
 
  
 

  6.10.2021תאריך: 
  לכבוד

  2021/11המשתתפים במכרז פומבי 

  א.ג.נ.,

  11/2021פומבי מכרז  - מסמך הבהרותהנדון:  
  למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום עיר חכמה

  כללי:

 למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

  :מכרזבנוגע ל שהוגשה לשאלת הבהרהמענה מטעם המועצה להלן 

 שאלה: .1

אכיפת חניה, ניסיון של יותר מעשור בתחומים של האם  -, תנאי הסף בנוגע לניסיון 3סעיף  5בנוגע לעמוד 
בקריות הנבנות כעת בנגב ליווי תכנון והקמת קמפוס של מבנים ( ,צ, מחסומים, רמזורים"נתאכיפת 

  ?) עומד בתנאי הסףובאוניברסיטאות

  תשובה:

ניסיון זה אינו עומד בתנאי הסף.  מבוקש ניסיון בפרוייקטים הכוללים בניה והקמה של תשתיות  יובהר כי
 חכמות וחיבור ורישות מערכות עירוניות לאותן טכנולוגיות.  תטכנולוגיו

 :שאלה .2

כריטיינר חודשי אבל בשום מקום לא מצוין מהי כמות ₪  12,000אתם מבקשים הנחה מסכום קבוע של 
  לית לחודש, אחוז ההנחה תלוי בכמות השעות המקסימלית.השעות המקסימ

  :תשובה

יובהר כי היקף השעות משתנה מחודש לחודש בהתאם לצורך, ולא ניתן להתחייב למקסימום או מינימום 
  חודשי.

 שעות בממוצע. 80-יחד עם זאת, המועצה מעריכה כי היקף השעות החודשי הנדרש מהיועץ, הוא כ

 שאלה: .3

הבהרות סעיף קטן א' ציינתם שבנוסף לאמור יחוייב היועץ לעשות  6סעיף  5, עמוד קודמתשאלה בהמשך 
  ., אין פירוט של אלו עבודות ואיזה היקףנוספותגם עבודות 

  תשובה:

רק לשירותים/עבודות נלוות ו/או אשר מהוות חלק מהשירותים המבוקשים במכרז. מכל  הכוונהיובהר כי 
  לעיל. 1מקום, היקף השעות הממוצע המוערך ישאר כמפורט בס' 

 :שאלה .4

בהצעת המציע מדבר על כך שהתמורה שנקבעה היא סופית, לא ברור כיצד נקבע לקבוע  6סעיף  14עמוד 
  .הגדיר את היקף השעות הנדרשותמחיר חודשי מצד אחד ומצד שני לא ל



 
  
 

  :תשובה

  ראה התשובות לשאלות לעיל.

 שאלה: .5

מדברים על אופציה של הקטנת היקף הפרויקט, פיצול הזכייה וכד', האם  11ד' וסעיף  10סעיף  15עמוד 
ו ואחרות יכול להיות שבו העירייה תחליט כי בחודש מסויים היא תשלם פחות ממה שהוצע מסיבות כאל

  החודשי קבוע.או שהמחיר 

  :תשובה

  כפי שמפורט בכל מסמכי המכרז, התמורה היא תמורה חודשית קבועה.

 שאלה: .6

תמורה, יש בקשה שאחד לחודש יגיש היועץ חשבון מפורט שצריך להיות  7לחוזה העירייה סעיף  20עמוד 
ממנה, איך מאושר ע"י העירייה טרם תשלום והעירייה תחליט אם לשלם את החשבונית בשלמותה או חלק 

  זה עולה בקנה אחד עם בקשה להצעת מחיר לשירות פיקס חודשי ?

  תשובה:

יובהר כי מדובר בסעיף סטנדרטי בכל הנוגע לאישור חשבוניות והחשבונית, ככל שתאושר, תשולם 
  בשלמותה.

 שאלה: .7

ד ימים להגשת ההצעה מהמוע 5האם ניתנת הארכה להגשת המכרז או שהתאריך נשאר בעינו ? ישנם רק 
  האחרון להגשת שאלות, יש לקבל תשובות, להכין חומר ובאמצע יש שישי שבת.

  תשובה:

 לא יחול שינוי במועדי המכרז.

  

  בכבוד רב,

  המועצה המקומית גני תקווה


