
חברת היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ
מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 03/2015 

למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל הספורט דרייב-אין - עדכון
חברת היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ )להלן - "החברה"( מזמינה את הציבור להציע הצעות במסגרת מכרז   .1
פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 03/2015 למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל הספורט 

דרייב-אין )להלן - "המתקנים" ו-"המכרז" בהתאמה(.
מכרז זה עניינו התקשרות עם קבלן שירות למתן שירותים כוללים של אבטחה שוטפת ואין עניינו אספקת כוח   .2
אדם לחברה, על כל המשתמע מכך. השירותים כוללים, ככלל, אבטחה שוטפת במתקנים, 24 שעות ב-3 משמרות 
כמפורט: 07:00 עד 15:00 )משמרת ראשונה(, 15:00 עד 23:00 )משמרת שניה(, 23:00 עד 07:00 )משמרת שלישית(. 
ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של שנה אחת ולחברה קיימת האופציה להאריך את ההתקשרות   .3

לתקופות נוספות ועד לתקופת התקשרות מצטברת של שלוש שנים בסך הכל, כאמור במסמכי המכרז. 
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בעצמם בתנאים המצטברים הבאים )תנאי סף(, ואלה הם:  .4

המציע מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים התקפים הדרושים על-פי דין לשם מתן שירותי שמירה ואבטחה   4.1
שירות"  "קבלן  רישיון  בעל  הוא  וכן  התשל"ב-1972  שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  בחוק  כאמור 

כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 
המציע בעל רישיון תקף לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה, התש"ט – 1949, שהוצא ע"י המינהל לשרותי חרום   4.2

ותפקידים מיוחדים, מטעם משרד הפנים.
ניסיון מוכח של 3 שנים רצופות לפחות  המציע בעל עסק לאספקת שירותי אבטחה ושמירה והוא בעל   4.3
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה במתן שירותי אבטחה ושמירה בהיקף דומה להיקף נושא 

מכרז זה. 
על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ לשנה )ללא מע"מ( בלפחות 3 שנים   4.4

מתוך 5 השנים האחרונות )2009 עד 2014 )כולל((. 
על המציע להיות זמין 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע, באמצעות מוקד אנושי מאויש ו/או באמצעות   4.5

איש/אנשי קשר זמינים בהתאם, שפרטי ההתקשרות שלהם ימסרו מראש לחברה על ידי המציע. 
המציע מעסיק מספר מינימאלי של 50 בודקים ביטחוניים, העונים לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.   4.6

המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לא הורשע ביותר משתי   4.7
עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים במסמכי המכרז, בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני 

העבודה, תשע"ב-2011, בשלוש השנים האחרונות.
השנים  בשלוש  הפרות  משש  יותר  בשל  כספיים  עיצומים  אליו  זיקה  בעל  על  או  המציע  על  הוטלו  לא   4.8

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
המציע התחייב בכתב בנוסח המצורף למסמכי המכרז, כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, לא יועסקו   4.9

על-ידיו עובדים זרים. 
המציע הגיש תצהיר לעניין היעדרן או קיומן של הרשעות קודמות של המציע או בעלי זיקה אליו, על גבי   4.10

הנוסח המופיע במסמכי המכרז. 
המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בתנאים, צמודה למדד המחירים לצרכן   4.11

ובנוסח המצורף למסמכי המכרז, בסך של 35,000 ₪. 
המציע ישתתף בסיור מציעים שיתקיים ביום 04/06/15  בשעה 13:00. נפגשים בהיכל "מנורה מבטחים".  4.12

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בהיכל "מנורה מבטחים" ברחוב יגאל אלון 51 בתל-אביב-יפו   .5
בימים א'-ה' )למעט בימי חג( משעה 09:00 ועד לשעה 16:00, תמורת תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 800 
₪ כולל מע"מ, שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה לאחר תיאום טלפוני 

מוקדם עם המזכירות )בטלפון 03-6376000(.
את ההצעה יש להגיש במשרדי החברה, עד לא יאוחר מיום 24/06/15 בשעה 12:00. החברה לא תדון בהצעות   .6

שתוגשנה לאחר המועד הזה.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר והוא   .7

שיקבע ויחייב.
מטעמי נוחות, מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, אבל גם לשון נקבה במשמע.  .8

נדב גרינשפן, מנכ"ל


