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  50/2021 מכרז-הבהרה שאלותל מענה

 מסמך מס"ד
 במכרז

 מס'
 עמוד

 במסמכי
 המכרז

 העירייה מענה השאלה פירוט סעיף מס'

 כללי  כללי  .1

 מכרזל מענהה ורכבותמ נוכח
 הזמן פרק יכ עובדהה ולאור

 האחרון מהמועד שנקבע
 ועדמ עדו הבהרהה לשאלות

 בהתחשבו ספיקמ ינוא ההגשה
 תאריכיםב חלה חנוכהה בחג
 מועדה תא דחותל בקשנ אלו

 ימים. שבועב המכרז להגשת

 נדחית הבקשה

2.  
 -ףס תנאי

 8 עמוד
 3.1 סעיף

  

 דרישת את לתקן נבקשכם
 ניסיון יציג שהמציע כך הסף

 כאשר אזוריות רשויות 2 של
 30,000 בעלת בלבד מהן אחת

 הרחבת לחילופין.  תושבים
 של ניסיון להצגת האפשרות
 הכמות מעל מים תאגידי

 אודה. בסעיף המוגדרת
 .לאישורכם

 נדחית הבקשה

3.  

 אספקת
 מערכת

 – רווחה
 041 עמוד

 מפרט
 טכני

  

 הנדרשת הרווחה מערכת
 נלוות מערכת הנה במכרז

 אינטגרלי חלק ואינה
 הנדרשות הליבה ממערכות

 פיננסיות מערכות –במכרז
 לגרוע נבקשכם לפיכך. וגבייה
 נבקשכם לחילופין. זה רכיב
 מענה ללא הצעה הגשת לאשר

 נודה. הרווחה למערכת
 .לאישורכם

 נדחית הבקשה

 כללי  כללי  .4

 תא פצלל שאיתר העירייהו ככל
 אנ וניםש וכיםז יןב המערכות
 וויק גיןב שלוםת יכ הבהרתכם
 שתמשימ תשתיות, תקשורת,

 BI פקס לכל ולםיש וכיוצ"ב 
 .בנפרד

  נדחית הבקשה

  א' מסמך  .5
 9 עמוד

5.2 

 דרישהה יכ וודאל נבקשכם
 רעבו ינהה סךמ ילומיצ לצרף

 ד.בלב תהליכים מדגם
 מתקבלת הבקשה

  א' מסמך  .6
 9 עמוד

5.3 

 האישורים כי לוודא נבקש
 שיוצגו ההסמכה ותעודות
 מנהל של יהיו במענה
 עובדי כלל של ולא הפרויקט
 בביצוע שיעסקו המציע

 .השירותים

 מתקבלת הבקשה

 מסמך  .7
 29 עמוד  (4ב')

 ישורא צרוףל ישורכםא נבקש
 נוסחב נקב שבוןח ניהול

 ינםא נקיםב בנק.ב שמקובל
 ישוריםא על חותמים

 חיצוניים.

 מתקבלת הבקשה

 מפרט  .8
 עמודים  טכני

125-123 

 אל מחירה צעתה בטבלת
 עבור מחורת שורת קיימת

 אנ מקוונים. שירותים
 לוא וצריםמ יכ הבהרתם

 מכרז.ה תכולתמ מוסרים
 ספחנ קבלל בקשנ לחילופין

 בהתאם. עודכןמ מחיר הצעת

 ינםה מקווניםה שירותיםה כל
 מהצעת פרדנ בלתי חלק
 ןכ עלו מחירב וכלולים– המחיר

  נדחית הבקשה

 עמודים  ד' מסמך  .9
161-157 

 ערכתבה עותט להח לדידנו

 כרזמ נשוא למערכות העלויות

 את משקפות אינן ןשכ זה

 השוק. מחירי

 תא לעדכן מהעירייה נבקש
 עלהמ המחירים טבלת

 בהתאם.

 נדחית הבקשה
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  ד' מסמך  .10

 159 עמוד

 – 9 סעיף
 מערכת
 מעקב

 משימות
 והחלטות

 פי על
 כמות

 משתמשים

 ינהא חלטותה עקבמ מערכת
 משתמשיםל אפקטיבית

 את לשנות בקשנ לכןו בודדים
 תהיהש כך התמחור מודל
 02 מ פחתי לאש חירמ למערכת

 לפחות. משתמשים

 נדחית הבקשה

11.  
 – 'ב נספח

 אישור
 קיום

 ביטוחים

 עמודים 
185-183 

 יימחקו – אישור"ה "מבקש
 מותותע ו/או" המילים

 או/ו בחריהםנ או/ו בשליטתם
 ובדיהם"ע ו/או מנהליהם

 
 הפניה לתקן יש – 1 סעיף

 
 7" המילים יימחקו – 2 סעיף

 ימים"
 הפנייה. לתקן יש
 יום" 30" המילים יימחקו
 אישורי" מיליםה יימחקו
 הז נספחל צורפוש הביטוח

 אינםו לבדב וגמהד הינם
 "מחייב נוסח מהווים

 
 מיד"" המילה תמחק – 3 סעיף

 
 שם" מיליםה יימחקו – 5 סעיף

 במקומןו כלול"ל המבוטח
 לשפות"" המילה תתווסף

 מבקש את" המילים לאחר
 מיליםה תווספוי "האישור

 אישורה בקשמ חריותא "בגין
 המבוטח. חדלימ ו/או למעשי

 
 מיליםה יימחקו – 6 סעיף

 מטעם באיםה ובשם "בשמו
 המבוטח"

 עבור" ו/או" המילים יימחקו
 

 המילים ימחקוי – 7 סעיף
 לפצות" "ו/או

 
 מבוטח:ה ביטוחי -8 סעיף

 
 לישיש צד לפיכ אחריות ביטוח

– 
 אחריות ג"סיי המילים יימחקו

 זקינ בגין חולי לא מקצועית
 גוף"

 ייחשבו" מיליםה לאחר
 תווספוי לישי"ש צדל במפורש
 רכושה לקח למעט" המילים
 שרין"במי פעלו עליו

 לבטח"" מילהה תמחק
 מילהה תתווסף ובמקומה

 "לשפות"
 

 -עבידיםמ אחריות ביטוח
 לבטח"" מילהה תמחק

 מילהה תתווסף ובמקומה
 "לשפות"

 
 אחריותו מוצר חבות ביטוח

 -מקצועית
 הביטוח " מיליםה יימחקו

 'ג דצ נזקיל ייברס רחבתה כולל
 טהור יננסיפ זקנ המכסה

 מאירועי כתוצאה

 נדחית הבקשה
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 לש ידעמ דליפתל גרםש סייבר
 גיעותפ לישיים,ש צדדים
 לישיים,ש צדדיםב אישיות

 ,דיבה הוצאת )השמצה,
 כויותז פרתה מוניטין,ב פגיעה

 ע,מיד מערכותל פריצה יוצרים,
 רעהל ושימוש תסודיו הפרת

 במידע(
 צד למחשבי וירוסים והחדרת

 ג'"
 

 – כלליות הוראות
 שיפוי" או" המילים יימחקו

 מהדורה" המילים יימחקו
2013" 
 

 סודית"י הפרה" מיליםה לאחר
 ףא על " מיליםה יתווספו
 צאתהמ יא עיל,ל האמור

 וחהביט עריכת אישור
 הפרה תהווה לא במועד
 01 לפוח םא אלא יסודית,

 בקשמ קשתב מועדמ ימים
 בכתב, מבוטחה מאת האישור

 תעריכ שוראי להמצאת
 כאמור." הביטוח

12.  
 אישור
 קיום

 ביטוחים
 עמודים 

188-186 

 ודיםק יימחקו – 'ג דצ ביטוח

308 , 203 , 043 , 322 , 329 

 – עבידיםמ חריותא ביטוח

 308 קודים יימחקו

 יתווספו וצרהמ אחריות ביטוח

 חריותא משולב" המילים

 ודיםק יימחקו – מקצועית"

304 , 308 , 320 

 קצועיתמ חריותא ביטוח

 בותח משולב" מיליםה יתווספו

 . 320 , 308 ,304 – המוצר"

 ודשים"ח 12" מיליםה יימחקו

 "חודשים 6" ובמקומן

 

 הרחבה" מיליםה יימחקו
 ירועימא תוצאהכ 'ג דצ לנזקי

 ליסתפו במסגרת סייבר
 מקצועית" אחריות

 נדחית הבקשה

13.  

 הוא ששיידר ניסיוןה כי נבקש 3.1 8 'ב מסמך

 התקנה ם,יישו בשירותי

 ביהג מע' של והטמעה

 ,קומיותמ ברשויות ופיננסיות

 ניהולל ידעמ ערכותמ לש ולא

 כללי. אופןב מקומיות רשויות

 מתקבלת הבקשה

14.  
 לצרף נדרש כי לוודא נבקש  5.2 9 'ב מסמך

 מתקבלת הבקשה .מסך צילומי של מדגם

15.  

 אישוריםה יכ וודאל נבקש 5.3 9 'ב מסמך

 יוצגוש הסמכהה ותעודות

 פרויקטה נהלמ לש היוי במענה

 מציעה ובדיע ללכ לש ולא

 שירותים.ה בביצוע שיעסקו

 מתקבלת הבקשה
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16.  

 ידרשי ספקה יכ בירס לא 17.4 15 ב' מסמך
 עד חוסריםה לכ תא להשלים

 בלה.הק בדיקות למועד

 פיתוחה שלמתה יכ נבקש

 בודהע תכניתל התאםב תבוצע

 והעירייה. ספקה ע"י מוסכמת

  נדחית הבקשה

17.  
 מסמך

 (7ב')
 ירלוונט ינוא התצהיר נוסח  32

  נדחית הבקשה להסירו. בקשנ המכרז, לתכולת

18.  

 מסמך
 (9ב')

 שםב חתוםי מצהירה יכ נבקש 3 34

 יעתוביד יןא כןש לבד,ב הספק

 הזיקה. עליב כל על המידע
 מתקבלת הבקשה

19.  

 מסמך
 (13ב')

 שםב חתוםי מצהירה יכ נבקש 3 40

 ידיעתוב יןא כןש לבד,ב הספק

 קה.הזי בעלי לכ על המידע
 מתקבלת הבקשה

20.  

 מסמך
 (18ב')

 הצעהה גשתה מועדב יכ נבקש  45

 ורשימ "יע טופסה ייחתם

 מכרזה מסכימ חלקכ החתימה

 ספקה ע"י קר ימולא וכי

 הזוכה.

 מתקבלת הבקשה

21.  

 מסמך
 (18ב')

 "יע וחתםי שאלוןה יכ הדרישה  45

 "אכ ע"יו מוצעה המטפל

 השותפים/ מניותה מבעלי

 בקשנ בירה.ס ינהא והמנהלים

 נכ"למ חתוםי שאלוןה לע כי

 הפרוייקט. נהלמ ו/או המציע

 מתקבלת הבקשה

22.  

 רשימת 54 ג' מסמך
 מודולים

 מילהל בהרתכםה נבקש

 במודולים "אופציונלי"

 הארגוניים.

 המילה דלהורי שי ופרס טעות
 לוא במודולים – אופציונלי

 יעיםהמופ ודוליםמ קר יופיעו
 המחיר בהצעת

23.  

 רישיוןה יכ וודאל נבקש  131 ג' מסמך

 ע"י הינם ישייםהא והחומרה

 העירייה.

 לש הינה תהאישי החומרה
  העירייה

24.  

 בהפעלת סכםהמו הפיצוי 3 טבלה 139 ג' מסמך

 תמורהל תואם אינו מערכת

 נזקה יקףה אתו ספקה שמקבל

 יכ בקשכםנ עירייה.ל הנגרם

 ואםת היהי פיצויה גובה

 מקבלש  חודשיתה לתמורה

 %02 על עלהי ולא הספק

 מהתמורה.

 נדחית הבקשה

25.  

 הסבת
 נתונים

 הקמתל זמןה רקפ יכ נבקש 1 153

 ום,י 06 לע עמודי המערכת

 1.2 בסעיף טלמפור בהתאם

 .7 בעמ'

  מתקבלת הבקשה

26.  

 סיום
  התקשרות

 מחויב הספק כי לוודא נבקש 1  156

 אשר הנתונים כל את להעביר

 שכן בלבד, למועצה שייכים

 שהצטבר ידע להעברת דרישה

 מתקבלת הבקשה
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 אלגוריתמים העובדים, אצל

 ישימה אינה וכד' המערכת של

 סבירה. ואינה

27.  
 גיןב נפרד מחורת לקבל נבקש 2 158 ד' מסמך

 נקים.ב עיקולי טרנזקציית

 עלות – מתקבלת הבקשה
 כלל ₪ 52. הינה הסרהו עיקול

 טלתה הכוללת -  טרנזקציה
 והסרתו עיקול

28.  

 ישוםר בורע  יכ נבקש 2 158 ד' מסמך

 עבורו אינטרנטב תלמידים

 נתןי חינוךה משרדל העברה

 סכוםה כןש פרד,נ תשלום

 לותע את המכס המפורט

 בלבד. המערכת

 ושאנ כח – נדחית הבקשה
 נפרד בלתי לקח  ינוה החינוך

 וכלולים– המחיר מהצעת
 מחירב

29.  

 "מענהל בהרתכםה נבקש 10 159 ד' מסמך

 המצויין "ממוחשב טלפוני

 בסעיף.
 IVR מענה

30.  

 ינםא נקוביםה הסכומים סה"כ 159 ד' מסמך
 לש ודלהג תא תואמים
 דרישותה יקףה אתו העירייה

 במכרז. המפורטות
 מחיריםה את לותלהע נבקשכם

 .20% -ב

  נדחית הבקשה

31.  

לאור העובדה ששירות מענה  1 160  ד' מסמך
אנושי ניתן לרוב בנפרד 

ממערכות המידע, נבקשכם 
להסיר את הדרישה 

 מתכולת המכרז.
 מעוניינת והמועצה במידה

 יכ בקשנ נושי,א במענה

 6 על עמודי המינימום מחיר

 הספקש "מע שיחה,ל ₪

 השירות. רמתב לעמוד יוכל

 מוקדל ינהה עירייהה בקשת
 לולכ שרא נושיא תשלומים

 למוקד ההכוונ ין,א במחיר
    בירורים

32.  

 הערות 161-160  ד' מסמך
   כלליות

 כלל לויותע הערכת לצורך

 בקשנ התשתיתיים, שאיםוהנ

 לדרישות. מויותכ כתב לקבל
  נדחית הבקשה

33.  

 הערות 161-160  ד' מסמך
   כלליות

 מחורת ורתש קבלל נבקש

 התקשורת שותלדרי נוספת

 המפורטות.
 נדחית הבקשה

34.  

 הקמתל זמןה רקפ יכ נבקש ג' .4 153 ה' מסמך

 ום,י 06 לע עמודי המערכת

 1.2 בסעיף טלמפור בהתאם

 .7 בעמ'

 לע הפעלתהו מערכתה הקמת
 03 תוךב הייהת זוכהה ידי

 נתוניםה סבתה סיום , ימים
  מיםי 60 תוך יהיה

35.  
 וצמד,ת תמורהה יכ נבקש ו' .7 170 ה' מסמך

 נדחית הבקשה לצרכן. מחיריםה למדד כנהוג,

36.  

 ה' מסמך

 

 של שרירותי סכום קביעת  ג' .13 174

 ללא מוסכם כפיצוי ₪ 100,000

 ולתמורה הנזק להיקף קשר

 סביר. אינו הספק שמקבל

  הפיצוי סכום כי נבקש לפיכך,

 נדחית הבקשה
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 ישירים לנזקים בהתאם יקבע

 לרשות יגרמו אשר מוכחים

 לתמורה. ובהלימה

37.  

 ה' מסמך

 

 דרישהה תא בטלל נבקש  ד' .16 176

 כי בירס לא .בדק לערבות

 לע לערבויות שיידר הספק

 פקס ע"י תשמבוצע פעילות

 מתחרה.

   נדחית הבקשה

38.  

 ה' מסמך

 

 בו דשח סעיף להוסיף נבקש  180
 סופקוי הספק התחייבויות

 ו/או גיפהמ למגבלות בכפוף
 וגס כולמ עילותפ גבלתה

 שריןבמי ספקל שורהק שאינה
 בעקיפין. ו/או

 וגס כולמ הגבלות של בתקופה

 להביא בהם יש שרא סגר כגון

 השירותים מתןב פגיעה לכדי

 אל ,הספק באחריות שאינם

 תא הפרש מיכ ספקה ימצא

 מהע ישש סודיתי פרהה החוזה

 הפסקתו ביטול

 רבות,ע חילוט ההתקשרות,

 הוצאה וא נזק ולכ גיןב ופיצוי

 סוג. מכול

 נדחית הבקשה


