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 לכבוד

 220/26 מכרזמשתתפי 

 

 20/262הנדון : מכרז/חוזה מס' 

 שירותי אימון בנשק לעובדי ביטחון ועובדי חברה

 :מציעיםהע"י ות לשאלות שנשאלו תשובמצ"ב 

 תשובה שאלה  מ"ס

סעיף למכרז  2עמוד  1

6.1 

אופן הגשת המכרז 

באמצעות מעטפה סגורה 

 בתיבת המכרזים:

כמה עותקים יש  -

 ?להגיש

האם יש להגיש את  -

המכרז עם הנספח 

של המחיר 

 ?במעטפה נפרדת

יש להגיש את ההצעה 

בעותק אחד, אין צורך 

במעטפה נפרדת להצעת 

 המחיר. 

למכרז סעיף  7עמוד  2

12 , 

 

להסכם סעיף  6עמוד 

12 

להוציא ערבות  האם יש

למכרז )מלבד הערבות 

 ?לביצוע(

 אין צורך בערבות מכרז. 

 -1נספח א 11עמוד  3

 2סעיף 

האם כל הקורסים הם 

? גם אם חניך בתנאי פנימיה

גר קרוב ומעוניין לישון בבית 

שלו בטווח שמאושר על ידי 

 ?החטיבה

כל החניכים בקורסים 

ילונו בבית הספר 

להכשרה ללא יוצא מן 

 הכלל

 -1נספח א 19עמוד  4

 5סעיף 

אתר האימונים בילו יתאמן 

עם השלוחה הצפונית או 

הדרומית או יתאמן באופן 

 ?עצמאי

אתר ביל"ו יתאמן עם 

 .השלוחה הדרומית
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 -1נספח א 14עמוד  5

 ג3סעיף 

 

 – 1נספח א 21עמוד 

 8סעיף 

אימון חד יומי במתקני 

לפי תו התקן  - החברה

יכלול המשטרתי כל אימון 

נא  - משתתפים 12עד 

 לאשר שגודל הקבוצה הוא

 משתתפים. 6-12 בין

 

 

 

 

האם מחיר האימון כולל 

 ?כלכלה

 ,עפ"י המתווה המאושר

לאימונים טקטיים 

במתקנים לא נקבע סך 

האמור אינו המתאמנים )

מופיע כלל בתו 

קבוצת אימון הינה .(התקן

חניכים עם מדריך  12עד 

וככל שעולה מספר 

החניכים מכמות זו 

 יתווסף מדריך בהתאמה

 

בטבלת התמחור 

כתוב  8שבסעיף 

מפורשות שמחיר האימון 

 .כולל כלכלה

 -1נספח א 14עמוד  6

 8סעיף 

האם בכיתוב "אימון חד יומי 

במוסד ההכשרה" הכוונה 

 ?'ברענון מתקדם ב

 8ב' וגם סעיף  3סעיף 

( שורה טבלת תמחור)

מתייחסים  –שניה 

ריענון למאבטח לאימון 

 מתקדם ב'.

למכרז סעיף  2עמוד  7

5. 

האם על  - משך ההתקשרות

החברה שניגשת למכרז 

להוכיח שהמתקן המרכזי 

לטובת קיום קורסי ההכשרה 

ק"מ  100)לא יעלה מ 

( 18ע"מ  -ממטה החברה

יעמוד לרשותה במשך כל 

  ההתקשרותתקופת 

 האפשריותוההארכות 

 ?חודשים( 72)סה"כ 

 

החברה המציעה תתחייב 

לקיים את קורסי 

ק"מ  100ההכשרה עד 

ממטה חברת תש"ן וזאת 

גם אם החברה המציעה  

תעתיק את מושבה או 

קן מרכז פעילותה למת

אחר המאושר ע"י 

של חטיבת האבטחה 

 . תש"ן
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ישנם מטווחים רבים 

שהמכרז להפעלתם עומד 

לפוג במהלך השנה הקרובה 

וקיימת אפשרות שלא יוכלו 

להעמיד מתקן אימונים 

למשך כל תקופת 

 ההתקשרות.

מטווח אינו יודגש כי 

רשאי להגיש הצעה 

, אלא רק בתי במכרז זה

. במידה ספר לאימונים

ובית ספר יגיש בהצעתו 

מתקן אימונים מאושר 

אשר יסגור שעריו 

, על בית בתקופת החוזה

, הספר להחליפו באחר

העומד בכל התנאים 

הקבועים בתו התקן 

 זה. כם ובהס

האם חברת הכשרה יכולה   8

 ?לגשת דרך כמה מתקנים

חברת הכשרה אינה 

יכלה לגשת בשם כמה 

המכרז הוא  .מתקנים

לבית ספר להכשרה ולא 

 למתקנים.

ישנן מספר חברות 

הכשרה מצומצם 

המאושרות ע"י משטרת 

ישראל, החברה המציעה 

שם מוסד תגיש בשמה )

( ולא בשם ההכשרה

 .מתקן זה או אחר

פירוט  8סעיף  9

המחירים המוצעים" 

בשורה  21בעמוד 

 בטבלה ההשניי

למה הכוונה "אימון ריענון 

חד יומי במוסד ההכרה" 

האם הכוונה לריענון חד יומי 

ברמת מוסמך א' או ברמת 

  מתקדם ב'?

מתייחס לריענון חד יומי 

 ברמת מתקדם ב'.
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פרויקטים  -נספח ב' 10

דומים העומדים 

 בתנאי הסף 

כיצד רצוי לצרף כתבי 

כמויות ו/או חשבונות 

  סופיים/חלקיים?

פשוט לרשום הצהרה על 

כמות שנתית? חודשית? 

ארוכי  מדובר על פרויקטים

שנים ועד  6שנים )מעל ל

 (10ל

 

יש לצרף כתבי כמויות / 

חשבונות עבור אותם 

פרויקטים העומדים 

  ף הנדרש.בתנאי הס

 

לתנאי  9.4 סעיף 11

 הסף 

נבקש לשנות את תנאי הסף 

כך שיכיר בניסיון בהכשרה 

מונחי , של גופים נוספים

משטרת ישראל לרמת 

לדוגמא : רכבת מתקדם ב' . 

 , בתי חולים

הבקשה מתקבלת. תנאי 

 הסף ישונה לנוסח הבא:

 3ניסיון מוכח של "

שנים לפחות בהכשרת 

ם ברמת מאבטחי

 "מתקדם ב'". 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 מאיה בן דור, עו"ד

 מח' רכש והתקשרויות  
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