22/03/2021

סיכום סיורי קבלנים למכרז  07/20לשירותי אבטחה למכללה האקדמית הדסה
•

על הקבלן להגיש את הצעתו כולל כל הניירת הנדרשת להגשה כולל מידע להוכחת ניסיונו,
לקוחותיו ,וכד' .היעדר מסמכי חובה יכול לגרום לפסילת ההצעה או לקבלת ניקוד נמוך
עקב ,למשל ,היעדר הוכחות על הניסון/וותק שהינם הכרחיים לניקוד איכות ההצעה.

•

הוצגה טבלת הניקוד לאיכות והוסברה נוסחת הניקוד למחיר.

•

הוסבר שעל הקבלן להקפיד על חוקי הבטיחות ,חוקי העסקת עובדים כגון ביצוע שימוע אם
נדרש .כמו כן על הקבלן לאשר כל עובד חדש באמצעות ראיון קבלה במשרדי המכללה וזאת
לאחר שווידא אף הוא בראיון מקדמי שהמועמד מתאים לדרישות המכללה.

•

בסיור הוצגו העמדות השונות ,כולל עמדה נוספת בקמפוס החרדי ,שעות הפעילות לכל
עמדה ואחראי משמרת.

•

הוסבר כי לשומר נדרשת הבנה טכנית ומיומנות בסיסית במחשוב עקב הפעלת מערכות
בקרה ,כיבוי אש ,גילוי אש ,מצלמות וכד' .כמו כן עליו להיות דובר עברית ברמת תקשורת
גבוהה.

•

מאבטח אחד במשמרת בוקר וצהרים חייב להיות יצא יחידה קרבית -רובאי  .05אין תוספת
ייעודית של המכללה לעובד זה.

•

כספת לנשק-במידה וצריך ,הכספת באחריות הספק ולא באחריות המכללה.

•

במידה ותהיה בעתיד דרישה לשנות את רמת הכשירות של המאבטחים – יהיה דיון על
עלויות ההכשרה.

•

בנושא של קשר -ישנם מכשירי סלולאר קיימים ,שהספק הזוכה יקבל לתת למאבטחים,
אחריות על התחזוקה היא על הספק.

•

באחריות הספק לבצע בקרות למאבטחים ,כולל בקרות פתע.

•

שעות חיוב חודשיות -מסמך מצורף המפרט את השעות לפני הקורונה וגם בזמן הקורונה.

•

הסעות למאבטחים ע"ח המעסיק ,כולל רכב לשעת חרום.

•

שעות חפיפה – באחריות הספק -לפי הרשום בהסכם 8 ,שעות.

•

אין צורך בבודק בטחוני -בנספח ב' בהסכם רשום בטעות צורך לבודק בטחוני ,המילים
האלו ימחקו.

•

באם יהיו שינויים בשכר המינימום כך ששכר היסוד של העובד שנקבע במכרז (בהסכם)
הינו גבוה משכר המינימום החדש ,לא תהיה לכך השפעה על התמורה לקבלן .באם הקבלן
יוכיח כי יש לשינוי זה השפעה על יציבות העובדים ניתן יהיה לפנות למכללה לקיום דיון
בדבר השפעות השינוי בשכר על העובדים במקרים כאלו .במקרה ושכר המינימום החדש
יהיה גבוה מהשכר שנקבע במכרז ,יותאם שכר היסוד לשכר המינימום החדש.

•

הקבלנים קיבלו הסבר מפורט על טבלאות האקסל ,אופן בחירת הגיליון שמתאים לשכר
היסוד המוצע ,אופן המילוי שלהם ועל כך שכל שינוי באחד מרכיבי התנאים הסוציאליים

ישופה בתמורה לקבלן בהתאם לאקסל זה קרי ,בהתאם לעלות המדויקת שהתווספה או
הופחתה לעלות שכר העובד .עוד הוסבר כי הקבלן קובע באקסל את המרווח השיווקי כך
שיכלול את כל ההוצאות שחלות עליו ,התקורות כולל הרווח.
•

בעקבות ההסכם החדש – טבלאות ה ,excelלחישוב ולהגשה במכרז -יעודכנו .כמו כן ,גם
סעיף הניקוד באיכות" ,תגמול מאבטחים" בסעיף  61להזמנה.

•

תאריך להעברת שאלות הבהרה הינו עד  .11/4/21שעה .12:00

•

תאריך הגשת ההצעות -ידחה לתאריך  25/4/21בשעה  .12:00הצעה שתוגש לאחר המועד
תיפסל.

•

בעקבות זה ,ערבות ההזמנה צריכה להיות בתוקף ל 90יום מתאריך אחרון דהיינו .24/7/21

נספח א -שעות חיוב חודשיות
שנת 2019
חודש ינואר  3383.33 - 2019שעות
חודש פברואר  3081.75 - 2019שעות
חודש מרץ  3279.83 - 2019שעות
חודש אפריל  2454.5 - 2019שעות
חודש מאי  2926.5 - 2019שעות
חודש יוני  3003.50 - 2019שעות
חודש יולי  3258.82 - 2019שעות
חודש אוגוסט  2943.98 - 2019שעות
חודש ספטמבר  2816.75 - 2019שעות
חודש אוקטובר  2431.55 - 2019שעות
חודש נובמבר  2904.53 - 2019שעות
חודש דצמבר  3072.50 - 2019שעות
סה"כ 35,589

שנת 2020
חודש ינואר  3136.25 - 2020שעות
חודש פברואר  3057.27 - 2020שעות
חודש מרץ  2449.08 - 2020שעות
חודש אפריל  1392 - 2020שעות
חודש מאי  1906.5 - 2020שעות
חודש יוני  2270.62 - 2020שעות
חודש יולי  2575.83 - 2020שעות
חודש אוגוסט  2420.5 - 2020שעות
חודש ספטמבר  2076.12 - 2020שעות
חודש אוקטובר  1846.53 - 2020שעות
חודש נובמבר  2023.5 2020שעות
חודש דצמבר  2059.5 - 2020שעות
סה"כ 27,213
שנת 2021
חודש ינואר  1889.54 - 2021שעות
חודש פברואר  1687.64 - 2021שעות
סה"כ 3,577

