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באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה מס' - 1
מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) ( INGL/TENDER/2020/25להלן" :המכרז")
 .1כללי:
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.1ההבהרות ו/או התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.1השינויים 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.
 .1.1האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
 .1.1הינכם 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' )119014
"הסכם"  -הסכם לשירותי מנהל ביטחון אזורי (מנב"ט) )מסמך מס' )119019
 .1להלן הבהרה מס' 1
שאלה
אנו חברה שמעסיקה מנהלי ביטחון – האם זה מאושר? במכרז מצוין שיועסק במסגרת
עוסק מורשה.

.1

מכרז,
סעיף ,1.1.1
תנאי סף

.1

שאלה
מכרז,
סעיפים  1.1.1האם ניתן לפתוח עוסק מורשה ולהציג ניהול פנקסי חשבונות ורשומות רק בסוף
התהליך לאחר סיום המכרז ,כלומר להמתין לקבלת תשובה לגבי תוצאות המכרז ורק
ו,1.1.0 -
אז לפתוח ולדאוג להנפקת האישורים הנ"ל?
תנאי סף

תשובה
לא מאושר.
על המציע להיות עוסק מורשה (או עוסק פטור ,כאמור ובכפוף לתשובה לשאלה  1להלן),
או לחילופין חברה בבעלות יחיד אשר בעל אותה חברה כאמור הוא המנב"ט שייתן את
השירותים.
מודגש כי בהתאם לסעיף  1.1להסכם ,על ההסכם יחתום המנב"ט במישרין.

תשובה
לא .על המציע להיות עוסק מורשה (או עוסק פטור ,כאמור ובכפוף לתשובה לשאלה 1
להלן) בעת מועד הגשת הצעתו למכרז.
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בנוסף ,עליו לצרף במסגרת הצעתו תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (בנוסח המצורף למכרז) ,ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור של
המציע בעצמו בהתאם לחוק כאמור ,וכמפורט בסעיף  11למכרז (כאמור ובכפוף
לתשובה לשאלה  1להלן).
.1

מכרז,
סעיף ,1.1.1
תנאי סף

.1

מכרז,
סעיף ,1.1.1
תנאי סף

.1

מכרז,
הסכם,
סעיף 4.11
למפרט
השירותים

שאלה
האם ניתן להגיש מועמדות כעוסק פטור? ורק באם התנאים יבשילו לכדי שיתוף פעולה
אופי העסק ישונה לעוסק מורשה?
תשובה
כן.
מאחר ומהות הדרישה של תנאי סף זה הינו רישום במע"מ הרי שעוסק פטור עומד
בדרישה זו ,אין מניעה להגיש הצעה כאשר הרישום הינו עדיין כעוסק פטור.
לפיכך ,הבקשה מתקבלת .עם זאת ,במסגרת ההתקשרות על המנב"ט לשנות את רישומו
לעוסק מורשה ,אלא אם רשות המיסים קבעה שאין מקום לשינוי הרישום לעוסק
מורשה.
מובהר כי אין מהאמור בכדי לגרוע מיתר תנאי הסף הנדרשים במסגרת המכרז לרבות
צירוף תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,וכמו כן צירופם של אישורי ניהול
ספרים וניכוי מס במקור של המציע בעצמו במועד הגשת ההצעה למכרז ,אלא אם ניתן
למציע פטור מרשות המיסים מניכוי מס במקור וניהול ספרים .במקרה כזה על המציע
לצרף במסגרת הצעתו העתק אישור הפטור שניתן לו מרשות המיסים.
שאלה
במסגרת ניסיוני כמנהל ביטחון אזורי עבדתי בכ 11 -תחנות לפני שנת .1911
משנת  1911ועד שנת  1919עסקתי בניהול פרויקטים רבים בתחום האבטחה בחו"ל
ובמתן ייעוץ והדרכה במסגרת ארגונים בינ"ל .שאלתי הינה האם תוכלו להתייחס
לניסיון זה לצורך הגשת המכרז.
תשובה
תנאי הסף דורש ניסיון של שנתיים רצופות לפחות ,במהלך השנים  1911ועד המועד
האחרון להגשת הצעות במכרז ,כמנהל ביטחון אזורי ,בשטח המשתרע על לפחות  1ק"מ
רבוע.
במסגרת ההצעה למכרז יש לפרט את ניסיון המציע בהתאם לנדרש לעיל.
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שאלה
האם עקב שירות מילואים יקוזזו תשלומים במידה ואחרוג ממכסת הימים החופשיים
(ימי חופשה) עפ"י ההסכם ( 52ימים)?
תשובה
היקף ההתקשרות על פי ההסכם ומפרט השירותים כולל  11ימים בשנה בהם מורשה
המנב"ט שלא לספק שירותים לחברה מכל סיבה שהיא ,בתיאום מראש מול החברה
(להלן" :ימי היעדרות מורשים") .בגין חריגה מכמות ימי ההיעדרות המורשים כאמור
לעיל ובהתאם להסכם ,החברה תהא רשאית לקזז תשלומים באופן יחסי (פרו -רטה)

מהתמורה לה הוא זכאי  ,וזאת ללא כל קשר לסיבת ההיעדרות שבגינה התקיימה
החריגה.
.1

מכרז ,סעיף
– 11.1
הנחיות.
הסכם ,סעיף
 11למפרט
השירותים

כל מנב"ט רשאי להציע הצעה רק בעבור אחד משני האזורים ,בהתאם לאזור מגוריו.
מובהר כי קו התפר אשר קובע את החלוקה בין שני האזורים (צפון ודרום) ,המוצג
להתרשמות במפה המצורפת כנספח א' למפרט השירותים ,הינו כביש  1ממערב למזרח,
כאשר העיר תל אביב-יפו הינה חלק מאזור צפון.

.5

הסכם,
סעיף 1
למפרט
השירותים

על רקע הגדרתה של החברה כ"מפעל חיוני" כמשמעותו בחוק ,ובשל הצורך להמשיך את
רציפות התפקוד במשק גם בעתות חירום לרבות בעת מלחמה ,מנהלי הביטחון יידרשו
להמשיך וליתן שירותים מלאים גם בעתות אלו ולעבור תהליך אישור של "ריתוק
משקי" באמצעות משרד העבודה והרווחה (שיטופל על ידי החברה) .לפיכך ,בהגשת
הצעתו למכרז המציע מסכים כי במידה ויזכה במכרז ,החברה תבצע עבורו תהליך
אישור של "ריתוק משקי" מול משרד העבודה והרווחה .לאור האמור סיום הליך
ריתוק מש"קי בהצלחה הוא תנאי עיקרי בהסכם.

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 מס'  - 1מכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים
(מנב"טים) ( )INGL/TENDER/2020/25וכן ,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__________________ :
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חתימה ________________ :חותמת________________ :

