ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – מכרז  1/23ל מתן שירותי שמירה ואבטחה למתקני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ירושלים ,כ"ז בכסלו ,התש"פ
 25דצמבר 2019
סימוכין4814219 :

ה בהרות למכרז  1/23ל מתן שירותי שמירה ואבטחה למתקני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
להלן הבהרות של ועדת הבחירות המרכזית בקשר למכרז שבנדון וכן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו.
יובהר שנוסח השאלה אינו בהכרח תואם את הנוסח שהתקבל ,ונעשה ני סוח מחדש ואיחוד של שאלות.
כמו כן ,מפורסם באתר נוסח מתוקן של הור אות המכרז – נוסח אחד הכולל סימון שינויים ונוסח אחד
נקי .יש להגיש את ההצעה על בסיס הנוסח המתוקן הנקי.

מס'
סידורי
.1

מס' הסעיף
במכרז
כללי

פירוט השאלה

מענה

פירוט היקף השירותים להלן יפורט היקף השירותים המתוכננים במהלך הבחירות
במהלך לכנסת ה .23-יודגש כי אין בו כדי לחייב את ועדת
המתוכננים
הבחירות המרכזית וכי ייתכנו שינויים בהיקף הנדרש.
הבחירות לכנסת ה23-
אבטחת הממ"ל:
חודש ראשון בממ"ל  -תקן אבטחה יומי  3מאבטחים
למשמרת בוקר ולמשמרת צהריים (משמרות של  8שעות
לכל משמרת) .במשמרת לילה  2 -מאבטחים.
בסופ"ש/חגים  -ללא פעילות במתקן  2 -מאבטחים
במשמרת
חודש שני  -תקן אבטחה יומי  3מאבטחים למשמרת בוקר
ולמשמרת צהריים (משמרות של  8שעות לכל משמרת) +
בודק ביטחוני (שומר) למשמרת יום ולמשמרת צהריים.
במשמרת לילה  2 -מאבטחים
חודש שלישי  -תקן אבטחה יומי  4מאבטחים למשמרת
בוקר ולמשמרת צהריים (משמרות של  8שעות לכל
משמרת)  +בודק ביטחוני (שומר) למשמרת יום ,למשמרת
צהריים ולמשמרת לילה.
ועדות אזוריות:
תקן שומר או מאבטח אחד למשמרת לפי תקן אבטחה
שנקבע על ידי הקב"ט:
 .1ועדת צפת :אבטחה 24/7
 .2ועדת עכו :אבטחה 24/7
 .3ועדת חדרה :אבטחה רק בזמן פעילות המתקן
 .4ועדת שרון :אבטחה רק בזמן פעילות המתקן
 .5ועדת אשקלון :אבטחה 24/7
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 .6ועדת באר שבע :אבטחה 24/7
 .7כרגע יש עוד שתי ועדות בבחינת רמת האבטחה שטרם
הוחלט להצבת מאבטח ושעות פעילותיו הנדרשות
(ועדת כרמיאל ואילת)
יתכן וינתן אישור על ידי מנב"ט הוועדה להצבת שומר לא
חמוש.
אתרי דילוג:
תידרש שמירה בהחל מכ 10-ימים לפני יום הבחירות,
באמצעות שומרים .חלק מאתרי הדילוג יידרשו שמירה
בשעות הפעילות בלבד וחלק יידרשו שמירה  ,24/7בהתאם
להנחיית הקב"ט .מכיוון שטרם נקבעו כל אתרי הדילוג,
לא ניתן לתת מידע מפורט יותר בעניין זה.
ליווי חומרים:
מתוכננות משימות של פיזור חומר רגיש לגורמים השונים,
כגון :ממשרד החוץ וועדות האזוריות כשבוע טרם תאריך
הבחירות .הליוויים יבוצעו על ידי מאבטחים וייתפזרו על
פני מספר ימים.
.2

0.1.3

אבקש לברר האם המציע ראו סעיף .0.5.1.9
נדרש להחזיק חדרי נשק
בכל רחבי הארץ?

.3

0.1.6

האם ניתן להגיש הצעה הבקשה מתקבלת .יוסף בסופו של סעיף :0.1.6
כאשר חלק מהשירותים "על אף האמור לעיל ,ניתן להגיש הצעה כאשר חלק
יינתנו על ידי חברות מהשירותים יינתנו על ידי חברות קשורות למציע ,ובלבד
שהמציע הוא הבעלים המלא של החברה הקשורה או
קשורות
שהבעלות בחברה הקשורה ובמציע היא זהה ומלאה.
האחריות על אספקת כלל השירותים ,לרבות אלה שיופעלו
בידי החברה הקשורה ,היא של המציע.
בהתאם לכך ,ניתן להסתמך לצורך עמידה בתנאי הסף,
במאפייני החברה הקשורה.
על מציע המבקש להגיש הצעה כאמור לצרף להצעתו
אישורים המוכיחים את הקשר בין הגופים ועמידתו בתנאי
המפורט לעיל".

.4

0.1.6

מבקשים אישור לעשות נוסח הסעיף לא ישתנה בהקשר זה .בקשות לעשות שימוש
שימוש בקבלן משנה בקבלני משנה ייבחנו באופן פרטני לאחר חתימת החוזה.
לאתר מסוים

.5

0.5.1.9

האם הדרישה לחדרי נשק כן.
בכל המחוזות היא תנאי
סף?
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מה אופן אחסון הנשקים לא ניתן לאחסן נשקים במתקני ועדת הבחירות.
המאושר בכל אתר?
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1.1.3
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1.2.1

מבקשים
דרישת הגיל
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1.2.1

שהאישור ניתן יהיה להגיש גם אישור זה.
מבקשים
הרפואי שיידרש יהיה
"הצהרת בריאות לקבלת
נשק" כהגדרת המשרד
לביטחון פנים
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1.2.1

מבקשים הבהרה בדבר לאחר בחינת הנושא מול חטיבת האבטחה של מ"י ,בכפוף
רמת ההכשרה הנדרשת לנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה  -פרופיל המאבטח
מס' נוהל  ,90.028.103להלן פירוט רמת ההכשרה
של מבצעי השירותים
הנדרשת:
א .מאבטח – רמת ההכשרה הנדרשת לפי סעיף ב,5-
מאבטח מתקדם ב' -הכשרה של  8ימים באקדח.
ב .שומר – רמת ההכשרה הנדרשת לפי סעיף ב ,3-מאבטח
בסיסי  6 -ימי הכשרה באקדח.
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1.2.2.10

משך
מה
המתוכנן?
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1.2.2.7

האם קיימים שירותי לא מתקיימים שירותי הסעדה באתרים השונים ,ולא בכל
הסעדה באתרים לעובדי האתרים קיים מזנון בסמוך .על הספק לדאוג לכך שעובדיו
הוועדה? האם הספק יקבלו ארוחות.
נדרש לספק ארוחות?

.12

1.2.9.1

זמן התגובה הקבוע קצר אין שינוי במסמכי המכרז.
מדי
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1.2.9.4

מבקשים הבהרה בדבר הציוד הנדרש בכל וועדה אזורית כולל:
מערכת אזעקה ממוחשבת ע"פ תקן 1337
התכולה
יחידת הפעלה כותבת
הקלטת וידאו מקומית VTR
ציוד וידאו רשתי NVR
מערכת הקלטה מתקדמת  NVRלמצלמות IP ,לעד 4
ערוצים כולל דיסק בנפח .TB 1
כולל סוויץ' POE
 2מצלמות רשת אנלי טיקה  :מצלמת אנליטיקה

להוריד

את הבקשה מתקבלת .הדרישה מבוטלת.

החפיפה משך החפיפה הוא שעות בודדות (עד כ 4-שעות).

מקצועית כיפה  HDיום \ לילה ברזולוציה  2מגה
פיקסל עם רמת תאורה מינימאלית  , lux 0.05כולל
עדשה קבועה  3.6מ"מ  ,מוגנת מים להתקנה פנימית,
 ip-67תאורת א"א למרחק  30מטר .
 3גלאי פריצה.
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צופר חיצוני ממוגן כולל נצנץ.
משדר קווי אלחוטי.
סוללת גי בוי לכל הציוד ל  24שעות בתנאי שיש
אתראה לפני סיום חיי הסוללה או נתק.
סירנה פנימית.
התקנה  ,חיווט ותכנות קומפלט כולל מחברים ,
קיסטונים  ,וקופסאות חיבורים .
פרוק הציוד בתום תקופת ההתקשרות .
.14

1.2.9.5

נבקש הבהרה בדבר כמות בשל לוח הזמנים לבחירות לכנסת ה ,23-במרבית אתרי
האתרים להם נדרשת ועדת הבחירות יותקנו מערכות שלא באמצעות המכרז.
התקנת מצלמות ובאיזה נכון לעכשיו מתוכנן להתקין מערכות בעוד כ 5-4-אתרים.
נכון להיום רק בממ"ל קיימת מערכת מצלמות.
יש מצלמות קיימות
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1.3.5

אבקש להבין את עניין  10נדרשות  10דקות חפיפה לשם העברת משמרת מסודרת
ועדכון המשמרת הנכנסת בדבר אירועים שהתרחשו
דקות חפיפה
ודגשים.
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 +יש קושי לגלם תשלום הוחלט לשנות את הוראות המכרז .בגין עבודה בשבת וחג
2.0.1.2
 +בגין שבת וחג במחיר תשולם תוספת של  50%על המחיר שיציע הספק.
2.0.4.2
המקום סעיף  2.0.1.2יבוא:
נספח  2.0.4.1העלות
"המחיר המוצע יכלול את כלל השירותים הנדרשים במכרז
ואת כלל העלויות ,הישירות והעקיפות הכרוכות באספקת
השירותים .בגין עבודה בשבת וחג תשולם תוספת של 50%
על המחיר שיוצע על ידי הספק .לא תשולם תוספת בגין
אספקת שירותים בלילה".
במקום סעיף  2.0.4.2יבוא:
"הצעת המחיר תכלול את כל התמורה המבוקשת תמורת
מתן השירותים לפי המכרז ,ולמעט תשלום מע"מ כדין.
בגין אספקת שירותים בשבת או חג תשולם תוספת
כמפורט בסעיף ".2.0.1.4
בנספח  ,2.0.4.1במקום המשפט המתיל ב"יודגש" ,יבוא:
"בגין עבודה בשבת וחג תשולם תוספת של  50%על המחיר
שיוצע על ידי הספק .לא תשולם תוספת בגין אספקת
שירותים בלילה".
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מהו השכר המינימאלי השכר בגין הרכיבים השונים לא יפחת מהקבוע בהודעת
הנדרש לעובדים השנים? תכ"ם ה.7.3.9.2.3.

2.0.4.3

עמוד  4מתוך 4
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيVadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

