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 ג.א.נ.,

 

  מסמך  - להקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה 21/12מכרז מס'  הנדון:

 2הבהרות 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 המועצה תשובת שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

. 12:00עד השעה  24.10.2021המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום הבהרה מטעם המועצה:    .1
 .24.10.2021  פתיחת מעטפות תתקיים ביום

 כללי   .2

נבקש לדעת במה חניונים בסה"כ 

מתכוונים ליישם מערכת חניה אוטומטית, 

האם רק חלק מהם יהיו בתשלום או 

 כולם?

סך הכל. בשלב  חניונים 6 –מדובר ב 
 1ההתקנה תבוצע בחניון  הראשון 

לתקופת פיילוט ולאחר מכן המועצה 
על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,תחליט

לחניונים נוספים )אחד או  האם להמשיך
 , כלל החניונים הנם בתשלום.יותר(

 כללי   .3

האם החניונים יהיו מאוישים במידה ולא, 

היכן יותקן המחשב/ אל פסק ומאגר 

 הציוד.

עמדה הו –החניונים אינם מאויישים 
 –המקומית בחניון היא אופציונאלית 

 ראו טבלת תמחור חדשה

 כללי   .4
מבקשים סיור קבלנים לפחות בזום כמו"כ 

 פרטי  איש קשר לבירור

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 
, הסיור יחל 10:00בשעה  13.10.2021

בחדר ישיבות של המועצה כולל יציאה 
 נדרשיםהלשטח לחניונים 

5.   

מפרט + 

תנאי סף 

 10.2סעיף 

המציע מתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה 

 של מערכות טמ"ס )טלוויזיה במעגל סגור(

המשלבת אנליטיקה ובקרת 

 מבנים/חניונים 

בסעיף הנ"ל מדובר במצלמות במעגל סגור 

וזאת  LPRערכות , אשר אין שייכות למ

 מפני 

הינן מצלמות  LPR –שמצלמות ה 

 ייעודיות למערכת חנייה ממוחשבת בלבד , 

או  24/7מצלמות אלו אינן מצלמות 

אי לכך  שומרות הקלטות בראוטר .

 מבקשים להסיר סעיף זה.

בתנאי הסף נקבע מערכת הבקשה נדחית, 
טמ"ס עם יכולות אנליטיקה לחניונים 

היא מצלמה  LPRמערכת  –חכמים 
במעגל סגור אשר מבצעת אנליטיקה 

 לחניונים חכמים.

6.   
מסמך  10.20

8 

. הצעת המציע סעיף עבודה/ התקנה הוא 1

 לכל החניונים או רק לאחד?

 . ראו טבלת תמחור חדשה.1
 3 ראו מענה לשאלה2
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 המועצה תשובת שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

לא ניתן לתמחר את עבודת התשתית . 2

שהיא קומפ' ללא נתונים נוספים תוכנית 

 או סיור בשטח.

7.  33/36 3.6.1/10.14.2 

מוגדרת עמדת יציאה ללא   3.6בסעיף 

 שימוש בבולען. 

 10.14.3 -ו 10.14.2לעומת זאת, בסעיפים  

 מוגדר שנדרש בולען כרטיסים.

 למערכת שלנו יש מנגנון לקריאת ברקוד.

 האם מקובל?

המערכת צריכה להכיל בולען כרטיסים 
והדפסת קבלה למשלם ביציאה, במידה 

 –וקריאת הברקוד תשתמש בשיטת ה 
Ticket In – Crtedit Outהבקשה  יאז

 מתקבלת.

8.  35 8.1.1 

המציע יהיה אחראי לאספקה, התקנה, 

הפעלה ותחזוקה של תשתית התקשורת 

הנדרשת להפעלה רציפה ותקינה של 

יפת החנייה ותכלול קו מערכת הניטור ואכ

 ישיר )בזק, אלחוטי( וקו סלולרי.

האם כוונתכם שעל הספק לתאם ולספק 

תשתית קווית מול  בזק והקו יהיה רשום 

 על שמו?

הספק יכין את כל הציוד הנדרש לטובת 
התקנת הקו ו/או הכנת הציוד הנדרש 

יירכשו  סימיםכרטיסי לסלולר, הקווים/
על ידי המועצה ויהיו רשומים על שמם 

 ואילו הספק ייתן מענה לתקלות.

9.  37 10.8.1 
 למתחם בכניסות יותקןמצוין שהשילוט 

 )וצפונית דרומית כניסה( התיירות
האם ניתן לבצע סיור מודרך באתר לצורך 

 תמחור תשתיות והבנת מבנה הפרויקט?

 3ראו מענה לשאלה 

10.  38 10.16.1 

 אלחוטי תקשורת קו של ואספקת התקנה
 סמוכים אתרים או הבקרה מרכז בין

 קו באמצעות תקשורת תשתיות לחיבור
 P2P אלחוטי תקשורת

האם כוונתכם שעל הספק לתאם ולספק 
תשתית אלחוטית מול  בזק והקו יהיה 

 רשום על שמו? 
לא בכל מקום ניתן לספק תשתית זו בצורה 

ניתן אמינה, האם יש מקומות שידוע שלא 
 לספק תשתית קווית?

העדיפות היא באמצעות חיבור קווי, אך 
ייתכן וישנם מקומות שהדבר לא 
יתאפשר לכן על הספק לדאוג להתחברות 

 על גבי תשתית אלחוטית ו/או סלולרי

11.  39 

מחיר מלא עבור עבודה והתקנה לכלל  10.20.1
אמצעי המערכת הנדרשים כולל כל 

 החלקים הנדרשים כבילה וכיו"ב. 
לצורך תמחור הכבילה עלינו לדעת מהם 
המרחקים בין יחידות הקצה, ללא מידע זה 

 ניתן יהיה לתמחר לפי ביצוע בפועל.
האם ניתן לקבל מידע על המרחקים לצורך 

 תמחור?
 האם ניתן לתמחר לפי ביצוע בפועל?

 3ראו מענה לשאלה 
התמחור יבוצע לאחר הסיור על ידי 

 הספקים

12.  
מפרט 

 דרישות
9.1.1 

 ממשקים לכלל מרכיבי המערכת
פנגו סלופארק כלולים  -ולמערכות נוספות

 במערכת , הבהרה לגבי ממשקים נוספים?

ממשקים עתידיים נוספים כדוגמת 
סלופארק או פנגו אשר יאפשרו תשלום 

 בכל אמצעי.

13.  
כתב 

 כמויות

10.16 

10.17 

בכתב הכמויות האם אלו עלויות התקנה 
פקי הסלולאר, בזק או עלויות חודשיות לס

 וכולי.

עלויות לספקי הסלולר ו/או בזק יהיו על 
 חשבון המועצה.
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 המועצה תשובת שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

10.18 

 

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

בלבד  על ידי המציעבשוליו כשהוא חתום  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות(, לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה)

 ."ההצעות הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

 

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
 מ.מ מנהלת רכש מכרזים 
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 נספח א'
 

 טבלת תמחור חדשה:
 

 רכיבי מערכת כלליים: .1
 

 מחיר כולל מחיר יחידה כמות ציוד מק"ט

   1 שרת ניהול 10.1

   3 למרכז בקרה –תחנת עבודה  10.2

   2 שילוט הכוונה אלקטרוני ראשי )אופצוינאלי( 10.8

להחלפה במקרה של נזק  –זרוע למחסום מהיר  10.7.1

 )אופציונאלי(

1   

להחלפה במקרה של נזק  – LPRמצלמת  10.3.1

 )אופציונאלי(

1   

   1 ממשק ליישומי חניה 10.10

   1 ממשק למאגר משרד התחבורה 10.11

   1 ממשק למאגר התושבים של המועצה 10.12

ירידת ערך  -שנת שירות כולל חלקים ואביזרים   11

שנתית לפי טבלת כינון עבור הרכיבים הכלליים 

 בלבד.

אחוז 

מערך 

המערכת 

בהתאם 

לטבלת 

 הכינון
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 יש לבצע תמחור עבור כל חניון בנפרד! - תמחור חניון: .2
 

 ם החניון ________________________ש   -חניון מספר ____  
 

 מחיר כולל מחיר יחידה כמות ציוד מק"ט

   1 לחניות LPRמכלול  10.3

   1 מחשב מקומי לחניון )אופציונאלי( 10.4

   1 לולאת חישה 10.5

   1 בקר ראשי לחניון 10.6

   2 מחסום זרוע מהיר 10.7

   1 שילוט הכוונה אלקטרוני מקומי )אופציונאלי( 10.9

   1 מכלול כניסה 10.13

   1 מכלול יציאה 10.14

   1 מכלול תשלום מקומי 10.15

   1 (P2Pקו תקשורת אלחוטי ) 10.16

   1 קו תקשורת בזק 10.17

   1 קו גיבוי סלולרי 10.18

   2 אל פסק להפעלה רציפה 10.19

   קומפלט עבודה/ התקנה 10.20

ירידת ערך  -שנת שירות כולל חלקים ואביזרים   11

 בלבד ___ שנתית לפי טבלת כינון עבור חניון מספר

אחוז 

מערך 

המערכת 

בהתאם 

לטבלת 

 הכינון

  

 
  בחניוןקו התקשורת יהיה לפי התשתיות בפועל אשר יוקמו. 


