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 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 

 3מסמך הבהרות 

 , רבשלום 
   מועצה המקומית עומרעבור ה מתן שירותי אבטחה – 2022/16מכרז : הנדון

 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל ואליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי שהופנו  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד מיקום מס'

תנאי    .1
 המכרז

 מסמכים שצירופם נדרש   3.1

ביקשתם כי המציע יגיש   –נבקש להבהיר 
את המכרז על גבי הטפסים המקוריים  

ולאחר מכן יצא עדכון למכרז באתר  
 האינטרנט. 

האם ניתן להגיש את נוסח המכרז 
המעודכן כפי שהופיע באתר ולא את  

הטפסים המקוריים שקיבלו בעת רכישת  
 המכרז?

על גבי מסמכי  יש להגיש הצעה 
המכרז המעודכנים, המופיעים 

 באתר ובהם בלבד.

תנאי    .2
 המכרז

 מסמכים שצירופם נדרש  3.11

כחלק מהמסמכים שאנו   –נבקש להבהיר 
 להמציא יש צורך להגיש  נדרשים

פירוט עדכני של מורשי החתימה של  
התאגיד, לרבות צירופי החתימות  

הנדרשים, מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד  
 רוה"ח שלה. או 

צירפנו אישור חתום ע"י עו"ד התאגיד,  
האם ניתן לחתום על גבי המסמך המאשר  
את מורשי החתימות? או שיש צורך לצרף  

אישור בנפרד החתום ע"י עו"ד או רו"ח  
   של התאגיד?

ניתן לחתום ע"ג המסמך בצירוף  
 חתימה, חותמת ותאריך. 

  /נתונים במכרז של שמות   – נבקש להבהיר 9 ההסכם   .3
מחירים של לקוחות הינם סוד מסחרי  

לא ראינו   ואין לנו כוונה לחשוף אותם. 
הנחייה ברורה על שמירת המסמכים  

בסודיות, נבקש שתינתן האופציה  
   להסתרת עמודים.

כי נתונים   ןמציע המעוניי 
מסויימים יישמרו בסודיות  

יצרף להצעתו מסמך המכיל את 
הנתונים אותם הוא מבקש שלא  

לחשוף תוך הפניה לעמוד בו  
 מופיע הנתון הסודי. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 תשובה שאלה  עמוד מיקום מס'

עפ"י התקנים שפורסמו במכרז, נדרשת   8 2.11  .4
עובדים. בה בעת, דרישת   20-העסקה של כ

  500המכרז היא להעסקה של לפחות 
מהיקף   25המהווה כמות של פי עובדים  

 ההעסקה הנדרש במכרז.  

נבקש להקטין את הדרישה להיקף העסקה  
עובדים )המהווים מרווח   200של מעל 

(, אשר יתנו את הביטחון  10ביטחון של פי 
שהמציע עובד בהרבה פרויקטים ואין לו  

 בעיה לתת מענה הולם לכל צרכי מכרז זה.  

גם הערבות הגבוהה שביקשתם במכרז 
ומכת ונותנת בטחון לכם כי למציע  ת

יכולות פיננסיות ואיתנות שתאפשר לו  
עמידה בכל דרישות המכרז לשביעות  

 רצונכם. 

הקבוע  היקף ההעסקה  ראשית, 
 עובדים 50במכרז הינו כ הנדרש 
מוקדניות, סיירים,  – בכללם

מאבטחי מוס"ח, שומרים  
בתיכון, שומרי מחסום  

על  וסדרנות    ומאבטחי אירועים
 –  רישות משטרת ישראלפי ד

 ראו המפרט.
 

שנית, דרישות המכרז הינן גם 
ביחס לאירועים המתקיימים 

במועצה מעת לעת כדוגמת יום 
העצמאות, מרוצים וכיוצ"ב  

אשר לקיומם נדרשת המועצה 
עובדים נוסף  100למינימום של 
 ראו המפרט.   –על הקבועים 

 
בשל האמור ובהתחשב בעובדה 

ניקים כי נותני השירותים מע
שירותים לעוד גופים )ולפחות 

לעוד שתי רשויות מקומיות  
לתנאי   2.12ראו סעיף  –נוספות 

 הסף(, נקבע תנאי הסף.   
 

 לאור האמור הבקשה נדחית. 
                                                                                                                        

 

 

 בכבוד רב, 

 אלעד אמויאל 
 קב"ט המועצה 

 

____________________________________________ _______ _____________________________ 

לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין  
ולצרפו כחלק בלתי נפרד  על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום 

            מהצעתו במכרז.

                 _ ______________   _______________   _______________ 

 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               


