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  רס להכשרת קציני ביטחון )מנב"טים(קו - 6502(6502מכרז מס' מ)

 : ן  2650(0265מ)מענה לשאלות המציעים במכרז הנדו

 קורס להכשרת קציני ביטחון )מנב"טים(       

 

 

 .03.31.0317שהתקבלו עד לתאריך  שאלות ההבהרהלהכולל תשובות "( המוסד" –המוסד לביטוח לאומי )להלן מסמך הבהרות של רצ"ב  .1

 

של המסמך  מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. יש לצרף להצעה תדפיס בובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"מ .0

  על ידי מורשי החתימה של המציע.הרצ"ב, חתום 

 

 

 

 בברכה, 

 עופר גולן 

 מנהל אגף הביטחון 

 

 

 

 



 

3 
 

  רס להכשרת קציני ביטחון )מנב"טים(קו - 6502(6502מכרז מס' מ)

 שאלות ההבהרה:ללהלן התשובות 

 מס"ד
מספר הסעיף 

 במכרז
 התשובה השאלה

 סף תנאי  1

 0.0סעיף 

המציע נדרש להיות הבעלים או השוכר או בעל הסכם "
 01.10.0300התקשרות המעמיד לשימושו הבלעדי עד יום 

 "לפחות, מקום מתאים וראוי לעריכת הקורס
שנים, מבקשים להעמיד את  6מדובר בתקופה בת 

ההתחייבות למשך תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה 
 מימוש תקופת האופציה. )שנתיים( ולהתנות סעיף זה עם

 

 .ישונההסעיף 

 הסכם בעל או השוכר או הבעלים להיות נדרש המציע" .א
 31.39.0319 יום עד הבלעדי לשימושו המעמיד התקשרות

, )למשך שנתיים וחצי מיום המועד האחרון להגשת ההצעות(
ך ההתקשרות הקורס. המש לעריכת וראוי מתאים מקום

סכם התקשרות נוסף מותנית בהצגת ה בתקופות האופציה
 המעידה רשמית תעודה לצרף נדרש המציע. כאמור בסעיף זה.

 הסכם את או כאמור הקורסים עריכת במקום זכויותיו על
 .במקום זכויותיו על המעיד ההתקשרות

 
במידה והזוכה יחליט לעבור מקום מהמקום בתקופות האופציה,  .ב

יהיה חייב אותו אישר המוסד במסגרת מכרז זה המקום החדש 
לעמוד בכל התנאים והדרישות של מכרז זה ורק אז ובהמלצת 

מנהל אגף הביטחון של המוסד ובאישור ועדת המכרזים תאושר 
נוסח תיקון זה יוכנס גם  –ההתקשרות בתקופת האופציה." 

 להסכם.    
 

 -נספח ד' 0

 הסכם התקשרות

 8.8סעיף 

בשורה החמישית לסעיף לאחר המילה "כאמור" נבקש 
להוסיף את המשפט: "בכפוף לכך שניתנה לספק הודעה 

מוקדמת בדבר התביעה והזדמנות סבירה להתגונן ובכפוף 
 לפס"ד חולט"

 

 הסעיף נותר ללא שינוי.

 -נספח ד' 0

 הסכם התקשרות

 6.0סעיף 

בשורה הראשונה לסעיף לאחר המילה "דרישה" נבקש 
 להוסיף את המילה "מנומקת".

 

 הסעיף נותר ללא שינוי.
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  רס להכשרת קציני ביטחון )מנב"טים(קו - 6502(6502מכרז מס' מ)

 מס"ד
מספר הסעיף 

 במכרז
 התשובה השאלה

 -נספח ד' 4

 הסכם התקשרות 

 6.8סעיף 

בסוף השורה השנייה לסעיף לאחר המילה "כלשהם" נבקש 
להוסיף את המשפט: כתוצאה מאספקת השירותים ע"י 

הספק", כמו כן נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט: "כל 
זאת בכפוף לכך שניתנה לספק הודעה מוקדמת בדבר 

 פוף לפס"ד חלוט"התביעה והזדמנות סבירה להתגונן ובכ

 

 הסעיף נותר ללא שינוי.

 
 


