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 מידע מערכות -הבהרה שאלותל מענה

 מס"ד

 מס'
 עמוד

במסמכ
 המכרז י

 מס'
 הרשות מענה השאלה פירוט סעיף

1.  
 עמוד

178-181 
 סעיפים

1- 11 

 במכרז, הנדרשת העשירה הפתרונות ותכולת המכרז מורכבות לאור
 המחיר בהצעת המוצעים המקסימום מחירי את לעלות נבקש

 .20%ב  181-178 עמודים
  נדחית הבקשה

  178 ו 122  .2

 רכש למערכת דרישה קיימת 4 חלק 122 בעמוד הטכני במפרט
 מופיעה איננה המערכת המחיר בהצעת 178 בעמוד אך והתקשרויות

 מחיר ולהוסיף המחיר הצעת את לעדכן נבקש נפרדת. כמערכת
 הטכני. מהמפרט להסירה לחילופין או למערכת

 חלק הינו הרכש מערכת תמחור
  הגזברות ממערכת

  178 ו 166  .3

 שירותים למערכת דרישה קיימת 9 חלק 188 עמוד הטכני במפרט
 מופיעה איננה המערכת המחיר בהצעת 178 בעמוד אך מקוונים

 לחילופין או למערכת מחיר ולהוסיף המחיר הצעת את לעדכן נבקש
 הטכני. מהמפרט להסירה

 מתומחרים מקוונים שירותים
  הגביה ממערכת כחלק

4.  105 36 

 שמניתוח מפני המוצעות למערכות רלוונטית איננה הדרישה להבנתו
 ימני בכפתור צורך יש המוניציפאלי בשוק הלקוחות של הצרכים

 כך בעקבות במערכת. קיימות אשר יותר משמעויות לפעולות בעכבר
 זה. סעיף להוריד נבקש

  נדחית הבקשה

5.  118 
ממשקי

 סעיף ם
93-92 

 אך משפטית, ומחלקה הנדסה למערכות ממשק נדרש הטכני במפרט
 המכרז. במסמכי מצוינת איננה ברשות קיימת אשר המערכת סוג

 המערכת והאם ברשות הקיים המערכת וסוג הספק מי לדעת נבקש
 חיצוניות? למערכות API ממשקי בעבר ביצעה

 ממשקי לספק מתחייב המציע
API שתותקן מערכת לכל 

 אין המכרז בעת אם גם במועצה
  אלו מערכות

6.  127 52 
 בהגדרת צורך אין המוניציפאלי בשוק הניסיון ומתוך להבנתנו

 זה. סעיף להוריד נבקש לספק. הוחזר אם גם שלילי במחיר  פריט
  נדחית הבקשה

7.  130 88 
 ערכה באמצעות יתבצע שהברקוד הלקוח כוונת כי לוודא נבקש

 המכרז. בתכולת אינה אשר ניידת

 משום ניידת לערכה תמחור אין
 של ביכולת צורך יש זה שבלב

  המערכת

8.  167 4 

 ניהול למערכת התושב תיק מערכת את לחבר התבקשנו זה בסעיף
 נבקש במערכת צורך ויש במידה זה. במכרז קיימת לא אשר תורים

 נבקש הצורך קיים ולא במידה הטכני, למפרט ולהוסיפה לתמחר
 זה. סעיף למחוק

  לעיל 5 תשובה ראה

  175 עמוד  .9

 בהיותו עלות, נושא הספקים פורטל: ויועצים ספקים פורטלי
 הפיננסית, המערכת של הנקוב במחיר בהכללתו דבר. לכל מערכת

 כי הבהרתכם נבקש הפורטל. של עלותו בחשבון הובאה שלא נראה
 של שורה הוסיפו נא לחלופין המכרז. מתכולת מוסרים אלו סעיפים

 -מ יפחת שלא במחיר ותמחרו המחירים, לטבלת אופציונאלי שירות
 לחודש1,600 ₪

  נדחית הבקשה

 זה. בסעיף צורך אין המוניציפאלי בשוק הניסיון ומתוך להבנתנו 1 175  .10
 הטכני. מהמפרט להורידו נבקש

  נדחית הבקשה

 קיימים והאם הרשות של המידע המערכות כלל צוינו לא במכרז 4 175  .11
 זה. סעיף את להוריד נבקש כך בעקבות אליהם, פועלים ממשקי

  נדחית הבקשה

 סעיף 64 עמוד  .12
9.1 

 כמבוטח המזמין את להוסיף "ומתחייב המילים: כי מבוקש
 יימחקו. העבודות" ביצוע תקופת משך לכל אלו בביטוחים

 נדחית הבקשה

 ד' סעיף 64 עמוד  .13

 "רשאי". במילה: תוחלף "מתחייב" המילה: כי מבוקש

 במילים: והמסתיימת יורחב" ו/או במילים:" המתחילה הסיפא
 תמחק. המבוטח" "מיחידי

 נדחית הבקשה

 נדחית הבקשה הספק". "לרכוש המילים: יבואו "נזק" המילה: אחרי כי מבוקש ו' סעיף 65 עמוד  .14

 י' סעיף 65 עמוד  .15

 : כדלקמן סיפא תתווסף כי מבוקש

 לא ימים 10 על יעלה שלא ביטוח אישור בהמצאת איחור אולם
 ההסכם" של יסודית הפרה יהווה

 נדחית הבקשה

  75 עמוד  .16
 כמו שניתנים לשירותים קשור אינו  -יוסר רכוש ביטוח כי מבוקש
 נדחית הבקשה הספק. של רכוש מנזקי המועצה את הפוטר סעיף יש כן

 נדחית הבקשה . 309 ,304 קוד להסיר -שלישי צד כלפי אחריות  75 עמוד  .17

 נדחית הבקשה .304 קוד יבוטל -מעבידים אחריות  75 עמוד  .18

 למחוק מבוקש -מוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות  75 עמוד  .19
 מוצר. לחבות ביחס רק הינו ביט נוסח כן כמו  .309 קוד

 נדחית הבקשה

20.  12 12.1.2 

 ושלמותו הפתרון איכות – הטכני למפרט המענה של הטבלה בחלק
 אשר סעיף "כל מהמילים: החל הראשונה לפסקה להבהרה נודה –

 באנגלית....." M האות בו מופיעה

 עבור לאיכות עדכון סופר בטעות ומדובר ובמידה הבהרה אנא
 הטכני. למפרט המענה

 מבוצעת הטכני למענה האיכות
 פיסעי כלל שנספרים כך

 ומחושב המערכות בכל המפרט
 החלקי למענה יחסי באופן

 והחסר
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 סעיף 6 עמוד  .21
2.1 

 לגשת רשאי ספק שכל 5 בעמוד 1.3 בסעיף מוגדר המכרז במסמכי
 של ברורה חלוקה אין זאת עם יחד לכולם, ולא מהפרקים לחלק רק

 חלוקת את לקבל נבקש הטוב הסדר ולמען המכרז במסמכי הפרקים
 ליבה מערכות – א פרק זה: מסוג במכרזים שנהוג כפי הפרקים
 רישוי – ג פרק רווחה, – ב פרק .10 בעמוד 8.1 לסעיף בהתאם

 שכר. – ד ופרק עסקים
 מציע לכל שיאפשר כך 2.1 סף תנאי את בהתאם לתקן נבקש כמוכן

 מגיש הוא אותם הפרק בעבור רק והמלצות ניסיון פירוט להעביר
 גם שתוחלק כך המחיר הצעת את לתקן נבקש בנוסף, זה. במכרז

 מעלה. שצוינו לפרקים בהתאם לפרקים היא

 מדובר לפרקים חלוקה אין
 מבקשת המועצה – סופר בטעות
  אחד ספק באחריות כולל מכרז

 הצעה להגיש חובה כי לוודא נבקש פרקים, כולל אינו והמכרז הואיל 1.3 5  .22
 המכרז. רכיבי לכלל

 לכל הצעה להגיש הינה החובה
 המכרז רכיבי

23.  6 2.3 
 נתון כספי", "מחזור-ל יעודכן הכנסות" "מחזור המונח כי נבקש

 לאשר. יכולים רו"ח אותו
  מתקבלת הבקשה

 מתקבלת הבקשה מסך. צילומי של מדגם לצרף נדרש כי לוודא נבקש 4.8 8  .24

 לכל ולא בלבד הפרויקט מנהל של הסמכה תעודות לצרף נבקש 4.9 8  .25
 השירותים. בביצוע שיעסקו המציע עטבדי

 מתקבלת הבקשה

 כך לצרכן" המחירים למדד "וצמודה המילים את להסיר נבקש 6.1 9  .26
 .5 א' נספח לנוסח בהתאם להצעה בנקאית ערבות  שתוגש

  מתקבלת הבקשה

27.  12 12.1.12 
 לשנים הכוונה האחרונות" השנים 3" במילים כי אישורכם נבקש

2022-2020. 
 מתקבלת הבקשה

28.  19 6 
 ב"מערכות יהיה הניסיון וכי הסף לתנאי יותאם הניסוח כי נבקש

  נדחית הבקשה מידע". ב"במערכות ולא ליבה"

29.  26 3 
 בידיעתו אין שכן בלבד, הספק בשם יחתום המצהיר כי נבקש

 מתקבלת הבקשה הזיקה. בעלי כל על המידע

 א' 1 40  .30
 המערכת את להסיר נבקש פרוייקטים. ניהול מע' כולל אינו המכרז

 המודולים. מתכולת
 הינו התמחור -נדחית הבקשה
  הפיננסית ממערכת חלק

 .ו'7 61  .31

 מסדיר המכרז לצרכן. המחירים למדד תוצמד התמורה כי נבקש
 להיווצר שעלולה והשחיקה שנים 7 עד של התקשרות תקופת
 בספק ממשית פגיעה פוגעת המדד עליית בשל המכרז במחירי

 זמן. לאורך
 סביר זה אין ולכן לממד מוצמדת הביצוע ערבות אפילו מכך, יתירה

 היא. גם מוצמדת תהיה לא התמורה כי

  נדחית הבקשה

 א 64  .32

 כי:  נבקש
 המילים "ובעלת מוניטין" תמחקנה. .1

 השיפוי להרחבי "בכפוף ייכתב אלו" "בביטוחים המילים לאחר
 שלהלן".

 נדחית הבקשה

 ד 64  .33
 כי:  נבקש

 "מתחייב" תמחק ובמקומה ייכתב "רשאי".המילה  .א
 המבוטח". יורחב.... "ו/או המילים

 נדחית הבקשה

 ה 65  .34
 כי:  נבקש

 המילה "יצומצמו" תמחק ובמקומה ייכתב "ישונו לרעה". .א
 "תשלח". ייכתב ובמקומה תמחק "תימסר" המילה

 נדחית הבקשה

 נדחית הבקשה ימחק. הסעיף כי  נבקש ח 65  .35

 נדחית הבקשה הפוליסות". העתקי בהמצאת ו/או " המילים כי  נבקש ט 65  .36

 י 65  .37

 עריכת אישור המצאת אי כי מוסכם האמור, אף ""על ייכתב בסיפא
 ימים 14 חלפו אם אלא יסודית, הפרה תהווה לא במועד הביטוח

 הביטוח עריכת אישור להמצאת בכתב המזמין דרישת ממועד
 כאמור".

 נדחית הבקשה

 .ג'13 66  .38

 קשר ללא מוסכם כפיצוי ₪ 50,000 של שרירותי סכום קביעת
 כי נבקש לפיכך, סביר. אינו הספק שמקבל ולתמורה הנזק להיקף
 יגרמו אשר מוכחים ישירים לנזקים בהתאם יקבע הפיצוי סכום

 לתמורה. ובהלימה למועצה

 נדחית הבקשה

 ד' .16 68  .39
 יידרש הספק כי סביר לא בדק. לערבות הדרישה את לבטל נבקש

 מתחרה. ספק ע"י שמבוצעת פעילות על לערבויות
 נדחית הבקשה

40.  75 
 אחריות
מעבידי

 ם

 ימחק. 304 קוד כי  נבקש
 

 נדחית הבקשה

41.  75 

 אחריות
מקצועי

 ת
 משולב
 חבות
 מוצר

 נדחית הבקשה תמחק. "ביט" המילה  כי  נבקש

 תישא המועצה כי לוודא נבקש - דיגיטלית חתימה לשילוב דרישה 13 175  .42
 האישי. והרישוי החומרה בעלויות

 נדחית הבקשה
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 כותרת 178  .43
 הטבלה

 נקודות 80 מקבלת הקבועה המחיר הצעת באם הבהרתכם נבקש
 בסעיף שנרשם כפי נקודות, 45 או נקודות, 40 קרי, המחיר, מציון

 .13  בעמ' 12.1.3

 מקבלת הקבועה המחיר הצעת
 המחיר לציון ביחס נקודות 80

 ההצעה בבחינת

 1 מס"ד 178  .44
 ₪. 500 -ב המינימלי המחיר את להעלות נבקש

 מלאה פיננסית מערכת הכוללת לתכולה מאד נמוך הנוכחי המחיר
 ועוד. ספקים פורטל דיגיטלית, חתימה לוגיסטית, רכש, כולל

 נדחית הבקשה

 2 מס"ד 178  .45

 ₪. 500 -ב המינימלי המחיר את להעלות נבקש
 לעלויות תואם ואינו הרחבה לתכולה מאד נמוך הנוכחי המחיר

 במהלך משמעותית עלו אשר כ"א, שכר עלות לרבות הספקים,
 האחרונות. השנים

 נדחית הבקשה

 השוק. מחיר את תואם ואינו סביר אינו למערכת המינימלי המחיר 7 מס"ד 178  .46
 ₪. 600 על יעמוד המינימום מחיר כי נבקש

 נדחית הבקשה

 ב' פרק 180  .47
 או ליחידה מחיר לרשום יש הספק בהצעת אם הבהרתכם נבקש
 הצעות והשוואת המחיר ניקוד לצורך והאם בכמות, מוכפל מחיר

 בכמות. היחידה מחיר יוכפל המחירים
 נדחית הבקשה

 נדחית הבקשה ₪. 3 על יעמוד לטרנזקציות המינימום מחיר כי נבקש 2 מס"ד 180  .48


