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 א' אלול, תשע"ח
 2018אוגוסט,  12

            לכבוד
 המשתתפים 

 

 ג.א.נ.,

אלקטרוניים ואכיפה מרחוק  ( לטכנולוגיות חנייה באמצעיםRFIבקשה לקבלת מידע ) הנדון:
 של עבירות חניה במתחמי התיירות של מועצה אזורית תמר

 .בקשהללהלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס 
 תשובת המועצה שאלת המציע #

1 
בבקשה כתוב שהאתרים הם עין בוקק ומתחמי תיירות 

 נוספים. על אילו מתחמים נוספים מדובר?
התיירות של כלל מתחמי 

המועצה בשלב ראשון מדובר 
 בעין בוקק

 חניות 700 –בעין בוקק  כמה מקומות חנייה יש במתחמים אלה?  2

3 
האם מועצה מעוניינת ששיטת הפיקוח והאכיפה תהייה זהה 

 בכל האתרים?
 כן

4 
 מקובל נבקשכם לאפשר להציג ניסיון של ספק משנה.

5 

באמצעות קווי נבקשכם להוסיף חלופת פתרון תקשורת 
 תקשורת.

לא נדרש. המועצה הקימה 
רשת עורקי תקשורת בפס רחב 

ג'יגה( במתחם עין בוקק.  1)
ניתן לההפעיל את המערכת על 

 רשת זו. 

 מקובל נבקשכם להוסיף חלופה של פתרון בענן. 6

7 

(, האם ניתן להשאיר מדחנים 8.1שיטת התשלום )סעיף 
אלקטרוניים עם במקומות החניה לתשלום רק באמצעים 

קישור למערכת הבקרה )בדומה לחניונים הפזורים בארץ 
ולטובת לקוח מזדמן/ תייר שיוכל לשלם על החנייה ללא 

 שימוש באפליקציה מותקנת בטלפון(

 כן רק באמצעים אלקטרוניים

8 

בכל מקרה נדרש אמצעי  מהם אמצעי התשלום המבוקשים?
תשלום בארמצעות כרטיסי 
אשראי, הן של תושבים והן של 

רים. כמו כן, ניתן לפרט תיי
אמצעי תשלום נוספים, כגון 

Paypal. 

9 
(, האם הכוונה  8.2מרחוק )סעיף  זיהוי עבירות חנייה

לשימוש במצלמות באיזורי החנייה שמקושרות למוקד 
 .חנייה מרכזי

 כן

10 
האם נדרש זיהוי נוסף מעבר ללוחית הרישוי )כמו סוג רכב, 

 .צבע, וכ"ו(
פרטי הרכב כן, נדרשים כלל 

המופיעים בדוחות החניה 
 )צבע, דגם, יצרן וכו'(

11 

פירוט מהם עברות החנייה המדוברות )אדום לבן, חנייה 
 כפולה, מדרכה וכ"ו(

כלל העבירות הנכללות בחוקי 
עזר של המועצה: חניה 
מוסדרת, עבירות חניה וכיו"ב 
ניתן לצפות בחוק העזר של 
המועצה שם מפורטות כל 

 העבירות החניי
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 ינה בביץ'נ
 מ.מ מנהלת מחלקת רכש,

 תקשרויותמכרזים וה

13 
האם נדרש זיהוי עברות אחרות או פעילות חריגה באיזורים 
הנצפים כמו התקהלויות חריגות, תאונות דרכים וכ"ו או 

 לחילופין ינתן בונוס להצעה שכזו.

 לא נדרש

14 
(, מהם סוגי חניות שונים 12דוחות נדרשים )סעיף 

 .(10המבוקשים )לפחות 
 לעיל 11ראה שאלה 

15 

(, פירוט של הדוחות 13דוחות נוספים נדרשים )סעיף 
 המבוקשים: 

 ספירת מכוניות חונות? .1
 משך זמן חיפוש חנייה? .2
 דוח מצב החנייה הכללי לפי יום, שבוע, חודש? .3
 סטטוס עדכני מתגלגל? .4
 זמן חנייה ממוצע?, לפי ימים?, איזורים? .5
 הפקת דוחות אוטומאטית או לפי דרישה  .6
 מה הפורמט של הדוחות .7

יוגדר בשלב התכנון המפורט. 
הספק שיספק את בנוסף, 

ידרש לספק מנגנון השירותים 
דוחות שניתן יהיה להפיק 
ממנו דוחות בכל חתך ולייצא 

 אותם לפורמט אקסל.

16 

האם נדרשת הצבת שילוט לאזרח על מצב חנייה בזמן 
 אמת, אם כן כמות השלטים וגודלם

 

נדרש שילוט על הסדר חניה 
לגבי כמות אלקטרונית. 

אין כעת  -השלטים וגודלם
 .מידע לגבי זה

17 

האם נדרשת התממשקות לאפליקציות חנייה ותחבורה 
 .בזמן אמת לדיווח סטטוס

נדרש ממשק לאפליקציות 
תשלום חניה )כגון פנגו 
וסלופארק(, לצורך בדיקת 
תשלום חניה עבור רכב 

 ספציפי.

18 

(, 16 התממשקות למערכת האינטרנט של המועצה )סעיף
 בזמן אמת או בזמנים קבועים

את פירוט הממשק בין מערכת 
החניה ואתר האינטרנט יקבל 
 הספק שיספק את השירותים

 בשלב מאוחר יותר.

19 
כמות האיזורי החנייה הנדרשים, מיקומם ומיקום חדר 

 .הבקרה
 1ראה שאלה 

 עמדות מנהל 2עמדות מפעיל  3 .מספר עמדות בקרה )מפעיל,מנהל( 20

21 

 מסך מרכזי מעודכן או עמדות אישיות, מספר ומיקום
 

יוגדר במסגרת תכנון מפורט 
שיבוצע בשלב מאוחר יותר 

את  שיספקהספק מול 
 .השירותים

22 
האם נדרש פירוט על השותפים גם במקרה ושימוש 
 בפיתרונות ידועים קיימים )כמו מערכת תשלומים (

 כן

23 
ע ה תספק את המידעצהמו תאורה (מה התשתיות הקיימות )חשמל, תקשורת, 

 שיספק את השירותיםלספק 
 בשלב מאוחר יותר.


