 10נובמבר 2021
ו' כסלו תשפ"ב
סימוכין261121 :
שלום רב,
הנדון :קול קורא לפנייה לקבלת הצעות לאספקת שירותי הסדרי חניה באמצעות טלפון סלולרי – בעיר
רחובות
מסמך הבהרות מס' 1
מס"ד
1

2

3

4

5

סעיף

שאלה

מענה

רקע כללי
1.5.4

נבקש להדגיש כי במידה וה 10-לחודש יוצא
במועדי חגי ישראל או בשישי שבת לא יתקיים
הסעיף המבוקש וכי תתבצע העברה ביום העסקים
הקרוב ל 10לחודש

מקובל.

אופן הגשת
הצעות

נבקש להעביר למייל הרלוונטי בקובץ סגור את
המענה לקול קורא כחלופה לדיסק נייד

אין שינוי במסמכי המכרז.

10.6
מוקד
טלפוני
ומשרד
שירות
לקוחות

נבקש להסיר את בקשת הפעלת עמדות קבלת קהל
שכן אין שימוש בעמדות אלה כיום .כמו כן ,נבקש
להמשיך לתת שירות לקוחות כמקובל כיום
באמצעות מוקד טלפוני ודיגיטלי.

מקובל.

נספח ה'
אישור רו"ח

נבקש לדעת האם הסעיפים  3 – 4- 5הינם סעיפי
המשך ל-סעיף ?2

חיובי.

עמ' 12
2

נראה שנפלה בסעיף טעות סופר ,שכן הסעיף
מתייחס למחזור הכנסות בעוד אישור הרו"ח
המבוקש מדבר על הערת "עסק חי" .בהתאם
נבקש כי הסעיף ירשם "הריני לאשר כדלקמן"

מקובל.

14

נבקש כי הדוחות יועברו עד ליום  15לחודש,
בהתאם להתנהלות הצדדים נכון למועד זה.

מקובל.

נבקש כי אחריותו של הספק תהיה עד גבול
אחריותו על פי כל דין וכי בכל מקום בו מדובר על
אחריות לנזק ,הכוונה תהיה לנזק ישיר בלבד

אין שינוי במסמכי הקול קורא.

6

7
28
8

האמור בסעיף  31.2מבוטל ובמקומו
יבוא:
31.2

נבקש למחוק את הסעיף ,החברה הינה חברה
פרטית הנותנת מגוון שירותים ואין מקום להכפיף
את פעילותה לאישור הרשות.

"על אף האמור בסעיף  22.6להסכם,
ומבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם,
במקרה של כל שינוי השליטה בספק
כהגדרה בחוק ניירות הערך ,תשכ"ח -
 ,1968יודיע על כך הספק באופן מיידי
לחברה והחברה תהיה רשאית להביא
הסכם זה לסיומו באופן מיידי".

רח' אופנהיימר  ,10בית הדר ,פארק ת.מ.ר ,רחובות 7670110
טל ,08-9480100 :פקסhlr@hlr.co.il 08-9315123 :

לתשומת לב המשתתפים ,מסמך זה מהווה חלק ממסמכי הקול הקורא .על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך
זה ,וכן כל מסמך אחר שתוציא ה.ל.ר בעניין שבנדון ,אם תוציא ,כשהם חתומים על ידי המשתתף בקול
הקורא בתחתית כל עמוד.
______________
תאריך

___________________
חותמת וחתימת המשתתף
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