
 

  
              01.05.22 

            לכבוד

 המציעים

 ג.א.נ.,

 לאספקת מערכות חניה ואכיפה באמצעים אלקטרוניים 15/2022מכרז מס' הנדון: 
 מועצה מקומית שוהם

 1מסמך הבהרות מס' 
 

 "( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:המועצה)להלן: " מקומית שוהםמועצה להלן המענה של 

 מס"ד

המסמך 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

1.   

בשל חופשת הפסח הקרבה והעובדה כי רבים  כללי
מעובדי החברה והרשויות לא יהיו במהלך 

ימים לפחות  החג, נבקש לקבל דחיה בת שבוע
בהגשת מסמכי המכרז, על מנת שנוכל להיערך 

 כדבעי.

 הבקשה מקובלת.
 

המועד האחרון להגשת ההצעה נדחה 
 .16:00בשעה  08/05/2022לתאריך 

 כללי כללי  .2

לשם הכנת הצעתנו, נבקש לקבל נתונים ביחס 
 לפעילות האכיפה ברשות כדלקמן:

 
  מהו סך הקנסות ומהי כמות קנסות

תחומים )החניה/ בחלוקה לפי 
הפיקוח הכללי/ המנהלי( שנרשמה 

 .2019-2021בכל אחת מהשנים 

  מהי כמות הדוחות הנדרשת להסבת
 מערכות? 

  מהו סך הקנסות אשר נגבה בכל אחת
)הסך לעמלה  2019-2021מהשנים 

 שנתית(

  מהו סך הוצאות הגביה המנהלית
 ?2019-2021שנגבו בכל אחת מהשנים 

 חוב  מהי כמות הודעות דרישות
-2019שנשלחה בכל אחת מהשנים 

2021? 

  מהי כמות עיקולי הבנק שנעשו בכל
 ?2019-2021אחת מהשנים 

  מהי כמות העיקולים ברישום
-2019שבוצעה בכל אחת מהשנים 

2021? 
  מהי כמות העיקולים בפועל שבוצעה

 ?2019-2021בכל אחת מהשנים 

 ר' דוחות מצורפים בסיפא.

 כללי כללי  .3

תשלום לצד ג' )שאילתות נא הבהרתכם כי 
משרד התחבורה, שאילתת למשרד הפנים, 

עלויות בית דפוס למשלוח הודעות, דואר( הנן 
 ע"ח המועצה.

שירותים אלו כלולים בדרישות 
המכרז והתשלום עבורם במסגרת 

 אחוז העמלה.   01.010מק"ט 

 כללי כללי  .4

נא הבהרתכם כי תשלום לצד ג' )שאילתות 
שאילתת למשרד הפנים, משרד התחבורה, 

עלויות בית דפוס למשלוח הודעות, דואר( הנן 
 ע"ח המועצה.

 .3מענה לשאלה מס'  'ר

 כללי כללי  .5
במעמד רכישת המכרז התקבלה מעטפה 

 נוספת המיועדת לערבות המכרז. 
 למסמכי המכרז. 8.1ר' סעיף 
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נא אישורכם כי יש להגיש את ערבות המכרז 
במעטפה זו שתימצא בתוך המעטפה שתכיל 

 את כלל מסמכי הצעתנו. 

 כללי כללי  .6

מהיכרותנו את התחום ומכרזים דומים 
בתחום הפיקוח והחניה ומקריאת חוברת 

 המכרז ישנו קושי ממשי בהבנת מודל המכרז

הפעלתו ודרישות הרשות תנאיו ואופן  ,
המכרז אינו ברור ואינו דומה  .והתמורה

למכרזים בתחום. נבקשכם לפשט את המודל 
כך שיותאם למכרזים המקובלים בתחום 

 .ויהיה ברור למציעים

  הבקשה נדחית.

7.  

נראה כי כל דרישות המועצה במסגרת חוברת   כללי

המכרז , אינם מתכתבים עם התמורה לקבלן 

להיות מכוסים ע"י התמורה ואינם יכולים 

 המקסימלית הנקובה בחוברת המכרז .

 הבקשה נדחית.

  1פרק   .8
 3.1סעיף  3עמוד 

בסעיף זה נדרש בין יתר השירותים אספקה 
)הצעת  4ותחזוקת מסופונים, ומנגד, בפרק 

מדובר  01.010המציע( בטבלת התמורה מקט 
 באספקת אפליקציות בלבד.

 
נודה להבהרתכם כי הנדרש הוא אספקת 

אפליקציות בלבד וכי המסופונים והמדפסות 
 יסופקו ל ידי הרשות.

קיים מק"ט נפרד במחירון למסופון 
במידה והמועצה תבקש לקנות 
מסופונים המחיר יהא בהתאם 

 .02.040למק"ט 

  1פרק   .9
 3.1סעיף  3עמוד 

בסעיף זה נדרש בין יתר השירותים, שירותי 
 ועמדות תשלום אלקטרוניים. מדחנים

 
דרישה זו אינה באה לידי ביטוי ביתר 

מסמכים המכרז, מסמך הגדרת השירותים או 
 טבלת התמורה.

 
נבקשכם את הבהרתכם כי אין צורך במתן 

 שירותים אלו.

 אכן, מדובר בטעות סופר. 
, לרבות אספקת במקום המילים "...

ותחזוקת מסופונים, מערכת 
ניהול חיי הדוח, מסופונים, מערכת 

מערכת אכיפת הגביה, אפליקציית 
חנייה הכוללת סליקת אשראי, ניידות 

אכיפה, מדחנים ועמדות תשלום 
אלקטרוניים, וכן אפשרות לאספקת 

 .."מערכת אכיפת חניה בחניונים
לרבות אספקת יבואו המילים: "...

ותחזוקת, מערכת ניהול חיי הדוח, 
מערכת אכיפת הגביה, אפליקציית 

ייה הכוללת סליקת אשראי, וכן חנ
אפשרות לאספקת מערכת אכיפת 

 ..."חניה בחניונים

  1פרק   .10
 3.1סעיף  3עמוד 

לא ברורה הדרישה למדחנים במסגרת המכרז 
כאשר כיום המגמה בשוק היא להסיר את 

המדחנים . נבקשכן להסיר את הדרישה 
במידה והדרישה תישאר על .מחוברת המכרז 

את הרכיב בסכום הוגן  כנה , נבקשכם לתמחר
₪  500,1 – . עלות הצבת מדחן בודד היא כ

קש לקבל הבהרה לגבי נב לחודש !! בנוסף
 על מה מדובר . עמדות תשלום אלקטרוניים

 . וכמו כן יש לתמחר בנפרד ?

 .8,9מס'  ותראו מענה לשאל

11.  

 1פרק  

 3.1סע' 

נבקש לוודא כי המציע אינו נדרש לספח 

 מדחנים.

 .9לשאלה ר' מענה 
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12.  

4 3.9.8-

3.9.9 

לא נרשם בסעיף מהי התמורה לקבלן במידה 

 ומועצה תחליט להפעיל את האופציה .

מדובר ברכיב אופציונלי למערכת 
תבקש במידה והמועצה  .בלבד

מהספק לספק ציוד זה, עלות הציוד 
יסוכם בין הצדדים  יסופקאשר 

 .(למעט המערכתבנפרד )

13.  

  1פרק 
 5עמוד 
 

 3מסמך 

 6.5 סעיף
 

 3פסקה 

ימים  15נא אישורכם כי תשלום תוך 
מדרישתכם הראשונה בכתב כמפורט בנוסח 

עונה על דרישת  3הערבות שצורף כמסמך 
 6.5ה"פירעון המיידי" המצוינת בסעיף 

 למסמכי המכרז.

 3נוסח הערבות כפי שצורף כמסמך 
הוא הנוסח המחייב ונוסחו יגבר על 

 למכרז. 6.5המועד המפורט בסעיף 

 1פרק   .14
 8.1סעיף  7עמוד 

נא אישורכם כי הכוונה בשני עותקים זהים 
 הינה:
 מקור. .1

 העתק )צילום המקור(. .2

כמו כן, בהתאם להמשך הסעיף יצורף למענה 

DOK  .עם כלל ההצעה 

 מאושר.

15.  

נא הבהרתכם, מה ההבדל בין רישיון רגיל  13.4  3פרק 
בנוסף, נבקש לרישיון צף ומהו רישיון צף? 

מערכת מדובר )מע' לניהול  באיזוהבהרתכם 
 (....חיי דו"ח, מסופון

למען הסר ספק הכוונה היא לכלל 
 ת המידע המפורטות במכרז. ומערכ

 
רישיונות לכמות  10-הכוונה היא ל

כלומר  ,משתמשים שאינה מוגבלת
 10למערכת בכל פעם עד ניתן להיכנס 

 .משתמשים בו זמנית

 1מסמך   .16

מרכיב 
 האיכות

נבקש הבהרתכם אם  –בטבלה  1 מס"ד
במסגרת התרשמות מהמערכות המוצעות 

נדרש להציג מערכת לניהול חיי דו"ח, מערכת 
 אכיפת גביה ומערכת ניהול פקחים.

את כלל המערכות בראיון יש להציג 
 המפורטות במכרז.

17.  
מסמך 
הגדרת 

 השירותים
 1.7סעיף 

: בסעיף זה 1.7מסמך הגדרת השירותים סעיף 
המערכת תדע להתממשק למצלמות נדרש כי 

 הפיקוח בעירייה.
 

נא הגדרתכם מהו הממשק הנדרש? מהי 
 מטרתו?

על מנת לבצע פיקוח על חניה אסורה 
 ופיקוח עירוני באמצעות מצלמות.

18.  
מסמך 
הגדרת 

 השירותים

 2סעיף 
)משרד 
הספק 
וסניף 
קבלת 
 קהל(

 2.2סעיף 

נודה להבהרתכם האם הקבלן נדרש לספק את 
 השירותים המפורטים בסעיף זה 

 
אך ורק ביחס לקנסות חלוטים )חובות( או 

לניהול שוטף על כל נגזרותיו )משלוח הודעות 
תשלום קנס, הסבות, ערעורים, בקשות 

 להישפט, דואר חוזר וכו'(.

 
 נודה הבהרתכם.

למען הסר ספק המועצה אינה 
בנוכחות פרונטלית לטובת מעוניינת 

 ביצוע השירותים הנדרשים במכרז.
 Back) הכוונה היא למערך בק אופיס

Office)  אשר יספק שירותים בתחום
הפיקוח והחניה לרבות מכתבים, 

 מענה לערעורים, גביה וכו'.
 
 

19.  
מסמך 
הגדרת 

 השירותים

 1עמ' 
 1.3סעיף 

עמדות מחשוב הכוונה  2 -נבקש לוודא כי ב
רישיונות התוכנה המסופקת  2לאספקת 

 במסגרת מכרז זה.

 לספקדרישה זו מבוטלת הספק נדרש 
( Back Officeבק אופיס )שירותי 

 בלבד.

20.  
נבקשכם לשנות למתן הסבר/הדגמה במסגרת  כללי 18-89

הצגת היכולות בפרזנטציה כפי המקובל 

 הבקשה נדחית.
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במכרזים מסוג זה. הקבלן יצהיר בחוברת 

 המכרז על קיומה של היכולת . 

21.  

מפרט 

 דרישות

עמודת 

רמת 

 מענה

ואת נבקש להסיר את עמודת רמת המענה 

הדרישה לפירוט מענה לדרישות. פירוט ברמת 

הסעיף אינו מאפשר הגשה בלוחות הזמנים 

הנקובים. יתירה מכך, המועצה תתרשם 

 .מהמערכות והפתרונות בשלב ניקוד האיכות

נדרש  ,ט ברמת הסעיףראין צורך לפ
 לפרט אילו דרישות לא קיימות

המוצעת או לרשום כי כלל בתוכנת 
הדרישות המופיעות במכרז קיימות 

 בתוכנה המוצעת.

 ביטוח

22.  
 3פרק 

הסכם 
 ונספחיו

 41עמוד 
. 10סעיף 

 אחריות

 :10.1תת סעיף 

בסיפא, לאחר המילים "שנגרם כאמור", יש 
 להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו

 החוקית של הספק והיקפה".

 :10.2תת סעיף 

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

 בסיפא, יש לגרוע את המילה "המלאה".

 :10.3תת סעיף 

בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים 
"הספק אחראי", יש להוסיף את המילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

השנייה, לאחר המילים "או לעובד", בשורה 
יש להוסיף את המילים "ובלבד שנגרמו עקב 

 מעשה או מחדל של הספק".

בסיפא, לאחר המילים "וכל זכות אחרת", יש 
להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של 

 הספק והיקפה".

 :10.4תת סעיף 

בסיפא, לאחר המילים "כחוב פסוק", יש 
נ"ל "כפוף להוכחת להוסיף את המילים "כל ה
 חבותו של הספק והיקפה".

 :10.5תת סעיף 

בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים 
"סכום זה", יש להחליף את המילה "מיד", 
במילים "בהקדם האפשרי". בסוף השורה, 
לאחר המילים "בעניין זה", יש להוסיף את 

 מאושר. – 10.1ס"ק 
 
 
 
 
 

 מאושר. – 10.2ס"ק 
 
 
 
 
 
 
 

  – 10.3ס"ק 
 

 לא מקובל. –שורה ראשונה 
 
 
 

לא מקובל ומופיע בכל  –שורה שניה 
 מקרה בנוסח הסעיף במילים אחרות.

 
 
 

 לא מקובל. –סיפא 
 
 
 

 לא מקובל. – 10.4ס"ק 
 
 
 
 
 

  – 10.5ס"ק 
"בהקדם -החלפת המילים "מיד" ב

 האפשרי" מקובלת.
 
 

 אינו מקובל. -  תיקון בסוף השורה
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המילים "ועד תקרת חבותו החוקית של 
 הספק".

 נספח ב'  .23
 ביטוח

עמודים 
49-51 

 :1סעיף 

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

 :2סעיף 

בשורה השתים עשרה, לאחר המילים 
"מהתחייבויות המבוטח על פי", יש להחליף 

את המילים "הסכם זה", במילים "נספח 
 ביטוח זה".

 :3סעיף 

לאחר המילים "למבקש בשורה השלישית, 
האישור", יש להחליף את המילה "מיד", 

 במילים "בהקדם האפשרי".

בסיפא, לאחר המילים "להגישה למבטחים", 
יש להוסיף את המילים "ככל שאין זה נוגד 

 את האינטרס של הספק".

 :5סעיף 

בשורה השנייה, לאחר המילים "שאינה 
פוטרת את המבוטח", יש להחליף את המילים 

 וא החבות", במילה "מחבותו"."ממל

בשורה האחרונה, לאחר המילים "לכלול את 
מבקש האישור", יש להוסיף את המילים 

 "באשר לאחריותו למעשי או מחדלי הספק".

 :7סעיף 

סעיף זה רלוונטי למקרה שאתם מעסיקים 
קבלני משנה למורך מתן השירותים. במקרה 
כזה, עליכם לוודא כי ברשותם כיסוי ביטוחי 

אינו נופל מהנדרש מכם. האחריות בגינם ש
 תחול עליכם.

 ביטוחי המבוטח: – 8סעיף 

ביטוח חבות המוצר ואחריות  - 8.3תת סעיף 
 מקצועית )משולב(:

בשורה הרביעית, יש להחליף את המילים 
 "מהפועלים מטעם", במילה "מעובדי".

 מקובל .1
 מקובל .2
 מקובל .3
 מקובל .4
 מקובל .5
 מקובל .6
 הערה פנימית  .7
 לא מקובל .8
 מקובל .9

 מקובל .10
 מקובל .11
 מקובל .12
 מקובל .13
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 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

בסוף השורה החמישית, לאחר המילים "מתן 
המילים "אך לא  השירותים", יש להוסיף את

 ".1.1.2015-לפני ה

בסוף השורה השביעית, לאחר המילים "מחדל 
של המבוטח", יש להחליף את המילים "ו/או 

 הבאים", במילים "ו/או בגין הבאים".

בשורה השתים עשרה, יש לתקן את תקופת 
 חודשים בלבד. 6הגילוי הנקובה ולהעמידה על 

 הוראות לביטוחי המבוטח: – 9סעיף 

 :9.4יף תת סע

בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים 
", 2013"לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 

 ".2016במילים "הינו על פי תנאי מגדל ביט 

בסיפא, לאחר המילים "על פי חוק", יש לגרוע 
 ".1981 –את המילים "חוזה ביטוח התשמ"א 

24.  
אישור 
קיום 

 ביטוחים

עמודים 
52-53 

סוג ביטוח אחריות המוצר משולב עם אחריות 
 מקצועית:

בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת 
 6( ולהעמידה על 332הגילוי הנקובה )קוד 

 חודשים.

 בסוף, יש לגרוע את המילים "ויתור על".

 מקובל .1
 לא מקובל. .2

 

25.  

הגדרת  נספח ב'
"מבקש 
 האישור"

כי בסיפא ייכתב "להם ניתנים  נבקש
השירותים באופן ישיר על ידי המבוטח. על אף 

, 4, 3, 2האמור מובהר כי לעניין פסקאות מס'  
להלן מבקש האישור הינו המועצה  9.2-, ו7

 )כהגדרתה בהסכם( בלבד".  

 מקובל

26.  

 כי: נבקש 2 נספח ב'

 תמחקנה.ימים"  7המילים " .א
המילים "להוראות המפקח על הביטוח, מבקש  .ב

" 2020-1-6האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
תמחקנה ובמקומן ייכתב "לנוסח המצ"ב 

 להסכם זה". 
לאחר המילים "שינוי לרעה" ייכתב "כאמור  .ג

 בסיפא לאישור ביטוחי המבוטח". 
 יום" תמחקנה.  30המילים " .ד

ביטוח זה" המילים "לאור האמור, מוסכם... 
 תמחקנה.

 מקובל .א
 מקובל .ב
 מקובל .ג
 מקובל .ד
 מקובל .ה

27.  
 מקובל .א כי:  נבקש 3 נספח ב'

 מקובל .ב
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 מס"ד

המסמך 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

המילה "מיד" תמחק ובמקומה ייכתב "תוך   .א
 זמן סביר".

בסיפא ייכתב "ובלבד שאין בכך כדי לפגוע 
 באינטרס המבוטח". 

28.  

 כי: נבקש 4 נספח ב'

לאחר המילים "בנספח ביטוח זה" ייכתב  .א
הפיקוח על הביטוח בנוגע  "בכפוף להוראות

 לאישורי ביטוח אחידים".
לאחר המילים "סעיף ביטוח זה" ייכתב "בכפוף  

להוראות הפיקוח על הביטוח בנוגע לאישורי 
 ביטוח אחידים".

 מקובל .א
 מקובל .ב

29.  

כי המשפט "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או  נבקש 5 נספח ב'
ידי המבוטח יורחב שם -משלים שייערך על

המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת" ימחק. לחילופין, 

לאחר המילים "יורחב שם המבוטח לכלול את 
מבקש האישור" ייכתב "בגין אחריותו למעשי 

  או מחדלי המבוטח".

 מקובלת החלופה השנייה 

30.  

 כי :  נבקש 6 נספח ב'

המילים "בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח"  .א
 תמחקנה.

המילים "במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק 
 לרכוש כאמור" תמחקנה. 

 מקובל .א
 לא מקובל .ב

31.  

 8.1 נספח ב'

 

 כי: נבקש

 לאחר המילה "נזק" ייכתב "בלתי צפוי". .א
לא יחול בגין המילים "סייג אחריות מקצועית  .ב

 נזקי גוף" תמחקנה.
לאחר המילים "לצד שלישי" ייכתב ")למעט  .ג

  רכוש עליו פועלים במישרין(".
בסיפא ייכתב "אולם מובהר כי חבות המועצה 

 כלפי המבוטח אינה מובטחת".

 מקובל .א
 מקובל .ב
 מקובל .ג
 לא מקובל .ד

32.  

 8.3 נספח ב'

 

כי לאחר המילה "וחריגה מסמכות"  נבקש
ייכתב "בתום לב, הפצת וירוסים שלא 

 במתכוון".

 מקובל

33.  
כי לאחר המילים ביטוחי המבוטח  נבקש 9 נספח ב'

 ייכתב "כהגדרתם לעיל".
 מקובל

34.  
כי לאחר המילים " מביטוחי המבוטח"  נבקש 9.2 נספח ב'

 ייכתב "במהלך תקופת הביטוח". 
 מקובל

35.  

 כי: נבקש 9.4 נספח ב'

לאחר המילים "אחריות מקצועית" ייכתב  .א
 "משולב חבות מוצר".

 מקובל .א
 מקובל .ב
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 מס"ד

המסמך 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

נוסח הפוליסה לא יפחת מביט במועד עריכת 
  "(.2013הביטוח )במקום "ביט 

36.  
מבקש  נספח ב'

 האישור
כי המילים "ו/או מנהליהם ו/או  נבקש

 .עובדיהם" תמחקנה
 מקובל

37.  

 כי :  נבקש 6 נספח ב'

ובשם הבאים מטעם המבוטח" המילים "בשמו  .ב
 תמחקנה.

המילים "במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק 
 לרכוש כאמור" תמחקנה. 

 לא מקובל

 לא מקובל

 מחירון

38.  56 01.010 

נבקשכם לקבוע אחוז עמלה מינ' להצעה כפי 
שמקובל במכרזים מסוג זה , וזאת ע"מ למנוע 

מהמועצה קבלת הצעות גרעוניות מקבלנים 
לקבל "דריסת רגל" , ולאחר מכן  שרק רוצים

הם ישיתו הוצאות גבייה מופרזות על 
החייבים כדי לממן את הוצאותיהם .או 

לחלופין להתאים את העמלה לרוח  /פעילותם

ובהתאם הקיים כיום  ,המכרזים להגשה

לחוק חברות הגבייה בו התמורה  , בשוק
אספקת גבייה אלא בעב  לקבלן אינה תלוית ור

 /שירותים (תוכנה כ"א/חומרה וכו'),וזאת 

בתמורה לתשלום חודשי קבוע .בנוסף 
נבקשכם להבהיר כי התמורה לקבלן היא 

 עבור גביית כל דוח מכל סוג שהוא ובכל שלב

 הבקשה נדחית.

 הכספית להצעה הן משקל יש במכרז
 . איכותיים למדדים והן

ת רשאי המועצהבמכרז כי  מוגדר
   סבירה שאינה בהצעה להתחשב שלא

 

 

 

39.  57 02.050 

התמורה החודשית המוצעת בסעיף זה אינה 

לא  ,יכולה לכסות אפילו את כל עלויות הקבלן

נבקש לקבל  !!בעבור מצלמה בודדת אחת
הבהרה לגבי כמות המצלמות הנדרשת בכל 

בנוסף נבקש לעדכן את התמורה לקבלן  חניון
 ₪ למצלמה  4,000לסכום של 

מדובר ברכיב אופציונלי למערכת 
תבקש במידה והמועצה  .בלבד

אשר להתקין מערכת זו, עלות הציוד 
יסוכם בין הצדדים בחניון  יותקן

 .(למעט המערכתבנפרד )

40.  58  

נא אשרו כי הקבלן יהיה זכאי לתמורה מכל 
דוח שייגבה בכל שלב וזאת מאחר ולקבלן 

מערכות, עלויות גם בשלב יצירת הדוח 
תשלומים , תמיכה ליווי ועוד. במתווה הנוכחי 

 .הדבר יקשה על הקבלן לכסות את העלויות

ייערך עם הקבלן גמר  הבקשה נדחית.
חשבון לאחר סיום ההתקשרות עמו 

יום מעבר  60או תינתן לו ארכה של 
למועד סיום ההתקשרות לגביית כל 

החובות הנותרים. מהתקבולים 
הלך תקופה שהקבלן גבה ונפרעו במ

ישלום לקבלן אחוז העמלה  –זו 
)התקבולים אינם כוללים שיקים או 

 הסדרים עתידיים(.
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 מס"ד

המסמך 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

41.  66  3.01.140 

אינה  EPRהדרישה לשלם דוחות במערכת 

הגיונית ומקובלת ,מכיוון שזה מייצר מצב 

 חדש של גבייה בשתי מערכות גבייה שונות.

נבקש להורות כי הגבייה תעשה באמצעות 
מערכת אחת בלבד וזו המערכת המרכזית 

 . Eprלניהול הדוחות ותעדכן את מערכת 

הכוונה היא לאפשר לתושב לקנות 
באמצעות תיק תושב המופעל על ידי 

EPR  ולא לצור מצב בו כל מערכת
מפעילה בעצמה פורטל תושבים 

 בנפרד.

42.  

כמות הדוחות שנרשמו בכל נבקש לקבל את  01.010 4פרק 
 אחת מהשנים

 וסך קנסות המקור בגינם.  2019 - 2021

 .2ר' מענה לשאלה מס' 

43.  

נבקש לקבל את כמות דוחות החניה שהועברו  01.010 4פרק 

 2019 - 2021לטיפול הקבלן בכל אחת מהשנים 

 הללו וסך הקנסות בגינם.

 .2ר' מענה לשאלה מס' 

44.  

כמות הדוחות שבוטלו ע"י נבקש לקבל את  01.010 4פרק 

התובע העירוני מתוך הדוחות שנרשמו בכל 

 .2019 - 2021אחת מהשנים 

 .2ר' מענה לשאלה מס' 

45.  

נבקש לקבל את סך הגביה לעמלה כפי שגבה  01.010 4פרק 

לפי  2019 - 2021הקבלן בכל אחת מהשנים 

 .חלוקה של: מקור, פיגורים והוצאות גביה

 .2ר' מענה לשאלה מס' 

46.  

ע"מ לכסות את העלויות הקבועות בהפעלת  02.040 4פרק 
הניידת, נבקש כי המועצה תהיה מחוייבת 

 י"ע בחודש. 10בהפעלת הניידת לפחות 

לחלופין, נבקש להעלות את התעריף היומי 

 ₪. 6,000למינימום 

מדובר בסעיף אופציונלי במחירון 
לניידת, במידה והמועצה תבקש 

בהתאם להפעיל  ניידת המחיר יהא 
 .02.040למק"ט 

47.  

מצלמה נייחת, נבקש והדרישה היא לבמידה  02.050 4פרק 

נבקש בנוסף, ₪.  3,500 -עלות את הסכום ללה

עמוד/תורן כולל לוודא כי המועצה תספק 

 .לטובת התקנת המצלמה 24/7 חיבור לחשמל

 .26ר' מענה לשאלה מס' 

 

המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי  .1

 נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי  .2

 המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
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 ידי מורשה החתימה מטעמם.-הנ"ל, כשהוא חתום כדין עלעל המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות  .3

  מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.  המועצה .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                                    

                                                                                                                            מועצה מקומית שוהם                   
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 מענה לכמות הדוחות של המועצה:

 
מהו סך הקנסות ומהי כמות קנסות בחלוקה  .1

לפי תחומים )החניה/ הפיקוח הכללי/ 
-2019המנהלי( שנרשמה בכל אחת מהשנים 

2021. 
 
 
 
 
 
 

 מהי כמות הדוחות הנדרשת להסבת מערכות?  .2
 
 

מהו סך הקנסות אשר נגבה בכל אחת  .3
 )הסך לעמלה שנתית( 2019-2021מהשנים 

 
 

מהו סך הוצאות הגביה המנהלית שנגבו בכל  .4
 ?2019-2021אחת מהשנים 

 
 

מהי כמות הודעות דרישות חוב שנשלחה בכל  .5
 ?2019-2021אחת מהשנים 

 
 

מהי כמות עיקולי הבנק שנעשו בכל אחת  .6
 ?2019-2021מהשנים 

 
 
 
 
 
 

מהי כמות העיקולים ברישום שבוצעה בכל  .7
 ?2019-2021אחת מהשנים 

 
 

מהי כמות העיקולים בפועל שבוצעה בכל  .8
 ?2019-2021אחת מהשנים 

 
פיקוח  סכום חניה שנה

 כללי
 סכום מנהלי סכום

2019 2654 439,100 291 152612 0 0 

2020 1522 324,400 249 130,746 12 1,4755 

2021 2074 447,125 148 70,476 0 0 

 
 דוחות  20,000-כ
 
 
 
 

 12ראה מטה  סעיף 
 
 

 12ראה מטה סעיף 
 
 

 סה"כ דרישות שנה
2019 1913 
2020 1212 
2021 1316 

 
 זהויותסה"כ  שנה
2019 239 
2020 108 
2021 252 

 
 
 
 
 0  

 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקש לקבל את כמות הדוחות שנרשמו בכל אחת מהשניםנ .9
 וסך קנסות המקור בגינם.  2019 - 2021

 1ראה לעיל סעיף 

נבקש לקבל את כמות דוחות החניה שהועברו לטיפול הקבלן  .10
 הללו וסך הקנסות בגינם. 2019 - 2021בכל אחת מהשנים 

 1ראה לעיל סעיף 
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הדוחות שבוטלו ע"י התובע העירוני  נבקש לקבל את כמות .11
 .2019 - 2021מתוך הדוחות שנרשמו בכל אחת מהשנים 

 כמות שנה
2019 287 
2020 234 
2021 343  

נבקש לקבל את סך הגביה לעמלה כפי שגבה הקבלן בכל אחת  .12
לפי חלוקה של: מקור, פיגורים והוצאות  2019 - 2021מהשנים 

 .גביה

 הוצאות  פיגורים מקור  שנה
2019 504,949 63,294 30,145 
2020 400,301 46,408 18,015 
2021 497,078 55,385 17,105  

 

 


