תשובות לשאלות שעלו ע"י מציעים במכרז פומבי  -01/2019קשר.
שאלה בנוגע לתשובה מס'  - 47הלקוח דורש כי בהמשך ההתקשרות תבוצע ישירות מול המפעלים ללא כל
תיווך או אחריות של המועצה .הנ"ל מהווה סיכון לא סביר עבור המציעים היות ו:
א .לא ברור מראש אילו מפעלים יבקשו לרכוש ,ורוב הסיכוי שמדובר במפעלים פרטיים שאינם בבעלות
ממשלתית (בניגוד למ.מ .תעשייתית נאות חובב).
ב .המכרז כולל מרכיבים שאינם ספציפיים למפעל כזה או אחר ,כגון ממסרים וכיו"ב .מי ירכוש אותם אם
לא המועצה המקומית ?
ג .לא ברור כיצד צד ג' כלשהו ,שאינו צד לחוזה במסגרת המכרז ,יהיה מחויב כלפי המציע ? (הרי רק המציע
נדרש לחתום על החוזה במסגרת ההצעה ,וגם זאת רק מול המועצה).

תשובת המועצה :
המועצה שבה ומדגישה כי דרישתה לאספקת שירותים ו/או מוצרים במחירי המכרז למפעלים
בתחומה הינה ככל הנוגע לאספקת המוצרים בהתאם לכתב הכמויות במכרז
למפעלים שיחפצו בכך ,כאשר תנאי ההתקשרות בין המציע הזוכה לבין מפעל שיבקש לרכוש את
המוצרים במחירי המכרז ייחתמו ויתואמו בין המציע הזוכה לבין המפעל הרלוונטי
בהתאם לתנאי התשלום ,הביטחונות ,מועדי האספקה והתנאים הנהוגים אצל המציע הזוכה אשר
יקובעו ויותנו על ידו ישירות אל מול המפעל שיבקש לרכוש את השירותים בהסכם שייערך על ידי
המציע הזוכה.
במענה לשאלת הבהרה  - 95עקב אי קבלת בקשותינו בס"ק  2ו ,3-מסרבת חברת הביטוח לחתום
על נוסח נספח ו' 2כמות שהוא (ללא שינויים ברוח התיקונים שביקשנו) היות ו:
א .חברת הביטוח אינה יכולה להתחייב מראש שלא תערוך שום שינוי באישור המקורי (נספח ו')1
לאחר שבפועל אושרו בו שינויים מסוימים (במסגרת תשובות ההבהרה).
נא בקשו לקבל נספח ו' 1מתוקן.
ב .חברת הביטוח אינה יכולה להתחייב כי תבצע ביטוחים עבור "מציע" ערטילאי כלשהו שאינו
מוגדר במפורש בנספח ו'.2

תשובה מכרעת וסופית מצד יועצת הביטוח של המועצה :

לגבי נספח ו' -2מי שצריך לחתום על הנספח הזה הוא המציע עצמו ולא חברת הביטוח שלו .נספח זה
(למרות שלא נוח על ידינו) מהווה הצהרת כוונות מצד המציע לכך שבבוא העת ,ככל שיזכה ,יעביר
את נספח ו' 1לחתימת מבטחו ללא שינוי.
כמובן שככל שאושרו שינויים כלשהם בנספח ו' 1בשלב שאלות ההבהרה ,יוכל המציע לאחר הזכייה
במכרז (!) לבצע את השינויים כאמור.
למען הסר ספק נציין כי הכוונה הינה כי לא יינתן לערוך שינויים נוספים מעבר לאלו שאושרו בשלב
שאלות ההבהרה.

.

שאלה בנוגע לתשובה מס'  - 66המועצה דורשת כי המציע יהיה אחראי גם על שינויים/שדרוג/תיקון
שביצעה בעצמה גם אם אלו גרמו לנזקים שנגרמו למערכת כתוצאה מכך .דרישה זו אינה סבירה
ואינה מקובלת בפרויקטים מעין זה ,שכן למציע אין כל שליטה על הנזקים שעלולים להיגרם
למערכת עקב פעולותיה העצמאיות של המועצה במערכת ,ולכן כיצד נדרש לצפות ממנו שיהיה
אחראי להם ?

תשובת המועצה:
הסעיף עוסק בזכויות היוצרים ובסמכות המועצה לבצע שינויים /שדרוגים/תיקונים/תוספות
במערכת בהתאם לצרכיה ולא בסוגיית האחריות.
מובהר כי ככל ועקב שדרוג/תוספת/שינוי שערכה המועצה בעצמה ייגרם נזק למערכת ,נזק זה יהיה
באחריות המועצה אולם נטל ההוכחה לעניין זה מוטל על הספק.

