
 
 :העבודות הבאותצוע  ילב הצעות זמינה בזה מ

 שירותי שמירה ואבטחת מתקנים – /21104מכרז מספר 

   :תנאי סף

אי עמידה  בתנאי  .  להלן  ע העומד בכל דרישות הסף המנויותרשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מצי

 יגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.   סף אלו

  

, כשהם בתוקף  רישיונות הבאיםהינו מחזיק בבמועד הגשת ההצעה  י השמירה ועוסק בתחום שירותהמציע   .1

 : למועד הגשת ההצעה

  

 בעל רישיון למתן שירותי שמירה ואבטחה ממשרד התמ"ת. 1.1

 

 . 1949 -ג' לחוק כלי ירייה תש"ט   10בעל רישיון מיוחד לפי סעיף   1.2

 

אם לחוק העסקת עובדים על ידי  בעל רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" בתחום השמירה והאבטחה בהת 1.3

 .1996-קבלני כוח אדם תשנ"ו

 
 . המציע יצרף העתק אישור תו תקן. ISO 9001על המציע להיות בעל תו תקן  1.4

 

עמידת • בסעיפיםלהוכחת  הסף  בתנאי  על    1.1-1.4  ו  כאמור  הרישיונות  של  תקף  העתק  המשתתף  יצרף 

 שמו בלבד.

 

מוסדות ציבוריים או    3-ל   מתן שירותי שמירה ואבטחהב  שלוש שנים לפחות של    בעל ניסיון מוכח המציע   .2

 .2020-2018ממשלתיים לפחות, בין השנים 

 
להוכחת  תהיה רשאית לפנות לכל גורם כדי לקבל נתונים הנוגעים לביצוע העבודות בהם נקב המציע    מיתב

 ההחלטה. באופן עצמאי, ולהתחשב במידע זה לשם קבלת ואסמכתאות ולקבל מידע עמידתו בתנאי הנ"ל  

 

המצורף (  1מסמך א) יגיש המציע את כל הפרטים והמסמכים המפורטים ב להוכחת עמידתו בתנאי סף זה   •

 . מסמכי המכרזל

 

לפחות   .3 ההצעה,  הגשת  ביום  ישירה  בהעסקה  מעסיק  ומאבטחים    100המציע  עובדיו  הכשרה  שהם  בעלי 

 לנשיאת נשק מאת משטרת ישראל.

 

וכן    אישור רו"ח בדבר העסקת עובדים כאמור, בנוסח המצורף  המציע  יצרף  עמידתו בתנאי זה,   להוכחת •

 .אישור ממערכת "אביב" של המשרד לבט"פ 

 

 



 
 ₪.   00035,בסך של  ערבות בנקאית אוטונומית )בלתי תלויה( לקיום ההצעה, מקור,   צרף להצעתו  יהמציע   .4

( במסמכי המכרז  6א)נוסח הערבות יהיה לפי המפורט במסמך    .28.11.2021תוקף הערבות יהיה עד תאריך  

 ללא כל תיקון או שינוי. 

 
פעיל  מפעיל  המציע .5 אחד  סניף  נשק    לפחות  ראוי"וברשותו מחסן  סניף,    "מפעל  מנהל  יכלול  פעיל. הסניף 

 . ע, בכל שעות היממה, ולכל תקופת ההסכם, אשר יאיישו את הסניף באופן קבומזכירה ומפקח

 

זה,   להוכחת • בתנאי  את    עמידתו  יפרט  מסמך  המציע  במסגרת  לעיל  כנדרש  הנשק  ומחסן  הסניף  פרטי 

 .המצורף למסמכי המכרז( 1א)

 

סעיף   .6 לפי  עסק  רישיון  בעל  א'  רמה  בבעלותו  מוקד  מפעיל  טעוני    9.4המציע  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו 

 .   2013-או לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 1995-רישוי(, תשנ"ה

 

המצורף למסמכי  (  1המציע יפרט את פרטי המוקד כאמור במסגרת מסמך א)  ה,עמידתו בתנאי ז  להוכחת •

 הרישיון כאמור על שמו בלבד.וכן יצרף העתק תקף של  המכרז

 

 .  (בתשתיותיכולת מוכחת בהצבת מתקני צפייה ניידים עצמאיים )ללא תלות  למציע .7

זה,   • בתנאי  עמידתו  יצרף  להוכחת  להמציע  הנ"ל  המערכות  אספקת  על  ) אישור  בשתי  (  2פחות 

 . השנים האחרונות 3-רשויות/תאגידים לכל אחת מ

 

של   .8 והאבטחה  השמירה  בתחום  כספי  מחזור  ₪  5למציע  מע"מ    לפחות  מיליון  כולל  לשנה לא    בממוצע 

 .  2020 -ו  2019,2018בשנות הכספים 

 

א)  • מסמך  בנוסח  כאמור  הסף  בתנאי  לעמידתו  רו"ח  אישור  להמציא  המציע  למסמכי  (  7על  המצורף 

 .המכרז

 

העבודה   .9 בחוקי  המנויות  העבירות  מבין  אחת  פלילית  מעבירה  ביותר  חלוט  בפסק  הורשע  לא  המציע 

  2-או הורשע ביותר מ  2011-המנויים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 שנים ממועד ההרשעה האחרונה.   3עבירות כאמור וחלפו 

 

 .המצורף למסמכי המכרז( 9מסמך א)ב תום המציע על התצהיר להוכחת עמידתו בתנאי זה, יח •

אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות    המציע   יצרףבנוסף,   •

 כאמור .

 

 :   כללימידע 



 
בשעות העבודה הרגילות  בתיאום    בדואר אלקטרוניניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה   •

מראש  טלפונ המכרז    03-9395553/667י  מסמכי  קבלת  לצורך  פיינר(.  אפרת/מיטל  שאוס  המבקש    ימלא)יעל 

 פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכרזים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.טופס 

 חודשים כל אחת.  12אופציות בנות   2 + חודשים 36משך ההתקשרות:   •

 במעטפה סגורה.   13:00בשעה  29.08.2021עד יום לתיבת המכרזים,  -החברה  את ההצעות יש להגיש למשרדי •

 מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  •

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

          
 מנכ"ל , עו"ד ירון מזרחי

   
   
  


