עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

מינהל כללי

13/08/2019

מכרז פומבי מספר  , 08/2019לאספקת שירותי חומרה ,תוכנה וגביית דוחות  -פיקוח
עירוני במיקור חוץ עבור עיריית קריית גת.
הנדון :תשובות לשאלות הבהרה
מס
"ד
.1

.2

עמוד

סעיף ותת סעיף

17

4.2

40

נספח  – 1סעיף
1.1

.3

40

נספח  – 1סעיף
1.2

.4

4754

.5

34

נספח  – 5תצהיר
והתחייבות
למניעת ניגוד
עניינים
6.12

שאלה
נא הבהרתכם ביחס לתקופת ההתקשרות
המקסימאלית .בסעיף זה התיחום הוא
לתקופה של עד  36חודשים ואילו בנספח
ההתקשרות בעמוד  ,31סעיף  3.1.3התיחום
הוא לתקופה של עד  60חודשים.
השירות שתחת מספר סידורי  8בטבלה הינו
ללא תיחום של טווח המחירים .נא הבהרתכם
בעניין.
בסעיף זה הפניה לסעיף  5בנספח הטכני ושם יש
דרישה להצעות מחיר ביחס לשירותים
אופציונאליים אשר חלקם מופיעים בטבלה
בסעיף  1.1המתוחמת לטווחי מחירים (מינימום
ומקסימום) ואילו חלקם לא.
נודה הבהרתכם באיזה פורמט של הצעת מחיר
העירייה מבקשת לקבל את הצעת המציע ביחס
לסעיפים האופציונאליים.

נבקש הבהרתכם מיהו המועמד הנדרש למילוי
תצהיר זה מטעם הקבלן? האם מנהל/ת
הפרויקט מטעם הקבלן? אחר?
נבקש למחוק את המילים "הנדרשים בהסכם
זה ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם
הקבלן ולעניין חבות מוצר ואחריות מקצועית ,
למשך כל תקופה נוספת כאמור בסעיף
 6.2לעיל" ולהחליפן במילים "המתאימים
לאופי והיקף ההתקשרות עמם".

ת.ד ,1 .קריית גת 82100

תשובה
מקובל -ההתקשרות הינה ל
 60חודשים סה"כ בהתאם
לאמור בחוזה בסעיף . 3.1.3
במסמכי המכרז סעיף 4.2
נפלה טעות סופר.
אכן חובה לתת מענה של
הצעת מחיר כפי שנדרש
בסעיף  5.6עמוד  69למכרז
בנספח הטכני
בטבלה של נספח  1הצעת
המחיר יש בשורת מחיר
מוצע נהערה אופציונאלי על
סעיפים  4ו.6 -
ראשית סעיף  5מבהיר מהם
השירותים האופציונאלים
שנית רק בעניין המדחנים
ניתנה אפשרות לתת מענה
בהצעה פתוחה ללא הגבלת
מחיר.
לכן כלל הסעיפים שיש
מחיר מינימום ומקסימום
על המציעים לתת הצעה
בטווח המחירים.
היכן שאין מחיר כלל על
המציע לתת הצעה הטובה
ביותר לנושא האמור.
מורשה חתימה של המציע
בשם המציע כך שלמציע
אין ניגוד ענינים

לא מקובל
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מס
"ד
.6

עמוד

סעיף ותת סעיף

45

פסקת פתיח

.7

45

2

.8

45

3

נבקש למחוק את המילה "."2016

.9

45

4

.10

4546

4.1

נבקש למחוק את המילים "ביטוח זה יבוצע
בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם ביט ." 2016
לאחר המילים "מקרה ביטוח" נבקש להוסיף
"מכוסה".

.11

46

5

.12

46

6

נבקש למחוק את הסעיף לחלוטין .הכיסוי
הרלוונטי הוא במסגרת הרחבת "אי יושר
עובדים" בפוליסת אחריות מקצועית".
נבקש למחוק את הסעיף ולהחליפו במילים
"הפוליסות יורחבו לשפות את העירייה בגין
אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי
הספק".
נבקש הבהרתכם מהו שיעור מחיר המרכיב
הישראלי במחיר ההצעה? למה הכוונה? ולמה
הכוונה בקבלת ההעדפה ,העדפה למה?
התקופה שנקבעה 12 -חודשים הינה תקופה
קצרה מדיי ,לא ניתן למצות הליכי
גבייה/אכיפה בתוך שנה  .נבקשכם להאריך את
בסיס ההתקשרות ל 24-חודש.
נא אשרו כי ניתן לצרף המלצות בנוסח אחר
,כך שיכיל את הפרטים בנוסח נספח ד' .

.13

112

.14

217

4.1

.15

325

.16

440

נספח ד' -נוסח
אישור להוכחת
ניסיון
סעיף  8בטבלה

.17

540

-

1.1
המחיר

שאלה
נבקש למחוק את המילים "בקשר עם דרישות
ותנאים המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות
בהסכם ובנספחים המצורפים לו"
נבקש למחוק את המילה "."2016

הסעיף  8הגדיר מדחנים עם אפשרות לזמן
חניה חינם ,וללא מחיר מינימום ומקסימום.
נבקשכם לאחד את השורות או לחילופין
להבהיר מהם הגבולות למחיר המוצע בסעיף
זה.
הצעת פנקסי הדוחות שעלותם לא מבוטלת אינם
מתומחרים במסגרת טבלת התמורה .נבקש
לקבוע תמורה לפנקס .
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תשובה
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לא מקובל
לאור כי במכרז זה אין
רכישת ציוד אלא רק מתן
שירותים בעלות חודשית
ראו סעיף זה כמבוטל
מקובל תקופת הבסיס
תהיה  24חודשים ולאחר
מכן הארכות.
מקובל

ראו תשובתנו לעיל בנושא
זה

לא מקובל
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מס
"ד
.18

657

נספח 8

האם נדרש למלא אותו לטובת הגשת המכרז?

חיובי

.19

760

נספח 10

.20

861

כללי

.21

961

1.3

נבקש לאפשר לצרף אישור זכויות חתימה
תואם קיים של החברה ,או להסתפק בהחתמת
העמוד בתחתית.
במכרז יש דרישות מתחומים שונים כגון :ציוד,
מערכות תוכנה ,אכיפת גביה ,דפוס ומשלוחים
טיפול בכל שלבי הדוח (הלבשת פרטים במשרד
התחבורה ,תשלומים ,ערעורים ,הסבות,
בקשות להישפט) בכל אחד מהתחומים הנ"ל
ישנם מרכיבים מהותיים שאינם קיימים
בטבלת הצעת המחיר שבנויה על מחירים
חודשיים קבועים.
המשתמע מנספח  11וממקומות נוספים
בחוברת המכרז כי הקבלן נדרש לספק כ"א
שיטפל בכל שלבי הדוח גם טרם הפיכתו
לחלוט ,זאת מעבר להוצאות צד ג' במגוון
תחומים שאין להם מקורות הכנסה בתמורה.
לאור הנ"ל נבקשכם לתמחר את כלל העלויות
עפ"י דרישות המכרז ולהגדיר תמורה קבועה
ומשתנה בהתאם.
אספקת  4עמדות מחשב אינה מתומחרת
בטבלת התמורה ,נבקש לקבוע תמורה לעמדה .

מאושר לצרף אישור זכויות
חתימה תואם קיים של
החברה
במכרז לא נדרש כוח אדם
כלל  ,אלא רק אספקת ציוד
חומרה ותוכנה למטרות
המכרז!.
לא ברור היכן כתוב במכרז
אספקת כוח אדם??.
אין תמחור נוסף השירותים
מפורטים והתמחור האמור
הינו בהתאם לקבוע במכרז.

.22

161

1.6

נא הבהרתכם באילו מצלמות מדובר.

.23

161

1.10

פעולות ההפקה וההדפסה של כל ההודעות
אינה מתומחרת במסגרת טבלת התמורה .כמו
כן מדובר במכרז עם מחירי "פיקס " לעומת
הוצאות צד ג' משתנות שאינן עולות בקנה אחד
בסוג מכרז שכזה  .נא הגדירו תמורה משתנה
לסעיף זה.

שאלה

ת.ד ,1 .קריית גת 82100

תשובה

כחלק ממתן השירות
לאספקת שירותי החובה
במכרז מסופקות  4עמדות
מחשב כאמור ללא כל עלות
נוספת.
סעיף  5.3עמוד 69
לא מקובל
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סעיף ותת סעיף

161

1.11

.25

163

1.12

.26

165

2.8

החזר הוצאות הגבייה אינם יכולים לשאת
לבדם את כל ההוצאות שנדרש הקבלן לממן
בגין ביצוע פעולות האכיפה  .יש לקבוע תמורה
( %מדוח משולם ) בנוסף להחזר הוצאות גבייה
כדי לטפל בדוחות חלוטים.
הנ"ל מקבל משנה תוקף בהתחשב בהוצאות
הגבייה הנמוכות במיוחד ששולמו לאורך
השנים כפי שצרפה העירייה לחוברת המכרז.
נושא הסבת הנתונים אינו מתומחר בטבלת
התמורה .נבקש להגדיר תמורה בגין ביצוע
הסבת נתונים פעולה הדורשת משאבים רבים .
.כמו כן מבקשים לקבל נתונים על "עומק"
ההסבה הנדרשת :
כמות דוחות /האם להסב רק דוחות פתוחים
וכו'.
אספקת החומרים המתכלים אינה מתומחרת
בטבלת התמורה ,נבקש להגדיר תמורה עבור
אספקת חומרים מתכלים?

.27

165

2.9

לא ניתן לבטח ציוד כנגד אובדן או נזקים של
טוטאלוסט וגם לקבלן אין יכולת לשליטה על
שמירת הציודים ,אלא לעירייה בלבד וממילא
יש בכל נזק במזיד השתתפות עצמית.
נא הגדירו את התמורה שתשולם לקבלן
במקרים אלו.
(ישנה התייחסות דומה בעמ'  67סעיף )3.15

.28

166

3.3

.29

167

3.7

בסעיף זה נרשמה דרישה ל  3עמדות מחשב
,ובעמוד  61סעיף  1.3נרשמה דרישה ל  4עמדות
 .כמו כן בסעיף זה התווספה דרישה לאספקת
סורקים וכן מדפסת  .כל הציוד הזה אינו
מתומחר בטבלת התמורה  .נא הגדירו תמורה
עבור עמדת מחשב .
אספקה ומימון ההדפסות אינו עולה בקנה אחד
עם הקונספט של המכרז שהינו אספקת
מערכות ממוחשבות במחיר לליסינג חודשי .יש

שאלה

ת.ד ,1 .קריית גת 82100

תשובה
לא מקובל -שכר הטרחה
יהיו בהתאם להוצאות גביה
– כך שבהתאם לפעולות
שבוצעו ע"י חברת הגביה
בהתאם למחיר הקבוע
בתקנות ובהתאם לכל דין.

לא מקובל הסבת נתונים
יהיו ללא עלות

לא מקובל

מקובל חלקית -במקרה
אובדן אכן האחריות תהיה
של העירייה אולם לעניין
נזק בגין נפילה לא מקובל
לאור רצון העירייה לקבל
ערכות פקח עמידות
בקשיחות שטח ברמה
הגבוהה ביותר.
מקובל חלקית -אכן נפלה
טעות סופר מדובר בחובה
לאספקת  4עמדות מחשב
ללא כל עלות נוספת לאמור
בדרישות המכרז וכן לעניין
הציוד הנוסף.
לא מקובל
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.30

167

3.18

.31

169

5.3-5.7

.32

270

6.5.1

.33

270

6.5.3

.34

2

כללי

Municipality of Qiryat Gat

מינהל כללי
שאלה

תשובה

לבטל את כל הדרישות לאספקת שירותים על
עלויות לצד ג'  ,או לחלופין לתמחר זאת בטבלת
התמורה.
לא מקובל
מנגנון הפיצוי והסכום אינם בפרופורציה ולא
תואמים את התמורה המשולמת.
נא התאימו אותו כך שיהיה בהלימה לתמורה
המוגדרת.
בשלב הגשת המכרז כחלק
במפרט השירותים הוגדרו שירותים נוספים
שהתמורה עבורם אינה מוגדרת בהצעת המחיר ,חובה למתן מענה והעירייה
הקבלן נדרש להגיש עבורם הצעת מחיר נפרדת .תבחר בתהליך ניהול המכרז
האם לממש סעיפים אלו
נא הבהרתכם באיזה שלב הקבלן יגיש את
התמורה עבורם( ,בשלב הגשת במכרז או לאחר ואיך.
וזאת כהצעה מצורפת
זכיה? )
נפרדת.
חובה לתת הצעה מפורטת
ומה עלות השירות בהתאם
לשיטת התמחור של המציע
הכל בהתאם לכל דין בדואר
נא אישורכם כי משלוח דואר רשום עפ"י דין
רשום ו/או במסירה אישית.
יספק את הדרישה.
ראו התיחסותנו לעיל
לאמור
עד שלב היות הדוח חלוט
נא הבהרתכם מי נושא בהוצאות של הלבשת
פרטים במשרד התחבורה וכן בביצוע שאילתות הרשות תשלם את עלות
הלבשת הנתונים ,אולם
מקוונות ? הנושא אינו מתומחר בטבלת
לאחר שהדוח חלוט הלבשת
התמורה
פרטים וביצוע שאילתות
יהיו על חשבון המציע
כמות הדוחות שבוטלו
נבקש לקבל את הנתונים הבאים:
בשנים 2016/2017/2018
כמות הדוחות שנרשמו בשנים 2016/2017/2018
כמות הדוחות שבוטלו בשנים  2016/2017/2018חנייה
כמות הדוחות שנגבו בשלב דוח חלון בשנים  84 -2016דוחות
 99 – 2017דוחות
 97 – 2018דוחות
2016/2018/2018
כמות הדוחות שנגבו בשלב הודעות תשלום פיקוח
 55 – 2016דוחות
בשנים 2016/2017/2018
 82 -2017דוחות
כמות הדוחות שנגבו בשלב האכיפה בשנים  94 – 2018דוחות
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2016/2017/2018

תשובה
כמות הדוחות שנגבו בשלב
דוח חלון בשנים
2016/2017/2018
חניה
 225 – 2016דוחות
 484 -2017דוחות
 437 – 2018דוחות
כמות הדוחות שנגבו בשלב
הודעת תשלום הקנס
בשנים 2016/2017/2018
חנייה
 129 – 2016דוחות
 272 -2017דוחות
 352 – 2018דוחות
פיקוח
 96 – 2016דוחות
 233 – 2017דוחות
 306 – 2018דוחות
כמות הדוחות שנגבו בשלב
אכיפה בשנים
2016/2017/2018
חניה
 121 – 2016דוחות
 194 -2017דוחות
 289 -2018דוחות
פיקוח
 9 – 2016דוחות
 122 – 2017דוחות
 242 – 2018דוחות

.35

.36

6

כללי

ראו תשובתנו לעיל לפרוט
נבקש לדעת מהי כמות דוחות החניה ודוחות מורחב
הפיקוח שניתנו בכל שנה ,בשנים  2017 ,2016ו-
.2018

תנאי סף  -כללי

תנאי סף  -הערה כללית :ככל שידוע למיתר ,ראו תשובתנו לעניין תנאי
תנאי הסף הנדרשים במכרז מגבילים את הסף לשאלה מספר .60
מספרן של החברות הרשאיות להשתתף במכרז
לכל היותר לשתי חברות ,כל זאת שלא לצורך
ועל אף שחברתנו סיפקה ועודנה מספקת את
השירותים הנדרשים במסגרת המכרז.

ת.ד ,1 .קריית גת 82100
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3.5

Municipality of Qiryat Gat

מינהל כללי
שאלה

תשובה

תנאי הסף הנדרשים במכרז מובילים לפסילתן
המיידית של מתחרות ,זאת מבלי שיהיה לכך
טעם ענייני ,מבלי שיהיה לוועדת המכרזים
שיקול דעת בנושא ותוך התעלמות בוטה
ממהותם של דיני המכרזים ומהאינטרס
הציבורי.
לא למותר לציין כי לא מצאנו במסמכי המכרז
כל נימוק או הסבר לקביעתה של תנאי סף
מחמירים.
ויובהר ,שינוי תנאי הסף באופן אשר יאפשר את
הגדלת מספר המשתתפים במכרז יביא
להתייעלות כלכלית של הרשות המקומית,
שהיא כידוע ,אחת המטרות המרכזיות של דיני
המכרזים .כל זאת ,מבלי לגרוע או לפגוע
בדרישה שלספק הזוכה יהיה הניסיון הנדרש על
מנת לבצע את המשימות באופן משביע רצון
ובהתאם להוראות המכרז.
.37

בשל האמור לעיל ,אנא הבהירו כי במסגרת ראו תשובתנו לעניין תנאי
הניסיון הנדרש בסעיף זה ,במהלך השנים  ,2016הסף לשאלה מספר .60
 2018 ,2017הקבלן סיפק שירותים לסך הכל 3
רשויות ולא סיפק שירותים ל 3-רשויות בכל
שנה.
לחלופין ,נבקש לשנות את תנאי זה כך שניתן
יהיה להציג שתי רשויות אשר עומדות בדרישות
תנאי הסף ,כפי שהם.
לחלופין ,נבקש שבבחינת השירותים לצורך
עמידת בתנאי הסף ,ניתן יהיה להציג שירותי
חניה ו/או פיקוח ולא בהכרח גם וגם לגבי כל
רשות שמציגים.
ככל שייערך שינוי כאמור ,נבקש לתקן את
נספח ד' בהתאם.

.38

מה כוונתכם במשפט "כתנאי לקבלת ההעדפה ראו התיחסותנו לעיל
על המשתתף לצרף להצעתו אישור מאת רואה הסעיף בוטל
חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי
במחיר ההצעה".
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22

ערבות בנקאית

31

3.1.3

40

נספח  – 1הצעת אנא הבהירו האם יש לתמחר את השירותים ראו תשובנו לעיל
האופציונליים (המפורטים בסעיף  5בנספח
מחיר
הטכני) במסגרת הצעת המחיר המוגשת למכרז?

שאלה
תשובה
אנא הגדירו מהו המדד היסודי לצורך חישוב מקובל -מדד המחירים
לצרכן האחרון שפורסם
הפרשי הצמדה.
לפני מועד הגשת המכרז
קרי מדד חודש יולי 2019
המתפרסם ב  15לחודש
אוגוסט.
סעיף זה עומד בסתירה לסעיף  .4.2אנא הבהירו ראו תשובתנו לעיל.
מהי תקופת ההתקשרות והאופציות ,האם
מקסימום  36חודשים ( 3שנים) או מקסימום
 60חודשים ( 5שנים)?

אם כן ,היכן יש לתמחר אותם? אין מקום
מתאים לכך במסמכי המכרז ובטופס הצעת
המחיר.
כמו כן ,ככל שצריך לתמחר ,האם להצעות אלו
יש חלק בשקלול ניקוד ההצעה?
.42

.43
.44

נספח  – 1הצעת אנא הגדירו בסעיף  8בהצעת המחיר מחירי ראו תשובתנו לעיל
מינימום ומקסימום בגין מדחנים הכוללים
מחיר
אפשרות למתן זמן חניית חינם.
47

תצהיר
עניינים

61

1

ניגוד אנא הבהירו על איזה בעל תפקיד למלא את ראו תשובתנו לעיל
השאלון ולחתום על ההצהרה.
אנא הבהירו כי הוצאות דפוס ,דואר וכל
הוצאה אחרת בדין דוחות חניה ו/או פיקוח,
טרם הפיכתם לחלוטים ,הינם על חשבון
העירייה.

ת.ד ,1 .קריית גת 82100

ביצוע הפעולה -פעולת
העברת הביצוע לדפוס
ושליחת ההודאות בדואר
רשום הינם חלק מהשירות
שהמציע מחויב לבצע גם
בשלב שהדוח עדיין לא
חלוט.
העניין הכספי -מובהר כי
רק עלות הוצאות הדפסת
הודעה ראשונה בבית
הדפוס לפני היות הדוח
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1.3

אנא הבהירו האם הדרישה לאספקת עמדות
עבודה אשר בסעיף זה השתרבבה לשירותים
הנדרשים בטעות ,שכן אין בטופס הצעת המחיר
אפשרות לתמחר את השירות המבוקש.

61

1.10

אנא הבהירו כי מדובר במשלוח הודעה רק החל
משלב אכיפת הדוחות ולא בשלב השוטף ,שכן
אין בטופס הצעת המחיר אפשרות לתמחר את
השירות המבוקש.

מקובל מדובר לאחר הפיכת
הדוח לחלוט

62

1.11.6

אנא הבהירו האם מדובר בטעות ,שכן לא ניתנה
אפשרות לתמחר כוח אדם במסגרת טופס
הצעת המחיר.

62

1.11.8

אנא הבהירו האם מדובר בטעות ,שכן לא ניתנה
אפשרות לתמחר כוח אדם במסגרת טופס
הצעת המחיר.

אכן נפלה טעות כלל
אחריות העירעור הינו מול
התובע העירוני והעירייה ,
המציע מחויב לתת מענה
לכלך דרישות ומסמכים
שבידיו שידרשו ע"י
העירייה להליך זה.
אכן נפלה טעות כלל
אחריות העירעור הינו מול
התובע העירוני והעירייה ,
המציע מחויב לתת מענה
לכלך דרישות ומסמכים
שבידיו שידרשו ע"י
העירייה להליך זה.

שאלה

ת.ד ,1 .קריית גת 82100

תשובה
חלוט הינה על חשבון
העירייה (.רק בדוחות
חניה) .וכן עלות משלוח
הדואר בדוחות חניה ופיקוח
זה על חשבון העירייה.
שאר ההוצאות כגון כלל
החומרים המתכלים כגון
דפים למדפסת טיונר ,
שוברים ועל זה הדרך הינם
על חשבון המציע.
לא מקובל -האמור כלול
במחיר.
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1.12

מכיוון שנדרשת הסבת נתונים מבוקש לתמחר
רכיב הסבה והקמה קבוע ,אשר ישולם לקבלן
הזוכה במכרז שיידרש לבצע הסבה והקמה
כאמור ,זאת כיוון שהשארת התנאים כפי שהם
יוצרת אי שוויון בין המתחרים ,שכן הקבלן
הקיים לא נדרש לבצע הקמה והסבה ויכול
לשקלל זאת בעת ביצוע התמחור למכרז.

65

2.9

אנא הבהירו על אילו חומרים מדובר ומהן
הכמויות הנדרשות?

65

2.15

בהנחה שמדובר על הסכם לתקופה כוללת של לא מקובל-ההסכם ל 60
 36חודשים ,דרישה זו להחלפת הציוד לאחר חודשים והתקופה
 2/3מכלל התקופה אינה הגיונית .מבוקש לבטל הראשונה הוארכה ל 24
את הדרישה.
חודשים

67

3.9

בהנחה שמדובר על הסכם לתקופה כוללת של לא מקובל-ההסכם ל 60
 36חודשים (שלוש שנים) ,דרישה זו להחלפת חודשים והתקופה
הציוד לאחר שנתיים מכלל התקופה אינה הראשונה הוארכה ל 24
הגיונית .מבוקש לבטל את הדרישה.
חודשים

67

3.15

הדרישה המפורטת בסעיף זה אינה סבירה מקובל חלקית העירייה
ואינה עולה בקנה אחד עם הנהוג והמקובל תשא באחריות רק לעניין
בשוק .כלל התיקונים יעשו במסגרת השירות ,אובדן ו/או גנבה.
עם זאת ,במקרה של נזק בלתי הפיך ו/או אובדן
וגניבה ,נהוג שהרשות משלמת השתתפות
עצמית.

68

5.1.2

שאלה

תשובה
לא מקובל  -לאור כי כאשר
קבלן זוכה במכרז אין
באמור רק עלויות שהינם
עלויות הקמה אלא גם
רווחים ולאור כי מדובר
בהתקשרות רבת שנים הרי
שכאן הרוחיות עולה ,גם
הקבלן הקיים כאשר זכה
במכרז הסב נתונים ללא
עלות.
ראו תשובתי לעיל

מבוקש לשנות את הדרישה או ,לכל הפחות,
לקבוע הגבלה על כמות הציוד שיהיה ניתן
בתנאים המפורטים בסעיף זה.
.54

אין בטופס הצעת המחיר אפשרות לתמחר את ראו התיחסותי לעיל לאמור
השירות המבוקש בסעיף זה.

ת.ד ,1 .קריית גת 82100
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5.3

69

5.4

69

5.7

מהי הכמות האפשרית הכוללת של מדרכות
לצביעה במסגרת השירותים הנדרשים במכרז?
כמו כן ,אין בטופס הצעת המחיר אפשרות
לתמחר את השירות המבוקש בסעיף זה.

69

6.5.1

אנא הבהירו כי משלוחי דרישות תשלום
יתבצעו בהתאם לתקנות המיסים (גביה) וכי לא
יידרש משלוח דרישה במסירה אישית.

69

6.5.7

סעיף 1.3.1

שאלה
תשובה
נא הבהרתכם במה מדובר? מה כוונתכם מדובר בהתקנת מצלמה
חכמה אשר יודעת לתת דוח
ב"מצלמות בעלות יכולת של מסופון"?
בהתאם לחוקי העזר
כמו כן ,אין בטופס הצעת המחיר אפשרות
ושולחת דוח למוקד העירוני
לתמחר את השירות המבוקש בסעיף זה.
לצורך הפקת דוח על ידי
פקח מדובר בטכנולוגיה
ידועה בשוק.
נא הבהרתכם במה מדובר? כמו כן ,אין בטופס בדומה לאמור לעיל שאלה
הצעת המחיר אפשרות לתמחר את השירות  55רק מותקנת על רכב.
המבוקש בסעיף זה.
אין העירייה יכולה להעריך
כמות מטרים לביצוע ,על
המציע לתת עלות לפי
הדרישה.
ראו תשובתנו לעיל

לא מקובל – האיחוד יבוצע
אנא הבהירו כי ביצוע איחוד תיקים יעשה
בשלב אכיפה מתקדם ,לאחר משלוח דרישות בשלב הראשוני ולא בשלב
תשלום ,ולגבי דוחות אשר הגיעו כבר לשלב המתקדם.
הטלת עיקולים .ככל ולחייב ירשם דו"ח נוסף,
ובטרם הגיע לשלב עיקולים ,יפתח בגינו תיק
חדש ויאוחד רק אם יגיע גם הוא לשלב
עיקולים.
לעניין שאלות ההבהרה למכרז אשר נשלחו
מטעמנו ,ברצוננו להבהיר כי השינוי המבוקש
עבור תנאי הסף של הניסיון ( )1.3.1הינו:

מקובל תנאי הסף ישונו
בהתאם לאמור בשאלתכם.

הקבלן הינו בעל ניסיון של  3שנים לכל הפחות
בין השנים 2018 ,2017 ,2016
באספקת תוכנה וציוד לעריכת דוחות חניה
ולניהול מחזור החיים של דוחות החניה
וגבייתם ומתן שרותי אכיפת גביה מדוחות
החניה ל 2-רשויות מקומיות בארץ
ו/או חברות כלכליות בבעלות רשויות מקומיות
בארץ לכל הפחות ,המפיקות כל אחת
מהן  3,000דוחות חניה חדשים לפחות בכל
שנה.

ת.ד ,1 .קריית גת 82100
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שאלה
תשובה
מודגש לעניין דוח חניה
האם קיימת חובה לצרף תמונה להודעה
לנכים כי קיימת חובה
הראשונה.
בהתאם לכל דין על המציע
לספק תמונה צבעונית
שמתעדת את העברה
וטלהצמידה להודעה
שנשלחת בהודעה
הראשונה.
הריני לפנות אליכם בנוגע למכרז שבנדון ,מקובל -הגשת המכרז
נידחת ליום  27/08/2019עד
כדלהלן:
לאור העיכוב במתן תשובות לשאלות הבהרה השעה .15:00
וכן הקירבה למועד הגשת המכרז ולאור חופשת
הקיץ נבקש את דחיית מועד הגשת המכרז לזמן
סביר של שבועיים לפחות ממועד מתן תשובות
ההבהרה וזאת על מנת לאפשר הערכות והכנת
המכרז כנדרש.

הריני להדגיש כי על כלל המציעים לצרף את מסמכי תשובות לשאלות ההבהרה חתומות
למסמכי המכרז כפי שצוין במכרז.

בברכה,
עו"ד גבי אבגי
יועץ התקשרויות ומכרזים
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