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 לכבוד

 משתתפי המכרז

 אתר המועצהדוא"ל/ באמצעות 

 

 רותים נוספיםי( ולשGISלהספקת זכות שימוש במערכות מרחביות ) - 10/2022מס' מכרז הנדון: 

 מענה לשאלות הבהרה  – 3מס'הודעת המועצה 

  

 :תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון להלן

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד #
חברתנו, נערכת להגשת מענה למכרז,  1.5 4  .1

לאור היקף המענה  הנדרש למכרז 
ופרק הזמן בין שאלות ההבהרה למועד 

ההגשה נבקש לפנים משורת הדין 
 דחייה בהגשת ההצעות.

 2המועצה מס' ראו הודעת 

 הבקשה נדחית. מבוקש כי הסעיף ימחק.   14.2 19  .2
נבקש כי המילים :"לדרישות  14.4.2 19  .3

המועצה", יעודכנו "לנוסח אישור 
 עריכת הביטוחים  המצורף למכרז" . 

 הבקשה נדחית.

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק  2 24  .4
בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל 

 בעלי הזיקה.

 הבקשה נדחית

נבקש כי, ההצהרה תינתן ביחס למציע  1-5 26  .5
בלבד ועל פי מיטב הידיעה , יובהר כי 

ההצעה מוגשת ע"י המציע שהינו ישות 
 משפטית נפרדת  מבעלי השליטה .

 הבקשה נדחית

נבקש כי התמורה תוצמד למדד  5.1 49  .6
המחירים לצרכן . המכרז מסדיר 

שנים  5תקופת התקשרות של 
והשחיקה שעלולה להיווצר במחירי 

המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה 
 ממשית בספק לאורך זמן.

( 1להסכם, יתווסף ס"ק )  5.2לסעיף 
 בנוסח הבא:

 כל במשך תקפים יהיו המחירים
 : להלן כמפורט, ההתקשרות תקופת

 בהצעה הנקובים המחירים (1
 למדד תקופתית יוצמדו

, לצרכן הכללי המחירים
 הלשכה ידי על המתפרסם

 לסטטיסטיקה המרכזית
"(, המדד" להלן) כלכלי ולמחקר
 .זו הצעה במסמכי כמפורט

 החל תחל המחירים הצמדת (2
 חתימת ממועד 19 – ה מהחודש

 .הקבלן עם ההתקשרות הסכם
 בתקופות תהיה למדד ההצמדה (3

 .אחת כל חודש 12 בנות
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד #
 ההצמדה לתקופת הבסיס מדד (4

 19 – ה מהחודש) הראשונה
 30 – ה לחודש ועד להתקשרות
 הידוע המדד יהיה( להתקשרות

 החתימה על ההסכם. במועד
 תקופה בכל, למדד ההצמדה (5

 ההצמדה תקופת לאחר
 להפרשי שווה תהיה, הראשונה

 בחודש הידוע המדד בין המדד
 לפיו הקודם המדד לבין העדכון

  בין ההפרש, כגון. )המחיר עודכן
 30 – ה בחודש הידוע המדד

 שהיה זה לבין ההצמדה להחלת
 וכן, להחלתה 19 – ה בחודש ידוע

 (.הלאה
 יהיה הצמדה כל לאחר התעריף (6

 ההצמדה תקופת כל למשך תקף
 לאחר הבאים החודשים 12) 

 (.המחיר עדכון
עדכון התמורה כמפורט לעיל  (7

יתבצע רק במקרה של שינוי 
 .5%במדד בשיעור העולה על 

דין נבקש כי הקיזוז יהא על פי  5.3 49  .7
 ובהודעה מוקדמת  וזמן להתגונן.

 הבקשה נדחית

מבוקש כי המילים " כל עוד... דין"  8.1 51  .8
 3תמחקנה ובמקומן ייכתב " למשך 

 שנים מתום תקופת מתן השירותים".  

 הבקשה נדחית.

 מבוקש כי: 8.2.2 51  .9
לאחר המילה "הספק" ייכתב  .א

."." 
המילים "ו/או" תמחק ולאחר  .ב

ייכתב המילה "המועצה" 
"מבוטחת נוספת בגין מעשי 

 ו/או מחדלי הספק".

 הבקשות נדחות.
יובהר כי המועצה תהיה מבוטחת 

נוספת בכפוף להרחבי השיפוי 
 .8.24-8.2.6בסעיפים 

 

מבוקש כי המילים "ו/או בקשר עם"  8.2.4 51  .10
 תמחקנה. 

 הבקשה נדחית.

מבוקש כי המילים "ו/או בקשר עם"  8.2.6 51  .11
 תמחקנה. 

 הבקשה נדחית.

מבוקש כי בסיפא ייכתב " אולם אין  8.2.8 51  .12
בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות 

 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".

 הבקשה נדחית.

מבוקש כי סכום ההשתתפות העצמית  8.2.9 51  .13
 ₪.   500,000יעמוד על 

 הבקשה נדחית.

 נדחית.הבקשה  יום" תמחקנה. 14מבוקש כי המילים " 8.3 51  .14
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד #
מבוקש כי המילה "לצמצם" תמחק  8.5 52  .15

 ובמקומה ייכתב "לשנות לרעה".  
 הבקשה נדחית.

 מבוקש כי: 8.6 52  .16
המילים "ו/או לפצות"  .א

 תמחקנה. 
המילים "ו/או הפיצוי"  .ב

 תמחקנה. 

 
 הבקשות נדחות.

 

נבקש כי המילה "לא" תוסר   11 53  .17
מהמשפט, לא סביר שהרשות רשאית 

חד צדדי ללא הודעה לקזז  באופן 
 מוקדמת .

 הבקשה נדחית

נבקש כי לרשימת הסעיפים המהווים  14.1 53  .18
 . 5.5.4הפרה יסודית , יתוסף סעיף 

 הבקשה נדחית

אחריות  57   .19
 כלפי צד ג'

ימחק ובמקומו  304מבוקש כי קוד 
 .321ייכתב קוד 

 הבקשות נדחות.
 

אחריות  57  .20
 מקצועית

 מבוקש כי:
ובמקומו ייכתב קוד ימחק  304קוד 
321. 

המילה "ת.רטרו" תמחקנה. כידוע 
לעורך המכרז לא ניתן לכתוב מלל 

"חופשי" לפי הרגולציה ולך תומצא 
תוספת אינפורמטיבית בנפרד המעידה 

 על התאריך הרטרו".

 הבקשות נדחות.
יובהר כי כחלופה לציון התאריך 

הרטרואקטיבי על גבי האישור, ניתן 
תומה ע"י לקבל הצהרה נפרדת ח

 חברת / סוכן הביטוח של הזוכה.
 

ביטול/ שינוי  57  .21
 הפוליסה 

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 
 יום, כמקובל.  30

 הבקשה נדחית.

 – 4נספח ב/ 58  .22
נספח 

התמורה 
כתב הצעת 

 המחיר

נבקש כי על מנת למנוע 'מחירים 
טורפניים' שאינם סבירים  עבור דמי 

  -שימוש למערכות ולעבודות נלוות 
לטבלאות  מחירי מינימוםלקבוע 

המחירים המפורטות בנספח הצעת 
 המחיר.

הוראות והנחיות  –מסמך א' ראו 
 ,למשתתפים

קביעת ניקוד מרכיב " .10.3סעיף 
 .17" בעמ' (:Cהמחיר )

המחירים המפורטים בסעיף אינם  3.9.5 62  .23
מחירים סבירים המקובלים כיום 

בתחומי הדרכה והטמעה בשוק, נבקש 
-לעלות את התעריפים המפורטים ב

 במחיר המרבי 30%

 הבקשה נדחית
 התעריפים הולמים את התעריפים

של  16.2.11בהודעת תכ"ם  העדכניים
החשב הכללי להספקת שרותי 

  מחשוב.
המחירים המפורטים בטבלת דמי  4.9 63  .24

השימוש עבור המערכות השונות 
נמוכים משמעותית מהמחירים 

המקובלים כיום עבור מערכות דומות 
ללקוחות דומים בתחום, נבקש לעלות 

 במחיר המרבי 30%-את התעריפים ב

 הבקשה נדחית
המחירים תואמים את מחירי השוק 

 לרשות בסדר גודל המועצה
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד #
ממוצע עבור קליטת קובץ זמן עבודה  5.8 65  .25

 2-3-אורתופוטו ועיגונו במערכת הנו כ
שעות, המחיר המצויים בטבלה אינו 

 משקף זמן סביר לביצוע פעולה זו. 
נבקש לעדכן את התעריף המרבי 

 לביצוע הפעילות.

 הבקשה נדחית
 המחירים תואמים את מחירי השוק

 – 1נספח ב 8  .26
 מפרט 

ס"ק   0.2.4
 7-ו 6

הם המערכות נבקש לפרט מה 
המשיקות הקיימות או מתוכננות 

להיות המועצה בתחום מוקד עירוני 
 ומערכת האחזקה ?

נכון להיום לא עומדות מערכות מסוג 
זה לרשות המועצה אולם ככל 

שתצטייד בהן המועצה הן תהיינה 
מערכות המשמשות רשויות 

 מקומיות.
 

 

 הסר ספק בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.למען 

 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

 

  בברכה, 

 

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים


