איגוד ערים אזור חיפה  -ביוב
מכון לטיהור שופכין

מסמך הבהרה  - 2שאלות הבהרה ותשובות
מכרז פומבי מס' 33/2020
מתן ייעוץ וליווי מקצועי לבקרת חשבונות ותקציב לפרויקטים
סעיף
מס"ד מס'
עמוד במכרז/הסכם
נבקש כי לא יידרש לחתום על המענה המקצועי כדוגמת פרופיל מציע ,קו"ח
2.2
2
.1

תגובת האיגוד

פירוט השאלה

לא מאושר

.2

3

 4.1א'

בתנאי הסף  4.1סעיף א' במסמכי המכרז נדרש תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק
מורשה .ברצוננו לבקשכם לאפשר גם לשותפות לא רשומה ברשם השותפויות ,אך הרשומה
כדין כעוסק מורשה לצרכי מע"מ להשתתף במכרז .ולצרף תעודות עוסק מורשה כתחליף
לתעודות התאגדות (וכך גם מאושר במכרזים אחרים).

בהתאם לתנאי הסף מציע יכול להיות
גם עוסק מורשה.

.3

3

.4.1ב'

האם השירות של בקרת חשבונות ותקציב לתהליכים ופרוייקטים ברשויות מקומיות נחשב
גם כניסיון מוכח לעניין תנאי הסף?

כן .כך מוגדר במכרז גוף ציבורי.

.4

4

5.1

נבקש להפחית סכום זה ,מדובר בסכום מאוד גבוה ואין נהוג לבקש סכום כזה בגין דמי
השתתפות במכרז

לא מאושר

.5

4

5.2

לאור הסגר ומצב התחלואה נבקש לשלוח את מסמכי המכרז במייל לאחר ביצוע התשלום

לא מאושר  -יש להגיש את ההצעה
למכרז כנדרש בהוראות.

-2סעיף
מס"ד מס'
עמוד במכרז/הסכם
לאור התפשטות נגיף הקורונה השותפים והעובדים אינם נמצאים במשרד ועובדים מרחוק
11.1
8
.6
ולאור זאת נבקש מכם להתיר שימוש בחתימות דיגיטליות ,כנ"ל לגבי אישור עו"ד ,כפי
שאושר על ידי החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין (את.)39/20/

תגובת האיגוד

פירוט השאלה

מאושר

.7

8

12.2

הוראות המכרז ו/או ההסכם אינן מפרטות את ההערות הנדרשות בדבר מתן ערבות (למעט
האפשרות לחלט אותה כאמור בסעיף  12.2להוראות המכרז) .האם בפועל המציע נדרש
להמציא ערבות למזמין?

אין דרישה להגשת ערבות.
סעיף  12.2יתוקן בהתאם.

.8

9

13.4

בעת בחינת הניסיון הרלוונטי של המציע לצורך המכרז ,יש להביא בחשבון גם את הניסיון
של הרפרנט מטעם המציע.

הובהר ,כי הניסיון הנדרש הנו של
הרפרנט מטעם המציע.

.9

9
15
18

14.3.1
1
1

מבוקש לשנות את הנוסח כך שיהיה כתוב "כל שנת ניסיון של הרפרנט המוצע" תנאי הסף
אליהם מופנה הניקוד בטבלת ניקוד האיכות הם בעבור הרפרנט ואילו בניקוד האיכות
נרשם "כל שנת ניסיון של המציע"

מאושר.
הסעיף יתוקן בהתאם.

.10

9

– 14.3.1
שורה שנייה
בטבלת ניקוד
האיכות

לא ברורה ההערה " פרוייקטים נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף  4.1ג'"
סעיף  4.1ג נדרש ניסיון בפרויקט בהיקף של  75מיליון שח ,נודה להבהרתכם

ניסיון בביצוע פרוייקטים בהיקף שהנו
מעבר להיקף הנדרש בתנאי הסף .כך
שכל ניסיון בפרויקט מעבר לפרויקט
עליו הוצהר בתנאי הסף ,בו הרפרנט
העניק בגופים ציבוריים בהיקף כספי
של  ₪ 30,000,000לפרויקט יזכה את
המשתתף ב 3 -נקודות עד לניקוד
המקסימאלי שצוין.

נבקש להאריך ל 14-ימים את הזמן להמצאת המסמכים הדרושים בסעיף

לא מאושר

אנא הבהרתכם כי המציע נדרש להציע אחוז הנחה מ1,960,000-

לא מאושר
מאושר .הסעיף יתוקן בהתאם.

ישולם לפי ערך חשבונות שבוקרו.
סעיף  12.1יתוקן ל  30ימים.

11 .11

15.1

12 .12

טופס 3 - 1

24 .13

6.5

נבקש להוסיף הבהרה ,כי הקיזוז יהיה בכפוף למתן הודעה מנומקת לספק לפחות  30ימים
מראש ובכתב טרם מועד הקיזוז ,וכן כי תינתן לספק במסגרת תקופת ההודעה הזדמנות
לתקן כל הפרה אשר בגינה מבוקש הקיזוז.

24 .14
31

7.3
12.1

 .1כיצד תחושב התמורה המגיעה לספק במקרה של סיום מוקדם של ההסכם?
 .2שימו לב שקיימת סתירה שבין סעיף  7.3ו ,12.1-נבקש לקבל הבהרה בהתאם.

-3פירוט השאלה

תגובת האיגוד

סעיף
מס"ד מס'
עמוד במכרז/הסכם

25 .15

8.5

המציע מונה למעלה מ 40-שותפים ולמעלה מ 1,000-עובדים ושומר על חומות סיניות בין
העובדים כך שמידע על מתחרים לא עובר בין העובדים .נבקש להגביל את ההצהרה
לעובדים הלוקחים חלק במתן השירותים.

מאושר .במקרה זה על המציע
להתחייב בפני האיגוד בדבר האמצעים
בהן הוא נוקט לשמירת סודיות בין
העובדים.

25 .16
נספח
ב'

8.1

נבקש ,כי חובת הסודיות שבסעיף לא תחול לגבי מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע הדרוש
לגלותו על פי כל דין ו/או מידע הדרוש לגלותו לשם ביצוע השירותים ו/או מידע שהיה מצוי
בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו קודם לגילוי ע"י הזוכה ללא הפרת חובת שמירת סודיות
ו/או מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' שלמיטב ידיעת הספק לא הפר חובת סודיות ,וכן ידע
מקצועי ,רעיונות ,טכניקות ,Know-how ,מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים שאינם
ייחודיים לאיגוד.

מאושר

25 .17

8.4

נבקש להוסיף הבהרה ,כי זכויות הקניין הרוחני המבוקשות בסעיף לא יחלו לגבי ידע
ומיומנויות של הספק ,שפותחו על ידי הספק שלא במסגרת מתן השירותים או שאינם
ייחודיים עבור השירותים ,לרבות שיטות עבודה ,ידע מקצועי know how ,מתודולוגיות
ורעיונות .כמו כן ,הספק יהיה רשאי לשמור אצלו העתקים בהתאם להוראות הדין ולצורך
הגנה על זכויותיו.

מאושר

26 .18

9.4 ,9.3

נבקש לשנות את מניין הימים שבסעיף ל 14-ימים.

לא מאושר

26 .19

,12.2 ,10
13.3

 .1נבקש להוסיף הבהרה ,כי אחריות הספק תהיה על פי דין ולנזקים ישירים בלבד והספק
לא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם לאיגוד ו/או לצד
שלישי ו/או למי מטעמם ,לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח .כמו כן ,הספק לא יהיה
אחראי לנזק שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה ו/או כתוצאה מאירוע של כוח
עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של האיגוד ו/או צד שלישי ו/או מי מטעמם וכי
בכל מקרה גובה האחריות של הספק יוגבל עד לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל
בגין השירותים.
 .2נבקש להוסיף הבהרה ,כי בכל מקרה ,גובה השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט
מוסמך בפסק דין שביצועו לא עוכב וכי ניתנה לספק הודעה על ההליך מראש ובכתב
ואפשרות להתגונן בו .כמו כן ,האיגוד ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להתפשר ו/או
להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הספק לכך מראש
ובכתב.

מאושר

-4סעיף
מס"ד מס'
עמוד במכרז/הסכם
נבקש להחריג נזקים כתוצאה מרשלנות או זדון.
10.3
26 .20

פירוט השאלה

27 .21

12.1

28- .22
27

13

27 .23

13.1.1

28 .24

13.4

 .25נספח
ג'

1

תגובת האיגוד
מאושר

נבקש לשנות את מניין הימים שבסעיף ל.30-

מאושר .הסעיף תוקן בהתאם.

נבקש לקבל אפשרות לתקן כל הפרה ולהשיב כנגד כל טענה לפני ביטול ההסכם.

בסעיף מצוינת האפשרות לתיקון
ההפרה.

נבקש לשנות את מניין הימין שבסעיף ל.14-

מאושר .הסעיף יתוקן בהתאם.

נבקש לקבל הזדמנות סבירה לתקן כל הפרה בטרם האגוד ימסור את ביצוע המשך
השירותים לאחר.

במקרה של ביטול ההסכם לאור הפרה
של הספק ישנה האפשרות לתיקון
ההפרה.

נבקש לצמצם את תחולת הסעיף רק לעובדים הרלבנטיים שיספקו את השירותים.

מאושר

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
יש להגיש מסמך זה חתום במסגרת מסמכי המכרז.

