מכרז  - 06/17מערכת מצלמות לאצטדיון
המועצה להסדר ההימורים בספורט 24.7.2017

המועצה להסדר ה הימורים בספורט
הודעת עדכון מס'  2למכרז 6/17
 .1לאספקת מערכת טלוויזיה במעגל סגור (לרבות מערכות
לאחסון מידע ומערכות צפייה ושחזור) להטמעתה,
להתקנתה ולתחזוקתה ,ולמתן שירותים נלווים באצטדיון
טדי בירושלים;
 . 2מתן אופציה למועצה או מי מטעמה לרכוש מערכות
נוספות לאצטדיונים/אולמות נוספים
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הבהרות והנחיות נוספות :
.1

מועד הגשת ההצעות :
על אף האמור בחלק א ' של המכרז ובהודעת עדכון ותשובות לשאלות מיום - 9.7.2017
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום  13.8.2017ב שעה  . 12:00הצעה שלא
תהא במועד ובשעה האמורה בתיבת המכרזים לא תידון .

.2

תיקון סעיף  ,14.4פרק א':
סעיף  14.4לפרק א' של המכרז יתוקן :מילים של " ודו"חות כספיים מבוקרים " ימחקו
וסעיף המתוקן יהיה כדלקמן:
"למציע מחזור כספי בהיקף של  4מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) בשנה לפחות ,בכל אחת
מהשנים  . 2016-2013לצורך עמידה בתנאי סף זה יש להציג כבר במועד הגשת ההצעה
אישור רו"ח ".

.3

תיקון סעיף  , 33.3פרק א' :
סעיף  33.3י תוקן כדלקמן:
 33.3התרשמות המועצה מביצועי המציע ו מיכולות המערכת  . 35% -ניקוד זה
יבוסס ,בין היתר על:
 33.3.1ראיון שיעברו המציעים; במועד ראיון יציג המציע  2חוות דעת
לפחות המעידות על ביצועי המציע .כל חוות הדעת תתייח ס
לפרמטרים הבאים לפחות ,בציון בין  1ל  ( 5 -כאשר  1מייצג את
שביעות הרצון הנמוכה ביותר ו  5מייצג את שביעות הרצון
הגבוהה ביותר ):
 ) 1שביעות רצונ ו של הלקוח מהשירות שקיבלת מקבלן מציע זה
במהלך השנים ;
 ) 2ע מידה בלוחות הזמנים שנקבעו לשלבי הפרויקט בנוגע לתכנון
הפרויקט והגשתו ;
 ) 3עמידה בלוחות הזמנים בביצוע הפרויקט ;
 ) 4ר מה מקצועית של הצוות הטכני של הקבלן והתאמה
להתחייבות במכרז ;
 ) 5איכות עבודת ההתקנה ;
 ) 6תפקוד טכני של המערכת לאורך זמן  ,תדירות תקלות  ,כמות ,
עומק התקלות ;
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 ) 7שרות תחזוקה ועמידה בלוחות זמנים למתן שירות מסיום
התקנת המערכת  ,בשנת הבדק ובשנים האחרות ;
 ) 8סביבת עבודת הקבלן  -אסטטיקה  ,ניקיון  ,בטיחות ;
 ) 9יחס ואדיבות אנשי צוות השירות והתחזוקה של הקבלן ;
 ) 10התנהלות חוזית וכספית .
ניתן להוסיף הערות נוספות .
 33.3.2חוות דעת לעניין המערכת  :על מציע להציג  2חוות דעת לפחות
לענין ביצועי המערכת המוצעת אשר תוגש למועצה בכתב.
 ) 1חוות דעת אחת לפחות מטעם יועצים מקצועיים ו/או
ממנהל אצטדיון בו הותקנה ופועלת המערכת המוצעת;
 ) 2חוות דעת מטעם אחד הגורמים הבאים:
 משטרה ורשויות אכיפה;
 פרקליטות בתי דין/תובע משטרתי;
 מנהלת ליגה או התאחדות כדורגל או גורם מקצועי
מקביל אחר (בהנחה שמעורבים בהליך המשמ עתי
בליגה או יכולים להצביע על אכיפה מוגברת כתוצאה
מהצבת המצלמות).
 33.3.3דוגמאות ביצועי המערכת במהלך אירועים שלגביהם יש חשיבות
למצלמות (לצורך התרשמות חברי הוועדה מתבקשים המציעים
להעביר מספר דוגמאות במצבים שונים):
 )1הדלקת חזיז /זיקוק ביציע;
 )2זריקת חפצים מהיציאה למגרש;
 )3קטטה במהלכה יש תזוזה מתמדת של המעורבים (על יכולת זיהוי
המעורבים בקטטה);
 )4ביצוע עבירות שונות נוספות כגון תקיפות שוטרים /מאבטחים,
זיהוי סממנים גזעניים (דוגמת מועל יד) או כל התבטאות גזענית
אחרת.
 )5איתור מורחקים (באמצעות זיהוי מצלמות זיהוי פנים שיותקנו
בכניסות למגרש).
 33.3.4בנוסף ,לצורך התרשמות המועצה מיכולות המערכת ושל
המציע על מציעים להציג כל מסמך אחר אשר לדעתם יכול
להיות רלוונטי ויכול להעיד על ביצועי המציע ו המערכת
המוצעת.
.4

הבהרה לעניין סעיף  , 5.5נספח ד' " :אסמכתא" מספקת לעניין הסעיף הינה תצהיר חתום
ע"י מנכ"ל ו \ או מורשי חתימה מאומת ע"י עו"ד .

.5

הבהרה לעניין סעיף  , 5 . 12נספח ד' " :אסמכתא" מספקת לעניין הסעיף הינה תצהיר חתום
ע"י מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד .
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.6

הבהרה לעניין סעיף  , 5 . 15נספח ד'  :מכתב רשמי מטעם היצרן יהווה אסמכתא מתאימה.

.7

תיקון ו הבהרה לעניין סעיף  , 5 . 17נספח ד' :
7.1

תיקון  :בסעיף  5.17נפלה טעות קולמוס .ב סעיף  5.17המשפט " כל האישורים
הנדרשים בנושא זכויות הקניין ,כמפורט בסעיף  15לחלק א' למכרז; ולרבות" ..... :
יתוקן כך שבמקום "סעיף  " 15יופיע "סעיף :" 17
" כל האישורים הנדרשים בנושא זכויות הקניין ,כמפורט בסעיף  17לחלק א'
למכרז; ולרבות" ..... :

7.2

.8

הבהרה  :סעיף  -קטן  5.17.2משלים את המצב המתואר בסעיף קטן 5.17.1
ומתייחס למצב בו למציע אין זכויות קניין במערכת ו/או במרכיביה.

הבהרה לעניין נוסח ערבות בנקאית אשר צורף לפרק ד' של המכרז:
8.1

בנוסח הערבות הבנקאית כתוב "  ....בקשר להסכם שיחתם על פי מכרז מס' 06/17
מיום________ " .....
המועצה מבקשת להבהיר כי "מיום"  -לא מתייחס ליום חתימת ההסכם אלא ליום
פרסום המכרז  .תאריך פרסום המכרז הינו . 9.6.2017

8.2

בפסקה האחרונה מופיע "עד ליום _________"  .המועצה מבהירה כי כאן צריך
למלא את התאריך שמופיע בגוף המכרז לעניין הערבות (ס'  29.1לפרק א') :עד
ליום . 01.01.2019

**נגיש**
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