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פרוטוקול מפגש מציעים למתן שירותי שמירה בשוק העירוני בבאר שבע
מכרז מס'  100/2018מיום 17/04/2018

נוכחים מטעם יעדים:
גב' רחלי מרום – מנכ"ל יעדים
מר יורם אלפסי – מנהל השווקים
רו"ח גבי דנה – יועץ כספים והתקשרויות ליעדים
עו"ד נועם ברשד – מטעם היועץ משפטי ליעדים
להלן עיקרי הדברים:
פתיחה – רחלי
מציגה את חברת יעדים ואת הנוכחים במפגש.
מבקשת מכולם לכתוב את נתוני המציעים בדף הנוכחות.
כמה דגשים בקשר למכרז – עיריית באר שבע הולכת לכיוון שדרוג השוק העירוני על השלכותיו,
גויסו מיטב המתכננים והיועצים .החיים בשגרה בשוק מאוד חשובים – שת"פ ומערכת ציפיות –
מצפה לשיח פתוח והקשבה ,שיח פורה ומתן מענה בזמן אמת.
אבטחה ברמה גבוהה ,איכותית ומעקב אחר האירועים אשר מאובטחים בשוק .ציפייה
למקצוענות וקשר שוטף עם מנהל השוק (מר יורם אלפסי) .הציפייה לצקת תוכן במשבצת
האבטחה ולא רק למלא את שעות האבטחה בלבד .יש התייחסות במכרז לרמה הנדרשת
מהמאבטח.
גבי – מציג מספר עניינים מקצועיים ,הצפי להגדלה בשירותי השמירה והצורך להרכיב פק"מ.
יורם – מציג את גבולות הגזרה של השירותים המבוקשים בשווקים ,ואת הצפי מחברת האבטחה
המציעה.
נועם – מציגה את הערבות ,את תנאי הסף המבוקשים ,את הדרישות המבוקשות וכן את
החשיבות במילוי כלל המסמכים כדבעי.
גבי – מבקש להדגיש כי יפורסם מסמך הבהרות המתייחס בין היתר מעבר לתעריף חודשי ,גם
לתעריף שעתי למשימות.
שאלה :האם השומר רמה א'?
מענה יינתן במסגרת ש .ההבהרה.
יורם – מציג את השוק ואת הרביעים של השוק.
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רביע  :א' ,ב' ,ג' ,ד' ורחבה סיטונאית באמצע.
יורם מסביר על השוק ,הרביעים וכן על תפקידיו של השומר ביחס אליהם.
עוד מבקש לעדכן כי בנוסף לשומר ,ישנם פקחים ושוטר ,וכן רשתות של מצלמות.
נועם – מציינת כי יש להעביר שאלות הבהרה עד לתאריך.23/04/2018 :

**

מצ"ב רשימת משתתפי מפגש המציעים.

רשמה :עו"ד נועם ברשד
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