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 12/21משתתפי מכרז 
 
 

 12/21משתתפי מכרז  -מכרז פומבי מס' 
 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות 

 גביה ואכיפה  להסדרת חניה ופיקוח )רב תכליתי(
 

 הבהרות  - 1מספר הודעה 
 

אלות המשתתפים. הודעה זו מכילה  מצ"ב תשובות לשבמשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה.   .1
 שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז. 

לגרוע   .2 זה  בהודעה  באמור  אין  כי  מובהר,  ובתשובות.  בשאלות  היטב  לעיין  נדרשים  המציעים 
 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

על המשתתפים במכרז להגישה, ביחד  הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ו .3
 עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם. 

 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.  .4

 , פתיחת מעטפות מיד לאחר מכן8:30בשעה    11/2021/22עד ליום   ניתן להגיש הצעות .5

ין השעות  ב  30.11.2021  יערכו בתאריך  )נוכחות חובה(  פגישות הועדה המקצועית עם המציעים .6
 . 15:00ל   10:00

ע"י   .7 חתום  כשהוא  המכרז  למסמכי  זה  מסמך  לצרף  המציעיש  של  החתימה  בתוספת    מורשי 
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

במסמכי   .8 האמור  על  גוברות  והוראותיו  המכרז  במסמכי  האמור  את  מתקנות  זה  מסמך  הוראות 
ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו  המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז  

זה   צוינו במסמך  גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא  לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז 
 במפורש.  

9.  

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.    .א

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.    .ב

וה  .ג המשתתף השינויים  ועל  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  שלעיל  הבהרות 
במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על  

 ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. 

 

    כבוד רב,ב  

   השרון  דרוםמועצה אזורית       

 

 
 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע  מסמך זה מהווה
 

 
 
 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

הלבשות   1.1 40  .1 עלות  כי  שתבהירו  נבקש 
הדואר, ,  הפרטים של    משלוחי  הדפסות 

הפנים   במשרד  נתונים  ,אימות  המכתבים 
המודל   בלבד.  המועצה  חשבון  על  יהיו 
לקבלן   קבוע  לתשלום  המכרז  של  העסקי 
הנ"ל   ההוצאות  כל  את  לשאת  יכול  אינו 
שהינן הוצאות משתנות . השתת ההוצאות  

יהפכו   הקבלן  על  המכרז  האלו  את 
 ! לגרעוני 

 הנ"ל כלול במחיר, אין שינוי. 

 

נבקשכם לקבוע תמורה לקבלן עבור פניית   2.12 41  .2
מדובר   זה  בסעיף  גם  חייבים,  של  מוקד 
להיות   יכולה  שאינה  משתנה  בהוצאה 
הקיימת   המוצעת  התמורה  ע"י  מכוסה 

 במסגרת המכרז .  

 במפרט מבוטל.   2.12סעיף 

המועצה/ במשרדי  תעשה  באמצעות    הגביה 
הזוכה לא ידרש לספק שירותי   –האתר / בדואר 

 . לחייביםמענה  

טלפוני   מענה  כי  לתמיכה    למועצהמובהר 
 במערכות ובהליכי הגביה יעשה ע"י הזוכה.  

לשעה    1  .3 תידחה  ההגשה  שעת  כי  נבקש 
 כמקובל במכרזים דומים.  12:00

ועדת   הצעות.  להגשת  אחרון  במועד  שינוי  אין 
ה של  כשגרה  המכרזים  מתכנסת  מועצה 

 במועדים אלו.   

המועד   טרם  גם  הצעה  להגיש  מניעה  אין 
 האחרון להגשה.  

לאחר   בסמוך  תעשה  המכרזים  תיבת  פתיחת 
 מועד אחרון להגשה.  

המערכת   6 5  .4 לאספקת  לו"ז  כי  לוודא  נבקש 
עד   בסעיף    60הוא  כמפורט  בעמ'    21יום, 

67. 

 יום.   60לו"ז לאספקת המערכת עד 

מסופונים   7.1.1 5  .5 לספק  ניתן  כי  העובדה  לאור 
נבקש   משנה,  קבלן  באמצעות  ומדפסות 
לוודא כי עבור פתרונות אלו, המציע יהיה  

 בעל זכויות השיווק והאספקה.

 אין שינוי.  

בדרישת   עמידה  להוכחת  הנדרשת  ההצהרה 
 הינה בהתאם לנספח ז.   -  7.1.1הסף סעיף 

עיף  דרישת הסף כמפורט בס  -בנוגע למסופונים  
7.1.2  .   

בפרק   כי  המציעים  לב  ב'   1תשומת    –  1נספח 
לנושא   משנה  קבלן  של  הצהרה  כלולה 
שימוש   זכות  מתן  גם  הכוללת  המסופונים, 

 למציע.  

המרכזית     7.1.2 5  .6 המכרז  שמהות  העובדה  לאור 
להסיר   נבקש  מידע,  מערכת  אספקת  היא 
כחלק   והאכיפה  הגביה  שירותי  את 

הנדרשים השירותים  להוכחת    מהגדרת 
מעגל   את  להגדיל  ובכך  הסף,  תנאי 
להשתתף   הרשאים  הראויים  המציעים 

 ולאפשר לרשות לקבל מענה מטיבי. 

כוללים  במכרז  מערכות,    השירותים  אספקת 
ושירותי   תכליתי(  )רב  ומנהלתי  כללי  פיקוח 

 גביה ואכיפה.  

גם   כוללים  השירותים  כי  לעובדה  לב  בשים 
בדו"חו וטיפול  אכיפה  גביה,  בכל    –ת  שירותי 

שלבי הדו"ח )ממועד הפקתו ועד תשלום בפועל(  
 אין שינוי בדרישה.   –
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 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

קבלן     7.1.2 5  .7 ניסיון  להציג  יתאפשר  כי,  נבקש 
 משנה לשירותי אכיפת הגביה.

 הבקשה נדחית.  

בטבלה,   2טבלה  17  .8 בפירוט  לצורך  הבהרתכם  נבקש 
בעמ'   בטבלה  הניסיון  את  לפרט  יש  שכן 

 להסיר טבלה זו. . לפיכך, נבקשכם 20

 טבלה זאת גם ללא שינוי יש למלא 

 

נרחבת   2 26  .9 כ"כ  תכולה  להציג  סביר  לא 
ב במכרז  במיוחד    10  -הנדרשת  דקות, 

על   מתבסס  האיכות  ציון  כשמרבית 
 קריטריון זה. 

את   להציג  לספק  לאפשר  נבקשכם 
 הפתרונות שלו לפחות שעתיים.

 

 ההדגמה תערך כשעה, אין שינוי.  

כי  2 32  .10 הספק    נבקש  בשם  יחתום  המצהיר 
בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי  

 הזיקה. 

 ניתן לציין בתצהיר, למיטב הידוע.  

של   11 60  .11 שרירותי  קשר   360,000סכום  ללא   ₪
את   תואם  ואינו  סביר  אינו  הנזק  להיקף 

לפיכך   הספק.  שמקבל  כי  התמורה  נבקש 
לנזקים   בהתאם  יקבע  פיצוי  סכום  יקבע 

אש ובהלימה  הישירים  למועצה,  יגרמו  ר 
 לגובה התמורה. 

   ₪.  60,000  -יתוקן ל

 ימי עבודה.   10  -יתוקן ל י"ע.   10 -נבקש להרחיב את התקופה ל 11 66  .12

סעיף    80  .13 להוסיף  התחייבויות    חדשנבקש  בו 
  בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הספק יסופקו  

קשורה  ה שאינה  סוג  מכול  פעילות  גבלת 
 בעקיפין.לספק במישרין ו/או 

של   סגר  בתקופה  כגון  סוג  מכול  הגבלות 
במתן   פגיעה  לכדי  להביא  בהם  יש  אשר 

הספק  השירותים באחריות  לא  שאינם   ,
ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה  
והפסקת   ביטול  עמה  שיש  יסודית 

בגין   ההתקשרות, ופיצוי  ערבות,  חילוט 
 כול נזק או הוצאה מכול סוג. 

סקה נוספת  בהסכם תתווסף פ 107בסעיף 
    -בנוסח הבא 

כי   בזאת    יסופקו   הספק  התחייבויותמוסכם 
  פעילות   הגבלת  או/ ו  מגיפה  למגבלות  בכפוף
קשורות   סוג  מכול שאינן  מגבלות  שאלו    ובלבד 

 .בעקיפין  או/ו  במישרין לספק

  יש   אשר  סגר   כגון  סוג  מכל   הגבלות  של  בתקופה 
  שאינם  השירותים  במתן פגיעה לכדי  להביא  ןבה

  שהפר   כמי  הספק  ימצא   לא  -  הספק  ות באחרי
  ביטול   עמה  שיש  יסודית   הפרה  החוזה  את

  ופיצוי ,  ערבות  חילוט,  ההתקשרות  והפסקת
 . סוג  מכול הוצאה או נזק כל בגין

 

  3סעיף  92  .14
 בטבלה 

לקבל   נבקש  הסעיף,  את  לתמחר  ע"מ 
 פירוט לשירותים הנדרשים. 

חיי   אורך  לכל  מלאים  ואכיפה  גביה  שירותי 
שלום מלא בפועל כמפורט במפרט  הדו"ח עד לת

 הטכני ובמסמכי המכרז.  

המועצה,   עם  בתיאום  יבוצעו  אכיפה  פעולות 
 ע"פ סרגל אכיפה שיקבע ע"י המועצה.  

הכרוכות   גביה  פעולות  ימסרו  לא  לזוכה 
בביצוע   הדעת  שיקול  דעת.  שיקול  בהפעלת 

 פעולות גביה ואכיפה יהיה של המועצה. 
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  3סעיף  92  .15
 בטבלה 

לקבל את  ע"מ לתמח נבקש  הסעיף,  ר את 
דו"חות   מספר  לרבות,  הרשות  היקפי 

-2017החניה והפיקוח בכל אחת מהשנים  
 וכן את היקפי הגביה והאכיפה.  2020

 מצ"ב טבלה המפרטת את הנתונים המבוקשים 

גבי    אישורכםנא   כללי     .16 על  המכרז  להגשת 
 המסמכים אשר פורסמו באתר.

גבי על  ההצעה  את  להגיש  מניעה  מסמכים    אין 
 שהורדו מאתר המועצה. 

 יש לצרף גם את המענה לשאלות הבהרה. 

למען הסר ספק, רכישת מסמכי המכרז מהווה  
להשתתפות   מסמכי    -תנאי  את  לרכוש  יש 

"מרחוק"   ו/או  המועצה  במשרדי  המכרז 
 כמפורט במסמכי המכרז.  יש לצרף קבלה .  

לשם עריכת התחשיב מטעמנו, נודה קבלת   כללי    .17
לכמות הקנסות שנרשמו, בכל    חסביפירוט 

אחד מהתחומים הרלוונטיים חניה, פיקוח  
מהשנים   אחת  בכל  ומנהלי,  -2019כללי 

2021  . 

קבלת הנתונים ביחס לסך    על בנוסף, נודה  
הוצאות הגביה המנהלית שנגבו בכל אחת  

 .  2019-2021מהשנים 

 מצ"ב טבלה המפרטת את הנתונים המבוקשים  

עמוד    .18
74 

לת השורה הראשונה, לאחר המילים  בתחי   90סעיף 
יש להוסיף את המילים    הספק" אחראי", 

 "בשיעור חבותו החוקית". 

 

 הבקשה מאושרת.  

 

עמוד    .19
74 

"ו/או    בשורה   91סעיף  המילים  לאחר  הראשונה, 
"עד   המילים  את  להוסיף  יש  המועצה", 

 תקרת חבותו החוקית". 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים  
יש להחליף את המילה  "ו/או המועצה",  

 "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". 

בשורה השלישית, לאחר המילים "לעשות  
"בכפוף   המילים  את  להוסיף  יש  כן", 
הספק   של  החוקית  חבותו  להוכחת 

 ". והיקפה

בשורה החמישית, לאחר המילים "או נזק  
"עד   המילים  את  להוסיף  יש  כאמור", 

 החוקית".  חבותותקרת 

להחליף את המילים    בשורה האחרונה, יש
 "כל דין", במילה "דין". 

 

 כל הבקשות בסעיף זה מאושרות.  

 

 

 

 

עמוד    .20
74 

יש     92סעיף  הנזקים",  "בתיקון  המילים  לאחר 
חבותו    להוסיף "שבתחום  המילים  את 

 החוקית". 

 

 הבקשה מאושרת.  
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  93סעיף    .21
 75עמוד 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "שייגרם  
להחליף  יש  כאמור",  המילה    לו  את 

"מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בסוף  
המזמין   "של  המילים  לאחר  השורה, 
"וכפוף   המילים  את  להוסיף  יש  לכך", 

 להוכחת חבות הספק והיקפה". 

 מאושרות.  בסעיף זה  הבקשות 

  95סעיף    .22
 75עמוד 

"בעניין   המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
זה", יש להוסיף את המילים "ואשר הינם  

 ם חבותו החוקית". בתחו

 הבקשה מאושרת.  

 

  97.1סעיף    .23
 75עמוד 

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

 

 הבקשה מאושרת.  

סעיף     .24
97.3.1  

 75עמוד 

"ו/או   המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
המועצה", יש להוסיף את המילים "באשר  

 לאחריותה למעשי או מחדלי הספק". 

 

 ה מאושרת. הבקש

סעיף     .25
97.3.2  

 75עמוד 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  
"המועצה ועובדיה", יש להוסיף את  

 המילים "היה ותיתבע". 

 

 הבקשה נדחית.  

סעיף     .26
97.3.3  

 75עמוד 

בשורה האחרונה, יש להחליף את המילים  
"ביטוח צד שלישי יכלול גם כיסוי בגין  

י  תקיפות סייבר", במילים "הספק יוודא כ 
 ברשותו פוליסה לביטוח סיכוני סייבר". 

 

 הבקשה נדחית.  

 

סעיף     .27
97.3.5  

 75עמוד 

בסייפא, לאחר המילים "שירותים  
מקצועיים לעירייה", יש להוסיף את  

 ". 1.1.2015-המילים "אך לא לפני ה

 

 הבקשה נדחית  

סעיף     .28
97.3.7  
   75עמוד 

 

בסיפא, יש לתקן את ההשתתפות העצמית  
 ₪.  250,000דה ע"ס הנקובה ולהעמי

 הבקשה נדחית.  

סעיף     .29
97.3.9  

 76עמוד 

בסוף השורה הראשונה, יש להחליף את  
 המילה "שתימסר", במילה "שתישלח". 

בסוף השורה השנייה, יש לגרוע את  
 המילה "לפחות". 

 

 הבקשה מאושרת. 



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע  מסמך זה מהווה
 

 תשובה שאלה  סעיף  עמוד מס"ד

סעיף     .30
97.3.10  

 76עמוד 

בסוף השורה, לאחר המילים "בפוליסות  
את המילים "אולם    מבוטל", יש להוסיף

אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות  
 המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק". 

 הבקשה מאושרת. 

סעיף      .31
97.3.12  

 76עמוד 

בשורה הראשונה והשנייה, יש להחליף את  
המילים "לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי  

פוליסות ביט התקפות במועד התחלת  
אי מגדל  הביטוח", במילים "הינו על פי תנ

 ". 2016ביט 

 הבקשה נדחית  

סעיף     .32
97.3.13  

   76עמוד 

בשורה הראשונה, לאחר המילים  א. 
"להמציא את", יש להחליף את המילה  

"פוליסות", במילים "החלקים 
 הרלוונטיים בפוליסות". 

בסיפא, לאחר המילים "שתדרוש  ב. 
המועצה", יש להוסיף את המילים  

 "בהתאם להוראות הסכם זה". 

 שה נדחית.  הבק .א

 הבקשה מאושרת.   .ב

 

  97.4סעיף    .33
 76עמוד 

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

 הבקשה מאושרת.  

  97.6סעיף    .34
 76עמוד 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה  
"הספק", יש לגרוע את המילה "לבדו".  

בהמשך השורה, לאחר המילים "כלפי  
מילים  המועצה", יש להוסיף את ה 

 "בשיעור חבותו החוקית". 

בסיפא, לאחר המילים "עם ההתקשרות",  
יש להוסיף את המילים "אולם הפטור  

 כאמור לעיל לא יחול כלפי מזיק בזדון". 

 כל הבקשות בסעיף זה מאושרות.

עמוד    .35
76 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה     97.7סעיף 
"הספק", יש לגרוע את המילה "לבדו",  

לאחר המילים "יהיה אחראי",  בהמשך, 
יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו  

 החוקית". 

בשורה השנייה, לאחר המילים "קבלנים  
מבצעי עבודות", יש להוסיף את המילה  

 "מטעמו". 

בתחילת השורה החמישית, לאחר המילים  
"הקבועה בפוליסות", יש להוסיף את  

המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו  
 פק". החוקית של הס

 כל הבקשות בסעיף זה מאושרות.

 

עמוד    .36
76 

סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם    98סעיף 
מעסיקים קבלני משנה לצורך מתן  

השירותים. במקרה כזה, עליכם לוודא כי  
ברשותם כיסוי ביטוחי שאינו נופל  

מהנדרש מכם. האחריות בגינם תחול  
 עליכם. 

 הבקשה נדחית.  

 

עמוד    .37
84 

סעיף  
ביטוח צד  

', אישור  ג
קיום  

 ביטוחים  

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לגרוע קוד  
318 . 

 הבקשה מאושרת.  



 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע  מסמך זה מהווה
 

 

 

   -טבלת נתונים 

 

 שנה 
כמות דוחות חנייה  

 גבייה כללית  ופיקוח 

2017 89  ₪500 

2018 349  ₪55,067 

2019 414  ₪107,328 

2020 1042  ₪335,684 

   

 
 סה'כ דוחות שנה  דוח

 366 2019 חניה 

 967 2020 חניה 

 692 2021 חניה 

 63 2019 פיקוח כללי 

 82 2020 פיקוח כללי 

 50 2021 פיקוח כללי 

 128 2019 מנהלי 

 127 2020 מנהלי 

 69 2021 מנהלי 

   

 
   הוצאות אכיפה שנה 

2019 ----  
2020  ₪2,603  
2021  ₪5,313  
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