
  

 מענה לשאלות הבהרה ותיקונים למסמכי המכרז 
 190020מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט מס'  הנדון:

 
שינויים ובגרסאות נקיות ) ללא סימון שינויים(, המציעים מתבקשים להגיש למען הנוחות, מצורפים בזאת מסמכי ההזמנה והסכם המעודכנים, בגרסאות עם סימון 

 הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים.
 להלן תיקונים למסמכי המכרז :  .1

 בסעיף חלה טעות סופר, יעודכן לנוסח הבא : – 21.2מסמכי ההזמנה, סעיף  .1.1
 .לים "סה"כ לאמת מידה ציון מבדק"את המילים "סה"כ לאמת מידה איכות" יחליפו המי

 בסעיף חלה טעות סופר, יעודכן לנוסח הבא :  – 21.3מסמכי ההזמנה, סעיף  .1.2

 תהיה כדלקמן: המחיר הצעת לשקלול הנוסחה. ההזמנה בניקוד 50%. לקריטריון הצעת מחיר יינתן משקל של מחיר הצעת  

𝑝𝑖 =
𝑝𝑚𝑖𝑛 

𝑝𝑖1∗0.174+𝑝𝑖2∗0.477+𝑝𝑖3∗0.349
∗ 100  

 
 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  מכרזהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר  .2
 

סעיף  
 בהזמנה/הסכם

 תשובה שאלה

בהתאם להוראות חשכ"ל או נדרש  BTBמה לעניין תשלום מענק מצוינות, האם ישולם  להזמנה 13סעיף   .1

 לגלם במחיר שעת העבודה?

לקבלן הזוכה בחשבונית נפרדת  BTBהרכיבים מענק מצוינות ושי לחג ישולמו 

 .7.3.9.2מס'  תכ"םהוראת ב תעריפים הנקוביםב

 בהתאם לכך יחולו העדכונים/תוספות הבאות:

 בנוסח הבא: 15.1יתווסף למסמכי ההזמנה סעיף  .1
 בנוסף לרכיבי השכר הנוספים המפורטים בטבלה, ישולמו לספק" 
 BTB ושי לחג המשולמים לנותני  גם תשלומים בגין מענק מצוינות 
, בתעריפים הנקובים בהוראת תכ"ם מס' השירותים נשוא מכרז זה 

7.9.3.2.." 
 באופן הבא כך  להזמנה יעודכן 1בנספח ב 4לסעיף  dתת סעיף  .2

 שלאחר המילים ימי מילואים יתווספו המילים "חופשה, מענק 
 מצוינות, שי לחג "

 להסכם יעודכן באופן הבא כך שלאחר המילים חופשה  9.5סעיף  .3
 יתווספו המילים ", מענק מצוינות, שי לחג "

האם הגשת ההצעה מתבצעת באמצעות העלאת   -נבקש להבהיר את דרך הגשת ההצעה  להזמנה 18סעיף   .2

 האם יש צורך במסירה ידנית? גם וגם?  נספח ב' לתיבה הממוחשבת?

 להזמנה. 18.2לתיבת ההצעות המקוונת בלבד, כמפורט בסעיף ההצעה מוגשת 



  

 21.1סעיף   .3
 להזמנה

מדידת איכות חברה ביחס ללקוחות החברה אשר להם שטח דונמים גדול אינו מוכיח את 

 איכות החברה.

נבקש לשקול שינוי תנאי סף זה . אופציה אפשרית היקף מחזור פעילות שנתית מול אותו 

לשנה , מקסימום ניקוד מעל ₪  2,000,000 אחרונות מינימום שנים  3לקוח במשך 

 בשנה.₪  6,000,000

 

  .לא מקובל, אמת המידה תישאר בעינה

 9.6סעיף   .4
 להסכם

לאור הצורך לשלם שכר מידיי חודש אשר מהווה את עיקר עלות התמורה  -תנאי תשלום

 יום. 30 -נבקש לשנות את תנאי התשלום ל

 .מאושר

 להסכם לנוסח הבא :  9.6בהתאם לכך יעודכן סעיף 

 ."30" תשלום החשבוניות ייעשה בתנאי תשלום שוטף +

 24.1.6סעיף   .5
 להזמנה

נבקש להבהיר האם החפיפות ישולמו במלואן )כלומר לפי התמורה בגין שעת עבודה 

 בהתאם לתקן שביצע חפיפה(

 להזמנה. 1בנספח באכן, החפיפות ישולמו במלואן על פי תמחור הספק 

 24.2.3סעיף   .6
 להזמנה

, ובנוסף 06:00ועד  22:00מצוין כי בימים ב ו ד התקן הוא בין השעות  –לגבי מפעיל החניון 

עובדים בו זמנית או  2שעות". נבקש להבהיר האם מדובר ב  8משמרות בנות  2רשום "

 שנדרש תיקון בפירוט השעות

 

 

, קרי משמרת ראשונה 22:00עד  06:00בימים ב' וד' התקן הוא בין השעות 

, בכל משמרת נדרש 14:00-22:00ומשמרת שנייה בשעות  06:00-14:00בשעות 

 שומר אחד בלבד. 

 שעות נוספות ושבת נבקש לקבל הבהרה: להזמנה 1נספח ב  .7

 מלא בגין התמורה על שעות אלו? BTBהאם ישנו תשלום  -1

על פי התקינה יש מדיי יום שעה וחצי נוספות בלילה על פי חוק. האם גם שעה זו  -2

 ?BTBמשולמת 

 הזוכה לקבלן BTBהתוספת בגין שעות נוספות ושעות שבת תשולם  .1

 בהתאם לביצוע בפועל וללא תוספת רווח קבלני. באופן מלא

יתר השעות  ,במשמרת המבוצעת בלילה אכן, החל מהשעה השביעית .2

 לקבלן הזוכה. BTBתיחשבנה כשעות נוספות וישולמו 

 1לנספח ב 5סעיף   .8
 להזמנה

רכיבי הסוציאליות המוגדרים בטבלה מחושבים לפי שכר בסיס בלבד ללא חלפים 

 ,לדוגמא :

 ₪ . 32עבור שומר שער ראשי חמוש רמה א' שכר הבסיס הינו 

  1.48=  4.62%*32 –רכיב חופשה מוגדר על ידכם הינו 

 

בסיס לחישוב הכולל חלפי שכר ) שכר יסוד , חופשה, חגים, הבראה, מחלה( =  –צ"ל 

 לשעה.₪  1.7=  4.62%*  36.78

תחשיב הספק אינו נכון ומייצר כפל תשלומים. ככל שהעובד נטל יום חופשה 

במקום יום עבודה, יבצע המכון הפרשה גם בגין רכיב זה )כשעות עבודה לכל 

 . דבר ועניין(. הדברים נכונים גם לימי חגים, מחלה והבראה לצורך העניין



  

 תיקון זה צריך להיעשות בכלל הרכיבים בהתאם להגדרות חשכ"ל .

ורכיבים סוציאליים ישתנה ולא מכאן שלאחר שינוי רכיבי השכר סה"כ עלות שכר יסוד 

 לשעה כמצוין.₪  44.52יעמוד על 

 24.2.2סעיף   .9
 להזמנה

שומרים  2משמרות הכוונה ל 2שעות,  8זה  07-14שעות, 8.5משמרות בנות  2 ה -ימים א

 בו זמנית?

 ה המשמרות יהיו כמפורט להלן :-לגבי שומר אקדמיה, בימים א

, 22:30-07:00ומשמרת שנייה בשעות  14:00-22:30משמרת ראשונה בשעות 

 אחד בלבד. יובהר כי נדרש בכל משמרת שומר

 24.2.2סעיף   .10
 להזמנה

 בקטגוריה " חופשות בתי ספר חגים ושונות" 24.2.2העמודה בטבלה שבסעיף  חופשת בתי ספר חגים ושונות הכוונה גם לימי שבת?

 משמרות ביום. 3, 24/6עו במתכונת המשמרות יבוצ – אינה כוללת ימי שבת

תינתן לקבלן הזוכה  כמו כן, ייתכנו עבודות בשבת, במקרים חריגים עליהם

 הודעה מראש.

 

  24/7להזמנה באופן הבא כך שאת  24.2.2בהתאם לכך יעודכן סעיף 

 " 24/6יחליף 

 

 24.4.16סעיף   .11
 להזמנה

האם מדובר במחסן שקיים בשטחי האקדמיה או הכוונה למחסן של הספק,  "ציוד מחסן"

 ?קיים מחסן פיזי האם הספק יצטרך לשלם עבור ההשכרה ואם

בו יאוחסן הציוד וממנו המכון יהיה רשאי  הכוונה למחסן/חדר של הקבלן

לספק/למשוך ציוד עבור השומרים/מאבטחים המועסקים מטעם הקבלן הזוכה 

 לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

יובהר כי המחסן/חדר לא חייב להיות מוקצה אך ורק עבור המכון, ויכול לשמש 

הזוכה, והעיקר שבחדר יאוחסן כל הציוד הנדרש לקוחות נוספים של הקבלן 

 במסגרת השירותים נשוא מכרז זה.

 לא נדרש אימון ירי נוסף מעבר לריענון של קורס רמה א וקורס מוס"ח. האם הכוונה לאימון ירי בנוסף לריענון של קורס רמה א?  24.7.1סעיף   .12

 ענונים יושתו על הקבלן הזוכה.עלויות בגין הרי

 ענונים תהיה כנדרש בחוק ועל פי התכולות הנדרשות בחוק.הריתדירות 

 בהתאם לכך יתווספו הסעיף הבאים למסמכי ההזמנה :

. יובהר כי אימון הירי לא יבוא בנוסף לריענונים  24.7.1.6"סעיף  .1

 הנדרשים מעת לעת על פי חוק " 



  

. הקבלן הזוכה יבצע על חשבונו ריענון לקורס רמה א 24.7.2"סעיף  .2

מוס"ח כנדרש בחוק ועל פי התכולות הנדרשות בחוק, לנותני וקורס 

 השירותים נשוא מכרז זה."

 .B2Bנא לאשר שגמול בגין שעות נוספות ישולם לספק בשיטת  להסכם 2.7סעיף   .13

 

 מאושר. 

 . 7ראו תשובת המכון לשאלה מס' 

 4.15סעיף   .14
 להסכם

, כמפורט הוא עד כדי ביטול חלק מהתפקידיםהיקף הצמצום המקסימלי  נא להגדיר היקף צמצום מקסימלי .

 .4.15בסעיף 

 6.7סעיף   .15
 להסכם

 מאושר. .B2Bנא לאשר שגמול בגין נסיעות ישולם לספק בשיטת 

 6.22סעיף   .16
 להסכם

 מאושר. .B2Bנא לאשר שגמול בגין מענק מצויינות ישולם לספק בשיטת 

 .1ר' תשובת המכון לשאלה 

 6.23סעיף   .17
 להסכם

 מאושר. .B2Bנא לאשר שגמול בגין שי לחג פסח וראש השנה ישולם לספק בשיטת 

 .1ר' תשובת המכון לשאלה 

 לא רלוונטי. .נא לצרף טבלת וותק עובדים כללי  .18

 4.1.3סעיף   .19
 להזמנה

הוותק יהיו באופן רציף, והעיקר שחמש שנות יובהר כי אין דרישה שחמש שנות  ?4.1.3שנים של הוותק המבוקש בסעיף  5האם הכוונה בו זמנית או לאורך 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. 10הוותק הינם חלק מ

 18.2.16סעיף   .20
 להזמנה

עד למועד זה לא עברנו ביקורות חשכ"ל. האם זה ישפיע על הניקוד? האם ניתן להביא 

 מסמך מרו"ח החברה בעניין?

בגינו טרם פורסם ציון מבדק זכויות  אשר מציע" -להזמנה  21.2כמפורט בסעיף 

 מבדק ציון כאשר, בלבד ומחיר איכות המידה אמות פי על ייבחןעובדים, 

 ".במכרז האחרות המידה אמות בין יחסי באופן יוקצה במכרז עובדים זכויות

 .4ראו תשובת המכון לשאלה מס' מאושר,  ?30האם ניתן לשנות לשוטף +  להסכם 9.6סעיף   .21

 21.2סעיף   .22
 להזמנה

ככלל,  ציון  המבדק  כאמור  ניתן  רק  למציעים  העובדים  עם  משרדי  ממשלה,  לפיכך 

 מבוקש  כי  מציע  שקיים  ברשותו  ציון  כאמור  צריך  לקבל  עדיפות בדירוג .

כמו  כן , מציע  שאין  ברשותו ציון  כאמור  יצרף  מכתב הסבר  ,  מדוע  אין  ברשותו  ציון  

 ועדה  תשקול  האמור  במסגרת  שיקולי  האיכות .כאמור וה

אשר בגינו טרם פורסם ציון מבדק זכויות  מציע" -להזמנה  21.2כמפורט בסעיף 

 מבדק ציון כאשר, בלבד ומחיר איכות המידה אמות פי על ייבחןעובדים, 

 ".במכרז האחרות המידה אמות בין יחסי באופן יוקצה במכרז עובדים זכויות

 .18ראו תשובת המכון לשאלה מס'  מבוקש  לקבל  וותק  עובדים  על  פי  תפקידים ,  של  כ"א  הקיים  כיום. 24.1.1סעיף   .23

 יישאר כיום ישנה החרגה של השר לביטחון פנים, עד לסיום ההחרגה הנשק מה  שיטת  אחסון  הנשקים    המאושרת  ע"י  המשטרה למכון ?   .24

 בחזקת השומר/מאבטח.



  

-ו 24.4.9סעיפים   .25
24.4.12.3 

 להזמנה

הציוד אשר יסופק במסגרת מכרז זה  כל" –להזמנה  24.4.9כמפורט בסעיף  לא  ברור איזה  ציוד  עשוי  להישאר  בידי המכון  עם  סיום  ההתקשרות ?

כלי הנשק ,התחמושת,  בתום הסכם ההתקשרות מלבדיישאר בבעלות המכון 

 הטלפון הנייד והמערכת לבקרת שומרים" .

 מבוטל. 24.4.12.3סעיף 

 24.4.11סעיף   .26
 להזמנה

בדיקת  תקינות  נשק  מבוצעת   במסגרת  מוסדות  ההכשרה )  מטווחים ( באזרחות  אין  

מושג  נשק  מוסמך ,  נשק  שנבדק  במטווח  במסגרת  האימון  ונמצא תקין  ,  אזי  הוא  

במסגרת  חידוש  הרישיון  לחדר   תקין ) נוהג  זה מקובל  גם  על  משרד  לביטחון  פנים 

 הנשק (

 

 

בדיקת תקינות הנשק נערכת אחת לשנה ע" מדריך ירי מוסמך במסגרת 

 האימון.

 יעודכן לנוסח הבא : 24.4.11.2בהתאם לכך סעיף 

בשנה במסגרת אימון הכשרה  " בדיקת תקינות לנשקים תבוצע פעם אחת

 ע"י מדריך ירי מוסמך. תקופתי,

תאם בדיקת תקינות עם בית הספר להכשרה. עלות הבדיקה על הקבלן הזוכה ל

תושת על הקבלן הזוכה בלבד.. הקבלן הזוכה אחראי לתקן או להחליף כל 

 בדיקות במסגרת או זו תקינות בדיקת במסגרתתקלה או פגם אשר עולה 

 ".מידית בצורה אחרות שוטפות

 

 

 

 

 

 

27.  

 

 

 24.5סעיף 

 להזמנה

 

הדעת על  שעות  נוספות  הנובעות מהטיולים ו/או   יש לתת  את   -אבטחת  טיולים 

 תשלום  עבור  לינה  במידה  ויהיו  טיולים  עם  לינה .

 לא  ברור  מדוע  אין  רווח  קבלני   על  שרותי  סדרנות -סדרנות

 המכון לא יידרש לאבטחת טיולים .1

 לטובת שירותי הסדרנות יתווסף רווח קבלני.לבקשת הספק,  .2

 יעודכן באופן הבא : 24.5בהתאם לכך סעיף 

 " שירותי אבטחה לטיולים" ימחקו. -המילים "ליווי טיולים" ו

את המילים "וללא רווח קבלני" יחליפו המילים " בתוספת רווח קבלני, כפי 

 להזמנה " 1שתומחר בנספח ב

 בהתאם לפניית הספק.  1.37הבראה יתוקן ל –מרכיב עלות השכר  ₪  1.36ולא ₪   1.37הבראה  צריך  להיות   -מרכיבי עלות  שכר  להזמנה 14סעיף   .28



  

להזמנה במקומות  1בנספח ב 5בהתאם לכך תתוקן הטבלה שבסעיף 

 הרלוונטיים לכך.

 2.13סעיף   .29
 להסכם

היתר  לעבודה  במנוחה השבועית  מוגדר  בחוק  שעות  עבודה  ומנוחה לענף השמירה  )  

 בעל  תוקף(ואינו  היתר   1951היתר  משנת  

 ההיתר תקף.

 2.14סעיף   .30
 להסכם

 בסעיף מפורט שלא תתבצע עבודת נוער. אין  לאפשר  עבודת  נוער  בהסכם  -עבודת  נוער 

 4.15סעיף   .31
 להסכם

מבוקש  במקרים  של  ביטול  שרות  תינתן  הודעה  מוקדמת    -שינוי  היקף  השירותים  

 יום  לפחות .  35של  

 מאושר.

 יעודכן באופן הבא : 4.15סעיף בהתאם לכך 

 לאחר המילים "לרבות ביטולם של איזה מסוגי התפקידים ו/או השירותים.

יתווספו המילים הבאות " מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של ביטול 

 ימים לפחות. " 35שירות/תפקיד מסוים תינתן לספק הודעה מוקדמת של 

 6.22.1סעיף   .32
 להסכם

   .  1' תשובת המכון לשאלה מס' ר בטבלת  התמחור  מענק  מצוינות  לעגן

 6.22.1.3סעיף   .33
 להסכם

נהוג  לתת  שי  בהתאם  לענף  השמירה  או  לקבוע  סכום  מיטיב מראש שניתן    -שי  לחג 

 לתמחור
  .  1' תשובת המכון לשאלה מס' ר

חברתנו  לא  מפיקה  חשבוניות  עסקה ,  במקום  חשבונית  עסקה  יבוא  טבלת  נתונים ,   להסכם 9.5סעיף   .34

 רק  חשבוניות  מס.

במקום חשבונית לקבלן הזוכה להפיק טבלת נתונים  מאושר, תינתן אופציה

 עסקה.

 להסכם יעודכנו באופן הבא : 9.5-ו 9.4בהתאם לכך סעיפים 

בכל מקום לאחר המילים "חשבוניות עסקה" יתווספו המילים "/טבלאות 

 נתונים"

 
 

 בכבוד רב,       
 המכון הלאומי למצוינות בספורט. מכון וינגייט    


