יום שני ג' ניסן תשפ"ב
 04אפריל 2022
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מספר 1/2022
החברה הכלכלית לפיתוח כפר קאסם בע"מ
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  1/2022לאספקת טכנולוגיות (תוכנה ,חומרה ,ומצלמות) ושרותי ניהול
להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים והמנהליים בכפר קאסם
מסמך הבהרות מספר 1
החברה הכלכלית לפיתוח כפר קאסם בע"מ (להלן – החברה) מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז
מסמך הבהרות מספר  ,1הכולל שאלות ובקשות הבהרה אשר הופנו לחברה עד למועד האחרון למשלוח
שאלות  /בקשות הבהרה.
מס"ד

מספר
עמוד
בחוברת
המכרז

מס' המסמך
במסמכי
המכרז

מספר
סעיף

שאלה /הסתייגות/בקשה להבהרה

התשובה לשאלה  /המענה לבקשה

1

92

כתב כמויות

13

מתחשיב בערכנו נראה כי הסעיף
הינו גרעוני ולא יכול לכסות את
עלות המצלמה והתחזוקה החודשי
שלה.
נבקשכם לעדכן את המחיר ל 3,900
 ₪לחודש .

נדחה
ראה מענה לשאלה 2

2

67

נספח טכני

241

נבקשכם להבהיר כי החברה
הכלכלית תספק עמוד/תורן כולל
חיבור לחשמל  24/7לטובת התקנת
המצלמה הנייחת .

מאשרים כי עלות העמודים ו/או המתקנים
שעליהם יוצבו המצלמות הנייחות תהיה
על החכ"ל .החכ"ל תספק ככל שיש
ביכולתה חשמל למצלמות הנייחות אך
במידה ולא ניתן יהיה לספק חשמל
מתחייב הספק להתקין מצלמות הכוללות
מתקן סלולרי לטעינה והפעלת המצלמות.
ההחלטה באם ניתן לספק חשמל או לא
תהיה של החכל בלבד ולא תהיה לספק
זכות ערעור על החלטה זו.

3

67

נספח טכני

249

נבקשכם להבהיר כי במקרה של
גניבה ואו טוטאל לוס בעקבות
ונדליזם  ,החברה הכלכלית תישא
בעלות התקנת מצלמה חדשה .
לקבלן אין שום יכולת לשמור/להגן

החברה הכלכלית תישא בעלות השתתפות
עצמית של עד  ₪ 2,000למקרה של גניבה
ו/או אובדן מוחלט.

1

4

23

נספח - 5
נוסח
המלצה

5

32

הסכם
התקשרות

3.7.1.5

6

36,44

הסכם
התקשרות

6.3.8

7

52

אישור קיום
ביטוחים

מס"ד

עמוד

סעיף

על המצלמה מפני גניבה ואו חבלה
במזיד.
נא אישורכם כי ניתן להגיש
המלצות בנוסח חופשי ,אך באופן
שיכלול את כל הכתוב בנוסח
שצירפתם.
נא אשרו כי הודעת תשלום תשלח
בדואר רשום כמחויב בדין תספק
את הדרישה
נבקש לגדר את הסעיף כך שהקבלן
יישא באחריות רק בנזק שנגרם
כתוצאה מפעולה רשלנית שנעשתה
על ידי הקבלן בלבד.
יש לבטל רכוש

שאלה

8

כללי

כללי

נא אישורכם כי יש להגיש עותק מקור אחד
בלבד ללא צורך בעותקים צילומיים נוספים.

9

כללי

כללי

לשם הכנת הצעתנו ,נבקש לקבל נתונים ביחס
לפעילות האכיפה ברשות כדלקמן:
מהי כמות קנסות החניה /הפיקוח
הכללי /המנהלי שנרשמה בכל אחת מהשנים
2019-2021
מהי כמות ערכות הפקח אשר
בשימוש הרשות כיום? מהי כמות מסופונים
למנהל הפועלת כיום?
מהי כמות הדוחות הנדרשת להסבת
מערכות? מהי כמות תווי תושב הנדרשת
להסבת מערכות?
מהי כמות העיקולים ברישום
שבוצעה בכל אחת מהשנים .2019-2021
מהי כמות העיקולים בפועל שבוצעה
בכל אחת מהשנים .2019-2021

מאושר כמבוקש

מאושר כמבוקש

סעיף  6.3.8לחוזה אינו עוסק באחריות
הקבלן  /הספק

הבקשה לביטול סעיף הרכוש מאישור
הביטוח – אינה מקובלת .יחד עם זאת,
מאחר ועל פי ההסכם המציע רשאי שלא
לערוך ביטוח זה בכפוף לפטור ,מציע
שסעיף זה יימחק מאישור הביטוח שיוצג
לאחר זכייתו במכרז – לא ייפסל
תשובה
מאושר כמבוקש
עם זאת למען הזהירות מוצע כי לצד
הצעתכם המקורית תוגש ההצעה
כקובץ/קבצים דיגיטליים ,לשיקולכם.
מס' דו"חות:
שנת  4,305 – 2019דו"חות;
שנת  5,765 – 2020דו"חות;
שנת  3,357 – 2021דו"חות.
מס' ערכות פקח ומנהל:
שנת  2 – 2019פקח  1 +מנהל;
שנת  2 – 2020פקח  1 +מנהל;
שנת  2 – 2021פקח  1 +מנהל;
דו"חות להסבה:
לא ניתן לספק נתון זה .החברה תאפשר
להסב אך ורק דוחות שלא ישולמו עד למועד
עלית המערכת לאויר של הזוכה במכרז זה.
תווי תושב:
1,800
עיקול ברישום:
0
עיקול בפועל:
0
שאר הכמויות מפורטות בכתב הכמויות.

2

עמוד

מס"ד

סעיף

10

6

3.1.2

11

11

13.5

12

30

3.1.2

13

31

3.6.6

14

92
מסמך ז'
כתב
הכמויות

15

44-45

שאלה

תשובה

נושא המכרז הנו לאספקת טכנולוגיות ושירותי
ניהול (קבוצה א') ושירותי ביצוע פעולות אכיפה
באמצעות עיקולים ברישום ובפועל (קבוצה ב').

למיטב הבנתנו תנאי הסף כוללים לפחות
תנאי סף אחד שעיקרו ניהול חיי דוח – להלן
ביצוע פעולות אכיפה כאמור בשאלתכם

מנגד ,תנאי הסף הנם אך ורק ביחס לניסיון
המציע באספקת טכנולוגיה .נודה הבהרתכם
האם נדרש המציע להיות בעל ניסיון גם
בשירותי ניהול ובביצוע בפעולות אכיפה
ובמידה וכן ,נא הבהרתכם כי הניסיון הנדרש
בשתי הרשויות כמפורט בסעיף זה הנו גם ביחס
לשירותים הללו.
נא אישורכם כי יש להגיש נספח אישור עריכת
ביטוחים חתום לאחר הודעת זכיה ולא כחלק
מהצעת המציע.
נא הבהרתכם האם במסגרת מכרז זה נדרש
המציע לתת הצעתו גם ביחס לאספקת שירותי
מדחנים.
לא ניתן לממן עלות התקנת ותחזוקת עמדת
מצלמה נייחת לאכיפה בתקופה של  12חודשים
בלבד.

מאושר
שאלה זו אינה מצריכה הבהרה .הנכם
מופנים להוראות המכרז ובפרט לסעיף 2.4
נדחה
כיוון שעלות העמודים ו/או המתקנים על
חשבון החכל ניתן לבצוע

נודה הבהרתכם כי כל עמדת מצלמה נייחת
לאכיפה תהא בשימוש המזמינה לתקופה של 36
חודשים לכל הפחות ובנוסף ,ככל
והמזמינה תבקש להעתיק את העמדה ממקום
אחת לאחר ,המזמינה תישא בעלות העתקה חד
פעמית בסך  ₪ 9,500לעמדה.
התמורה המקסימאלית כמפורט במס"ד 1-10
אמורה להיגזר מכמות הקנסות הנרשמת על ידי
המזמינה ,כמות אשר איננה בידינו בשלב הזה.
יחד עם האמור לעיל ,ניכר כי מדובר בתמורה
מקסימאלית נמוכה בהינתן חובת מתן הנחה
עליהן בהצעת המציע.

3
התמורה לסעיפים  1-10לא תשונה הבקשה
נדחית

נודה בחינתכם מחדש את עדכון התמורה
במס"ד שלהלן.
ביחס למס"ד  :13נודה עדכון התמורה בתוספת
של  50%לכל הפחות .המדובר במערכת עם
עלות התקנה גבוהה.
ביחס למס"ד  :14נודה הבהרתכם כי התמורה
למציע בגין ביצוע עיקול ברישום ועיקול בפועל
הנה בהתאם לביצוע הפעולה כנדרש וללא קשר
אם החוב ישולם או לו בסופה של הפעולה.
ביטוח
.18
אחריות

תת סעיף :18.1
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "תהיה
אחראית" ,יש להחליף את המילים "מלאה
ומוחלטת" ,במילים "בשיעור חבותה החוקית".
בסוף השורה ,יש לגרוע את המילים "בלי יוצא
מן הכלל".
בשורה החמישית ,לאחר המילים "לפי
המקרה" ,יש להחליף את המילים "בשל כל
נזק" ,במילים "בשל נזק".

נדחה  -התמורה למס"ד  13לא תשונה ראש
תשובה לעיל לענין התקנת העמודים
התמורה לסעיף  14תהיה עבור פעולה
שבוצעה ללא קשר לגביה .יובהר כי במידה
ואחוזי ההצלחה של פעולות אלה יהיו
נמוכים ולא כלכלים החכל תפסיק לבצע
פעולות אלה.

הבקשה מקובלת חלקית ,ובאופן הבא:
סעיף 18.1
מוסכם כי המילים "מלאה ומוחלטת"
יוחלפו במילים "על פי דין" .מוסכם למחוק
את המילים "בלי יוצא מן הכלל" שבסוף
שורה .1

מס"ד

סעיף

עמוד

שאלה

תשובה

בתחילת השורה השישית ,לאחר המילים
"כאמור לעיל" ,יש להוסיף את המילים "כפוף
להוכחת חבותה החוקית של החברה והיקפה".
בהמשך השורה ,לאחר המילה "משחררת" ,יש
לגרוע את המילים "לחלוטין ומראש".
בסיפא ,יש להחליף את המילים "בכל עילה
שהיא" ,במילים "ובלבד שהפטור מאחריות לא
יחול כלפי מזיק בזדון".

מוסכם כי יימחקו המילים "לחלוטין
ומראש" ,בשורה .6

תת סעיף :18.2
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "החברה
תהיה אחראית" ,יש להוסיף את המילים
"בשיעור חבותה החוקית".
תת סעיף :18.3
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "מי שבא
מטעמה" ,יש להוסיף את המילים "בשל נזק
שבתחום חבותה החוקית של החברה".
בשורה השנייה ,לאחר המילים "הגנה
משפטית" ,יש לגרוע את המילים "(לשביעות
רצונם)".
בסיפא ,לאחר המילים "שהם שילמו" ,יש
להוסיף את המילים "עד תקרת חבותה החוקית
של החברה".

בהמשך לסעיף ,מוסכם כי תתווסף ההוראה
הבאה" :ובלבד שהפטור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון".
סעיף 18.3
מוסכם כי המילים "(לשביעות רצונם)"
יוחלפו במילה "ראויה".
סעיף 18.4
מוסכם כי לאחר המילים "בתחומי
המזמינה" ,יתווסף ויירשם" :ואשר בגינו
היא אחראית כאמור לעיל".
סעיף 18.5
הבקשה מקובלת .תת הסעיף יתוקן בהתאם.
סעיף 18.6
יימחקו המילים "לשביעות רצון המזמינה".

תת סעיף :18.4
בשורה השנייה ,לאחר המילים "בתחומי
המזמינה" ,יש להוסיף את המילים "ואשר
בתחום חבותה".
בסוף השורה השלישית ובשורה הרביעית ,יש
להחליף את המילים "רצון המזמינה ,המפקח
וכל אדם או רשות המוסמכים בנושא ובתחום
הנזק שנגרם ותיקונו" ,במילה "השירותים".
בסיפא ,לאחר המילים "הכרוך בכך" ,יש
להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותה
החוקית של החברה והיקפה".

4

תת סעיף :18.5
בשורה הראשונה ,לאחר המילים "את
המזמינה" ,יש להוסיף את המילים "בשיעור
חבותה החוקית".
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1

תת סעיף :18.6
בשורה השלישית ,לאחר המילים "באופן סופי
ומוחלט" ,יש להחליף את המילים "לשביעות
רצון המזמינה" ,במילים "בפסק דין חלוט".
תת סעיף  – 1.1ביטוח רכוש:
לאחר המילים "כיסוי גניבה ,פריצה ושוד" ,יש
להוסיף את המילים "ע"ב נזק ראשון".
לאחר המילים "לטובת המזמינה" ,יש להוסיף
את המילים "למעט כלפי מזיק בזדון".
תת סעיף  – 1.2ביטוח אחריות כלפי צד ג':
בשורה השנייה ,לאחר המילים "לתקופת
ביטוח" ,יש לגרוע את המילה "שנתית".
תת סעיף  – 1.4ביטוח אחריות המוצר:
לאחר המילים "אחריות המוצר" ,יש להוסיף
את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".

הבקשה מקובלת חלקית ,ובאופן הבא:
סעיף 1.1
לאחר המילים "לטובת המזמינה (קוד סעיף
 ,)309יתווסף ויירשם" :למעט כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון"
סעיף 1.4
לא יהיה שינוי בנוסח הסעיף אך מוסכם כי
המציע שיזכה יוכל להציג ביטוח אחריות
מקצועית וביטוח חבות המוצר משולב ,בגבול
אחריות של  ₪ 8,000,000למקרה ולתקופת
ביטוח ,שלא תעלה על  18חודשים.

מס"ד

סעיף

עמוד

שאלה
בהתאם ,יש לתקן בהמשך את גבול האחריות
המשולב ולהעמידו ע"ס  ₪ 8,000,000למקרה
ולתקופת ביטוח.
בשורה השנייה ,יש לגרוע את המילה "שנתית".
בטבלה יש לגרוע את הדרישה לקוד  .322הנ"ל
לא רלוונטי לסוג ביטוח זה.
באשר לתאריך הרטרואקטיבי ,לאחר המילים
"מתן השירותים" ,יש להוסיף את המילים "אך
לא לפני ה."1.1.2015-
תת סעיף  – 1.5ביטוח אחריות מקצועית:
לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,יש להוסיף
את המילים "משולב עם חבות המוצר".
בהתאם ,יש לתקן בהמשך את גבול האחריות
המשולב ולהעמידו ע"ס  ₪ 8,000,000למקרה
ולתקופת ביטוח.
בשורה השנייה ,יש לגרוע את המילה "שנתית".
בטבלה יש לגרוע את הדרישה לקוד  .322הנ"ל
לא רלוונטי לסוג ביטוח זה.
באשר לתאריך הרטרואקטיבי ,לאחר המילים
"מתן השירותים" ,יש להוסיף את המילים "אך
לא לפני ה."1.1.2015-
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כללי:
תת סעיף :1.9
בסיפא ,יש לתקן את גבול האחריות הנקוב
ולהעמידו ע"ס  ₪ 500,000למקרה ולתקופת
ביטוח.
בסיפא ,יש להחליף את המילים "הסכם זה",
במילים "סעיפי ביטוח אלה".
סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם מעסיקים
קבלני משנה לצורך מתן השירותים .במקרה
כזה ,עליכם לוודא כי ב0רשותם כיסוי ביטוחי
שאינו נופל מהנדרש מכם .האחריות בגינם
תחול עליכם.
סוג ביטוח אחריות המוצר:
לאחר המילים "אחריות המוצר" ,יש להוסיף
את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".
בעמודת "גבולות אחריות" ,יש לתקן את גבול
האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס ₪ 8,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח.
בעמודת "קודי הכיסוי" ,יש לגרוע קוד .322
באשר לקוד  332יש לתקן את תקופת הגילוי
הנקובה ולהעמידה על  6חודשים בלבד.
סוג ביטוח אחריות מקצועית:
לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,יש להוסיף
את המילים "משולב עם אחריות המוצר".
בעמודת "גבולות אחריות" ,יש לתקן את גבול
האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס ₪ 8,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח.
בעמודת "קודי הכיסוי" ,יש לגרוע קוד .322
באשר לקוד  332יש לתקן את תקופת הגילוי
הנקובה ולהעמידה על  6חודשים בלבד.

תשובה

מחיקת קוד  322תהיה מקובלת רק במידה
ויתווסף קוד .302
לא יהיה שינוי בסעיף אך ככל שהמציע יזכה
במכרז  -הבקש לעניין התאריך הרטרואטיבי
– מאושרת.
סעיף 1.5
ר' לעיל.
סעיף 1.9
מוסכם כי גבול האחריות יהיה ₪ 750,000
למקרה ולתקופה.

הבקשה אינה ברורה
הבקשה אינה ברורה

כבר נענה .ר' לעיל בסעיף .16

5

עמ'

סעיף

שאלה

תשובה

מס"ד
20

3

לוח הזמנים
של המכרז

לאור היקף המכרז ,נבקש לקבל מועד נוסף
להגשת שאלות הבהרה.

הבקשה נדחית

21

9

10.1

22

9

10.1

נראה כי קיימת סתירה בין הרישא והסיפא של
הסעיף .לפיכך ,נבקש את הבהרתכם אם אפשרי
שייבחר זוכה אחד לשתי הקבוצות ,או שמא
החברה לא תאפשר זהות בין הזוכים בקבוצה
א' וקבוצה ב'.
לאור העובדה כי יש זוכה נפרד לכל אחד
מהפרקים ,נבקש כי קבוצה א' וב' תהיינה בלתי
תלויות אחת בשניה וניתן יהיה לגשת לקבוצה
אחת בלבד.

החברה לא תאפשר שאותו זוכה יזכה גם בקבוצה א'
וגם בקבוצה ב' .לצד זאת מובהר כי המשתתפים
במכרז מחוייבים להגיש הצעתם ביחס לכל אחת
מהקבוצות והחברה ,על פי שיקול דעתה ובכפוף לדין,
תבחר זוכה אחד נפרד ביחס לכל קבוצה.
מובא סעיף  10.1להוראות המכרז ,במלואו:

23

10

12.9

במקום ההסכם הכולל סעיפים מסחריים
חסויים ,נבקש להגיש אישור התחייבות של
קבלן המשנה למכרז מאחר.

24
25

16

26

30

3.1.8

27

31

3.6

בנוסף ,מובהר ומודגש ,חרף כל הוראה אחרת במסמכי
המכרז ו/או החוזה כי לאור הנ"ל ,המשתתפים במכרז
לא יהיו רשאים לזכות בשום מקרה במתן השירותים
ל 2-קבוצות השירותים נשוא מכרז זה .כלומר ,החברה
לא תאפשר למשתתף במכרז לזכות גם בקבוצה א' וגם
בקבוצה ב' במקביל ,אולם אין בכך בכדי למנוע
ממשתתפי המכרז להציע הצעות בהתייחס ל2-
קבוצות השירותים כאמור ובמקרה כאמור שיקול
הדעת בדבר זהות הזוכה בכל אחת מהקבוצות יהיה
6
של החברה הכלכלית.
הבקשה נדחית.
אין שום מניעה למחוק (להשחיר) את סעיפי התמורה
ו/או כל סעיף המהווה סוד מסחרי

נבקש לקבל כמות דו"חות חניה ממוצעת
חודשית שנרשמו בשלוש השנים האחרונות.

ראה מענה לשאלה 9

נבקש לקבל כמות דו"חות פיקוח ממוצעת
חודשית שנרשמו בשלוש השנים האחרונות.

ראה מענה לשאלה 9

נבקש לקבל את כמות הפנקסים הממוצעת
הנדרשת ולהוסיף עלויות אלו לתמורה.

ראה מענה לשאלה 9

אכיפת עבירות תנועה וחניה באמצעות צילום
וידיאו ,מבוססת על טכנולוגיה חדשנית ופועלת
בהתאם לדרישות טכניות ורגולטוריות
מחמירות .לפיכך ,מכרזים המפורסמים בתחום
זה כוללים עשרות עמודים של דרישות טכניות
על מנת שיוכלו לעמוד בדרישות החוק ובנוסף
מעניקים משמעות רבה לאיכות ההצעה
ולפתרון הטכנולוגי.
התמורה הקבועה במכרז זה אינה מתאימה
לסוג פעילות עתיר עלויות והוצאות .על מנת

נדחה

מס"ד

עמ'

סעיף

28

53

מסמך ד' נספח
טכני

29

91

שאלה

תשובה

לבסס ראיה של צילום בו הפקח אינו נמצא
בשטח נדרשת מערכת מורכבת ויקרה.
בנוסף ,לא נמצאו במסמכי המכרז דרישות
ומפרטים למערכת המורכבת כפי שנהוג
במכרזים מסוג זה.
לא זו אף זאת ,הסרת פרק זה מהמכרז תביא
לשיוויון בין המציעים.
הותרת פרק זה במסמכי המכרז ,מקנה יתרון
יחסי לספק הקיים אשר כבר השקיע במערכת
ופוגם בעיקרון השיוויון שבדיני המכרזים,
כאמור.
אנחנו מבקשים כי חלק זה יוצא מחוץ למכרז
ויפורסם בעדו מכרז נפרד המכיל דרישות איכות
ותמורה הולמות.
נבקש למחוק את השורה האחרונה שכן היא
סותרת את הכתוב בסעיף  3.7.1בעמ'  31ואת
הכתוב בסעיף  3.7.1.12בעמ' .32

בסעיפים הבאים המלים "משרדי החברה" יוחלפו
ב"משרדי הספק"
עמוד  – 32סעיפים  3.7.1ו 3.7.2

ניקוד האיכות של קבוצה א  +ב מחושב יחד.
אם מדובר בזוכים נפרדים ,יש להפריד את רכיב
האיכות.

ראו התשובה לשאלה  21לעיל

30

92

סידורי 1

נבקש להעלות את הסכום המקסימלי ל₪ 750 -
שכן הסכום הנתון אינו תואם את התכולה
הכוללת מסופון הכולל  LPRומתכלים.

נדחה

31

92

סידורי 5

נבקש להעלות את הסכום המקסימלי ל1,500-
 ₪כך שיהיה תואם למחיר השוק ולתכולה
הכוללת גם את הפקת התווים.

נדחה

32

92

סידורי 6

כך

נדחה

33

92

סידורי 7

34

92

סידורי 11

35

92

סידורי 11

36

92

סידורי 12

נבקש להעלות את הסכום ל₪ 2,000-
שיהיה תואם למחיר השוק ולתכולה.
נבקש להעלות את הסכום ל ₪ 2,500-כך
שיהיה תואם למחיר השוק ולתכולה.
נבקש לוודא כי עלויות צד ג' לעיקולים יהיו ע"מ
המזמינה.
נבקש לקבל תמורה נוספת בגין טרנזקציית
עיקולים.
נבקש כי החברה תתחייב כלפי המציע על 22
ימי עבודה לפחות ולהעלאת מחיר המקסימום

נדחה
ראה מענה לשאלה  14סעיף אחרון
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

7

מס"ד

עמ'

סעיף

שאלה

תשובה

ל ₪ 3,000 -וזאת ע"מ לכסות את העלויות
הכלולות בסעיף.
37

92

סידורי 12

נבקש כי התמחור יהיה במודל חודשי (בדומה
לסידורי  )13ולא יפחת מ ₪ 40,000 -על מנת
שניתן יהיה ליישם זאת ברמה התפעולית
וההצעות הקבועות יכוסו.

הבקשה נדחית

38

92

סידורי 13

האם קיימות כיום ברשות מצלמות מהסוגים
הנדרשים במכרז? במידה וכן ,נבקש לקבל
כמות דו"חות מצלמה חודשית ממוצעת
שנרשמו בשלוש השנים האחרונות.

לא

מס'

עמ'

סעיף

שאלה

תשובה

39

3

לוח זמנים

40

7

4.1

לאור תכולת ומורכבות המכרז ,נבקש לקבל מועד
נוסף לשאלות הבהרה ודחייה במועד הגשת
ההצעות.
נבקש כי מניין הימים יספר ממועד קבלת הנתונים
בפורמט הסטנדרטי .

ראו התשובה לשאלה  20לעיל

41

9

10.1

42

9

10.1

43

10

12.9

לחברתנו ניסיון במערכות נשוא קבוצה א'.
על מנת להרחיב את מעגל המשתתפים במכרז
ולאפשר תחרות בין מגוון ספקים ולאפשר לרשות
לקבל שירות מיטבי ,נבקש להגיש הצעה לפרק זה
בלבד.
נבקש הבהרתכם לסתירה המפורטת בסעיף .
מחד מצוין ,כי הרשות מעוניינת לבחור ספק אחד
לשתי הקבוצות ,ומאידך מודגש כי לא תתאפשר
זהות בין הזוכים.
ההסכם בין החברה לקבלן המשנה כולל סעיפים
עסקיים חסויים ,לפיכך נבקש לצרף הצהרת קבלן
משנה על התחייבותו למציע ולמכרז.

44

10

13.2

מבוקש כי הסעיף ימחק.

45

11

13.6

46

11

14

מבוקש כי בסיפא ייכתב "על אף האמור ,מוסכם כי
אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה
הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  14ימים ממועד
דרישת המזמינה בכתב להמצאת אישור עריכת
הביטוח כאמור".
נבקש לקבל את מועד פתיחת המעטפות.

47

21

נספח 3א

48

23

נספח 5

49

31

3.6

נוסח התצהיר אינו רלוונטי לתכולת המכרז
ויישומו ,ולאור כך נבקש להסירו.
נבקש להגיש מכתבי המלצה בנוסחים דומים
המאשרים את תנאי הסף והוגשו למכרזים אחרים.
לאור המצוין כי רכיב ערכת המצלמות הניידות הינו
אופציונלי ,ולצורך מימושו נידרש הספק לחבור
לקבלן משנה ,נבקש להסיר דרישה זו לרבות

נדחה
אין פורמט סטנדרטי
הבקשה נדחית

ראו סעיף  2.4לתנאי המכרז וכן התשובה
לשאלה  21לעיל
הבקשה נדחית.
אין שום מניעה למחוק (להשחיר) את סעיפי
התמורה ו/או כל סעיף המהווה סוד מסחרי
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

לכשייקבע – יפורסם
התצהיר רלוונטי – נבקש כי ייחתם על ידי כל
אחד ממשתתפי המכרז וללא יוצא מהכלל
מאושר כמבוקש
נדחה

8

מס'

עמ'

סעיף

50

32

3.7.1.12

51

32

3.7.1.12

52

50

1.1

53

50

1.2

54

50

1.4

55

50

1.5

56

51

1.8

57

51

1.9

58

51

4

59

52

צד ג'

60

52

אחריות המוצר

61

52

אחריות
מקצועית

שאלה
הדרישה למצלמות נייחות ,מתכולת המכרז ,לרבות
הסרת המפרט בעמודים  67-68ושורות התמחור
הרלבנטיות בעמוד .92
לאור המצוין בסעיף כי מיקום המשרד במרכז,
נבקש כי סעיפי המכרז יעודכנו בהתאם  ,והערה
המודגשת בעמוד  53תוסר.
נבקש הבהרתכם כי כל העלויות הנובעות מתכולת
הסעיף יהיו על חשבון הרשות,
ומשכך תיווסף שורת תשלום בגין טרנזקציות
עיקולים.
יובהר כי כיסוי על פי קוד  314יהיה על בסיס נזק
ראשון בלבד.
מבוקש כי:
א  .המילה "שנתית" תמחק.
ב .קוד  322ימחק.
מבוקש כי:
א  .לאחר המילה "המוצר" ייכתב "משולב
אחריות מקצועית".
ב .קוד  322ימחק.
מבוקש כי:
א  .לאחר המילה "מקצועית" ייכתב "משולב
חבות מוצר".
ב .קוד  322ימחק.
מבוקש כי המילים "גם במשך התקופה הנוספת"
תמחקנה ובמקומן ייכתב "למשך  3שנים מסיום
ההסכם".
מבוקש כי המילים "כן מתחייבת החברה...
למקרה" תמחקנה.

תשובה

ראה מענה לשאלה 28
נדחה

מקובל.
הבקשה אינה מאושרת .במידה ותקופת
הביטוח עולה על  12חודשים ,גבול האחריות
צריך להיות מתוקן באופן יחסי .מחיקת קוד
 322תהיה מקובלת רק במידה ויתווסף קוד
.302
ר' לעיל.

ר' לעיל.

מיותר" .התקופה הנוספת" מוגדרת כבר כ3-
שנים.
הבקשה אינה מקובלת .יחד עם זאת ,מוסכם
כי גבול האחריות יהיה  ₪ 750,000למקרה
ולתקופה.
הבקשה אינה מקובלת.

מבוקש כי:
א  .המילים "לתחומי העיר" תמחקנה
ובמקומן ייכתב "לחצרי המזמינה".
ב .המילים "וכן בגין כל אובדן תוצאתי
שייגרם לה עקב אובדן ו/או נזק לרכוש
כאמור".
מבוקש כי:
א  .קוד  309ימחק.
ב .קוד  322ימחק.
מבוקש כי:
א  .בסוג הביטוח יתווספו המילים "משולב
אחריות מקצועית".
ג.
ב .קוד  322ימחק.
ג .המילים תאריך רטרואקטיבי תמחקנה.
כידוע לעורך המכרז לא ניתן להוסיף מלל
לפי הנחיות הפיקוח על הביטוח.
מבוקש כי:
א  .בסוג הביטוח יתווספו המילים "משולב
חבות מוצר".
ב .קוד  304ימחק.
ג .קוד  322ימחק.

הבקשה אינה מקובלת.
א  .כבר נענה .ר' לעיל.
ב .כבר נענה .ר' לעיל.
אישור ביטוח שיוצג על ידי הזוכה במכרז
ללא מלל זה – לא ייפסל.

א  .כבר נענה .ר' לעיל.
ב .לא מקובל.
ג .כבר נענה .ר' לעיל.

9

מס'

עמ'

סעיף

62

52

63

91

פירוט
השירותים
טבלת הדרוג

64

92

1

65

92

2

66

92

12

67

92

13

68

39

8.6

שאלה

תשובה

המילים תאריך רטרואקטיבי תמחקנה .כידוע
לעורך המכרז לא ניתן להוסיף מלל לפי הנחיות
הפיקוח על הביטוח.
מבוקש כי קוד  092ימחק ובמקומו יצוין קוד .043

מקובל

לאור העובדה כי קיימת אפשרות לשני ספקים
נפרדים לכל אחד מהפרקים ,נבקש כי גם טבלת
הדירוג תופרד וכל אחד מהפרקים ינוקד בהתאם.
טווח המחירים המצוין נמוך משמעותית מהמחירים
המקובלים בשוק ,נבקש לעלותו ב 100לפחות.
המחיר המוצע נמוך משמעותית מהמחיר המקובל
בשוק לערכת מסופון הכוללת רכיב LPR
שעלותו גבוהה ומתווספת למחיר ערכת המסופון.
נבקש כי המחיר יעודכן בלא פחות מ.₪ 500 -
המחיר המוצע נמוך משמעותית ממחירי השוק
המקובלים במכרזים דומים .לפיכך נבקש:
א  .התחייבות למספר ימים להפעלת הרכב.
ב.

נדחה
נדחה
נדחה

נדחה

עדכון משמעותי במחיר באופן שייקח
בחשבון את כלל רכיבי הסעיף.
נדחה

המחיר המוצע נמוך משמעותית ממחירי השוק
המקובלים במכרזים דומים .נבקש להעלותם באופן
ניכר.

הבהרה יזומה מטעם החברה:
בסעיף זה במקום המילים "לולה טק" יבואו
המילים "מילאון  92בע"מ"

בהצלחה!
בכבוד רב בברכה,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר קאסם בע"מ

מסמך זה ,על נספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.
_______________
תאריך

_______________
שם המציע

_________________
חתימה  +חותמת
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