
 

  

  1מספר  מסמך הבהרות ושינויים - 2020/03מכרז : הנדון

מכללה האקדמית אחוה (להלן: "המכללה") לשירותי אבטחה ב 03/2020 מס'  המשך למסמכי מכרזב
לשאלות ההבהרה ו/או  המכללה, מצ"ב תשובות פוטנציאליים ובמענה לשאלות אשר התקבלו ממשתתפים

  ז.הבקשות והבהרות למסמכי המכר

וכי לא  למכללהיובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו 

 בהכרח נענתה כל שאלה.

  .כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה זה, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז . 1

תהיה הפרשנות  ,אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה . 2

 .כאמור במסמכי המכרז

 המכללהאין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם  . 3

או ועדת המכרזים, ככל וניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי 

  בהרה זה בלבד.המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב ה

האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש  . 4

 .אחרת

מסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז, לצרפו   . 5

 למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז.

 ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי. . 6

 

  מס"ד
  

  עמוד 
  

  סעיף 
  

  שאלה
תשובות/ הבהרות 
 המועצה

בכותרת המכרז רשום  כותרת המכרז 1  .1
. ביתר המסמכים 3/2019
.3/2020רשום   

. 

 מספר המכרז 03/2020 
מספר המכרז בכותרת 

 עודכן באתר המכללה

בתנאי הסף לא חל שינוי מרחק הסניף מהמכללה 2.1.5 4  .2  

מאבטח רמה האם נדרש  סוג מאבטח 55  .3
 ב'

מובהר כי הדרישה הנה 
 למאבטח רמה א'

2.4ו  2.3 76  .4  לא חל שינוי בסעיפים תמחור מנב"ט 

עיריית נתניה יימחק  נרשם "נתניה" 10.1 79  .5
ובמקומו יירשם: 

 "המכללה"
להסכם 28.5ראו סעיף  תשלום שעות נוספות 28.4 43  .6  

לסיירמהי ההכשרה  סיירים 55  7 לא חל  .מאבטח רמה א 
 שינוי בשכר היסוד לסייר



 

  
8  

האם המכללה משלמת  9.7 26
בגין כנסים מקצועיים 

 לעובדים?

על המשתתף לחשב את 
הצעתו בהתאם לאמור 

בסעיף. מובהר כי ביצוע 
הכנסים, לא ישולמו 

.בנפרד  
 

9 
אילו רכיבי שכר משולמים  17.26 70

ע"י המכללה "גב אל גב" 
והאם נעשים בהתאמה 

החשכ"ללטבלת   

מובהר כי מענק מצוינות 
הנו רכיב השכר היחידי 

על המשולם "גב אל גב". 
המשתתף לחשב בהצעתו 

את תשלום מלוא התנאים 
הסוציאליים לעובד 

בשיעורים הקבועים בחוק 
ומפורטים בטבלת 

 החשכ"ל.
 

10 
האם יש להגיש הצעת  מסמך ה 55

 מחיר לעבודה בשבת/ חג?
להסכם 25.10ראו סעיף   

 
11 

מהו וותק העובדים  כללי כללי
 המועסקים כיום במכללה

שנים 8 –עובדים  2  
שנים 5 –עובדים  2  

 2 עובדים - שנתיים
 

12 
האם נדרש היקף פעילות  מסמך ח 63

בשנה  12,000,000של 
 בגופים ציבוריים או בכלל

מובהר כי היקף הפעילות 
נדרש לכל הפעילות של 

המשתתף. ראו לעניין זה 
המצורף אישור רו"ח 

 כמסמך י למכרז
 מסמך י הפנייה למסמך 2.18 5 13

 מסמכים יא ו יב הפנייה למסמך 2.1.10 5 14

 מסמך יג הפנייה למסמך 2.1.11 5 15

דמי עלות מובהר כי אין  רכישת מסמכי המכרז  11 16
 למכרז

 
17 

האם תהיינה הצמדות בגין  27.3 42
עלייה בהוצאות הכשרה/ 

 ביגוד וכיצ"ב

שינוי בסעיף.  לא חל
מובהר כי מנגנון ההצמדה, 
יחול אך ורק בגין תוספות 

 ועדכוני שכר

מבוקשים שינויים  סעיפי ביטוח 71 18
ומחיקות באישור קיום 

 הביטוחים

לא חל שינוי במסמכי 
 ואישורי הביטוח

האם יש לרשום את כל  2.1.7 4 19
לקוחות המשתתף או רק 

 גופים ציבוריים

המשתתף רשאי לרשום 
את כלל לקוחותיו. מובהר 
כי המכללה תביא בחשבון 

בבדיקותיה רק את 
הלקוחות שהנם גופים 

 ציבוריים כמפורט במכרז
מבוקש לקבל את מספר  2.2 5 20

הח.פ של המכללה לצורך 
 הפקת ערבות

 המכללה הנה עמותה
, אין צורך במספר רשומה

ח.פ של המכללה לצורך 
 הפקת כתב הערבות
 המצורף כמסמך ט



 

האם יש לחתום על  כללי כללי 21
ההסכם במעמד הגשת 

 ההצעה

על המשתתף לחתום 
בתחתית כל עמוד למסמכי 

המכרז, ההסכם וכל 
המסמכים המצורפים 

אליו בחתימה וחותמת 
 המשתתף 

האם ניתן להכניס את שתי  11.1 3 22
מעטפות המכרז למעטפה 

 אחת גדולה

 כן

מהו סכום ערבות הביצוע  30 44 23
להפיק שעל הספק הזוכה  

יהא  כום ערבות הביצועס 
 מהיקף 10%בשיעור של 

ההתקשרות השנתי כולל 
מע"מ כחוק של הספק 

  הזוכה
האם יש במכללה כספות  מסמך יח 80 24

 לאחסנת נשקים
 לא

 מובהר כי המכללה תפנה ל בדיקת איכות ההצעה מסמך ג 51 25
לקוחות של המשתתף  5 -

בכתב או באמצעות פנייה 
נציגי  באמצעות ,טלפונית

מי ו/או  וועדת המכרזים
 שהוסמך על ידם לכך לשם

על  קבלת חוו"ד
  . המשתתף

 

  _____________________ חתימה וחותמת המשתתף


