תאריך14.02.2021 :

הנדון :מכרז פומבי מס'  3/2021לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה רמון  -לקט מס' 1

 .1להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.
 .2התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים ,מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על
הנוסח המובא במכרז.
 .3אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה המקומית
מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או ועדת המכרזים ,ככל שניתנו ,בכל פורום
או צורה שהיא .כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים
שיישלחו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיישלחו.
 .4מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.
 .5אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו
של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
 .6ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
 .7יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל
שאלה.
 .8אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

מס'

מסמך

.1

עמ'

סעיף

1

תשובה

שאלה
נבקש אישורכם כי רכישת המכרז
תבוצע באמצעות כרטיס אשראי
ומסמכי המכרז ישלחו בדוא"ל .

מאושר

.2

תנאים
מוקדים

3

1

אישורכם לצרף מכתבי המלצה
החתומים ע"י גורמים נוספים
ברשות כדוגמת  :מנמ"ר,
אחראי , GISמהנדס.

לא מקובל.

.3

תנאים
מוקדים

3

3

שורה  – 19נבקש כי עם הודעת אי
הזכייה תוחזר הערבות למציע
שהצעתו לא הוכרזה כזוכה.

מקובל.

.4

חלק ד'

24

שורה  – 3נבקש כי המילים ":זה
בשמי" ,ימחקו.

בסעיף כתוב "בשמי/בשם
המציע" .יש למחוק את המיותר
ולסמן את האפשרות הרלוונטית.

.5

חלק ד'

24

.6

חלק ט'

32

.7

פירוט טכני

57

2

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק ככל והתצהיר נחתם בשם הספק
בלבד ,שכן אין בידיעתו המידע על כל יש לציין זאת .ראו בתשובה
לשאלה מס'  4לעיל .על המצהיר
בעלי הזיקה.
לוודא אמיתות המידע בטרם
חתימתו.
נבקש כי ,
א .התצהיר בחלקיו העוסקים
במוסדות חינוך ימחקו שכן
אינו רלוונטי לתכולת מכרז.
ב .לאור תקנות השבים
המגבילות את הספק
בבקשה לקבלת מידע בדבר
היעדר רישום פלילי
ממנהליו ,מורשה החתימה
וכו' ...נבקש כי הדרישה
לאישורים תימחק .

5

במסגרת דרישות המפרט הטכני
מצוינת דרישה למודול ניהול ועדות
תנועה ותמרור ,מודול זה המטפל
'במחזוריות החיים' של ועדות

א .מקובל.

ב .מקובל.

מודל זה יוצא מהמכרז.

מס'

מסמך

עמ'

סעיף

תשובה

שאלה
התנועה ברשויות (מידע אלפאנומרי
ופרוטוקולים של ועדת התנועה)
איננו חלק ממרכיבי הליבה של
מערכת ניהול הוועדה לתכנון ובניה
והוא משולב או נדרש במכרזים של
מערכות גיאוגרפיות .GIS
נבקש לבטל דרישה זו מהמכרז
הקיים.

.8

נספח יא'

34

-

יובהר כי בהמשך לסעיף הקודם ,גם
הצעת המחיר אינה כוללת מרכיב
עלות או התייחסות למודול הנ"ל.

אכן .בנספח אין התייחסות
למודול זה.

.9

פירוט טכני

60

7

מודול ייעודי קרקע משמש לקליטת
נתוני סקר ייעודי קרקע ולעדכונים
שוטפים המתבצעים מעת לעת.
המודול הקיים בוועדה כיום הנו של
חברת קומפלוט ,ומנוהל כיום
באמצעות חברת קומפלוט .נבקש
מודול זה יוחרג מהדרישות
הנוכחיות במכרז.

לא מקובל .נכון להיום המודול
הזה נמצא במערכת הקיימת.

.10

הסכם

78

 29.1נבקש כי תשלום הפיצויים יינתן בגין 29.2נזקים ישירים ומוכחים.

.11

חוזה

82

נבקש להוסיף סעיף חדש בו
התחייבויות הספק יסופקו בכפוף
למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות
מכול סוג שאינה קשורה לספק
במישרין ו/או בעקיפין.
בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון
סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה
במתן השירותים שאינם באחריות
הספק ,לא ימצא הספק כמי שהפר
את החוזה הפרה יסודית שיש עמה
ביטול והפסקת ההתקשרות ,חילוט
ערבות ,ופיצוי בגין כול נזק או
הוצאה מכול סוג.

לא מקובל.
מקובל חלקית .יוסף סעיף כאמור
בהתייחס לשירותים הניתנים
פרונטאלית בלבד.
יובהר כי סעיף כמבוקש לא
יתייחס לשירותים אשר ניתן
לקבלן מרחוק ,באופן שאינו
פרונטאלי.

מס'

מסמך

עמ'

סעיף

.12

תנאי סף

3

1

.13

רקע ופרטי
הספק

21

7.4

.14

חלק יא' –

35

7

שאלה
נבקש להוסיף אפשרות להצגת
מכתבי המלצה החתומים ע"י מנהלי

תשובה
.
לא מקובל

מערכות מידע.
נבקש להסיר סעיף זה מאחר
והמערכת המוצעת במסגרת מכרז

הסעיף לא יוסר

זה הינה מערכת לניהול ועדה ולכן
אין ממשק מ/אל אותה מערכת.

.15

נבקש לוודא כי עלות תוכנת

הצעת

החתימה הדיגיטלית בסעיף זה הינה

המחיר

עבור תחנה אחת.

חלק יא' –
הצעת
המחיר

35

.3ד

נבקש להעלות את המחירים ב-
 50%מהמחיר הנקוב בהצעת

אכן עבור תחנה אחת.

הסעיף לא ישונה.

המחיר.
המחירים הנקובים בהצעה נמוכים
משמעותית מעלות הקמתם.

.16

נבקש לוודא כי ניתן להשתמש

חלק יא' –

ברישיונות ה SQL -הקיימים במועצה.

הצעת

מאושר

המחיר

.17

מפרט טכני

38

.18

נספח ב'

85

18

נבקש לוודא כי עלות רכישת שירות
 SMSיחול על המועצה וכי על הספק

העלות לא תחול על המועצה

לאפשר התממשקות לשירות.
להסכם

נבקש להסיר את הדרישה לשני ימי

הסעיף לא ישונה .יחד עם זאת
הדרכה בשנה על חשבון הספק ,לא יובהר כי ניתן יהיה לקיים את
ניתן לספוג עלות זאת במסגרת דמי ההדרכה מרחוק באמצעות
היוועדות חזותית ובלבד שיתקבל
התמיכה של המערכות.
לכך אישור המועצה מראש ובכתב.
נבקש כי שעות הדרכה ,מעבר
לשעות ההטמעה הראשונית יהיו
בתשלום ויחויבו עפ"י ניצול השעות
בפועל.

בברכה,
וועדת המכרזים
המועצה המקומית מצפה רמון

