ה' בשבט תשע"ח
011.110.12
לכבוד
משתתפי מכרז מסגרת פומבי מס' .0812
לאספקת מערכות ממוחשבות בתחום הרווחה
עבור עיריית לוד
שלום רב,
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 381/
לאספקת מערכות ממוחשבות בתחום הרווחה עבור עיריית לוד
מס"ד פרק8נספח
במכרז
מסמך ב'
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מסמך ב' 0
מסמך ב' 1
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אישור
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5

ע"מ לייצר השוואת מחיר אמיתית בין
המתחרים ,נבקש כי עלות ההסבה
תחול על העירייה1
נבקש להוסיף את המילים "למיטב
הידיעה" לתצהיר1
על פי כללי האתיקה החלים על עו"ד,
ובהתאם לחוות דעת של לשכת עוה"ד,
עו"ד איננו רשאי לאשר או להצהיר על
עניינים שאינם ענייני מומחיות
מקצועית או שאינם בתחום ידיעתו
המקצועית כעו"ד 1לפיכך ,נבקש כי
המשפט המתחיל במילים "כמו כן
אני מאשר את האמור בסעיף "1
ימחק1
נבקש להעלות את המחירים באופן
משמעותי באופן שיתאימו להיקף
המשתמשים בעירייה ,כך שמחיר
המינימום לא יפחת מ₪ 2,... -
לחודש1
לאור העובדה כי לא נערך סיור
המאפשר ביקור במקומות המיועדים,
נבקש כי הסעיף ימחק1
נבקש כי ביצוע קיזוז על יהיה על פי
דין ובכפוף למתן הודעת קיזוז לקבלן
 2ימים מראש לפחות ואפשרות
סבירה להתגונן1
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מסמך ה'

216
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תנאי
המכרז

111

10

11.

מסמך ב' 2

כללי

00

נבקש כי העירייה היא זו שתפעל למול
הספק הנוכחי ,שכן המחוייבות שלו
היא כלפיה 1יתר על כן ,נבקש כי
לוחות הזמנים יספרו מרגע קבלת
הנתונים ,שכן הספק הזוכה יכול
להתחייב לקליטת הנתונים
במערכותיו בלבד1
נבקש כי במקרה של חילוקי דעות,
ההכרעה תקבע ע"י גורם מוסכם1
על מנת שנוכל להיערך מראש כיאות
למצגות ,נבקש כי זימוננו להדגמת
הפתרון ינתן בהתראה של לפחות 1.
ימי עבודה1
נבקש כי יתאפשר כי הגורמים
שימלאו ויחתמו את אישורי הלקוחות

התייחסות
העירייה
לא מקובל
לא מקובל
מקובל

אין שינוי במחיר

מקובל
אין שינוי בסעיף1
מקובל כי תינתן
לקבלן הודעה
מראש לפני ביצוע
קיזוז
מקובל

אין שינוי בסעיף
מקובל

מקובל
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התייחסות
העירייה

שאלה
יהיו גם מנהלי מחלקות רווחה8
שרותים חברתיים אשר הם הגורמים
הרלבנטיים ברשות1
נבקש כי כל הגדלת כמות המשתמשים
מעל כמות המשתמשים המשוערת
במכרז ( 10.משתמשים) תזכה את
המציע בתמורה נוספת באופן יחסית
להצעתו1
כמו כן ,הואיל ותקופת ההתקשרות
היא ל-עד  6שנים ,נבקש כי המחיר
שישולם לספק יהיה צמוד למדד
המחירים הידוע לצרכן1
לאחר המילים "כלפי העירייה" יש
להוסיף המילים" :בהתאם לחבות
המוטלת על פי דין"1
שורה שניה ,נבקש למחוק את המילה
"לשפות"
שורה שניה ,נבקש למחוק את המילה
"לשפות"
שורה שלישית ,נבקש להוסיף "111על
פי פסק דין שביצועו לא עוכב"
נבקש אישורכם כי נספח ג' -
התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת
מידע ייחתם על-ידי הספק לאחר
זכייה במכרז ע"י מורשי החתימה ו8או
הגורמים הרלבנטיים לאספקת
השירותים1
נראה כי הסעיף אינו רלוונטי לתכולת
המכרז 1נבקש הבהרתכם1

אין שינוי בסעיף1
יחד עם זאת
מוסכם כי המחיר
יוצמד למדד
המחירים לצרכן
אחת ל 6חודשים,
החל מ1.11.110.11
מדד הבסיס הינו
המדד הידוע ביום
חתימת החוזה1
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף
אין שינוי בסעיף

מקובל

הסעיף רלוונטי
למכרז ,כפוף
לאישור
הרגולטורים
בתחום ועל פי כל
דין1

מסמך זה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וייחשב כחלק מתנאיו1
על המציעים לחתום בשולי מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעתם ,במסגרת כל מסמכי
ההצעה.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי להוות פרשנות או לשנות בדרך כלשהי את תנאי המכרז.
בברכה,
עיריית לוד
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