
 

 

 

 

 10.3.2022תאריך: 
 לכבוד

 2/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2/2022פומבי מכרז  - 3מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לביצוע שרותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב

 כללי:

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

 הבהרות מטעם המועצה: להלן

תהה רשאית המועצה שלא לבצע את הליך דרוג אמות המידה האיכותיות  -תוגש הצעה אחת בלבד שבמידה  .1
 והמועצה תפעל להכרזה על הזוכה במכרז על פי החוק.

בחוזה, מובהר בזאת כי גזבר המועצה יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו  4.3לסעיף  בהתייחס .2
יום  לאחר תום החודש השוטף שבו הוגשה  45תו. החשבון ישולם בתוך יום ממועד הגש 14או בחלקו, בתוך 

 החשבונית. לאחר קבלת התשלום הספק ימציא למועצה חשבונית מס.

 :מענה לשאלות הבהרה מטעם משתתפים במכרזלהלן 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעף  עמוד מסמך מס
נבקש כי המציע יהיה רשאי להשתמש  )ה(8 10 1פרק  1

בשירותי קבלן משנה גם לשם אספקת 
מערכת החניה והפיקוח והמדחנים 
ובהתאמה, ייזקף ניסיון קבלן המשנה 

 .7.2למערכות לס' 

 ללא שינוי

לאור העובדה כי המדחנים אינם   45  2פרק  2
מופיעים בפרק זה, נבקש לקבל את 
התמורה אותה יקבל המציע בגין הצבת 

 מדחן.

 הצורך במדחנים מתייתר 

אנא הבהירו כי כל פעולות הדפוס   45 2פרק  3
, הן מועצהוהדואר יהיו על חשבון ה

בשלב הראשוני של הדו"ח והן בשלב 
הפיכתו לחלוט. קרי, הן באכיפה והן 

 בגביה.

 ללא שינוי

₪  18,000 -נבקש להעלות את המחיר ל  86 חלק ג'  4
מאחר והמחיר אינו מספק  במינימום,

 הרחבה.את עלויות המציע לתחולה 

 ללא שינוי

בכל אנא העבירו את כל עלויות האכיפה  26-29 79 4פרק  5
בנפרד  2019-2021אחת מהשנים 

לדו"חות חניה ולדו"חות פיקוח, לרבות 
התראה ראשונה, התראה שניה, עיקול 

לא ניתן לפלח לפי כל אחד 
 מהסוגים המפורטים. 

יחד עם זאת, תבהיר המועצה כי 
עלויות האכיפה הכוללות בין 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעף  עמוד מסמך מס
בנקים ברישום ועיקולים בפועל, עיקולי 

 מיטלטלין ברישום ועיקולים בפועל.
היתר התראות, עיקולים וכו', 

 היו כלהלן:
 ₪  18,797 – 2018בשנת 
 ₪  34,480 – 2019בשנת 
 ₪  20,107 – 2020בשנת 
  ₪  3,212- 2021בשנת 

 
בקש כי במידה ועלויות האכיפה, יחולו נ 26-29 79 4פרק  6

ההכנסות מפעולות הגביה  –על המציע 
 יזקפו לטובתו.

הפניה מתקבלת בכפוף לתנאי 
 המכרז

נבקש לקבל כנהוג, תשלום נוסף בגין  27 79 4פרק  7
 טרנזקציית עיקול בנק.

 ללא שינוי

נא אישורכם להגשת המכרז ע"ג    כללי  8
המועצה המסמכים שפורסמו באתר 

 ובצירוף קבלה בגין רכישה

הפניה מתקבלת בסייג שיש 
להגיש על גבי המסמכים 
שפורסמו ללא כל שינוי או 

 עריכה 
 1פרק  9

 
 -רקע. 3 8

מצב 
 קיים

בסעיף זה מצוין כי ברשות פועלת 
מערכת גביה של החברה לאוטומציה. 
נודה הבהרתכם האם דוחות חלוטים 
יועברו בממשק לקליטת מערכת הגביה 
של החברה לאוטומציה או שהקבלן 
נדרש לספק מערכת גביה מנהלית. 
בנוסף, נודה הבהרתכם האם זרוע 
כלשהי מטפלת בגביית קנסות חלוטים 

סות( או הקבלן במסגרת )חובות בגין קנ
 השירותים במכרז זה. 

הדוחות החלוטים לא יועברו 
למערכות החברה לאוטומציה 
אלא הטיפול בהם ימשך על ידי 
הזוכה במכרז במערכת גביה 
ואכיפה לניהול מחזור החיים 
של הדוחות והקבלן יטפל בכל 
מחזור החיים של הדוחות 
לרבות דוחות חלוטים ואכיפת 

 מקצה לקצה גביה טיפול מלא 

האם הקבלן נדרש לספק מערכת גביה  (1) 3 45 2פרק  10
 לביצוע פעולות אכיפה מנהלית?

 9בס' ראה תשובתינו הקודמת 
 לעיל.

נא אישורכם כי הרשות תישא בעלויות  (1) 3 45 2פרק  11
צד ג' הנגזרות מהפקת ומשלוח הודעות 

עלויות שאילתות, בית   תשלום קנס:
 וכו'. דפוס, דואר ישראל 

הרשות לא תישא  .ללא שינוי
 בכל עלויות צד ג' 

נא הבהרתכם האם הקבלן נדרש לבצע  (6) 3 45 2פרק  12
גם פעולות אכיפה מנהלית כפי שעולה 
מסעיף זה. ככל וכן, מי הגוף הנושא 
בעלויות הפעולות הללו וזכאי בהתאם 
 להחזר הוצאות המושתות על החייבים. 

הקבלן יבצע את פעולות 
בכפוף האכיפה המנהלית 

לקביעת נהלים מול הממונה על 
הגביה במועצה בכל הקשור 
להפעלת שיקול דעת בעניין 

ויהיה זכאי פעולות האכיפה, 
להחזר ההוצאות הכל בהתאם 

 לתנאי המכרז.
האם הקבלן רשאי לספק את השירותים  (6) 3  45 2פרק  13

במשרד אחורי לפי החלטתו או שהרשות 
תקבע בעניין המיקום ממנו תתבצענה 
השירותים? במידה והרשות תקבע את 
מתן השירותים ממשרדיה, נודה 
הבהרתכם ביחס לאחוזי המשרה 
הנדרשת לטובת השירותים הללו וכן 
הגדרות מועדים קבלת קהל ומענה 

 טלפוני. 

הקבלן יהיה חיובית.  התשובה
 םהשירותירשאי לספק את 

 .במשרד אחורי בחצריו
יחד עם זאת, המועצה שומרת 
לעצמה הזכות לבקש מהזוכה 
לתת השירותים ממשרדי 
המועצה. במקרה כאמור, 
הצדדים יסכמו ביניהם את 
היקף המשרה והתמורה 

בגין הנוספת שתשולם לקבלן 
 שירות זה.

 חלק ב': 14
מפרט 
 מערכות

נא הבהרתכם כי אין צורך באספקת  ב  81
שירותים של מדחן כרטיס ובהתאם, אין 
צורך למלא את הנתונים במסגרת 

 הטבלה המתייחסת לשירות זה. 

ראה גם  .הפניה מתקבלת
תשובתינו לשאלה קודמת 

 לעיל. 1בס'  בנושא



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעף  עמוד מסמך מס
נספח ו'  15

נספח 
 ביטוח 

בשורה הראשונה, יש להחליף את  1 31
 במילה "דין".המילים "כל דין", 

  מקובל

בשורה השתים עשרה, לאחר המילים  2 31  16
"על פי", יש להחליף את המילים 
 "הסכם זה", במילים "נספח ביטוח זה".

 מקובל

בשורה השלישית, לאחר המילים  3 31  17
"למבקש האישור", יש להחליף את 
המילה "מיד", במילים "בהקדם 

 האפשרי".

 מקובל

החמישית, לאחר המילים בשורה  4 31  18
"מטעם מבקש האישור", יש להוסיף את 

 המילים "מעבר לאחריותו על פי דין".

 לא מקובל

בשורה השנייה, לאחר המילים "שאינה  5 31  19
פוטרת את המבוטח", יש להחליף את 
המילים "ממלוא החבות", במילה 

 "מחבותו".

 מקובל

סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם  7 32  20
מעסיקים קבלני משנה לצורך מתן 
השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא 
כי ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל 
מהנדרש מכם. בכל מקרה, האחריות 

 בגינם תחול עליכם.

 לא לעירייה -הערה פנימית

בשורה הרביעית, יש לגרוע את . 1 8.1 32  21
המילים "סייג אחריות מקצועית לא 

 גוף".יחול בגין נזקי 
בסוף השורה החמישית, לאחר . 2

המילים "לצד שלישי", יש להוסיף את 
המילים "למעט אותו חלק של רכוש בו 

 פעל המבוטח במישרין".

 מקובל .1
 מקובל .2

בסוף השורה החמישית, לאחר . 1 8.3 32  22
המילים "תחילת מתן השירותים", יש 

-להוסיף את המילים "אך לא לפני ה
1.1.2015." 

השורה השביעית, יש להחליף בסוף . 2
את המילים "ו/או הבאים", במילים 

 "ו/או בגין הבאים".
בשורה השתים עשרה עד החמש . 3

עשרה )כולל(, יש לגרוע את הנוסח 
 המתייחס לביטוח סיכוני סייבר".

בשורה השש עשרה, יש לתקן את . 4
 6תקופת הגילוי הנקובה ולהעמידה על 

 חודשים בלבד.

 מקובל .1
 מקובל .2
 מקובללא  .3
 מקובל .4

בסוף השורה השלישית, לאחר המילים  8.4 33  23
"תחילת מתן השירותים", יש להוסיף 

 ".1.1.2015-את המילים "אך לא לפני ה

 מקובל

בשורה הראשונה, לאחר המילים  9.4 33  24
")למעט ביטוח אחריות מקצועית(", יש 
להחליף את המילים "לא יפחת מתנאי 

במילים "הינו על פי ", 2013ביט מהדורה 
 ".2016תנאי מגדל ביט 

 מקובל

אישור  25
קיום 

 ביטוחים

ביטוח  34
 נאמנות

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע 
 .324, ולהוסיף קוד 328, 309, 302קודים 

בנוסף, יש לתקן את תקופת הגילוי 
חודשים  6( ולהעמידה על 332)קוד 

 בלבד.

 מקובל



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעף  עמוד מסמך מס
 3פרק  26

 החוזה
בתחילת השורה הראשונה, לאחר . 1 63 65

המילים "הספק יהיה", יש לגרוע את 
 המילה "לבדו". 

בהמשך, לאחר המילה "אחראי", יש . 2
להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

 . מקובל1
 . לא מקובל2

בתחילת השורה הראשונה, לאחר . 1 64 65  27
המילים "הספק יהיה", יש לגרוע את 

 המילה "לבדו". 
בהמשך, לאחר המילה "אחראי", יש . 2

להוסיף את המילים "בשיעור חבותו 
 החוקית".

 . מקובל.1
 . לא מקובל2

בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים  65 65  28
"ו/או רכוש כאמור", יש להוסיף את 
המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא 

 יחול כלפי מזיק בזדון".
בשורה השלישית, לאחר המילים 
"ושכ"ט עו"ד", יש להוסיף את המילים 
"כפוף להוכחת חבותו של הספק 

 והיקפה".

 מקובל. .1
 לא מקובל .2

בשורה הראשונה, לאחר המילים  66 65  29
"מכוח הסכם זה", יש לגרוע את 

 המילים "ו/או מכל סיבה אחרת".
בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", 

המילים "ובלבד ששלחה יש להוסיף את 
 יום מראש". 14לספק הודעה בכתב של 

הבקשה מתקבלת על שני 
 חלקיה

הצעת  30
 המחיר

מעיון ראשוני בדרישות המכרז הכוללות  31.1 15
, תווי כוח אדם, מערכות, מצלמות

, מערכת תושב, מוקד טלפוני, מסופונים
להסבת דוחות ועוד ועוד... ניראה כי לא 

תמחור לדרישות  נעשה על ידי הרשות
הנ"ל .מבדיקת העלויות הראשונית 
לקבלן העליות הינן גבוהות משמעותית 
מהתמורה המקסימלית שנקובה בהצעת 
המחיר. מבקשים לתמחר את דרישות 
המכרז באופן שיהיה סביר ויאפשר רווח 
קבלני הוגן לקבלן. יודגש, כי במידה 
והמחיר לא יעלה באופן משמעותי לא 

 הפסדי! נוכל לגשת למכרז

 ללא שינוי.
יוער כי מבדיקה של המועצה 

 אין מדובר במחיר הפסדי
 
 
 
 

כי הרשות היא זאת שתישא נא אשרו   46  2פרק  31
 בכל ההוצאות המשתנות ) צד ג'( כגון:

הלבשות פרטים ,משלוח הודעות תשלום 
ושאר ההודעות אימות נתונים וכד' 

,   fixed priceוכמקובל במכרזים של 
 יחולו על המועצה . עלות כל הפעולות

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי

הצעת  32
 המציע

נראה כי המפרטים למדחנים אינו שייך  1-29 81-82
למכרז והשתרבב בטעות ? במידה ולא 
ברור כי דרישה להתקנת מדחנים אינה 
יכולה להיות גם היא מכוסה בתמורה 

 המוצעת לקבלן .

ראה תשובתינו לשאלות 
קודמות בנושא, אין צורך 

 לכלול מדחנים

חלק ג  33
הצעת 
 המחיר

 ,סקה יש אזכור כפול למילה "רכבים"בפ  86
 לא ברור איך קשור למכרז.

 

 המילה "רכבים" נמחקת בזה

 :1פרק  34
 נספח ו 
 ביטוח 

  הכיסוי את למחוק מבקשים  8.3 סעיף  31-34
 קיים לסייבר הכיסוי – לסייבר הכיסוי

 .נפרדת בפוליסה

הבקשה למחיקה לא מקובלת 
והנוסח ישאר כלשונו ואולם 

מובהר כי בכל הקשור לסייבר 
באם תתקבל אסמכתא לקיום 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעף  עמוד מסמך מס
 אחריות בסעיף – ביטוח אישור ב"מצ

 – המוצר בחבות משולב מקצועית
 לסייבר ההרחבה  את למחוק מבקשים

 בפוליסה  קיימת סייבר פוליסת –
 . נפרדת

תן הביטוח בפוליסה נפרדת ני
יהיה לקבל אישור ביטוח ללא 

 סעיף זה

הזמנה  35
להציע 
 הצעות 

2 
+ 

13 
+ 

23 

 
 
 

בפסקה השלישית להזמנה להציע 
הצעות נכתב ביחס לערבות כי עליה 
להיות צמודה למדד, אולם בסעיפי 

וכן בנוסח הערבות  13הערבות בעמוד 
אין כל אזכור/ דרישה  23בעמוד 

 להצמדה.
אינה צמודה נא אישורכם כי הערבות 

למדד או לחלופין נודה לקבלת נוסח 
 ערבות מתוקן.

 הערבות אינה צמודה למדד

בקשה  36
לדחיית 

מועד 
ראיונות 

בפני 
ועדה 

 מקצועית

התקבלה בקשה לדחות את המועד   
שנקבע לראיונות המציעים בפני הועדה 
המקצועית, מאחר שנטען כי מדובר 
במועד הנופל על כנס תאגידים עירוניים 

 וכן על כנסים אחרים.

 הבקשה נדחית.
כפי שצויין במסמך הבהרות 

, הראיון יתקיים ביום 2מס' 
 באמצעות זום. 28.3.2022

לא ניתן לתאם מועד חלופי 
נוכח אי זמינות יומנים וכן 

מאחר שמבוקש לסיים הליכי 
 המכרז בטרם חג הפסח.

 

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


