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 6/2017מכרז מס' 
 

אירועים וטיולים והפעלת שירותי  מוקד שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ומבני ציבור, אבטחת 
 עירוני במועצה המקומית גבעת זאב

  
  

המועצה המקומית גבעת זאב  מזמינה בזאת הצעות, לצורך קבלת שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך 

 ומבני ציבור, אבטחת אירועים וטיולים והפעלת שירותי מוקד במועצה המקומית גבעת זאב.

, בשעות הפעילות זאב גבעת 44 המכביםאת מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי המועצה  ברח' 

 שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה . ₪ 1,000תמורת תשלום בסך של , המקובלות

 

 :סף תנאי .א

 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים במצטבר ואשר 

 צרפו להצעתם את כל האישורים המפורטים להלן:

 

 יודגש כי כלל סעיפי תנאי הסף על כלל הפרטים והרכיבים הכלולים בהם, מהווים תנאי סף למכרז. עוד

 יובהר, כי אי עמידה באחד מתנאי הסף, תגרום לפסילת ההצעה בהתאם להוראות כל דין. 

 :לגשת למכרז רשאים

 ו/אוישראל  ותושבחברה הרשומה אצל רשם התאגידים בישראל והשליטה בחברה היא בידי אזרח ישראל 

 .והשומרון ביהודה מקומית רשות תושב

 א עוסק מורשה.שנים והי משלוש פחות לא כאמור רשומה החברה

 .נכסים בכינוס או רגל בפשיטת היווסדה מאז היתה לא החברה

מאת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה לפי חוק  בתוקףבעל רישיון קבלן שירות  הואמציע ה

. המציע יצרף העתק נאמן למקור מאושר על ידי 1996 העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 עורך דין של הרישיון כאמור. 

בעל אישור בתוקף מטעם המשרד לביטחון פנים, על קיומו של מחסן נשק אחד לפחות ואשר  הואהמציע 

ק"מ. כמו כן, במחסן הנשק, מאוחסנים  50, לא יעלה על זאב גבעת יישובהמרחק בין מחסן הנשק ובין ה

כלי ירייה. המציע יצרף העתק נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין של רישיון תקף מיוחד  50ת  לפחו

להחזקת כלי ירייה כאמור. כמו כן, יצרף המציע העתק נאמן למקור, מאושר על ידי עו"ד, של רשימה 

 . ומפורטת של כלי הנשק המאושרים שברשות

ו"ד, המאשר כי ביכולתו להציב מאבטחים חמושים ומאושר על ידי ע חתום, מטעמו תצהירהמציע יצרף 

ביישוב גבעת זאב וכי אין מניעה או התניה כלשהי מאת המשרד לביטחון הפנים, בקשר לבצוע השירותים 

 נשוא מכרז זה.

 ביהודה האזרחי במינהל תעסוקה"ט קמ ידי על כדין הוצא אשר ספרים ניהול אישור בעל הינו המציע

 .ושומרון

 האחרון למועד שקדמו השנים שלוש במשך לייםאציפימונ לגופים שירותים שביצע תאגיד הוא המציע

 .לשנה"מ מע כולל לא"ח  ש 25,000,000 של בהיקף במכרז מועמדות להגשת

  



 תנאי סף מקצועיים .ב

 

שירותי אבטחה הכוללים אבטחה פיסית ושירותי סיור עבור  2013-2016המציע סיפק בכל אחת מהשנים 

כולל מע"מ לשנה.  לא ₪ 25,000,000 -ו או רשויות מקומיות , בהיקף כספי שלא פחת מ ציבורייםגופים 

הבטחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע אישור רו"ח המאשר את האמור לעיל. כמו כן, יפרט המציע  לצורך

  ם אלו.להם סיפק שירותי אבטחה בשני מקומיות רשויות או ציבוריים גופים שהנם לקוחותיואת כלל 

 

 – 2016למציע ניסיון בביצוע שירותי אבטחה במוסדות חינוך בשלוש רשויות מקומיות לפחות בין השנים 

מאבטחי מוסדות חינוך לפחות אשר עומדים  100ואשר במסגרת שירותים אלו, העסיק המציע  2013

מאבטחי  30ידו  בתבחיני משטרת ישראל ואשר מתוך סך המאבטחים אשר סיפק המציע כאמור, סופקו על 

 מוסדות חינוך לפחות ברשות מקומית אחת, בכל אחת מן השנים כאמור לעיל. 

 

 תצהיר בחתימת מורשי החתימה של המציע המאשר עמידה בתנאי זה יצורף לחוברת ההצעה. 

 

 המציע הינו בעל רישיון בר תוקף להפעלת תאגיד לשירותי שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים   

 השנים שקדמו למועד הגשת המכרז. על המציע לצרף      לושבש 1972שמירה תשל"ב ושירותי 

 ועד     2013להצעתו העתק מהרישיון ואת שוברי התשלום לכל אחת מהשנים כאמור החל משנת 

 היום. 

 

, 1949א' לחוק כלי הירייה תש"ט  10המציע הינו בעל רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, בתוקף לפי סעיף 

 טעם האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים. העתק הרישיון יצורף למסמכי המכרז.מ

 

כלי ירייה לפחות, לפי חוק כלי ירייה,  50המציע מחזיק בעת הגשת ההצעה ברישיונות תקפים להחזקת 

 .  העתק הרישיון יצורף למסמכי המכרז.1949-תש"ט

 

ידו עובדים זרים כמפורט  עלודות נשוא המכרז, לא יועסקו על המציע להתחייב בכתב, כי לצורך ביצוע העב

 בנוסח המצ"ב. 7.12.9הוראת תכ"ם מס' ב

 

למסמכים יצורף תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות  .ג

עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

 אספקת  השירותים. בתצהיר יפורט, בין היתר, המידע הבא:

 

 ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה.. 1

 . ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.2

 רשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( בגין הפרת דיני עבודה.הה. 3

 . פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.4

 . כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 5

 מועד האחרון להגשת ההצעות.הכלכלה, בשנתיים האחרונות שקדמו ל     

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9


כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה . 6

  והאכיפה 

בהתאם לחוק במשרד הכלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,    

  הגברת 

 התצהיר יצורף לחוברת המכרז. .2011 -האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב   

 

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל ואשר במועד הגשת ההצעות למכרז, עמדו  .ד

 ואשר צרפו אישורים המעידים על עמידתם בהוראות אלו:  שלהלן 4בכל התנאים המפורטים בסעיף 

 

 ( מטעם רשם החברות, בו לאשהונפק בחודש שקדם למועד הגשת ההצעהנסח חברה/שותפות עדכני ) .1

נדרש כי לא יצוין  –בנוסף, לגבי חברה  .לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעהיצוינו חובות אגרה שנתית 

 ראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהת

 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .2

 .1976 –מטעם מע"מ ותשלום חובות מסים( התשל"ו 

 

ג)ב( לחוק עסקאות גופים 2תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים כנדרש על פי ס'  .3

ריים ובדבר קיום חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במשך תקופת ההתקשרות בהתאם ציבו

 לחוברת ההצעה. 6לנוסח המופיע בנספח 

 אישורים נוספים .ה

 על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים שלהלן:

ות והרשומות אישור תקף מפקיד שומה, רו"ח או יועץ מס, כי המציע מנהל את פנקסי החשבונ .1

 לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.שעליו 

 אישור תקף על היותו רשום כעוסק מורשה. .2

 אישור תקף על שיעור ניכוי מס הכנסה במקור. .3

אישור עו"ד או רו"ח המאשר את אופן ההתאגדות של המציע וכי המציע הנו תאגיד רשום ופעיל.  .4

המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי  כמו כן, יצורף אישור כי נתקבלו אצל

ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין בקשר עם חתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו 

למכרז וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי החתימה מטעם המציע, מחייבות את 

מכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוס

 מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה ולהוצאתו אל הפועל.

 תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע. .5

 ה אצל המציע בנוסח המצ"ב.שליטאישור עו"ד/ רו"ח של המציע בדבר זהות בעלי ה .6

 י תיאום הצעות במכרז בנוסח המצ"ב.הצהרה על א .7

 הצהרת המציע בדבר אי העסקת עובדים זרים. .8

 הצהרת בעל השליטה במציע בנוסח המצ"ב. .9

 מסמכי הבהרות ככל והוצאו. .10

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .11

http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf


 ערבות מכרז .ו

ת המועצה להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, יגיש המציע ערבות בנקאית בלתי מותנית, לפקוד

 האחרון מהיום יום 90 של לתקופה הרצוף, כולל מע"מ, בנוסח ₪ 400,000המקומית גבעת זאב, בגובה 

 .ההצעות להגשת

 מובהר בזאת, כי הערבות המוגשת חייבת להיות ערבות מקור! 

 צילום או העתק של הערבות לא יתקבלו והגשת צילום או העתק ערבות יגרמו לפסילת ההצעה על הסף!

 

 ימים נוספים.  60בכל מקרה של דחייה בבחירת הספק הזוכה, יוארך תוקף הערבות לתקופה של . 1

המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנסיבות בהן המציע שנקבע כזוכה במכרז לא יחתום על . 2

    הסכם 

לא יגיש  ימים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות או 7ההתקשרות או לא ימציא ערבות ביצוע בתוך     

  את 

 כל המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי המכרז.    

 לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, תוחזר הערבות  לכל המציעים אשר לא זכו במכרז וזאת בתוך. 3

 ימים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז. 14    

 מפגש הבהרות .ז

 , רחוברכז ההפעלה במועצהבמ 10:00בשעה   14/12/2017חמישי פגישה לצורכי הבהרות תתקיים ביום 

 ם(.יני)במבנה חטיבת הבי .זאב גבעת 5 התאנה

ההשתתפות בישיבת ההבהרות הנה חובה ומהווה תנאי סף במכרז ומשתתף אשר לא ישתתף בישיבה, 

 הצעתו תיפסל על הסף.

את ההצעות, יש להפקיד במסירה אישית )אין לשלוח בדואר(, במעטפה סגורה ללא לוגו, בתיבת המכרזים 

 .12:00שעה ב 26/12/2017ליום שבבניין המועצה , עד 

 המועצה  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 02 - 5360204 בטלפון: במועצה הביטחוןלפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת 

  

 

 

 בכבוד רב,

 אברהמי יוסי

 ראש המועצה המקומית גבעת זאב

 

 


