הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
טלפון  04-6661151פקס 04-6661163
ת"ד  ,7777חריש 3786100

ח' טבת ,תשע"ט
 16דצמבר2018 ,

הנדון :הבהרות ותשובות לשאלות
מכרז  8-2018מערכת מידע לניהול ועדה
הבהרה:
 .1שינוי מועד סגירת תיבת המכרזים (סעיפים 5 :בעמ'  2ו 10.2-בעמ'  )9כדלקמן :ההצעות
תוגשנה עד ליום ג' ,י"ז בטבת תשע"ט 25 ,בדצמבר  2018בשעה  12:00בצהריים.
מס'

נושא

עמוד

מספר
סעיף

תשובת הוועדה

שאלה (כלשונה)

1

מועד
הגשת
המכרז

9

10.2

לאור משך הזמן הקצר בין מועד
פרסום המכרז ,מועד הגשת
השאלות ומועד הגשת המכרז
 18/12/2018ועל מנת שנוכל
להיערך להגשת מענה איכותי
נבקש לדחות את מועד הגשת
המכרז בשבועיים.

להלן המועדים
החדשים (בחוברת
המכרז :סעיף  5בעמ'
 ,2סעיף  10.2בעמ' :)9
ההצעות תוגשנה עד
ליום ג' ,י"ז בטבת
תשע"ט 25 ,בדצמבר
 2018בשעה 12:00
בצהריים.

2

מערכת
כספית

26

8.1

נבקש לדעת האם התשלומים
מנוהלים במערכת הקיימת
בוועדה או במערכת הגביה
הקיימת ברשות המקומית.

בוועדה

3

ערבות
ביצוע

31

4

מועד תוקף הערבות הביצוע
המופיע במסמכי הינו ,31/3/2019
יש לעדכן את התאריך למועד
סיום ההסכם.

תוקף הערבות
הבנקאית (נספח ה',
סעיף  4בעמ' )30
תישאר בתוקף עד
ליום  31/12/2019ולא
כפי שנכתב.

4

מפרט
טכני -
דרישות
כלליות

39

13

נבקש להסיר את הדרישה
מדרישות המכרז ,דרישה זו
רלוונטית למערכת .GIS

הסעיף מבוטל ,מס"ד
לדרישה  13בעמ' 39
"המערכות תקבלנה
עדכונים ותייצאנה
נתונים בתבניות
 GMLו."KML-

5

מפרט
טכני -
מערכת
ניהול
ועדה

42

4

נבקש לדעת איזו מערכות בנושא
ניהול מסמכים ,ניהול תקציב
הוועדה ותחזית תזרים מיושמות
בוועדה.

מערכת פיננסית
חשבשבת ,כיום אין
מע' לניהול מסמכים

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת

עמ' 1

www.harishpl.org

הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש
טלפון  04-6661151פקס 04-6661163
ת"ד  ,7777חריש 3786100

ח' טבת ,תשע"ט
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מס'

נושא

עמוד

מספר
סעיף

שאלה (כלשונה)

תשובת הוועדה

6

מפרט
טכני -
מערכת
ניהול
ועדה

42

6

נבקש לדעת איזו מערכת לבקרה
תקציבית וכלי בקרה לניהול
פרויקטים מיושמת בוועדה.

מערכת פיננסית
חשבשבת ,כיום אין
מע' לניהול פרויקטים

7

מפרט
טכני -
מערכת
ניהול
ועדה

42

9

מצוין בסעיף כי הספק יהיה
אחראי על עדכון הגושים
והחלקות בכל המערכות.

הסעיף ישונה
כדלקמן :ימחקו
המילים "לעדכון ...
בכל המערכות" וירשם
"להתריע על תיקים
בהם חל שינוי בנתוני
המקרקעין".

8

מפרט
טכני -
מערכת
ניהול
ועדה

42

2

מבחינה מקצועית לא ניתן לבצע
עדכון אוטומאטי של נתוני
קדסטר ללא בדיקה של מפת
המדידה.
יתכנו מצבים בהם חלקה גדולה
מתחלקת למספר רב של חלקות
ומגרשים ועדכון אוטומאטי
יגרום לעדכון שגוי של הנתונים
במערכת.
נבקש להסיר את הדרישה כי
"הספק יהיה אחראי לעדכון
הגושים והחלקות בתיקים בכל
המערכת" ל – "הספק יהיה
אחראי להתריע על תיקים בהם
חל שינוי בנתוניה מקרקעין לאחר
עדכון קדסטר".
ניהול התכנון – נבקש לדעת איזו
מערכת לניהול פרויקטים
מיושמת במערכת הפיננסית.

כיום בוועדה אין מע'
לניהול פרויקטים.

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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תשובת הוועדה

שאלה (כלשונה)

מס'

נושא

עמוד

מספר
סעיף

9

מפרט
טכני –
מערכת
לניהול
ועדה

47

3

להסיר את הדרישה לאספקת הדרישה להסרה
מאושרת ,הסעיף
מודול .OCR
מבוטל.
מודול זה הינו מודול יעודי
למערכות לניהול מסמכים.

10

מפרט
טכני –
מערכת
לניהול
ועדה

48

4

ממשקים  -נבקש לדעת איזו כיום בוועדה אין מע'
מערכת משפטית מיושמת בוועדה .משפטית.

11

הצעת
מחיר

62

2

אתר הנדסי  -המחיר נמוך באופן
משמעותי מהמחירים המקובלים
בוועדות מקומיות בעיקר לאור
העובדה כי האתר כולל הצעה של
מסמכים וקבצים.

מחיר המינימום לאתר
ההנדסי יעודכן ל-
 ₪ 1,287לחודש כולל
מע"מ ומחיר
המקסימום יעודכן ל-
 ₪ 1,521לחודש כולל
מע"מ.

12

הצעת
מחיר

62

1

מערכת לניהול יעודי קרקע א.נ -
המחירים נמוכים באופן
משמעותי מהמחירים המקובלים
בוועדות מקומיות ,נבקש להעלות
את מחיר המערכת.

מחיר המינימום
למערכת לניהול ייעודי
קרקע יעודכן ל1,404-
 ₪לחודש כולל מע"מ
ומחיר המקסימום
יעודכן ל₪ 1,638-
לחודש כולל מע"מ.

13

הצעת
מחיר

62

2

מערכת לניהול נכסים  -המחירים
נמוכים באופן משמעותי
מהמחירים המקובלים בוועדות
מקומיות ,נבקש להעלות את
מחיר המערכת.

מחיר המינימום
לערכת לניהול נכסים
יעודכן ל₪ 1,112-
לחודש כולל מע"מ
ומחיר המקסימום
יעודכן ל₪ 1,404-
לחודש כולל מע"מ.

14

הצעת
מחיר

62

4

מודול תשלומים באתר ההנדסי -
המחירים נמוכים באופן
משמעותי מהמחירים המקובלים

מחיר המינימום
למודול תשלומים
יעודכן ל₪ 351-

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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עמוד

מספר
סעיף

מס'

נושא

15

הצעת
מחיר

63

2

16

נספח
ביטוח

32

שאלה (כלשונה)

תשובת הוועדה

בוועדות מקומיות ,נבקש להעלות
את מחיר המערכת.

לחודש כולל מע"מ
ומחיר המקסימום
יעודכן ל ₪585-לחודש
כולל מע"מ.

עדכון מאגרי מידע – עובד
מקצועי לעדכון ספר הנכסים

מחיר המינימום
לעובד מקצועי לעדכון
ספר הנכסים יעודכן
ל ₪ 211-לשעה כולל
מע"מ ומחיר
המקסימום כמפורט
בחוברת המכרז.

במסגרת המענה למכרז איננו
מעסיקים קבלני משנה וכל
השירותים ניתנים ע"י עובדי
שדגכהבכראעיעאטעכוו בלבד.

ניתן לצרף הצהרה
חתומה כדין בדבר אי-
העסקת קבלנים,
קבלני משנה
ועובדיהם ,במסגרת
מכרז זה .במידה
ותצורף הצהרה
כאמור יהיה רשאי
המציע שלא להרחיב
כיסוי הביטוח
כמפורט בסעיף 1.3
ובסעיף  2.5בנספח ו'.

נבקש להעלות את המחירים
בהתאם למחירים הנהוגים
בתחום.

נבקש להשמיט את המילים
"קבלני משנה ועובדיהם" או
לחלופין להוסיף טופס הצהרה
לכך שאיננו מעסיקים קבלני
משנה במסגרת מכרז זה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר ועל המציע לחתום באמצעות מורשי החתימה +
חותמת על כל דף במסמך זה ולצרפם להצעה.
אישור המציע:
שם המציע (מוסד/תאגיד)____________________ :
חותמת המציע____________________ :
חתימת מורשה החתימה של המציע____________________ :

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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