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07/03/2018

שלום רב,

הנדון :הודעה מס'  – 1מכרז פומבי מס'  03/2018לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים
וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן " :המכרז").

 .1מצ"ב כנספח א' תשובות לשאלות הבהרה.
 .2מצ"ב כנספח ב' תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-ולפי חוזר מנכ"ל משרד
הפנים .2/2011
 .3הודעה זו ונספח א' ו –ב' המצורפים אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ועל המשתתפים
במכרז להגישם כנדרש ,ביחד עם יתר מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידם (וביחס לנספח ב' חתום
ומאומת בפני עו"ד).
 .4למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
אלכס קושניר
מנהל מיוחד
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נספח א' להודעה מס' 1
להלן תשובות לשאלות הבהרה.
מס'
סידורי
.1

.2

.3

.4

.5

הסעיף לגביו
מתייחסת
השאלה
עמוד  55סעיף נראה כי חלה טעות בתיאור בסעיפים  1-2לטבלה "תשלום
פר שיחה נכנסת" תשלום פר שיחה יוצאת" בעולם מוקדי
1,2
התקלות התשלום הינו פר דקה נכנסת ופר דקת שיחה
יוצאת.
המחיר לתשלום אינו משקף את השינויים שחלו על שוק
עמוד 55
הטלפוניה וההשפעות בעקבות שינוי שכר המינימום
סעיף 1,2
בשלוש השנים האחרונות .המחיר הראלי לשירות זה עומד
היום על  ₪ 3לפחות לשיחה .נבקש לעדכן את המחיר
לשיחה יוצאת /נכנסת ל  ₪ 3במקום ₪ 2.2/₪ 1.1
כפי שמופיע במסמכי המכרז
בשורה השנייה ,נבקשכם להחליף את המילים "לשפותה
עמוד 33
ולפצותה" ,במילים "לשפותו ולפצותו".
סעיף 16.2
בשורה השלישית ,לאחר המילים "עקב תביעה כזו",
נבקשכם להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של
הספק והיקפה".
בשורה השלישית ,לאחר המילים "שנפגע או ניזוק",
עמוד 33
נבקשכם להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא על ידי
סעיף 16.3
הספק" ,במילים "מסיבות שבתחום חבותו החוקית של
הספק".
בסיפא ,לאחר המילים "נשוא הסכם זה" ,נבקשכם להוסיף
עמוד 33
סעיף  16.4.2את המילים "כל הנ"ל כפוף לקביעת שמאי מטעם חברת
הביטוח".
השאלה

.6

עמוד 34
סעיף 17.4

.7

עמוד 34
סעיף 18.1.4

.8

עמוד 34
סעיף 18.2

.9

עמוד 35
סעיף 18.14

.10

עמוד 58
סעיף 4

.11

עמוד 58
סעיף 5.1

התייחסות
התאגיד
הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה
התקבלה

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

בשורה הרביעית ,לאחר המילים "האמור לעיל בסעיף זה" ,הבקשה נדחית
נבקשכם להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של
הספק והיקפה".
לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,נבקשכם להוסיף את ניתן לערוך גם
כפוליסה
המילים "משולב עם חבות המוצר".
משולבת ,אך לא
רק.
בסוף השורה הרביעית ,לאחר המילים "(בנוסחו הבקשה נדחית
המקורי)" ,נבקשכם להוסיף את המילים "על תיקוניו".
בסיפא ,לאחר המילים "ובין אם לאו" ,נבקשכם להוסיף הבקשה נדחית
את המילים "כל הנ"ל כפוף להוכחת חבותו החוקית של
הספק והיקפה".
בכותרת ,לאחר המילים "אחריות מקצועית" ,נבקשכם ניתן לערוך גם
כפוליסה
להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".
משולבת ,אך לא
רק.
בשורה השנייה ,לאחר המילים "ואחריות מקצועית" ,ניתן לערוך גם
נבקשכם להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר" .כפוליסה
משולבת ,אך לא
רק.
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נספח ב' להודעה מס' 1

תצהיר
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1

אני נציג ___________________ (להלן" :המשתתף") ,אני מכהן כ________________ במשתתף,
ואני מוסמך להצהיר מטעם המשתתף ,את המפורט להלן.

.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
(להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").

.3

לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק
שכר מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן –
"חוק שוויון זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על המשתתף .לחילופין ,ככל
שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף – הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין
היתר כמפורט להלן:
 אם המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
 אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
כאמור לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל ,המשתתף מצהיר בזאת ,כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן;
 המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל שתהיה.

.5

לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר
עמו אתקשר.

.6

ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם
ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

.7

בתצהיר זה:
 7.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון וחבל
עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו'
לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני
חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
7.2

מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 7.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 7.2.2שוהה בישראל כדין.
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7.2.3
7.2.4

בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
_________________________
חתימה

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז/_________________ .המוכר
לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
עו"ד ____________________
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חותמת ___________________

