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 05/2019 אבטחהמכרז 
 המרכז האקדמי לב קמפוס לב

 
 בנוכחות : 17.11.2019ראשון י"ט חשוון פרוטוקול מסיור קבלנים שנערך ביום  

 
 המרכזנציגי  .א

 
 קב"ט   יגאל פזרקר .1
 מנהלת מחלקת רכש   אורלי שיף . 2
 רכזת מכרזים   מוריה אייל .3
 

  נציגי הקבלנים ב.
 
 מודיעין אזרחיחב'  -   שושןיאיר בן  .1
 טי אנד אם סער בטחוןחב'  -   דודו פיקארד .2
 מיקוד אבטחהחב'  -    תומר כץ .3
 אבידרחב'  -   רפאל הרוש .4
 בן בטחוןחב'  -   יוסי ווהבה .5
 FSימית חב'  -   יניב דוד  . 6
 שחףחב'  -   גלעד גורי . 7
 
 

. הוסבר לקבלנים כי זוהי העמדה 13:00בשער קמפוס לב שבגבעת מרדכי בשעה  הסיור החל .א
 - המשמרות מתחילות ממוצ"ש, (24/6הוסבר על תפקידו של השומר )קרית שבקמפוס לב. יהע

האבטחה  12:00 עההשהחל מ. 12:00ועד יום שישי שלאחריו בשעה  ,כשעה אחרי שבת
עוברים ושבים תפקיד השומר לבדוק את ה. ועד כשעה לאחר צאת שבת נעשית ע"י סייר שלנו

 וכן את הרכבים הנכנסים לקמפוס.
 המאבטחים צריכים להיות בעלי הסמכת מוס"ח וחמושים.  .ב
 מגנומטר וכיוצ"ב(חשוב שהמאבטחים יהיו מצוידים בכל הפריטים המצוינים בחוזה ) .ג
הוסבר לקבלנים על תפקידו של . עמדת האבטחה שבשער רואה את באי העמדה העליונה .ד

שהינו סטודנט שאינו נושא נשק, המהווה כגורם מסייע  סייר מטעמנו -הנוסףהמאבטח 
 למאבטחה החמוש של חברת האבטחה.

הוסבר על פאנל השליטה של כיבוי אש שבסמכות השומר לתפעל בעת הצורך וכן הוסבר כי  .ה
במקרה של התרעה/ בעיה בשטח על השומר החמוש של חברת האבטחה לגשת מיידית למקום 

 דנט המאבטח המסייע לו ישאר בעמדה והכל על פי הנהלים המוגדרים ע"י הקב"ט.כאשר הסטו
שבתות בשנה. אם ישנה דרישה למאבטח בשבתות, הוא יושב  4-5לפי דרישה, כ  -שבתות .ו

 .מנציג המזמינה . עדכון בנוגע לשבתות יתקבל בהתאם לצורךבעמדה התחתונה/ העליונה
 טחה והכל לפי הצורך.בדר"כ אין דרישה, קרו מקרים שנדרשת אב -טיולים .ז

כמקובל, לפי עונות השנה. על השומר תמיד להופיע בבגדי מאבטח של החברה  -ציוד וביגוד .ח
 בצורה יצוגית.
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אשר תותקן ע"י הקבלן  כיום ידנית, בהמשך תיתכן החתמה אלקטרונית -דיווח שעות נוכחות .ט
 .שיבחר, בכפוף לאישור בכתב ומראש של המזמין

 הקבלנים הנוכחים.רשימת נוכחות בין עברה  .י
 הוסבר לקבלנים על הדרישה בעמידה בתנאי הסף וכן הוצגו לוחות הזמנים של המכרז. .יא
תנאי הופנתה תשומת לב הנוכחים לעיון ברשימת המסמכים שיש להגיש במכרז, כמפורט ב .יב

 מכרז.הסף וברשימת המסמכים שיש להגיש ב
  :(1.5)עמוד ראשון סעיף  תק העובדיםועדכון בנוגע לולהלן  .יג

תק העסקה בחצרי ו כמות מאבטחים
 המזמינה

 שנים 1-2 1

 שנים 2-3 1

 שנים 4-5 1

 שנים 8 1

 
 נשאלו מס' שאלות על ידי הקבלנים: .יד

 תשובה שאלה 
לא הגדרתם תעריף ריאלי למקובל בחברות 

 מאבטחי מוס"ח -אבטחה בירושלים
מתייחסת לעלויות בהצעת המציע טבלה ב' 

על כל העסקת עובדים כקבוע בדין, אשר יחולו 
 קבלן באופן זהה.

סעיף להמתייחסת , טבלה ג' בהצעת המציע
תקורה והוצאות נוספות )שאינן כלולות , הרווח

מכלול על החברה לגלם את  (בטבלה ב'
)ה( להצעת 19העלויות הנקובות בסעיף 

ש"ח )בתוספת  4.5המציע בגבולות שבין 
ש"ח )בתוספת מע"מ(. לא  5.82 -מע"מ( ל

כאמור קסימום מיחול שינוי בסכומי המינימום/
 לעיל.

למה אתם דורשים מוס"ח? והאם אתם מוסד 
 מונחה?

שוכנת של המרכז האקדמי לב בקמפוס 
יב' והמאבטח שלנו -ישיבה לתלמידי כיתות ז'

הוא המענה האבטחתי גם של הישיבה. 
 לא מוסד מונחה.המרכז האקדמי לב הוא 

מבחינת הנהלים, האם מותר למאבטח 
 כסטודנט?ללמוד, 

לא. אסור ללמוד ביום. לעיתים בלילה באישור 
 מיוחד אפשרי בין הסיורים.

 .פעם בשעתיים יש לערוך סיור מה כוללת הפעילות בשעות הלילה?

במהלך המשמרת אין הפסקה של חצי שעה,  איך מתנהל כל נושא ההפסקות?
להפסקות קצרות, בלילה יש סייר מטעמנו 

לה הנושא פשוט כי בנוסף למאבטח ולכן בלי
הסייר מחליף את המאבטח, ביום, קיים סייר 

, 10:00-14:00שעות בין השעות  4יום כ 
בשע' הללו אין בעיות תחלופה, בשאר הזמן, 
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או  קב"ט המרכזעם המאבטח יוצר קשר 
 .סגורה להפסקה קצרה עמדת השומרש

 הכל לפי דרישה מה קורה בחגים?

הפעילות וכן בתקופות האם בכל שעות 
 החגים נדרשים מאבטחי מוס"ח בלבד?

 כן

 לא האם יש אפשרות להתקין כספת בעמדה?
 

 
 .ס לבנתנה האפשרות למציעים לסייר עצמאית בקמפו .טו
 על  כל טפסי המכרז כאשר הם חתומיםלהקפיד על כל הוראות המכרז כולל החזרת יש  .טז

חלק בלתי נפרד ממסמכי  פרוטוקול זה ופרוטוקול תשובות הבהרה שיופץ יהוו ; המציעיםידי 
 המכרז ועל המציעים לצרפן כשהן חתומות על ידן.

 מוריה אייל: רשמה      


