
 

               04/05/2022 
            לכבוד

 המציעים

 ג.א.נ.,

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

 2מסמך 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

 הערת המועצה

ומשקלו של רכבי  60%המשקולות לבחינת ההצעות ישונו כך שמשקלו של רכיב המחיר יהא 
 .40%האיכות יהא 

 
 חישוב רכיב המחיר לפי לנוסחה הבאה: 

ציון פרק 01 בהצעה הנבחנת =
אחוז העמלה הנמוך ביותר שהוצע

אחוז העמלה הנבחן
∗ 60 

 
 חישוב רכיב האיכות לפי לנוסחה הבאה:

 
 

 

 

 כללי  .1

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

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

 כדבעי.

 הבקשה מקובלת.
 

המועד האחרון להגשת ההצעה נדחה 
 .16:00בשעה  15/05/2022לתאריך 

 כללי  .2

מעיון בתחשיב שערכה חברתנו, נמצא כי  
אינו ( 19%אחוז העמלה המקסימאלית )

מאפשר רווח קבלני סביר ולכן נבקש להעלות 
 את אחוז העמלה המקסימאלית.

 הבקשה נדחית.

 כללי  .3

נבקש לקבוע עמלה מינימאלית כמקובל  
במכרזים וזאת על מנת למנוע הגשת הצעות 

גרעוניות מקבלנים שמעוניינים להיכנס לשוק 
בכל מחיר, דבר זה עלול לגרום להפסד של 

 שירות נמוכה.המועצה בקבלת רמת 

 הבקשה מקובלת.

 .16%אחוז העמלה המינימלית 

4.  58  

נבקש שתבהירו כי הקבלן יהיה זכאי לעמלה 
עבור כל דו"ח שנקבע בכל שלב )דו"ח חלון, 

 הודעת תשלום, אכיפה(

הקבלן יקבל עמלה עבור כל דוח 
)חניה, אכיפה, פיקוח( עליו המועצה 

 קיבלה תקבול בפועל בקופת המועצה.

לדוגמא: נכנסו תקבולים בשווי 
מדוחות אכיפה, חניה ₪  80,000

0.4   X     ציון ממוצע של חברי ועדת הבחינה =Q 
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 מס"ד

המסמך 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים
 מענה נוסח השאלה

ופיקוח הקבלן יקבל את אחוז העמלה 
 ₪. 80,000מתוך 

 

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

 נפרד ממסמכי המכרז.

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

 המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .3

  מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.  המועצה .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                                    

                                                                                                                            מועצה מקומית שוהם                   

 


