 30מאי 2022
כ"ט אייר תשפ"ב

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי 5/2022
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס' 5/2022
 .1מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה ביחס לקול קורא שבנדון.
הסעיף הרלוונטי
במכרז

שאלה

תשובה  /הבהרה

מידע כללי
למשתתפים
הבקשה נדחית.

סעיף 1.25

נבקש לערוך את השינויים
הבאים (באדום):

סעיף 1.28

מבקשים שהתשלום יהיה עבור כל
רבעון מראש ולא שנתי

הבקשה נדחית.

סעיף 1.4

האם הזוכה נדרש לספק ולהפעיל
עמדות בכל הנקודות המפורטות?

כן.

תוך כמה ימים ממועד קבלת
הודעת זכייה יידרש הזוכה להציב
את הלוקרים?

תחילת הצבת הלוקרים
תתבצע באופן מיידי כאשר
סיום ההצבה יתבצע לא
יאוחר מ 60-יום ממועד
חתימת החוזה.

האם במועד זה יידרש הזוכה
להציב את כל הלוקרים בכל
הנקודות המפורטות?
לדעתנו הניסיון הרלוונטי הוא
ניסיון בהפעלת לוקרים ולא ניסיון
בהפצה ושילוח.

כן.

היה ונגרמו נזקים לרכוש עקב
ההפעלה השוטפת או ביצוע
שינויים והתאמות כאמור לעיל על
ידי המפעיל ו/או מי מטעמו,
המפעיל מתחייב לתקנם תוך פרק
זמן סביר וככל הניתן בתוך ולא
יאוחר מ24 -שעות 2 .ימי עסקים
ממועד קבלת דרישה בכתב על ידי
החברה .היה והמפעיל לא תיקן
את הנזקים כאמור ,החברה תהיה
רשאית לתקן את הנזק על חשבונה
ולתבוע מהמפעיל את העלויות
שנגרמו לה בתוספת 20.%

סעיף  3.2לתנאי
הסף

החברה אינה שוללת קיומו
של ניסיון בהפעלת לוקרים

נבקש לשנות את תנאי הסף.

כחלופה לדרישת הניסיון
הנוכחית.
אולם ,מציע בעל ניסיון בשני
תחומים אלה יהיה זכאי
לקבלת ניקוד עודף בפרק
האיכות (התרשמות כללית).
על כן ,תנאי הסף והמועדים
יעודכנו והודעה רשמית
תפורסם בעיתונות.
נא להתעדכן באתר החברה.
לאחר חשיבה מחודשת,
הוחלט להפחית את הדרישה
ל 5-מיליון ש"ח.

סעיף  3.3לתנאי
הסף

דרישה לקיומו של מחזור כספי
שנתי בסך  50מיליון ש"ח היא
דרישה גבוהה ,על כן נבקש
להפחיתה.

ערבות בנקאית
להצעה

נבקש להפחית את סכום הערבות.

הבקשה נדחית.

כללי

מהו גודל העמדה?

גודל מקסימלי:

כללי

 4מ' (גובה) *  3מ' (רוחב) * 1
מ' (עומק)
דמי שימוש מינימליים – נבקש לאחר חשיבה מחודשת,
להפחית את דמי השימוש כך שיהיו הוחלט להפחית את דמי
תואמים את המקובל במכרזי השימוש המינימליים ל200 :
ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.
רשויות אחרים שפורסמו

על כן ,תנאי הסף והמועדים
יעודכנו והודעה רשמית
תפורסם בעיתונות.
נא להתעדכן באתר החברה.

הסכם
1.51

במהלך ביצוע כל השירותים ו/או הבקשה נדחית.
השימוש המפעיל ינקוט בכל
האמצעים הדרושים הסבירים
בכדי לשמור על תנאי בטיחות...

1.61

הבקשה נדחית.

מבקשים להוסיף בסוף הפסקה:
האמור כפוף לכל שכל דרישה ו/או
תביעה כאמור נמסרה למפעיל על
ידי החברה עם קבלתה וניתנה לה
האפשרות להתגונן מפניה .החברה
לא תתפשר בכל דרישה ו/או
תביעה כאמור ללא קבלת הסכמת
המפעיל.

1.64

1.65

הבקשות נדחות.

המפעיל אחראי כלפי החברה ו/או
העירייה ו/או רמ"י לכל נזק גוף ו/או
נזק ישיר לרכוש ו/או אובדן ו/או
הפסד העלולים להיגרם להם...
 ...לרבות לכל נזק ישיר ו/או אובדן הבקשות נדחות.
שיגרם לרכוש פרטי או ציבורי ו/או
תשתיות והוא פוטר את החברה
מכל נזק לרכוש כאמור .הפטור לא
יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

1.66

המפעיל פוטר בזאת את החברה הבקשות נדחות.
ו/או העירייה ואת הפועלים מטעמה
מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה
ו/או

את

הפועלים

מטעמה

תוך 7ימי לוח  30ימים ממועד
קבלת פסק דין חלוט על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור
לרבות הוצאות משפטיות סבירות
ואחרות בקשר לכך .העירייה תודיע
לספק על תביעה שתוגש נגדה
כ"נל ותאפשר לו להתגונן מפנייה
על חשבונו .החברה לא תתפשר
בכל תביעה כאמור ללא קבלת
הסכמת המפעיל .הפטור לא יחול
לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
1.67

1.68

נבקש להוסיף:
תנאי לביצוע קיזוז כאמור הינו
מסירת כל האסמכתאות בדבר
תשלום הסכומים שקוזזו על ידי
החברה למפעיל.

הבקשה מקובלת.

מבוקש למחוק את הרישא "מבלי הבקשה נדחית.
לגרוע מאחריות החברה על פי
הסכם זה או על פי כל דין"

1.71.1

מבוקש להוסיף "ובהתאם להרחבי הבקשה מתקבלת.
השיפוי כמפורט להלן":

1.71.3

מבוקש למחוק את המילים "ו/או הבקשה נדחית.
בקשר עם".

1.71.5

מבוקש להוסיף " וזאת מבלי לגרוע הבקשה נדחית.
וחובות
המבטח
מזכויות
המבוטח".

1.71.8

מבוקש למחוק את המילה הבקשה נדחית.
"שתימסר" ולרשום "שתישלח".

1.71.10

1.83
1.87

הבקשה נדחית.
מבוקש להוסיף " או המקבילה לה יובהר כי כל נוסח שלא יפחת
מנוסח "ביט" של כלל יתקבל,
בחברות הביטוח השונות".
כולל נוסח מקביל שלא יפחת
מתנאי "ביט" של כלל.
הבקשה נדחית .העברת
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
למעט העברת הזכויות לחברת בת זכויות כפופה לקבלת הסכמת
החברה מראש ובכתב.
ו/או חברה קשורה של המפעיל
הבקשה מקובלת.
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
בפועל וכנגד מסירת חשבוניות בגין
תיקון הנזקים.

נספח ג'
בביטוח צד ג'  -מבוקש למחוק את הבקשה נדחית.
יובהר כי מבקש האישור יהיה
קוד  318וקוד 304
ולרשום במקומם קוד " 321מבוטח מבוטח נוסף בכפוף להרחבי
נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי השיפוי.
המבוטח".
בברכה,
החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ
אני ______________ נציג מוסמך מטעם חברת _______________ ,מאשר כי קראתי
והבנתי את מסמך תשובות ההבהרה ואני מצרף אותו להצעתי.
___________________
חתימה

