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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.
 .2תוקף הערבות הבנקאית (נספח ה' ,סעיף  4בעמ'  )30תישאר בתוקף עד ליום 31/12/2019
ולא כפי שנכתב.
מספר
סידורי

סעיף

עמוד

פירוט השאלה (כלשונה)

5.1

5

.2

12

70

.3

12

70

.4

2

72

5

5.1

5

שימו לב כי כנראה נפלה טעות סופר בסעיף  5.1יש להחליף המילים
"משתי רשויות" ב"מלפחות רשות
בדרישת אישורים והמלצות
אחת".
להוכחת הניסיון .בתנאי סף 4.1
נדרש ניסיון בוועדה אחת ,סעיף 5.1
דורש אישורים משתי רשויות.
נבקש להבהיר שלהוכחת עמידה
בתנאי סף  4.1יידרשו אישורים
בהתאם לתנאי הסף ,מוועדה אחת.
כן ,כל הכמויות בטבלה הן לקליטה.
האם כל הכמויות בטבלה הן
לקליטה? באם לאו  -כמה נקלטו
כבר ותידרש הסבתם?
לא תהיה קליטה של בקשות להיתר
האם תידרש קליטה של בקשות
להיתר ותיקי פיקוח? בטופס הצעת או לפיקוח .המערכת של הספק
מחיר לא נמצא מחיר לקליטה .לפי תקבל נתונים מהמערכת לניהול
ועדה (ומערכות אחרות) לצורך
איזה מחיר תתבצע קליטה ,באם
הצגתם במערכת הגיאוגרפית.
תידרש?
הוועדה רשאית לבחור באיזה שיטה
לא ברור לפי איזה מחיר תבוצע
קליטת תב"ע – לפי סעיף  2או סעיף היא תעבוד לפי טבלה  2או לפי
טבלה .5
( 5שורה  )1בעמוד  .73שניהם
מדברים על קליטת תכנית בניין
עיר.
בסעיף  5.1ניתן להוסיף אישורים
אנו מבקשים להציג להוכחת תנאי
והמלצות מעת יו"ר הוועדה או
הסף אישור מאת יו"ר הוועדה או
מנהל המערכת.
מנהל המערכת מטעם העירייה.

.1

סעיף

מספר
סידורי
נספח 4
1
הדרכה
והטמעה

תשובת הועדה

שאלה (כלשונה)

תשובת הועדה

הספק נדרש לתת  80שעות הדרכה
על חשבונו בהתאם לתכנית
ההטמעה וההדרכה .במידה וסיים
את מלאכתו רשום כי הלקוח
רשאי להמיר שעות אלו בשעות
עבודה נוספות.
נבקש הבהרה כי השעות יועמדו
אך ורק לצורך הדרכה ולא לצורך

אין שינוי בסעיף

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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2

חלק ג' -
הצעת המחיר
 .1מערכת
לניהול מידע
גיאוגרפי –
סעיף מס' 4

מס"ד

עמ' סעיף

1

9

10.2

2

13

3.3.4

3

17

8.1

ביצוע עבודות שונות במסגרת בנק
שעות.
יש לתת מחיר חודשי עבור מודול
קליטת נתונים ללא רישיון
לתוכנת מדף( ,ערכה לקליטת
נתונים) .מרבית קליטת הנתונים
למערכת נעשית בטכנולוגיית
 ESRIבתוכנות עם רישיון ,האם
הכוונה לספק תוכנת מדף שכזו?
נבקש הבהרה בעניין.
נוסח הסעיף נוסח השאלה
(כלשונה)
"את ההצעות נבקש דחייה למועד
הגשת המכרז לאור
יש להגיש
לוח הזמנים הצפוף
ידנית בלבד
בין מועד הגשת
במעטפה
שאלות ההבהרה
סגורה"...
ומועד הגשת המכרז.
נבקש להוסיף בכפוף
"צד ב' יסב
לקבלת בסיס
את
הנתונים כדבעי
הנתונים....
ובפורמט מקובל
תוך  30יום
בתחום.
מיום קבלת
הוראת
ההתקנה
מהמנהל".
"בכל תקופת בתחילת השורה
השנייה ,נבקש לגרוע
ההסכם
ומבלי לגרוע את המילה "לבדו".
בסוף השורה ,נבקש
מאחריותו
של הספק על לגרוע את המילים
"מכל סיבה שהיא".
פי חוזה זה
בהמשך ,לאחר
ועל פי דין,
המילים "יהיה
הספק לבדו
יהיה אחראי אחראי" ,נבקש
כלפי הוועדה להוסיף את המילים
לכל אבדן" "...בשיעור חבותו
החוקית".
בסוף השורה השנייה,
נבקש לגרוע את
המילים "מכל סיבה
שהיא".

הוועדה תרכוש את הרישיון
לתוכנת  Autocadאו .ArcGIS

תשובת הועדה
להלן המועדים החדשים
(בחוברת המכרז :סעיף  5בעמ'
 2וסעיף  10.2בעמ' :)9
ההצעות תוגשנה עד ליום ג',
י"ז בטבת תשע"ט 25 ,בדצמבר
 2018בשעה  12:00בצהריים.
בסעיף  3.3.4לאחר המילה
"מהמנהל" יתווסף "בכפוף
לקבלת בסיס הנתונים".

אין שינוי בסעיף

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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4

18

8.3

5

18

9.1

6

18

9.2

7

18

9.3

8

18

9.4

9

18

9.5

"הספק ו/או בשורה הראשונה,
נבקש להחליף את
מי מטעמו
יהיו אחראים המילים "בגין כל
פגיעה" ,במילים "בגין
וישפו את
הוועדה בגין פגיעה".
כל פגיעה או
נזק"...
בסיפא ,לאחר המילים
"...כל אדם
"ולציוד כאמור",
בשירות
הוועדה מכל נבקש להוסיף את
אחריות לכל המילים "אולם הפטור
כאמור לעיל לא יחול
אובדן ו/או
כלפי מי שגרם לנזק
נזק לציוד
בזדון".
ולציוד
כאמור".
"צד ב' יהיה בשורה הראשונה,
אחראי כלפי לאחר המילים "צד ב'
יהיה אחראי" ,נבקש
הוועדה לכל
להוסיף את המילים
נזק ו/או
"בשיעור חבותו
אובדן אשר
החוקית".
ייגרמו
לגוף"...
"צד ב' יהיה בשורה הראשונה,
אחראי כלפי לאחר המילים "כלפי
הוועדה" ,נבקש
הוועדה לכל
להוסיף את המילים
אובדן ו/או
"בשיעור חבותו
נזק מכל
החוקית".
סוג"...
" ...ומתחייב בשורה השנייה ,לאחר
המילים "ו/או את
לשפות את
הוועדה ו/או עובדיה" ,נבקש
להוסיף את המילים
עובדיה בגין
"כפוף להוכחת חבותו
ל אחריות
והיקפה".
שתוטל
בסיפא ,לאחר המילים
עליהם"...
"להתגונן מפניה",
נבקש להוסיף את
המילים "אולם הפטור
כאמור לעיל לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק
בזדון".
בסיפא ,לאחר המילים
"...מחמת
"כאמור לעיל" ,נבקש
מעשה או
להוסיף את המילים
מחדל שהם
"ובלבד ששלחה לספק
באחריותו
של הספק

אין שינוי בסעיף

בסיפא סעיף  9.1יתווסף
"הפטור מאחריות לא יחול
כלפי מי שגרם נזק בזדון".

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף למעט,
"הפטור מאחריות לא יחול
כלפי מי שגרם נזק בזדון".

אין שינוי בסעיף .ההודעה
תינתן בעת אישור חשבון
לתשלום.

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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19
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19

10.8
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10.9

13

20

12.2

14
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1.1

כאמור
לעיל"...

הודעה בכתב של 14
יום מראש".

"הספק"
מתחייב
להמציא
ל"ועדה"
אישור חדש,
לפחות 15
יום לפני תום
תוקפו"...
"...לא יהא
בכך כדי
לצמצם את
אחריותו של
הספק על פי
הסכם זה או
על פי דין".
"הספק
יישא ,בכל
מקרה,
בסכום
ההשתתפות
העצמית החל
בביטוח וכן
יישא בכל
נזק"...
"הוועדה
תהיה רשאית
לקזז את
הסכומים
הנ"ל לפי
שיקול דעתה
וללא מתן
הודעה
מראש"...

בשורה התשיעית,
לאחר המילים "אישור
חדש" ,נבקש לגרוע
את המילה "לפחות".

אין שינוי בסעיף

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

אין שינוי בסעיף

בשורה הראשונה,
לאחר המילים
"ההשתתפות העצמית
החל" ,נבקש להחליף
את המילה "בביטוח",
במילה "בביטוחיו".

אין שינוי בסעיף

בסוף השורה
הראשונה ,נבקש
לגרוע את המילים
"וללא מתן הודעה
מראש".
בסוף השורה השנייה,
לאחר המילים "מצד
ב'" ,נבקש להוסיף את
המילים "ובלבד
ששלחה לספק הודעה
בכתב של  14יום
מראש".
בתחילת השורה,
"כלפי
נבקש להחליף את
עובדיה בכל
תחומי מדינת המילים "כלפי
עובדים" ,במילים
ישראל
"כלפי עובדיו".
והשטחים
המוחזקים".

אין שינוי בסעיף

בסעיף  1.1המילה "עובדיה"
תוחלף במילה "עובדיו".

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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15

32

1.2

"גבולות
האחריות לא
יפחתו מסך
של "...

16

32

2.2

17

32

2.3

"גבולות
האחריות של
יפחתו מסך
של
4,000,000
"...₪
"בפוליסה
ייכלל סעיף
אחריות
צולבת"...

18

32

3

כותרת:
"ביטוח
אחריות
מקצועית"

19

32

3.2

20

33

3.3

"גבול
האחריות
למקרה
ולתקופה לא
יפחת מ
2,000,000
"₪
"הכיסוי על
פי הפוליסה
יורחב לכלול
סעיף אחריות
צולבת".

21

33

4

"ביטוח כל
הציוד,
המתקנים,
וכל רכוש
אחר של

לאחר המילים
"גבולות האחריות",
נבקש להחליף את
המילים "לא יפחתו
מסך של" ,במילה
"הינם".
לאחר המילים
"גבולות האחריות",
נבקש להחליף את
המילים "שלא יפחתן
מסך של" ,במילה
"הינם".
בסוף השורה ,לאחר
המילים " CROSS
 ,"LIABILITYנבקש
להוסיף את המילים
"היה והוועדה תיתבע
בשל מעשי ו/או מחדלי
הקבלן".
בכותרת ,לאחר
המילים "ביטוח
אחריות מקצועית",
נבקש להוסיף את
המילים "משולב עם
חבות המוצר".
בהתאם ,נבקש לתקן
את גבול האחריות
הנקוב ,ולהעמידו ע"ס
 ₪ 4,000,000למקרה
ולתקופת ביטוח.
בסוף השורה ,לאחר
המילים "סעיף
אחריות צולבת",
נבקש להוסיף את
המילים "היה
והוועדה תיתבע בשל
מעשי ו/או מחדלי
הקבלן ו/או עובדיו".
בסיפא ,לאחר המילים
"ובמלוא ערכם",
נבקש להוסיף את
המילים "כנקוב
ברשימת הפוליסה".

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

כותרת סעיף  3תשונה ל:
"ביטוח אחריות מקצועית
משולב עם חבות המוצר".

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת
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הקבלן אשר
יובא"...
22

33

5.1

23

33

5.3

24

33

5.4

25

33

5.6

26

71

"לשם
המבוטח
יתווסף
מבוטח נוסף,
שמה של
הוועדה
המיוחדת"
"ויתר
המבוטח על
כל זכות
שיבוב,
תביעה,
השתתפות או
חזרה,
הוועדה
המיוחדת...
"הקבלן יהיה
אחראי
בלעדית כלפי
המבטח
לתשלום דמי
ביטוח"...
"תנאי
הכיסוי של
הפוליסות,
חבות
מעבידים
ואחריות
כלפי צד
שלישי"...
הצעת מחיר

בסוף השורה ,לאחר
המילים "הוועדה
המיוחדת" ,נבקש
להוסיף את המילים
"היה ותיתבע בשל
מעשי ו/או מחדלי
הקבלן ו/או עובדיו".
בשורה הראשונה,
לאחר המילים "ויתור
המבטח על" ,נבקש
לגרוע את המילה
"כל".

בסוף השורה
הראשונה ,לאחר
המילים "עבור כל
הפוליסות" ,נבקש
להוסיף את המילה
"שברשותו".
בסיפא ,נבקש להחליף
את המילים
"כמופיעות בנוסח
נספח ז'" ,במילים
"ביט  2016של איילון
חברה לביטוח".
נבקש הבהרה אם
בהתאם לדרישות
המכרז מתבקשות
מערכות GIS
פונקציונאליות לניהול
כל אחד מהתחומים
המפורטים :תשתיות,
ניהול נכסי ציבור,
ייעודי קרקע וכ'ו ,או
לחלופין מערכת GIS
אחת לניהול שכבות
המידע הנ"ל.

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף

אין שינוי בסעיף
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חתימה וחותמת
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75

מס'
.1

עמוד
2

.2

5

.3

6

.4

6

ניהול המצגת

נבקש פירוט מי
עתידים להיות הצוות
הצופה במצגת מטעם
הרשות וכן מה רכיב
המצגת בשקלול ניקוד
האיכות.

סעיף שאלה (כלשונה)
נבקש כי בין מועד קבלת תשובות
5
ההבהרה למועד הגשת ההצעה יינתן
לפחות שבעה ימי עבודה.
נבקש אישורכם להצגת מכתבי המלצה
5.1
שניתנו מלקוחות קיימים להם
מסופקים שירותים בתחומי המכרז
יחיעטאכךרמסלי ואושרו בששת
החודשים שקדמו להגשת מכרז זה.
לצורך התחייבות הספק לביצוע כל
6.3
שלבי הסבת הנתונים ,ולאור העובדה
כי היכולת לשלוף נתונים מהמערכות
של הספק הנוכחי הנה של הספק
הנוכחי שכן לו הידע כיצד נשמרים
הנתונים ומה מבנה הנתונים
נבקש:
א .כי הועדה תהא אחראית להעברת
הנתונים מהמערכות הקיימות
לספק הזוכה בפורמט  GISמקובל
.
ב .אישורכם כי כוונתכם "ויטייב
אותם" הנה להכנת הנתונים
לתצוגה במערכת המוצעת.
נבקש,
6.4
א .המועצה תעביר אפיון של כל
ממשק מבוקש ,לכל מערכת
מבוקשת לאור משמעות שעות
עבודה ופיתוח הנדרשים .
לחילופין,
ב .תוחרג עלות הממשקים מתכולת
המכרז עד לקבלת אפיון הממשק
המבוקש לכל מערכת ומערכת.

הצופים במצגת יהיו חברי
ועדת המכרזים ,היועץ
המקצועי ועובדים של הוועדה.
יתכן שיתווספו צופים נוספים.
רכיב המצגת בא לידי ביטוי
בכל אחת מהקטגוריות של
ניקוד האיכות.
תשובת הועדה
ראו הבהרה בעמ' הראשון
במסמך זה.
בסעיף  5.1בנוסף לאמור
בסעיף ניתן להציג אישורים
והמלצות מלקוחות ,בהתאם
לתנאים שנרשמו בסעיף.
הוועדה תדאג להשיג את
הנתונים מהספק הנוכחי או
לחילופין הוועדה תדאג
שהמערכות של הספק הנוכחי
תאפשר ייצוא של הנתונים
מהמערכת הנוכחית ,כך
שהזכיין במכרז יוכל להוריד
בעצמו את הנתונים.

אין שנוי בסעיף
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.5

עמוד
13

.6

14

.7

14

סעיף שאלה (כלשונה)
 3.3.4נבקש כי ,
הועדה תהא אחראית להעברת
הנתונים ממערכות הספק הקיים
הנדרשים להסבה ,וימי העבודה יחלו
ממועד זה .
הספרה  30תעודכן ל 60-ימי עבודה
לאור היקף העבודה הצפוי.
נבקש כי
3.4
א .המילים" :לפי בקשת הועדה "
יוחלפו במילים ":עם מסירת
המיידע לצד ב' "
ב .שורה שלישית  -נבקש לאחר
המילה "עשרה ",יתוסף ":ימי
עבודה".
ג .שורה רביעית  -נבקש כי המילה:
"ימים" תעודכן לימי עבודה .
ד .נבקש כי לו"ז בדבר תוכנית גדולה
יעודכנו בהתאם לביצוע בפועל שכן
על בסיס המידע הקיים לא ניתן
לכמת את ימי העבודה הנדרשים .
נבקש כי הסעיף ימחק ,לא סביר
3.9
שהספק יותר על זכויות המגיעות לו על
פי דין ,לחילופין יקבע גורם מקצועי
מוסכם לבירור המחלוקות.

.8

18

9.5

.9

28

2

נבקש ,לאחר המילה "לקזז" ,יתוסף
":על פי דין ובמתן הודעה כתובה טרם
הקיזוז וזמן סביר להתגונן.
לאור העובדה כי מסמכי המכרז הורדו
מהאתר נבקש כי הסעיף ימחק .

.10

34

2

.11

80
81

טבל
אות
3 4-

.12

86

3

נבקש לאחר המילים ":הנני מצהיר"
יתוסף ":למיטיב הידיעה".
נבקש כי סכומי הפיצוי יקבע ובהתאם
לנזק ישיר מוכח ,ובכול מקרה לא יעלו
על סך התמורה ששולמה לספק בפועל
..
נבקש כי הסעיף יימחק  ,שכן מדובר
במידע המהווה סוד מקצועי של הספק.

תשובת הועדה
אין שנוי בסעיף

בסעיף :3.4
א .יש להוסיף לאחר
המילים" :לפי בקשת
הוועדה" את המילים:
ועם מסירת המידע לצד
ב'".
ב .יש להוסיף לאחר המילה
"עשרה" את המילים:
"ימי עבודה".
ג .המילה "ימים" תשונה ל:
"ימי עבודה".
ד .אין שינוי בסעיף
בסיפא סעיף  3.9יתווסף" :אין
באמור כדי למנוע מצד ב'
לפנות לערכאות שיפוטיות,
אולם ,עליו יהיה הנטל להוכיח
ולשכנע שהחלטת המנהל אינה
נכונה" .אין שינוי בשאר
הסעיף
אין שינוי בסעיף
בסעיף  2ימחקו המילים
"קיבלנו  ...וכי" .אין שינוי
בשאר הסעיף
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף

בסעיף  3יש למחוק את המילה
"האלגוריתמים.",
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מס' סעיף
סד'
פרק א'  -מנהלה
נבקש דחייה במועד ההגשה בשבועיים ימים
10.2
.1
מיום קבלת תשובות לשאלות ההבהרה וזאת
בכדי לתת מענה מיטבי ואיכותי

תשובת הועדה

להלן המועדים החדשים (בחוברת
המכרז :סעיף  5בעמ'  2וסעיף 10.2
בעמ'  :)9ההצעות תוגשנה עד ליום ג',
י"ז בטבת תשע"ט 25 ,בדצמבר 2018
בשעה  12:00בצהריים.
נבקש את אישורכם כי כל עמוד בהצעה כולל הסעיף  10.3בעמ'  9ישונה כדלקמן
10.3
.2
הסכם ונספחיו יישא חותמת רשמית של המציע ובמקום המילים "וחתימה מלאה"
וחתימת ראשי תיבות מורשה החתימה  ,בנוסף ירשם "וחתימת ראשי תיבות מורשה
החתימה".
חתימה מלאה כדין תיחתם בנספחים
הרלוונטיים ובמקומות שבהם צוין חתימה .
אישורכם כי החוברת הנוספת שתצורף (להלן סעיף  10.4בעמ'  ,9האישורים
10.4
.3
אישורים ומסמכים נוספים ) תחתם בחותמת והמסמכים הנוספים יחתמו בחותמת
המציע וחתימת ראשי תיבות מורשה החתימה המציע וראשי תיבות מורשה
החתימה.
נבקש לקבל את נספח  1היות ולא צורף למסמכי נספח  1מופיע במסמכי המכרז
11
.4
בעמודים .74-75
המכרז
פרק ב' – הסכם בין הוועדה לבין המציע
סעיף  2.5בעמ'  ,12אין שינוי בסעיף
נבקש למחוק את הסעיף ,המאפשר לוועדה
2.5
.5
לצאת מההסכם מטעמי נוחות וללא כל
סיבה/הפרה ,שכן הזוכה משקיע משאבים
אדירים בביצוע ההסכם ומגיש את הצעתו על
בסיס ההנחה שיבצעו לאורך תקופה ויחזיר את
כל ההשקעה בו .לחילופין ,יש לקבוע מנגנון
פיצוי לפי המועד בו תסיים הועדה את ההסכם
שלא עקב הפרה שלא תוקנה ע"י הזוכה.
סעיף  2.6בעמ'  12וסעיף  19בעמ' ,22
נבקש להבהיר כי בכל ביטול כאמור בסעיף
2.6
.6
תשלם הועדה לזוכה גם הוצאות שהזוכה נשא אין שינוי בסעיפים.
בהן לצורך קיום ההסכם ואינן ניתנות לביטול
(כגון רישיונות שנרכשו עבור הועדה).
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף  19להסכם.
נבקש להחריג מהוראות סעיף זה קניין רוחני סעיף  2.9בעמ'  ,12סעיף  16.2בעמ' 21
2.9
.7
קודם של הספק ,לרבות מידע שהינו ג'נרי ,כללי ,וסעיף  2בעמ'  ,86אין שינוי בסעיפים.
מתודולוגיות ,שיטות עבודה know-how ,וידע הסעיפים מתייחסים לחומרים
אחר אשר היה שייך טרם תחילת ההסכם לספק ,שהופקו לצורך פעילות והעבודה
שנעשתה עבור הוועדה ו/או לכל
ויישאר קניינו הבלעדי של הספק.
הנתונים והמידע הקשורים לוועדה.
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף  16.2להסכם
ולסעיף  2בנספח  – 5סיום ההתקשרות.
נבקש כי כל מחלוקת כאמור בסעיף זה תוכרע בסיפא סעיף  3.9יתווסף" :אין באמור
3.9
.8
כדי למנוע מצד ב' לפנות לערכאות
על ידי גורם מקצועי ניטרלי המוסכם על
שיפוטיות ,אולם ,עליו יהיה הנטל
הצדדים.
להוכיח ולשכנע שהחלטת המנהל
בקשה זו רלוונטית גם לסעיפים  4.1ו17-
אינה נכונה" .סעיף  4.1בעמ'  14וסעיף
להסכם.
 17בעמ'  ,21אין שינוי בסעיפים
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.9

4.1

.10

4.2

.11

4.4.3

.12

5.3

.13

6.1

.14

7.4

.15

7.5

.16

8.1

נבקש למחוק את המילים "ולשביעות רצונו של סעיף  4.1בעמ'  ,14אין שינוי בסעיף
המנהל" שהן קריטריון סובייקטיבי שלא ניתן
למדוד את עמידת הספק בו ,ולהחליפן במילים
"בהתאם להוראות המכרז".
נבקש להבהיר כי לא יהיו בשינויים האלו כדי סעיף  4.2בעמ'  ,14אין שינוי בסעיף
להטיל עלויות נוספות על הספק וכי יינתן לספק
זמן סביר לביצוע השינויים ככל שעליו להיערך
אליהם.
נבקש להסיר את המילים "ללא תוספת תשלום" סעיף  4.4.3בעמ'  ,15אין שינוי בסעיף
ולהוסיף סעיף תמחור בגין עדכוני קדסטר
תקופתיים של מפ"י יובהר כי ביצוע עדכונים
אלו כוללים בחובם שעות עבודה לא מעטות
סעיף  5.3בעמ'  ,16אין שינוי בסעיף
נבקש כי במקרה של תיקון חשבון על ידי
המנהל ,תימסר הודעה בכתב לספק על אודות
התיקון וזה יאשר את נכונותו .ככל שקיימת
מחלוקת כספית בין הצדדים ,רק הסכום
במחלוקת הוא זה שיעוכב תשלומו.
נבקש כי האמור לא יחול על קשיים שלא היו סעיף  6.1בעמ'  ,16אין שינוי בסעיף
ניתנים לצפייה.
נבקש לקבוע חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם סעיף  7.4בעמ' :17
מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,במקום המילים" :כל טענה  ...אם
יוגשו ",ירשם "כל סכום שהוועדה
בכפוף לכך שהוועדה העבירה לספק את
תחויב לשלם בפסק דין חלוט בגין
השליטה הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ
לפשרה ,סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן תביעות שתוגשנה"
ולאחר המילים" :מי מעובדי הספק"
סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה
כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב .יתווסף "ובלבד שניתנה לספק הודעה
בקשה זו רלוונטית גם לסעיפים  ,8.3 ,8.2 ,7.8על הגשת התביעה ושהוועדה לא
הסכימה על פשרה מבלי שקיבלה לכך
 9.4להסכם ,בשינויים המחויבים.
את הסכמת הספק".
אין שינוי בסעיפים 7.8 :בעמ' 8.2 ,17
בעמ'  8.3 ,18בעמ'  18ו 9.4-בעמ' .18
סעיף  7.5בעמ'  ,17אין שינוי בסעיף
נבקש להבהיר כי ביצוע הספק את הוראות
הוועדה ונציגיה משמעו עמידה בהתחייבויותיו
על פי ההסכם ומסמכי המכרז.
סעיף  8.1בעמ'  17-18וסעיף  9.3בעמ'
נבקש לתקן את הסעיף כך שכל צד ישא
 ,18אין שינוי בסעיפים
באחריות על פי דין לנזק גוף ולנזק לרכוש
מוחשי .דהיינו ,כי הספק לא יהא אחראי לנזק
אשר לא ייגרם על ידו ,לרבות נזק שייגרם בגין
מעשה או מחדל של הוועדה או מי מטעמה או
צד ג' כלשהו.
בהתאם לאמור לעיל ,אחרי המילה "אחראי",
נבקש להוסיף "על פי דין".
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף  9.3להסכם.
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.17

8.4

.18

9.1

.19

9.2

.20

9.6
[חדש]

סעיף  8.4בעמ'  ,18אין שינוי בסעיף

נבקש להבהיר כי לספק לא תהא כל חבות או
אחריות בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מ:-
( )1עמידתו של הספק בתכנוני ,במפרטי או
בהוראות הוועדה )2( .שימוש של הספק במידע
טכני או בטכנולוגיה שסופקו על ידי הוועדה)3( .
שינוי מוצר/מערכת על ידי הוועדה או על ידי
צד שלישי )4( .שימוש במוצר/מערכת באופן
האסור על פי המפרט הטכני או על פי דפי
היישום או על פי התיעוד; ( )5שימוש
במוצר/במערכת עם מוצרים שאינם מסופקים
על ידי הספק ,כאשר אלמלא שימוש כזה לא
היה במוצר/במערכת כשלעצמו כדי להפר זכויות
צד ג' ( )6תוכנות קוד פתוח בהן המוצר/המערכת
עושה שימוש.
נבקש להוסיף בסיפא "ככל שלא נבעו ממעשה סעיף  9.1בעמ'  ,18אין שינוי בסעיף
ו/או מחדל של הוועדה ו/או עובדיה ו/או כל
אדם בשירות הוועדה".
סעיף  9.2בעמ'  18ו 8.3 -בעמ'  ,18אין
על פי הסעיף בנוסחו הנוכחי ,הספק אחראי
בנזיקין לנזקים שיגרמו לעובדיו למרות שעל פי שינוי בסעיפים
דין יתכן והמזמין אחראי להם ,למשל בקרות
נזק באתר הוועדה עקב רשלנות הוועדה .זו
אחריות שאינה מוצדקת והיא מטילה על הספק
נטל כלכלי מיותר ,שאינו בר ביטוח ,שעה
שביטוחי הוועדה אמורים לכסות נזקים אלה.
בהתאם לאמור לעיל ,אחרי המילה "אחראי",
נבקש להוסיף "על פי דין".
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף  8.3להסכם
בשינויים המחויבים.
נבקש להוסיף" :על אף האמור בכל מקום אחר הסעיף הנ"ל ,שאינו חלק מחוברת
במכרז ו/או בדין הספק לא יישא באחריות לכל המכרז ,אינו מאושר.
נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם
למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אובדן
הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,עלויות זמן
השבתה .בכל מקרה ,גבול אחריות הספק לפיצוי
בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה סך התמורה
השנתית המגיעה לספק על פי חוזה זה .הגבלת
אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג
שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין
נזיקית ובין אחרת ,אך לא תחול על נזק שייגרם
כתוצאה ממעשה בזדון ,נזק לגוף או נזק לרכוש
מוחשי".
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נבקש כי לוועדה לא תהיה זכות ביטול במקרה סעיף  11.1בעמ'  ,20אין שינוי בסעיף
11.1 .21
של אי ביצוע השירותים בנסיבות של מצב חירום
או כוח עליון –מדובר בנסיבות שאינן בשליטתו
של הספק ואין זה מקובל לבטל חוזה בגין
נסיבות אלו אלא אם כן מדובר בנסיבות
שמונעות את ביצוע השירותים לתקופה ארוכה
וזאת לאחר מתן התראה בכתב.
נבקש כי כל חילוט של הערבות ייעשה רק בתנאי סעיף  11.2בעמ'  20וסעיף  ,20.2אין
11.2 .22
שניתנה לזוכה התראה ואפשרות לתקן בת  14שינוי בסעיפים
ימים לפחות ורק במידה וההפרה לא תוקנה
בזמן האמור .כמו כן ,יש להבהיר כי במקרה
שתמומש הערבות ,הסכום ישקף את הנזק
שנגרם לוועדה בפועל וכי הערבות לא תהווה
פיצוי מוסכם.
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף  20.2להסכם.
נבקש להחריג מחובת הסודיות מידע שנמצא סעיף  14.1בעמ'  ,21סעיף  1בעמ' ,29
14.1 .23
בנחלת הכלל (או הפך להיות בנחלת הכלל שלא סעיף  2בעמ'  ,36אין שינוי בסעיפים
עקב הפרת סודיות ע"י הזוכה); מידע שהיה
מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת
שמירת סודיות; מידע שנמסר לזוכה ע"י צד ג'
ללא חובת סודיות; מידע שחובה לגלות על פי
דין וכן  -מידע שפותח באופן עצמאי על ידי
הזוכה ומידע אשר ייווצר על ידי הזוכה במסגרת
מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי,
כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו
על ידי הוועדה.
בקשה זו רלוונטית לסעיף  1בנספח ד' –
התחייבות לשמירת סודיות המידע ולסעיף 2
בנספח ח' – התחייבות להימנעות מניגוד
עניינים ולשמירה על הסודיות.
נספח ו'  :אישור עריכת ביטוח
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שורה שלישית בחלק העליון -נבקש למחוק את אין שינוי בסעיפים
המילה "בהתאם" ולהוסיף את המילה "בקשר".
האישור והפוליסות הינן בקשר להסכם ולא
בהתאם למכרז.
סעיף  1.1לחבות מעבידים שורה ראשונה -נבקש
להוסיף את המילים "חבות הקבלן" לפני המילה
"כלפי".
סעיף 1.2לחבות מעבידים שורה ראשונה– נבקש
למחוק את המילים "לא יפחת מסך מ" ולהוסיף
במקום "ב ".
סעיף 1.2לחבות מעבידים שורה ראשונה -נבקש
למחוק את המילה "(שנה)".פוליסות הביטוח של
טלדור לתקופה ארוכה משנה .המידה ויידרש
יוגדלו גבולות האחריות.
סעיף  2.2לאחריות צד ג שורה ראשונה -נבקש
למחוק את המילים "לא יפחת מ" ולהוסיף
במקום "ב".
סעיף  2לאחריות צד ג שורה ראשונה -נבקש
למחוק את המילה "(שנה)" .פוליסות הביטוח
של טלדור לתקופה ארוכה משנה .המידה
ויידרש יוגדלו גבולות האחריות.
ביטוח אחריות מקצועית – לאחר המילה
"מקצועית" נבקש להוסיף את המילים
"משולבת חבות מוצר".
סעיף  3.2לביטוח אחריות מקצועית שורה
ראשונה -נבקש למחוק המילים "לא יפחת מ"
ולהוסיף במקום את המילה "בסך"
סעיף  3.3לביטוח אחריות מקצועית -לאחר
המילה "צולבת" אבקש להוסיף את המילים
"למעט ביחס לתביעות הקבלן כלפי הוועדה"
סעיף  3.4לביטוח אחריות מקצועית שורה שניה-
לאחר המילה "מטעמה" נבקש להוסיף את
המילים "והכל בהתאם לתנאי הפוליסה"
סעיף  4לביטוח רכוש שורה שנייה -נבקש למחוק
את המילים "או כל הסיכונים בהתאם למקובל
לגביו " ,כמו כן לאחר המילה "במלוא" נבקש
להוסיף את המילה "כינון" ולאחר המילה
"ערכם" נבקש להוסיף את המילים "למעט
ביחס למלאי".
חלק כללי סעיף  -5.1לאחר המילה "המיוחדת"
נבקש להוסיף את המילים "בכפוף להרחבי
השיפוי לעיל
חלק כללי סעיף  5.2שורה שניה -נבקש למחוק
את המילה "לפחות"

.24

קראתי הבנתי ______________________
חתימה וחותמת

עמ' 13

www.harishpl.org

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

ח' טבת ,תשע"ט
 16דצמבר2018 ,

הנדון :הבהרות ותשובות לשאלות
מכרז  9-2018מערכת מידע גיאוגרפי
חלק כללי סעיף  5.6שורה ראשונה -נבקש
למחוק את המלים "לא יפחתו מהמקובל"
ולרשום במקום "הינם"
חלק כלל סעיף  5.6שורה שניה -נבקש למחוק
את המילים "כמופיעות בנוסח נספח ז" ולהוסיף
במקום "ביט"2012
חלק ב' – המפרט הטכני
נבקש למחוק סעיף זה .לא רלוונטי למערכות סעיף  7בעמ'  ,38הזכיין יתאים את
.1 .25
המסכים במערכת לדרישות הוועדה.
דרישות GIS
כלליות
מס"ד 7
נדרשת הרחבה לפעולת תיוג "כל עצם" ,למה סעיף  26בעמ'  ,39המערכת תאפשר
.1 .26
סימון העצם והצמדת הערות
דרישות הכוונה בתיוג עצמים?
ותזכורות לעצם.
כלליות
מס"ד
26
סעיף  7בעמ'  ,42המערכת תאפשר
נבקש למחוק סעיף זה .אינו רלווטי למערכת
.2 .27
ייבוא וייצוא נתונים למערכות תקציב
המערכת GIS
וניהול פרויקטים.
הגיאוגר
פית
א .כללי
מס"ד 7
סעיף זה כולל דרישה להכללת יישומון לעבודה סעיף  29בעמ'  ,45-46אם הוועדה
.2 .28
תממש סעיף זה היא תשלם לספק 700
המערכת בשטח .בהתאם לכך ,נבקש להוסיף סעיף
( ₪כולל מע"מ) לחודש עבור השימוש
הגיאוגר תמחור עבור דרישה זו.
ביישומון .את היישומון ניתן יהיה
פית
להתקין על מס' מכשירים והתשלום
ב.
יהיה גלובלי ללא קשר למס'
מערכת
המכשירים בהם יותקן היישומון
המיפוי
ולמספר היישומונים.
מס"ד
29
סעיף  3בעמ'  ,50יש למחוק את
 .1נבקש להבהיר כי הדרישה להנגשה אינה
.2 .29
המילים "ונגישות קולית" מהסעיף.
כוללת הנגשת מסמכים סרוקים
המערכת
הדרישה להנגשה אינה כוללת הנגשת
(תשריטים ,תקנונים ,נספחים וכדו')
הגיאוגר
מסמכים סרוקים (תשריטים,
 .2לגבי הדרישה להנגשה קולית -במידה
פית
תקנונים ,נספחים וכד')
והדרישה הינה להוספת מנגנון להקראה
ז .אתר
קולית) דרישה שהינה מעבר לדרישת
אינטרנט
נגישות ברמת  (AAנבקש להסיר דרישה זו.
מס"ד 3
במידה ודרישה זו לא תוסר ,נבקש להוסיף
סעיף תמחור ייעודי לנושא זה כמקובל
בשוק.
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 .6 .30ניהול סעיף זה כולל דרישה להכללת יישומון לעבודה סעיף  11בעמ'  58וסעיף  5בעמ' ,59
אם הוועדה תממש סעיף זה היא
תשתיות בשטח .בהתאם לכך ,נבקש להוסיף סעיף
תשלם לספק ( ₪ 700כולל מע"מ)
מס"ד תמחור עבור דרישה זו.
לחודש עבור השימוש ביישומון .את
+11
היישומון ניתן יהיה להתקין על מס'
תחזוקה
מכשירים והתשלום יהיה גלובלי ללא
מס"ד 5
קשר למס' המכשירים בהם יותקן
היישומון ולמספר היישומונים.
סעיף  12בעמ'  ,62מאחר ומדובר
 .8 .31שעת מהו סדר הגודל של רכיבי השטח הנדרשים
חירום לאיכון על המפה? מה תדירות העדכון הנדרשת בשעת חירום כמות ותדירות
העדכונים יהיו בהתאם לארועים
מס"ד של מיקום המכשיר?
12
 .10 .32שפע מה היא מערכת החינוך? איזו חברה אחראית על סעיף  15בעמ'  ,65מערכת החינוך
במערכת חברת מטרופולינט ,אולם,
ודרישות המערכת? אילו נתונים נדרש להציג?
לוועדה הזכות להחליף את מערכת
שונות
המטרופולינט והספק יתממשק לכל
מס"ד
מערכת מקובלת בשלטון המקומי ללא
15
תמורה .המערכת תציג נתוני מוסדות
ותלמידים.
 .10 .33שפע מה היא מערכת הרווחה? איזו חברה אחראית סעיף  16בעמ'  ,65מערכת הרווחה
במערכת חברת מטרופולינט ,אולם,
ודרישות על המערכת? אילו נתונים נדרש להציג?
לוועדה הזכות להחליף את מערכת
שונות
המטרופולינט והספק יתממשק לכל
מס"ד
מערכת מקובלת בשלטון המקומי ללא
16
תמורה .המערכת תציג נתוני מוסדות
רווחה וקהילה ונתוני מטופלים בשעת
חירום.
סעיף  3בעמ'  ,68לגבי נתונים
כמה זמן לאחור יש לשמור את התיעוד
.11 .34
הקשורים לנושאים :ייעודי קרקע,
אבטחת המבוקש?
תשתיות ,תחזוקה ,ארנונה ,תחבורה
מידע
ותמרור ,תיעוד השנויים ישמר
והתאוש
לצמיתות.
שות
מאסון
מס"ד 3
סעיף  4בעמ'  ,68לגבי נתונים
כמה זמן לאחור יש לשמור את התיעוד
.11 .35
הקשורים לנושאים :ייעודי קרקע,
אבטחת המבוקש?
תשתיות ,תחזוקה ,ארנונה ,תחבורה
מידע
ותמרור ,תיעוד השנויים ישמר
והתאוש
לצמיתות.
שות
מאסון
מס"ד 4
חלק ג' – הצעת המחיר
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.36

.37

.38

.39

נבקש כי במידה והזכיין יבצע קליטה גרפית
בלבד יופחתו המחירים ב 60% -ולא ב70% -
וזאת בהתאם למחירים המוצגים בטבלה
וכמקובל במכרזים מסוג זה מאחר ויחס זמן
העבודה הינו  40%לקליטה הגרפית ו60% -
לקליטה אלפאנומרית.

כוכבית בסיפא טבלה ( 2קליטת
תוכניות בניין עיר) בעמ'  ,72במקום
שיעור  70%יש לרשום .60%

.2
מערכת
אופציונ
לית –
קליטת
תכניות
בניין עיר
נבקש להוסיף סעיף תמחור עבור עדכוני קדסטר טבלה ( 4קליטת נתונים גיאוגרפיים)
.4
מערכת תקופתיים של מפ"י כשיחידת התמחור הינה בעמ'  ,73הספק יהיה זכאי לתשלום
עבור קליטת עדכון קדסטר תקופתי
אופציונ גוש כמקובל במכרזים מסוג זה.
בהתאם למחיר שינקוב בו בשורה 3
לית –
בטבלה ( 4קליטת שכבה אחרת
קליטת
במערכת) בטופס הצעת המחיר .לצורך
נתונים
חישוב התשלום המגיע לספק בגין
גיאוגרפי
עדכון תקופתי ,כל גוש שיעודכן יחשב
ם
כ"שכבה אחרת".
וסעיף
4.4.3
טבלה ( 4קליטת נתונים גיאוגרפיים)
נבקש להוסיף סעיף של התאמת תכניות
.4
מערכת לקדסטר כשיחידת התמחור הינה תכנית וזאת בעמ'  ,73הוספת הסעיף אינה
אופציונ בשל הצורך לבצע פעולה זו בשנים האחרונות מאושרת.
לית – כתוצאה מעדכוני קדסטר המבוצעים ע"י מפ"י
קליטת באופן שוטף.
נתונים
גיאוגרפי
ם
נבקש הבהרה לגבי יחידת העבודה בסעיפים  1ו -סעיפים  1ו 2-בטבלה ( 5קליטת
.5
מערכת  .2האם הכוונה הינה לשעת עבודה כפי שמופיעה נתונים גיאוגרפיים ובקרת איכות)
בעמ'  ,73הכוונה היא לשעת עבודה
אופציונ בכותרת העמודה?
כפי שרשום בכותרת העמודה.
לית –
קליטת
נתונים
גיאוגרפי
ם
ובקרת
איכות
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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