההתקיים ביום  ,190020שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס' המציעים למכרז למתן סיור  .1

 .10:00בשעה  2019,ליוני

 בוצע רישום של הנוכחים בסיור המציעים. .2

 גיא רהבי. – ב"ט המכוןקעמוס ברדה ,  –, עורך המכרז נציגי מכון וינגייטבסיור נכחו:  .3

 הוצגה בפני המציעים מצגת על הפרטים המסחריים של המכרז ובהם :  .4

  -תזכורת עבור המועדים בהזמנה   -

 המועד אירוע

 12:00בשעה  2019ליוני,  12יום ד'  המועד האחרון להרשמה לתיבת הצעות לטובת הגשת שאלות הבהרה

 12:00בשעה  2019ליוני, 13יום ה'  הבהרה מטעם המציעיםהמועד האחרון להגשת שאלות 

 12:00בשעה  2019ליוני,  25יום ג'  המועד האחרון להרשמה לתיבת ההצעות המקוונת

 12:00בשעה  2019ליוני,  26יום ד'  המועד האחרון להגשת הצעות במענה להזמנה

 

 הסבר על תיבת ההצעות המקוונת ואופן הגשת המכרז והערבות. -

 הסבר על אופן הגשת הצעת המחיר : -

 .שומר שער ראשי, שומר אקדמיה ומפעיל חניון)אופציונאלי( –תעריף שעתי עבור המקצועות  – 1נספח ב
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כמו כן הוסבר למציעים כי עלויות בגין שעות נוספות, נסיעות, גמל עבור נסיעות ימי מחלה, ימי מילואים 

לצורך מתן השירותים נשוא המכרז ולכן אין הם  1ב ישולמו בנוסף לתמורה המבוקשת על ידם בנספח

 נדרשים לגלם עלויות אלו בהצעתם.

 איכות, ציון מבדק והצעת מחיר. –הסבר על אופן בחירת ההצעה הזוכה והחלוקה של אמות המידה  -

 תקופת ההתקשרות. -

 הגשת המכרז ומילוי מסמכי המכרז. הנחיות כלליות לאופן -

 .ותכולת העבודה נתן דגשים מקצועיים לביצוע השירותים נשוא המכרז"ט המכון במכון וקבוצע סיור רגלי ב .5

כי כל מענה לשאלות שניתן במהלך הסיור בע"פ אינו מחייב את המכון. רק חומר שיצא במסגרת  הובהר .6

 פרוטוקול הספקים ומענה לשאלות ההבהרה, ע"י נציג המכון יהיה מחייב.

 .ההצעה ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו למסמכיפרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד  .7

 

 

 

 שם המציע __________________

 חתימה וחותמת_______________


