
 85 מתוך 1 עמוד

  –כל הזכויות שמורות  -© 
 מבעלי זכויות היוצרים קבלת אישור מראש בכתבאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא 

       

  
  
  

  13/2022מכרז פומבי מס' 
  
  

  לביצוע שרותי אכיפת איסורי חניה ופיקוח משולב
  
  

  
  
  
  
  
  

  2022 מאי
  

  

   



  85 מתוך 2 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

  גני תקווההמועצה המקומית 

  13/2022מכרז פומבי מס' 

  ופיקוח משולב חניה אכיפת איסורילביצוע שרותי 
  

  

  הזמנה להציע הצעותהודעה ו

ופיקוח משולב  אכיפת איסורי חניהלביצוע שרותי  ותהצע בזהמזמינה ) "מועצהה" –להלן ( גני תקווההמועצה המקומית 

הכל בהתאם לתנאים  )"העבודות" –להלן כל אלה ( ומערכות מידע ממוחשבות לקוחותלרבות שרותי רב תכליתי 

   ולפרטים הניתנים בהזמנה זו ובמסמכיה.

"מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש  :דרש לחתום עליו (להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

לשאלות  .רנט של המועצה המקומית גני תקווהזים" באתר האינטרכעמודת "מדרך  שלא יוחזרו,₪  1,000 בעבור סך של

 . michrazim@gantik.org.ilניתן לפנות בדוא"ל 

מאת  אלף שקלים חדשים) חמישה עשר(₪  15,000על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של 

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח חברת ביטוח ישראלית שברשותה ריבנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

המועצה. בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית למדד,  צמודה ,1981-על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .12.9.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף 

מס'  פומביכרז ן ממצוי רוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליהיאת ההצעה בצ
לא יאוחר גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  13/2022

  .(בצהרים) 12:00עד השעה  14.6.2022מיום 

  אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

  .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

  המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

  
  

    
  

  ליזי דלריצ'ה    
  מועצהראש ה          



  85 מתוך 3 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

  אישור קבלת מכרז
  

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת 

  כל ההתחייבויות האמורות בהם:

  ____________________________שם התאגיד: 

  תאריך קבלת המכרז: ____________________

  שם מלא של מקבל המכרז:   _____________________   

  

  :פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז

  שם:  _________________

  תפקיד: _______________

  טלפון:  ____________

  :_____________טלפון נייד 

  כתובת אימייל: ________________@_____________________

  מספר פקס: _____________

  שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________ 

  רי של איש הקשר הנוסף: ______________אמס טלפון סלול

  

  תאריך: ________  שעה: _______ חתימה: __________   _____שם נציג המציע: _______
  
  

  חתימה: ___________       שעה:_____   תאריך: ________ :   _________מועצהב שם המקבל
  
  

    : __________מועצהה חותמת



  85 מתוך 4 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

  
  

  גני תקווההמועצה המקומית 
  
  
  
  

  13/2022' מכרז פומבי מס
  
  
  

  ופיקוח משולב  אכיפת איסורי חניהלביצוע שרותי 
  
  
  

  מסמכי המכרז כוללים:
  

  : הוראות ותנאי המכרז1פרק 
  : אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות2פרק 
  : החוזה, תנאים כלליים3פרק 
  : הצעת המציע4פרק 

  
  
  
  
  

                      
  
  



  85 מתוך 5 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

  1פרק 

  הוראות ותנאי המכרז

  

  , כפי שיפורט להלן.ופיקוח כללי לביצוע שרותי חניה מוסדרתמזמינה בזאת הצעות למתן  מועצהה

  גני תקווההמועצה המקומית   -  "מועצהה"

  נספחיו.  וזה כלליים לביצוע ע"י הקבלן, עלמסמך זה, דהיינו תנאי ח  -  "תנאים אלה"

 הפיקוח והחניה במועצה המקומית גני תקווה,הגוף העוסק בתכנון מערך    -  " מחלקת הפיקוח"
  .הסדרתו ואכיפתו

החוזה החתום על ידי הקבלן, תנאים אלה, המפרטים, התכניות, כתב הכמויות   -  "החוזה"
והמחירים, דף ריכוז הכמויות והמחירים וכן כל מסמך אחר שהוסכם בחוזה 

 שיהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 מועצהשהסמיכה הכל אדם או  מועצהבאגף התפעול או מחלקת הפיקוח מנהל   -  "המנהל"
 בכתב לצורך החוזה או כל חלק ממנו. 

בכתב לפקח בדבר ביצוע השירותים הנכללים  מועצהכל אדם שהסמיכה ה  -  "המפקח"
 . במכרז זה

 . גני תקווהמועצה המקומית ה בגבילכהן כממונה על ה כדיןמי שהוסמך   -  "ממונה על הגביה"

לרבות נציגיו, חליפיו ומורשיו לבצע את העבודות,  מועצההמי שנבחר על ידי   -  "הקבלן / הזוכה"
 המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודות. 

 העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה.   -  "העבודות"

  בהתאם להוראות החוזה.  ובדיקתןלרבות השלמתן   -  "ביצוע העבודות"

  הרשות המקומית     -בעל מאגר המידע"               "

  הקבלן / הזוכה   -  " מחזיק מאגר המידע" 

גורמים שאינם חשיפה, שימוש או העתקה, על ידי  הגנה על שלמות המידע מפני  -  " אבטחת מידע" 
  מורשים וזאת לרבות איומי סייבר.

מסופונים, מחשבים,  לרבות ציוד אספקת רותים,יאספקת המערכות והש שרות לקוחות,גביה,    השירותים

 התקנתתפעול כח אדם, הדרכתו, , הןשימוש בתחזוקת המערכות ו, תווי תושב הדפסת ואספקת

גבית  , הגדרת הפרמטרים הדרושים להפעלתן, יישום, ביצוע הדרכות והטמעות,מערכות

מתן תמיכה, מתן שירותי תחזוקה ותיקון תקלות, וכל הנדרש  , אכיפת גבית קנסות,קנסות

למוגדר במסמכי מעבר ללא תמורה נוספת , והמערכותהשירותים הציוד מלאה של  הלהפעל

   המכרז.

, כמפורט במסמכי ופיקוח רב תכליתי אכיפת איסורי חניהמערכות לתפעול ממוחשב של   המערכות

המכרז, על כל מרכיביהן שרתים  ותוכנה, לרבות תוכנות תשתית, וכל שינוי או התאמה בהם, 

  בהתאם לקבוע בהסכם זה. 

מקלדות, סורקים, ל הציוד ההיקפי הנלווה למחשבים, לרבות כוננים, מדפסות, מחשבים וכ  המחשבים

 .עכברים, ציוד חומרה, תקשורת וכל הנדרש להפעלת המערכות, כמפורט במסמכי המכרז



  85 מתוך 6 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

תקשורת או תוכנות תשתית שאינן מיוצרות על ידי הספק, ואשר קיומן ותחזוקתן  ,מסופונים  תשתיות טכנולוגיות

השוטפת הכרחיים ומהווים בסיס להתקנתן ולפעילותן התקינה של המערכות, כמפורט 

  במסמכי המכרז. 

תוכנות אשר אינן מיוצרות על ידי הספק, והכרחיות להפעלת המערכות, כמפורט במסמכי   תוכנות תשתית

  כי הספק.  המכרז ומסמ

  

יובהר כי מכרז זה מפורסם בהתאם לדין החל נכון להיום. ידוע לכל משתתף במכרז כי היה ומטעם 

 , כולם או חלקם,כלשהו ייקבע ע"י ערכאה משפטית מחייבת כי לא ניתן עוד להפעיל שירותי גביה

להגיע עם תהא רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות עם המציע הזוכה או  ,באמצעות תאגיד חיצוני

הזוכה להסכמה על מתכונת התקשרות מותאמת להוראות החוק ובלבד שגובה התמורה לא תעלה על 

גובה התמורה שנקבעה במכרז. כמו כן מוסכם כי לא  תישמע כל טענה בעניין זה מצד המציע, לרבות 

  בנוגע להשקעות שביצע המציע.  
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_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

  מסמכי המכרז .1

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:במכרז זה ארבעה חלקים, וכל אחד מהם 

 : הוראות ותנאי המכרז. 1פרק  .1.1

 Aוטבלה  ': פרטים כלליים של המציענספח א
 .יםממליצותאגידים רשויות מקומיות חברות כלכליות, רשויות חניה, : נספח ב'
 .. ערבות ביצוע)2ג. -ערבות הגשה ו - 1(ג. : נוסח ערבות בנקאיתנספח ג'
 ההצעה הזוכה. ': אמות מידה לבחירתנספח ד
  מערכות המידע על ידי המציע.ציוד ו': פורמט טופס משוב להדגמת נספח ה

  אישור בדבר קיום ביטוח. נספח ו': 
  .גני תקווהמועצה המקומית במחלקת הפיקוח נתוני תפעול  נספח ז':
  .צוו התחלת עבודה נספח ח':
  .נוסח תצהיר אימות חתימה נספח ט':
  .הצהרת הקבלן נספח י':

  .תעודת סיום נספח י"א:
  בוטל נספח י"ב :
  .הצהרת הקבלן באשר להעסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום נספח י"ג:
  הצהרת הקבלן באשר לקריאת המפות ופעולה בהתאם להן. נספח י"ד:
תצהיר בדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים והתחייבות לשמירה  נספח ט"ו:

  .על זכויות עובדים
  .הצהרה בדבר העדר קרבה נספח ט"ז:
  .התחייבות בלתי חוזרת להימנעות מניגוד עניינים נספח י"ז:

 
 )SOW: אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות (2פרק  .1.2

 .': אבטחת מידענספח א 
 .': הצהרת אבטחת מידענספח ב 

 

 : ההסכם, תנאים כלליים.3פרק  .1.3

  .SLAרמת שירות  נספח א':
  .CISOהצהרת  נספח ב':
 .2017 –נספח התאמה לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז  נספח ג':

 
 : הצעת המציע.4פרק  .1.4

 המערכות.הציוד ו: פרוט טכנולוגיות חלק א'
  המערכות.  : מידת המענה של מפרטחלק ב'

 הצעת המחיר.  חלק ג':
  

. אין להעביר, להעתיק, למסור, לצלם, לשדר או כל לבעלי זכויות היוצריםהזכויות במסמכי המכרז שמורות 

  . מבעלי זכויות היוצריםפעולה אחרת באשר למסמכי המכרז ללא אישור מפורש 

ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות 

  פרשנות מסמכי המכרז.

  

 מצב קיים –רקע  .2

. "מילאון"על ידי פקחי המועצה על גבי מערכות מבית  ופיקוח רב תכליתי אכיפת איסורי חניה פועלת בישוב

הנהלת חשבונות מבית היוצר פועלות מערכות מידע פיננסיות ממוחשבות לרבות מערכת גביה ומערכת  מועצהב

דוחות  3,000הרשות מנפיקה כ   דרש להתממשק עם מערכות אלה.י. הזוכה במכרז י"החברה לאוטומציה"של 

  דוחות חניה. 70%בשנה מהם כ 

  



  85 מתוך 8 עמוד      

_____________      _____________  
  חותמת המציע    חתימות המציע

  –כל הזכויות שמורות  -©    -
  אין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים

    

 מהות השירותים הנדרשים .3

לרבות  ן,מכוח חוקי העזר השונים ומכוח כל די ופיקוח משולב אכיפת איסורי חניהשרותי מכרז זה מתייחס למתן 

למסמכי המכרז, והכל על פי התנאים המפורטים  2בפרק  יםשונים המפורט אספקת ציוד, מערכות, שירותים

 במסמכי המכרז.

בהתייחס לשיקולי  מועצההפתרונות הקיימים, את הפתרון המתאים ביותר עבור המטרת מכרז זה הינה לבחור מבין 

לחייב את המציע לפתח מערכות חדשות או "להמציא  מועצהה. אין בכוונת Cost / Performance –עלות ותועלת 

ביותר  םהמתאירותים, הציוד והנסיון יהשלהתקשר עם מציע שברשותו המערכת  מועצההגלגלים". יש בכוונת 

  האופטימאלית.     (T.C.O. – Total Cost Of Ownership) ַבעלות כוללת ְבעלות

  ותוכניות עבודה, מסמכים, זמן הביצוע .4

, שתיקרא "צו התחלת המנהלהזוכה יתחיל בביצוע העבודות במועד שיצוין בהוראה בכתב, חתומה על ידי  .4.1

התקופה שנקבעה בחוזה  במהלך, וימשיך בביצוע למסמכי מכרז זה 1לפרק מספר   ח'העבודות" בנוסח נספח 

העבודות הוראה מפורשת בניגוד לכך.  המנהל, פרט אם קיבל מאת להלןזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר 

הציוד / על הזוכה לספק את  .מועצההבהתאם לתוכניות העבודה שצרף למכרז ואושרו על ידי יבוצעו 

מועד (שלוש) שנים מ 3במהלך כל תקופת ההסכם, אשר הינה עד לחלוף  / המערכות / העבודות יםרותיהש

השלבים המפורטים לעיל לצורך קבלת תעודת סיום המציע יהיה חייב לסיים את  ההודעה כי זכה במכרז.

 ימים מהיום בו נמסר למציע כי הוא זכה במכרז. 60מסמכי המכרז, תוך בכמפורט 

. על מועצההעל המציע לצרף למסמכי המכרז תוכנית עבודה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים לאישור  .4.2

 התוכנית לכלול: 

 המפורט במסמכי המכרזצוע כל באספקה, התקנה ולמפורטת  עבודהתוכנית  )1

 תוכנית התקנה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים כולל לו"ז ומשאבים )2

 תוכנית הדרכה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים כולל לו"ז ומשאבים )3

 תוכנית הטמעה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים כולל לו"ז ומשאבים )4

 לחוזה 37לקוח כמוגדר בסעיף , שם והמלצות בדבר מנהל המפורטים ומלאים קורות חיים )5

 פרוייקט ה, שם והמלצות בדבר מנהל מפורטים ומלאים קורות חיים )6

" בהתאם למוגדר בסעיף  DRPלהל"ן "   Disaster Recovery Planning  -תוכנית התאוששות מאסון  )7

 למסמכי המכרז. 2לפרק מספר  7מספר 

למסמכי  1לנספח א' לפרק  26בסעיף  אישורים בדבר הסמכה לעמידה בתקני איכות ישראלים כמוגדר )8

 המכרז.

תוכנית אבטחת מידע, נהלי אבטחת מידע ואמצעי אבטחת מידע כפי שהם מיושמים אצל המציע,  )9

 במערכותיו, במשרדיו, במערכות התקשורת שלו ובכל רכיבי הפתרון שלו מקצה לקצה.

שבים, הסורקים התוכנות אור תכונות עיקריות של המסופונים, המדפסות, המחילרבות תמפרט טכני  ) 10

יש לצרף תאור תכונות וכל ציוד ושרות אחר הנדרש במסמכי המכרז. ניתן לצרף מפרט באנגלית אך 

 . על המפרט לכלול שם יצרן ושם הדגם.עיקריות מתורגם לעברית
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בנוסח המפורט במסמכי  Chief Information Security Officer (CISO)הצהרה חתומה על ידי ) 11

המכרז, המאשרת כי המערכות וכלל רכיבי הפתרון, עומדים בכל דרישות אבטחת המידע המוגדרות 

, כפי שנופקה על ידי גורם CISO-במכרז ובמפרט. להצהרה יצורפו תעודת ההסמכה של החותם כ

 .וקורות החיים של המצהיר CISOהכשרת 

 כל מסמך אחר המוגדר במסמכי המכרז. ) 12

  השתתפות במכרזסף לתנאי  .5

 רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

ופיקוח  חניהשת מועמדותו למכרז, והעוסק בתחום שנים לפחות טרם הג 5המציע הינו תאגיד הרשום כדין  .5.1

אספקת פתרון במדינת ישראל, לרבות  פיקוחחברות כלכליות ורשויות , רשויות מקומיותעבור  רב תכליתי

   וברשותו עסק פעיל המספק שירותים בתחום זה.ולפיקוח חוקי עזר  לחניהכולל 

  על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד.

 המצ"ב 1בנספח א' לפרק על המציע למלא את כל הפרטים המפורטים 

ופיקוח רב  חניהאספקת מערכות לפיקוח לרבות שירותים דומים רסום מכרז זה במועד פהמציע מספק  .5.2

, מתוכן ו/או תאגידים מוניציפאליים במדינת ישראל רשויות מקומיות במדינת ישראל 4 –לפחות ל  תכליתי

 .אחתלרשות מקומית לפחות 

 א' לנספח  29ומצורפת לסעיף  Aהמסומנת כטבלה על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה 

   למסמכי המכרז.  1לפרק 

, ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים 1975 -המציע רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .5.3

 בגין מס ערך מוסף. 

  . על המציע לצרף אישור המעיד על כך

גופים ציבוריים לפי חוק עסקאות , לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש כמו כן על המציע

  .1976-(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו

 המציע מורשה להפעיל ולספק את האפליקציות והרישיונות הנכללים בפתרון המוצע. .5.4

במידה והמציע הינו . על המציע לצרף אישור המעיד על כך מהחברה בעלת זכויות היוצרים על הפתרון המוצע

חתום על ידי מנהליו ומאושר על ידי עורך דין המאשר כי הינו  בעל זכויות היוצרים עליו לצרף להצעתו אישור

    בעל זכויות היוצרים.

 האחרונות משלוש השנים(לפני מע"מ) בכל אחת ₪ מיליון  4.0מחזור העסקים השנתי של המציע הינו מעל  .5.5

)2018-2020(. 

 על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על כך.

 .בגין התשלום האמור מועצההעל המציע לצרף את הקבלה מטעם המציע שילם עבור מסמכי המכרז.  .5.6

המציע נעדר כתב אישום ו/או חקירה ו/או הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון  .5.7

אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפו חמש שנים ממועד 

היעדר הרשעה ו/או כתב אישום כאמור גם לגבי בעלי השליטה  -היה והמשתתף במכרז תאגיד ביצוע העבירה. 
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על המציע לצרף תצהיר בכתב מטעם המציע ומטעם בעלי השליטה בו המעיד על עמידה בו ומנהליו הבכירים. 

היות מנהליו ובעלי השליטה) בדבר עמידה בתנאי זה. על התצהיר ל –(אם המציע הוא תאגיד  .בתנאי זה

 .מאומת על ידי עו"ד

לבצע חלק מהעבודות, והצעה המתייחסת לחלק של העבודות ולא לכולן  מועצהלהמציע אינו רשאי להציע  .6

 ולא תובא בגדר שיקוליה של ועדת המכרזים הדנה בהצעות שהוגשו במכרז זה. ,מועצההתיפסל על ידי 

ישות המשפטית אשר מגישה חייבים להתייחס לרף כאמור לעיל, כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצ .7

יש  ות משפטית אחרת.שורים או מסמכים אשר מתייחסים לישתהא רשאית לא לקבל אי מועצההאת ההצעה. 

  , מסמכים תומכים, מעודכנים ליום צירופם להצעה, כדלקמן:כל הצעהלצרף ל

 צילום התעודה הרשמית המעידה על איגודה של החברה.   )א(

 רשימת הדירקטורים של החברה.   )ב(

לתאריך בצירוף אישור רו"ח או עו"ד מעודכן מסמך המפרט את שמות החותמים מטעמו ותפקידיהם,   )ג(

, בדבר סמכות החותמים לחתום שלא יהיה מוקדם מחודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

כל  למועצהום על החוזה ולהמציא לחת -אם המציע יזכה במכרז  -וכן למועצה על טופס ההצעה ולהגישה 

 מסמך ולבצע כל פעולה כנדרש בהקשר לכך, כמפורט בתנאי ההזמנה לעיל ולהלן, ובחוזה עצמו. 

נאמן מאושר כ׳עותק  או לחילופין מסמכים שצירופם נדרש כאמור לעיל בסעיף זה יכולים להיות מקור

 .׳ על ידי עו״דלמקור

 .לצורך ניהול ביצוע מכרז זה ל המועסקים על ידי המציערשימת נושאי משרה בכירים וצוות הניהו  )ד(

    .כל מסמך אחר הנדרש על פי האמור בהזמנה זו אף אם לא צויין בסעיף זה במפורש  )ה(

 תהיה המועצה  רשאית לפסלה. -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  .8

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את לא קיים המציע תנאי מהתנאים הכלולים במכרז, רשאית ועדת המכרזים,  .9

הצעת המציע, או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או מהפרטים 

 שבהצעה.

, המדפסות ,מובהר בזאת כי המציע רשאי להשתמש בשרותי קבלן משנה אך ורק לשם אספקת המסופונים . 10

ף למסמכי המכרז אישור חתום על ידי מורשי החתימה של קבלן לרבות  תחזוקתם ובלבד שיצרוהמצלמה 

המשנה, לפיו המציע רשאי לכלול בהצעתו את פתרונות ספק המשנה וכי המערכת המוצעת מתממשקת באופן 

מלא עם שאר מערכות המחשוב במועצה וכי הוא מתחייב לאחר הזכייה לספק שרותים למציע, במידה ויזכה 

יע אישור מקבלן המשנה כי הוא עומד בתנאי המכרז, כי הוא קרא והבין את מסמכי במכרז. ובנוסף  יצרף המצ

באמצעות המציע,  ,פיקוח/המכרז וכי הוא יספק, יפעיל ויתחזק את מערכת המסופונים להפקת דוחות חניה

למועצה, בהתאם לדרישות המכרז. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המציע הזוכה יהיה אחראי על ביצועי 

סופקו למועצה באמצעות קבלן  המשנה  ויישא בכל העלויות הרלבנטיות, אף אם המדפסות / מסופונים ספק

  משנה מטעמו.   

  .באתר המועצה או במשרדי המועצה אצל מחלקת רכש ומכרזיםניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם,  . 11

, אשר לא יוחזרו למסמכי המכרז 1פר סכום כמוגדר בעמוד מס מועצהלתמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש   . 12

 לידיו. 

  

  הגשת ההצעה . 13

"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז 

 או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
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לנכון לצרף מסמכים  המציע מוצאועל המציע להגיש את הצעתו בפורמט המדויק של מסמכי המכרז. במידה 

מסמכי המכרז כפי שקיבל אותם  לה לאותו פרק ועמוד בהתאם לסדר שלעליו לצרף מסמכים א כלשהם להצעתו,

. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סדר מסמכי הגשת המכרז נדרש שיהיה תואם לסדר מסמכי המכרז מועצהמה

הזכות לא להתחשב בכל מסמך שצורף להצעת שומרת לעצמה את  מועצהה .מועצההמכפי שהמציע קיבל אותם 

על המציע למספר את העמודים בהצעתו במספר רץ. על המציע  המציע, אך לא בהתאם לסדר המסמכים הנדרש.

 לציין בכל עמוד ועמוד (בתחתית העמוד) את המספר הסודר של העמוד בהצעתו.

  מועד הגשת ההצעות . 14

 -למסמכי המכרז (להלן  1, עד המועד הנקוב בעמוד מספר במסירה ידנית בלבדעל המציע להגיש הצעתו  .14.1

למסמכי  1כמוגדר בעמוד מספר  מועצהב), לתיבת המכרזים אשר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

  המכרז.

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. .14.2

הצעה שתתקבל בכתובת אחרת,  משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .14.3

תיבת המכרז תוכנס ל, לא להגשת הצעותשנקבע או שתתקבל בכתובת האמורה אך לאחר עבור המועד האחרון 

 . מועצההותוחזר לממציאה בלא שתיבדק על ידי 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לפסול כל הצעה שלא תוגש על פי טופס ההצעה ו/או  מועצהה .14.4

  .ווה במסמכים כנדרש בהזמנה, ו/או שנפל בה פגם אחר איזה שהוא בניגוד לתנאי ההזמנהשלא תל

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות  מועצהה .14.5

למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

 מועצההל ידי מזכירות במועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון, הפקס ופרטים נוספים של המציע, ע .14.6

מציע להקפיד כי שמו ופרטיו אכן נרשמו כאמור, וזאת העל מסמכי המכרז. ל 2בעמוד מספר על גבי הטופס 

  במסמכי המכרז.כפי הנדרש  הדגמותלזמן את המציע לערוך  מועצהלעל מנת לאפשר 

 ופן מילוי ההצעהא . 15

 למסמכי המכרז.  4הנדרשים בפרק  כל הפרטיםעל המציע למלא את  .15.1

 כל שורה ושורה בטבלתוהמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו מול בכתב יד  בדיוהרישום ייעשה  .15.2

שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפסול הצעה שלא יפורטו בה   מועצה. ה4הצעת המחיר בחלק ג' לפרק 

 . המחירים לכל שורה ושורה בטבלת הצעת המחיר

מחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך הצעת ה

    מוסף. 

  אופן הגשת ההצעה . 16

בתוך מעטפה כל אחד  ,(מקור והעתק) עותקים בשני וצרופותיהעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה  .16.1

בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, אשר יוכנסו יחד למעטפה מרכזת אחת  ,נפרדת

 . מועצהבוהיא תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים 
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) קובץ   Disk On keyאת הצעתו כשהיא על גבי מדיה מגנטית (למעטפת ההעתק בנוסף נדרש המציע לצרף 

בגישה ישירה וחד  ממוחשב בלינקעם תוכן עניינים הכולל הפנייה  PDFסרוק של כל מסמכי המכרז בפורמט 

 .חד ערכית לכל מסמך שהמציע נדרש לצרף להצעתו

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,  .16.2

כאשר כל עמוד חתום בשוליו על לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, 

 . ידי המציע

מקום פרטים, שלמת הו/או אי  כל סטיה מהוראות המכרז לרבות אי צרוף כל המסמכים והאישורים הדרושים .16.3

הטעון מילוי והשלמה על ידי המציע במסמכי המכרז /או עריכת שינוי, תוספות או הסתייגויות ביחס למסמכי 

 .מועצהההמכרז, עלולה לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של 

במכרז, תחולנה על המציע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .16.4

 בלבד.

על המציע לצרף להצעתו מפרט טכני ופרוספקטים של הציוד והיצרנים המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה.  .16.5

על המפרטים לפרט מידע טכני בשפות העברית והאנגלית בלבד. על המציע לצרף מפרטים ופרוספקטים 

ים, מדפסות, יחידות העברת נתונים בין ציוד הכוללים את הציוד המפורט להלן לפחות: מסופונים, מחשב

  הקצה (מסופונים) למערכות התוכנה המרכזיות, מערכות תוכנה, תווי חניה, צבעים וכד'.

  חתימות . 17

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  .17.1

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. .17.2

המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו,  עורך דיןמציע יצרף להצעתו אישור מטעם ה .17.3

ויצרף את דוגמת חתימתם של כל מורשי  וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד

 . החתימה מטעם התאגיד

 בדיקות מוקדמות  . 18

טית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפ .18.1

לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר 

  זה.  בענייןלא תחול כל  אחריות  מועצההיכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל 

ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים מתאימים כאילו  ואותהגיש המציע את הצעתו רואים  .18.2

 להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.

באשר לעבודות ותנאיהן, אם ניתן כזה, נעשה    מועצההכל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מ .18.3

אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר    מועצההעל אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על 

 כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  

שא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר יכל מציע י .18.4

 הסתיים המכרז ובין אם בוטל. בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם

  לאחר הגשת ההצעה.תידחה על הסף כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז,  .18.5
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  תוקף ההצעה . 19

  .חודשים מיום המועד האחרון להגשת ההצעות 6למשך עד ההצעה תהיה בתוקף 

תשעים תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על  מועצהה

  . מועצההימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

  

  ערבות בנקאית . 20

, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית מועצההלהבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם  .20.1

הערבות תהיה למסמכי המכרז.  1בנספח ג' לפרק , בנוסח המפורט מועצההאוטונומית ובלתי מותנית לטובת 

 . של מסמכי מכרז זה 1סכום הנקוב בדף מספר בשל בנק ישראלי, חתומה ומבוילת כדין, 

 ת ובלתי מנומקת.תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדי  מועצהה .20.2

תהא רשאית לדרוש את הארכת הערבות לתקופה  מועצהה .12.9.2022הערבות תעמוד בתוקף עד לתאריך  .20.3

 יום.  90תשעים נוספת של 

מובהר בזאת: הערבות חייבת להיות על שם המציע בלבד ולא בשם של גוף אחר כלשהו שנותן את הערבות  . 20.4

. 1בשמו ו / או בעבורו. כמו כן, הערבות חייבת להיות מדויקת על קוצו של יוד על פי הנוסח בנספח ג' לפרק 

שלא הוגשה תביא לפסילת  פגם בערבות הוא פגם מהותי אשר על כן ערבות שנפל בה פגם אולמען הסר ספק, 

 ההצעה.

  –ערבות המכרז תוחזר כך  .20.5

בתוך שבעה ימים מיום חתימת החוזה עם המציע, שהוכרז כזוכה, לרבות  -למציע שלא זכה במכרז  )1

 של תנאי החוזה, ערוכה ומבויילת כדין על ידי הבנק שהוציאה.  1ג נספח המצאת ערבות ביצוע בנוסח 

כהלכה כל מסמך  מועצהלבתוך שבעה ימים מיום שחתם על החוזה והמציא  -למציע שזכה במכרז  )2

 . , לרבות ערבות הביצועשנדרש על פיו או על פי תנאי הזמנה זו

יחזור בו המציע  ,מועצההאם בכל עת לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע ולפני קבלתה או דחייתה על ידי  .20.6

) מן ההצעה או מכל חלק המציע יידים, יחזור בו יחיד אחד או יותר מיחיד(ובמקרה של מציע המורכב מיח

ממנה, או יבקש להחזיר לו את מסמכי המכרז, או יודיע כי לא יחתום על החוזה אם יזכה במכרז, או ינהג 

מסרה למציע , בתקופת תוקפה של ההצעה מועצההבצורה אחרת כמי שאין הצעתו מחייבת אותו, או אם 

, מועצהל, ו/או לא ימציא מועצהה, והמציע הזוכה לא יחתום על החוזה כהלכה להנחת דעת הודעת קיבול

במעמד חתימת החוזה, את ערבות הביצוע ו/או את אישור קיום הביטוחים ו/או לא יבצע פעולה איזו שהיא 

כמתחייב מתנאי הזמנה זו ו/או אם המציע, לאחר שנמסרה לו הודעת קיבול בתקופת תקפה של ההצעה, לא 

על פי תנאי ההזמנה, , אישורים הנדרשים במסמכי המכרזימציא, עד המועד הקובע לחתימת החוזה כמפורט 

 מועצההתהיה  - לפי הענין וזאת על אף שהודע לו כי חתימת החוזה עמו מותנית בהמצאת אישורים כאמור

זכאית לממש את הערבות ללא צורך בדרישה מוקדמת מצידה ולחלט לעצמה ולתועלתה את מלוא סכום 

של המסמך על ידי המציע כאמור  ערבות המכרז לכיסוי נזקיה כתוצאת אי החתימה, או כתוצאת אי ההמצאה

 לעיל בפסקה זו. 
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בס"ק , כאמור מועצההעצם הגשת ההצעה על ידי המציע תחשב כהסכמה מראש מצידו לכך שנזקים אלה של  .20.7

 . מועצההזה, אכן שווים לפחות למלוא סכום ערבות המכרז, ללא צורך בהוכחת הנזקים האלה על ידי  23.6

לחתום על החוזה עם מציע אחר, וחתימה כזו לא  מועצההעל פי ס"ק זה לא ימנע מ מועצההמימוש זכויות  .20.8

 חילטה.    מועצההבחזרה את כל או חלק מהסכום ש תזכה את המציע שערבות המכרז שהמציא מומשה לתבוע

למציע כי הצעתו  מועצההתהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה   מועצהה .20.9

להלן, וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך את כל המוטל עליו על פי המפורט  זכתה במכרז אך הוא לא ביצע

ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות  7את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 

 דם. מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי המוק

  הבהרות ושינויים . 21

שאלות או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי  לשאולאם יבקש המציע הבהרות או  . 21.1

באמצעות  WORDבקובץ  16:00בשעה  2.6.2022מיום , לא יאוחר למועצההתאמות, עליו להודיע על כך 

לא תענה לשאלות או פניות שיגעו לאחר מועד זה בנושא המכרז  מועצהה. michrazim@gantik.org.il   דוא"ל

  .03-5310881במייל חוזר או בטלפון מס' על המשתתף לוודא טלפונית קבלת המסמכים  ומסמכיו.

שתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות מ

 .סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה  בדבר אי

ועל פי הפרטים  מועצההתשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת  .21.2

, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל מועצהבשהשאיר כל רוכש 

   .יהיה לצרפם ולחתום עליהםהמציע 

  לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה. מועצהה .21.3

י המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס במסמכי שעות לפנ 24 -רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ מועצהה .21.4

המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, מסמך הבהרות ו/או מידע 

  נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור .21.5

  

 הסתייגויות, השמטות, שינויים . 22

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .22.1

  :מועצההלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית 

  לפסול את מסמכי המכרז. )1

  בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.לראות  )2

  לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. )3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי ההצעה ו/או  )4

  פרט מהותי בה.

 . צהמועהההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .22.2
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לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית  22.1אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 

לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה  מועצהה

  להיות ההצעה הזוכה.

 הצעת המחיר . 23

 15,000פחת מ יולא ₪  18,000עלה על ילא  לזוכה במכרז מועצהשתשלם ה התשלום החודשי .23.1

  .  קובתוספת מע"מ כח ₪

אם המציע לא ירשום מחיר על יד סעיף כלשהוא, יחשב הדבר כאילו כלל את מחיר ביצוע סעיף זה בסעיף  .23.2

אחר, והוא יבצע את הסעיף האמור ללא תשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת בין מחירי סעיפים אחרים 

 שנקב המציע.

או בודק ההצעה  מועצההאם תתגלה בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, לרבות שגיאה בסיכום, רשאית  .23.3

  לתקנה. 

  פתיחת ההצעות . 24

  הודעה מראש למגישי ההצעות למכרז. מועצההפתיחת הצעות המשתתפים במכרז תהיה במועד ובמקום עליו תנפיק 

  בחינת ההצעות . 25

, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי מועצהה .25.1

 תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

למסמכי המכרז: יובהר  1בנספח ד לפרק בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים  .25.2

תקבע את רשימת המציעים לפי הניקוד שצברו. , 1ד לפרק  לאור התוצאות שבנספח ,עדת המכרזיםובזאת שו

המציע הבא אחריו מבחינת  , ויוכרז כזוכה במכרז.במקום הראשון ידורג המירביהניקוד  אשר יקבל אתהמציע 

 הניקוד ידורג כמספר שתיים וכן הלאה.

ייתו בדבר זכ מועצההיום מקבלת הודעה מ 60תוך על הזוכה להשלים את חובותיו על פי כל מסמכי המכרז  . 25.3

  מועצהל. היה והזוכה לא עומד בתנאי זה קיימת הזכות סעיף מהותייובהר בזאת שסעיף זה הינו  במכרז.

על הפרת הסכם ו/או    מועצההלבטל את ההסכם באופן חד צדדי ולזוכה  כאמור לא תהא עילה לתבוע את 

  אכיפת ההסכם ו/או סעד כספי ו/או כל סעד אחר.

 מועצהלכמפורט לעיל קיימת הזכות לא עמד במטלות בצורה מוצלחת  והזוכהבמידה בכפוף לאמור לעיל  .25.4

 ם שדרגה וועדת המכרזים וכך הלאה. ימת המציעיברש 2מספר כרג והמדה למציע ילהעביר הזכי

רשאית לדחות הצעות מציעים, אשר הם או קבלני המשנה מטעמם לא ביצעו בעבר את עבודתם  מועצהה .25.5

 -או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודות  מועצההלשביעות רצון 

 להנחת דעתה.

תהא רשאית, בכל שלב לפני בחירת הזוכה, לדרוש מהמציע פרטים ו/או מידע ו/או מסמכים הנוגעים  מועצהה .25.6

יב לספק לה רותים המוצעים ו/או לדרישות המכרז, לרבות דרישות סף והמציע מתחיילציוד, המערכות והש

ועדת המכרזים רשאית לראות בהעדר שיתוף פעולה מצד המציע לדרישות  פרטים ומידע אלו, ככל שיידרש.

 מידע ו/או מסמכים כאמור בסעיף זה כחזרת המציע מהצעתו.
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מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק שבשליטת אישה,  .25.7

ב׳ 2 בסעיף כהגדרתם ותצהיר אישור, הגשתה בעתעל ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  התמליץ הוועד

  .1992 -התשנ״ב, המכרזים חובת לחוק

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –"עסק בשליטת אישה"   -לעניין סעיף זה 

  ) של ההגדרה אישור.2(-) ו1הוראות פסקאות ( עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו

  אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  –"אישור" 

הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ) 1(

  המחזיקה בשליטה;הורה או צאצא) של 

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         )2(  

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  –"מחזיקה בשליטה" 

  מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

נה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד מנהל כללי, מש –"נושא משרה" 

  כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף,  –"עסק" 

 .או שותפות הרשומה בישראל

המציעים על מנת לערוך הדגמת הפתרון המוצע  ועצהמהלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, יוזמנו על ידי  .25.8

 . מועצההבפני נציגי  םעל יד

במהלך ההדגמה על המציע  .השע 1.0לא יעלה על לכל אחד מהמציעים יקבע מועד לעריכת ההדגמה אשר 

את תכולת ההצעה, את קבלני המשנה , הפתרון המוצע על ידושל את התפיסה הכוללת  בקצרהלהסביר 

ד מהפריטים הדגמה מוחשית את השימוש בכל אחבולהדגים להציג  כולל קבלי משנה בהצעתו,במידה והוא 

 PowerPointעל ידי  בתמונות או  . הצגת המערכותבהדגמת אמתלמסמכי המכרז  2מערכות כמוגדר בפרק המו

הציון שיקבל בדבר שלמות המערכות בלבד  PowerPointב  על ידי תמונות או  לא תתאפשר ומציג שיבחר להציג

ימלא כל אחד  הדגמה. בתום עריכת כל 0יקבל ערך  1כמוגדר בנספח ד' לפרק  יתר הקריטריוניםובדבר 

, כאשר 1כנספח ה' לפרק המצ"ב את השאלון  1כמוגדר בנספח ד' לפרק  בצוות המקצועי מהמשתתפים

   .במסמכי המכרז ללו לצורך בחירת ההצעה הזוכה כפי המפורטקתוצאותיו ישו

, חומרה, תוכנה לרבות מסופונים, מדפסות על המציע להביא, להתקין ולהפעיל לצורך הדגמת המערכות ציוד

. המציע אינו רשאי להסתמך על ציוד, חומרת, On Lineב  ותקשורת וכל שאר הדרוש לצורך הדגמת המערכות

על דברים אלה לא יוכל להשתמש המציע אם יסתמך  מבלי לגרוע מהאמור, .מועצההתוכנה ותקשורת של 

  עלות טענות, בקשות, מענות וסיבות כל שהן באשר למכרז זה.הלכדי  ככל ויגרם, -שיגרםבכשל 

  צוות מקצועי שיכלול את:  מועצהלמסמכי המכרז, תמנה ה 1כמפורט בנספח ד' לפרק  .25.9

 גזבר המועצה  )1

 המועצה  מנכ"ל )2

 יועמ"ש המועצה )3

 תפעולמנהל אגף  )4
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 פיקוח מנהל מחלקת )5

 חדשנות מערכות מידע ובקרת איכות אגף  מנהל )6

שיסייעו וימליצו לוועדת המכרזים בדבר ניקוד אמות המידה לקבלת החלטה , "הצוות המקצועי" –להלן 

הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את  מועצהבמסמכי המכרז. יודגש כי ל 1המפורטות בנספח ד' לפרק 

 זהות ומהות הצוות המקצועי. 

הי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל שאיננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל מועצהה .25.10

 עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה במתן השירותים.  

 למסמכי המכרז).  3במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן השירותים, יחולו תנאי ההסכם (פרק  .25.11

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי  .25.12

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים  מועצההכלשהו מ

 בקשר עם השתתפותו במכרז.

או לחלקם בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה  הזכות להוציא לפועל רק חלק מהשירותים מועצהל .25.13

החליטה לבצע רק חלק מהשירותים, הצעת המחיר  מועצההבו פוצל מתן השירותים בין מספר מציעים או ש

ן לגבי אותו חלק שעליו לבצע ישניתנה על ידי המציע על פי הפרק הרביעי תחייב את המציע לכל דבר ועני

לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שמתן השירותים פוצל בין מספר מציעים כאמור, והוא לא יהיה זכאי 

 או שהוטל עליו לספק רק חלק מהשירותים. 

זכאית להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור כלשהוא מהיקף השירותים שאספקתם נמסרה  מועצהה .25.14

 ו בהצעתו של המציע.למציע, לבטל פרקים וסעיפים שלמים ללא שינוי במחירי הפריטים שנקבע

 הודעה על הזכייה וההתקשרות   . 26

לקחת עותק של החוזה  מועצההתודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי  מועצהה .26.1

  .  מועצההכשהוא חתום על ידי 

למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה  .26.2

סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת 

 ההודעה על הזכייה. 

ום ביטוחים וערבות ביצוע בהתאם ) ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קי7תוך שבעה ( .26.3

  במסמכי המכרז. 2למפורט בפרק 

  

לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש  .26.4

לבטל את הזכייה של המציע  מועצההלהמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית 

  במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתור.

ליתר המשתתפים, על אי  בדואר רשום מועצההרק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע  .26.5

דם בקשר עם השתתפותם זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על י

   במכרז.
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להתקשר באופן עצמאי עם קבלנים לגרירת כלי רכב  תרשאי תהא מועצההלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .26.6

 הזוכה. שלא באמצעות ו/או דרך

תהה רשאית לאכוף או שלא לאכוף דוחות, בהתאם לשיקול דעתה  מועצההלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .26.7

ובהתאם לחוקי מדינת ישראל. לזוכה במכרז לא תהיינה כל טענות  מועצהלמדיניות ה, בהתאם מועצההשל 

 .מועצההו/או תביעות בגין הפעלת שיקול דעת 

 

מובהר בזאת כי התמורה המבוקשת בידי המציע  קמבלי לפגוע בכלליות האמור במסמכי מכרז זה ולמען הסר כל ספ . 27

וקבלן הזוכה  גני תקווהבחניה פיקוח רב תכליתי ווקה של במכרז זה תכלול את כל הדרוש להקמה, הפעלה ותחז

רותים / ציוד / פעולות / כל רכיב אחר הנכלל יתמורה נוספת בגין שלפנות לקבלת  /במכרז לא יהיה רשאי לדרוש 

רים כגון מסופונים /  מחשבים / מדפסות / כולל תוספת של ציוד/ תוכנה / אביזבמסמכי המכרז. האמור לעיל 

בהתאם להנחיות מחלקת הפיקוח במידה וידרשו לצורך הפעלה תקינה של  או כל רכיב אחרציוד מתכלה,  /תקשורת 

 המנהל.

  

  

   


