08/04/2021
שלום רב,
מענה לשאלות הבהרה למכרז  07/20למתן שירותי אבטחה למכללה האקדמית הדסה ירושלים
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טבלאות
אקסל

טבלאות
אקסל
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הסכם
עמוד 14

סעיף 24

תוכן הבקשה להבהרה

מענה

האם ישנה הצמדה על רכיב התקורה
והרווח – נבקש להצמיד את הרכיב
למדד המחירים לצרכן כפי שמקובל.
במקרים בהם עודכן רכיב השכר אך
הוא נמוך מהתשלום לעובד ציינתם כי
לא יחול שינוי – אך בפועל הדבר יביא
לשחיקת השכר של המאבטחים
הקיימים באתר – נבקש לשנות את
הסעיף ולהצמיד את השינוי לרכיב
הקיים כך שלא תבוצע שחיקה לשכר
הניתן למאבטחים מול שכר המינימום
בענף.
נבקש לקבל במדויק איזה רכיבים
הינם במתכונת גב אל גב – שכן בנספח
א צירפתם את הוראות התכם ועוד
נרשם כי לא תהיה תמורה נוספת
לספק

מקובל ,אחת לשנה תבוצע
הצמדה של רכיב התקורה
והרווח למדד המחירים לצרכן.
אין שינוי ממה שנכתב בסיכום
סיור הקבלנים.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

חופשה
חגים
הבראה
פנסיה
פיצויים
ביטוח לאומי
קרן השתלמות
נסיעות
הפרשות בגין נסיעות

כל הרכיבים לעיל
משולמים גב אל גב בכל
חודש לפי שעות העבודה
ולפי שכר הבסיס.
י .מחלה
יא .מענק מצוינות כולל
ביטוח לאומי
יב .שי לחג כולל ביטוח
לאומי

נבקש להפחית את גובה הערבות ל-
 200אלף  .₪מקובל בענף לתת ערבות
של חודש פעילות .ערבות כפי שדרשתם
מצריכה עלויות מימון גבוהות.

רכיבים אלו משולמים גב
אל גב על פי ביצוע ובצירוף
אישור רו"ח הקבלן הזוכה
המאשר את העלויות
מקובל -גובה הערבות יעודכן
לסכום של  200אלף .₪
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 7למכרז

61
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 5להסכם

8.3.2
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 6להסכם

8.10

נבקש לקבל הבהרה כי עלות הוותק
תשולם גב אל גב

8

1
לפרוטוקול
סיור
קבלנים

12

הסעות בשעת חירום – נבקש לחייב גב
אל גב הסעות המקרה שהופסקה
תחבורה ציבורית סדירה בימים
שאינם שבת או חג
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הסכם
עמוד 14

סעיף 24

10

הסכם
עמוד 14

סעיף 24
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 7למכרז

61
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 6להסכם

סעיף 9.7
לחוזה

13

 16להסכם

נספח א

גובה ערבות ביצוע  - ₪ 525000סכום
הערבות מהווה כ 25%-מגובה היקף
ההתקשרות השנתית .נהוג במכרזים
שונים ובמכרזי המדינה בפרט לקבוע
את גובה הערבות בשיעור של 5%
מהיקף המכרז השנתי .מדוע הסכום
כה גבוה? האם ניתן להפחיתו
משמעותית?
עלות תוספת וותק – האם ניתן לקבל
את וותק העובדים ע"מ לחשב תוספת
וותק ולמתחרה בהתאם בהצעת
המחיר? אם הוותק עתיד להשתלם
 BACK TO BACKאזי אבקש
לשנות את נספח א' -ההצעה הכספית
שבו מוצהר כי התעריף כולל וותק.
ניקוד הפעלת מוקד – קיום מופעלים
המוקדים ע"י חברות נפרדות (בעלות
ח.פ .שונה והנהלה שונה) מחברות
השמירה .אי לכך נראה כי מתן ניקוד
להפעלת מוקד אינה רלוונטית.
מציין חפיפה של שעתיים בלבד
בסתירה לסעיף  5.9המציין  8שעות
חפיפה
הכשרה – בסיור קבלנים נמסר לנו
שרמת ההכשרה של המאבטחים
והאחמ"ש תהה ברמת קורס  9שעות.
בהסכם מצוין כי רמת ההכשרה תהיה
ברמת בודק בטחוני וכן קורס  9שעות.
אנא הבהרתכם.
האם קיים נוסח מיוחד לערבות
הבנקאית לצורך הגשת המכרז

14

בטבלה המצורפת תחת הסעיף תגמול
מאבטחים ,נבקש כי תעריף לשעה
למאבטח ייקבע ע"י המכללה
נבקש כי השעות (אוריינטציה) יהיו
בחיוב

לא מקובל
במידה ויידרשו על ידי המזמין,
שעות אוריינטציה שיעלו על 8
שעות החפיפה/הכשרה שהן על
חשבון הקבלן ,ישולמו שעות
אלו ע"ח המזמין
על פי הוראות התכ"מ ,רכיב
הוותק אינו מתומחר בנפרד.
היות והוותק משפיע על כמה
רכיבים ומשולם גב אל גב.
נבהיר ,שכל עלות שמושפעת
מהוותק משולמת לפי הטבלה.
נושא זה הינו חריג ביותר.
במקרה וייוצר מצב כזה לאורך
זמן ובעל משמעות כלכלית ניתן
יהיה לקיים דיון על השתתפות
בעלויות אלו.
ראה לעיל תשובה 4

ראה לעיל תשובה .7
טבלת הוותק מופיעה כנספח ב.

הקבלן שיצרף אישור על
התקשרות עם מוקד וסיור
יקבל ניקוד כקבוע במכרז.
כמופיע בהסכם ,החפיפה הינה
חלק משעות ההכשרה 8 ,שעות
על חשבון הקבלן
כפי שהובהר בסיור הקבלנים,
במסמכי המכרז נפלה טעות.
לא נדרש בודק בטחוני.

ערבות ההצעה תוגש בהתאם
לנוסח המופיע בנספח ד
להזמנה עמ' 25
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נספח א'
עמ' 11

16

כללי

17

עמ' 14
סע' 23.1
להסכם

18

עמ' 14
סע' 23.4
להסכם

נבקש למחוק את המילים" :אינן לא מקובל
מוגבלות בזמן והן" .כמו כן נבקש
להחליף את המילה" :גם" במילים:
"עד שנתיים".

19

נספח ז'
עמ' 28

בהואיל השני נבקש למחוק את לא מקובל
המילים" :או בע"פ".

20

נספח ז'
עמ' 28
סע' 1

נבקש להחליף את המילים" :גמורה לא מקובל
ומוחלטת" במילים" :על פי דין" .כמו
כן נבקש להחליף את המילים:
"לתקופה בלתי מוגבלת" במילים" :עד
שנתיים מסיום ההתקשרות".
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נספח ז'
עמ' 28

נבקש להוסיף סעיף בנוסח להלן:
"התחייבות הקבלן כאמור לא תחול על
סוגי המידע שלהלן :מידע שהוא נחלת
הכלל או שהפך לנחלת הכלל; מידע
שהיה בידי הקבלן טרם חתימת הסכם
זה; מידע שהיגע לידי הקבלן מצד ג';
מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של
ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת".
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נספח ח'
עמ' 30
סע' 1
נספח ח'
עמ' 30
סע' 2
נספח ח'
עמ' 30
סע' 4

נבקש להחליף את המילים" :ובכל זמן" לא מקובל
במילים" :ועד שנתיים".

23
24

הטבלאות יעודכנו בהתאם.
טבלת רכיבי השכר אינה מעודכנת
רכיב ביטוח לאומי חושב לפי
דוגמא :חישוב רכבי ביטוח לאומי
שכר ממוצע במשק של .10,139
מחושב לפי מסגרת 7.50% - 3.45%
שיעור הביטוח המעודכן הינו  - 3.55%וכן גם חושב בדרגה מעל ,60%
לפי  .% 7.5נעדכן א הטבלאות
.7.60%
רכיב הבראה לשעה מחושב לפי  ₪ 1.36לפי ממוצע שכר נכון ל,2021
וכן את האחוז ל.7.6%
כאשר הוא צריך לעמוד על ₪ 1.38
תעריף ההבראה חושב לפי 424
נבקשכם לבדוק שוב את טבלת רכיבי
 ₪ליום .נעדכן לפי התעריף
השכר כולל גיליונות האקסל ולתקנם
המעודכן  ₪ 429ליום.
בהתאם ולהעביר למציעים מסמכים
מתוקים
יש לחתום בהתאם
נבקש לחתום בשולי המכרז ,נספחיו
ובשולי המסמכים הנלווים בראשי
תיבות.
נבקש להחליף את המילים" :ללא לא מקובל
הגבלת זמן ותשרוד גם" במילים" :עד
שנתיים".

נבקש למחוק את המילים" :ובין
בע"פ".

הנספח יסויג ביחס למידע
שהוא נחלת הכלל וכן ביחס
למידע שנדרש לגלותו על פי
החלטה של ערכאה שיפוטית או
רשות מוסמכת

לא מקובל

נבקש להוסיף בשורה הראשונה לאחר לא מקובל
המילים" :בכל זמן שהוא ולרבות" את
המילים" :עד שנתיים".
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עמ' 11
סע' 18.1
להסכם
עמ' 11
סע' 18.2
להסכם
עמ' 11
סע' 18.5
להסכם

28

עמ' 11
סע' 18.6
להסכם

29

נבקש להוסיף סעיף  18.9להסכם בנוסח לא מקובל
עמ' 11
הוספת
להלן" :במקרה שתקום חבות כספית
סעיף  18.9מצד הקבלן ,לא יעלה גובה הפיצוי
המרבי בו יחויב הספק על סך של שני
חודשי שירות למקרה ולתקופה .פיצוי
כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של
ערכאה שיפוטית לאחריות הקבלן
לנזק .מובהר כי סעיף זה הוא סעיף
יסודי בהסכם זה".
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30

עמ' 15
סע' 25.1
להסכם
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חוק
השומרים

32

חברה
ציבורית

נבקש להחליף את המילה" :הבלעדי" לא מקובל
במילים" :על פי דין".
נבקש להוסיף לאחר המילים" :הקבלן לא מקובל
אחראי" את המילים" :על פי דין".
נבקש להוסיף בסיפא את המילים :מקובל .בסיפא לסעיף יוספו
המילים" :מלבד אם נגרמו
"מלבד אם נגרמו ברשלנות
המשרד או ברשלנות המזמין או מי מטעמו
שלהם".
מי מטעמו או במעשה זדון
או במעשה זדון שלהם"
נבקש להחליף את המילים" :דרישה מקובל
ראשונה" במילים" :לפסק דין שלא
עוכב ביצועו הקובע את אחריות
הקבלן".

נבקש בשורה הראשונה והשנייה מקובל
למחוק את המילים" :ו/או כל הסכם
אחר" .כמו כן נבקש להוסיף סיפא
בנוסח להלן" :ובלבד שניתנה לקבלן
התראה בכתב של  7ימים במהלכם
ניתנה לו הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה
נדרש קיזוז כאמור".
נבקש להוסיף בהסכם שיחתם בין
הצדדים את הנוסח להלן" :מוסכם כי
חוק השומרים ,התשכ"ז 1967-לא יחול
על ההתקשרות מכח הסכם זה".
נבקש להוסיף בהסכם שיחתם בין
הצדדים את הסעיף להלן" :ידוע
למזמין שהקבלן הוא חברה נסחרת
בבורסה ומהווה חברה ציבורית
כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט-
 ,1999וכל מידע אשר נמסר לו בקשר עם
הקבלן (בין בכתב ובין בעל פה) ,אשר לא
פורסם במערכת המגנ"א ,עשוי להיות
מידע פנים אשר אסור לו להעביר לאף
אדם או יישות ,וכן אסור לו לעשות

להסכם יתווסף סעיף בנוסח
הבא:
למען הסר ספק ,חוק
השומרים ,התשכ"ז 1967-לא
יחול על ההתקשרות מכח
הסכם זה
מקובל ,בתוספת הסתייגות
שהסעיף יחול רק ככל והקבלן
הזוכה יהיה חברה ציבורית

פעולות בניירות הערך של הקבלן ,כל
עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם
פורסם לציבור במערכת המגנ"א.
שימוש במידע כאמור על ידי המזמין
טרם פרסומו לציבור עשוי להוות
שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח".1968-
33

וותק
עובדים

34

ארוחות

35

אקסל –
חישוב
שעות
נוספות

36

נסיעות

37

38

נספח א'
ע"מ  – 16-17כתב
כמויות

ע"מ 16-17

נבקש לקבל את וותק של העובדים
כיום
נבקש לדעת האם כיום יש ארוחות
לעובדי השמירה

נבקש לקבל הסבר אודות דרך החישוב
של התשלום בגין שעות נוספות ,יכול
להיות שישנה טעות באקסל החישוב.
לפי החישוב שלנו – בשכר של ₪ 31.03
עבור שעה נוספת של  125%העלות
צריכה להיות  ₪ 46.97ולא ₪ 42.98
כפי שכתבתם באקסל.
נבקש הבהרה בנושא
נבקש לקבל הבהרה  -בטבלאות אקסל
של השכר יש חישוב בגין נסיעות,
לעומת זאת במסמכי המכרז שהבאתם
דוגמאות לשכר עבודה (עמוד  )13כתוב
שהנסיעות הם לפי ביצוע.
נבקש הבהרה מה נכון מבין השניים?
מהן השעות של משמרת בוקר,
משמרת ערב ומשמרת לילה ,האם
מדובר במשרות  ?24/7/365כלומר
הסד"כ נשאר זהה גם ביום שישי וגם
בשבת? לדוגמא חניון הלמסלי
?24/7/365

נספח א'  -מה קורה בקיץ( ,כאשר מוסדות
אקדמיים לרוב סגורים) האם השעות
כתב
כמויות משתנות? יורדות?

מצ"ב כנספח ב.
לא.
מטעמי פשיטות החישוב ,רכיב
ביטוח לאומי מחושב כולו
בתוך השעות הרגילות ,כולל
החלק של השעות הנוספות.
הרכיבים היחידים המתווספים
לחישוב עלות שעה נוספת הינם
רכיבי הפנסיה והפיצויים.
במידה ויהיו פערים בין
ההפרשות בפועל לעובד לבין
ההפרשות כפי שחושבו באקסל,
יבוצע במידת הצורך עדכון
לאקסל בשיתוף עם הזוכה.
רכיב הנסיעות המשולם ע"י
המזמין ,הינו לפי ערך של
'חופשי חודשי' בתחבורה
ציבורית.
מצ"ב פירוט שעות ומשמרות
למטה נספח א'

ניתנו לכם כמויות השעות
בפועל לפי חודשים כחלק
מסיכום סיור קבלנים .בנוסף,
ישנם חופשות מרוכזות בהן
במכללה יש שתי עמדות
מאוישות בלבד .בתקופות ללא
לימודים ישנו צמצום שבא לידי
ביטוי במידע שהועבר אליכם
בשעות המשולמות
בפועל(סיכום סיור קבלנים).
כמו כן ,מצ"ב קישור ללוח שנה
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40

41
42

43
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ע"מ 16

ע"מ 19

ע"מ 21
ע"מ 21

כללי
קובץ
אקסל
קובץ
אקסל

תנאי סף
ע"מ 8
ע"מ 11

זהה למאבטח

נספח א'  -כניסת הנביאים -משמרת לילה
כמוקדן  ,מהו שכר המוקדן? זהה
כתב
כמויות לאחמ"ש או זהה למאבטח? אין מוקדן
בקובץ אקסל
קורס  9שעות בלבד
נספח ב'  -האחמ"ש ומאבטח יעברו קורס בודק
דרישות וקורס  9שעות לנשיאת נשק?
סף
ותפקידים
של כח
האדם
נספח ג'  -האם מתקיימת העברה חמה? או האם החלטה של הקבלן ,לפי שק"ד
ובאחריותו לפי החוק
רשימת הנשק אישי?
ציוד
כל עובד יחזיק מכשיר
נספח ג'  -האם אין דרישה למכשירי קשר?
סלולארי .למכללה יש
רשימת
מכשירים שיועברו לשומרים
ציוד
אך החברה תחליפם לחדשים
במידת הצורך .במידה והמצב
הביטחוני יחמיר ויחייב
מכשירי קשר יועלה הנושא
לדיון משותף.
ראה להלן תשובה לשאלה 33
אבקש לקבל וותק עובדים.
כללי
הצעת
המחיר-
קובץ
אקסל
הצעת
המחיר-
קובץ
אקסל

ערבות
ההזמנה

האם יש להגיש את כלל הגיליונות
בקובץ? או לבחור גיליון אחד? כלומר
לבחור מחיר שאותו נרצה לשלם

יש לבחור ולהגיש גיליון אחד

מה כוללת עמלת הקבלן? את העלויות
ישירות/קבועות ,תקורה ורווח קבלני?

את כל אלו.
על הקבלן לחשב את כל
העלויות שלו (כגון תקורה,
חופשות מסיבות משפחתיות
של העובדים ,רענון עובדים,
וכד') שאינן מכוסות
בתשלומים של טבלת האקסל
או התשלומים שמשולמים
עפ"י דיווח ולזה כמובן להוסיף
את מרכיב הרווח
ע"ר 580278852

נבקש לקבל מספר ח.פ  /מספר עמותה
לצורך ערבות ההזמנה
מבוקש כי הסעיף הנ"ל לסיום ההסכם
יהיה הדדי.

לא מקובל

מבוקש להוסיף סעיף נוסף לסעיפי
הביטוח האומר:
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם
בזה כי במקרה שתקום חבות כספית
של הקבלן מכוח הוראות סעיף 19
ותתי סעיפי הביטוח ו/או מכוח דיני
הנזיקין ו/או מכוח דין אחר יהיה
השיעור המירבי של הפיצויים ו/או דמי
הנזק שהקבלן יצטרך לשאת בהם

לא מקובל.

שווה ערך לגובה גבולות האחריות
המופיעים בנספח הביטוח המצ"ב
לחוזה זה (להלן" :מגבלת האחריות").
49

ע"פ צו ההרחבה מ ,2014נלקח
שכר היסוד כפול  125%או
 150%בתוספת הפרשה 7.5%
הפרשה לפנסיה ו 6%הפרשה
לפיצויים .כפי שנכתב לעיל
בתשובה  ,35שמפאת פשטות
החישוב ,רכיב ביטוח לאומי של
השעות הנוספות נכלל בתוך
השעות הרגילות.
עלות של שעה רגילה ,בתוספת
 50%על שכר היסוד וההפרשה
לפנסיה ופיצויים.
ראה לעיל שאלה 3

-

כיצד מחושב התעריף לספק בשעות
נוספות?

-

כיצד מחושב התעריף לספק בשעות
שבת ושבתון?

-

מהם הרכיבים המשולמים לספק "גב
אל גב"?
נבקש לקבל פירוט של ותק העובדים.

53

-

מהו גובה השכר בקורסים וברענונים?

54

-

האם השכר בהכשרות הן על חשבון
המזמין?

אין תשלום בעבור זה .חלק
מהתקורה
על חשבון הקבלן

55

סעיף 5.9
להסכם

56

סעיף 5.9
להסכם

האם העלויות בגין שעות החפיפה
במתחם הם על חשבון המזמין?
האם אורך החפיפה הם  8שעות,
כאמור בהסכם סעיף  5.9להסכם או
שעתיים ,כאמור בהסכם סעיף ?9.7
על פי ההסכם הקיבוצי בענף השמירה
והאבטחה ,עובד שהוזמן לעבודה אך
לא שובץ בעבודה מסיבות שאינן
תלויות בעובד ולא קיבל על כך הודעה
מראש של יום
אחד לפחות  -ישולם לו מלוא השכר
שהיה משתלם לו בגין יום עבודה
שאליו הוזמן .לאור האמור ,ועל מנת
לעמוד בהוראות הדין ,נבקשכם לשנות
את זמן ההודעה מראש ל 24 -שעות
לפחות מראש.
ככל ותידרש סדנת האוריינטציה -
האם העלויות בגינה הן על חשבון
המזמין?

 8שעות על חשבון הקבלן

50
51
52

-

57

סעיף 7
להסכם

58
59
60
61

סעיף
8.3.2
להסכם

ראה לעיל תשובה 33

ראה לעיל תשובה לשאלה 6
מקובל ,למעט מקרים שאינם
באחריות המכללה ,כגון :סגר
של המשטרה ,סגר של
הרשויות ,סגר במדינה וכד'.

ראה לעיל תשובה לשאלה 6

התשלום הינו על שעות
סעיף  13.4האם העובדים
המשמרת?נדרשים להגיע  10דקות המשמרת בלבד .אין תשלום על
להסכם לפני
חפיפה בין משמרות
ראה נספח א' למטה
נספח א' מהם ימי העבודה של כלל המשמרות?
נספח ב'

הכשרה של  9שעות אינה מאושרת על
ידי המשטרה לתפקידי מאבטח .נבקש
להבהיר מה היא ההכשרה הנדרשת.

 9שעות .איננו מונחי משטרה

62
נספח ג'

האם הטלפונים הסלולריים המצוינים
בנספח הם טלפונים שמסופקים על ידי
המכללה (הטלפונים שצוינו בסיכום
סיור הקבלנים)?

63
נספח ג'

64

65

66

עמוד 3
לחוזה

67

עמ' לחוזה

68
69
70

האם ישנה כספת נשק במתקן?

נספח ד נבקש לציין תאריך מדויק של תום
תוקף הערבות.
עמוד
 25כמו כן נבקש להשמיט את המלים
למכרז
סעיף (" 7ימולא בהתאם להוראות פרק ט
להזמנה)".
בהצעה הכספית נרשם כי רכיבי השכר
שישולמו בשיטת גב אל גב ,מנגד רשום
כי התמורה הינה סופית וכוללת כל
תשלום החל על הקבלן .נבקש לקבל
הבהרה אילו רכיבים נכללים בתשלומי
גב אל גב ,ולתקן את מסמכי המכרז
נספח א שיתאימו לקבצי האקסל.
כמו כן ,במידה ותוספת הימים עבור
ותק בגין חופשה והבראה לא ישלום
על ידי המזמין ,נבקש לקבל רשימת
ותק עובדים קיימים באתר כולל מקום
מגורים על מנת חשב עלות חופשה,
הבראה ונסיעות
נרשם כי קיימת חפיפה של מספר
סעיף  5.9שעות לכל עובד חדש ,נבקש לדעת
האם שעות חפיפה ישלומו על ידי
מזמין השירות?
נרשם כי העובדים יעברו הדרכת
בטיחות פעם בשנה ,נבקש לדעת מה
סעיף  17.6מס' שעות ההדרכה לכל עובד והאם
התמורה עבור שעות אלה תשולם על
ידי המזמין?
האם ההכשרה היחידה הנדרשת הינה
של  9שעות עבור שימוש בנשק ,או
נדרשת הכשרה של מאבטח רמה א'?
נבקש להפחית את גובה הערבות
לשיעור מקבול של  10%מהתקשרות
שנתית
נבקש להפנות את תשומת ליבכם לכך
שעלות ביטוח לאומי שצוינה חושבה
לפי שיעור של  3.45%ולא לפי .3.55%
בנוסף ,בעלויות השכר מעל שכר
המינימום לא חושבו כלל עלויות עבור
המדרגה הגבוהה יותר בשיעור של
 .7.6%לדוגמא ,עובד שמקבל שכר
יסוד של  ₪ 34.53לשעת עבודה,
הברוטו כולל חופשה ,הבראה ,חגים

ראה לעיל תשובה לשאלה 42

קיימת כספת של הקבלן.
על הקבלן המעוניין בכספת
להביא אותה על חשבונו,
ולהפעילה באחריותו ,ע"פ
התקנות.
למכללה אין כל אחריות ביחס
להפעלת הכספת.
ערבות ההצעה תהיה בתוקף עד
ליום .24.7.2021.
מקובל
ראה לעיל שאלה 3
תוספת הימים בגין ותק
לחופשה והבראה כלול
בתשלומים גב אל גב כמפורט
לעיל.

ראה לעיל תשובה לשאלה 6

הדרכת הבטיחות הינה
באחריות הקבלן ,בביצועו ועל
חשבונו.
 9שעות
ראה לעיל תשובה לשאלה 4
ראה לעיל תשובה לשאלה 15.

ונסיעות עומד של  ₪ 39.84ללא שעות
נוספות ,כלומר סך של ₪ 7,251
לחודש ,כאשר המדרגה הגבוהה
מתחילה בסכום של  .₪ 6,355לכן
נבקש לעדכן את שיעור הביטוח
הלאומי לשיעור ממוצע של 4.5%
במקום  3.45%שחושב במסמכי
המכרז
71

72

73

אין תדרוכים שוטפים
משמעותיים ובמידה ויש
העברת מידע של דקות ספורות
נבקש לדעת האם יש לבצע תדרוכים
הן לא ישולמו ע"י המזמין.
במעבר בין משמרת למשמרת ,במידה
וכן ,האם שעות התדרוך ישולמו על ידי במידה ויהיו תדרוכים יזומים
של המכללה שיחייבו נוכחות
מזמין השירות?
חופפת וזאת מעל  15דקות,
המכללה תישא בעלות זו.
ראה לעיל שאלה 35
נבקש להפנות את תשומת ליבכם
לחישוב עלות שעות נוספות 125%
ו .175%לדעתנו ,קימת טעות בחישוב.
אם לדוגמא ניקח עובד שמקבל סך של
 ₪ 32.53לשעת עבודה רגילה ,הוא
יקבל סך של  40.66לשעת עבודה
נוספת ועל סכום זה קיימת תוספת של
 17.05%עבור פנסיה ( ,)7.5%פיצויים
( )6%וביטוח לאומי ( 3.55%במדרגה
הנמוכה) .כלומר עלות של ₪ 47.60
לשעות עבודה .מנגד רשום כי העלות
תעמוד של  ₪ 45.05לשעת עבודה
נוספת ,פער של .₪ 2.55אותו תחשיב
לגבי שעות נוספות  ,150%אז העלות
בפועל עומדת על  ,₪ 57.11כאשר
במסמכי המכרז העלות הינה ,₪ 53.19
פער של  ₪ 3.92לשעת עבודה.
נבקש לדעת האם קיים אישור להעברה ראה לעיל תשובה 41
חמה של נשק בין העובדים או שעל
הקבלן לספק נשק אישי לכל אחד
מהמאבטחים?

נספח א' –
שעות עבודה משמרות (תקן מלא ללא צמצום עקב אירועים חריגים כגון קורונה .פירוט שעות בפועל הועבר
במסמך סיור קבלנים)
שער הנביאים:
 24X7כל השנה
שער בית הקשתות :
 7:00-15:00משמרת ראשונה
 15:00-23:00משמרת שניה
חניון הרב קוק
 7:00-15:00משמרת ראשונה
 15:00-22:30משמרת שניה
ימי שישי עד לשעה 14:00
שער הלמלסי
 07:00-15:00משמרת ראשונה
 15:00-22:00משמרת שניה
חניון הלמסלי:
 07:00-15:00משמרת ראשונה
 15:00-23:00משמרת שניה
 23:00-07:00משמרת לילה
ימי שישי עד שעה לפני כניסת השבת
מוצאי שבת שעה לאחר צאת השבת
• בימי שישי בלילה השומר יבצע משמרת בבית הקשתות
• בימים בהם חניון הלמסלי יהיה סגור בלילה משמרת לילה תבוצע בשער בית הקשתות
מכללה חרדית ( רחוב סימה בליליוס)
 07:30-15:30משמרת בוקר
 15:30-22:30משמרת ערב
• ימי שישי אין פעילות
• על חופשות המכללה יש להוסיף למכללה החרדית את חופשות "בן הזמנים" בהם אין פעילות במכללה
החרדית.
• ישנם מועדים בהם שער זה לא עובד.
• ערבי חג השער לא עובד
• בחנוכה המשמרות עד לשעה 15:00
כעקרון במכללה קיימים שתי עמדות אשר עובדות  24/7X365יכול להיות שינוי במיקום העובדים
יש חופשות מרוכזות וימי חול המועד שבהם אין פעילות בחניון הרב קוק ובשער הכניסה לבניין
הלמסלי
הערות:
 .1עד תקופת הקורונה הועסק בנוסף למשמרות אלה אחמ"ש העובד  10שעות ביום.
לא בטוח שמשרה זו תאוייש בהמשך כעובד נוסף על עמדות השמירה.
ייתכן והאחמ"ש יהייה באחת העמדות.
 .2לעיתים רחוקות נדרש תגבור שמירה כגון :לאירועי מכללה בד"כ בשעות הערב ,תחילת שנה
בשערים .התגבור יתבצע עפ"י מחירון ההסכם.

נספח ב' – ותק עובדים
עובד

וותק (שנים)

1

10.5

2

13

3

13

4

2

5

5.5

6

2.5

7

10

8

13

9

13

10

3.5

11

2.5

12

2

13

3

14

3

