 23ספטמבר2020 ,
דף  1מתוך  2כולל דף זה
לכבוד
מציעים ,מכרז פומבי 09/2020
לתכנון ,אספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה בחניונים בגבעתיים
שלום רב,

הנדון :מענה לשאלות הבהרה
 .1שאלה  :נבקש לקבל ארכה מהמועד להגשת ההצעה למכרז
תשובה :נמסרת בזה הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות ליום  15.10.2020בשעה
 12:00בתיבת המכרזים במשרדי חברת יעד רח' כורזין ( ,1בית מלדובסקי) קומה ,2
גבעתיים.
 .2שאלה  :האם המזמין מספק קו  ipvpnלכול אחד משלושת החניונים מחדר בקרה חברת
יעד?
תשובה :הקו יסופק ע"י מזמין העבודה.
 .3שאלה  :מה רוחב הפס  ipvpnשיספק המזמין ?
תשובה :יוחלט בהמשך מול הספק/קבלן
 .4שאלה  :במידה ותפעול החניון יעבור למפעיל חניון חיצוני  ,באחריות מי לספק קו ipvpn
לשלושת החניונים?
תשובה  :הקו יסופק ע"י מזמין העבודה.
 .5שאלה  " :קופות אוטומטיות בחניונים " נדרשת סככה לגשם עבור הקופות  ,יש להוסיף
לכתב הכמויות?
תשובה  :על המציע לתמחר בנפרד ,הנושא יבחן בהמשך.
 .6שאלה  :מסמך א 3מה ההבדל בין החניונים הנדרשים בסעיפים  2.1עד  2.5לבין החניונים
הנדרשים בסעיפים  2.7עד 2.11
תשובה  :סעיפים  2.1עד  2.5ניסיון הקבלן במערכות חניון ,סעיפים  2.7עד  2.11ניסיון
המערכת החניונים
 .7שאלה  :מסמך א' :תנאי המכרז יצורפו על ידי המשתתף כשהם חתומים על ידי המשתתף
בחתימה ובחותמת בכל עמוד .לתנאי המכרז יצרף המשתתף את פרוטוקול מפגש ההבהרות
וכן כל מסמך הבהרות ו/או תשובות לשאלות הבהרה שישלח – אם ישלח – כשהוא חתום על
ידי המשתתף בכל עמודיו.
נבקש לחתום בכל עמוד בראשי תיבות מורשי החתימה בתוספת חותמת החברה ובמקומות
המיועדים חתימה מלאה.
תשובה  :מאושר
 .8שאלה  :בכתב הכמויות לא מצוינת סככה למכונת תשלום האם נדרש במידה וכן היכן
תשובה  :על המציע לתמחר בנפרד ,הנושא יבחן בהמשך.
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 .9שאלה  :בחניון התיאטרון נבקש לדעת היכן למקם צאת המחסומים בולע ומנפיק האם נדרש
אי תנועה ובאחריות מי לבנות אותו.
תשובה  :כל פתרון במידה ויידרש יבוצע ע"י מזמין העבודה.
 .10שאלה  :האם התשתיות לחיווט (צנרת) יסופקו ע"י המזמין לכל האבזרים.
תשובה  :מזמין העבודה ידאג לחשמל ותקשורת עד לנקודת המפגש עם עמדת הקבלן.
כל התשתיות והכבילה של נקודות הקצה האזור אי התנועה יבוצע ע"י הקבלן כחלק מהפתרון
ועל חשבונו .ראה נספח א . 9
 .11שאלה  :סעיף  8.2עבור ממשק נתונים של תושבי גבעתיים ,מי מספק את נתוני התושבים
ובאיזה פורמט
תשובה  :עיריית גבעתים.
 .12שאלה  :קופונים למנויים באחריות מי הפקת הקופונים
תשובה  :מזמין העבודה.
 .13שאלה  :ניהול חניונים מרחוק סעיף  ,9מי מספק את השרת ומערכת הניהול לניהול
החניונים מרחוק
תשובה  :לניהול מרחוק נדרש יכולת התחברות וביצוע פעילויות נדרשות.
 .14שאלה  :אינטרקום כולל שלוחה שולחנית ,נבקש לדעת מי מספק את מרכזיית  IPלמרכז
תשובה  :המציע/ספק/קבלן המבצע.
 .15שאלה  :סעיף  14בכתב הכמויות מצוין שתשתיות וכבילה כלול ,אך הובהר שהתשתיות
מסופקות ע"י המזמין נבקש הבהרה
תשובה  :מזמין העבודה ידאג לחשמל ותקשורת עד לנקודת המפגש עם עמדת הקבלן.
כל התשתיות והכבילה של נקודות הקצה האזור אי התנועה יבוצע ע"י הקבלן כחלק מהפתרון
ועל חשבונו .ראה נספח א 9

•
•

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז יש לצרפו ,כשהוא חתום ,להצעת המציע.
כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת
http://www.yaadg.co.il/
בברכה,
דרור דבאח ,מנכ"ל
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