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הנדון :מכרז מס'  0371/למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי
בחופי איגוד ערים כינרת
הודעה מס'  1לקבלנים
 .0על פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון ,מתכבדת בזאת רשות ניקוז ונחלים כינרת
(להלן "המזמין") ,למסור לרוכשי מסמכי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי
המכרז.
 .7מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד
מהמכרז ,וכי בכל מקרה של סתירה ,גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז.
 .0במסמך ב' – טופס הצעת המציע -עמ'  70סעיף  -7.00יש לתקן את הסעיף כדלקמן:
ידוע לי כי כל בעלי התפקידים מטעמי יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף 6
למסמך י"ב למסמכי המכרז וכי עלי להעביר מבעוד מועד ועד לתאריך  130311את
פרטיהם האישיים של כלל המאבטחים המיועדים לעבודה בחופים כולל העתקים
מתעודות הסמכה לקב"ט הרשות (  13מאבטחים סד"כ עיקרי ועוד  13מאבטחים
עתודה) ,וכי כל עוד לא יאושרו אלה ע"י הקב"ט מראש ובכתב לא יורשו לבצע את
תפקידם בחופים 3עוד ידוע לי כי מאבטח אשר יתייצב למשמרת ואשר לא אושר ע"י
הקב"ט לא יורשה לעבוד בחופים והדבר יגרור הטלת פיצויים כספיים כמוגדר בחוזה3
 .4במסמך ב' – טופס הצעת המציע -עמ'  , 74הערות -יש לתקן את ההערה הרביעית
כדלקמן:
באחריות המפקח7נציג ספק השירות להעביר רשימת של לפחות  13מאבטחים קבועים
כולל רשימת עתודה של כ 13 -מאבטחים נוספים ככח עתודה3
 .5במסמך יב' – מפרט השירותים ,עמ'  44סעיף  – 5.5יש לתקן את הסעיף כדלקמן:
מאבטח חמוש -איש מערך האבטחה והשמירה המקדם את פני הנכנסים לחופים
שבתחום האיגוד ונותן מענה למפגעים המגיעים לחוף 3המאבטח יבצע את המשימות
הבאות :יבצע בידוק ביטחוני לנכנסי החוף הרלבנטי ,יעסוק בתחומי אבטחה ושמירה
במעגל החיצוני והפנימי ,יסייע לאחמ"ש ולמאבטחים במילוי משימותיהם 3יובהר ,כי
על המאבטח החמוש לעמוד בדרישות המפורטות בהמשך3

 .6במסמך יב' – מפרט השירותים ,עמ'  44טבלה בסעיף  , 6.7שורה מס'  7בטבלה -במקום
"מאבטח  +בודק ביטחוני חמוש +סדרן" יש לתקן ל" :מאבטח  +מאבטח חמוש
+סדרן"3
 .2במסמך יב' -מפרט השירותים ,עמוד  , 45סעיף מס'  - , 2.4יש לתקן את הסעיף כדלקמן:
באחריות המפקח7נציג ספק השירות להעביר רשימה של לפחות  13מאבטחים קבועים
כולל רשימת עתודה של  13מאבטחים נוספים3
 .8במסמך יג' -חוזה ההתקשרות ,עמ'  ,54סעיף  ,0.2עמ'  -54יש לתקן את הסעיף כדלקמן:
כי ידוע לו כי כל בעלי התפקידים מטעמו יידרשו לעמוד בתנאי הדרישות כאמור בסעיף
 6למסמך יב' למסמכי המכרז וכי עליו להעביר מבעוד מועד ועד לתאריך  130311את
פרטיהם האישיים של כלל המאבטחים ( 13מאבטחים סד"כ עיקרי ועוד  13מאבטחי
עתודה) לפעולה בחופי האיגוד כולל תעודות הסמכה לקב"ט הרשות וכי כל עוד לא
יאושרו אלה בכתב ע"י הקב"ט לא יורשו לבצע את תפקידם בחופים3
כי ידוע לו כי מאבטח אשר יתייצב למשמרת ואשר לא אושר ע"י הקב"ט בכתב לא
יורשה לעבוד בחופים3
בברכה,
דנה בכר
מנהלת אגף מינהלת הכינרת
רשות ניקוז ונחלים כינרת

