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  לכבוד
  המשתתפות החברות

  /דוא"לבאמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי
  

  א.ג.נ.,
  

מכרז פומבי  -ומתן הבהרות  2017.07.04מיום  משלמי דמי ההשתתפות מפגש פרוטוקול: הנדון
למתן שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני, תפעול ומנהלה במעברי הגבול  2017/070/0149/00מס' 

  היבשתיים אלנבי, נהר הירדן, בגין, יצחק רבין וניצנה עבור רשות שדות התעופה
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  מנהל בטחון מסופים ושתפ"א -            אבי זיומר   :שדות התעופה נציגי רשות  
  מנהל משאבים ומטה מסופים ושתפ"א  -מר בני צלח               
  מסופים ושתפ"א רכז תפעול -         מר אבי זוהר    
  רמ"ח ביטוח -   גב' איה אבן טוב    

 

  למשלמי דמי ההשתתפות בהרותתיקונים וה ,דגשים .1

 25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: "
") הרשותהציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: " ,")טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות כמו . לרבות תכולת השירותים שיינתנו למשתתפים את עיקרי המכרז
  ודגשים נוספים, כדלקמן:

תנו ינכן כמו  .םוחשיבות םמורכבות ,יםהנדרש יםרותיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1
עובדי המציע לכלל  ,ה' לחוזה כמפורט בנספח ,אישור ביטחוני הנדרשה, יםאופן מתן השירותלים שדג

כלי הרכב המזוודים , בכל מסוף כמויות העובדים השונות הנדרשות בפילוח ימי ושעות השבוע ,הזוכה
, המציע הזוכהביגוד העובדים מטעם , הנדרש בכל מסוףלעבודה שוטפת הציוד הנדרשים במסופים, 

בחוזה ובנספחיו, בהרחבה  כמפורט אספקת ואחזקת נשק תחמושת וציוד נילווה במסופים והכל
 לחוזה.  בנספח א' (הנספח התפעולי)לרבות 

לחוזה,  י' - נספחים ט' ו, הביטוחהאחריות בנזיקין ונספח הוראות ניתנה סקירה מורחבת ל .1.2
 והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים

 המקצועיים מטעמם לנושא זה.

והמשתתפים נדרשו לבחון  לחוזה, נספח ד'וגהות,  נספח הבטיחותהוראות מורחבת ל ניתנה סקירה .1.3
ולבדוק היטב את כל מחויבותם לרבות מתן הדרכה לעובדיהם טרם תחילת מתן השירותים כנדרש 

 באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

 שיםופי הגבול השונים והדגנשוא המכרז בכל אחד ממס יםמתן השירות פעילות על מקיף הסבר ניתן .1.4
 .השירות מתן מקומותכל אחד מב יםמהשירות הנדרשים

לחוזה,  5לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  14ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .1.5
המורכבת מתקופת היערכות הקבלן ותקופת השירותים השוטפים, לרבות זכויות הרשות בקשר עם 

 .חדש בסמוך לסיום תקופת ההתקשרותכניסה מדורגת של קבלן 

לעובדיו במהלך תקופת החוזה כנקוב  המציע הזוכההוסבר בהרחבה מנגנון אספקת הארוחות על ידי  .1.6
מובא לידיעת  .ונספח א' לחוזה, לרבות ההסדר המיוחד לארוחות במסוף ניצנה לחוזה 12.14 ףבסעי

(טלפון איש  ד. עמרמפעיל מערך ההסעדה הינו חברת נהר הירדן ואלנבי במסופים המשתתפים כי 
 .והקבלן נדרש להסעיד עובדיו באמצעות שירות מערכת מסלקה לניהול ארוחות )050-5951797הקשר 

לחוזה, המציע הזוכה יחויב להסיע את עובדיו  12.15הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.7
ירות וחזרה בכל זמן ושעות מתן השירות הכל מנקודות איסוף ו/או ממעונותיהם למקום מתן הש
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בתנאים ראויים, לארגן מערך הסעות  המציע הזוכה מתחייבלצורך כך,  כמפורט בנספח התפעולי.
, באופן שעובדי הקבלן יגיעו למקומות השירות בסמוך לפני תחילתה של המותאם לשעות המשמרות

מנת לוודא עמידה בלוחות הזמנים  כל משמרת, ולבצע מערך בקרה על פעילות מערך ההסעות על
 הנדרשים. 

המציע והתחשבנות עם בחתימת נוכחות יומית, לצורך בקרה  הובהר, כי עובדי המציע הזוכה מחויבים .1.8
ם, כמפורט עובדיהמ ל אחדהרשות לכל ידי בלבד, זאת באמצעות כרטיס מגנטי אשר יסופק ע הזוכה

 הינם כמפורט בנספח ב' לחוזה. עובדים נוכחותנתוני תנאי רכישת  לחוזה. 23בסעיף 

לחוזה ובנספח התפעולי,  8ניתן הסבר לנושא הדרכות והכשרות עובדי המציע בהתאם למפורט בסעיף  .1.9
   .לעובדיו בעת ביצוע ההכשרות, ההדרכות וכל סוגי ההשתלמויות המציע הזוכהתשלום לרבות 

תנאי  השירות,מתן  במקומות שיםהוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין השירותים הנדר .1.10
 8, המפורטים בין היתר, בסעיף יםהעסקת העובדים אשר יועסקו מטעם המציע הזוכה במתן השירות

 עובדי המציע הזוכהלשעה בסיסית לשכר תשלום לחוזה, לרבות, בין היתר,  12וסעיף לטופס ההזמנה 
מי השמירה והניקיון בגופים העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחו צושלא יפחת מהקבוע ב

משכר ענפי (כקבוע בהסכם הקיבוצי ענף השמירה והאבטחה ו/או בצו  ו/או 2013-ציבוריים, תשע"ג
, עלות שכר )ביניהם הגבוהפי (ל במשקהמינימום הרחבה להסכם הקיבוצי בענף) ו/או משכר 

והן התמורה שתשולם למציע הזוכה בגין  לעובדהן מינימאלית, הפרשות פנסיוניות, אופן התשלום 
דמי  , דמי הבראה, דמי מחלה,ישראל או ימי שבתון חגי ימי מנוחה שבועיתעבודה ב שעות נוספות,

הפסקות, הסעות, מענק מצוינות, תשלומים בגין מענקי קיץ ותוספת ותק,  חופשה, תשלומים משתנים,
כנקוב  כלי רכב נשק ותחמושת ספקת ציודהמציע הזוכה, א יארוחות, מדים וביגוד, עבודת מפקח

 וכל יתר התחייבויות המציע הזוכה כנקוב במסמכי המכרז. נספח א' (הנספח התפעולי) לחוזהב

כי בהתאם להוראות המציע הזוכה מתחייב  לחוזה 12.13הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.11
ברוטו והן בגמר  כרם החודשי הכוללוכן מש ,לשעה בסיסית מהשכרכי החוזה, המציע הזוכה מתחייב 

ים במתן השירותמטעמו העובדים שיועסקו כל אחד משל  החשבון המבוצע לעובד בסיום העסקתו
הכשרות, מבדקים, בגין  לרבות, מכל סוג או מין, פיקדונותאו  לא ינוכו כל תשלומים נשוא החוזה,

הנעלה, שוברי הנעלה וביגוד,  נסיעה,, זמן הסעותארוחות, ביגוד, הדרכות, השתלמויות וכיו"ב, 
בגין  ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומע"מ (ככל שיחול) וכן מס הכנסהתשלום בגין מכון כושר 

, זמן נסיעה, הנעלה, שוברי הסעותארוחות, ביגוד, הכשרות, מבדקים, הדרכות, השתלמויות וכיו"ב, 
 התשלומים. לעובדים אלו הטבות שווי יגלם הקבלן וכי"ב, וכיו הנעלה וביגוד, תשלום בגין מכון כושר

 בריאות ביטוחדמי , לאומי ביטוח, הכנסה מס תשלומי ורק אך הם בניכוי המותרים היחידים
 . לעובד יגיע אשר השכר על השתלמות וקרן הפנסיוני להסדר והפרשות

במסגרת הצעתו את כלל התחייבויות המציע הזוכה  כי המציע נדרש לשקלל ניתן הסבר מורחב .1.12
לעובדיו לרבות זכויותיהם הסוציאליות בהם המציע הזוכה מחויב על פי דין וכן כמפורט בחוזה 

 ולרבות כל המחויבויות האחרות בחוזה וזאת לכל תקופת ההתקשרות. 

 שבטופס" ורווח"הוצאות  תובעמוד ,למכרז םהצעת הגשת בעתעוד הודגש כי על המציעים לתמחר 
בהתחייבויות המציע הזוכה הנקובות בחוזה, לרבות  הכרוכות העלויות כלאת  ,הכספית ההצעה

דמי , המשרה בהיקף וחג שבת שעות הכללת, תשלום גמול בגין שעות נוספותהוראות החוזה לעניין 
גמול בגין שעות  לענייןפנסיוניות  הפרשותחופשה, הכרה בוותק, שי לחגים, חדר כושר, אירוע יחידה, 

וכל יתר  נסיעה קצובת רכיבבגין  הפרשות ,)תוספת השכר בלבד( נוספות ועבודה בימי מנוחה
 .התחייבויותיו המפורטים בהרחבה במסמכי המכרז

הובהר והודגש, כי הרשות תקפיד הקפדה יתרה הן לגבי תנאי העסקת העובדים והן לגבי תנאי  .1.13
 על פי האמור במסמכי המכרז. להשירותים הנדרשים הכו

לתקופת העסקה מינימאלית לעובדיו במקצועות השונים  המציע הזוכההתחייבות ניתן דגש לעניין  .1.14
 לחוזה. 9כמפורט בהרחבה בסעיף 

לחוזה, המציע הזוכה מתחייב לשלם לעובדים אשר  12הובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  .1.15
בכל מקצועות השירות, שכר שלא יפחת מהשכר לשעה  המכרז,נשוא יועסקו מטעמו במתן השירותים 

ימי עבודה באו בגין שעות נוספות גמול בגין כולל אשר אינו (לחוזה  12.1.1כמפורט בסעיף בסיסית 
, ובכלל זה להפריש ולשלם בגין )המנוחה השבועית, חגי ישראל וימי שבתון, כמפורט במסמכי המכרז

תנאים הסוציאליים הנכללים בעלות השכר המינימאלית, כמפורט כל שעת עבודה את כל הרכיבים וה
 לטופס ההצעה הכספית. 1בנספח 

ככל שיעודכן שכר המינימום לעובד שמירה ו/או לאחראי שמירה על פי צו קבלני שירות עוד הובהר, כי 
בסעיף ) ו/או על פי הוראות הדין כהגדרתן בחוזהו/או שכר המינימום במשק ו/או שכר ענפי (כמפורט 

(לפי העדכון הגבוה ביניהם), ועל פי העדכון שכר המינימום לעובד שמירה ו/או אחראי לחוזה  12.3
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שמירה (לפי העניין) עולה על שכר המינימום הקבוע נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה, יעדכן 
 , באופן מיידי החל ממועד תחולת העדכון כאמור ובהתאם לו, את שכרהמציע הזוכהבהתאם 

המינימום בגין העובדים המועסקים במתן השירותים ביחס לכלל מקצועות השירות, כאשר לשכר 
 .לחוזה 12.1.1המינימום המעודכן כאמור יתווספו התוספות הנקובות בטבלה שבסעיף 

, לחוזה 12.1.1על אף האמור לעיל, במקצועות השירות הנקובים בטבלאות שבסעיף עוד הודגש כי 
ו/או  שמירהלעובד המינימום שכר בהם נקבע שכר כסכום כולל, לא יבוצע עדכון אלא אם יעודכן 

) בחוזהשכר ענפי (כמפורט ו/או על פי צו קבלני שירות ו/או שכר המינימום במשק  שמירהלאחראי 
הכולל (לפי העדכון הגבוה ביניהם), באופן העולה על השכר חוזה ב ו/או על פי הוראות הדין כהגדרתן

המשולם כשכר לשעה בסיסית ביחס למקצוע השירות כאמור, ובמקרה זה יבוצע העדכון, אלא אם 
 מסר בכתב לקבלן. ייוחלט אחרת על ידי הרשות והודעה על כך ת

כי עלות השכר והתנאים הנלווים שיישא תחייב להצהיר ונדרש לההמציע הזוכה הובהר והודגש כי  .1.16
עמו במתן השירותים לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקובה בהם בגין עובדיו אשר יועסקו מט

בנספח  ,"), והכל כמפורט בהצעה הכספיתעלות השכר המינימאליתהצעה הכספית (להלן: "טופס הב
עלות שכר מינימלית לעובדים במסופים נהר הירדן, בגין, יצחק רבין  -  א' לטופס ההצעה הכספית1

עלות שכר מינימלית לעובדים במסוף אלנבי, הכולל את  -פית ב' לטופס ההצעה הכס1וניצנה ונספח 
 הרכיבים הכלולים בעלות השכר המינימאלית במקצועות השירות השונים. 

צהיר לה המציע הזוכה נדרשמכוח החוזה,  המציע הזוכהמבלי לגרוע מהתחייבויות הודגש כי 
כל הפחות את הרכיבים תחייב לשלם לכל העובדים אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, ללהו

, כפי בחוזה הבאים, אשר ישולמו בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בהוראות הדין כהגדרתן
עבודה, תוספות יוקר, תוספת ענפית, הכרה בוותק, מענק מצוינות, שי -שיהיו בתוקף מעת לעת: שכר

שה מסיבות לחגים, דמי חגים, ביטוח לאומי, חופשה שנתית, חופשות מיוחדות (לרבות חופ
משפחתיות, ימי אבל, היעדרות ביום הזיכרון), תשלום בגין ביטול משמרת, בגדי עבודה, דמי הבראה, 
גמול בגין שעות נוספות, גמול בגין עבודה במנוחה שבועית/בחגים/בימי שבתון (לרבות יום הבחירות 

נסיוניות (כמפורט לכנסת), הוצאות נסיעה או הסעות בהתאם להוראות הדין, דמי מחלה והפרשות פ
). למען הסר כל ספק, כל רכיבי לחוזה 12.25 ) ולקרן השתלמות (כמפורט בסעיףלחוזה 12.24 בסעיף

  השכר שבמהותם הם מבוססי שכר עבודה יחושבו וישולמו בהתבסס על השכר לשעה בסיסית.

אשר  בחוזהן הדין כהגדרת בהוראות שינוי שיחולאו ככל שיותקנו תקנות או צווים עוד הודגש כי 
ו/או ישנו או יעדכנו את שיעורם או גובהם של לחוזה  12.1.4 יקבעו רכיבים שאינם מנויים בסעיף

הרכיבים האמורים, יעדכן הקבלן באופן מיידי את עלות השכר המינימאלית המשתלמת לעובדיו נותני 
 השירותים ובגינם, כך שתהיה בהתאם לסכום שייקבע בתקנות או בצווים כאמור.  

לחתום על חוזה עבודה עם  שהמציע הזוכה יידרלחוזה,  12.21ובהר והודגש, כי על פי המפורט בסעיף ה .1.17
העסקתו של העובד ותקופת יפרט את כל תנאי ירות אשר כל אחד מעובדיו אשר יעסוק במתן הש

העסקתו, כולל שכרו וזכויותיו, באופן שלא יסתור את דרישות הרשות כלפי המציע הזוכה בקשר 
יבויותיו כלפי עובדיו הקבועות בחוזה שבין הרשות למציע הזוכה. בנוסף, המציע הזוכה ימסור למחו

לידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז, טופס ההודעה לעובד 
ולהליכי מיון  (תנאי עבודה ולמועמד לעבודה חוק הודעה לעובד בהתאם להוראותבדבר תנאי עבודתו, 

 והכל כמפורט בהרחבה בסעיף.  ")חוק הודעה לעובד(" 2002- ), תשס"בקבלה לעבודהו

המציע הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת לחוזה,  12.22על פי הוראות סעיף הובהר, כי  עוד .1.18
לגבי כל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו בביצוע  ו/או תקופת ההארכה (ככל שתחול)ההתקשרות 

, לרבות האמור בהוראות כהגדרתן בחוזה אחר כל האמור בהוראות הדיןהשירותים נשוא המכרז, 
ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל 

 . בוצי אחר ו/או צו הרחבה שחל עליוהסכם קי

למנהל (כהגדרתו  המציע הזוכה מתחייב להמציא לחוזה, 12.23על פי הוראות סעיף  עוד הובהר כי
ימים ממועד חתימת החוזה בין המציע הזוכה לרשות, ובכל מקרה לא יאוחר  30 -לא יאוחר מבחוזה), 

בישראל  השמירה והאבטחהימים לפני תחילת תקופת ההתקשרות, אישור מטעם ארגון חברות  30 - מ
בישראל או מטעם התאחדות החברות וקבלני  השמירה והאבטחהאו מטעם הארגון הארצי של חברות 

בישראל, כי הנו חבר בארגון, או לחילופין הסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם בינו  השמירה והאבטחה
לבין העובדים החל על העובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים נשוא המכרז, אשר אינו גורע 

  .השמירה והאבטחהווי הרחבה בענף מהאמור בהוראות הדין ו/או בהסכמים הקיבוציים או צ

בטח כל אחד מהעובדים להמציע הזוכה על , לחוזה 12.24 בסעיף המפורט פי על כי, והודגש הובהר .1.19
כל אחד מהעובדים לאשר יועסקו על ידו במתן השירותים בביטוח פנסיוני, והוא מתחייב להפריש 

משכרם של כל אחד מהעובדים, וזאת על חשבונו וכן לנכות  הפרשות מלאות ופיצויים להסדר פנסיוני
לקופה  של כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים, מיום עבודתו הראשון החל
, הפרשות בשיעורים אשר לא יפחתו מהשיעורים לחודשאחת  של בתדירותועל שמו של העובד,  תאישי
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 נויעודכשעל פי הוראות הדין, לרבות צו קבלני שירות, ככל מובהר, כי חוזה. בסעיף האמור בהנקובים 
לעדכן  מתחייב המציע הזוכה ,איזה משיעורי ההפרשות הנקובים כאמור לעיל בתקופת ההתקשרות

  ולהפריש לעובדיו בהתאם לשיעורי ההפרשות המעודכנים כאמור, באופן מיידי. 

י שירות, ההפרשות לפיצויים כאמור וצו קבלנ ובהר, כי בהתאם להוראות חוק קבלני שירותהכמו כן 
לעיל יבואו במקום מלוא החבות בפיצויי פיטורים וכי לעניין זה יחולו כללי האישור הכללי שניתן 

ובהר, כי המציע הזוכה יהיה מחויב לשחרר עוד ה. 1963-לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 14מכוח סעיף 
טובתם בתוכניות הפנסיוניות, לרבות רכיב לעובדיו נותני השירותים את מלוא הכספים הצבורים ל

הפיצויים, לרבות רכיב הפיצויים בגין גמול בעד עבודה בשעות נוספות וימי מנוחה, וזאת בכל סיום 
רשאי כן, המציע הזוכה לא יהיה - העסקה (בין ביוזמתו ובין ביוזמת עובדיו) ומכל סיבה שהיא. כמו

, וזאת, בין , לרבות תגמולי המעסיקוני של העובדהסדר הפנסילמשוך את כספי התגמולים שנצברו ב
. 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה 23בהתאם להוראות סעיף היתר, 

  .לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בהרשאי  המציע הזוכה לא יהיה

אותם יידרש המציע הזוכה לשלם לעובדיו, יהיו לחוזה, דמי ההבראה  12.6, כי על פי סעיף הודגש .1.20
בתוספת הפרשה לביטוח לאומי כאמור,  ףבהתאם לתעריפים ולמספר ימי הזכאות הנקובים בסעי

 העובד אם בין וזאת בגינם וכן ההפרשות הסוציאליות ולקרן השתלמות הנדרשות ביחס לרכיב זה,
 .לאו אם ובין הזוכה המציע אצל אחת עבודה שנת השלים

לחוזה, המציע הזוכה יפריש הפרשות לקרן השתלמות  12.25והודגש, כי על פי המפורט בסעיף  הובהר .1.21
של כל אחד  מיום עבודתו הראשון וזאת החללכל אחד מעובדיו שיועסקו מטעמו במתן השירותים, 

בגין השכר לשעה בסיסית ודמי ההבראה המשולמים על ידו לעובדיו  7.5%בשיעור של  מהעובדים,
 2.5%לעניין זה יעמוד על  המציע הזוכהוזאת עד להיקף משרה מלאה. שיעור הפרשות עובד  כאמור

 . המציע הזוכהמסך השכר לשעה בסיסית ומדמי ההבראה המשולמים לו על ידי 

 לחוזה. 19עובדי המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  בתלונותהובהר קיומו של מנגנון לטיפול  .1.22

השכר אשר תבצע הרשות או מי מטעמה במהלך תקופת החוזה הכול הובהר והודגש נושא בדיקות  .1.23
  לחוזה. 12.30כמפורט בסעיף  

 כאיש ישמש אשרלחוזה,  18הובהר נושא מינוי איש קשר בכיר מטעם המציע הזוכה, כמפורט בסעיף  .1.24
  .הרשות מול המציע הזוכה עובדי זכויות שמירת לנושא קבוע ומרכז קשר

ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה, לרבות תנאי הצמדת התמורה  .1.25
 לחוזה.  32 -ו 31כמפורט בהרחבה בסעיפים 

מלאה מחיר  הצעתתן ילאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ל הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.26
עה הכספית. כמו כן הוסבר בהרחבה הנדרשים כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס ההצ יםשירותה למתן

אופן הגשת ההצעות וכי על המציע להגיש הצעתו להוצאות ורווח כמפורט בטופס ההזמנה וטופס 
ההצעה הכספית. כמו כן הובהר והודגש כי על המציע לתמחר את כלל הרכיבים הנדרשים לתמחור 

 כמפורט בהרחבה בטופס הזמנת ההצעות וטופס ההצעה הכספית.

מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של  הושם דגש .1.27
  לטופס הזמנת ההצעות. בנספח ו'הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

וכן  לחוזה 31.8בסעיף כנקוב  "ממע לצורך אילת אזור תושב כעוסקהקבלן  רישוםהובהר נושא  .1.28
 לחוזה. 31.2כנקוב בסעיף  תשלום בנסיבות בהן הופסקה זמנית פעילות המסוף

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  5.9.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .1.29
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  24.07.2017

לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לטופס ההזמנה,  5.9.2בים בסעיף הנקו מועד והשעהה
 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20תקנה 

הרשות מבהירה ומדגישה כי המועד האחרון להגשת הצעות, כפי כמענה לבקשת מי מהמציעים, 
 שנקוב במסמכי המכרז, לא ידחה.

לטופס הזמנה ההצעות יש  7בסעיף  המפורטיםהנדרשים כי את התצהירים הודגש בפני המשתתפים,  .1.30
וחתומים  1971-[נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,להגיש כשהם מקוריים

 .באופן אישי ע"י האדם המצהיר בלבד

 12כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .1.31
 ההזמנה.לטופס 
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לחוזה יתוקנו כך שעל אף הנקוב בסעיפים  11.3לטופס ההזמנה וסעיף  23.2הרשות מבהירה כי סעיף  .1.32
 באמצעות עובדים פלסטינים במסוף אלנבי בלבדשירותי תחזוקה אלו, המציע הזוכה יהא רשאי ליתן 

ת ובהתאם להורא מהרשות הנדרשיםלקבלת האישורים  והכל בכפוף אשר אינם אזרחי מדינת ישראל
וכן בהתאם להוראות כל דין בדבר העסקת עובדים אלו  לחוזה 11.1ההזמנה וסעיף לטופס  23.1סעיף 

וככל שיידרש להמציא בגין העסקת עובדים אלו אישורים ו/או היתרים מהמוסדות הרלוונטיים, 
ל ספק כי מובהר בזאת ולמען הסר כ .שאינם הרשות, והכל טרם תחילת העסקתם במתן השירותים

  האמור בסעיף זה הינו באחריותו הבלעדית של המציע הזוכה.

הרשות מבהירה ומדגישה, בהקשר לשימוש המציע הזוכה ו/או עובדיו במערכות מיחשוב לניהול  .1.33
 ,Google Docsמשמרת ו/או נתונים לניהול העובדים, כי לא יתאפשר שימוש בתוכנות כדוגמת 

Dropbox  ממערכות הרשות לתוכנות אלו.וכדומה ולא תתאפשר גישה 

כי הרשות בדקה , 4.9הנקוב בפרק ו' סעיף הפנס מובא לידיעת המציעים, לצרכי מידע בלבד, לעניין  .1.34
 )054-2032343מר דודי שועה  ,מכירותהנציג  (טלפוןבע"מ  T&I MARKETINGבחברת  זהפנס  םדג

הסברים בדבר השירותים למתן לבקשת המציעים, הרשות תקיים סיורים במקומות מתן השירות  .1.35
 כדלהלן:הניתנים במסוף 

במסוף נהר יערך סיור  13:00בשעה ובמסוף אלנבי יערך סיור  10:00בשעה  ,09.07.2017 יום ראשוןב
  .הירדן

במסוף יערך סיור  12:00בשעה ובמסוף מנחם בגין יערך סיור  10:00בשעה  ,10.07.2017יום שני ב
  .יצחק רבין

 .במסוף ניצנהיערך סיור  10:30בשעה  ,12.07.2017יום רביעי ב

נציגי המציעים אשר מעוניינים להשתתף בסיורים הנקובים לעיל נדרשים ליצור קשר עם מר אבי 
  .9750909-050זוהר בטלפון 

הרשות מבהירה ומדגישה כי במסגרת הסיורים לא תאפשר הרשות למציעים לשאול שאלות בקשר 
  עם המכרז.

  

גיש לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך
  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  

  
________________  

  המציע ה + חותמתחתימ
    
    
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים    
  בכיר עורך התקשרויות    
  אגף לוגיסטיקה    

  
  :העתקים

  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -    אורןמר שלמה 
  רא"ג  לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר

  רא"ג כלכלה ותקציבים -    מימון ןמר עיד
  מסופים ושתפ"א ראש אגף תפעול -  מר יואב אורן        

  היועץ המשפטיבכירה  גניתס -    עו"ד קרן כהן
  כלכלנית -    גב' לילך פרץ

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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