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  : לכבוד

  מר מאיר נעמת 
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   80/2016פומבי  שאלות הבהרה למכרז  הנדון :

   בית שמש שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים  בעירייתאספקת ל

  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

  .מועד שאלות נוסף ןיינתנבקש כי   'ו  2 .1

כי תנתן נבקש  ן מועד שאלות ההבהרה למועד ההגשה,ביהקצר לאור פרק הזמן   'ח  2 .2

ימים ממועד  10, וכי ינתנו לפחות שבועיים במועד הגשת ההצעהלפחות דחייה בת 

  .קבלת תשובות ההבהרה ועד מועד הגשת המכרז

  נבקש לאחר המילה "נזק" יתוסף :"ישיר".  2.7  5 .3

4. 7  

13  

4.1.5  

נספח 

1.2  

  

נוסח התצהיר דורש הצהרה גורפת של המציע, לעניין העדר הרשעות לפי החוק 

הצהרה גורפת כזו לגבי  ,הן לגבי מי ממנהליו –הרלוונטי, בנוסף להצהרתו לגבי עצמו 

יעתם של מורשה החתימה אנשים פרטיים כאמור, כוללת מידע שאינו נמצא ביד

ממילא, המציע אינו יכול להשיג את המידע, שכן  .החותמים על התצהיר מטעם המציע

  מדובר במידע שמעסיק מנוע מלדרוש מעובדיו על פי חוק.

ממילא נראה, כי הדרישה להצהרה בדבר הרשעות של כלל האנשים הללו הינה 

הינה למנוע השתתפות של מיותרת ובלתי רלוונטית, שכן ברור כי תכלית הסעיף 

מציעים שהורשעו בעצמם בעבירות כאמור, או שבעלי השליטה, בעלי העניין ונושאי 

המשרה שלהם הורשעו בגין עבירות של המציע כאמור, ולא בגין עבירות אישיות 

  שלהם.

לתצהיר, באופן, שיתייחס רק לעבירות של  2כייוון שכך, נבקש לשנות את נוסח סעיף 

  המילים "של המציע", כך שנוסחו יהיה כדלקמן: וספהמציע, וייוו

"אני הח"מ ו/או כל מי ממנהליו במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה של 

  המציע לפי חוק...."

  אישורכם כי תתאפשר גם חתימת סמנכ"ל.נבקש   4.1.6  7 .5

  נבקש לוודא כי גם מדחנים ללא עודף עונים לדרישה.  מדחנים  45 .6

  קש למחוק סעיף זה. נבקש כי העירייה תבטח את רכושה לרבות המדחנים.נב  507  46 .7

טבלה   54 .8

  שניה

  יעודכן הסכום. 10נבקש כי בעמודה: "שווי הדוחות לגביה נומינאלית" שורה 
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טבלה   54 .9

  שניה

נבקש הבהרתכם לגבי העמודה :"יתרה לגביה בסוף שנה"  באחריות מי לגבות את 

  וצע ע"י הקבלן החדש או הקיים.והאם יב₪  3,989,174הסכום  

  יתוסף : "ימי עבודה". 7נבקש לאחר הספרה   18  57 .10

טבלת   58 .11

הצעת 

  המחיר

התמורה המוצעת לדו"ח מצלמה נייחת/ניידת אינה פרופורציונלית להיקף ההשקעה 

  הנדרשת בפרוייקט מסוג זה ואינה מכסה את העלויות.

  נבקש להעלות את התמורה באופן משמעותי.

  "כי"-נבקש כי המילה "כל" תעודכן ל  2.4  61 .12

  נבקש לאחר המילה :"העירייה", יתוסף "מטעמים סבירים".  3.3  63 .13

נבקש כי המילים :"ולשביעות  רצונם המוחלט של העירייה והמפקח" ימחקו, ויתוסף   3.5  63 .14

  בהתאם למסמכי המכרז."

  עמים סבירים".נבקש , שורה שביעית לאחר המילה "זה", יתוסף :"מט  3.11  64 .15

 –נבקש לאחר המילה "אחראי" ,תוסף :"על פי דין" המילים: "באחריות מוחלטת "   3.17  65 .16

 ימחקו.

  נבקש כי המילים "פיצויים מוסכמים" יימחקו ,וירשם  בהתאם לנזק  ישיר שהוכח  4.8  67 .17

    מסך התמורה השנתית. 2%ככל גובה הפיצוי המוסכם לא יעלה על  

)החברה תידרש להעסיק 56(עמוד   26.001הבהרתכם האם הכוונה שמדו"ח נבקש   10.2  72 .18

  .4עובד נוסף באופן שמצבת העובדים תעמוד על 

19. 74  13.2.2  

סיפא 

  מודגש

  נבקש הבהרתכם 

  היכן יבוצע רישום דוחות אילו ?  .א

האם רישום זה יבוצע באמצעות המסופונים או התוכנות שיסופקו ע"י החברה   .ב

  הזוכה?

 54קש הבהרתכם , באחריות מי הטיפול בגביית החובות המפורטים בעמוד נב  17.2  78 .20

  " ₪ .3,989,174בעמודה :"יתרה לגביה בסוף שנה" וסכומה "

 –נבקש כי לאחר המילה "אחראי" ,יתוסף :"על פי דין". המילים: "באחריות מוחלטת "   17.8  79 .21

  ימחקו, ולאחר המילה "נזק" יתוסף :"ישיר".

, והמילים: "באחריות מוחלטת "  לאחר המלה אחראי יתוסף "על פי דין"כי  נבקש  18.1  80 .22

  ימחקו.

והמילים: "באחריות מוחלטת "  יתוסף "על פי דין" ת"אחראי"לאחר המלה כי  נבקש  18.2  80 .23

  ימחקו.

  נבקש כי,  18.3  80 .24

  תימחק. –המילה "לבדה"   .א

 .יתוסף "על פי דין" ת"אחראי"לאחר המלה   .ב

  ק" יתוסף :"ישיר".לאחר המילה "נז  .ג
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  נבקש כי,  18.4  80 .25

 .יתוסף "על פי דין" ת"אחראי"לאחר המלה   .א

  לאחר המילה "נזק" יתוסף :"ישיר".  .ב

  ,כינבקש   18.5  80 .26
במקרים בהם נקבע אחריות הספק בפס"ד חלוט שלא בלבד  חולהשיפוי י  .א

   עוכב ביצועו
  לספק ניתנה הודעה בכתב ואפשרות להתגונן מפניה.  .ב
  ה שלא בסכמת הספק בכתב.לא הושגה פשר  .ג
  כול הוצאה אושרה ע"י הספק בכתב טרם ביצועה  .ד
  גובה השיפוי מכול סוג לא יעלה על סך התמורה ששולמה בפועל.  .ה
  יתוסף "ישיר". –לאחר המילה נזק   .ו

נבקש להוסיף לאחר המילים: "תערוך החברה" את המילים: - 1שורה   .א  19.1  80 .27
 "בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה".

נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד... שבדין" במילים: "ולעניין - 2שורה   .ב
ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר למשך שנתיים נוספות לאחר תום 

 תקופת ההסכם".
  נבקש למחוק את המילים: "מתאימים להבטחת... והתנאים".-3-4שורה   .ג

 נבקש למחוק את המילה: "יסודי".- שורה אחרונה  .א  19.2  81 .28
נבקש להוסיף את המילים: "למרות האמור, אי המצאת אישור בסוף הסעיף   .ב

עריכת ביטוח לא תהווה הפרה של הסכם זה אלא אם העירייה הודיעה בכתב 
ימי עבודה  10לחברה על אי ההמצאה והחברה לא המציאה אישור תוך 

  ממועד קבלת הודעת העירייה".
 ה: "בביטוחיה".נבקש להחליף את המילה: "בביטוחים" במיל- 2שורה   .א  19.4  81 .29

נבקש להוסיף לאחר המילים: "תהיה אחראית" את המילים: "בכפוף - 2שורה   .ב
  לאחריותה על פי הסכם זה".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "החברה אחראית" את המילים: - 2שורה   .א  19.5  81 .30
 "בכפוף לאחריותה על פי הסכם זה".

 נבקש למחוק את המילים: "באופן מלא ובלעדי".- 2שורה   .ב
  נבקש למחוק את המילים: "ולא תהיינה לה... כלפיה".-3-4ה שור  .ג

  נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני המילה: "דין".- 2שורה   19.7  81 .31

ימי  14נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן הודעה כתובה לספק וזמן סביר של   20.3  80 .32
  עבודה להתגונן ולתקן את ההפרה.

התחייבות כאמור לא תחול בכל הנוגע למידע שהיה נבקש כי יתוסף בסייפא  הסעיף :"  21  82 .33
מצוי בנחלת הכלל ו/או בידיעת הספק שלא על ידי הפרת התחייבות לשמירת סודיות 

  הספק להעביר על פי קביעת שיפוטית ו/או דין. שיידרזו ו/או מידע אותו 
  רות הקבוצה תתאפשר.נבקש כי העברה /הסבה זכויות בתוך חב  23.1  83 .34

נבקש כי טרם עיכוב כספים, תינתן הודעה כתובה וזמן סביר להתגונן טרם העברת   25.1  83 .35
  ביצוע העבודה לגורם אחר.

נבקש כי לאחר המילה "לקזז" יתוסף :"על פי דין" וכי המילים: "ו/או בחיוב אחר ו/או   25.3  84 .36
  בחיוב עפ"י דין...קצוב"  ימחקו.

  ש כי הסעיף ימחק, לא סביר שהחברה תותר על זכויות המגיעות לה על פי דין.נבק  25.4  84 .37

  נבקש לאחר המילה "מפקח", יתוסף :"מוסכם".  26.2  84 .38

פסקת   88 .39

  הנדון

  נבקש להוסיף לפני המילים: "בגין הפעלת" את המילים: "בין היתר".

 נבקש למחוק את המילים: "ערכנו לחברה ו/או".  .א  1  88 .40

  לאחר המילים: "את הביטוחים" את המילים: "בין היתר". נבקש להוסיף  .ב
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גבול אחריות: נבקש להחליף את המילים: "ותקופת ביטוח שנתית" במילים:   .א  א.1  88 .41

 "ותקופת הביטוח".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "של העירייה" את - 1הרחבות נוספות, סעיף   .ב

 המילים: "על פי דין".

סיף לפני המילה: "בגין" את המילים: "בגין נבקש להו-1הרחבות נוספות, סעיף   .ג

 נזק גוף ו/או רכוש לצד ג'".

 .4יחד עם סעיף  3נבקש לתקן טעות סופר ולחבר את סעיף - הרחבות נוספות  .ד

נבקש למחוק סעיף זה. ככל והבקשה לעיל תידחה, -4הרחבות נוספות, סעיף   .ה

וחריגי "ביט" נבקש להתאים מלל זה לכיסוי הקיים ב"ביט" (שיירשם בכפוף לתנאי 

2012.( 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט החלק -5הרחבות נוספות, סעיף   .ו

 עליו פועלים במישרין".

נבקש לאפשר השתתפות עצמית יותר גבוהה ולמחוק את -השתתפות עצמית  .ז

  ₪). 40,000-המילים: "(ולא יותר מ

טוח שנתית" במילים: גבול אחריות: נבקש להחליף את המילים: "ותקופת בי  .א  ב.1  88 .42

 "ותקופת הביטוח".

  נבקש להחליף את המילה: "לכלול" במילה: "לשפות".-הרחבה נוספות  .ב

גבול אחריות: נבקש להוסיף שגבול האחריות הינו למקרה וסה"כ לתקופת   .א  ג.1  88 .43

 הביטוח.

 נבקש למחוק את המילים: "ו/או בשיתוף עימם".-2הסיכונים המבוטחים, שורה   .ב

חודשים" את המילים: "למעט במקרה שהספק  6אחר המילים: "נבקש להוסיף ל  .ג

ערך ביטוח חלופי המכסה את אותה החבות ולמעט במקרה של מרמה ו/או אי 

  תשלום פרמיה".

גבול אחריות: נבקש להוסיף שגבול האחריות הינו למקרה וסה"כ לתקופת   .א  ד1  89 .44

 הביטוח.

ביטוח" את המילים: "בגין נבקש להוסיף לאחר המילים: "תגמולי ה- תנאים נוספים  .ב

  רכוש העירייה".



  בע"מבמינהל השלטון המקומי  החברה לאוטומציה 

  פתח תקווה  ,4רחוב משה דיין 

  03-9275425פקס:   | 03-9275444:טלפון 

http://www.ladpc.co.il  

- 5 –  

  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אחריות מקצועית" את המילים: "משולב חבות   .א  ה1  89 .45

 המוצר".

גבול אחריות: נבקש להחליף את המילים: "ותקופת ביטוח שנתית" במילים:   .ב

 "ותקופת הביטוח".

 ה: "דין".נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני המיל- 1תאור כיסוי, שורה   .ג

נבקש למחוק את המילים: "ו/או מי מטעמה". לחלופין - 1-2תאור כיסוי, שורה   .ד

נבקש להחליף במילים: "ו/או מנהליו" או במילים: "ו/או בגין אחריות החברה על 

 פי דין בגין מי מטעמה".

 נבקש למחוק את המילים: "ודיווח מוארכת".-2הרחבה נוספות, ס"ק   .ה

חודשים" את המילים:  6להוסיף לאחר המילים: " נבקש-2הרחבה נוספות, ס"ק   .ו

"למעט במקרה שהספק ערך ביטוח חלופי המכסה את אותה החבות ולמעט 

 במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה".

נבקש להחליף את המילים: "מכסה את אחריות העירייה" - 3הרחבה נוספות, ס"ק   .ז

תה למעשי ו/או מחדלי במילים: "הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין אחריו

 החברה".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "מקצועיים למזמינה" את - 4הרחבה נוספות, ס"ק    .ח

 ".1.1.97המילים: "אך לא לפני יום 

נבקש לאפשר השתתפות עצמית גבוהה יותר ולמחוק את -השתתפות עצמית  .ט

  ₪".המילים: "ולא יותר... 

ייה" את המילים: "בכפוף להרחבות השיפוי נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או העיר  3  89 .46

כמפורט לעיל. האמור לא יחול לגבי ביטוח נאמנות". נבקש כי העירייה לא תיכלל 

בשם המבוטח בביטוח הנאמנות שכן המשמעות הינה כי העירייה מבקשת שהספק 

יערוך עבורה ביטוח נאמנות. נבקש כי העירייה תסתפק בכך כי ככל ויתקבלו תגמולי 

  בקשר לשירותים הם יועברו לעירייה.ביטוח 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "תנאיהן לרעה" את המילים: "במשך תקופת -ס"ק ב  .א  4  89 .47

 הביטוח".

 נבקש למחוק את המילה: "לפחות".- ס"ק ב  .ב

 נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת... הכיסוי" במילה: "הינו".- ס"ק ג  .ג

 ".2012ועד... הביטוח" במילה: "נבקש להחליף את המילים: "התקפות במ- ס"ק ג  .ד

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אחריות מקצועית" את המילים: "משולב - ס"ק ג  .י

  חבות המוצר".

  נבקש להוסיף בסוף סעיף זה את המילים: "בקשר עם נשוא אישור זה".  6  89 .48

  נבקש להוסיף לאחר המילה: "לתנאי" את המילה: "וחריגיי".  7   .49

  

  



  בע"מבמינהל השלטון המקומי  החברה לאוטומציה 

  פתח תקווה  ,4רחוב משה דיין 

  03-9275425פקס:   | 03-9275444:טלפון 
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   צלליכיןרות 

        .ה לאוטומציה במנהל השלטון המקומיהחבר

 



 

 

  

  28.11.16                                          לכבוד

  עיריית בית שמש

  לידי מר מאיר נעמת.

  meir@bshemesh.co.ilבמייל:                                                                                                        

                  .נ.א

לאספקת שירותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר  80/16מכרז פומבי מס' : הנדון

  שמש העירוניים בעיריית בית

   1' מס הבהרה שאלות

  

  : כדלהלן, שבנדון למכרז בנוגע אליכם לפנות הריני,  92 מלאון' חב בשם

 או/ו להבהיר מתבקשים הנכם אותם נושאים מספר עלו העיון ולאחר המכרז בחוברת עיינה מלאון

  : כדלהלן, לתקן

ח זמנים הצפוף שניתן ע"י העירייה נבקש בזאת ולאור לולאור מורכבותו של המכרז שבנדון,  .1

לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ואת המועד האחרון להגשת המכרז 

 שבוע ימים. לפחות בבהתאמה 

שיב כלכלי ראשוני בחוברת המכרז הרי חמעיון ות - בטבלה 632עד  601סעיף  50עמ'  .2

כי אין כדאיות כלכלית באחוז העמלה המקסימלי במכרז בהתחשב שלפחות על פניו נראה 

בכמות הדוחות הנוכחית, היקף השירותים הנרחב שמבוקש במסגרת המכרז והמודל העסקי 

ל של לשאת את עלויות ההקמה והתפעו לא יכול בשום צורה שהיאהמתומחר במכרז 

אחוז תמורה מינימאלי לקבוע , נבקש הדרישות עפ"י הסעיפים הללו ולהותיר רווח לקבלן

  ומקסימלי לקבלן. 

התהליך המתואר בחוברת המכרז סותר את מטרותיו -הזוכהההצעה קביעת  6סעיף  9עמ'  .3

ר בסעיף כפי שתואלבחון מס' רב ככל שניתן של הצעות. התהליך  שכוונתושל מכרז פומבי, 

של  שוקללמזה אינו יכול בהכרח לשקף את ההצעה  הטובה ביותר עבור הרשות בפרמטר ה

 המציע. 

מוך ביותר הצעתו תובא לידי הוועדה שתבחן נ: מציע א' שיציע את המחיר הלשם הדוגמא

זאת ,את איכות ההצעה והשירותים, בהנחה ויעבור את ציון המינימום ייבחר כהצעה הזוכה 

מציע ב' שהצעתו איכותית ומתאימה יותר לדרישות הרשות ומחירו גבוה בהפרש זעום  ועוד 

הוועדה. המצב המתואר למעשה יחשוף את העירייה למציע כלל לידי בחינה של  יבואלא 

בלבד וחוטא למטרה של מכרז פומבי. נא שנו את תהליך הבדיקה באופן שבדיקת אחד 

 האיכות תיעשה לפני בדיקת המחיר. 

במקום המיועד לכך בכל מסמך  "חתימה מלאה"נבקש את הבהרתכם כי  - 5.1סעיף  8עמ'  .4

החתימה כפי שמוגדרים  מורשיהחברה וביחד עם החתימות של  במכרז משמע חותמת



 

 

  החתימה של החברה. מורשי בפרוטוקול אישור

בקש את גזבר/מנכ"ל/ראש העירייה בעייתית יותר, נשל  זמינותמאחר וה - 4.1.6סעיף  7עמ'  .5

 הפעילות הרלוונטית באותה רשות.ום המלצות גם ממנהל תחהאישורכם לקבלת 

לא קיימת יכולת של במרבית מכשירי הסמארטפון הקיימים  -בטבלה 7ו  6סעיף  24עמ'  .6

  כנדרש בסעיפים, נבקש לבטל דרישה זו. קבוצתיות ביצוע שיחות

עד נבקש לתקן את הדרישה " המסופון יוכל לשגר את הדוחות הכוללים  -17סעיף  25עמ'  .7

 תמונות".  10

עלות מדפסת ומסופון גבוהה משמעותית, נבקש לשנות את המחיר בגין  – 20סעיף  52עמ'  .8

 .₪  300במקום  ₪   1500-אובדן גניבה או טוטאל לוס ל

זה לא קיימת בשוק , נבקש לבטל ( מדחן המחזיר עודף) הדרישה בסעיף  -500סעיף  46עמ'  .9

 דרישה זו. 

 שבוצעו בתקופת ההתקשרות בגין דוחותנא הבהירו כי הקבלן יהיה זכאי למלוא התמורה  .10

חודש נוספים לפחות, וזאת בהתחשב  24שייגבו לאחר תום תקופה ההתקשרות למשך 

במשאבים הרבים שהשקיע הקבלן בייצור הדוחות ובפעולות האכיפה ומן הראוי שתינתן לו 

  האפשרות להמשיך ולגבות דוחות אלו .

  

  

  ,       רב בכבוד  

  שטיינבך   חדווה

  והתקשרויות מכרזים רכזת

  

   050-3026688: נייד 073-2010018 משרד -שטיינבך חדווה

   Chedva@mileon.co.il  – אלקטרוני דואר כתובת

   050 – 6007182 נייד, 073 – 2010012 – משרד – פורת אמיר

  amir@mileon.co.il   – אלקטרוני דואר כתובת



  
 

  
 

  חשוון תשע"'ז כז' שנייום 

  2016 מברבבנו 28

    לכבוד

          מר מאיר נעמת 

  עיריית בית שמש

              נ.,ג.

  meir@bshemesh.co.il: באמצעות דוא"ל

 02-9909807 לוודא בטלפון:
  

  201680/פניה לקבלת הבהרות למכרז פומבי מס'   הנדון: 

  1מס' שאלות הבהרה 

  

  

 מס'

  סידורי

  

 לגביו הסעיף

  מתייחסת השאלה

  השאלה

    כללי: 

  54 עמוד   .1

למסמך  1.9נספח 

1  

 הצעתנו גיבוש ולטובת זה בסעיף שהוצגו הכלליים לנתונים בנוסף

  :הבאים הנתונים לקבלת נודה, זה מכרז במסגרת

  

  שהוצגו            השנים בין שנה מדי שנרשמו החניה דוחות כמות•

  .(עבירות כחול לבן) בטבלה ביחס לעבירות אי תשלום חניה  

  

האם קיימים מדחני כרטיס כעת ברחבי הרשות? במידה וכן, כמה •

מדחנים ומהי ההכנסה השנתית שנרשמה באמצעותם בכל אחת 

מהשנים בהן הופעלו? האם המדחנים הללו יוסרו עם זכיית קבלן 

  חדשים כנדרש במכרז זה?במסגרת מכרז זה ובמקומם יותקנו מדחנים 

  

קנסות+פיגורים+הוצאות), סך יתרה לגביה, כמפורט בטבלה ( האם•

ומגבייתם יקבל עמלתו  יועבר לטיפול וגביית הקבלן הזוכה במכרז זה

  המוצעת במסגרת מכרז זה? 

  

  



  
 

  
 

 מס'

  סידורי

  

 לגביו הסעיף

  מתייחסת השאלה

  השאלה

  סעיפי ביטוח: 

  אישור קיום ביטוחים: 
  

  ולכתובת הדואר האלקטרוני 03-9112256את המסמכים והתשובות נא העבירו לפקס 

mor.swisa@milgam.co.il    0191122-03(טלפון ישיר לוודא קבלת הפקס.(  

  

  

  

  מנכ"ל –העתק: אילן ערוסי 

  בברכה ובכבוד רב,

  מיכאל הלר, עו"ד

  מזכיר החברה ומנהל פיתוח עסקי

 



  
 

  
 

  חשוון תשע"'ז כז' שנייום 

  2016 בנובמבר 28

    לכבוד

          מר מאיר נעמת 

  עיריית בית שמש

              ,א.נ

  meir@bshemesh.co.il: באמצעות דוא"ל

  02-9909807 לוודא בטלפון:
  

  80/2016פניה לקבלת הבהרות למכרז פומבי מס'   הנדון: 

  2שאלות הבהרה מס' 

  

.  
  

 מס'

  סידורי

  

 לגביו הסעיף

  מתייחסת השאלה

  השאלה

    כללי: 

  47 עמוד   .1

  523סעיף 

נבקש הבהרתכם כי הצילומים הנדרשים בסעיף זה יוצגו בפני הרשות 

הימים בטרם  10 במעמד בחינת איכות ההצעות כך שצולמו במהלך

  בחינת האיכות.

  47 עמוד   .2

  526 סעיף

על מנת שנוכל לתחשב את העלות כמפורט בסעיף זה, נא ציינו מהי 

  כמות העמודים ומהי עלות העמדת כל עמוד. 

  

  ולכתובת הדואר האלקטרוני 03-9112256את המסמכים והתשובות נא העבירו לפקס 

mor.swisa@milgam.co.il    0191122-03(טלפון ישיר לוודא קבלת הפקס.(  



  
 

  
 

  

  

  

  מנכ"ל –העתק: אילן ערוסי 

  בברכה ובכבוד רב,

  מיכאל הלר, עו"ד

  מזכיר החברה ומנהל פיתוח עסקי

 









 

-03פקס.  03-6191292טל.  30קומה  2מגדלי ב.ס.ר בניין  51201רח' בן גוריון בני ברק 
6180638  

 

  2016 דצמבר 04 

  לכבוד

  עיריית בית שמש

  לידי: מר מאיר נעמת

 meir@bshemesh.co.ilבאמצעות מייל: 

  

  .א.נ

  80/2016מכרז פומבי הנדון: 

  

לתנאי המכרז,  3.1.2- ו 3.1.1להבהיר את תנאי הסף בסעיף בהתאם לתנאי המכרז בנדון, נבקשכם 

ולקבוע כי רשאי להגיש הצעה לא רק מי שיש לו ניסיון של באספקת שירותי הפעלה של מערך חניה 

גם מי שיש לו אלא  –ו/או ניהול מערך גביית דוחות חנייה ו/או קנסות עירוניים עבור רשות מקומית 

   למי שסיפק את השירותים לרשויות מקומיות.כקבלן משנה  ניסיון כזה באספקת שירותים אלה

בהקשר זה נבהיר כי חברתנו עתירת ניסיון באספקת השירותים נשוא המכרז וכי תנאי הסף 

מתקיימים בה על נקלה, אלא שבחלק ניכר מהמקרים, סיפקה  חברתנו את שירותיה כקבלן משנה של 

ן ישיר לגופים אלה. לעובדה כי חברתנו סיפקה את רשויות מקומיות או חברות עירוניות, ולא באופ

היא זו  –השירותים במתכונת של קבלן משנה, אין כל משמעות מעשית כמובן, משום שבפועל 

ולא במי שעבורו עבדה  בהשסיפקה אותם והניסיון הנדרש על פי תנאי המכרז שפירסמתם, מתקיים 

  חברתנו כקבלנית משנה.

קת השירותים לרשויות מקומיות באופן ישיר ובין אספקת השירותים איננו רואים כל הבדל בין אספ

שעל פי תנאי חוזה ההתקשרות לרשויות המקומיות כקבלן משנה, זאת במיוחד לנוכח העובדה 

(לאחר קבלת  ביניכם לבין הזוכה במכרז, הזוכה יוכל לספק את השירותים באמצעות קבלן משנה

  אישורכם מראש לזהותו).

עתיים לנוכח העובדה שאחת ממטרות המכרז הפומבי היא לעודד תחרות ושקיפות, הדברים יפים שב

ויש לפיכך להרחיב את שער הכניסה למכרז ולאפשר למירב המציעים הכשרים להשתתף בו, כדי 



 

-03פקס.  03-6191292טל.  30קומה  2מגדלי ב.ס.ר בניין  51201רח' בן גוריון בני ברק 
6180638  

 

לעודד כאמור את התחרות ולמנוע כל חשש וחשד למכרז תפור והדרת רגליהם של משתתפים 

  פוטנציאליים מהמכרז.

הסף אינם מאפשרים הכרה בניסיונו של מי שסיפק את השירותים כקבלן משנה ולא בכך שתנאי 

באופן ישיר, גורמת העירייה להצרת הפתח שדרכו יכולים לעבור משתתפים פוטנציאליים, והיא 

חונקת את התחרות ומונעת את פתיחת התחום לשוק החופשי, בו פעילים גורמים רבים נוספים מלבד 

  באספקת השירותים נשוא המכרז. החברות השולטות היום

יכול להתקיים  3.1.2-ו 3.1.1אשר על כן, נבקשכם להבהיר, כאמור לעיל, כי הניסיון נשוא תנאי סף 

   .גם במי שפעל כקבלן משנה למי שסיפק שירותים לרשויות מקומיות

 ים, בקשת א.ע. הורוביץ אושרה והחברה זכתה- אציין כי בקשה זאת נשלחה בעבר לעיריית בת

  ים.- במכרז ומפעילה בהצלחה את כל מערך החנייה והגבייה בבת

  מסופונים מערכת מחשוב לניהול מערך הגבייה והפיקוח. 45מערך הכולל 

בנוסף, בקשה זאת אושרה ע"י עיריית אור יהודה (למרות שחברת א.ע. הורוביץ לא זכתה במכרז) וכן 

בות העוצמה של הרחבת מעגל המשתתפים ע"י עיריית יהוד מונסון ועיריות נוספות שהכירו בחשי

  במכרז.

  

  לתשובתך אודה.

  

   

  בתודה,

  

  אבי הורוביץ

 מנכ"ל  



  בס"ד                  

                                                                         
  

                                           1  

                     _________________________________________________________________________________________________  
  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

                                        
  ד' בכסלו, תשע"ז                           

  2016בדצמבר,  4                                          
  

  בס"ד
  

  80/16לכבוד משתתפי מכרז מספר 
  מתן שירותי חניה

  
  
  

  תשובות לשאלות הבהרה הנדון:         
  
  

  .12:00בשעה  14/12/16המועד להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום 
  העירייה מבהירה כי אי מתן הנחה ממחיר התמורה המירבי  יביא לפסילת ההצעה. 

  
  להלן תשובות לשאלות הבהרה המצ"ב.

  
  92מענה לשאלות מילאון  .1

  תשובה  שאלה  סידורי
לאור מורכבותו של המכרז שבנדון,   1

ולאור לוח זמנים הצפוף שניתן ע"י 

העירייה נבקש בזאת לדחות את המועד 

האחרון להגשת שאלות ההבהרה ואת 

המועד האחרון להגשת המכרז בהתאמה 

 לפחות בשבוע ימים. 

  

המועד הסתיים. לא ניתן  -ביחס לשאלות הבהרה
  להאריך. 

עד ליום  המועד להגשת המכרז מוארך בזאת
  .12:00בשעה  14/12/16

מעיון  - בטבלה 632עד  601סעיף  50עמ'   2
שיב כלכלי ראשוני בחוברת המכרז חות

הרי שלפחות על פניו נראה כי אין 
כדאיות כלכלית באחוז העמלה 

המקסימלי במכרז בהתחשב בכמות 
הדוחות הנוכחית, היקף השירותים 

הנרחב שמבוקש במסגרת המכרז 
לא והמודל העסקי המתומחר במכרז 

לשאת את  יכול בשום צורה שהיא
ישות ל של הדרעלויות ההקמה והתפעו

עפ"י הסעיפים הללו ולהותיר רווח 
לקבוע אחוז תמורה , נבקש לקבלן

  מינימאלי ומקסימלי לקבלן.

. לא 33%המחיר המירבי עבור התמורה הוא 
ניתן מחיר מינימאלי לתמורה. מובהר שאי מתן 

  הנחה מהמחיר המירבי הצעתו פסולה.

-קביעת ההצעה הזוכה 6סעיף  9עמ'   3

מכרז סותר התהליך המתואר בחוברת ה

את מטרותיו של מכרז פומבי, שכוונתו 

לבחון מס' רב ככל שניתן של הצעות. 

הציון הנדרש  במדד האיכות הוא ציון גבוה מאד 
ולפיכך העירייה תקבל כנראה את המחיר הנמוך 

ביותר לאיכות גבוהה. יחד עם זאת העירייה תבחן 
 1%את כל ההצעות הזולות שהן בטווח של עד 

  ל) מההצעה הנמוכה. (כול
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התהליך כפי שתואר בסעיף זה אינו יכול 

בהכרח לשקף את ההצעה  הטובה 

ביותר עבור הרשות בפרמטר המשוקלל 

 של המציע. 

: מציע א' שיציע את לשם הדוגמא

המחיר הנמוך ביותר הצעתו תובא לידי 

חן את איכות ההצעה הוועדה שתב

והשירותים, בהנחה ויעבור את ציון 

המינימום ייבחר כהצעה הזוכה ,זאת 

ועוד מציע ב' שהצעתו איכותית 

ומתאימה יותר לדרישות הרשות ומחירו 

גבוה בהפרש זעום  לא יבוא כלל לידי 

בחינה של הוועדה. המצב המתואר 

למעשה יחשוף את העירייה למציע אחד 

של מכרז פומבי.  בלבד וחוטא למטרה

נא שנו את תהליך הבדיקה באופן 

שבדיקת האיכות תיעשה לפני בדיקת 

 המחיר. 

  
נבקש את הבהרתכם  -5.1סעיף  8עמ'   4

כי "חתימה מלאה" במקום המיועד לכך 

בכל מסמך במכרז משמע חותמת 

החברה וביחד עם החתימות של מורשי 

החתימה כפי שמוגדרים בפרוטוקול 

  אישור מורשי החתימה של החברה.

  

  מאשרים

מאחר והזמינות של  - 4.1.6סעיף  7עמ'   5

גזבר/מנכ"ל/ראש העירייה בעייתית 

יותר, נבקש את אישורכם לקבלת 

ההמלצות גם ממנהל תחום הפעילות 

 הרלוונטית באותה רשות.

  

  מאשרים

במרבית  -בטבלה 7ו  6סעיף  24עמ'   6

מכשירי הסמארטפון הקיימים לא 

קיימת יכולת של ביצוע שיחות 

קבוצתיות כנדרש בסעיפים, נבקש לבטל 

  נדחה
כל ספק יציין את יכולותיו והציודים אותם הוא 

  מציע ויקבל ניקוד בהתאם.
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  דרישה זו.

  
נבקש לתקן את  - 17סעיף  25עמ'   7

הדרישה " המסופון יוכל לשגר את 
  תמונות". 10עד הדוחות הכוללים 

  נדחה
כל ספק יציין את יכולותיו והציודים אותם הוא 

  מציע ויקבל ניקוד בהתאם.
עלות מדפסת ומסופון  – 20סעיף  25עמ'   8

גבוהה משמעותית, נבקש לשנות את 

המחיר בגין אובדן גניבה או טוטאל לוס 

 ₪ . 300במקום ₪    1500-ל

  

  נדחה

הדרישה בסעיף (  - 500סעיף  46עמ'   9

מדחן המחזיר עודף) זה לא קיימת בשוק 

 , נבקש לבטל דרישה זו. 

  

  נדחה
הוא כל ספק יציין את יכולותיו והציודים אותם 

  מציע ויקבל ניקוד בהתאם.

נא הבהירו כי הקבלן יהיה זכאי למלוא   10

התמורה בגין דוחות שבוצעו בתקופת 

ההתקשרות שייגבו לאחר תום תקופה 

חודש נוספים  24ההתקשרות למשך 

לפחות, וזאת בהתחשב במשאבים 

הרבים שהשקיע הקבלן בייצור הדוחות 

ובפעולות האכיפה ומן הראוי שתינתן לו 

  אפשרות להמשיך ולגבות דוחות אלו .ה

  

  נדחה
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  מענה לשאלות מילגם .2

  תשובה  שאלה  סידורי
  54 עמוד  1

 לנתונים בנוסף למסמך 1.9נספח 

 ולטובת זה בסעיף שהוצגו הכלליים

 נודה, זה מכרז במסגרת הצעתנו גיבוש

  :הבאים הנתונים לקבלת

  

 שנה מדי שנרשמו החניה דוחות כמות•

שהוצגו בטבלה ביחס  השנים בין

לעבירות אי תשלום חניה (עבירות כחול 

  לבן).

  

האם קיימים מדחני כרטיס כעת •

ברחבי הרשות? במידה וכן, כמה 

מדחנים ומהי ההכנסה השנתית 

שנרשמה באמצעותם בכל אחת מהשנים 

בהן הופעלו? האם המדחנים הללו יוסרו 

עם זכיית קבלן במסגרת מכרז זה 

ותקנו מדחנים חדשים כנדרש ובמקומם י

  במכרז זה?

  

סך יתרה לגביה, כמפורט בטבלה  האם•

(קנסות+פיגורים+הוצאות), יועבר 

לטיפול וגביית הקבלן הזוכה במכרז זה 

ומגבייתם יקבל עמלתו המוצעת 

  במסגרת מכרז זה? 

  

  

לבן)  -עבירות חניה בגין אי תשלום אגרה (כחול

. ולכן, אי רלוונטיות ליחס 2015החלו באוקטובר 

  בין הדו"חות בעבר. 

  

מדחנים ברחבי הרשות. הוצבו לפני  9קיימים 

מספר חודשים ולכן אין נתונים ביחס לעלות 

  שנתית.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הזוכה יטפל בכל יתרות החוב בהתאם לתנאי 

  צעה הזוכה.המכרז הנוכחי והה

  

  47 עמוד  2

נבקש הבהרתכם כי  523סעיף 

הצילומים הנדרשים בסעיף זה יוצגו בפני 

הרשות במעמד בחינת איכות ההצעות 

הימים בטרם  10כך שצולמו במהלך 

  בחינת האיכות.

  מאשרים 

  47 עמוד  3

מנת שנוכל לתחשב את  526 סעיף

העלות כמפורט בסעיף זה, נא ציינו מהי 

ומהי עלות העמדת כל כמות העמודים 

  עמוד.

  עלות העמודים וההתקנה תהיה על חשבון הרשות.
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  מענה לשאלות א ע הורוביץ .3

  תשובה  שאלה  סידורי
בהתאם לתנאי המכרז בנדון, נבקשכם   1

- ו 3.1.1להבהיר את תנאי הסף בסעיף 

לתנאי המכרז, ולקבוע כי רשאי  3.1.2

להגיש הצעה לא רק מי שיש לו ניסיון של 

באספקת שירותי הפעלה של מערך חניה 

ו/או ניהול מערך גביית דוחות חנייה ו/או 

אלא  –קנסות עירוניים עבור רשות מקומית 

לו ניסיון כזה באספקת גם מי שיש 

למי שסיפק שירותים אלה כקבלן משנה 

   את השירותים לרשויות מקומיות.

בהקשר זה נבהיר כי חברתנו עתירת ניסיון 

באספקת השירותים נשוא המכרז וכי תנאי 

הסף מתקיימים בה על נקלה, אלא שבחלק 

ניכר מהמקרים, סיפקה  חברתנו את 

מיות שירותיה כקבלן משנה של רשויות מקו

או חברות עירוניות, ולא באופן ישיר 

לגופים אלה. לעובדה כי חברתנו סיפקה את 

השירותים במתכונת של קבלן משנה, אין 

כל משמעות מעשית כמובן, משום שבפועל 

היא זו שסיפקה אותם והניסיון הנדרש  –

 בהעל פי תנאי המכרז שפירסמתם, מתקיים 

ולא במי שעבורו עבדה חברתנו כקבלנית 

  שנה.מ

איננו רואים כל הבדל בין אספקת 

השירותים לרשויות מקומיות באופן ישיר 

ובין אספקת השירותים לרשויות המקומיות 

כקבלן משנה, זאת במיוחד לנוכח העובדה 

שעל פי תנאי חוזה ההתקשרות ביניכם 

  נדחה
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לבין הזוכה במכרז, הזוכה יוכל לספק את 

(לאחר  השירותים באמצעות קבלן משנה

  רכם מראש לזהותו).קבלת אישו

הדברים יפים שבעתיים לנוכח העובדה 

שאחת ממטרות המכרז הפומבי היא לעודד 

תחרות ושקיפות, ויש לפיכך להרחיב את 

שער הכניסה למכרז ולאפשר למירב 

המציעים הכשרים להשתתף בו, כדי לעודד 

כאמור את התחרות ולמנוע כל חשש וחשד 

 למכרז תפור והדרת רגליהם של משתתפים

  פוטנציאליים מהמכרז.

בכך שתנאי הסף אינם מאפשרים הכרה 

בניסיונו של מי שסיפק את השירותים 

כקבלן משנה ולא באופן ישיר, גורמת 

העירייה להצרת הפתח שדרכו יכולים 

לעבור משתתפים פוטנציאליים, והיא 

חונקת את התחרות ומונעת את פתיחת 

התחום לשוק החופשי, בו פעילים גורמים 

נוספים מלבד החברות השולטות היום רבים 

  באספקת השירותים נשוא המכרז.

אשר על כן, נבקשכם להבהיר, כאמור 

-ו 3.1.1לעיל, כי הניסיון נשוא תנאי סף 

יכול להתקיים גם במי שפעל כקבלן  3.1.2

משנה למי שסיפק שירותים לרשויות 

  מקומיות. 

אציין כי בקשה זאת נשלחה בעבר לעיריית 

א.ע. הורוביץ אושרה  ים, בקשת-בת

והחברה זכתה במכרז ומפעילה בהצלחה את 

  ים.-כל מערך החנייה והגבייה בבת

מסופונים מערכת מחשוב  45מערך הכולל 

  לניהול מערך הגבייה והפיקוח.
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בנוסף, בקשה זאת אושרה ע"י עיריית אור 

יהודה (למרות שחברת א.ע. הורוביץ לא 

נסון זכתה במכרז) וכן ע"י עיריית יהוד מו

ועיריות נוספות שהכירו בחשיבות העוצמה 

  של הרחבת מעגל המשתתפים במכרז.

  
  לתשובתך אודה.
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  מענה לשאלות אוטומציה .4

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

  נדחה   מועד שאלות נוסף. ןנבקש כי יינת  ו'  2 .1

מועד שאלות ן ביהקצר לאור פרק הזמן   'ח  2 .2
כי תנתן נבקש  ההבהרה למועד ההגשה,

שבועיים במועד הגשת לפחות דחייה בת 
ימים ממועד  10, וכי ינתנו לפחות ההצעה

קבלת תשובות ההבהרה ועד מועד הגשת 
  .המכרז

בשאלות מילאון.  1ראה מענה לשאלה 
בשעה  14/12/16המועד נדחה ליום 

12:00.  

  לא מאושר.  יתוסף :"ישיר".נבקש לאחר המילה "נזק"   2.7  5 .3

4. 7  
13  

4.1.5  
  1.2נספח 

  

נוסח התצהיר דורש הצהרה גורפת של 
המציע, לעניין העדר הרשעות לפי החוק 

הן  –הרלוונטי, בנוסף להצהרתו לגבי עצמו 
הצהרה גורפת כזו לגבי  ,לגבי מי ממנהליו

אנשים פרטיים כאמור, כוללת מידע שאינו 
נמצא בידיעתם של מורשה החתימה 
 .החותמים על התצהיר מטעם המציע

ממילא, המציע אינו יכול להשיג את המידע, 
שכן מדובר במידע שמעסיק מנוע מלדרוש 

  מעובדיו על פי חוק.
ממילא נראה, כי הדרישה להצהרה בדבר 

כלל האנשים הללו הינה הרשעות של 
מיותרת ובלתי רלוונטית, שכן ברור כי 

תכלית הסעיף הינה למנוע השתתפות של 
מציעים שהורשעו בעצמם בעבירות כאמור, 

או שבעלי השליטה, בעלי העניין ונושאי 
המשרה שלהם הורשעו בגין עבירות של 
המציע כאמור, ולא בגין עבירות אישיות 

  שלהם.
 2נות את נוסח סעיף כייוון שכך, נבקש לש

לתצהיר, באופן, שיתייחס רק לעבירות של 
המילים "של המציע", כך  והמציע, וייווספ

  שנוסחו יהיה כדלקמן:
"אני הח"מ ו/או כל מי ממנהליו במציע, לא 

הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה של 
  המציע לפי חוק...."

מדובר באישים בכירים בחברות ולא ניתן 
סוג זה. הצהרה זו היא לוותר על הצהרה מ

  מכח חוק. 

נבקש אישורכם כי תתאפשר גם חתימת   4.1.6  7 .5
  סמנכ"ל.

  רק מורשי חתימה.

נבקש לוודא כי גם מדחנים ללא עודף עונים   מדחנים  45 .6
  לדרישה.

  נדחה
כל ספק יציין את יכולותיו והציודים אותם 

  הוא מציע ויקבל ניקוד בהתאם.
נבקש כי העירייה  נבקש למחוק סעיף זה.  507  46 .7

  תבטח את רכושה לרבות המדחנים.
  נדחה
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  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

טבלה   54 .8
  שניה

נבקש כי בעמודה: "שווי הדוחות לגביה 
  יעודכן הסכום. 10נומינאלית" שורה 

  .2016אין נתונים לסוף שנת 

טבלה   54 .9
  שניה

נבקש הבהרתכם לגבי העמודה :"יתרה 
לגביה בסוף שנה"  באחריות מי לגבות את 

והאם יבוצע ע"י ₪  3,989,174הסכום  
  הקבלן החדש או הקיים.

  באחריות הזוכה במכרז הנוכחי.

יתוסף : "ימי  7נבקש לאחר הספרה   18  57 .10
  עבודה".

  מאשרים

טבלת   58 .11
הצעת 
  המחיר

התמורה המוצעת לדו"ח מצלמה 
נייחת/ניידת אינה פרופורציונלית להיקף 

מסוג זה ואינה  ההשקעה הנדרשת בפרוייקט
  מכסה את העלויות.

נבקש להעלות את התמורה באופן 
  משמעותי.

  ש"ח. 10התמורה מועלית לסך של 

  נדחה  "כי"-נבקש כי המילה "כל" תעודכן ל  2.4  61 .12

נבקש לאחר המילה :"העירייה", יתוסף   3.3  63 .13
  "מטעמים סבירים".

  נדחה

נבקש כי המילים :"ולשביעות  רצונם   3.5  63 .14
המוחלט של העירייה והמפקח" ימחקו, 

  ויתוסף בהתאם למסמכי המכרז."

  נדחה

נבקש , שורה שביעית לאחר המילה "זה",   3.11  64 .15
  יתוסף :"מטעמים סבירים".

  נדחה

נבקש לאחר המילה "אחראי" ,תוסף :"על   3.17  65 .16
 –פי דין" המילים: "באחריות מוחלטת " 

 ימחקו.

  נדחה

המילים "פיצויים מוסכמים" נבקש כי   4.8  67 .17
  יימחקו ,וירשם  בהתאם לנזק  ישיר שהוכח

 2%ככל גובה הפיצוי המוסכם לא יעלה על  
    מסך התמורה השנתית.

  לא מאושר.

נבקש הבהרתכם האם הכוונה שמדו"ח   10.2  72 .18
)החברה תידרש 56(עמוד   26.001

להעסיק עובד נוסף באופן שמצבת העובדים 
  .4תעמוד על 

עשרת אלפים דוחות נוספים תוסיף  על כל
  החברה עובד נוסף.

19. 74  13.2.2  
סיפא 
  מודגש

  נבקש הבהרתכם 
  היכן יבוצע רישום דוחות אילו ? .א

האם רישום זה יבוצע באמצעות  .ב

המסופונים או התוכנות שיסופקו 

  ע"י החברה הזוכה?

מדובר בדוחות שלא יבוצעו באמצעות 
המערכות שמסופקות במסגרת מכרז זה ולא 

  יגבו ע"י הזוכה במכרז זה.

נבקש הבהרתכם , באחריות מי הטיפול   17.2  78 .20
 54בגביית החובות המפורטים בעמוד 

בעמודה :"יתרה לגביה בסוף שנה" וסכומה 
"3,989,174. ₪ "  

  באחריות הזוכה במכרז הנוכחי.
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  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש כי לאחר המילה "אחראי" ,יתוסף   17.8  79 .21
:"על פי דין". המילים: "באחריות מוחלטת 

ימחקו, ולאחר המילה "נזק" יתוסף  –" 
  :"ישיר".

מאושר רק תוספת של "ע"פ דין". שאר 
  הדרישה נדחית.

לאחר המלה אחראי יתוסף "על פי כי  נבקש  18.1  80 .22
, והמילים: "באחריות מוחלטת "  דין"

  ימחקו.

רק תוספת של "ע"פ דין". שאר  מאושר
  הדרישה נדחית.

יתוסף  ת"אחראי"לאחר המלה כי  נבקש  18.2  80 .23
והמילים: "באחריות מוחלטת "  "על פי דין"

  ימחקו.

מאושר רק תוספת של "ע"פ דין". שאר 
  הדרישה נדחית.

  נבקש כי,  18.3  80 .24
  תימחק. –המילה "לבדה"  .א

יתוסף  ת"אחראי"לאחר המלה  .ב

 ."על פי דין"

לאחר המילה "נזק" יתוסף  .ג

  :"ישיר".

  מאושר. -ב-ס"ק א
  נדחה. - ס"ק ג'

  נבקש כי,  18.4  80 .25
יתוסף  ת"אחראי"לאחר המלה  .א

 ."על פי דין"

לאחר המילה "נזק" יתוסף  .ב

  :"ישיר".

  מאושר. -ס"ק א
  נדחה. - ס"ק ב'

  ,כינבקש   18.5  80 .26
במקרים בהם בלבד  חולהשיפוי י .א

נקבע אחריות הספק בפס"ד 
   שלא עוכב ביצועוחלוט 

לספק ניתנה הודעה בכתב  .ב
  ואפשרות להתגונן מפניה.

לא הושגה פשרה שלא בסכמת  .ג
  הספק בכתב.

כול הוצאה אושרה ע"י הספק  .ד
  בכתב טרם ביצועה

גובה השיפוי מכול סוג לא יעלה  .ה
  על סך התמורה ששולמה בפועל.

  יתוסף "ישיר". –לאחר המילה נזק  .ו

  
  מאושרים. - ג- ס"ק א

  נדחה. - ו-סעיפים ד
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  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש להוסיף לאחר - 1שורה  .א  19.1  80 .27
המילים: "תערוך החברה" את 

המילים: "בעצמה ו/או באמצעות 
 מי מטעמה".

נבקש להחליף את - 2שורה  .ב
המילים: "וכל עוד... שבדין" 

במילים: "ולעניין ביטוח אחריות 
מקצועית משולב מוצר למשך 

שנתיים נוספות לאחר תום 
 תקופת ההסכם".

נבקש למחוק את -3-4שורה  .ג
המילים: "מתאימים להבטחת... 

  והתנאים".

  
  

  מאושר. - ס"ק א
לא מאושר. במקום המילים  -ס"ק ב'

  שנים נוספות". 4"שנתיים נוספות" צ"ל "
יש להותיר רק את  3בשורה  - ס"ק ג

  הביטוחים ואת יתרת השורה ניתן למחוק.

נבקש למחוק את - שורה אחרונה .א  19.2  81 .28
 "יסודי".המילה: 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את  .ב
המילים: "למרות האמור, אי 

המצאת אישור עריכת ביטוח לא 
תהווה הפרה של הסכם זה אלא 

אם העירייה הודיעה בכתב 
לחברה על אי ההמצאה והחברה 

ימי  10לא המציאה אישור תוך 
עבודה ממועד קבלת הודעת 

  העירייה".

נדחה. במועד חתימת החוזה יש להציג 
ישור ביטוח בתוקף. לא ייחתם הסכם א

  ללא נספח ביטוח.

נבקש להחליף את - 2שורה  .א  19.4  81 .29
המילה: "בביטוחים" במילה: 

 "בביטוחיה".
נבקש להוסיף לאחר - 2שורה  .ב

המילים: "תהיה אחראית" את 
המילים: "בכפוף לאחריותה על 

  פי הסכם זה".

  מאושר.

נבקש להוסיף לאחר - 2שורה  .א  19.5  81 .30
"החברה אחראית" את המילים: 

המילים: "בכפוף לאחריותה על 
 פי הסכם זה".

נבקש למחוק את - 2שורה  .ב
 המילים: "באופן מלא ובלעדי".

נבקש למחוק את -3-4שורה  .ג
המילים: "ולא תהיינה לה... 

  כלפיה".

  
  מאושר. -ב'-ס"ק א'
  נדחה. - ס"ק ג'

  

נבקש למחוק את המילה: "כל" -2שורה   19.7  81 .31
  "דין".לפני המילה: 

  מאושר.

נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן   20.3  80 .32
 14הודעה כתובה לספק וזמן סביר של 

  ימי עבודה להתגונן ולתקן את ההפרה.

  נדחה. 



  בס"ד                  

                                                                         
  

                                           12  

                     _________________________________________________________________________________________________  
  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש כי יתוסף בסייפא  הסעיף   21  82 .33
התחייבות כאמור לא תחול בכל הנוגע :"

למידע שהיה מצוי בנחלת הכלל ו/או 
בידיעת הספק שלא על ידי הפרת 

התחייבות לשמירת סודיות זו ו/או מידע 
הספק להעביר על פי קביעת  שיידראותו 

  שיפוטית ו/או דין.

  נדחה. 

נבקש כי העברה /הסבה זכויות בתוך   23.1  83 .34
  חברות הקבוצה תתאפשר.

  נדחה. טעון אישור העירייה.

נבקש כי טרם עיכוב כספים, תינתן הודעה   25.1  83 .35
כתובה וזמן סביר להתגונן טרם העברת 

  ביצוע העבודה לגורם אחר.

 48נדחה. תינתן הודעה לתיקון בתוך 
  שעות.

נבקש כי לאחר המילה "לקזז" יתוסף :"על   25.3  84 .36
ו/או פי דין" וכי המילים: "ו/או בחיוב אחר 

  בחיוב עפ"י דין...קצוב"  ימחקו.

  נדחה.

נבקש כי הסעיף ימחק, לא סביר שהחברה   25.4  84 .37
  תותר על זכויות המגיעות לה על פי דין.

  נדחה.

נבקש לאחר המילה "מפקח", יתוסף   26.2  84 .38
  :"מוסכם".

  נדחה.

פסקת   88 .39

  הנדון

נבקש להוסיף לפני המילים: "בגין הפעלת" 
  היתר".את המילים: "בין 

  נדחה.

נבקש למחוק את המילים: "ערכנו  .א  1  88 .40

 לחברה ו/או".

נבקש להוסיף לאחר המילים: "את  .ב

  הביטוחים" את המילים: "בין היתר".

  מאושר. 
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  99100בית שמש  2דרך יצחק רבין 

  dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל:  02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

גבול אחריות: נבקש להחליף את  .א  א.1  88 .41

המילים: "ותקופת ביטוח שנתית" 

 במילים: "ותקופת הביטוח".

נבקש -1הרחבות נוספות, סעיף  .ב

לאחר המילים: "של העירייה"  להוסיף

 את המילים: "על פי דין".

נבקש -1הרחבות נוספות, סעיף  .ג

להוסיף לפני המילה: "בגין" את 

המילים: "בגין נזק גוף ו/או רכוש לצד 

 ג'".

נבקש לתקן טעות -הרחבות נוספות .ד

יחד עם  3סופר ולחבר את סעיף 

 .4סעיף 

נבקש -4הרחבות נוספות, סעיף  .ה

כל והבקשה לעיל למחוק סעיף זה. כ

תידחה, נבקש להתאים מלל זה 

לכיסוי הקיים ב"ביט" (שיירשם בכפוף 

 ).2012לתנאי וחריגי "ביט" 

נבקש -5הרחבות נוספות, סעיף  .ו

להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 

 "למעט החלק עליו פועלים במישרין".

נבקש לאפשר - השתתפות עצמית .ז

השתתפות עצמית יותר גבוהה 

- : "(ולא יותר מולמחוק את המילים

40,000 .(₪  

  מאושר. -ס"ק א'

  לא מאושר. -ג'- ס"ק ב

  מאושר. -ס"ק ד'

חלק ראשון של הבקשה  - ס"ק ה'

  מאושר. - נדחה. חלק שני

  מאושר. -ס"ק ו'

  מאושר. - ס"ק ז'

אולם יש לציין באישור החתום ע"י 

חברת הביטוח את סכום ההשתתפות 

  העצמית.

את  גבול אחריות: נבקש להחליף .א  ב.1  88 .42

המילים: "ותקופת ביטוח שנתית" 

 במילים: "ותקופת הביטוח".

נבקש להחליף את - הרחבה נוספות .ב

  המילה: "לכלול" במילה: "לשפות".

  מאושר.
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 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

גבול אחריות: נבקש להוסיף שגבול  .א  ג.1  88 .43

האחריות הינו למקרה וסה"כ לתקופת 

 הביטוח.

נבקש -2הסיכונים המבוטחים, שורה  .ב

"ו/או בשיתוף למחוק את המילים: 

 עימם".

 6נבקש להוסיף לאחר המילים: " .ג

חודשים" את המילים: "למעט במקרה 

שהספק ערך ביטוח חלופי המכסה 

את אותה החבות ולמעט במקרה של 

  מרמה ו/או אי תשלום פרמיה".

  מאושר.

גבול אחריות: נבקש להוסיף שגבול  .א  ד1  89 .44

האחריות הינו למקרה וסה"כ לתקופת 

 הביטוח.

נבקש להוסיף לאחר -נוספיםתנאים  .ב

המילים: "תגמולי הביטוח" את 

  המילים: "בגין רכוש העירייה".

  מאושר.
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 הלשכה המשפטית           

 עיריית                    בית שמש   

  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש להוסיף לאחר המילים:  .א  ה1  89 .45

"אחריות מקצועית" את המילים: 

 "משולב חבות המוצר".

גבול אחריות: נבקש להחליף את  .ב

המילים: "ותקופת ביטוח שנתית" 

 במילים: "ותקופת הביטוח".

נבקש למחוק -1כיסוי, שורה  תאור .ג

 את המילה: "כל" לפני המילה: "דין".

נבקש למחוק - 1-2תאור כיסוי, שורה  .ד

את המילים: "ו/או מי מטעמה". 

לחלופין נבקש להחליף במילים: "ו/או 

מנהליו" או במילים: "ו/או בגין אחריות 

 החברה על פי דין בגין מי מטעמה".

נבקש למחוק - 2הרחבה נוספות, ס"ק  .ה

 המילים: "ודיווח מוארכת". את

נבקש להוסיף -2הרחבה נוספות, ס"ק  .ו

חודשים" את  6לאחר המילים: "

המילים: "למעט במקרה שהספק ערך 

ביטוח חלופי המכסה את אותה 

החבות ולמעט במקרה של מרמה ו/או 

 אי תשלום פרמיה".

נבקש -3 הרחבה נוספות, ס"ק .ז

להחליף את המילים: "מכסה את 

אחריות העירייה" במילים: "הביטוח 

מורחב לשפות את העירייה בגין 

אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

 החברה".

נבקש -4הרחבה נוספות, ס"ק   .ח

להוסיף לאחר המילים: "מקצועיים 

למזמינה" את המילים: "אך לא לפני 

 ".1.1.97יום 

נבקש לאפשר - השתתפות עצמית .ט

תתפות עצמית גבוהה יותר הש

  ₪".ולמחוק את המילים: "ולא יותר... 

  מאושר.
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  תשובה  שאלה   סעיף  עמוד   מס' 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או   3  89 .46
העירייה" את המילים: "בכפוף להרחבות 
השיפוי כמפורט לעיל. האמור לא יחול לגבי 
ביטוח נאמנות". נבקש כי העירייה לא 
תיכלל בשם המבוטח בביטוח הנאמנות שכן 

הינה כי העירייה מבקשת שהספק המשמעות 
יערוך עבורה ביטוח נאמנות. נבקש כי 
העירייה תסתפק בכך כי ככל ויתקבלו 
תגמולי ביטוח בקשר לשירותים הם יועברו 

  לעירייה.

  מאושר.

נבקש להוסיף לאחר המילים: - ס"ק ב .א  4  89 .47

"תנאיהן לרעה" את המילים: "במשך 

 תקופת הביטוח".

נבקש למחוק את המילה: -ב ס"ק .ב

 "לפחות".

נבקש להחליף את המילים: - ס"ק ג .ג

 "לא יפחת... הכיסוי" במילה: "הינו".

נבקש להחליף את המילים: - ס"ק ג .ד

"התקפות במועד... הביטוח" במילה: 

"2012." 

נבקש להוסיף לאחר המילים: -ס"ק ג .י

"אחריות מקצועית" את המילים: 

  "משולב חבות המוצר".

  מאושר.

נבקש להוסיף בסוף סעיף זה את המילים:   6  89 .48
  "בקשר עם נשוא אישור זה".

  מאושר.

נבקש להוסיף לאחר המילה: "לתנאי" את   7   .49
  המילה: "וחריגיי".

  מאושר.
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  מענה לשאלות שוהר .5

  תשובה  שאלה  סעיף  מסמך

מועד 

אחרון 

  להגשה

סעיף  ו 

  2עמוד 

נבקשכם לדחות את המועד האחרון 

להגשת הצעות בזמן סביר ממועד 

פרסום תשובות ההבהרה, ולפחות 

  ימים.  7 -בכ

  

כמו כן, נא אפשרו סבב נוסף של 

שאלות הבהרה, לאור ריבוי 

  הדרישות המופיעות במכרז. 

בשאלות מילאון  1ראה מענה לשאלה 

. המועד להגשת המכרז נדחה ליום 92

. המועד לשאלות 12:00בשעה  14/12/16

  הבהרה חלף.

  

   –המכרז 

 1.9נספח 

  54עמוד 

לא נבקש להבהיר כי הספק הזוכה    2.4.2

בעלויות אחזקה  יחויב בשום מקרה

ו/או עלויות אחרות הקשורות 

  לפעילות המדחנים הקיימים בעיר. 

  

  

הספק הזוכה יחויב רק בעלויות 

ובאחזקת המדחנים שהתקין בעצמו או 

נה מטעמו, במסגרת באמצעות ספק מש

  מכרז זה.

הנתונים אינם ברורים. האם הנתון    7סעיף   1.9נספח 

מציינת את  –מדחנים  25בדבר 

המצב הקיים או הדרישה להקמה 

  מאת הספק הזוכה? 

נא הבהירו מהי כמות המדחנים 

הקיימת היום העירייה, ומהו 

האומדן המוערך להקמה במכרז זה, 

  אם בכלל. 

לקבוע כי העירייה כמו כן, נבקשכם 

תישא בכל עלויות החיבור וההתקנה 

של המדחנים החדשים, ובנוסף 

לא כולל ₪  1300בעלות חודשית של 

  מע"מ עבור הקמת מדחן יחיד.

  

כמות המדחנים הקיימת היום בעירייה 

 25מדחנים. הצפי הוא להקמה של  9היא 

  מדחנים בהתאם להרחבת השילוט בעיר.

  

  

  נדחה 

  עמלה מהגביה. המכרז הוא לאחוז

  

נבקש לקבל נתונים בדבר כמות תווי    8סעיף   
דייר.  לא ברור האם הכמות 

להסכם נכונה?  8.6המופיעה בסעיף 
  נא התייחסותכם. 

תווי דייר.  3,000הכמות המשוערת היא  
  בשנתיים.
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 -המלצה 

   1.3נספח 

נא אשרו כי ניתן לצרף המלצה   
בנוסח שונה,  הכולל את המידע 

  הנדרש במכרז. 

בשאלות מילאון  5ראה מענה לשאלה 
92 .  

  אין שינוי מיתר תנאי המכרז.

אישור על 

עריכת 

  ביטוחים 

) 89(עמוד  3בסייפא של סעיף   3

בשל תיווסף הפיסקה הבאה :" 

  ". מעשה ומחדלי המבוטח

  נדחה.

סעיף   חוזה 

17.8   

נבקש לקבוע כי הקבלן הזוכה יהא 

זכאי להמשיך לגבות את קובץ 

שנרשמו  םהדוחות ההיסטוריי

 24בתקופת ההסכם, וזאת למשך 

חודשיים מתום ההתקשרות לאחר 

  הארכות. 

  נדחה. 

 1.7נספח 

   1למסמך 

סעיף  

497    

נבקש לבטל את הדרישה כי המדחן 

  יחזיר עודף. 

  

  

בשאלות מילאון  9ראה מענה לשאלה 

92.  

  סעיף  

526  

נבקש לבטל את הוראת הסעיף 

המחייבת כי התקנת מצלמות 

  נייחות יהיו על חשבון הספק. 

מדובר בעלות לא מבוטלת לספק, 

שאינה תואמת את המודל הכלכלי 

  של המכרז.

   

נא הבהירו כי העירייה תישא בעלות 

רכישת המצלמה הנייחת וכן בכל 

ת ההתקנה, החיבור, חשמל, עלויו

תקשורת, הקמה ואחזקה ו/או כל 

עלות אחרת הנובעת משימוש 

  במצלמות.  

  

  נדחה 

בשאלות מילגם.  3ראה מענה לשאלה 

העירייה תישא בעלות והתקנת 

  העמודים.

  נבקש לבטל את הסעיף.    3.10  חוזה

כמו כן, נבקש להבהיר כי בכל מקרה 

של בקשה לתוספת של ניידת או 

העירייה  –מצלמה נייחת או מדחן 

היא זו שתישא בכל העלויות 

  נדחה
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  ההקמה והאחזקה.

סעיף   חוזה 

13.2.6   

אין חולק כי פעילות המדחנים 

נמצאת בירידה מתמדת בשוק 

החניה המוסדרת. נבקשכם להוריד 

כן פעילות את פעילות זו מהמכרז, ש

זו כלשעצמה "מכבידה" על עלויות 

המשתתפים במכרז ומייקרת עבור 

  העירייה את השירות ללא הצדקה. 

המגמה כיום ברשויות המקומיות 

שלא לכלול את פעילות המדחנים 

יחד בחניה המוסדרת, אלא בכלל 

להסיר את המדחנים ופעילות זו 

  לגמרי. 

  נבקשכם לשקול את הנושא. 

  

  

  

  נדחה

ניידת 

  אכיפה 

נא הבהירו כי העירייה תשא בעלות   

הרכב, דלק, אחזקה של הניידת וכי 

הספק נדרש לאבזר את הניידת 

  בלבד. 

  כל העלות על הספק.

  
  

                        
                        
  בכבוד רב,              

  
  דקלה כלפון, עו"ד                  
  משנה ליועמ"ש                   
  עיריית בית שמש                  
                   

  
  

  
  
 
 
 


