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 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 

 יפו  -להקמה ותפעול של מערכת לתשלום אגרת הסדר החניה בעיר תל אביב  2/2019 'מכרז פומבי מס הנדון:
 באמצעי מחשוב וטלפוניה

 
 2 -מכתב תשובות והבהרות 

 

 

, יתוקן העמוד השלישי של נספח א' 26.2.2019קובץ התשובות וההבהרות מיום ב 5לאור האמור בתשובה מס' 

"הצהרת המשתתף במכרז והצעתו". הנוסח המתוקן של העמוד השלישי לנספח א' מצורף  –למסמכי המכרז 

ר צורף שספח א' אבזאת, ויש להגיש אותו יחד עם הצעת המציע במכרז, ולא את נוסח העמוד השלישי של נ

 במקור לחוברת המכרז.

 

מבוקש שלא לתחום מראש את מס' הזכיינים ולהותיר את ההכרעה לשיקול דעת העירייה. נבקש כי במקום המילים ש:  (1)
אשר מספרם ייקבע בהתאם לתנאי המכרז, יופיעו המילים: " 1.3, בסעיף ספקים" 3ואשר בכל מקרה מספרם לא יעלה על "

 יפו"-ברה ו/או עיריית תל אביבלשיקול דעתן של הח

 יעקר מתוכן את מטרת המכרז לבחור בהצעות הזולות ביותר שיוגשו.ם כיוהז מספרהגבלת אי נוסח הסעיף לא יתוקן. ת: 

 

נבקש להבין מהו התחשיב המבהיר את עמלת המקסימום. נבקש לבחון את הנושא בשנית ואף את הצעתנו בדבר עמלה ש:  (2)
 דיפרנציאלית.

לוקח שיעור העמלה המירבי האפשרי הוגדל, לאור בקשת משתתפי המכרז בהליך השאלות וההבהרות. השיעור שנקבע ת: 
 בחשבון את העלויות וההוצאות המוטלות על הספק, כמו גם שיעור רווח סביר אשר אמור להישאר בידיו. 

 לא תיקבע עמלה דיפרנציאלית לספקים שונים.

 

. למצער נבקש כי שיעור עמלות האשראי, 2%-נבקש שיקבע כי לא ניתן להגיש הצעה בה שיעור עמלת המציע הינו נמוך מש:  (3)
 .1.2%האובדנים ועמלות הבנק יופחת מהתמורה, לרבות על דרך קביעת שיעור עמלה מינימאלי של 

 הבקשה אינה מקובלת. ת:

 

או בעלי עניין במציע לא יגישו ולא יהיו מעורבים באופן כלשהו, במישרין לתנאי המכרז כי מציע ו/ 18נבקש שיקבע בסעיף ש:  (4)
ו/או בעקיפים, ביותר מהצעה אחרת במכרז, וכי נושא משרה במציע ו/או בעל עניין בו, לא יגיש בעצמו הצעה למכרז ולא יהיה 

 מעורב בדרך כלשהי ביותר מאשר הצעה אחת. 

 .ההלכה הפסוקההן על פי על פי דין והן אסור הינו ים בין מציעים שונ במכרז . תיאום הצעותהבקשה אינה מקובלתת: 
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******************************************************************************************************************************** 

 . על ידי המציע המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז כשהיא חתומההודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  .ולשלוח את האישור לאחוזות החוף בע"מ וז הודעההנכם מתבקשים לחתום ולאשר קבלת 

 michrazim@ahuzot.co.il/ דואר אלקטרוני  7610333-03חב' אחוזות החוף בע"מ באמצעות פקס אל: 

 
 

 _________________          שם החברה: 
 
 

 שם החותם ותפקיד:   _________________
 
 

 _________________        תאריך:
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ידוע לי, כי על הזוכה במכרז זה להפעיל מערכת שהגישה אליה נפרדת מכל גישה למערכת אחרת, לרבות  .1.1

 מערכת המופעלת עבור המרכז לשלטון מקומי ו/או מי מטעמו. 

לעיל או ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות  .1.2

, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין היתר, ןאו חלק ן, כוללהלן

 .ו/או בפסילת הצעתי בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

תשקול החברה את  ולהלן, המפורטות לעיל ,יחייבויותיוהת יהצהרותיידוע לי, כי, בין היתר, על סמך  .1.3

 הצעתי.

הנני מסכים להקים ולתפעל את המערכת, לבצע את מכלול העבודות נשואות במכרז  .  2

ולמלא את כל ההוראות והדרישות הכלולות במסגרת המכרז, והכל תמורת עמלה אשר 

 תעמוד על:

חוזים( כולל __________________א_________________ במילים______%

מן השימושים בתחומי העיר, כהגדרתם בחוזה, שיבוצעו באמצעות המערכת , מע"מ

 לתשלום אגרת החניה אשר תוקם ותופעל על ידי, בכפוף להוראות החוזה בעניין זה. 

 ."ממע כולל, 2.4% על יעלה לא כאמור העמלה שיעור

 ולראיה באתי על החתום: .  3

_____________________________ מס' זהות/חברה  _______________________________שם המציע    

 

 כתובת  ________________________________דואר אלקטרוני:  _______________________________

 

 שם המצהיר/החותם ותפקידו  _____________________________חתימה  ________________________

 

יך  _____________     תאר  

 אישור
____ נחתם בפני טופס __________________,  מאשר/ת בזה כי ביום __ _________-מ, אני הח"מ, _____________ עו"ד 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. "( המציע" -)להלן _______ _____ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם ___
 ., לכל דבר וענייןפי כל דיןלחייב את המציע ל ך___________ המוסמ

____________ 


