
 

 

 2020 נובמבר 08
 
 
 
 

 לציבור המציעים 
 

 שלום רב, 
 

 למתן שירותי אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי    20/11מכרז מס' הנדון: 
 בחופי איגוד ערים כינרת

 לקבלנים  2הודעה מס' 
 

שינויים    למציעים במכרזלמסור    איגוד ערים כינרתבזאת  ד  תנאי המכרז שבנדון, מתכב בכאמור    העל פי סמכות  .1

 . והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל   .2

 . מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז

הסעיפים    13עמוד    16.3סעיף   .3 את  לתקן  יש  המכרז,  כדלקמןלמסמכי  מי)הת   הרלוונטיים  סומנים  קונים 

 דגשה(:בה

IV. וכן תקבע ,  ועדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט במכרז זה
תיפסל, והודעה   - מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או באיזה מהם. את ציון ההצעה לפי מסמך ד'

 על כך תימסר למציעים שהצעותיהם נפסלו. 
VI.   ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( להודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה )להלן: "המציעים

נוסף.הכשרים"(,   תחרותי  הליך  יתקיים  הליך    כי  קיום  על  להחליט  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 

 תחרותי נוסף כאמור, בהתקיים התנאי הבא: 
       לפי החישוב במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת, וקיימות לפחות שתי הצעות זהות מבחינה כספית  

 .  5%ו/או שההפרש  הכספי ביניהן אינו עולה על    כמופיע במסמך ד'
 

 מסמך שיקלול ההצעות עבור מכרז זה.  –מצ"ב מסמך ד'  .4

 
 
 
 בברכה,    
 

        
 דנה בכר 

 אגף מינהלת הכינרת מנהלת          
 רשות ניקוז ונחלים כינרת   

 
 



 מסמך ד'
 
 

 -מסמך שיקלול ההצעות 
 עותאופן חישוב ציון ההצ 

 
 
 

של   סעיף עבודה  שעת  כל  בגין  מבוקשת  במערך תוספת  עובד 
והשמירה  בשקלים    האבטחה  מנוחה  רגילים/בימי  בימים 
 חדשים )לפני מע"מ( 

בגין כל  תוספת בשקלים חדשים מבוקשת  
עבודה  מנוחה   שעת  בימי  ו/או    רגילה 
האבטחה  עובד  של  )שבת/חג(   במערך 

בודק    )אחראי משמרת/ מאבטח/והשמירה  
ביטחוני   בודק  סדרן,  חמוש,  ביטחוני 

והמפקח  מועדונים,     שמירה האבטחה 
מטעם הקבלן/נציג ספק השירות,  כמוגדר  

המכרז( בכל אחת מהמשמרות: במסמכי   ,
שעות עבודה    8ראשונה, שניה ושלישית, של  

 למשמרת.  
כוללת  המבוקשת  היתר(  התוספת  :   )בין 

המציע, תקורות  קבלני,  הכשרה    רווח 
מאבטחים, הסעות,    ואימון  עבודה,  בגדי 

החוזה   להוראות  בהתאם  נדרש  ציוד 
)לרבות הציוד שעל הקבלן להעמיד בהתאם  

ימי אבל, חופשה    למסמך י"ב(, תשלום בגין 
ביום   והיעדרות  משפחתיות  מסיבות 

וכן הנדרשת    הזיכרון,  אחרת  הוצאה  כל 
והחוזה   המכרז  הוראות  פי  על  מהקבלן 
השכר   בעלות  נכללת  אינה  אשר 

מס'   )טבלה  בעלויות  1המינימאלית  ו/או   )
( ו/או בתשלום עבור  2הנוספות )טבלה מס' 

 שלהלן.  סיוררכב ה

X 

סיור מסוג די  ש"ע של רכב    8משמרת של  
מנוע   בנפח  אחר  מסוג   או  ש"ע  או  מקס 

 סמ"ק  ובאישור המזמין  1600
)הערה: העלות הינה בגין הרכב בלבד ולא  

 בגין אנשי הצוות( 

Y 

 P=1650*8*(x+43.22)+2680*8*(x+60.26)+310*(y)   שוב ציון ההצעהלחי נוסחה כללית*

 
 
 

 תהיה ההצעה הזוכה במכרז.   –הנמוך ביותר  Pמבלי לגרוע מהוראות המכרז, ההצעה שתקבל את הציון  
 

 הינה כללית בלבד ואין להסיק ממנה בקשר עם היקפן ואופן ביצוען של העבודות  החישובנוסחת *


