ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת המכרזים

מכרזים 4215517 :

לכבוד
המציעים במכרז 18/21
הודעה מס'  1למציעים במכרז  18/21ל מתן שירותי ממונה בטיחות במרכז הלוגיסטי של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
תשובות לשאלות הבהרה
 . 1בעקבות שאלות ההבהרה עודכן המועד להגשת הצעות במכרז .המועד החדש הינו
 30.11.2017בשעה . 12:00
 . 2בהתאם לסעיף  . 0.3.3במסמכי המכרז שבנדון ,להלן טבלת תשובות ההבהרה לשאלות
שהועברו אלינו .
 . 3ככל שמדובר בשאלות שחזרו בקרב מספר מציעים ,השאלות אוחדו.
 . 4נספח א' למסמך זה מפרט את השינויים שבוצעו במסמכי המכרז ,לאור המענה
לשאלות ההבהרה.
מספ ר
מס'
סידורי הסעיף ושם
הסעיף
במכרז
כללי

האם הפעילות נשוא המכרז מדובר בפעילות חדשה שעדיין לא בוצעה
מבוצעת כיום או שמדובר עבור ועדת הבחירות .
בפעילות חדשה? אם מבוצעת –
על ידי מי ?
האם קיים כבר תשתית הפריטים המפורטים בסעיף לא קיימים .
ראו תשובה לשאלה  1לעיל.
בטיחות במרכז הלוגיסטי ?
א .תיק לניהול בטיחות
ב .הכשרת עובדים לנאמני
בטיחות
ג .ועדות בטיחות
ד .נוהלי עבודה וסקרי
סיכונים.
על הזוכה לדאוג בעצמו לכלכלה .אין שינוי
הא ם יש אפשרו ת לכלכלה
במסמכי המכרז.
ארוחות במרכז ?

כללי

האם קיים סביבת עבודה הספק הזוכה יוכל להשתמש בתשתית
לממונה (משרד ,מח שב ,פקס ,הקיימת במרכז המבצעי הלוגיסטי אך רק
במסגרת עבודת הייעוץ לוועדה.
מדפסת ,אינטרנט ועוד )
אין שינוי במסמכי המכרז.
האם ניתן לבצע סיור מקדים לא יבוצע סיור מקדים.
במכרז לראות תשתיות ?
 8:30עד  12:30בימים א'  -ה'.
מהם שעות העבודה במר כ ז
בשיגרה ?

.1
כללי

.2

כללי
.3

.4
.5
.6

פירוט השאלה

התשובה

כללי
 0.1.4לפרק
המנהלה
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ועד ת הבחירות המרכזית לכנסת
מספ ר
מס'
סידורי הסעיף ושם
הסעיף
במכרז
.7

 0.1.5לפרק
המנהלה
 0.1.6לפרק
המנ הלה

.8

.9

0.1.6.1.6
לפרק
המנהלה

. 10

 0.5.1.7לפרק
המנהלה
ונספחים
, 0.5.2.6
 0.5.2.6א'

סעיף 12
להסכם

ועדת המכרזים
פירוט השאלה

מהו סה"כ היקף השעות היקף ההתקשרות המשוער הינו כמפורט
מינימום בשנה לתפקיד ממונה בסעיף  , 0.1.5על סעיפי המשנה ,לפרק
המנהלה.
בטיחות?
אין שינוי במסמכי המכרז.
הממונה אחראי גם על נושא מערך וציוד
האם הממונה אחראי גם על
כיבוי האש .השירותים הנדרשים במסגרת
נושא מערך וציוד כיבוי אש ?
התפקיד מפורטים בסעיפים 0.1.6-0.1.7
לפרק המנהלה.
למה הכוונה תיק שטח ? האם תיק ש טח הינו תיק שטח לפי הוראה 503
יש חובה להגיש תיק שטח של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
לכב"ה ?
ישנה סתירה בין תנאי הסף תנאי הסף הינ ו כדלקמן:
בסעיף  0.5.1.7בעמוד  14לבין
נספח  0.5.2.6בעמוד  . 35בתנאי למציע ,או ליועץ מטעמו ככל שמדובר בתאגיד,
הסף נדרש ניסיון
קודם יהיה ניסיון קודם כיועץ/ממונה בטיחות
כיועץ/ממונה בטיחות בעבודה
של  3שנים לפחות בהי קף
מצטבר של  1,000שעות עבודה
לפחות בכל שנה ובארגונים
שמונים לפחות  100עובדים
בכל אחד מהם במהלך 5
בעוד
האחרונות,
השנים
שבנספח נדרש ניסיון קודם
כיועץ/ממונה בטיחות בעבודה
של  3שנים לפחות בהיקף
מצטבר של  500שעות עבודה
לפחות בכל שנה ובארגונים
שמונים לפחות  50עובדים בכל
אחד מהם במהלך  5השנים
האחרונות.
אנא הבהרתכם מה נכון...
האם המחיר כולל זמן נסיעות
והוצאות נסיעות ?

. 11

. 12

 2.0.1לפרק
עלות

התשובה

בעבודה של שלוש ( )3שנים לפחות ,בהיקף
מצטבר של  1,000שעות עבודה לפחות בכל שנה
ובארגונים שמונים לפחות  100עובדים בכל
אחד מהם ,במהלך חמש ( )5השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעה.
ראו שינוי במסמכי המכרז ,בנספחים
 0.5.2.6 , 0.5.2.6א' ובנספח המודעה
לעיתון.

התעריף השעתי כולל שעות עבודה נטו.
בתקופת הבחירות ,ישולם החזר הוצאות
נסיעה בתפקיד ,לנסיעות שאינן לממ"ל או
לכנסת בשיעור של בשיעור של + ₪ 1.40
מעמ לק"מ נסיעה מעל  30ק"מ ,בהתאם
להוראת התכ"ם מספר . 13.9.2
ראו שינוי במסמכי המכרז.

האם היועץ נדרש לנסיעות בין
האתרים השונים (אתרי דילוג,
אתרי קליטה)? אם כן – האם ראו התשובה לעיל  ,השינוי במסמכי
יתווסף לתעריף השעתי החזר המכרז בסעיף  2.0.1לפרק העלות ובסעיף
הוצאות נסיעה בהתאם לסעיף  12להסכם.
 6.4.3בהוראת תכ"ם - 13.9.2
התקשרות עם נותני שירותים
חיצוניים?
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ועדת המכרזים

ועד ת הבחירות המרכזית לכנסת

מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה אחרת
שנענתה בעל פה ,או בכל דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או
להוות שינוי במסמכי המכרז.
יוזכר שבהתאם לסעיף  0.3.3.5ל פרק המנהלה ב מסמכי המכרז ,יש לצרף הודעה זו להצעה
שתוגש ,כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו.

בכבוד רב,
תום שניר ,עו"ד
עוזר למנהלת הכללית
מכרז ועדת המכרזים
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