
 

 

 2019לדצמבר,  23

 
 A22/2019מכרז שירותי שמירה מס' 

 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה באתר שיקום קרקעות

 בשדה דב בתל אביב עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

 22/12/2019פרוטוקול כנס מציעים מיום 
באתר שדה דב, השתתפות  10:00, בשעה 22/12/2019להלן פרוטוקול כנס מציעים שהתקיים ביום ראשון, 

 בכנס מציעים הינה רשות ולא מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

 משתתפים מטעם החברה לשירותי איכות הסביבה:. 1

 יקט.מנהל הפרו -. עומר לייבוביץ'1.1

 מנהל ביטחון החברה. -עמית כהן .1.2

 

 מציעים פוטנציאלים:. 2

 מצורפת רשימת מציעים אשר נכחו בכנס. .2.1

 

 מהלך הכנס:. 3

 . הוצגו המשתתפים מטעם החברה לשירותי איכות הסביבה.3.1

 . החברה לשירותי איכות הסביבה הינה חברה ממשלתית אשר מנהלת את פרויקט שדה דב.3.2

 נערכה סקירה של האתר ותוכנית העבודה המתוכננת בו. .3.3

יכולים להשתנות בהתאם למתבצע . הובהר כי זמני ההתקשרות והעבודה אינם ידועים בוודאות ו3.4
 בשטח.

 כגון: . ניתנה סקירה פרטנית על מטרת השמירה באתר3.5

 שימה.הרצוי לשם ביצוע המ הסד"כא. 

 ב. הובהרו שעות העבודה לכל משימה ומשימה )שמירה בשער וסיור רכוב(.

 ג. דרישות בעלי התפקיד הרשומים במפרט.

 ערכת הדיווח.ד. אופן ביצוע סיורים וסוג פלט דוחות ממ

 ה. הודעה מראש על הרחבת העבודה לשטח הצבאי או הפסקת עבודה במידת הצורך.

 רכבי סיור? 2שאלה: מדוע רשומים . 3.6

 רכבים לצורך גיבוי במידה ורכב אחד תקול. 2רשום כי התנאי הוא החזקת מינימום  תשובה:

 הובהר כי לא יתכן מצב בו לא יתקיים סיור באתר לאור תקלת רכב הסיור.

 ועד הבוקר? 20:00שאלה: מי שומר בשעות הלילה משעה . 3.7

, חברת ארקיע בחרה להציב שומר 20:00ועד  06:00החברה משלמת עבור שומר משעה  תשובה:
יים שמירה בלילה אלא רק בשעות הלילה והתשלום חל עליה, יתכן וארקיע יורידו שומר ולא תתק

 סיור, אלא אם כן נתבקש אחרת.

 שאלה: של מי האחריות על הציוד של הקבלן?. 3.8

אחראי על הציוד שלו, אך מצופה כי במידה וחברת השמירה מזהה כניסה של גורמים הקבלן  תשובה:
 לא מורשים לשטח לפעול בהתאם להנחיות.



 

 

 

 בלן על הכלים לבין השומר בכניסה/סיור?שאלה: האם קיים תיאום בין השומר של הק 3.9

ברגע שנגיע לרגע האמת ניצור מנגנון בו כולם יהיו מעודכנים ושמירה תיעשה בשיתוף פעולה  תשובה:
 של כל הצדדים.

 הערה: טבלת השכר שפורסמה במכרז אינה מעודכנת והתעריפים גבוהים יותר.. 3.10

זיר הבהרה במועד שנקבע לתשובות לשאלות תקן, נחנבדוק את הנושא ואם קיים צורך נ תשובה:
 הבהרה.

 . הובהר שיש לפנות במייל המצוין בפרסום לצורך קבלת חוברת המכרז.3.11

 

 

 

 

 בברכה,

  

 עמית כהן                                     עומר ליבוביץ'             
 ויקטמנהל ביטחון                                  מנהל פר           

 

  

 

 


