
 

 

 

 

 7.6.2022תאריך: 
 לכבוד

 13/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2022/13פומבי מכרז  - 1מס'  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  סעיף עמוד מסמך מס
נבקש כי המציע יהיה רשאי  10 10 1פרק  1

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

 .7.2למערכות לס' 

 .הבקשה נדחית. לא יחול שינוי

הגדרת "  31  2
מבקש 

 האישור".

להם מבוקש כי בסיפא ייכתב "
ניתנים השירותים באופן ישיר על 
ידי המבוטח. על אף האמור מובהר 

-, ו7, 4, 3, 2 פסקאות מס' כי לעניין 
להלן מבקש האישור הינו  9.2

)כהגדרתה בהסכם( המועצה 
   ."בלבד

 הבקשה מתקבלת

 מבוקש כי: 2 31  3
 ימים" תמחקנה. 7המילים "א. 
המילים "להוראות המפקח על ב. 

הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, 
" תמחקנה 2020-1-6ביטוח וחיסכון 

ובמקומן ייכתב "לנוסח המצ"ב 
 להסכם זה". 

א. מקובל. יובהר כי יש להמציא 
 השירותים. טרם תחילת

 ב. מקובל.
 ג. מקובל.
 ד. מקובל.

 ה. לא מקובל.



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
לאחר המילים "שינוי לרעה" ג. 

כאמור בסיפא לאישור ייכתב "
 ". ביטוחי המבוטח

 יום" תמחקנה.  30המילים "ד. 
מילים "לאור האמור, הה. 

 תמחקנה. מוסכם... ביטוח זה"
 מבוקש כי:  3 31  4

המילה "מיד" תמחק ובמקומה א. 
 ייכתב "תוך זמן סביר".

סיפא ייכתב "ובלבד שאין בכך בב. 
 .כדי לפגוע באינטרס המבוטח"

 א. מקובל.
 ב. לא מקובל.

 מבוקש כי: 4 31  5
לאחר המילים "בנספח ביטוח א. 

זה" ייכתב "בכפוף להוראות 
טוח בנוגע לאישורי הפיקוח על הבי
 ביטוח אחידים"

לאחר המילים "סעיף ביטוח זה" ב. 
ייכתב "בכפוף להוראות הפיקוח על 
הביטוח בנוגע לאישורי ביטוח 

 אחידים".

 א. מקובל.
 ב. מקובל.

בכל ביטוח המשפט "מבוקש כי  5 32  6
-חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח 
לכלול את מבקש האישור, בכפוף 

" ימחק. לסעיף אחריות צולבת
לאחר המילים "יורחב לחילופין, 

שם המבוטח לכלול את מבקש 
האישור" ייכתב "בגין אחריותו 

 למעשי או מחדלי המבוטח".

 לא מקובל

 מבוקש כי :  6 32  7
המילים "בשמו ובשם הבאים א. 

 מטעם המבוטח" תמחקנה.
מילים "במפורש לרבות אבדן הב. 

תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור" 
 תמחקנה.

 א. מקובל.
 ב. לא מקובל.

8  32 8.1 
 

 מבוקש כי:
המילה "נזק" ייכתב לאחר א. 

 "בלתי צפוי".
המילים "סייג אחריות מקצועית ב. 

 לא יחול בגין נזקי גוף" תמחקנה.
לאחר המילים "לצד שלישי" ג. 

ייכתב ")למעט רכוש עליו פועלים 
  במישרין(".

סיפא ייכתב "אולם מובהר כי בד. 
חבות המועצה כלפי המבוטח אינה 

 מובטחת".

 כל האמור אינו מקובל.
 

9  32 8.3 
 

"וחריגה לאחר המילה מבוקש כי 
, הפצת מסמכות" ייכתב "בתום לב

וירוסים שלא במתכוון" והפסקה 
 השלישית בסעיף תמחק.

 לא מקובל

 מבוקש כי: 8.4 33  10
השיפוי  תהפס' המתייחסת להרחב

תמחק. כידוע לעורך המכרז אין 
הרחב שיפוי בפוליסת נאמנות 

 37האמור בס' ראה 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
קיים תחת  .הרלוונטי הוההרחב

ביטוח אחריות מקצועית )הרחבה 
 יושר ומרמה(.-אי
פס' המתייחסת לתקופת הגילוי ה

 תמחק.
מבוקש כי לאחר המילים ביטוחי  9 33  11

 המבוטח ייכתב "כהגדרתם לעיל".
 מקובל

מביטוחי מבוקש כי לאחר המילים "   9.2 33  12
המבוטח" ייכתב "במהלך תקופת 

 הביטוח".

 מקובל

 מבוקש כי: 9.4 33  13
לאחר המילים "אחריות א. 

מקצועית" ייכתב "משולב חבות 
 מוצר".

וסח הפוליסה לא יפחת מביט נב. 
במועד עריכת הביטוח )במקום 

 "(.2013"ביט 

 א. לא מקובל.
 ב. מקובל

על אף  מבוקש כי בסיפא ייכתב " 10 33  14
המצאת -האמור, מוסכם כי אי

אישור עריכת הביטוח במועד לא 
תהווה הפרה יסודית, אלא אם 

עד דרישת מבקש וימים ממ 14חלפו 
האישור בכתב להמצאת אישור 

 ".עריכת הביטוח כאמור

 מקובל

 לא מקובל יימחק. 309מבוקש כי קוד  צד ג' 34  15
תשומת לב עורך המכרז כי הקודים  נאמנות 34  16

שפורטו ביחס לביטוח זה אינם 
לביטוח נאמנות, לכן,  רלוונטים

יש להסיר את  328-ו 309למעט קוד 
 כל יתר הקודים מהאישור.

 37ראה האמור בס' 

מוצר  34  17
משולב 
 מקצועית

 לא מקובל יימחק. 309מבוקש כי קוד 

לאור העובדה כי המדחנים אינם   45  2פרק  18
מופיעים בפרק זה, נבקש לקבל את 
התמורה אותה יקבל המציע בגין 

 הצבת מדחן.

 הצורך במדחנים מתייתר 

אנא הבהירו כי כל פעולות הדפוס   45 2פרק  19
, הן מועצהוהדואר יהיו על חשבון ה

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

 באכיפה והן בגביה.

 .הבקשה נדחית. לא יחול שינוי

20 
 3פרק 

 נספח ב'

הצהרת 

CISO 

נבקש כי במקום המילים: "מצהיר   72
סיתי את יבזאת כי בדקתי, בחנתי ונ

 __מערכות המציע ___________
"(, יבואו המילים: המציע)"

"מצהיר בזאת כי בדקתי, בחנתי, 
 המוצעות". מערכותה סיתי אתיונ

 הבקשה מתקבלת.

אנא העבירו את כל עלויות האכיפה  26-29 79 4פרק  21
 2019-2021בכל אחת מהשנים 

בנפרד לדו"חות חניה ולדו"חות 
פיקוח, לרבות התראה ראשונה, 
התראה שניה, עיקול בנקים 
ברישום ועיקולים בפועל, עיקולי 

לא ניתן לפלח לפי כל אחד 
 מהסוגים המפורטים. 

יחד עם זאת, תבהיר המועצה כי 
עלויות האכיפה הכוללות בין היתר 
התראות, עיקולים וכו', היו 

 כלהלן:
 ₪  18,797 – 2018בשנת 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
מיטלטלין ברישום ועיקולים 

 בפועל.
 ₪  34,480 – 2019בשנת 
 ₪  20,107 – 2020בשנת 
  ₪  3,212- 2021בשנת 

 
בקש כי במידה ועלויות האכיפה, נ 26-29 79 4פרק  22

ההכנסות  –יחולו על המציע 
 מפעולות הגביה יזקפו לטובתו.

הפניה מתקבלת בכפוף לתנאי 
 המכרז

מעיון ראשוני בדרישות המכרז  31.1 15  23
מערכות,  הכוללות כוח אדם,

וי תושב , מוקד טלפוני, מצלמות, תו
מערכת להסבת דוחות  ,מסופונים

ניראה כי לא נעשה על ידי ועוד ועוד. 
הרשות תמחור לדרישות הנ"ל 
.מבדיקת העלויות הראשונית 
לקבלן העליות הינן גבוהות 
משמעותית מהתמורה המקסימלית 
שנקובה בהצעת המחיר. מבקשים 

ז באופן לתמחר את דרישות המכר
שיהיה סביר ויאפשר רווח קבלני 

 הוגן 

 .הבקשה נדחית. לא יחול שינוי

נא אשרו כי הרשות היא זאת   46  2פרק  24
שתישא בכל ההוצאות המשתנות 

 :כגון (צד ג')
הלבשות פרטים ,משלוח הודעות 
תשלום ושאר ההודעות אימות 

בל במכרזים של ונתונים וכד' וכמק
fixed price הפעולות, עלות כל 

 .יחולו על המועצה

 .הבקשה נדחית. לא יחול שינוי

הצעת  25
 המציע

למדחנים אינו  םנראה כי המפרטי 1-29 81-82
שייך למכרז והשתרבב בטעות ? 
במידה ולא ברור כי דרישה 
להתקנת מדחנים אינה יכולה 

ם היא מכוסה בתמורה להיות ג
 .המוצעת לקבלן

קודמות ו לשאלות תשובתנראו 
 בנושא.

 .אין צורך לכלול מדחנים

חלק ג  26
הצעת 
 המחיר

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

 למכרז.

 המילה "רכבים" נמחקת בזה

 :1פרק  27
 נספח ו 
נספח 
 ביטוח 

 את למחוק מבקשים  8.3 סעיף  31-34
 הכיסוי – לסייבר הכיסוי  הכיסוי
  .נפרדת בפוליסה קיים לסייבר
 אחריות בסעיף – ביטוח אישור

 – המוצר בחבות משולב מקצועית
 ההרחבה  את למחוק מבקשים

  קיימת סייבר פוליסת – לסייבר
 .נפרדת בפוליסה

ה לא מקובלת הבקשה למחיק
 והנוסח ישאר כלשונו.

כי בכל הקשור  ,אולם מובהר
לסייבר באם תתקבל אסמכתא 
לקיום הביטוח בפוליסה נפרדת 

תן יהיה לקבל אישור ביטוח ללא ני
 .סעיף זה

נא אישורכם להגשת המכרז ע"ג    כללי  28
המסמכים שפורסמו באתר 
 המועצה ובצירוף קבלה בגין רכישה

הפניה מתקבלת בסייג שיש להגיש 
על גבי המסמכים שפורסמו ללא 

 כל שינוי או עריכה
 1פרק  29

 
7 2 

 -רקע
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 

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 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
מטפלת בגביית קנסות חלוטים 

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

חלוטים ואכיפת גביה טיפול מלא 
 מקצה לקצה

האם הקבלן נדרש לספק מערכת  (1) 3 44 2פרק  30
גביה לביצוע פעולות אכיפה 

 מנהלית?

 29בס' ראה תשובתינו הקודמת 
 לעיל.

נא אישורכם כי הרשות תישא  (1) 3 44 2פרק  31
בעלויות צד ג' הנגזרות מהפקת 

  ומשלוח הודעות תשלום קנס:
עלויות שאילתות, בית דפוס, דואר 

 ישראל וכו'. 

הרשות לא תישא בכל  .ללא שינוי
 עלויות צד ג' 

נא הבהרתכם האם הקבלן נדרש  (6) 3 44 2פרק  32
לבצע 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 האכיפה 
בכפוף לקביעת נהלים המנהלית 

מול הממונה על הגביה במועצה 
בכל הקשור להפעלת שיקול דעת 

ויהיה בעניין פעולות האכיפה, 
זכאי להחזר ההוצאות הכל 

 בהתאם לתנאי המכרז.
האם הקבלן רשאי לספק את  (6) 3  44 2פרק  33

השירותים 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 הנוספת שתשולם לקבלן 

 בגין שירות זה.
 ב':חלק  34

מפרט 
 מערכות

נא הבהרתכם כי אין צורך באספקת  ב  80
שירותים של מדחן כרטיס 
ובהתאם, אין צורך למלא את 
הנתונים במסגרת הטבלה 

 המתייחסת לשירות זה. 

ראה גם  .הפניה מתקבלת
לשאלות קודמות תשובתינו 

  בנושא.

 חלק ג': 35
הצעת 
 המחיר

לאחר בחינתנו את השירותים   85
גענו הנדרשים לתמחור והיקפם, ה

 למסקנה כי טווח התמורה אינו
מאפשר הגשת הצעה שאיננה 
נפסדת. נודה בחינתכם בשנית את 
העלויות הנגזרות ממתן השירותים, 
ההיקף ורמת השירות הנדרשת, 
ועדכון טווח התמורה באופן שבו 
דמי השימוש המינימאליים יעמדו 

₪  18,000על סך של 
 21,000והמקסימאליים על סך של 

 .₪ 

 הבקשה נדחית. לא יחול שינוי.

נספח ו'  36
נספח 
 ביטוח 

 :1סעיף   31-32
בשורה הראשונה, נבקש  .1

להחליף את המילים "כל דין", 
 במילה "דין".

 :3סעיף 
בשורה השלישית, לאחר נבקש  .2

מילים "להודיע למבקש ה
להחליף את המילה האישור", 

"מיד", במילים "בהקדם 
 האפשרי".

בסיפא, לאחר המילים נבקש  .3
להוסיף , "להגישה למבטחים"

 . מקובל1
 . מקובל.2
 . מקובל.3
 . לא מקובל.4
 . מקובל.5
 . לא מקובל.6
 . מקובל.7
 . מקובל.8
 .. מקובל9

 . מקובל.10
 לא מקובל.. 11
 . מקובל.12



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
את המילים "בשיתוף עם 

 המבוטח".
 :4סעיף 

חר בשורה החמישית, לאנבקש  .4
המילים "מטעם מבקש 

להוסיף את המילים  האישור",
 "מעבר לאחריותו החוקית".

 :5סעיף 
בשורה השנייה, לאחר נבקש  .5

לים "שאינה פוטרת את המי
להחליף את  המבוטח",

המילים "ממלוא החבות", 
 במילה "מחבותו".

בשורה האחרונה, לאחר נבקש  .6
מבקש ילים "לכלול את המ

להוסיף את המילים  האישור",
"באשר לאחריותו למעשי או 

 מחדלי המבוטח".
ביטוח אחריות  – 8.1תת סעיף 

 כלפי צד שלישי:
לגרוע בשורה הרביעית, נבקש  .7

את המילים "סייג אחריות 
מקצועית לא יחול בגין נזקי 

 גוף".
ביטוח אחריות  – 8.3ת סעיף ת

 מקצועית משולב עם חבות המוצר:
בתחילת השורה נבקש  .8

, לפני המילים "מי הרביעית
להוסיף את מהפועלים", 

 המילה "בגין".
בסוף השורה החמישית, נבקש  .9

המילים "תחילת מתן לאחר 
להוסיף את השירותים", 

-המילים "אך לא לפני ה
1.1.2015." 

בתחילת השורה נבקש  .10
ביעית, לפני המילה הש

להוסיף את "במוצרים", 
 ,המילה "פגם". בסוף השורה

להחליף את המילים  נבקש
"ו/או הבאים", במילים "ו/או 

 בגין הבאים".
ורה השתים עשרה בשנבקש כי  .11

לגרוע את  )כולל(, 14עד ה
הנוסח ביחס לביטוח סיכוני 

 סייבר.
בשורה החמש עשרה, נבקש  .12

לתקן את תקופת הגילוי 
 6הנקובה ולהעמידה על 

 חודשים בלבד.
 ביטוח נאמנות: – 8.4תת סעיף 

לגרוע בשורה השנייה, נבקש  .13
את המילים "ו/או על ידי מי 
מהמועסקים על ידו או 

 מטעמו".
בסוף השורה השלישית, נבקש  .14

המילים "תחילת מתן  לאחר

 . מקובל.13
 . מקובל.14
 מקובל. 15
 



 

 

 

 

 תשובות  פירוט השאלה /הבהרה  סעיף עמוד מסמך מס
להוסיף את  השירותים",

-המילים "אך לא לפני ה
1.1.2015." 

 :9סעיף 
 :9.4תת סעיף 

בשורה הראשונה, נבקש  .15
להחליף את המילים "לא יפחת 

", 2013רה מתנאי ביט מהדו
במילים "הינו על פי תנאי מגדל 

 ".2016ביט 
אישור  37

קיום 
 ביטוחים

 סוג ביטוח נאמנות:  34
"קודי בעמודת נבקש  .1

, 302לגרוע קודים  הכיסוי"
309 ,321 ,328 . 

להוסיף קוד נבקש כמו כן,  .2
 332ולתקן קוד  324

 6-)תקופת גילוי( ל
 חודשים.

 
סוג ביטוח אחריות מקצועית 

 חבות המוצר:משולבת עם 
לגרוע את המילים נבקש  .3

"לרבות הרחבה לנזקי צד 
שלישי כתוצאה מאירועי 

 סייבר".
בעמודת "קודי נבקש  .4

לתקן את תקופת  הכיסוי"
( 332הגילוי הנקובה )קוד 

 חודשים. 6ולהעמידה על 
 

 מקובל. .1
 מקובל. .2
 לא מקובל. .3
 מקובל. .4

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


