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באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס' - 1
מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) ( INGL/TENDER/2020/12להלן" :המכרז")
 .1כללי:
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.2ההבהרות ו/או התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח בעתיד.
 .1.4האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
 .1.5הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד
עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו ,כשהם
חתומים בכל עמוד.
"מכרז"  -מכרז לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) (מסמך מס' )428591
"הסכם"  -הסכם לשירותי מנהל ביטחון אזורי (מנב"ט) )מסמך מס' )428579
 .2להלן הבהרה מס' 1
.1

מכרז,

שאלה

סעיף ,6.1.1

אנו חברה שמעסיקה מנהלי ביטחון במיקור חוץ – האם זה מאושר? במכרז מצוין שיועסק
במסגרת עוסק מורשה.

תנאי סף
תשובה
לא מאושר .על המציע להיות עוסק מורשה או לחילופין חברה בבעלות יחיד אשר בעל אותה
חברה כאמור הוא המנב"ט שייתן את השירותים.
מודגש כי בהתאם לסעיף  6.1להסכם ,על ההסכם יחתום המנב"ט במישרין.
.2

מכרז,
תנאי סף

שאלה
הגשה באמצעות שני מציעים – האם אנו כחברה רשאים להגיש מועמדות ולהציב מועמד
מטעמנו בהתאם לתנאי הסף?

סעיף 6.1.1
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תשובה
כאמור בתשובה לשאלה  1לעיל.
מודגש כי בהתאם לסעיף  13.2למכרז ,כל מנב"ט רשאי להציע הצעה רק בעבור אחד משני
האזורים ,בהתאם לאזור מגוריו.
.3

מכרז,
סעיף ,6.1.1

.4

תנאי סף

תשובה
לא .על המציע להיות עוסק מורשה בעת מועד הגשת הצעתו למכרז.
בנוסף ,עליו לצרף במסגרת הצעתו תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ואישורי
ניהול ספרים וניכוי מס במקור של המציע בעצמו בהתאם לחוק כאמור ,וכמפורט בסעיף
 15למכרז.

מכרז,

שאלה
האם בתפקיד זה עליי לנהל פנקס חשבונות ,או להיות עוסק מורשה כמצוין בדף המכרז?

סעיף ,6.1.1

.5

שאלה
האם ניתן לפתוח עוסק מורשה בסוף התהליך ,ז''א להמתין לקבלת תשובה ורק אז לפתוח?

תנאי סף

תשובה
כן ,כפי שמצוין בתנאי הסף .המציע חייב להיות עוסק מורשה ולנהל פנקסי חשבונות
ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ועליו לצרף להצעתו
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור של
המציע בעצמו בהתאם לחוק כאמור.

מכרז,

שאלה
אשמח לדעת מהו טווח השכר במשרה הנ''ל.

הסכם

תשובה
ראה סעיף  17במכרז ונספח ח' למכרז (טופס הגשת הצעת המחיר).
.6

מכרז,

שאלה

סעיף ,6.1.5

אני משמש בין היתר בשנים האחרונות כאמור בתנאי זה כמנב"ט של תאגיד .הרגולטור של
התאגיד הוא ראש אגף הביטחון של רשות המים .שאלתי האם ניתן לאשר פעילות זו ככזו
שתתאים ותאושר לסעיף האמור.

תנאי סף

תשובה
לא מאושר .פעילות זו אינה עומדת בדרישת תנאי הסף.
תנאי הסף דורש ניסיון של שנתיים לפחות כמנהל ביטחון אזורי אשר פעל תחת הנחייה
ישירה של משטרת ישראל .זוהי דרישה לפעילות תחת הנחייה ישירה של משטרת ישראל.
.7

מכרז,
סעיף ,6.1.7
תנאי סף

שאלה
במספר מכרזים שפורסמו לאחרונה ע"י נציבות שירות המדינה ניתן היה להמיר את התואר
האקדמאי בשנות ניסיון מקצועי ובמעבר קורסים שאושרו ע"י ועדת המכרזים.
האם אני יכול להשתתף במכרז ע"ס ניסיוני והקורסים שעברתי ,בליווי אישורים גם אם
אין לי תואר אקדמאי.
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תשובה
הבקשה אינה מתקבלת.
תנאי סף זה נקבע על פי הנחייה של משטרת ישראל ולפיכך אין בידי החברה אפשרות
לאפשר את הבקשה כאמור (ראה נוהל  90.029.970של משטרת ישראל).
 .3להלן תיקון מס' 1
.1

הסכם,

בהסכם ,פרק המבוא ,פסקה ( 4בעמ'  3להסכם):

מבוא

הפסקה תתוקן לנוסח שלהלן ,כך שבמקום "ב 2/3 -לפחות" יהיה רשום "ב 50% -לפחות":
"ומנהל הביטחון ישמש כקבלן עצמאי בביצוע השירותים על-פי ההסכם ,וכי אין ולא יהיו,
במישרין או בעקיפין ,כל יחסי עובד מעביד בין החברה ו/או מי מטעמה לבין מנהל הביטחון
וכי מנהל הביטחון יקבל בגין ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו
כקבלן עצמאי ,שהינו תעריף הגבוה ב 50% -לפחות מן התמורה המוצעת אותה היה מקבל
מנהל הביטחון לו היה מבצע את השירותים כעובד החברה ולא כקבלן עצמאי;"

למען הסר ספק ,אין שינוי במועד הגשת ההצעות במכרז ולא יתקבלו בקשות לדחיית מועד הגשת ההצעות
במכרז.
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  - 1מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון
אזוריים (מנב"טים) ( )INGL/TENDER/2020/12וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל
דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה.
אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים
קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח ,בעתיד.

תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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