תשובות לשאלות הבהרה מכרז  – 4/19מתן שירותי תוכן לאתרי הרשות

להלן תשובותינו לשאלות:
האמור במסמך זה יבוא בנוסף לאמור במסמכי המכרז.
קובץ תשובות זה מחייב והינו חלק ממסמכי המכרז ,על המציע חלה חובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בסוף כל עמוד.
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שאלה
"מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז
מהתמורה שהיא תהיה חייבת להעביר לקבלן עבור מתן השירותים ,סכומים
יחסיים ,אם יתברר כי המציע אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות
הרשות והוראות הסכם זה על נספחיו".
א .למה הכוונה?
ב .מה מצבת כו"א שכן דורשים?

"לקבלן לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה
כולה או חלק ממנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי
ראוי של דו"ח התשלום ו/או כאשר דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו .בכל
מקרה בו דרשה הרשות פרטים נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה
השלמה של דרישת התשלום על ידי המציע ,יחל מנין המועדים לביצוע התשלום
מהיום בו בוצעו ההשלמות הנדרשות".
א .איזה חוסר פרטים?
ב .מה זה מילוי ראוי של דו"ח תשלום?
"המציע מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל
הרשות לשלם לקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום
המגיע לרשות מהמציע על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר".
א .א .מה אומר הסעיף הזה במילים אחרות?
ב .ב .אם זה אומר שהרשות יכולה לקזז כל סכום על דעת עצמה ושיקולה – האם
ניתן לשנות סעיף זה?

תשובה
א .הכוונה בסעיף זה למנוע מצב בו אין מענה
לבקשת שירותים עבור הרשות לפיתוח הגליל
עקב מחלה של עובד מטעם המציע ,העניין
תקף למקרה בו המציע פועל כעצמאי ואינו
מסוגל לספק את השירותים לרשות.
ב .במקרה של מחלה ,נסיעה או אובדן כושר
עבודה חייב המציע להעמיד לטובת הרשות
חלופה ראויה לביצוע השירותים.
א .ו ב.
לדוגמא :חסרה חתימה של רואה חשבון,
הדוח לא מולא כראוי ,יש טעויות
בחישוב.
הרשות לפיתוח הגליל תצרף לזוכה את
הנחיות מילוי דוח הביצוע.
לא ניתן ,אכן תחביר לקוי במכרז.
משמעות הסעיף היא שהרשות תוכל לקזז רק במקרה
של הפרה של אחד הסעיפים בהסכם .והכל בהתאם
לחוק.
ב .לא

מס'

עמוד

שאלה

סעיף

4

כללי

ג.
ד" .הצעת מחיר לא תעלה ולא תפחת ב" 20%
ממה?

5

כללי

ה .מה התקציב המוצע?

6

סעיף ביטוחים ו .דרישת הביטוח גבוהה .האם אפשר לבקש לשנות את סכומי הביטוח שדורשים?
ז .אם כן – באיזה שלב ניתן להגיש בקשה?
ח.

תשובה
הרשות לפיתוח הגליל ביצעה סקר שוק בהתאם
לשירותים הנדרשים במכרז ,הרשות קבעה "אומדן"
עלויות אשר יישאר חסוי,
הצעת המחיר לא תעלה ולא תפחת מאומדן זה.
אין תקציב מוצע ,היקף הפעילות תלוי בתקציב המדינה
ויכול להשתנות מעת לעת.
סייג ,הרשות לפיתוח הגליל תסתפק בביטוח בסיסי
שייבחן על ידי יועץ הביטוח ,על המציע לצרף למסמכי
המכרז את אישורי קיום הביטוח אשר הינם בתוקף
והעומדים ברשותו.
הרשות לפיתוח הגליל

