
 
 01/2019מכרז פומבי מס' 

 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
 

מס' 
סידורי 

של 
השאל

 ה

מס' סעיף ושם סעיף  השאלה/בקשה/הבהרה
 ועמוד

 תשובת המל"ג 

ו מענה עד לשעות ישנ המוקד שלנו פעיל עד לשעות הערב ולאחר מכן ישנה העברה לטלפון נייד שבו 1
 הבוקר למחרת.

 האם זה עומד בתנאי המכרז.

ומתן הכוונה היא זמינות מלאה מקובל.  
 .24/7במשך מענה 

 מוקדים עובדים בפריסה ארצית ואיננו מבינים מה היתרון בכך שמסופי המוקד נמצאים בירושלים. 2
 .המספק שירותי מוקד בפריסה ארצית XXXXאנו מפעילים מוקד ארצי בעיר 

 מקובל.  9.3סעיף  – 3עמוד 
תשומת לבכם לכך שהמציע נדרש 

  דקות. 20להתחייב להגעה למקום בתוך 
 עקב אי הבנה פנימית במערכת שלנו לא הגענו למפגש המציעים וחברתנו מעוניינת לגשת למכרז. 3

 .יש אפשרות לפי שיקול דעתה של הבלעדי של המועצה לערוך מפגש נוסף 9עמ'  15.6ע"פ סעיף 
 אבקש לשקול זאת בחיוב על מנת שחברתנו תיגש למכרז

 

ראה תיקון למסמכי המכרז לפיו  
יתקיים מפגש מציעים נוסף למי שלא 

 הספיק להשתתף.

למסמכי המכרז: המציע בעל רישיון תאגיד לשירותי שמירה בהתאם לחוק  10.10-ו 9.6סעיפים  4
לכך, לנציג המציע רישיון מארגן שמירה . בהתאם 1972-חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב

. כמו כן, בעלת המניות של המציע 1949-ג' לחוק כלי הירייה התש"ט10וכן רישיון מיוחד לפי סעיף 
מהמניות הינה המחזיקה גם היא ברישיון תאגיד לשירותי שמירה בהתאם לחוק  100%המחזיקה 

אנא אישורכם כי מתייתרת הבקשה  . לאור האמור,1972-חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב
 לאישור רו"ח למעמד בעל הרישיון במציע. 

עמוד  –מסמכי מכרז 
 –סעיפים  4

9.6+10.10  

ובמקומה  סיפת הסעיף תמחקמקובל. 
במקרה שבו המציע הוא תאגיד, : "ירשם

יהיה בעל הרישיון הנ"ל אחד מבעלי 
מהון  25%-המניות המחזיק למעלה מ

או אחד ממנהלי  המניות המונפק והנפרע
התאגיד, או אחד מהמנויים בסעיף 

 ".1949-א)א( לחוק כלי היריה, תש"ט10
 -הצהרות והתחייבויות הספק 5

"אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי  להסכם: בשורה השלישית אחרי המילה: 2.3סעיף 
 דין".

  36עמוד  –הסכם 
  2.3סעיף 

 לא יחול שינוי בסעיף

 -תתקופת ההתקשרו 6
להסכם: נבקש למחוק את המילים המתחילות: "באופן מיידי" ועד סוף הסעיף  4.2.3סעיף 

 ימים מראש לספק." 14ובמקומן לכתוב: "במתן הודעה בכתב 
להסכם: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט התמורה עבור השירותים  4.2.5סעיף 

 שסיפק עד מועד סיום ההסכם בפועל."
 

 – 38 עמוד –הסכם 
 4.2.5+4.2.3סעיפים 

 לא יחול שינוי – 4.2.3סעיף 
 

לא יחול שינוי. שימת לב  – 4.2.5סעיף 
 .4.2.4לסעיף 
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 -היעדר יחסי עובד ומעסיק בין המל"ג לבין הספק 7
להסכם: בשורה השניה נבקש למחוק את המילים: "מיד עם דרישה" ובמקומן לכתוב:  5.3סעיף 

 "בכפוף למתן פסק דין".
להסכם: בשורה השישית נבקש למחוק את המילים: "מיד עם דרישה ראשונה"  5.6.2 סעיף 

ובמקומן לכתוב: "בכפוף למתן פסק דין הקובע את אחריות הספק"; כמו כן, בשורה האחרונה 
 עדים" נבקש להוסיף את המילה: "סביר"."-אחרי המילים: "עורך דין" ו

המילים: "מובהר כי ככל והמל"ג ייחשף להסכם: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  5.9סעיף 
למסמכים כאמור אשר הינם סודיים ומכילים מידע רגיש, המל"ג ומי מטעמו מתחייבים לשמור 
בסודיות מלאה את כל המידע המופיע במסמכים ולא לגלותם בכל צורה שהיא או להראות אותם 

 לאף גורם אחר." 
 

  37+39מוד ע -הסכם
סעיפים 

5.9+5.6.2+5.3  

 לא יחול שינוי – 5.3 סעיף
 לא יחול שינוי. – 5.6.2סעיף 
 יתווסף לסעיף:  – 5.9סעיף 

ככל שיצורפו מסמכים, אשר מובהר כי "
המל"ג די המל"ג כסודיים, י-יאושרו על
מתחייבים לשמור בסודיות  הומי מטעמ

מלאה את כל המידע המופיע במסמכים 
ולא לגלותם בכל צורה שהיא או להראות 

 "ם אחראותם לאף גור

 -אחריות הספק 8
להסכם: בשורה הראשונה נבקש    למחוק את המילה: "מלאה" ובמקומה לכתוב את  9.1סעיף  

 המילים: "על פי דין". 
להסכם: בשורה האחרונה נבקש למחוק את המילים: "וכי אחריות זו תחול על הספק  9.2סעיף 

אה נגרמו בשל רשלנות המל"ג או מי בלבד" ובמקומן לכתוב את המילים: "למעט אם הנזק או ההוצ
 מטעמה או במעשה זדון שלהם."

להסכם: בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים: "מיד עם קבלת הודעה על כך מאת  9.3סעיף 
המל"ג" ובמקומן לכתוב: "בכפוף למתן פסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק 

 לנזק".
בקש למחוק את המילה: "המלאה" ובמקומה לכתוב את להסכם: בשורה השניה נ 9.4סעיף  

 המילים: "על פי דין".
להסכם בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא  9.5נבקש להוסיף את סעיף 

יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת הסכם )מכרז( 
ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות  זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור

 הספק לנזק."
להסכם בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא  9.6נבקש להוסיף את סעיף 

 באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא
 י מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."נכון אשר בוצע על ידי המל"ג או מ

 

 42+41מוד ע -הסכם
 9.1-9.6 – סעיפים 

 א יחול שינו בסעיף.ל - 9.1סעיף 
 סעיף יתווסף:ל  - 9.2סעיף 

 עקבלמעט אם הנזק או ההוצאה נגרמו "
 המל"ג" רשלנות או זדון של

 לא יחול שינוי – 9.3סעיף 
 לא יחול שינוי – 9.4סעיף 
 לא יחול שינוי – 9.5סעיף 
 לא מקובל – 9.6סעיף 

  -ביטוח 9
להסכם: נבקש למחוק את המילה: "לבדו" וכן אחרי המילה: "אחראי" להוסיף את  10.15סעיף 

 המילים: "על פי דין".
להסכם: נבקש למחוק את המילה: "לבדו" וכן אחרי המילה: "אחראי" להוסיף את  10.16סעיף 

 המילים: "על פי דין".
להסכם: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "וכן אם הנזק בוצע רשלנות המל"ג  10.17סעיף 

 או נבחריו או מי מטעמם." 

  – 43מוד ע –הסכם 
  10.15-10.18 -סעיפים

 מאושר  -  10.15
 מאושר  10.16
 מאושר  – 10.18
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להסכם: בשורה השניה נבקש למחוק את המילים: "באופן מלא ובלעדי"  10.18סעיף 
 ובמקומן לכתוב את המילים: "על פי דין".

 -הפרת ההסכם וביטולו 10
 יום מראש." 30להסכם: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: " 11.1סעיף 
ימים מיום  7להסכם: נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ולא תיקן אותה בתוך  11.2.1סעיף 

 קבלת הודעת המל"ג על כך בכתב."
ם: בשורה השניה נבקש למחוק את המילים המתחילות: "והספק יישא" ועד להסכ 11.4סעיף 

 המילה: "ההתקשרות" בשורה הרביעית.
 

  43-44מוד ע –הסכם 
+ 11.1 –סעיפים 

11.2. +11.4 

 א יחול שינויל -  11.1סעיף 
 לסעיף יתווסף: – 11.2.1סעיף 

המל"ג תהיה רשאית, אך לא חייבת, "
לאפשר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

לספק לתקן את ההפרה בתוך פרק הזמן 
הנקוב בדרישה בכתב שיקבל מאת 

 המל"ג".
 -הסבת ההסכם 11

"למעט להסכם: בשורה השלישית אחרי המילה: "ובכתב" נבקש להוסיף את המילים:  14.1סעיף 
 ". הלחברות בקבוצ

 

  44-45מוד ע –הסכם 
  14.1 ףסעי

 לא יחול שינוי בסעיף

נבקש להחליף את המילים "ללא כל שינוי בתוכנו" במילים "בהתאם  :14.13.1סעיף  12
 לתנאי פוליסות הביטוח שברשותו".

 –מסמכי המכרז 
  8עמוד 
  14.13.1סעיף 

 לא מקובל 

"ואין בהם משום... ולצד שלישי כלשהו"   : נבקש להחליף את המילים10.1סעיף  .1 13
לות כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעבמילים "

המל"ג ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או מנהליה, בכל הקשור לגבולות האחריות 
 כאמור. 

 : נבקש להחליף את המילים "והבאים מטעמה" במילים "עובדיה ומנהליה".10.4סעיף  .2
: נבקש להחליף את המילים "כל עוד קיימת לו חבות על פי דין" במילים 10.8סעיף  .3

 ך שנתיים נוספות מתום מועד ההתקשרות.למש
: נבקש להחליף את המילים "נבחריו ו/או הבאים מטעמם" במילים "עובדיה 10.17סעיף  .4

 ומנהליה".
 

-41 –עמוד  –הסכם 
42  

 -סעיפים
10.1+10.4+10.8+10.

17  

 לא מאושר 

 פוליסה לביטוח אחריות מעבידים: 14
 פק".נבקש להחליף את המילה "המבוטח" במילה "הס .1
נבקש להוסיף את המילים "היה והספק ייחשב כמעבידם עפ"י פקודת הנזיקין )נוסח  .2

 " בסייפא של הסעיף1980 -חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

  48מוד ע – 2נספח 
ישור קיום א – 2נספח 

 ביטוחים

בסעיף יתווסף :  הכיסוי על פי פוליסה זו 
קין )נוסח הנו בין חבות עפ"י פקודת הנזי

חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים 
 " 1980 –פגומים תש"ם 
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 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי: 15
 נבקש להחליף את המילה "המבוטח" במילה "הספק". .1
 נבקש להוסיף את המילים "עפ"י דיני מדינת ישראל" לאחר המילים "חבות הספק". .2
ק בנשק באישור הספק היה בזמן נבקש להוסיף את המילים "בתנאי כי כל המחזי .3

האירוע בעל רישיון בר תוקף לנשיאת כלי נשק" לאחר המילים "שימוש בכלי נשק על פי 
 החוק" בשורה השלישית.

 

  48מוד ע – 2נספח 
ישור קיום א – 2נספח 

 ביטוחים

 מאושר  .1
 לא מאושר  .2
 לא מאושר  .3

 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית: 16
 מבוטח" במילה "הספק".נבקש להחליף את המילה "ה .1
נבקש להוסיף את המילים "מדיני מדינת ישראל בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדו  .2

 לראשונה במשך תקופת הביטוח" לאחר המילים "בגין חבותו על פי דין".
נבקש להוסיף את המילים "עקב מקרה ביטוח מכוסה ובלבד שנבע מרשלנות או  .3

 ן השימוש ועיכוב".השמטה של הספק" לאחר מילים "אובד
 נבקש להוסיף את המילה "שילוחית" לאחר המילה "אחריות" בשורה השניה. .4
 נבקש להוסיף את המילים "הביטוח תוארך לתקופה" בפסקא הרביעית. .5
נבקש להוסיף את המילים "אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח  .6

אחר המילים "על שמו בלבד" יחד לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים להלן" ל
 בפסקא החמישית.

 ".50,000$ב "₪"  60,000נבקש להחליף " .7
 

  48+49מוד ע – 2נספח 
אישור קיום  – 2נספח 

 ביטוחים 

 לא מאושר  .1
 מאושר  .2
 מאושר  .3
 לא מאושר  .4
 מאושר  .5
 מאושר  .6
 לא מאושר  .7

 בהתייחס לפוליסות לעיל:  17
 ".2013דומה" ב " או נוסח 2016: נבקש להחליף את המילים "1סעיף  .1
 : נבקש להוסיף את המילה "לרעה" לאחר המילה "יצומצם".3סעיף  .2
 : נבקש למחוק את המילה "לפחות".3סעיף  .3
 ".30" ב "60: נבקש להחליף "3סעיף  .4
 : נבקש להחליף את המילים "והבאים מטעמה" במילים "עובדיה ומנהליה".5סעיף  .5
 נבקש להוסיף את החותמות הבאות: .6

 

  2נספח 
  49וד עמ

אישור קיום  – 2נספח 
 ביטוחים

 מאושר  .1
 מאושר  .2
 מאושר  .3
 לא מאושר  .4
 לא מאושר  .5
 מאושר .6


