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סיור קבלנים מכרז אבטחה 12/15
משתתפים:
מאיר כהן -מחלקת ביטחון
יפתח צוקרמן -מחלקת רכש
לימור פיינזילבר ,עו"ד -מחלקה משפטית
 .1ניתנו דגשים לגבי אופן הגשת ההצעה -מקום הגשה ,מועד אחרון ,תשומת לב למזג האוויר .לא ניתן
לקבל עיכובים.
 .2יש להקפיד על נוסח ערבויות וביטוחים ,כמו כן להקפיד על הגשת כל המסמכים הנדרשים ומילואם
באופן מלא ונכון.
 .3שאלה :מדוע לא עובדים עם החשכ"ל?
תשובה :האוניברסיטה בחרה לערוך מכרז עצמאי ולא לפטור של חשכ"ל.
 .4שאלה :מהו הוותק הממוצע של העובדים מאחר ויש לכך משמעות על חישוב העלויות.
תשובה :קיימים שלושה עובדים שהוותק שלהם הינו כ 10שנים עוד שלושה -ארבע עם ותק של כ3
שנים כל השאר משתנים לחלוטין .שאלות נוספות בנושא זה יש להעלות בשלב שאלות הבהרה.
 .5שאלה :האם נדרש היתר העסקה באיו"ש?
תשובה :מבדיקה כללית שנערכה עולה כי אין צורך באישור כאמור (נבדק מול צה"ל ומשטרת
ישראל) .אך על המציע לדאוג לעמוד בדרישות כל דין.
 .6שאלה :יש הבדלים בתשלום לסוגי עובדים שונים ,מדוע?
תשובה :לסיירים השכר גבוהה יותר ונדרש רובאי  .05לשומרים נדרש קורס בסיסי .כמו כן נדגיש
שכיום אנחנו לא גוף מונחה ,אם נושא זה ישתנה ייתכנו שינויים בדרישות.
 .7שאלה :א' .מדוע מכתיבים לנו את הדרישות למאפיינים של סניף /משרד אבטחה והדרישה לפתוח
מקום שכזה בקרבת אריאל -יוצר קושי בתמחור והעלות גבוהה.
תשובה :דרישת המקום היא בהתאם למסמכי המכרז ,כאשר הצפייה כי במקום זה יינתנו שירותים
שונים כגון :מענה לשאלות שכר ,שאלות ותשובות בנושאים שונים וכתובת קרובה לעובדים לפנות
אליה.
ב' .חדר נשק -לא ברור מה רוצים ,מדוע דורשים לשים באריאל חדר שכזה בעלות של כ₪ 40,000

שיעמיס על עלויות המכרז? האם קביעה זו אינה נתונה למשטרת ישראל?
תשובה :אין שינוי במסמכי המכרז ודרישותיו.
 .8שאלה :במרכיבי השכר צוינו סכומים לא הגיוניים למשל מ ₪ 25-לשעה .הנושא לא ברור.
תשובה :ראו תשובה לשו"ת מס' .7
.9

תיאור כללי קצר :בד"כ יש  4עמדות וסייר ,לאור המצב הוגדלו ב 8עומדות נוספות ובשבועות
האחרונים יש רכב נוסף (שכור) לסיור נוסף .אין רכבים של חברת האבטחה .הסייר מתנייד עם רכב
של האוניברסיטה.
יודגש -נושא מאבטחי טיולים ,פאבים וכו' ,אין מניעה ליצור קשר עם חברה המתמחה בתחום אך
השירות בפועל יינתן ישירות מהחברה הזוכה במכרז.

 .10שאלה :מבקשים מידע על מגבלת הק"מ ברכבי הביטחון.
תשובה :באופן כללי הטווח הוא כ 100-ק"מ ליום (הוצגה מפת הקמפוס ומרחבי האבטחה) .יש לציין
שלפעמים יש אירועים מיוחדים כגון ,אימון במקום מרוחק.
 .11ניתן הסבר קצר על פירוט משימות האבטחה השונות ,תנועת רכבי הסיוע ,הסיירים וכו'.
 .12שאלה :מה משמעות השכירות?
תשובה :התשלום עבור השכירות הוא כפי שמופיע במכרז שאר תנאי השכירות יעודכנו ע"פ חוזה
שכירות נפרד כמקובל באוניברסיטה.
 .13שאלה :שאלה כללית האם ניתן לשנות את מפרט הציוד עבור מערך האבטחה?
תשובה :המפרט הינו כפי שמצוין ,במידה וישנם עדכונים טכנולוגיים או התאמות נקודתיות הכל יהיה
לפי אישור הקב"ט .כ"כ בכל מקום שמצוין שווה ערך יהיה ניתן לבצע על זה דיון נקודתי.
 .14שאלה :לגבי נשקים מצוין סוג הנשק מה קורה עם נשים?
תשובה :יש להתאים את סוג הנשק לאוחז בו ,נושא נשק אשר לא יהיה תואם למידותיו של העובד
יהיה כאילו אינו נושא נשק.

