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 מחלקת מכרזים
 

 4.4.1.: תאריך                                                                                                                           
 
 

 למתן שירותי אבטחה  112.1.מכרז פומבי 
 במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 
 

 3הבהרה מס' 
 

 רה נוספות4לא תישלחנה תשובות הבה 4.

 אחריות בנזיקין  - 2.פסקה תחת  ,הננו להוסיף להסכם –" 691.-"חוק השומרים, התשכ"ז  14

     "מוסכם כי זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים מעוגנות כולן בהסכם זה  -  24.41.סעיף        

               יחולו על ההתקשרות  691.-ומוסכם במפורש כי הוראות חוק השומרים, התשכ"ז       

      הננו להדגיש כי על המאבטחים לשמור מפני פריצות וגניבות  הנוצרת מכוח הסכם זה"4      

  רכוש מתוך המכללה4 זאת מבלי לגרוע מהנכתב בהסכם ובנספחיו4         

 להסכם: הסעיף נשאר בעינו4 2.בסעיף  34

פקח סניף החברה יוכל יצויד ע"י הקבלן ברכב, כמ –להסכם: מפקח מטעם הקבלן"  9סעיף  4.

 לעסוק גם בפעילויות אחרות שאינן קשורות רק למכללה4

 לגבי לחצנים וסיורית4 –נספח ה' המצורף להסכם  14

 במכללה קיימת מערכת לחצנים משלה, על הקבלן להביא עמו את הסיורית בלבד4 הסיורית    

 חוזרת לקבלן4שייכת לקבלן ואחזקתה על חשבונו4 בתום תקופת ההתקשרות הסיורית     

 הלחצנים ומערכת התקשורת שייכים למכללה ואחזקתם תהיה על חשבון המכללה4    

 ההתקשרות בין הלחצנים למוקד באחריות הקבלן ועל חשבונו4    

קיימים שני סוגי לחצנים במכללה: אחדים פועלים ברשת קווי וחלקם האחר באלחוטי4  94

 הלחצנים מחוברים למוקד אחד4

  לבירור פרטים נוספים44 ניתן ליצור קשר למוקד 66למוקד המכללה מקושרת  14

 קיימת תשתית של חוטים, חשמל וטלפון לנקודות המחוברות למוקד4 84

 941412.14.חודשים, דהיינו עד  3-הינו לתוקף ערבות מכרז  64

את תלושי השכר של המאבטחים והפרשות קופות גמל   -דרישות כלליות   –למכרז  12סעיף  24.

  4רך להגיש בעת המכרזאין צו -

-1226יש להגיש פרופיל חברה כפי שמצוין במכרז4 לגבי גובה מחזור שנתי יש להגיש משנת   4..

 114.24כפי שצוין במכרז סעיף  ..12

להסכם בנושא הצמדה: התמורה תהיה צמודה לעליה לשכר המינימום בהתאם  .64סעיף   14.

 4לצווי ההרחבה

תחלופת המאבטחים באחריות  –ות נוספות אין שע –לגבי שעות נוספות למאבטחים   34.

 הקבלן4
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סעיף זה בוטל4 –תדפיס משטרה על העדר עבר פלילי  –להסכם  4.249.נספח א' סעיף  4..

במקומו יבוא תצהיר של המאבטח בדבר העדר עבר פלילי, שיוגש עם תחילת עבודת 

 המאבטחים4

גבי כל הנכתב בענייני אין שינוי ל – .4.4.., סעיף 4.41..אין שינוי לסעיפים  –ביטוח   14.

ימים, כפי שצוין בהסכם  1לדווח תוך יש  –הביטוחים4 על כל שינוי בעניין הביטוחי 

 ובנספחיו4

 שעות ביממה לאורך כל השנה4 .1השמירה תתבצע בשבתות וחגים וגם בחופשות, דהיינו  94.

יאום דרישות כלליות בנושא שירותי אבטחה נוספים )תגבור(, יתקיים בת –למכרז  1סעיף   14.

 מראש עם הקבלן ועל פי צורכי המכללה, שאינם ידועים לנו בשלב זה4

 אין צורך באישור4 –למכרז בדבר סיור קבלנים  1141סעיף   84.

 אין שינוי בסעיף זה4 – 341נספח א' להסכם סעיף   64.

 להסכם )התמורה( לא ישולמו שעות נוספות4  6בסעיף   124

 ש אישורים ע"י רואה חשבון ו1או עו"ד4למכרז תנאי סף ניתן להגי  114.3-ו 1148סעיף   1.4

  

 יש לצרף ההבהרה למכרז חתומה על ידכם4  -

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                            

 

 ועדת מכרזים                                                                                            

 

 


