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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 1עמוד 

 2021ינואר,    25:  תאריך

 

 תרשיחא -עיריית מעלות
  18/2020 פרמס  מכרז פומבי

 

 שאלות הבהרה למכרז פומבי מענה ל
הרשות  לניהול רשותיות  מערכות מידע , התקנה ותחזוקה שלאספקהל

 המקומית 
 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

נבקש הבהרתכם לכך שניתן להגיש   1.8 4 מסמך א'   .1
 בנפרד.  14הצעה לכל סעיף בפרק ב' 

  1מכיל סעיף  14במקרה שלנו, פרק 
 בלבד בשם "טפסים דיגיטליים" 

לאור מורכבות וייחודיות המכרז,   2 5 מסמך א'   .2
נבקש דחייה בת חודש לפחות במועד  

 גשה. הה

 ת הבקשה נדחי

הכנסות  מחזור   המונח   נבקש כי 3.3 6 מסמך א'   .3
נתון אותו רו"ח   למחזור כספי,יעודכן  

. בנוסף, נבקש להחליף  יכולים לאשר
שזהו התקן   570 -את תקן הביקורת ל

 החדש. 

 מאושר 

  -למספר פרקים  ניתן להגיש בקשהנבקש הבהרתכם לאיסור הגשת הצעה   4.4 7 מסמך א'   .4
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 2עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

חלקית, שכן להבנתנו ניתן להגיש  
 פר פרקים בלבד.הצעה למס

 לא ניתן להגיש בקשה לחלק של פרק 

נבקש לוודא כי ניתן להגיש את   5 7 מסמך א'   .5
ההצעה על מסמכי המכרז 

 המפורסמים באתר הרשות. 

יש לצרף אישור על רכישת    -כן 
 המכרז 

נבקש לוודא כי האישורים ותעודות     5.9 8 מסמך א'   .6
במענה יהיו של   ההסמכה שיוצגו

א של כלל עובדי  מנהל הפרויקט ול
 המציע שיעסקו בביצוע השירותים. 

של מנהל הפרויקט לכל מערכת  
 ומערכת 

נבקש לקבל את ההתחייבות עליו   7.1 9 מסמך א'   .7
יחתום הספק. לחלופין, כי המסמך  

 יוצג ע"י הספק הזוכה. 

על המציע להציג במסגרת הצעתו, את  
ום תקופת  נוהל מסירת המערכות בת

נו התחייבות  נוהל זה הי -  ותההתקשר 
 הספק 

הסכם בין קבלן המשנה לספק מהווה   10.1.3 12 מסמך א'   .8
מסמך חסוי עסקי, נבקש להציג כתב  
 התחייבות  חתום ע"י קבלן המשנה. 

 מקובל 

נבקש לוודא כי לא התקיים כנס   14 14 מסמך א'   .9
 ספקים. 

 לא התקיים כנס ספקים 

האם    –חרונה שורה אחת לפני א טבלה  15 מסמך א'    .10
 נקודות ?  25סחא לא צריך להיות  בנו

שאלה   - 15לא נמצאה טבלה בעמוד  
 לא ברורה 

נבקש להעביר רשימת של מספר     2.4-2.5 23 1מסמך א'   .11
 מצומצם של לקוחות לדוגמא. 

 מקובל 

  שתידרנבקש כי על תצהיר זה לא   28 3מסמך א'   .12
חתימה של רו"ח שכן הם חותמים על  

 נדחית שה  הבק
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 3עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 . 29סח בעמ' הנו

נבקש כי הסכום יעודכן בהתאם   סעיף ד'    29   3א'  מסמך  .13
 . 3.3לתנאי סף 

יש לעדכן את הסכום בהתאם למופיע  
 בתנאי סף 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק   2 34   7מסמך א'   .14
בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל  

 בעלי הזיקה. 

את המידע  לא מקובל. על הספק לברר 
 .הצעתובר להגשת  וע ל בעלי הזיקה ומ

  ויינתנ לא סביר כי כלל הפתרונות  3.9 3 מסמך ג'   .15
לרשות ולכל גופי הסמך שלה. לפיכך,  

 נבקש הבהרתכם לסעיף. 

 מקובל 

לאור תקופת ההתקשרות הארוכה,   9 8 מסמך ג'   .16
החודשים    36נבקש כי  בתום  

 הראשונים תוצמד התמורה למדד. 

 מקובל 

₪ ללא   100,000רותי של סכום שרי 20.4 17 ג'  מסמך   .17
ינו סביר ואינו  קשר להיקף הנזק א 

תואם את התמורה שמקבל הספק.  
יקבע סכום פיצוי  נבקש כי לפיכך 

הולם בהתאם לנזקים ישירים  
 ומוכחים אשר יגרמו לרשות. 

לא מקובל. הפרת הסכם אשר גוררת  
עלולה להסב  עמה סנקציית ביטול,  

 ם לרשות נזקים כבדי

בו   ש חדסיף סעיף להו  נבקש  20 מסמך ג'   .18
בכפוף  התחייבויות הספק יסופקו 

גבלת פעילות  ה  למגבלות מגיפה ו/או
מכול סוג שאינה קשורה לספק  

 במישרין ו/או בעקיפין. 

הגבלות מכול סוג כגון  בתקופה של 

 נוסח לא מקובל.  

תתקבל  ככל ש"ניתן להוסיף כי  
  מנועהספק  הסכמת העירייה לכך כי  

למלא התחייבות מההתחייבויות על  מ
פי ההסכם בשל מגבלות שיוטלו על פי  

הספק   לא ייחשב מחדלו של  ק,חו
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה  
שאינם באחריות   במתן השירותים

כמי שהפר  פק  , לא ימצא הסהספק
ש עמה  הפרה יסודית שי את החוזה

וט  חיל  ביטול והפסקת ההתקשרות,
ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה  

 מכול סוג. 

רה יסודית שיש עמה  כאמור כהפ 
תקשרות, חילוט  ביטול והפסקת ה

ערבות ופיצוי בגין כל נזק או הוצאה  
 ." מכל סוג

נבקש הבהרתכם אם ניתן לתת סכום   1.11 2 מסמך ד'   .19
מעל המחיר, שכן בטבלה נרשם  

 שהמחיר הוא מחיר מקסימלי. 

המחיר המופיע בטבלה הינו מחיר  
או    15%ניתן לתת הנחה של   עליו

 15%-להעלות את המחיר ב 

נבקש הבהרתכם לפורטל ערעור   1.13.1 2 מסמך ד'   .20
 .1דו"חות הנדרש בפרק ב' 

פורטל ערעור דוחות הינו טופס  
דיגיטלי באמצעותו התושב מערער על  

 דוח אותו קיבל 

יחידות   500נבקש הבהרתכם כיצד  1.14 2 מסמך ד'   .21
עמ'  ות במתקשר לנוסחאות המפורט

7. 

חידות,  י  500-מה  יש להתעלם
ים שיילקחו בחשבון הם אלו  המספר 
 עים בטבלאות המופי

נבקש להעלות את הסכום הנקוב   A 3 מסמך ד'   .22
₪ כך שיהיה תואם   4,000בלפחות  

למפרט הדרישות הרחב המפורט  
 בנספח הטכני. 

מוסכם להעלות כך שהמחיר  
לפני   ₪  18.000יהיה  המקסימלי

 מע"מ.  

נבקש להעלות את הסכום הנקוב   B 3 מסמך ד'   .23
ה תואם  ₪ כך שיהי 1,000בלפחות  
 לתכולה. 

 לא  

ות כך שהמחיר  העלל  וסכםמ העלות את הסכום הנקוב  ש ל נבק F 3 מסמך ד'   .24
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

₪ כך שיהיה תואם   1,500בלפחות  
 לתכולה. 

 לפני מע"מ.  ₪  1,000יהיה  המקסימלי

ום כולל מערכת  נבקש לוודא כי הסכ J 3 מסמך ד'   .25
מסופונים ייעודיים לפקח   ללא

 שמתומחרים בנפרד. 

הסכום כולל מערכת עם כמות  
מסופונים המופיעה בדרישות, מעבר  

 מסופון ם מחיר נוסף לכל לכך ישול

הדרישות המפורטות בפרק אינן   L 3 מסמך ד'   .26
 יכולות לעמוד בהלימה לסכום הנקוב.  

 ₪.  2,000נבקש להעלותם בלפחות 

ך שהמחיר  העלות כמוסכם ל
     לפני מע"מ ₪  00,51יהיה  המקסימלי

נבקש הבהרתכם לאופציונליים,   2.2 4 מסמך ד'   .27
והאם המציע לא חייב להגיש הצעה  

 לכלל הרכיבים בטבלה. 

חייב    1מציע המגיש הצעה לפרק ב
 פציונאליים גיש את הצעתו לאולה

מחיר עיקולי הבנקים אינו תואם את   a2 4 מסמך ד'   .28
  -ירים הנהוגים, נבקש להעלותו ל המח 

 פחות. ₪ ל 3

הינו  נא לשים לב שהמחיר הנקוב ) לא 
 לפני מע"מ(. 

המחיר הנקוב אינו מכסה את עלות   a3 4 מסמך ד'   .29
  6 -הספק לשירות. נבקש להעלותו ל 

 ₪ לפחות. 

ך שהמחיר  העלות כמוסכם ל
לפני   ₪ 4.5יהיה ליחידה  המקסימלי

    מע"מ

לויות  אינו מכסה את ע  המצויןהמחיר   a6 5 מסמך ד'   .30
ת  ללפחו'. נבקש להעלותו הספק לצד ג

1,000  .₪ 

ך שהמחיר  העלות כמוסכם ל
לפני   ₪  750יהיה ליחידה  המקסימלי

    מע"מ

  6נבקש הבהרתכם היכן כלולות  b+6c6 5 מסמך ד'   .31
 יחידות ? 

מחיר ליחידה  בטקסט נאמר "
יחידות הכלולות    6-קומפלט מעבר ל 

 " בהצעה 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

שניתן להשתמש  אישורכם נבקש  5 9 מסמך  ד'   .32
בתשתית המחשוב הקיימת בעירייה,  

סה בהתקנה  עבור מערכות ההנד
  SQL-ה, כולל רישיונות  מקומית

 הקיימים של הרשות. 

 ניתן 

נבקש הבהרתכם כיצד תתבצע   7+8 9-12 0פרק ב'   .33
הסגמנטציה בין סוגים שונים של  

מידע )מידע רגיש יותר ומידע רגיש  
כאשר מדובר בבסיס תושבים   פחות(

מרכזי אשר מקבל נתונים ממקורות  
 שונים.

בבסיס   רמות המידע השונות יישמרו
ידה  אחריות הרשות. במהנתונים ב

קיימת דרישה ייעודית של המציע  ו
אות מסויימת, על המציע  לרמת הרש
 לפרט זאת. 

בהמשך לשאלה לעיל, נבקש  7+8 9-12 0פרק ב'   .34
הרשות מפני  תגן כיצד הבהרתכם 

 זליגה? 

זליגה מבסיס הנתונים של הרשות   
הינה באחריות הרשות בעוד שזליגה   

ה  נים של המציע הינ מבסיסי הנתו
 באחריות המציע 

בהמשך לשאלה לעיל נבקש  7+8 9-12 0ב'  פרק  .35
.  מי המאסטר של המידעהבהרצכם 

כשיש מספר מאגרי מידע  שכן, 
הכוללים את אותו מידע בוריאציות  

שונות, נוצרים פערים במידע בין  
 מאגר למאגר. מהו המאגר "המוביל"? 

זו בדיוק הסיבה מדוע הרשות  
ושבים  קים בסיס נתוני ת ית להי נמעו 

היה בסיס נתוני  סטר י המ  -רשותי 
 התושבים הרשותי. 

כל עוד בסיס נתונים זה לא יהיה  
קיים, בסיס הנתונים של הגבייה  

 ישמש כמסטר 

על בסיס מידע מהסוג המדובר ,   7+8 9-12 0פרק ב'   .36
נדרשת הגנה מחמירה הכוללת מנגנון  

לוגים משוכלל לכל סוג של שינוי או  

לכשיוקם בסיס נתונים זה, יוגדרו כל  
 דרישות אבטחת המידע הנדרשות 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

  DBFWלל כן מערך הגנה הכוגישה ו
 שם?  .האם מיו

להגנה על   DPOהאם מוגדר בארגון  7+8 9-12 0פרק ב'   .37
 המידע? 

 לא 

בהמשך לשאלה לעיל, האם קיימים   1.2.7 3 11פרק ב'   .38
ברשות כלי אבטחת מידע כגון  

F5,NLB,FW,DLP ? 

 חלקית 

  AD -ל  נכרון משתמשיםת סעלו 10.2.24 26 0ב'  .39
הארגוני היא גבוהה מאד ולא  
מתומחרת במסגרת המחירים  

 הנקובים.  

בענן הספק המשמש   ADהזדהות מול 
את לקוחות הספק, זוהי שיטת  

הזדהות מאובטחת ומקובלת  
בארגונים המספקים שירותים בענן  
וזהו הפתרון של כל הלקוחות בשוק  

לפיכך, נבקש כי   המוניציפלי בישראל. 
 רישה. פתרון זה יענה לד

הרצון הינו   -אין שינוי בדרישה  
הארגוני, הוא   AD-שכשעובד נסגר ב

ייסגר גם במערכות המידע  
הרשותיות. מומלץ לספקים לעיין  

מרוחק   ADבשיטות של עבודה עם 
 (ADFS)לדוגמה 

ים מציג את כל  דוח עצי אישור נבקש לקבל פירוט נוסף לדרישה.  3.3.10 35   1פרק ב'   .40
, את  אשריםאשרים, את סדר המ המ

 תפקידם וכו 

נבקש כי מנגנון התשלום יהיה   3.10.13 46 1פרק ב'   .41
מותאם למודל הקיים בשוק או  

 שהרשות היא זו שתתמוך בספקים. 

הרשות מעדיפה   - Mדרישה זו אינה 
פורטל ספקים אר הינו חלק  

מהמערכת הפיננסית ואשר הספקים  
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 עבורו  אינם צריכים לשלם 

נוסף  כם ופירוט  הבהרתנבקש   3.11.9 47 1פרק ב'   .42
 לדרישה. 

המערכת תאפשר חתימה של מקבל  
כיום   -הציוד על גבי מסופון  

מסופונים מאפשרים חתימה על מסך  
 מגע המקושר ישירות למערכת 

נבקש לקבל פירוט לסעיף ולאיזה     3.20.9 55   1פרק ב'   .43
 צורך נדרשת התרעה. 

שים  המערכת תאפשר למשתמ
ג  הלקוחות על כל סולהתריע בפני 

  -  לות המבוצע במערכת הרכשפעי
לדוגמה   -לקוחות = לקוחות פנימיים 

ביטל דרישה עקב חוסר תקציב   -
 תתריע למזמין הציוד 

נבקש פירוט לדרישה   –  5בולט   4.2.4 58 1פרק ב'   .44
 להפקה ומשלוח מסמכים מוצפנים. 

כל שיטת הצפנה אשר תוצע על ידי  
ההצפנה   -בלת על המזמין  המציע מקו
 ידע טחת מ נועדה לאב

  לקבל אישורכם לארכיטקטורהנבקש    1.6 9-10    3פרק ב'   .45
שמערכות ההנדסה פועלות בתצורת  

(  Client/Serverממשק חלונות )
והאתר ההנדסי   GIS-ומערכות ה

 .WEBפועלות בתצורת ממשק  

הינה שיטה   Client-Serverמערכת  
בשיטת   מיושנת. אם לא יימצא פתרון 

WEB פתרון   ת תקבלף הרשוClient-

Server 

עדכון נתוני העובד  נבקש לוודא ש 2.1.10 7 4פרק ב'   .46
מתבצע במודול משאבי אנוש  ה

עם  מלאה  שמסתכרנן באינטגרציה  
 הנוכחות עונה לדרישה.   מערכת

עונה לדרישה כל עוד ההסתנכרנות  
 הינה אוטומטית ובזמן אמת 

מכשיר סלולרי יסופק על ידי המזמין,  ם לדרישה לאספקת  נבקש הבהרתכ 1.2.2 2 10פרק ב'   .47
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 9עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

  5בעמ'  1.3.1ה החומרה למול דריש
 שהחומרה תסופק ע"י המזמין. 

 מסופון ייעודי יסופק על ידי המציע 

נבקש להסיר דרישה זו משלב מתן   1.2.7 3 10פרק ב'   .48
תמונות  כך ש הדוח לתושב ולסייגה

 . יישלחו לתושב ככול שהדבר יתבקש

ח  הדו   -דחית חלקית הבקשה נ
את התמונות.    יכיל שיודפס בשטח לא 

  -משרד כאשר יופק עותק של הדוח ב 
 התמונות תופענה בדוח 

נראה שנפלה טעות סופר, נא   1.3.9 6 10פרק ב'   .49
 הבהרתכם. 

יש להחליף את המילים   -אכן 
התמונה שצולמה במילים הקול  

 שהוקלט 

ם לא  שהפעלת המסופוני סבירלא  1.9.1 10 10פרק ב'   .50
מספר  ש ש ך, נבק. לפיכתוגבל

  למספרזהה  ות יהא יוניש הר
 המסופונים. 

בהצעת המחיר רשומה כמות  
 המסופונים הנדרשת 

על מערך נתונים כזה   BIבניה של כלי  1.2.7 3 11פרק ב'   .51
מצריך איפיון של עולם נתונים מגוון  

ויעיל מבחינת ביצועים. האם  
 באחריות הרשות לבצע את האיפיון? 

 הספק  באחריות 

מעבר לתצורה  לעיל,  שאלה בהמשך ל 1.2.7 3 11פרק ב'   .52
כזו מצריך את כל הספקים שעובדים  

מול המאגר לעבוד ברמת אבטחה  
מקסימלית, אחרת ניתן להגיע דרך כל  
ספק )קטן כגדול( לתוך עולם נרחב של  

נתונים מבלי שיהיה משהו שיעצור  
אותו. האם הרשות מתחייבת לרמת  

כל אחד    אבטחה מקסימלית של

יתכנן את כל   BI-הספק שיענה לפרק  
 הרשותי  BI-מערך ה
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 10עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 מהספקים? 

בהמשך לשאלה לעיל, נבקש  1.2.7 3 11פרק ב'   .53
הבהרתכם אם קיימים ברשות כלי  

 ? F5,NLB,FW,DLPאבטחת מידע כגון 

 קיים חלקי 

לאור מהות השירותים הנדרשים   5 3.1 מסמך א'   .54
במסגרת מכרז זה, נבקש להגדיר את  

בהתאם   הרשויות המקומיותגודל  
המועסקים בהן  בדים לכמות העו

ותיהן,  ותלושי השכר המופקים בשור
במקום כמות התושבים שבתחומן  
)לדוג': החלפת הדרישה לרשויות  

  45,000-ו 20,000המונות לפחות 
תושבים, בדרישה לרשויות מקומיות  

עובדים להם   Xהמעסיקות לפחות 
 מופקים תלושי שכר(. 

יים  ברוב הרשויות ק  -הבקשה נדחית 
התושבים לכמות   כמות   קשר ישיר בין

 העובדים 

לאור ההיערכות הנדרשת מהספק   9 6.2 מסמך א'   .55
במקרה של סיום ההתקשרות, נבקש  

להאריך את ההודעה המוקדמת  
 ימים.  90לתקופה של 

 מקובל 

למסמכי    2בהתאם לאמור בסעיף   14 14 מסמך א'   .56
ההזמנה, נבקש להבהיר כי לא  

 ם כנס מציעים. יתקיי

 ים.תקיים כנס מציע י לא

נבקש להבהיר כי השיפוי ו/או הפיצוי   27 - 2מסמך א'  .57
יעשו על פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך  

( מסמכי התביעה או הדרישה  1ש: )

 מקובל 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 11עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל  
( תינתן לספק אפשרות  2הרשות; ) 

לנהל את קו ההגנה של עצמו )בין  
עץ משפטי  היתר על ידי מינוי יו

הרשות  ידי  ( לא ייחתם על3)  מטעמו(;
כל הסכם פשרה עם התובע, ללא  

 ת הספק בכתב ומראש.הסכמ

  –נוסחים של אישורים    2שולבו כאן  28 כללי  3מסמך א'  .58
האחד של מחזור כספי והשני של עסק  

 חי 

משרד רואי חשבון נוהגים להוציא כל  
אישור כזה בנפרד בהתאם לנוסחים  

 צ"ב  המ

ורים נפרדים,  איש 2נבקש להוציא  
וסחים הללו המוסכמים על  ם לנ אבהת

 לשכת רו"ח 

 מאושר 

נבקש להבהיר כי הספק הזוכה ידרש   40 כללי  11מסמך א'  .59
זה במעמד   11להמציא מסמך א' 

הזכיה )וכי לא נדרש לצרפו להצעות  
 למכרז(. 

 הבקשה נדחית 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק   5 4 פרק ב'  .60
לא   ן תקלות, מכל סוג שהוא, לתיקו

לתיקון תקלות    חריות( א 1תכלול: )
אשר נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל  

המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד  

הספק יגרום    -הבקשה נדחית 
למערכת לעבוד גם אם הפעילות  

שגרמה להפלת המערכת בוצעה על  
ידי מישהו מעובדי המזמין. לאחר  

שהמערכת תעבוד הספק יוכל לבוא  



 

 www.AlterNet.co.il אינטרנט:      Sales@AlterNet.co.il דואר אלקטרוני:      073-2444336: טלפון

 

 

 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 12עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

שלישי כלשהו אשר נעשו בניגוד  
( אחריות,  2להוראות הספק; )

במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים  
שיעשו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו  

מצעות הספק;  במערכות ו/או שלא בא
ר  לתיקון תקלות אש ( אחריות3)

מו עקב מעשה אשר איננו בשליטת  נגר
 הספק. 

בבקשה לקבלת תשלום על הזמן  
 שמתו שהושקע שלא בא

ם בהם איזה  מקרי נבקש להחריג  5 ה( )טבל  4.5 פרק ב'  .61
ויים המפורטים בטבלה זו  מהליק

נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של  
המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד ג'  

כלשהו או עקב מעשה שאינו בשליטת  
 הספק. 

 60ראה תשובה לשאלה 

נבקש להבהיר כי בכל מקרה סך   5 )טבלה(  4.5 פרק ב'  .62
המוסכמים בהם ניתן  הפיצויים 

סכום  ה על ס את הספק לא יעל לקנו
מהתמורה הכוללת    5%מצטבר של  
 ה. בגין מכרז ז 

 . לא מקובל

בהתאם למקובל, נבקש לסייג את   5 5.17 מסמך ג' חוזה   .63
(  1) -חובת הסודיות של הספק ביחס ל 

מידע שכבר היה ידוע לספק במועד  
קבלת המידע הסודי שלא מאת  

(  2מצוי בנחלת הכלל; )הרשות ו/או ה
הספק  דיעת  גיע ו/או יגיע לי מידע שה

 מקובל 



 

 www.AlterNet.co.il אינטרנט:      Sales@AlterNet.co.il דואר אלקטרוני:      073-2444336: טלפון

 

 

 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 13עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

מגורמים אחרים וללא הפרת  
( מידע  3זה; ) התחייבותו על פי מכרז 

שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על  
ידי הספק ו/או כל מי מטעמו ושאינו  

מבוסס או כולל את המידע הסודי של  
, know-how( ידע מקצועי, 4הרשות; ) 

יונות ושיטות עבודה  מתודולוגיה, רע 
  מידע (5ודיים לרשות; )שאינם ייח

אשר גילויו נדרש על פי צו של רשות  
 מוסמכת.

  –בסעיף זה קיימת הפנייה לנספח ג'   6.1 6 מסמך ג' חוזה   .64
אולם נראה כי נספח    –לוח הזמנים  

זה לא צורף למסמכי המכרז. נבקש  
להבהיר האם המציעים נדרשים  

 ח זמנים במסגרת הצעתם?  להגיש לו

 יש טבלת לו"ז?  א משפטי. אריה,ל

נבקש כי חילוט הערבות יבוצע בכפוף   8.4 8 חוזה ג'  מסמך  .65
יום   14למתן הודעה בכתב לספק של 

מראש ומתן הזדמנות להשמיע  
טענותיו, כאשר יהיה ניתן לחלט  

סכומים בגין נזקים קצובים שהוכחו  
 בלבד. 

וסיף כי העירייה תעביר לספק  ניתן לה
וט  ימים לפני חיל  7התראה בכתב, בת  

 הערבות 

-נבקש למחוק את ההתייחסות ל 8.4 8 וזה חג'  מסמך  .66
"שביעות רצון", היות ומדובר במונח  

סובייקטיבי ואמורפי שאיננו מדיד  
ולהחליפה במילים: "בהתאם  

שההחלטה בעניין קיום   מקובל ובלבד
התחייבויות הספק הינה בידי  

 העירייה 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 14עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 להתחייבויות הספק על פי מכרז זה". 

ו של הספק  כי אחריות לקבוענבקש  12.1 11 זה מסמך ג' חו  .67
תהיה על פי הדין. בהתאם, נבקש  

להוסיף לאחר המילים: "הספק  
אחראי בלעדית כלפי הרשות", את  

 המילים: "על פי דין". 

 מקובל 

ל מנת למנוע מצב בו הסיכון של  ע 12.1 11 מסמך ג' חוזה   .68
הספק במכרז זה עולה על הסיכוי  

את תקרת  מבחינתו, נבקש להגביל  
נזקים ישירים בלבד  ספק ל אחריות ה

שייגרמו לרשות ו/או למי מטעמה  
עקב מעשה או מחדל של הספק  
בקיום התחייבויותיו במסגרת  

ירותים, ולא תעלה בכל מקרה על  הש
כח  סך התמורה ששולמה לו בפועל מ

החודשים אשר קדמו   12 -מכרז זה ב
 למועד היווצרות עילת התביעה.  

קא  )אם כי לאו דוולא מקובל 
 משפטי...(. 

לא בכדי מבוטח הספק בסכום העולה  
 על סכום התמורה 

נבקש להחריג את אחריותו של הספק   12.1 11 מסמך ג' חוזה   .69
ביחס לנזקים אשר נגרמו עקב מעשה  

ו/או מחדל של הרשות ו/או מי  
מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או עקב  

 מעשה שאינו בשליטת הספק. 

ניסוח. ההחרגה  אין מקום לשינוי  
 ח הקייםקיימת כבר בנוס 

על פי   נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה  12.4 11 מסמך ג' חוזה   .70
( 1פס"ד חלוט ובכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו  

 מקובל 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 15עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

לספק מיד עם קבלתם אצל הרשות;  
( תינתן לספק אפשרות לנהל את קו  2)

ההגנה של עצמו )בין היתר על ידי  
( לא  3פטי מטעמו(; )מינוי יועץ מש

ידי הרשות כל הסכם פשרה  ייחתם על 
עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב  

 ש. ומרא

נבקש כי קיזוז יבוצע בכפוף למתן   12.5 11 מסמך ג' חוזה   .71
יום מראש   7הודעה בכתב לספק של 

 . ומתן הזדמנות להשמיע טענותיו,

 מקובל רק על פי התיקון 

 ש כי: קמבו 13.1 11 מסמך ג' חוזה   .72

ד אחריות  ים "ו/או כל עוהמיל א.
הספק קיימת... דין" תמחקנה  

ובמקומן ייכתב "ולעניין ביטוחים  
הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה  

 חודשים נוספים לאחר מכן".   36-ל

המילים "המתחייבים   ב.
מאופי... בהסכם זה" תמחקנה  

 ובמקומן ייכתב "המפורטים להלן". 

הנוסח הקיים יוותר    –לא מקובל  
 בעינו 

מבוקש כי לאחר המילים "כמבוטח   11 13.2.1 ה מסמך ג' חוז  .73
נוסף בגין" ייכתב "אחריותה למעשיי  

 ו/או מחדליי הספק במתן". 

הנוסח הקיים יוותר    –לא מקובל  
 בעינו 

 מבוקש כי:  12 13.2.2 מסמך ג' חוזה   .74

לאחר המילים "ביטוח חבות   א.

הנוסח הקיים יוותר    –לא מקובל  
 בעינו 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 16עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

חבות  ח את מעבידים" ייכתב "המבט
ן ]נוסח  י פקודת הנזיקיהספק על פ

חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים  
 ".1980 –פגומים, התש"ם  

לאחר המילים "העובדים  ב.
 המועסקים" ייכתב "על ידו".

המילים "או ייקבע כי הוא...  ג.
 כלפי עובדיו" תמחקנה. 

לסעיף ייכתב   מבוקש כי בסיפא 13.3 12 מסמך ג' חוזה   .75
ובלבד הדבר אינו נוגד את אינטרס  "

 הספק".

 לא מקובל 

בהתאם למקובל, נבקש הבהרתכם כי   16 14 מסמך ג' חוזה   .76
זכויות הקניין הרוחני המבוקשות  

בסעיף לא יחלו לגבי כל יצירה  
מוקדמת של הספק ו/או צדדים  

כל   שלישיים הכוללת, בין השאר,
סרו או יסופקו  תוצרים קיימים שימ 

ם ובכלל זה ידע  טרם תחילת ההסכ
ומיומנויות של הספק, שפותחו על  

ידיו שלא במסגרת המכרז או שאינם  
ייחודיים עבור הרשות, לרבות שיטות  

 know howעבודה, ידע מקצועי, 
 מתודולוגיות ורעיונות. 

 מקובל 

להבהיר כי בידי הרשות לבצע  נבקש  16.10 15 מסמך ג' חוזה   .77
ויות  הם לרשות יש זכינוי ברכיבים ב ש

הרשות רשאית לבצע שינויים בכלל  
של   הרכיבים למעט היישום עצמו
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 17עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

יוצרים )ולא ברכיבי התוכנה אשר  
 בבעלות הספק(. 

ספק התוכנה, למען הסר ספק הרשות  
תוכל להתחבר לכלל המידע הקיים  

במערכת בכל דרך בה היא תמצא  
   לנכון.

הרשות   16.5בהתאם לאמור בס"ק  16.7 14 מסמך ג' חוזה   .78
לא תהיה רשאית להעביר את  

רישיונות השימוש לאחר. בהתאם,  
כי   נבקש למחוק ס"ק זה או להבהיר 

תנים  רישיונות השימוש אינם ני
כן  דדים שלישיים שלהעברה לצ

הרשות הינה מזמין השירותים  
 והשירותים ניתנים לה. 

 מקובל.  

המערכת הינה פרי פיתוח של הספק   16.10 15 מסמך ג' חוזה   .79
והינה קניינו הרוחני הנמצא בבעלותו  

המלאה. בהתאם, נבקש להבהיר כי  
יה רשאית לבצע שינויים  הרשות תה 

אשר בוצעו    כיבים ופיתוחיםרק בר
 פן ייחודי עבורה במסגרת המכרז. באו

 . 77ה לשאלה ראה תשוב

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה   16.10 15 מסמך ג' חוזה   .80
אחראי לכל שינוי שיעשה על ידי  

הרשות ו/או מי מטעמה במערכת,  
 לרבות לתיקון תקלות במערכת. 

שינוי שהספק לא היה   מקובל לגבי
 מעורב בו 

מקרה בו, לדעת   להבהיר כי בכל נבקש 18 16 וזה מסמך ג' ח  .81
הרשות, לא ביצע הספק אילו  

מהתחייבויותיו, אזי בטרם כל סעד  

 לא מקובל 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 18עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

אחר תפנה הרשות לספק בבקשה  
לתיקון ההפרה והספק יהיה מחויב  

ימים.   30לתקן את ההפרה תוך  
במקרה שלא תוקנה ההפרה תוך פרק  

זמן, תהיה הרשות רשאית להפסיק  
תר ולבצע את  את השירותים לאל

נותני שירותים    ירותים באמצעותהש
אחרים, ובלבד שעלות הצד השלישי  

האחר לא תעלה על מחיר של  
 . 7%קוסט+ 

לאור ההיערכות הנדרשת מהספק   19 16 מסמך ג' חוזה   .82
במקרה של סיום ההתקשרות, נבקש  

תקופת ההודעה  להאריך את 
ימים   90המוקדמת לפרק זמן של  

 מראש.

 מקובל. 

להבהיר כי שינוי בהיקף  נבקש  19.2 16 מסמך ג' חוזה   .83
-השירותים יוגבל לסטייה של עד כ

מן הכמויות המפורטות במכרז,    15%
שכן על כמויות אלו מתבסס הספק  

 במסגרת הצעתו. 

במידה והשינוי בהיקף השירותים  
קטן או יגדל מעבר לרף זה, נבקש כי  י

הצדדים יהיו רשאים לקיים משא  
 תמורה. ומתן ביחס ל

הוראות  ל ולא תואם את לא מקוב
 התקנות 

 דווקא משפטי  לא מקובל אולם לאונבקש לבטל או לכל הפחות להפחית   20.4 17 מסמך ג' חוזה   .84
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 19עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

את הפיצוי המוסכם המפורט בסעיף  
זה, שכן אנו סבורים כי לזכות הרשות  

רבים ומספקים מעל  עומדים סעדים 
ומעבר במכרז זה, ואין צורך בפיצוי  

 מוסכם בהיקף זה.  

נבקש להחריג מקרים בהם הפרת   20.4 17 מסמך ג' חוזה   .85
ההסכם על ידי הספק נגרמה עקב  

מעשה ו/או מחדל של הרשות ו/או מי  
מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או עקב  

 ינו בשליטת הספק. מעשה שא 

תתאפשר החרגה במקרה של מעשה  
 או מחדל של הרשות 

כי ככל ותידרש  נבקש להבהיר   21.5 18 מסמך ג' חוזה   .86
ים לטובת מעבר  התאמה של הנתונ

למערכת מחליפה, היא תיעשה  
תמורת תשלום תמורה כפי שיסוכם  

 בין הצדדים. 

 לא מקובל.  

נבקש להאריך את תקופת ההתראה   21.9 19 מסמך ג' חוזה   .87
ימים שהינו פרק זמן    14לפרק זמן של 

 סביר בנסיבות העניין.  

 תינתן הארכה 

מבוקש כי המילים "ומי מטעמה"    26 וזה נספח ה' לח  .88
 תמחקנה. 

 לא מקובל 

 כי:  מבוקש 27 27 נספח ה' לחוזה   .89

 יימחק.   304קוד  א.

 יימחק.   309קוד  ב.

יימחק. עורך המכרז    318קוד  ג.

 

 שלילי 

 שלילי 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 20עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

או קוד   321מתבקש להסתפק בקוד  
 כמקובל.  304

ג רשלנות  המילים "ביטול סיי ד.
לב עורך   תמחקנה. תשומת  רבתי" 

המכרז כי לא ניתן לציין את המלל  
הנ"ל באישור עריכת הביטוח, גם אם  

 ליסה.סייג רשלנות רבתי בוטל בפו

 שלילי 
 
 
 

 שלילי 

אחריות   נספח ה' לחוזה   .90
 מקצועית 

 מבוקש כי:  27

 יימחק.   304קוד  א.

 יימחק.   309קוד  ב.

( 332תקופת הגילוי )קוד  ג.
  12במקום חודשים ) 6על   תעמוד 
ם( בהתאם להוראות סעיף  חודשי
 להסכם.  13.2.3

המילים "ביטול סייגי חבויות   ד.
 רשלנות רבתי; סייבר" תמחקנה. 

 
 שלילי 
 שלילי 

 
 
 חיובי ג. 
 
 
 

 שלילי 
 )סייבר(  חיובי

ביטול/שינוי   נספח ה' לחוזה   .91
 הפוליסה 

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על   28
יום( בהתאם    60יום )במקום   30

 ם.להסכ  13.6להוראות סעיף 

 חיובי 

נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם   29 6 חוזה נספח ו' ל  .92
המפורט בסעיף זה, שכן אנו סבורים  

ים  כי לזכות הרשות  עומדים סעד
רבים ומספקים מעל ומעבר בהסכם  

זה, ואין צורך בפיצויים מוסכמים  

 לא מקובל 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 21עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 בהיקף זה ביחס לנספח זה.  

כמו כן, נבקש להחריג מקרים בהם  
ות הספק כאמור  הפרת התחייבוי

גרמה עקב מעשה ו/או  בנספח ו' זה, נ
מחדל של הרשות ו/או מי מטעמה  

ו/או צד ג' כלשהו או עקב מעשה  
 שאינו בשליטת הספק. 

   1.3סעיף   מסמך א'   .93

 4עמוד  

נבקש להפחית את מחיר רכישת   
₪ למחירים   1,500-המכרז מ 

המקובלים היום במכרזים דומים  
 ₪(  500עד  300)

 לא 

 ( 0ב)פרק   .94

ון  הוספת/עדכ
שירותים כתוצאה  

משינויים  
 טכנולוגיים 

 6.3סעיף  

 

 8עמוד  

נבקש לקבוע כמות שעות עבור   
פי מערכת, ולאחר  הטמעה ראשונית ל

מכן, שעות הטמעה/הדרכה נוספות  
 יחוייבו בעלות שעת הדרכה. 

 הבקשה נדחית 

 ( 0פרק ב)  .95

 API ממשקי

 פתוחים 

דרישה  
8.2.1 

 

 12עמוד  

לאספקת טפסים  לאור דרישתכם  
נבקש להוסיף סעיף  יגיטליים,  ד

תמחור ייעודי לנושא זה, שכן הוא  
דורש הקמת סביבת עבודה בענן  

הטפסים ובסיס  לצורך שמירת 
הנתונים, לרבות יישום ממשק בין  
סביבה זו למערכות הנדסה ולשכה  

 משפטית.  

עלויות המערכת במכרז אינן  

יגיטליים  ערכת הטפסים הדמ
 רת בנפרד מתומח



 

 www.AlterNet.co.il אינטרנט:      Sales@AlterNet.co.il דואר אלקטרוני:      073-2444336: טלפון

 

 

 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 22עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 מאפשרות הכלה של נושא זה 

 3פרק ב'    .96

אתר אינטרנט  
 הנדסי 

דרישה  
2.1.9 

 

 14עמוד  

   

 ( 0פרק ב)  .97

דרישות כלליות  
דע  ממערכת המי

 הרשותיות 

דרישה  
9.3.6 

 

 15עמוד  

נבקש לוודא כי בדרישתכם למערכת   
WEB   הכוונה לאתר ההנדסי בלבד

וששאר המערכות התפעוליות עובדות  
ינן עובדות  וא Client serverבשיטת  

 WEBיבת בסב

.  WEBהאתר ההנדסי הינו בתצורת 
שאר המערכות צריכות גם הן להיות  

WEB  יות. באם אף ספק לא יציע
 Clientית, ייתקבל פתרון  WEBרכת  מע

Server 

 3פרק ב'    .98

מערכת לניהול ועדה  
 לתכנון ובניה 

דרישה  
1.6.2 

 8עמוד  

   

 ( 0פרק ב)  .99

דרישות כלליות  
כת המידע  ממער

 יות הרשות 

 

דרישה  
9.5.1 

 

 17עמוד  

נבקש לוודא כי אספקת החתימות   
הדיגיטליות תבוצע ע"י הרשות לרבות  

פשר  תוכנת חיתום וכי הספק יא
ממשק בין תוכנת החיתום למערכת,  
לחילופין נבקש להוסיף סעיף תמחור  

 עבור תוכנת חיתום. 

על המערכת לכלול תמחור של  
ממחיר  חתימות דיגיטליות כחלק 

 לא כמחיר נוסףהמערכת ו 

 ( 0פרק ב)  .100

דרישות כלליות  
ממערכת המידע  

 הרשותיות 

 9.11דרישה  

 

 21עמוד  

בא:  נבקש כי ההתקנה תבוצע באופן ה 
מערכות תפעוליות יותקנו בשרתי  

יותקנו    WEBהעירייה ומערכות 
 בשרתי המציע.  

תרון אפשרי אם כי העדיפות של  הפ
 הרשות הינה להתקנות מבוססות ענן 
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 doc.182020מכרז  -מענה לשאלות הבהרה  -ע. מעלות תרשיחא : שם קובץ 29 מתוך 23עמוד 

ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

במידה ודרישת העירייה כי כל   
ות  המערכות יותקנו בענן לרבות הגדר 

  -9.11.1פיעות בסעיפים השרידות המו 
יש לתמחר זאת בנפרד ממחירי    9.11.4

המערכות ולא ניתן להכיל עלויות אלו  
 במסגרת מחירי המכרז. 

 1פרק ב'    .101

 מערכת לוגיסטית 

דרישה  
3.19.10 

 

 51עמוד  

ערכת  האם המכרז כולל אספקת מ 
 נכסים? 

 

לאפשר להגיש    מידה וכן, נבקשב
הצעה למערכת הנכסים כמערכת  

עצמאית וכן פיצול התמחור כך  
שיהיה תמחור נפרד למערכת  

 הנכסים. 

 המכרז אינו כולל מערכת נכסים 

 3פרק ב'    .102

מערכת לניהול ועדה  
 לתכנון ובניה 

דרישה  
1.6.3 

 

 9עמוד  

נבקש לוודא כי הדרישה מתייחסת   
 י בלבד לאתר ההנדס 

 

 אכן 

 מסמך ד'   .103

 חיר הצעת מ 

 

 1.11סעיף  

 

 2עמוד  

בסעיף מצויין כי המחירים הם אומדן   
  להעלות או לתת הנחה וכי הספק יכול 

 מהמחיר.  15%ל עד  בטווח ש

 

בטבלת מחירים בעמודת המחיר כתוב  

  15%ציע פלוס מינוס  ניתן לה  -כן 
מהמחיר המופיע בעמודת המחיר  

 המקסימלי 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

 "מחיר מקסימאלי". 

 

נבקש הבהרה בעניין זה והאם ניתן  
להציע מחיר גבוה יותר מהמחיר  

 בטבלת המחירים  הנקוב

 

 מסמך ד'   .104

 הצעת מחיר 

 

  11-ו  3ק בפרקים במידה ונדרש כחל  כללי 
, נבקש להוסיף סעיף  SQLרישיונות  

 תמחור נפרד. 

 

לחלופין, נבקש להעלות את המחיר  
 למערכת הנדסה.  Cהכולל בסעיף 

פקו  באתר הרשות יסו SQLרישיונות  
 ות על ידי הרש

 מסמך ד'   .105

 הצעת מחיר 

 

  11-ו  3במידה ונדרש כחלק בפרקים   כללי 
לאספקת שירותי ענן, נבקש להוסיף  

 תמחור נפרד. סעיף  

 

לחלופין, נבקש להעלות באופן  
  Cמשמעותי את המחיר הכולל בסעיף 

 למערכת הנדסה. 

 אין שינוי במחירים 

 מסמך א'    .106

 (  4)עמ' 

ועל תחת  ר עובדת המשק פ לאו  1.3
וסגר כולל, נבקשכם לאפשר   מגבלות

רכישת מסמכי המכרז באמצעות  
כרטיס אשראי. ולכן נבקשכם להגדיר  

יש ליצור קשר עם מנמר   -אפשרי  
 הרשות לצורך סגירת הנושא 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

ליצירת  קשר  איש קשר ברשות 
 ורכישת מסמכי המכרז. 

 מסמך א'    .107

 (  9)עמ' 

. הציוד  האמור בסעיף אינו סביר   7.2
ספק השירות  ם הנם רכוש של  והשרתי

ולכן אינו יכול להיות מועבר לבעלות  
העירייה, )בשונה מהדטא שכאמור  

באם ייקבע  הנה רכוש העירייה(, אלא 
מחיר עבור הציוד. לאור זאת  

נבקשכם לתקן את האמור בסעיף  
 בהתאם. 

ציוד הנמצא בענן ציבורי או פרטי  
יישאר בבעלות ספק הענן. במקרים  

רשות  ענן ציבורי, ה  בהם מדובר בספק
 תהייה רשאית להכנס בנעלי הספק. 

 

 מסמך א'    .108

 ( 15)עמ' 

בחינת  
ניסיון 

 מקצועי  

ה המצוינת  נא אישורכם כי ההגדר  
בסעיף ניסיון מקצועי מתייחסת  
לרשויות מקומיות, תאגידי מים  

ולחברות עירוניות כלכליות וכד' וזאת  
בהתאם להגדרה המופיעה בתנאי  

 . נא אישורכם.הסף

 מאושר 

 '  מסמך א  .109

 (  16)עמ' 

ראיון 
התרשמות  

והצגת 
 המודל  

דקות   15זמן שהוגדר כמפורט של   
  להצגת המודול אינו זמן מספיק 

מודול   - 1להצגת הנדרש עבור פרק ב'
פיננסי, לוגיסטי והכנסות. הזמן  

הנדרש צריך להיות לפחות שעתיים  
 וחצי. נא אישורכם. 

 מאושר 

 עת מחיר  הצ מסמך ד'    .110

  3סעיף  
פעילות  

התעריפים בחלק זה אינם משקפים   
עלויות שוק וצריכות להיות מעודכנות  

יקון  לפחות . נודה לת 100%  –ב 

 . 29ראה תשובה לשאלה 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

מוקד 
   תשלומים

 התעריפים בהתאם. 

הצעת   מסמך ד'    .111
 המחיר 

אופן   3סעיף 
שקלול  
 ההצעה  

למען הסר ספק נבקשכם לתת דוגמא   
  מספרית מסודרת של הצעות מחיר

 גשות. בין ההצעות המוואופן השקלול  

 הבקשה נדחית 

הוראות   0פרק ב'   .112
מילוי פרק ב' 

 ודרישות כלליות 

  9עמוד 
  7סעיף 

בסיס  
נתונים  
 רשותי 

מאחר ואופי המכרז והמציאות   
הקיימת בפועל הנה מענה של מספר  

ספקי שירות שונים, )אופי המודולים  
הנדרשים לאספקה ואופי השירותים  

יהיה  רור כיצד ניתן  כאמור(, לא ב
את הנדרש בסעיף. ולכן    לספק ונהל

יצירת מאגר מידע רשותי המנהל  
מאגרי מידע בכפילות אינו מעשי  

קוה מאוד  ויגרום לעלויות תחז
גבוהות. להבנתנו וניסיוננו בחיי היום  

יום של פעילות המגזר המוניציפלי, יש  
מקום לבחון ביטול דרישה  זו. נא  

נתכם היא  אישורכם.)אלא באם כוו 
 פורט לכך. אז נדרש הסבר מ אחרת 

 הסעיף נשאר ללא שינוי 

  11עמוד    0פרק ב'   .113
 8.1.3סעיף 

המחויבות המוגדרות ליצירת סוגי   
ים בהתאם לדרישת הרשות,  ממשק

מביאות לחוסר יכולת לכמת את  
הוצאות הספק, ובהתאם לקבוע את  

לא ניתן לבצע שימוש במערכות ללא  
להיות פעילים    ממשקים אשר חייבים

ביום עליית המערכת ולפיכך הם  
מתומחרים כחלק מהפרויקט ולא  
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

העלות האמיתית של השירות הנדרש.  
כל שירות ומכל  מוצע על ידינו לקבוע ל

סס על הצעת מחיר  סוג תמורה שתבו
שתאושר על ידי הרשות. נא  

 אישורכם.

 במחיר נפרד 

  13עמוד    0פרק ב'  .114
 9.2.4סעיף 

הנה   הדרישה המצוינת בסעיף 
ם, וכמובן  שה ביותר ליישומורכבת וק

בעלת עלויות אחזקה מאוד גבוהות.  
לקביעת   12ראה בקשתינו בשאלה 

ות.  תמורה לכל סוג של בקשה או שיר 
 אודה לאישורכם. 

 הבקשה נדחית 

  14עמוד    0פרק ב'  .115
סעיף  
9.2.6 ,
9.2.8 

הדרישות בסעיפים לטבלאות   
מרכזיות משותפות לכל המודולים  

באמצעות   ספקים שונים , השונים של 
על עכבר ונתון במערכת אחרת   לחיצה

כל המידע יעלה מיידית, הנה שוב  
דרישה בעלת משמעויות כספיות  

. ראה בקשתינו  ואחזקה גבוהות
לקביעת תמורה לכל סוג   12בשאלה  

 של בקשה. אודה לאישורכם.

 הבקשה נדחית 

  18עמוד  0פרק ב'  .116
סעיף  
9.6.2 ,
9.6.3 ,
9.6.4    

קשתינו  מורכבת, ראה ב   דרישה 
לקביעת תמורה לכל סוג    12בסעיף 

 של בקשה. נא אישורכם. 

 הבקשה נדחית 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

  20עמוד  0פרק ב'  .117
 9.9.4סעיף 

את נפח אחסון ללא  הדרישה להקצ 
הגבלה הנה בעלת משמעות כספית  

גבוהה שאינה מאפשרת קביעת  
תמורה מתאימה והולמת בגין  

  12השירות. ראה בקשתינו בשאלה  
של בקשה.  תמורה לכל סוג  לקביעת 

 לאישורכם. אודה 

 הבקשה נדחית 

  החמרת  בדבר  הממשלה  הנחיות  לאור     .118
  כח  בצמצום עובדת חברתנו   הסגר
  שאר  ולאור  כך  לאור משמעותי  אדם

  בנוגע כיום  הקיימות  ההגבלות 
  העבודה, והתקהלות  תנועה להגבלת

 . נפגעת  להצעה המענה   הכנת על

  להצעה במענה  הפגיעה  כי, יובהר
  קחל של היעדרותםמ  בעיקרה נובעת

  הכנת  לטובת הנדרשים  מהעובדים 
  ניתן  עימם קשר  אנשי העדר ,  המענה
  קבלת לצורך  הציבורי במגזר לעבוד 
  וכן  צורך  לפי  והמלצות  יםאישור 

  בהתנהלות וקושי ד"ועו  ח" רו אישורי
  ערבויות הפקת  בדבר  הבנקים  מול

 .  ב"וכיוצ

  ההגבלות  תקופת,  זה למועד נכון
,  כשבועיים  בעוד  להסתיים  מיועדת

  שתתקבל ככל זו  תקופה שלאחר כך

כלל העובדים והחברות במשק  
תים באמצעות  אלי עובדים מהבהישר

 ZOOMים טכנולוגיים כדוגמת כל
כולל במקרים בהם עובדים בתהליך  

בידוד. לפיכך, אין דחייה בלוחות  
 הזמנים 
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ספח  המסמך או הנ # 
ת  ייחס אליו מת 

 ההבהרה 

 תשובה  שאלה  עיף ס עמוד

  מההגבלות  בחלק הקלה על החלטה
,  הציבורי  המגזר לפעילות הנוגעות

  הסגר הגבלות וכן  העסקי  המגזר
  לפעול חברתנו   תוכל, הכללי

  וזאת  למכרז למענה  נאותה להיערכות
  שחברתנו  המכרזים כלל  לצד

 .בהם מתמודדת

 

  לאפשר מנת  ועל לעיל  האמור  לאור
  למכרז  למענה להיערכות  ראוי  זמן
  עומדת שהגשתם המכרזים יתר  לצד

  בהתאמה לדחות  נבקשכם,  הפרק על
  מועד וכן  המכרז  הגשת  מועד את

  חודש לאמצע  לפחות  הבהרה  שאלות
  מענה הגשת  לאפשר מנת על  פברואר

  תחרותי וכן המכרז לדרישות  העונה 
 . שניתן ככל

      

 


