ד'/שבט/תשע"ט
10/01/2019
מסמך הבהרות מס'  - 1מכרז מס'  45.18למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים עבור עיריית אשדוד
 .1בהתאם לס'  .6למסמך ב' למסמכי המכרז ,הרינו להשיב לשאלות שהועלו וכן להבהיר
הבהרות בנוגע למכרז שבנדון .התשובות וההבהרות שיבואו להלן מהוות חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
 .2במקרה של סתירה  /אי התאמה ,האמור במסמך הבהרות ותשובות זה ,גובר על האמור
במסמכים המקוריים שבחוברת המכרז.
 .3על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בחותמת וחתימה כדין של המציע.
 .4מועדי הגשת ההצעות הינם בין הימים א' – ה' בין התאריכים:
 13/01/19-17/01/19בין השעות  09:00-13:00בלבד.
 .5פתיחת ההצעות תתקיים ביום  20/01/19בשעה  17:00בחדר הישיבות קומה  5בבניין
העירייה.
 .6את ההצעות יש לשלשל ידנית ,לתיבת המכרזים במחלקת מכרזים וחוזים קומה  4חדר מס'
 442בבניין העירייה.
להלן תשובות לשאלות שנשאלו:
מס"ד

שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה

סעיף במכרז תשובה

.1

הניסיון המבוקש בתנאי הסף ,אינו מתחייב
מאופיו או ממהותו של המכרז ומצמצם
מספר -
המציעות הפוטנציאליות שלא לצורך.
מבוקש להציג ניסיון בהיקף הנדרש ) 6,000
תיקים( גם באמצעות
רשות מקומית אחת.
שינוי הסעיף יאפשר לחברות נוספות לגשת
למכרז  ,חברות ששירתו רשות אחת גדולה
או ששירתה
רשויות רבות קטנות או וועדות תכנון ובניה
שכמויות הבקשות שלהן הינן כמה מאות
בשנה.
ניסוח הסעיף במתכונתו אינו מאפשר לנו
שיווין הזדמנויות ואפשרות לגשת למכרז .

תנאים
מוקדמים
להשתתפות
במכרז סעיף
 3א' ()1

תנאי סף  ( 3א')  1ישונה ונוסחו יהיה
כדלקמן:
המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותים
של "טיוב מסמכים" וסריקת מסמכים,
בן  3שנים לפחות במהלך  5השנים
האחרונות(,)2018,2017,2016,2015,2014
בהיקף שלא יפחת ממתן השירותים
לרשות מקומית אחת בהיקף מינימלי
של  6,000תיקי בקשה להיתר
במצטבר ,בשלוש שנים כאמור; או
לשתי רשויות מקומיות בהיקף מינימלי
של  3,000תיקי בקשה להיתר
במצטבר ,בשלוש שנים כאמור ,בכל
אחת מהרשויות; או
לשלוש רשויות מקומיות בהיקף מינימלי
של  2,000תיקי בקשה להיתר
במצטבר ,בשלוש שנים כאמור ,בכל
אחת מהרשויות.
יובהר ,כי לצורך עמידה בתנאי סף זה,
המציע רשאי להציג גם ניסיון ברשות
מקומית בה נעזר בקבלן משנה לצורך
סריקת המסמכים בלבד ,כאשר הניסיון
ב"טיוב מסמכים" צריך להתקיים במציע
עצמו.
לעניין זה "טיוב מסמכים"  -כהגדרתו
בסעיף  2.3למפרט.

.2

נבקש למחוק את הסעיף הנ"ל כיוון שאינו
רלוונטי לפרויקט

.3

נבקש למחוק את הסעיף הנ"ל כיוון שאינו
רלוונטי לפרויקט

.4

נבקש אישורכם כי ,ניסיון קבלן המשנה
בתחום הסריקות והמחזור הכספי יחשב
כניסיון המציע לצורך עמידה בתנאי הסף
המצטברים והפורטים בסעיפים . 1,2
למען הסר ספק יובהר כי המציע יהא אחראי
לכלל השירותים .
לאור המבוקש בשאלה ,נבקש כי ההצהרה
תיחתם ע"י קבלן המשנה.
. 12ג'
נבקש כי השיפויים לפי סעיף זה יהיו
בהתאם :
א .לפסק דין חלוט הקובע את אחריות
הספק ,ובלבד שהרשות הודיעה
לספק על דבר הגשת התביעה ו/או
הדרישה מיד עם היוודע לה ונתנה
לספק הזדמנות להתגונן בפניה.
ב .הנזקים הינם ישירים ומוכחים.
ג .לא הושגה פשרה שלא בהסכמת
הספק בכתב .
הוצאות מכול סוג יהיו סבירות גובה השיפוי
לא יעלה על סך התמורה ששולמה לספק
בפועל.
 .16א3 .
נבקש לסייג את הפיצויים בגין נזק ישיר
ומוכח .
2.3,8
אנו מבקשים לפרסם את ההנחיות
המפורטות לטיוב התיקים כבר בשלב זה של
המכרז.

.5

.6
.7

.8

אנו מבקשים להבהיר שפעולות תיוק נשוא
הסעיף לא יכללו עדכון מידע במערכות
התפעוליות של העירייה.

סעיף 4
בנספח ד1
אישור
עריכת
ביטוחים-
ביטול חריג
אחריות
מקצועית
לעניין נזקי
גוף
סעיף 6
בנספח קיום
ביטוחים-
אחריות
המוצר/
ביטול חריג
חבות
המוצר
 3א2, 1.

2.3

לצורך הוכחת הסעיף המציעים נדרשים
להגיש הצהרה ואסמכתאות הנדרשות
להוכחת ניסיון המציע ופירוט השירותים
אשר ביצע בשנים הרלוונטיות ,כנדרש
בתנאי הסף בסעיפים (3א)( )1לעיל ,על
גבי מסמך ה' המעודכן המצ"ב למסמך
זה.
מקובל

מקובל

הבקשה נדחית.
ראו האמור בסעיף ,לפיו על הניסיון
להתקיים במציע וכן כי ניתן להציג
ניסיון של המציע ,אף אם המציע נעזר
בשירותי קבלן משנה לצורך סריקת
המסמכים בלבד.
הבקשה נדחית

הבקשה נדחית
ההנחיות מפורטות במפרט הטכני.
העירייה תהא רשאית להוסיף ו/או
לשנות הנחיות מעת לעת ולפי שיקול
דעתה.
הבקשה נדחית

.9

מפרט העבודה – החלפת תיק -האם העיריה
מספקת תיק חדש?

2.2.6

.10

נבקש לדעת כיצד יחובר המציע לשרת
החתימות בעירייה?
מהו סוג שרת החתימות שברשות העיריה

.2.6.1

העירייה מספקת תיק חדש אך ורק בשלב
מיון התיק בעירייה ,ככל שיידרש
להחליף תיק בשלב הסריקה הספק
הזוכה יידרש להחלפת התיק על חשבונו
סעיף  2.6במפרט הטכני מבוטל

2.6

סעיף  2.6במפרט הטכני מבוטל

.12

האם רכז הפרויקט יצטרך לעבוד ממשרדי
העיריה?
אישור רואה חשבון – נבקש כי אישור זה
יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון.

7

לא

 4.4ומסמך
ו'

.14

נוסח ערבות בנקאית – טעות סופר בשורה ,3
מופיעה פעמיים המילה "מכרז".

מסמך יא'

.15

נבקש כי ההצמדה תהיה לפי מדד שפורסם
ב 15/12/18שכן הצמדה למדד הידוע במועד
הגשת ההצעות ,לא תאפשר להוציא ערבות
מפאת הזמנים (הגשה ב.)17/1
מאחר והמציע ישקיע משאבים רבים לצורך
קיום מחויבויותיו ע"פ חוזה זה נבקש ,כי
סעיף זה ישונה כך שלעירייה תהיה אפשרות
לסיים את החוזה רק במקרה של הפרת
חוזה ע"י המציע .לחילופין ,נבקש לקבוע
חבות של המציע לשלם עבור עבודה שבוצעה
בפועל ,וכמו כן עבור מוצרים שנרכשו ו/או
אשר הוחל בתהליך רכישתם על ידי המציע
עד לתקופת הסיום והביטול .עוד נבקש כי
תינתן התראה של  90יום מראש ובכתב.
האמור רלוונטי גם לסעיפים 4ה6 ,ה18 ,א
בחוזה ההתקשרות בשינויים הנדרשים.
נבקש להחליף בדרישה כי מנהל הפרויקט
יהיה בעל ניסיון בניהול פרוייקטי ניתוח,
טיוב וסריקת תיקים (תיקי בניין ו/או
בקשות להיתר ו/או תיקי רישוי ו/או תיקי
פיקוח) ברשויות מקומיות כמקובל
בפרוייקטים מסוג זה.
הנסיון הנדרש על ידכם בסעיף זה כפי שהוא
מנוסח אינו מביא לידי ביטוי את יכולת
המציע בתחום הסריקה וטיוב הנתונים.
נבקש לדעת מהו ההיקף הכולל של התיקים
הנדרשים לסריקה
ומתוכם -כמה תיקים הוקמו במערכת
לניהול ועדה?

מסמך יא''

ההצהרה יכול שתהיה על דף לוגו של
רוה"ח ובלבד שתהיה בנוסח הנדרש
במסמכי המכרז.
מקובל ,ניתן למחוק את המילה "מכרז"
השנייה שמופיעה בשורה השלישית
לנוסח הערבות (מסמך יא למכרז)
ניתן להגיש את הערבות על גבי נוסח
מסמך י"א שצורך למסמכי המכרז
המקוריים או על גבי מסמך י"א 1
המצורף למסמך הבהרות זה ,לפי בחירת
המציע.
הבקשה נדחית יש להגיש ערבות בנקאית
בנוסח מסמך יא'

.19

נבקש להבהיר כי כל הקטנה של הכמויות
תעשה בטרם יצאה הזמנה לזוכה ,שאם לא
כן על העירייה לפצות את הספק בגין
הוצאות שנשא בהן לצורך מתן השירותים
שאינן ברות ביטול.

.11

.13

.16

.17

.18

1ז

הבקשה נדחית.
יחד עם זאת ,יובהר כי אין באמור בסעיף
 1ז' למכרז כדי לגרוע מהוראות האמור
בסעיף  18ג' לחוזה או להקטין את היקפו
במקרה שבו כבר ניתנה לספק הזמנת
עבודה מאושרת והספק כבר הוציא
הוצאות לשם ביצועה.

4ד

הבקשה נדחית

4ח

ההיקף הכולל של התיקים הוא כ 1000
תיקים בחודש בממוצע ,כיום נדרשים
לסריקה עוד כ  16,000תיקי בקשות.
האמור הנו הערכה בלבד .העירייה אינה
מחוייבת להיקף זה או אחר ,העירייה
רשאית להזמין שירותים מעת לעת,
בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.
הבקשה נדחית.

10ו

.20

"ולשביעות רצון העירייה " הינו קריטריון
סובייקטיבי לחלוטין ,ומטבע הדברים,
יקשה על המציע להיערך בהתאם על מנת
להבטיח עמידה בקריטריון זה .לפיכך מוצע
להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית,
לפיה "שביעות רצון העירייה" משמעותו:
ביצוע התחייבויות המציע התאם לתנאי
החוזה ונספחיו.
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף 5ו במסמך ג'
(הצעת המציע) בשינויים הנדרשים ולסעיפים
5ג6 ,א12 ,ז 18ו( )6בחוזה ההתקשרות.
נבקש אישורכם כי החתימה על חוזה
ונספחיו בראשי תיבות מורשה החתימה
וחותמת המציע

.22

מסמך ג' -הצעת המציע

.23

נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק על
הגורמים העוסקים במתן השירותים נשוא
מכרז זה שכן למציע מעל אלפיים עובדים
ולא ניתן לבדוק זאת עם כל אחד מהם.

5י
בעמ' 17

.24

מסמך ו' – הצהרה בדבר מחזור כספי של
המציע

מסמך ו' –
הצהרה בדבר
מחזור כספי
של המציע

.25

בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל
הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר
רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו
תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת.
הסכמות אלה באו לידי ביטוי בהוראת
תכ"ם  7.24.1שעניינה "אסמכתאות מרואה
חשבון אודות המציע" .נוסחים אלו ,לאחר
שפורסמו ,הינם פרקטיקה מקובלת ורוה"ח
מקפידים על מתן אישורים אך ורק בהתאם
לכך .כמו כן ,על פי גילוי דעת מס'  7ומס' 70
של לשכת רו"ח ,רו"ח יכול לתת אישור רק
על נושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי.
לפיכך ,נבקש לאפשר להגיש את אישור רו"ח
לפי נוסח טופס ( 7.24.1.2מחזור כספי
בתחום פעילות) ,כפי שנוסחו מובא להלן:
תאריך_______________:
לכבוד_____ (שם המציע)
הנדון  :מחזור כספי של תחום פעילות (או
כל מידע אחר הנדרש כדוגמת
מספר לקוחות,היקף ייצור וכו')
לכל אחת מהשנים שנסתיימו
ביום  31.12.20xx-וביום
______ ()1

.21

11ו

הבקשה נדחית

5ג'

המציע רשאי לחתום על עמודי החוזה
בראשי תיבות (על ידי מורשי החתימה
מטעם המציע וכן בצירוף חותמת ככל
שנדרש).
יחד עם זאת ,יש לחתום בסוף החוזה
בחתימות מלאות ולמלא את כל הפרטים
כנדרש.
אין באמור כדי לגרוע מן הדרישה
לחתימה מלאה על ידי מורשי החתימה
מטעם המציע ,ביחס למסמכי המכרז על
נספחיהם ,הכל כפי שנדרש במכרז.

מסמך ג'-
הצעת המציע

כללי

סעיף י 5לנספח ג' (בעמ'  )17מתייחס
למציע עצמו ובמקרה של תאגיד ,גם
למוסמכי החתימה מטעם המציע.
במסמך ז' (הצהרה בדבר העדר קרבה
לעובד ו/או חבר מועצת העיר) ,אליו
מתייחס הסעיף ,מובהרים ומוגדרים
תחומי ההצהרה ותחולתה

למסמכי המכרז יצורף מסמך נוסף
שיסומן "מסמך ו' "1בנוסח המצורף
למסמך הבהרות זה .מציע יוכל לבחור
באם לצרף להצעתו אישור בנוסח מסמך
ו' הקיים במכרז ,או בנוסח של מסמך ו1
כאמור.

אנו משרד רו"ח _________________,
רואי החשבון המבקר של ________ (להלן:
"המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז
________) ,מאשר/ת כי ביקרנו את
ההצהרה של המציע בדבר
______________(בהתאם לדרישות
המכרז) הכלולה בהצעה למכרז
__________ של המציע המתייחסת
לתאריכים ( )1המצורפת בזאת ומסומנת
בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של
המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על
ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי
ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי
הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת כוללת
גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות
ההצגה בהצהרה בכללותה .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר _________
משקפת באופן נאות מכל הבחינות
המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם
לרשומות עליהם התבססה.
בכבוד רב
________________________
רואי חשבון
יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש
.1
במסמכי המכרז.
הערות:
נוסח דיווח זה של רואה החשבון

המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת
למינהל הרכש הממשלתי וללשכת
רואי החשבון בישראל – אוגוסט
.2009
יודפס על נייר לוגו של משרד

הרו"ח.

.26

מסמך ח' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות
קודמות

.27

מאחר והמציע הינו חברה ציבורית ,נבקש כי
האמור בסעיף זה יחול רק על המציע ועל
בעל השליטה במציע (שכן הציבור מחזיק
במניותיו).

.28

חוזה למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים

.29

נבקש להבהיר למען הסר ספק כי חיוב
הספק בתשלום יהיה רק בגין ההפרש בין
מחירי הספק לבין מחיר הספק האחר ,ככל
שיהיה כזה .חיוב בכלל ההוצאות יתאפשר
רק אם העירייה כבר שילמה לספק עבור
השירותים ,והוא לא ביצע אותם.
אין זה הוגן כי קביעתו של המנהל תהיה
מכרעת וסופית .נבקש כי ככל שתתעורר
מחלוקת בין הצדדים באשר לקביעת המנהל,
מחלוקת זו תוכרע על ידי גורם מקצועי
ניטרלי המוסכם על הצדדים.
נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא:
 לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע
רק במקרה של הפרה יסודית שלא
תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך
מאת המזמין ,ולאחר שניתנה לספק
שהות סבירה לתיקון הטעון תיקון.
בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק
סכומים בגין נזקים שהוכחו ,וכי
הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.
בקשה זו רלוונטית גם לסעיף 20ו בחוזה
ההתקשרות.
 למחוק את הדרישה להעמדת ערבות
חדשה במקרה של חילוט הערבות שכן
משמעות הדבר היא ערבות שאינה מוגבלת
בסכום ודרישה זו אינה מוגבלת בסכום.
בקשות אלו רלוונטית גם לערבות הבדק
הנדרשת בתקופת האחריות וכן לסעיף 17ג
בחוזה ההתקשרות.
נבקש כי אחריות הספק תהיה על פי דין.
מתן פטור גורף לעירייה מאחריות מטיל על
הספק אחריות רחבה מזו הקבועה בדין
(לרבות אחריות לנזקים שנגרמו ,לדוגמא,
בשל רשלנות תורמת של המזמין) ודרישה זו
אינה מוצדקת ,ואינה בת ביטוח .בהתאם,
נבקש למחוק את המילים "מלא ובלעדי"
ולכתוב במקום על פי דין.

.30

.31

.32

מסמך ח' –
תצהיר בדבר
היעדר
הרשעות
קודמות
3

בסעיף  3השני לנספח ח' (תצהיר בדבר
העדר הרשעות קודמות) ,ככל שמדובר על
מציע שהנו חברה ציבורית שמניותיה
נסחרות בבורסה ,ההצהרה לא תחול
ביחס לבעלים של החברה המציעה,
שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים,
במצטבר:
א .בעלים שאינו בעל שליטה
בחברה
ב .בעלים שאינו מחזיק מ 5%מהון
המניות או יותר מכך.

חוזה למתן
שירותי טיוב
וסריקת
מסמכים
3

הבקשה נדחית

6

הבקשה נדחית

10ג

הבקשה נדחית

12א

הבקשה נדחית (תשומת לבכם לאמור
בסעיף ובין היתר למילים " :שייגרם
לעירייה  .....בגין מעשה או מחדל של
הספק ,מי מעובדיו או מי מטעמו"...

.33

.34
.35
.36
.37

.38

.39
.40

נבקש למחוק את הרישא של סעיף זה (ראו
לעניין זה הסברנו בבקשת הבהרה לסעיף
12א לעיל בדבר פטור גורף.
באשר לחובת השיפוי – נבקש לקבוע כי זו
תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של
ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכפוף לכך
שהעירייה העבירה לספק את השליטה
הבלעדית בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה,
סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר
ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה
כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך
בכתב .בקשה זו רלוונטית גם לסעיפים 12ג,
12ד14 ,ג15 ,ד בחוזה ההתקשרות.
נבקש לתחום הימצאות ליקויים לאחר סיום
התקשרות בין הצדדים עד ל 3-חודשים
מסיום ההתקשרות.
נבקש להוסיף למען הסר ספק בסוף הסעיף
"ככל שאחריותם נקבעה על פי דין".
נבקש למחוק את הסעיף .אין הצדקה
שהעירייה תעכב תחת ידה תשלומים בגין
תביעות שטרם התבררו.
נבקש להוסיף" :על אף האמור לעיל או בכל
מקום אחר במכרז ו/או בדין ,מובהר כי
הספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף,
תוצאתי ,מיוחד או עונשי שייגרם לעירייה
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 או מחדל בזדון ,נזק גוף או נזק
לרכוש מוחשי".
לאור התיקון לסעיף  22לחוק המרשם
הפלילי ותקנות השבים ,תשמ"א – ,1981
מעביד אינו יכול לדרוש מעובד לקבל מידע
מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור
הסכים לכך .הדרישה בסעיף זה מחייבת את
הספק לדרוש מידע כאמור מעובדיו ,ודרישה
זו מהווה עבירה פלילית ,ועל כן נבקש
למחוק אותה .לחילופין ,נבקש להמיר
דרישה זו בקבלת תצהיר מטעם העובדים
המעורבים במתן השירותים נשוא המכרז
להיעדר הרשעות פליליות מאומת על ידי
עורך דין.
נבקש כי האמור בסעיף זה יחול ככל
שאחריות עובדי הספק ו/או מי מטעמו
בקשר לנזק הינה על פי דין.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף "סך הקנסות
והפיצויים המוסכמים שיוטלו על הספק לפי
ההסכם לא יעלו על תקרה של  5%מהתמורה
הכוללת בגין ההתקשרות ,וכי לא ייגבו
פיצויים/קנסות בנסיבות של כוח עליון ו/או
בגין איחור הנגרם ממעשה או ממחדל של
המזמין או מי מטעמן ו/או כל גורם שאינו
הספק או מי מטעמו".

12ב

יוסף לחוזה סעיף 12י'  ,כדלקמן:
"מבלי לגרוע מהאמור ,העירייה תודיע
לספק במקרה של הגשת תביעה נגד
העירייה על ידי עובד הספק ו/או בגין
מעשה שהנו באחריות הספק ,ותעביר לו
העתק מהתביעה .הספק יהיה רשאי
להתגונן על חשבונו כנגד התביעה ,זאת
מבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או
מאפשרות העירייה להתגונן בעצמה ו/או
מאיזה מזכויות העירייה"

12ה

הבקשה נדחית

12ו

הבקשה נדחית

12ז

הבקשה נדחית

12י [חדש]

הבקשה נדחית

14ב

סעיף 14ב ישונה ויהיה כדלקמן:
"כל העובדים שיועסקו על ידי הספק
במסגרת מתן השירותים נשוא חוזה זה
יהיו עובדים הרשאים על פי דין לעבוד
בישראל .כמו כן ,הספק יחתים את כל
העובדים כאמור על תצהיר בדבר העדר
הרשעות פליליות (למעט עבירות
תעבורה) ,שיאומת כדין על ידי עו"ד.

14ג

הבקשה נדחית

16

הבקשה נדחית

.41

נבקש כי טרם ביצוע אחת הפעולות המנויות
בסעיף זה ,תינתן לספק ארכה סבירה
לתיקון ההפרה.

17

.42

נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול החוזה
על ידי העירייה ,יהא זכאי הספק לתשלום
הוצאות שהוצאו בקשר עם השירותים לאחר
אישור הזמנה על ידי המנהל ,ואלו לא
ניתנות לביטול.
בנוסף ,נבקש לבטל את הסיפא של הסעיף –
אין זה סביר למנוע מהספק לפנות לערכאות
משפטיות ככל שיהא צורך בכך.
נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתו של
המנהל" המהוות קריטריון סובייקטיבי.
האמור רלוונטי גם לסעיפים 18ו(18 ,)7ו()8
בחוזה בשינויים הנדרשים.
נבקש כי תינתן לספק ארכה סבירה לתיקון
הפרות הנוגעות לאי עמידה בלוחות זמנים.
כמו כן ,נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה
לא יחול ככל שהעיכוב ו/או ההפרה הינם
תוצאה של מעשה ו/או מחדל של העירייה.
נבקש ליתן לספק ארכה סבירה לתיקון טרם
ביטול ההסכם.
האמור רלוונטי גם לסעיף 18ו(18 ,)10ו(,)12
18ו(18 ,)13ו( )14בחוזה.

18ג

.46

נבקש לתקן סעיף זה כך שביטול ההסכם
יהיה רק במקרה של הרשעה ולא חקירות או
פתיחה בהליכים פליליים.
נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק במקרה
של ביטול ההסכם על העירייה בשל הפרה
יסודית של הספק.
נבקש להוסיף לסעיף זה את החריגים
המקובלים לחובת הסודיות ,לפיהם חובת
הסודיות לא תחול על( :א) מידע שהיה ו/או
הפך נחלת הכלל (ב) שהיה מצוי בחזקתו של
הספק קודם לגילוי ע"י העירייה ללא הפרת
חובת שמירת סודיות; ו/או (ג) שפותח באופן
עצמאי ע"י הספק; ו/או (ד) מידע שנמסר
לספק ע"י צד ג' ללא הפרת חובת סודיות;
ו/או (ה) מידע אשר יוצר על ידי העירייה
במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר
הינו ג'נרי ,כללי לרבות ידע מקצועי ,שיטות
עבודה ,מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו
מכיל מידע אשר הועבר על ידי העירייה;
ו/או (ו) מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין".

.43

.44

.45

.47
.48

בסוף סעיף 17א לחוזה (בעמ'  ,)40יוספו
המילים:
"ובלבד שנתנה לספק התראה של  7ימים
" .כמו כן יבוטל סעיף 18ה' לחוזה (בעמ'
)41
הבקשה נדחית

18ו()5

הבקשה נדחית

18ו()6

הבקשה נדחית

18ו()9

ביחס לסעיף 18ו( ,)9הבקשה מתקבלת
כך שיובהר כי האמור בסעיף 18ו()9
לחוזה יחול בכפוף להוראות סעיף 18ד ו
18ה.
ביחס ליתר הסעיפים בבקשה ,סעיפים
18ו(18 ,)10ו(18 ,)12ו( )13ו 18ו(,)14
הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית

18ו()11

18ט

הבקשה נדחית

19

לסעיף  19יוסף נוסח כדלקמן:
למרות האמור ,חובת הסודיות לא תחול
על( :א) מידע שהיה ו/או הפך נחלת הכלל
קודם גילויו על ידי הספק או מי מטעמו
וללא סיועו ו/או עזרתו של הספק ו/או
מי מטעמו (ב) מידע שפותח באופן עצמאי
ע"י הספק שלא במסגרת השירותים
נשוא חוזה זה; ו/או (ג) מידע שנמסר
לספק ע"י צד ג' ,שאינו נוגע לשירותים
נשוא חוזה זה וללא הפרת חובת סודיות
או חובה אחרת כלשהי; ו/או (ד) מידע
אשר גילויו נדרש עפ"י דין ובלבד שהספק
הודיע לעירייה בכתב על כוונתו לגלות
את המידע האמור ונתנה לעירייה שהות
להתנגד לגילוי המידע כאמור.
מובהר כי בסעיף זה תהא למונח "מידע"
משמעות כדלקמן -:כל ידיעה ,מסמך,
נתון ,חוות דעת ,הסכם ,מזכר ,וכל חומר
או מידע כלשהו ,לרבות כל רעיון ,פטנט,
תגלית ,שכלול ,תהליך ,פיתוח ,שיטה,
תוכנית ,שרטוט ,תשריט ,פעולה ,בדיקה,
סקר ,רשימה של לקוחות ,דו"חות
כספיים ,תפעוליים ,ביצועיים ,טכניים או
אחרים ,ידע או מידע טכני ,מקצועי,
עסקי ,פיננסי או אחר ,בין בכתב בין בעל

.49

המציע הינו חברה ציבורית אשר מניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך ולפיכך אין לו
שליטה על העברת הבעלות במניות החברה.
כמו כן – התנאי האמור לעיל מהווה למעשה
הגבלה על בעל השליטה בחברה מלעשות
עסקאות במניות החברה ,וזו הגבלה שאיננה
סבירה בנסיבות הענין.
נבקשכם לשקול שנית את דרישתכם בענין
זה ולבטל את סעיף 20ד להסכם .לחלופין,
ניתן לקבוע כי במצב כזה תהא העירייה
רשאית לבטל את ההסכם עם הספק הזוכה,
כסעד יחיד ובלעדי ,אך הדרישה לקבל
הסכמה של העירייה לפעולה כזו מהווה
הגבלה בלתי סבירה על זכויותיהם של בעלי
השליטה במציע ,הגבלה שאיננה מקובלת.
נבקש למחוק הסיפא לסעיף זה שהינה
עומדת בסתירה לדין בקשר עם תקופת
ההתיישנות.
נספח א' – מפרט השירות הנדרש

.52

היכן תתבצע עבודת הטיוב ,נבקש לבצע
עבודה זו במשרדי הספק .במידה וכן ,נבקש
כי תינתן גישה מרחוק למערכת לניהול ועדה
במידה ונידרש לאסוף חלק מהתיקים
מארכיב העירייה -נבקש כי הארכיב יפיק
תעודת משלוח ממוחשבת

2.1

.53

האם הטיוב כולל טיוב גיאוגראפי במערכת
לניהול ועדה כגון :גוש /חלקה
במידה ובתיק הבניין ימצאו מסמכים
נוספים כגון בקשה להעברה בטאבו ,בקשה
למידע תכנוני ,וכו'? האם יש צורך לסרוק
בנוסף?
במידה ונידרש לפצל תיקים -נבקש
הבהרתכם כי אספקת תיקים חדשים הינה
באחריות העיריה ועל חשבונה
האם נדרש לסרוק את כל החומר או רק
בקשות מאושרות?

2.3

.55

האם במערכת לניהול ועדה קיים מודול
אוטומטי לשיוך מסמכים ,במידה וכן נבקש
הבהרתכם כי עלות רכישת המודול הינה
באחריות העירייה ועל חשבונה

.50
.51

.54

20ד

20ח

פה ,שייווצר ,יתגבש ,יפותח ,יתגלה,
ייחשף ,יימסר ,יושג ,הקשור בעירייה
במי מטעמה ו/או במתן השירותים
לעירייה ו/או אופן פעילותה ו/או
תוכניותיה ,וכן ,כל מידע המסתמך על
מידע כאמור ,עושה שימוש במידע
כאמור או נובע ממנו ,בכל אופן או בדרך
כלשהי ,וכל העתק ,שכפול ,או צילום של
מידע כאמור.
מובהר כי במקרה של חברה ציבורית
שמניותיה נסחרות בבורסה ,ההתחייבות
תחול על העברת השליטה בחברה
(במקום על העברת  50%מהמניות
בחברה).
כמו כן ,בכל מקרה של העברת 50%
ממניות החברה או יותר ,יהיה על הספק
להודיע על כך לעירייה ובכתב באופן
מיידי (מיד כשייודע לו על כוונה לעשות
כן וכן שוב ,מיד בעת ביצוע העברה)
ולעירייה תעמוד הזכות לבטל את
ההתקשרות .

הבקשה נדחית

נספח א'
– מפרט
השירות
הנדרש

הכנת התיק נעשית במשרדי העירייה על
ידי עובדי העירייה כל שאר העבודה
לרבות עבודת הטיוב ועבודת הסריקה
תיעשה במשרדי הספק הזוכה.
הספק יאסוף כל סוף שבוע את התיקים
מארכיב העירייה ויקבל תעודת משלוח
ממוחשבת .
כל המסמכים הנמצאים בתיק יסרקו
בנפקד ויתויקו על ידי קוד מתאים.
לעניין פיצול התיקים הבקשה נדחית,
הספק הזוכה יידרש לספק תיק חדש על
חשבונו .

2.4

כל המסמכים הנמצאים בתיק יסרקו
בנפקד ויתויקו על ידי קוד מתאים.

כללי

המודול קיים במערכת  .אין צורך לרכוש
אותו.

.56

נספח ד' –נספח ביטוח

.57

לעניין סעיפים  4ו 6-באישור קיום
הביטוחים  -לספק השירותים קיימת
פוליסת אחריות מקצועית משולבת חבות
מוצר ולכן אין בפוליסת צד ג' ביטול חריג
אחריות מקצועית ו/או ביטול חריג חבות
המוצר.
במידה ונדרש – הבהירו מהם גבולות
האחריות הנדרשים לביטוח אחריות
מקצועית משולבת חבות מוצר

סעיפים 4+6

מקובל .ניתן יהיה להמציא פוליסה
משולבת על גבול אחריות בסך 1,000,000
.₪

בברכה
עירית אשדוד

מסמך ה'

הצהרה בדבר ניסיון המציע (עמידה בתנאי סף (3א)()4(,)1
הח"מ ,מטעם ________________ ("המציע") ,מצהיר בזאת ,כי:
 .1המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותים של "טיוב מסמכים" וסריקת מסמכים ,בן  3שנים
במהלך  5השנים האחרונות ( ,)2018,2017,2016,2015,2014לפחות לפי אחת משלושת
האפשרויות שלהלן (נא לסמן את האפשרות הרלוונטית למציע):
א .לפחות לרשות אחת ,בהיקף של לפחות  6,000תיקי בקשה להיתר ,או
ב .לפחות לשתי רשויות מקומיות בהיקף של לפחות  3,000תיקי בקשה להיתר בכל אחת
מהרשויות ,או
ג .לפחות לשלוש רשויות מקומיות בהיקף של לפחות  2,000תיקי בקשה להיתר בכל אחת
מהרשויות.
 .יובהר ,כי לצורך עמידה בנאי סף נשוא ההצהרה שלעיל ,המציע רשאי להציג גם ניסיון ברשות
מקומית בה נעזר בקבלן משנה לצורך סריקת המסמכים בלבד ,כאשר הניסיון בטיוב המסמכים
צריך להתקיים במציע עצמו.
"טיוב מסמכים"  -כהגדרתו בסעיף  2.3למפרט.
הרשות המקומית
לה ניתן השירות

תקופת מתן
השירות לרשות
(לציין מ__ עד__)

מספר תיקי בקשה
להיתר שעבורם
ניתן שירות טיוב
וסריקת מסמכים

פרטי איש הקשר ברשות
המקומית

 .2המחזור הכספי של המציע בתחום השירותים נשוא המכרז (טיוב מסמכים וסריקת מסמכים),
בכל אחת מהשנים  ,2017 ,2016 ,2015הנו כדלקמן:
ג .לשנת ₪ ____ 2017
ב .לשנת ₪_______ 2016
א .לשנת , ₪ ______ 2015
.3

השורות הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף אשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח
מסמך זה.

כמו כן ,הח"מ מצהיר כי ברשות המציע כל הרישיונות והאישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע
ההתקשרות.
___________________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר _________________ אשר זהה עצמו על-ידי תעודת זהות מספר
__________________  /המוכר לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
חותמת עו"ד

חתימת עו"ד

מסמך ו'1

הצהרה בדבר מחזור כספי של המציע
תאריך_______________:

לכבוד
______________ (שם המציע)
הנדון  :מחזור כספי/הכנסות משרותי סריקת וטיוב מסמכים
לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,31.12.215ביום  ,31.12.2016וביום 31.12.217
אנו משרד רו" ח _____________________ ,רואי החשבון המבקר של ________ (להלן:
"המציע") (החברה המגישה הצעה למכרז ________) ,מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של
המציע בדבר מחזור כספי מוכח בתחום של "טיוב מסמכים" וסריקת מסמכים הכלולה בהצעה
למכרז מס'  45/18למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים עבור עיריית אשדוד של המציע המתייחסת
לשנים המסתיימות בכל אחד מהתאריכים ( ,31.12.217 ,31.12.2016 ,31.12.215ובפרט כמפורט
במסמך ה' למסמכי המכרז) המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה
בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר הכנסות של המציע כמפורט במסמך ה' הנ"ל (שהנם סכומים העולים על
( 1,00,000מיליון)  ,₪בכל אחת מהשנים המסתיימות בתאריכים המצוינים לעיל ,בגין השירותים
האמורים ומשקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות
עליהם התבססה.

בכבוד רב,

תאריך



שם מלא של הרו"ח

חתימה וחותמת

ניתן להדפיס על נייר לוגו של משרד הרו"ח -ובלבד שיהיה בנוסח האמור.

מסמך יא'1
נוסח ערבות בנקאית
תאריך____________ :
לכבוד
עיריית אשדוד
אג"נ,
הנדון :ערבות בנקאית מס'
על פי בקשת ____________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד
לסכום כולל של  ( 12,500ובמילים :שניים עשר אלף וחמש מאות) שקלים חדשים (להלן" :סכום
הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז פומבי מס'  45/18לטיוב וסריקת מסמכים עבור
עיריית אשדוד.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד") .
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד הגשת הצעות למכרז .המדד החדש
לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העירייה אנו נשלם לכם עם החזרת
כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה
להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  21לחודש אפריל שנת .2019
ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק__________ בע"מ

