הודעת עדכון מס'  – 2מכרז פומבי מס' 41/2021
לשדרוג מערך טמ"ס ,אספקה ,התקנה הפעלה ותחזוקת מצלמות ומערכת ניהול של חברת  Hikvisionבעיר פתח תקווה
בהמשך לשאלות ובקשות של משתתפי המכרז ,הננו לעדכן ,כדלקמן:
.1

דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום חמישי  30.12.2021עד השעה .14:00
למען הסר ספק מובהר ,כי לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של ערבות המכרז.

.2

עדכון תנאי הסף בסעיף  2.11להזמנה (מסמך א')1
הננו להודיעכם בזאת כי נוסחו של סעיף  2.11להזמנה (מסמך א' )1עודכן ונוסחו המתוקן הנו כדלקמן:
"המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע ,מפעילותו בתחום מכירה ,התקנה ותחזוקת מערכות טמ"ס
ומערכות ניהול ו/או אפליקציה לניהול מערך האבטחה וכן תשתיות עבור טמ"ס ,בכל אחת מהשנים ,2018
 2019ו 2020-הסתכם ,לכל הפחות ,בסך של ( ₪ 25,000,000עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים) ,לא
כולל מע"מ"

.3

הננו לרכז בטבלה שבנספח א' שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן.

.4

האמור בהודעה זו ,כל נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו
במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
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נספח א' – שאלות ותשובות
המסמך

סעיף

1

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.8

השאלה
המספר שרשום בסעיף  300000ובמלל
כתוב מאה וחמישים אלף צריך להחליט
באיזה סכום מדובר

תשובת החברה
בהודעת עדכון מס'  1הבהרנו
כי נפלה בסעיף זה טעות סופר
וכי הסכום הרלבנטי הנו
.₪ 300,000

2

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.10.2

על איזה תעודת הסמכה אתם מתכוונים
 ,נשמח לקבל דוגמאות ידועות בשוק של
הסמכה למנהל פרויקט בתחום
התקשורת ?

תעודה כדוגמת PMO

3

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.10.1

הדרישה של סעיף זה נראה כי היא
מנתבת את המכרז לספק ספציפי  ,חובה
לתת אפשרות לכל השוק להתמודד
במידה שווה  ,ולכן יש להסיר דרישה זו ,
או לפחות להפחיתה לפעילות סטנדרטית
שמייצגת מרחק סביר שנעשה בתוך
מתחם לקוח  ,כאשר כל מקטע הוא עד
 500מטר  ,אלא אם כן כוונת כותב
המכרז  ,לצרף מקטים רבים לכדי
הסכום הנדרש  ,כמו כן ההגדרה של
אורך המקטע עם סכום עלות פרויקט ,
לא נכון ולא ניתן לפנות בסעיף כזה
במכרז  ,ויש להגדיר כל פרמטר בנפרד ,
ובוודאי בפרויקט סיבים אופטיים הבנוי
ממקטעים רבים

לא יחול שינוי בסעיף

4

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.11

תנאי סף של  - 50,000,000עומד בניגוד
לחוק חובת המכרזים ( תיקון מספר )19
התשס"ח  , 2008שבו נקבע כי
המקסימום שרשאי עורך המכרז לקבוע
כתנאי סף  -היקף מחזור כספי  -יהיה
מקסימום כפך ההיקף השנתי  ,ואם
הוגדר למפגש שההיקף עומד על כ6 -
מיליון לשנה  ,אמור לעמוד ההיקף
הכספי על לא יותר מ 12-מיליון ,
ובהתחשב בכך שהמכרז אמור להתחלק
בין שני ספקים זוכים  ,תעמוד הדרישה

ראשית ,יודגש ויובהר כי חוק
חובת המכרזים (תיקון מס'
 ,)19התשס"ח 2008 -אינו חל
על החברה ,אשר הנה תאגיד
עירוני.
יחד עם זאת ,ואף שחוק חובת
המכרזים אינו חל על החברה,
החליטה החברה להעמיד את
היקף המחזור הכספי הנדרש

-3הכספית על לא יותר מ 6 -מיליון ש"ח ,
לשלש שנים האחרונות.

על סך  ,₪ 25,000,000בהתאם
להמלצת יועציה המקצועיים.

בהתאם ,נוסחו של סעיף 2.11
המתוקן ,יהא כדלקמן:
"המחזור הכספי השנתי
הממוצע של המציע ,מפעילותו
בתחום מכירה ,התקנה
ותחזוקת מערכות טמ"ס
ו/או
ומערכות ניהול
אפליקציה לניהול מערך
האבטחה וכן תשתיות עבור
טמ"ס ,בכל אחת מהשנים
 2019 ,2018ו 2020-הסתכם,
לכל הפחות ,בסך של
(עשרים
₪
25,000,000
וחמישה מיליון שקלים
חדשים) ,לא כולל מע"מ"
5

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.14

תעודת עוסק מורשה לא מאשרות עבודה
עם גופים ציבורים במיוחד  ,לכן יש
להוריד חלק מההגדרה

לא יחול שינוי בסעיף

6

מסמך א'- 1
ההזמנה

2.10.4

נבקש לשנות את הסעיף כי הספק
מתחייב להעמיד לפרויקט אדם בעל
נסיון בקבלת אישורים רגולטורים ,
משום שתנאי זה כפי שנכתב במכרז  ,לא
מציין כיצד תבדק היכולת של הספק

לא יחול שינוי בסעיף

7

מסמך א'- 1
ההזמנה

המכרז כולו בנוי על חברת היקוויזין
כיצרן בלעדי  ,ראשית על מנת לקבוע
מכרז כזה  ,יש לנמק במסמך מסודר
מדוע נקבעו רק מצלמות היקוויזין  ,ולא
ניתנה אפשרות לשווה ערך  ,שכן כיום
כידוע ניתן לשלב בין מצלמות שווה ערך
שידעו לעבוד עם מערכות הניהול של
חברת היקוויזין ולכן יש להורות לעורך
המכרז  ,לאפשר אספקת מצלמות שווה
ערך עם תנאי הגבלה שיחייבו חיבור
למערכות הניהול של הלקוח .

מובהר ,כי הבחירה במכרז זה
במצלמות מתוצרת היקוויז'ן
בלבד נעשתה ,בין היתר ,על
בסיס השיקולים המקצועיים
שלהלן.
ראשית ,חלק מהותי מעבודות
המכרז הנו תחזוקת הציוד
הקיים מתוצרת היקוויז'ן.
לצורך כך ,נדרש מפיץ מורשה
של החברה הנ"ל.
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שנית ,מערכת הניהול צריכה
להיות אחודה ומקושרת
למצלמות הקיימות והחדשות
ועל כן נדרשת להיות מתוצרת
אותו היצרן.
כמו כן ,בכוונת החברה לבחור
שני ספקים זוכים ויש צורך
בקביעת סוג מצלמות אחד
לשניהם.
נוסיף ונבהיר כי החברה
אפשרה להציע מערכת ניהול
מיצרן אחר (להבדיל מיצרן
המצלמות) ובלבד שתתאים
למצלמות היקוויז'ן ,כמובהר
במפרט הטכני (מסמך א'.)3
8

מסמך א'- 1
ההזמנה

פרק  - 6שרות
ואחריות
בסעיף זה נדרש שרות ותחזוקה ל1600
מצלמות קיימים  ,לפי מחיר מקסימלי
של  ₪ 135000שמתורגם ל₪ 84 -
למצלמה לשנה  ,כולל מערכות הניהול ,
שרתי מצלמות  ,כך שהערכת המחיר
לשרות לשנה למצלמות עומדת על בערך
 ₪ 40מקסימלי  ,ועל כך יש לתת עוד
הנחה  - ,כידוע לשום מערכת מצלמות
בעולם אין מחיר של  40ש"ח שרות
למצלמה  ,והמחיר הזה נמוך מאוד  ,ויש
להעמידו לפחות על  400000ש"ח לשנה

9

בנוסף ניתן לקבוע כי הסעיף בכתב
הכמויות כתוספת לשנה רביעית ( מעבר
לשלש שנות שירות יעמוד על מקסימום
 5%ממחיר המוצר  ,אי לכך מצורף
טבלה של הסכום שיש לקבוע למתן

שרות עבור מצלמות קיימות –
מחזור שנתי מוצהר של הלקוח6 -
מלש"ח

כיום עלויות התחזוקה של
העירייה עבור המצלמות
הקיימות ומערכת הניהול אף
נמוכות מהסכום המוצע
במכרז.
הציוד שיותקן על ידי הזוכה
יהיה תחת אחריות יצרן למשך
שלוש שנים כלומר התחזוקה
עבורו תשולם רק בתום שלוש
שנים והעלות הנקובה במכרז
מכוונת לציוד הקיים כיום.
מצלמה שאינה ברת תיקון
תוחלף במצלמה חדשה בעלות
הנקובה בכתב הכמויות.
לא יחול שינוי בסעיף ,כאמור
לעיל
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 5%מהמחזור למתן שרות לפי
דרישות המכרז –  300,000ש"ח
ואם נצא מנקודת הנחה כי מחיר
מצלמת כיפה ממוצעת עומדת על כ-
 ( ₪ 2500לפי מחירון בטבלה ) אזי 5%

שרות לשנה הרביעית יעמוד על כ125 -
 ₪למצלמה
₪ 200,000 = 1,600 X125
אם נוסיף עוד כ 100,000 -עבור שרתי
המצלמות  30,000 +למערכת ניהול
מרכזית  -צריך לעמוד המחיר הבסיסי
לשרות לשנה הרביעית כמחיר בסיסי

לפני הנחה  ,על כ₪ 450,000 -
10
כללי
11
כללי
12

מסמך א'- 1
ההזמנה

1.4.2

בשל מורכבות המכרז ולוח הזמנים
הקצר ביותר ,נבקש לדחות את המועד
האחרון להגשת המכרז

להגשת
האחרון
המועד
ההצעות יידחה ליום ה-
 30.12.2021בשעה .14:00

נבקש לוודא כי כל מסמכי המכרז
מוגשים במעטפה אחת ,ואין צורך
להפריד את ההצעה הכספית משאר
חלקי המענה

יש להגיש את כל מסמכי
המכרז במעטפה אחת

ממסמכי המכרז משתמע כי יש לספק
מצלמות מותג אחד בלבד .אשר על כן
האמור בפועל בהפליה לא ראויה כנגד מי
שאינו המפיץ הרשמי של ,HIKVISION
אשר ייאלץ לרכוש את הציוד במחירים
על פי שיקול דעתו של המפיץ הרשמי.
היה והעירייה מעוניינת במכרז מספק
יחיד עליה לפעול בהתאם לחוק.
אם אין בכוונת העירייה לפעול במסגרת
ספק יחיד עליה לפתוח את המכרז בצורה
הוגנת ובהתאם לחוק המכרזים.
נבקש להדגיש כי ציוד קצה הינו OFF
 ,THE SHELFואין משמעות אמיתית
למיהות היצרן.
מעבר לכל האמור לעיל ,חב'
 HIKVISIONהיא חברה סינית ,ויצירת
עדיפות לטובת חברה סינית על פני חברה
אמריקאית או אירופאית הינה הפלייה
אסורה.

ראו תשובה מפורטת בשאלה
מס'  7לעיל.

-6מבקשים לאשר את מוצרי הטמ"ס –
אביזרים ,מצלמות ותוכנת ניהול על
חברת אויג'ילון כשווי ערך
לאור האמור לעיל ,מתבקשת העירייה
למחוק את הדרישה לציוד מתוצרת
 HIKVISIONבלבד ,ולאפשר הגשת
מצלמות מתוצרת יצרנים אחרים.

13

מסמך א'- 1
ההזמנה

1.4.2

מבקשים לאשר את מוצרי הטמ"ס –
אביזרים ,מצלמות ותוכנת ניהול על
חברת אויג'ילון כשווי ערך

לא יחול שינוי בסעיף

14

מסמך א'- 1
ההזמנה

סעיף 2.2

במקרה בו יסופק ציוד שווה ערך לציוד
היקויז'ן (מתוצרת יצרנים אחרים),
נבקש לספק אישור כי המציע הינו
משווק ומתקין מורשה של מערכות
היצרן של ציוד היצרן שווה ערך

לא יחול שינוי בסעיף

15

כתב כמויות

כתב כמויות סעיף  – 7.2דמי שירות
שנתיים על ציוד חדש  ,אנו מבינים כי
במסגרת הצעת המחיר לסעיף זה יש
לרשום "עד  5%מדמי השירות של הציוד
הקיים" (שהרי הוא על  1600מצלמות
קיימות) .הסעיף אינו ברור ,האם הכוונה
לתחזוקה על ציוד חדש ,מדוע מוזכרים
דמי שירות שנתיים של ציוד קיים.
דמי השירות לציוד חדש צריכים להיות
מחושבים יחסית לשווי הציוד החדש ,לא
מובן למה חישוב של סכומי תחזוקה
עבור ציוד חדש נמצא בפרופורציה של
הכנסות מתחזוקת ציוד קיים ,הרי
המציע לא יכול לדעת את הקשר בין
היקף הציוד הישן להיקף הציוד החדש
שיירכש.
נבקש להסביר בצורה ברורה מה נדרש
לרשום בסעיף  7.2בכתב הכמויות(מה
משקף האחוז שיש למלא) ואיך מחושב
"סה"כ המחיר" אותו יש למלא במסגרת
ההגשה.

ראו תשובה מפורטת בשאלה
מס'  8לעיל.

16

חוזה המכרז –
מסמך א'2

אספקת חשמל – נבקש לוודא כי
האחריות על אספקת חשמל היא רק
לביצוע העבודה עד לשלב מסירה ,לאחר
מסירת העבודה האחריות על אספקת
חשמל היא של המזמין.

מובהר ,כי העירייה תהא
אחראית על אספקת החשמל
לאחר התקנת הציוד.

סעיף 25
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17

כתב כמויות

כתב כמויות סעיף  – 7.3נבקש להסביר
את הכוונה ,לאיזה מחירון יבואן מדובר,
ולאלו פריטים הוא רלוונטי .הרי המכרז
מציין מחירי מכירה עבור כל פריט

כוונת הסעיף היא לתת מענה
לפריטים חדשים שייצאו לשוק
שיתכן והעירייה תדרוש בעתיד
בכתב
מופיעים
ושאינם
הכמויות.

18

כתב כמויות

האם קיים מחיר מינימום לפריטים 7.1
ו( 7.2 -שירות ואחריות)

לא קיים מחיר מינימום.

19

כללי

נבקש לוודא כי אי מתן אישור רגולטורי
ע"י רשות כלשהי ,אינו מהווה סיבה
להפרה שלנו את החוזה

מקובל .אישור רגולטורי
מבוקש בעת חפירה ,הסדרי
תנועה וכו' כמקובל

20

מסמך א'- 1
ההזמנה

ערבות מכרז

נבקש לשנות את המשפט כך שיהיה
כתוב :אנו מתחייבים לשלם לכם כל
סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7
ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו...כמקובל עם הבנקים

לא יחול שינוי בנוסח ערבות
המכרז

21

חוזה המכרז –
מסמך א'2

ערבות ביצוע
ובדק

נבקש לשנות את המשפט כך שיהיה
כתוב :אנו מתחייבים לשלם לכם כל
סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7
ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו...כמקובל עם הבנקים

לא יחול שינוי בנוסח הערבות

22

חוזה המכרז –
מסמך א'2

ערבות ביצוע
ובדק

נבקש כי תוקף הערבות יהיה ל12
חודשים ויחודש מדי שנה עד לתוקף
המבוקש

הערבות הנמסרת יכולה להיות
תחילה בתוקף ל 12-חודשים
ולעניין הארכת תוקפה יחולו
הוראות סעיף  56.4לחוזה
המכרז ,היינו :הקבלן הזוכה
יתחייב להאריך מפעם לפעם
ולא יאוחר ממועד של שבועיים
לפני תום תוקפה של הערבות,
את הערבות ,בהתאם לצורך,
עד למועד הקבוע בסעיף 56.2
לחוזה המכרז .לא עשה כן
הקבלן רשאית החברה לממש
את הערבות ,כולה או מקצתה,
ללא כל התראה מראש.

23

חוזה המכרז –
מסמך א'2

ס' 53.3

נבקש להסיר סעיף זה ,של
קיזוז  2%מכל חשבון בגין
ביטוח ובדיקת חשבוניות

לא יחול שינוי בסעיף

-8-

24

חוזה המכרז –
מסמך א'2

ס' 53.1.1

נבקש לשנות את תנאי התשלום
לשוטף 45+ימים

מקובל .תנאי התשלום בסעיף
 53.1.1לחוזה יעודכנו לשוטף +
.45

25

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח  -סעיף
1

סעיף  – 1מבוקש להוסיף כי ביטוח
העבודות ייערך בתנאים ובסכומים
הולמים בכל מקרה שלא יפחתו מתנאי
"ביט"

לא יחול שינוי

26

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח  -סעיף
3

סעיף  – 3מבוקש למחוק המילים
"לדרישת הקבלן" ובמקום לכתוב –
"המזמין מתחייב להמציא לקבלן את
פוליסת ביטוח העבודות".

לא יחול שינוי

27

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח  -סעיף
5

סעיף  – 5מבוקש להסיר המלל –"
למזמין הזכות לתבוע או לקזז מהקבלן
בכל צורה שהיא ,סכומים בגין נזקים,
שייגרמו למזמין עקב ההפרה כאמור ,וכל
זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
המזמין" .

לא יחול שינוי

28

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח  -סעיף
7

סעיף  – 7מבוקש להסיר .מבוקש לציין
כי המזמין מתחייב לשתף פעולה עם
הקבלן ,ככל שיידרש ,לשם שמירה
ומימוש של זכויות הקבלן ע"פ ביטוח
עבודות המזמין .כן מבוקש להבהיר כי
תגמולי הביטוח בגין נזק לעבודות יועברו
לקבלן וישמשו את הקבלן לקימום הנזק.

לא יחול שינוי

29

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
8

30

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
11

31

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
12

32

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
17

33

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח  -סעיף
18

לא יחול שינוי
סעיף  – 8מבוקש להסיר.
סעיף  – 11בשורה ראשונה ,במקום
המילים "על חשבון הקבלן" מבוקש
לכתוב "בעצמו או באמצעות מי מטעמו".
בשורה רביעית במקום המילים "שלוש
שנים" מבוקש לכתוב שנה אחת".
סעיף  – 11.2בשורה שנייה ,אחרי המילה
"אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה".
סעיף  – 17בשורה שלישית ,מבוקש
למחוק המילים "מי מהבאים מטעם
המזמין" ולכתוב במקום "עובדיו
ומנהליו".
סעיף  – 18בשורה שלישית-רביעית,
מבוקש למחוק המילים "מי מטעם

לא יחול שינוי

לא יחול שינוי

לא יחול שינוי

לא יחול שינוי

-9המזמין" ולכתוב במקום "עובדיו
ומנהליו".

34

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
19

סעיף  – 19בשורה שנייה ,מבוקש למחוק
המילים "מי מטעם המזמין" ולכתוב
במקום "עובדיו ומנהליו".

לא יחול שינוי

35

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח - 6
ביטוח -סעיף
22

סעיף  – 22בשורה ראשונה ,במקום
המילים "ואת כל הבאים מטעם הגופים
הנזכרים לעיל" מבוקש לכתוב –
"עובדיהם ומנהליהם".

לא יחול שינוי

36

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח – )1(6
אישור
עריכת
ביטוחים

פירוט קודי השירותים  -מבוקש להסיר
קוד .49

37

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח – )1(6
אישור
עריכת
ביטוחים

ביטוח חבות מוצר -מבוקש להסיר
קודים 312+315

38

חוזה המכרז –
מסמך א'2

נספח – )1(6
אישור
עריכת
ביטוחים

ביטוח צמ"ה – מבוקש להסיר ,לחילופין
מבוקש כי אפשר יהיה להציג אישור
חתום על ידי קבלני משנה ככל שרלבנטי

לא יחול שינוי

מקובל

לא יחול שינוי

39

מסמך א'- 1
ההזמנה

סע 10.3.5

בסעיף ניקוד איכות הראשון נראה כי
קיימת טעות  -קיימת הפנייה לסע' 2.5
בעוד ההפנייה צריכה להיות לתנאי סף
2.6

ההפניה הנכונה לסעיף זה הנה
לתנאי הסף בסעיף  ,2.6כפי
שהנו גם מצוטט בטבלת
הניקוד.

40

מסמך א'- 1
ההזמנה

סעיף 10.4.3

בסעיף  , 10.4.3בהסבר אודות סעיפי
השירות ,המפנים לפרק ( 67הכוונה
כנראה לפרק  )7קיימת סתירה מול כתב
הכמויות.
מוזכר סעיף שירות ותחזוקה לציוד קיים
של  36חודשים – בעוד כתב הכמויות,
מדבר על אופציה עד  5שנים לתחזוקת
ציוד קיים
בסעיף השני – יש התייחסות לדמי
שירות למערכות קיימות וחדשות בשנה
הרביעית והחמישית – ואילו מכתב
הכמויות מובן כי מדובר על דמי שירות
למערכות חדשות (בלבד) לאחר תום 3
שנות אחריות

הכוונה לפרק .6
כמו כן ,הכוונה היא בהתאם
לרשום בכתב הכמויות –
אופציה לעד  5תקופות
תחזוקה ,בנות שנה כל אחת.
בשורה השניה של פרק – 6
הכוונה היא בהתאם לרשום
בכתב הכמויות – היינו :דמי
שירות שנתיים של הציוד
החדש – אופציה לעד שתי
תקופות ,בנות שנה כל אחת
(לאחר  36חודשי האחריות).

41

מסמך א'- 1
ההזמנה

1.7.6

לא ניתן לחייב ספק לבצע שירותי
אחזקה על סמך ההצעה הזולה ביותר

לא יחול כל שינוי בסעיף

 - 10שהתקבלה בהליך המכרזי ,קבלת
הסכמה לסעיף זה עלול להוביל להפסד
כספי לקבלן הזוכה.

42

מסמך א'- 1
ההזמנה

3.5

הדרישה בסעיף זה אינה מקובלת,
מבקשים לשנותה כך שכל קבלן
שהעירייה תבחר יעשה זאת בהתאם
למחירים הרשומים בהצעתו.

לא יחול כל שינוי בסעיף

43

מסמך א'- 1
ההזמנה

סע 7.1
תחזוקת ציוד
קיים

מבקשים שהעירייה תבצע הליך "יישור
קו" טרם העברת האחריות לביצוע
התחזוקה על מערכות קיימות ,במסגרת
הליך זה תועבר רשימת הממצאים
לתיקון כל הרכיבים והפריטים שיימצאו
לקויים ,קבלת האחריות למערכות
הקיימות תועבר לאחר תיקון כל
הליקויים שיימצאו במסגרת הליך
"יישור קו".

מקובל

44

מסמך א'- 1
ההזמנה

סעיף 4.13

מבדיקה עם משרד רואי החשבון שלנו,
(מה )BIG 4 -נוסח אישור זה אינו לפי
הנוסח המוסכם ע"י לשכת רו"ח .נבקש
לשנות את נוסח האישור לפי הנוסח
המצ"ב ,אשר מבוסס על הנוסח המוסכם
עם לשכת רו"ח.

המשתתפים במכרז יהיו
רשאים להגיש אישור רו"ח גם
לפי הנוסח המצ"ב כנספח ב'
להודעת עדכון זו.

45

מסמך א'- 1
ההזמנה

סע' 2.10

מנהל פרוייקט – בנוסף לדרישות בסע'
 2.10.2נבקש לאפשר גם מנהל
פרוייקטים שהינם מהנדסים ,בעלי
ניסיון רב בניהול פרויקטים ועומדים
בדרישות המפורטות בסעיפים ,2.10.1
2.10.4 ,2.10.3

לא יחול כל שינוי בסעיף

46

מסמך א'- 1
ההזמנה

נספח ג'

הדרישה לפירוט שם המפקח (בנוסף
לפרטי המזמין) בטבלאות ניסיון
המשתתף אינה ברורה .נבקש למסור את
פרטי איש הקשר אצל הלקוח ,אשר מולו
אנו עובדים.

מקובל .במקום מילוי פרטי
"המפקח" ניתן לציין את פרטי
איש הקשר אצל הלקוח אשר
מולו המציע עובד/עבד.

47

מסמך א'- 1
ההזמנה

סעיף 2.1

הסיווג שנקבע בתנאי הסף – סיווג
 240א' 2ברשם הקבלנים הוא הרבה
מעבר לנדרש .היקף הפעילות
בתשתיות התקשורת אינו עולה על
הנדרש בסיווג א'.1

לא יחול כל שינוי בסעיף
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נספח ב' – נוסח חלופי לאישור רו"ח
תאריך
לכבוד
(עורך המכרז)
הנדון:

אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע
בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  ,31.12.2020ביום 31.12.2019
וביום 31.12.2018

לבקשתכם וכרואי חשבון של חברת  XXXXXXבע"מ (להלן – המציע) ,הרינו לאשר כדלקמן:
הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת .2019
א.
הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום  31.12.2020וליום  31.12.2019בוקרו על ידי משרדינו ,דוח
ב.
רואי החשבון המבקרים נחתם ביום  XXXXXXוביום  ,XXXXXבהתאמה.
הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום  31.12.2018בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים .דוח רואי
ג.
החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום .XXXXXX
דוח רואי החשבון המבקרים לימים  31.12.2019 ,31.12.2020ו 31.12.2018-אינם כוללים הסתייגות ו/או
ד.
הפניית תשומת לב להערת עסק חי ,או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
בהתאם לדוחות הכספיים /ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של המציע מהם מורכבים הדוחות
ה.
הכספיים ליום  31.12.2020וליום  ,31.12.2019ובהתאם לדוחות הכספיים /ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים
על ידי רואי חשבון אחרים של המציע מהם מורכבים הדוחות הכספיים ליום  31.12.2018ובהתאם למסמכים
שהומצאו לנו על ידכם ,למציע מחזור מכירות ממוצע של לפחות  25מיליון ש"ח לא כולל מע"מ ,בכל אחת
מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים ,ממכירה ,התקנה ,ותחזוקת מערכות טמ"ס (כפי שהוגדרו במסמכי מכרז
פומבי  41/2021של החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ).

;

בכבוד רב,
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

