
 

ד ו מ  5 | 1 ע
 

   2202/1 הרההב שאלותל מענה

 מסמך מס"ד
 במכרז

 מס'
 עמוד

 במסמכי
 המכרז

 מס'
 העירייה מענה השאלה פירוט סעיף

 3.1 8 ב' מסמך  .1

 היהי יידרשש ניסיוןה יכ נבקש
 של והטמעה תקנהה יישום, בשירותי

 רשויותב ופיננסיות גביה מע'
 ידעמ ערכותמ לש לאו ,מקומיות

 ללי.כ באופן קומיותמ רשויות לניהול

 הבקשה נדחית

 3.4 8 ב' מסמך  .2

 כספיה מחזורה גובהל  הבהרתכם
 אורל זאתו סףה תנאיל הנדרש

 הז סעיףב מצויןה יןב הסתירה
 . 28-27 מודיםע 3 ב' בנספח  ,למצוין

מיליון  1מחזור של 

 בשנה

 3.6 8 ב מסמך  .3
נבקש כי מספר המכרז ,יעודכן למספר 

 (.50/2021המכרז הקודם )
 

מספר המכרז 

  1/2022החדש הינו 

 לש מדגם צרףל נדרש יכ וודאל נבקש 5.2 9 ב' מסמך  .4
 מסך. צילומי

 הבקשה מתקבלת

 5.3 9 ב' מסמך  .5

 תעודותו אישוריםה יכ וודאל נבקש
 נהלמ של ויהי מענהב יוצגוש ההסמכה

 מציעה ובדיע ללכ של ולא הפרויקט
 שירותים.ה בביצוע שיעסקו

 הבקשה מתקבלת

 17.3.4 14 ב' מסמך  .6

 קובעה מחירה הומ בהרתכםה נבקש
 601 עמ'ב כותרתב כןש ציוןה לחישוב
 פעמית דהח מחירה הצעתש נרשם

 מהציון. 20% מהווה

ציון האיכות של 

 40המחיר הינו 

 –נקודות מהמכרז 

אחוז מזה  80

 –למחיר הקבוע 

אחוז למחיר  20

 החד פעמי

 17.4 15 ב' מסמך  .7

 את םלהשלי ידרשי ספקה יכ בירס לא
 דיקותב למועד דע החסרים כל

 הקבלה.

 בוצעת פיתוחה שלמתה יכ נבקש
 ע"י כמתמוס בודהע תכניתל בהתאם

 והעירייה. הספק

 הבקשה נדחית

 מסמך  .8
 לתכולת ונטירלו ינוא תצהירה נוסח  32 (7ב')

 להסירו. נבקש המכרז,
 הבקשה נדחית

 מסמך  .9
 3 33 (8ב')

 ספקה שםב חתוםי מצהירה יכ נבקש
 כל לע המידע יעתוביד יןא כןש בלבד,

 הזיקה. בעלי
 הבקשה מתקבלת

 מסמך  .10
 2 34 (9ב')

 ספקה שםב חתוםי מצהירה יכ נבקש
 כל לע המידע יעתוביד יןא כןש בלבד,

 הזיקה. בעלי
 הבקשה מתקבלת

 מסמך  .11
 3 40 (13ב')

 ספקה שםב חתוםי מצהירה יכ נבקש
 כל לע המידע יעתוביד יןא כןש בלבד,

 הזיקה. בעלי
 הבקשה מתקבלת

 מסמך  .12
  45 (18ב')

 יחתםי הצעהה גשתה מועדב יכ נבקש
 חלקכ חתימהה ורשימ "יע הטופס

 "יע רק ימולא וכי מכרזה ממסכי
 הזוכה. הספק

 הבקשה מתקבלת

 מסמך  .13
  45 (18ב')

 "יע םיוחת השאלון כי הדרישה
 בעלימ "אכ ע"יו מוצעה המטפל

 ינהא המנהליםו השותפים/ המניות
 יחתום שאלוןה לע יכ בקשנ סבירה.
 פרויקט.ה מנהל או/ו המציע מנכ"ל

המסמך ימולא על 

 ידי מנכל המציע

 החומרהו רישיוןה יכ וודאל נבקש  131 ג' מסמך  .14
 העירייה. "יע הינם האישיים

 הבקשה מתקבלת
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 3 טבלה 139 ג' מסמך  .15

 ינוא ערכתמ הפעלתב מוסכםה הפיצוי
 אתו ספקה מקבלש תמורהל תואם

 בקשכםנ עירייה.ל נגרםה נזקה היקף
 תמורהל ואםת היהי פיצויה ובהג כי

 על יעלה ולא ספקה מקבלש  החודשית
 מהתמורה. %20

 הבקשה נדחית

 הסבת  .16
 1 153 נתונים

 מערכתה להקמת זמןה רקפ יכ נבקש
 מפורטל בהתאם ם,יו 60 על יעמוד

 .7 בעמ' 1.2 בסעיף

מדובר בטעות 

סופר זמן הקמת 

 30המערכת הינו 

 ימים

 סיום  .17
 3-1 156 התקשרות

 העבירל חויבמ ספקה יכ וודאל נבקש
 מועצהל ייכיםש שרא נתוניםה לכ את

 דעי העברתל רישהד כןש בלבד,
 לגוריתמיםא עובדים,ה צלא שהצטבר

 ואינה שימהי אינה כד'ו המערכת של
 סבירה.

הספק מתחייב 

להעביר את נתוני 

העירייה בכל מבנה 

 שהעירייה תבקש 

 2 158 ד' מסמך  .18

 למידיםת ישוםר בורע  יכ נבקש
 משרדל עברהה עבורו באינטרנט

 כןש פרד,נ שלוםת ינתןי החינוך
 עלות את מכסה פורטהמ הסכום

 בלבד. המערכת

 הבקשה נדחית

 טלפוני נהל"מע הבהרתכם נבקש 10 159 ד' מסמך  .19
 .בסעיף המצוין ממוחשב"

 

 סה"כ 159 ד' מסמך  .20

 תא ואמיםת ינםא נקוביםה הסכומים
 יקףה אתו עירייהה לש גודלה
 בקשכםנ מכרז.ב מפורטותה הדרישות

 .20% -ב מחיריםה את להעלות

 הבקשה נדחית

 1 160 ד' מסמך  .21

לאור העובדה ששירות מענה אנושי 
ניתן לרוב בנפרד ממערכות המידע, 

נבקשכם להסיר את הדרישה מתכולת 
 המכרז.

 מענהב עוניינתמ המועצהו במידה
 מינימוםה חירמ יכ בקשנ אנושי,

 שהספק מע" שיחה,ל ₪ 6 לע יעמוד
 השירות. רמתב לעמוד יוכל

 הבקשה נדחית

 הערות 161-160 ד' מסמך  .22
 כלליות

 נושאיםה ללכ לויותע ערכתה לצורך
 מויותכ כתב קבלל נבקש התשתיתיים,

 לדרישות.
 הבקשה נדחית

 הערות 161-160 ד' מסמך  .23
 כלליות

 ספתנו מחורת ורתש קבלל נבקש
 מפורטות.ה התקשורת לדרישות

 הבקשה נדחית

 כנהוג, וצמד,ת תמורהה יכ נבקש ו' .7 171 ה' מסמך  .24
 לצרכן. המחירים למדד

 הבקשה נדחית

25.  
 ה' מסמך

 
 ג' .13 174

 ₪ 00,0001 של רירותיש סכום קביעת
 נזקה היקףל שרק לאל וסכםמ כפיצוי

 ביר.ס ינוא ספקה מקבלש ולתמורה
 קבעי פיצויה כוםס יכ בקשנ לפיכך,
 שרא וכחיםמ שיריםי נזקיםל בהתאם
 לתמורה. בהלימהו לרשות יגרמו

 הבקשה נדחית

26.  
 ה' מסמך

 
 ד' .16 176

 ק.בד ערבותל דרישהה תא בטלל נבקש
 על לערבויות ידרשי הספק יכ סביר לא

 ה.מתחר ספק "יע שמבוצעת פעילות
 הבקשה נדחית

27.  
 ה' מסמך

 
180  

 וב דשח עיףס הוסיףל נבקש
 כפוףב סופקוי ספקה התחייבויות

 עילותפ גבלתה או/ו גיפהמ למגבלות
 לספק שורהק אינהש וגס מכול

 ן.בעקיפי ו/או במישרין

 כגון סוג מכול הגבלות של בתקופה
 פגיעה לכדי להביא בהם יש אשר סגר

 באחריות שאינם השירותים במתן
 את שהפר כמי הספק ימצא לא הספק,
 ביטול עמה שיש יסודית הפרה החוזה

 ערבות, חילוט ההתקשרות, והפסקת

 הבקשה נדחית
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 מכול הוצאה או נזק כול בגין ופיצוי
 סוג.

 אופן  .28
 אופן  הגשה

 הגשה

 (50/2021) קודםה מכרזה תא רכשנו
 המכרז תא רכושל ורךצ נול יןא ןכ ועל

 גישלה יתןנ יכ ישורכםא בקשנ שוב,
 שפורסמו סמכימ גביי על המענה את

 באתר.
 

יש להגיש על 

מסמכי המכרז 

החדש אין צורך 

 ברכישה נוספת 

 אופן  .29
 אופן  הגשה

 הגשה

  ותקיםע בשני כוונהה כי הרתכםהב נא
 הינה:

 עותק מקור 

  ועותק נוסף ע"ג דיסק און
 (.PDFקי )

 
 ביןו 4 מודע בין תירהס יימתק בנוסף,

 .11 עמוד
 צוין:י מעטפהה לע יכ ישורכםא אנא
 תקנהה אספקה,ל 1/2022 ומביפ מכרז

 לניהול מידע מערכות של ותחזוקה
 העירייה".

 

עותק מקור מודפס 

ועותק דיגיטלי 

זהה למקור על גבי 

קיי כמו -דיסק און

כן על המעטפות 

לציין מכרז פומבי 

1/2022  

 כללי  כללי  .30

 תא פצלל שאיתר העירייהו ככל
 אנ וניםש וכיםז יןב המערכות
 קווי גיןב שלוםת יכ הבהרתכם

 BI  תמשימש תשתיות, תקשורת,
 בנפרד. ספק כלל ישולם וכיוצ"ב

 

 הבקשה מתקבלת

  א' מסמך  .31
 9 עמוד

5.2 

 צרףל דרישהה יכ וודאל נבקשכם
 מדגם בורע הינה סךמ צילומי

 בלבד. תהליכים
 הבקשה מתקבלת

  א' מסמך  .32
 9 עמוד

5.3 

 ותעודות האישורים כי לוודא נבקש
 מנהל של יהיו במענה שיוצגו ההסמכה

 המציע עובדי כלל של ולא הפרויקט
 .השירותים בביצוע שיעסקו

 הבקשה מתקבלת

 מסמך  .33
 29 עמוד  (4ב')

 יהולנ ישורא צרוףל ישורכםא נבקש
 בנק.ב מקובלש נוסחב נקב חשבון
 ישוריםא על םחותמי נםאי בנקים

 חיצוניים.

 הבקשה מתקבלת

 מפרט  .34
 עמודים  טכני

125-123 

 ורתש יימתק אל מחירה צעתה בטבלת
 נא קוונים.מ ירותיםש בורע תמחור

 וסריםמ אלו מוצרים כי הבהרתם
 קבלל בקשנ חילופיןל מכרז.ה מתכולת

 התאם.ב מעודכן חירמ הצעת נספח

 הבקשה נדחית

 עמודים  ד' מסמך  .35
161-157 

 עלויותה הערכתב עותט להח לדידנו
 ינןא שכן הז כרזמ שואנ למערכות

 השוק. מחירי את משקפות
 טבלת תא עדכןל העירייהמ נבקש

 בהתאם. מעלה המחירים

 הבקשה נדחית 

  ד' מסמך  .36

 159 עמוד
 – 9 סעיף

 מערכת
 מעקב

 משימות
 והחלטות

 פי על
 כמות

 משתמשים

 ינהא חלטותה עקבמ מערכת
 לכןו ודדיםב משתמשיםל אפקטיבית

 ךכ תמחורה ודלמ תא שנותל נבקש
 מ יפחת לאש חירמ מערכתל שתהיה

 לפחות. משתמשים 20

 הבקשה נדחית

37.  

 – 'ב נספח
 אישור
 קיום

 ביטוחים

 עמודים 
185-183 

 מיליםה יימחקו – אישור"ה "מבקש
 או/ו שליטתםב מותותע "ו/או

 ו/או נהליהםמ ו/או נבחריהם
 עובדיהם"

 
 הפניה לתקן יש – 1 סעיף

 הבקשה נדחית



 

ד ו מ  5 | 4 ע
 

 
 ימים" 7" המילים יימחקו – 2 סעיף

 הפנייה. לתקן יש
 יום" 30" המילים יימחקו

 ביטוחה אישורי" מיליםה יימחקו
 בלבד וגמהד הינם הז לנספח שצורפו

 מחייב" וסחנ מהווים ואינם
 

 "מיד" המילה תמחק – 3 סעיף
 

 שם" מיליםה יימחקו – 5 סעיף
 תתווסף במקומןו כלול"ל המבוטח

 "לשפות" המילה
 אישור"ה בקשמ את" מיליםה לאחר

 בקשמ חריותא בגין" מיליםה יתווספו
 מבוטח.ה מחדלי או/ו למעשי האישור

 
 "בשמו המילים יימחקו – 6 סעיף

 מבוטח"ה מטעם םהבאי ובשם
 עבור" ו/או" המילים יימחקו

 
 ו/או" המילים יימחקו – 7 סעיף

 לפצות"
 

 המבוטח: יטוחיב -8 סעיף
 

 – שלישי צד לפיכ אחריות ביטוח
 חריותא סייג" מיליםה יימחקו

 גוף" זקינ בגין חולי לא מקצועית
 צדל מפורשב ייחשבו" מיליםה לאחר

 קחל "למעט מיליםה יתווספו שלישי"
 במישרין" עלופ עליו הרכוש

 במקומהו לבטח"" מילהה תמחק
 "לשפות" המילה תתווסף

 
 -דיםמעבי אחריות ביטוח

 במקומהו לבטח"" מילהה תמחק
 "לשפות" המילה תתווסף

 
 -קצועיתמ ואחריות וצרמ חבות ביטוח

 וללכ הביטוח " מיליםה יימחקו
 נזק מכסהה ג' דצ נזקיל ייברס הרחבת

 ועימאיר כתוצאה טהור פיננסי
 דדיםצ לש ידעמ דליפתל גרםש סייבר

 צדדיםב ישיותא גיעותפ שלישיים,
 דיבה, וצאתה )השמצה, שלישיים,

 וצרים,י כויותז פרתה מוניטין,ב פגיעה
 סודיות פרתה ידע,מ מערכותל פריצה

 במידע( לרעה ושימוש
 ג'" צד מחשביל וירוסים והחדרת

 
 – כלליות הוראות

 "שיפוי או" המילים יימחקו
 "2013 מהדורה" המילים יימחקו

 
 סודית"י הפרה" מיליםה לאחר

 אמורה ףא על " מיליםה יתווספו
 ריכתע אישור מצאתה אי לעיל,

 הביטוח
 לאא סודית,י פרהה הווהת אל במועד
 בקשת מועדמ מיםי 01 לפוח אם

 תב,בכ המבוטח אתמ האישור מבקש
 הביטוח ריכתע אישור להמצאת

 כאמור."

38.  
 אישור
 קיום

 ביטוחים
 עמודים 

188-186 

 , 308 דיםקו יימחקו – 'ג דצ ביטוח

320 , 430 , 322 , 293 

 יימחקו – דיםמעבי ריותאח ביטוח

 308 קודים

 הבקשה נדחית
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 תווספוי מוצרה חריותא ביטוח

 – קצועית"מ חריותא משולב" המילים

 320 , 308 , 043 קודים יימחקו

 תווספוי מקצועית תאחריו ביטוח

 ,304 – מוצר"ה בותח "משולב המילים

308 , 320 . 

 ים"חודש 12" מיליםה יימחקו

 חודשים" 6" ובמקומן

 

 'ג דצ נזקיל הרחבה" מיליםה יימחקו
 מסגרתב ייברס אירועימ כתוצאה

 צועית"מק אחריות פוליסת


