
 

 

 08/2018שאלות הבהרה למכרז מענה    :הנדון

 לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה 

 

 מענה המועצה  שאלה  פרק /סעיף  מסמך/נספח  מס'

נבקש לוודא כי את המענה יש להגיש ע"ג     .1

 .מיועץ המכרז הקובץ שהתקבל בדו"אל

המענה יינתן על גבי קובץ אשר התפרסם 

 המועצה .באתר 

 1.5 מסמך א'  .2

 4עמוד 

נבקש לקבל את הקריטריונים בהם יינתנו 

שירותים, הכלולים במכרז, לספק אחר 

 .שאינו הזוכה במכרז

הבקשה נדחית , כל תוכנה תידון לגופו של 

 עניין 

  2.7 מסמך א'  .3

 5עמוד 

נבקש כי הדרישה לאימות "נאמן למקור" 

מאומת ע"י עו"ד תוסר שכן מדובר 

במסמכים המתקבלים מאתר הרשות 

 הססטורית לכך.

 הבקשה מתקבלת 

 3.3 מסמך א'  .4

 5עמוד 

נבקש לוודא כי מדובר בטעות סופר ואין 

לנקוב בהנחה, אלא במחיר 

 המערכת/השירות.

אכן מדובר בטעות סופר אין לנקוב בהנחה 

כל  -אלא במחירי מינימום ומקסימום  

הצעה אשר תחרוג ממחירים אלו תיפסל על 

 הסף 

  4.7 מסמך א'  .5

  6עמוד 

נבקש הבהרתכם לרמת הפירוט של צילומי 

 המסך הנדרשת.

 Mלכל המסכים בהם מופיעה האות 

 4.8 מסמך א'  .6

  6עמוד 

נבקש כי האישורים ותעודות ההסמכה 

שיוצגו במענה יהיו של מנהל הפרוייקט ולא 

של כלל עובדי המציע שיעסקו בביצוע 

 השירותים.

 הבקשה מתקבלת 

 13.4 מסמך א'  .7

 14עמוד 

לא נקוב מועד אחרון להגשת  13.2בסעיף 

המסמכים והאישורים לאחר זכיה, לפיכך, 

איחור, לאור העובדה כי ישנן פיצויים בגין 

ימי  14 -נבקש כי המועד יהיה לא פחות מ

 עבודה.

המועד המאוחר לזוכה להגשת המסמכים 

הינה במועד קבלת הודעת הזכייה בתוספת 

 ימי עבודה . 10

  2.4-2.5 (1מסמך א' )  .8

  17עמ' 

נבקש להעביר רשימה של מספר מצומצם 

 של לקוחות לדוגמא.

מקובל ובתנאי שרשימה זו תאפשר לספק 

 בתנאי הסף הקבועים במכרז זה לעמוד

סיום   .9

 ההתקשרות 

3 

 49עמ' 

נבקש כי הדרישה להעברת האלגוריתמים 

 תבוטל שכן מדובר בסוד מסחרי של הספק.

 הבקשה מתקבלת

 יא' 4 מסמך ג'  .10

 55עמ' 

לבצע כל  לא סביר כי הספק יהיה מחוייב

פיתוח שהמועצה תדרוש ללא תשלום נוסף. 

לפיכך, נבקש כי סעיף זה ימחק והספק 

 יהיה מחוייב לדרישות המפורטות במכרז.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

  10סע'  מסמך ג'   .11

  60עמ' 

נבקש כי השיפויים לפי סעיף זה יהיו 

 :בהתאם

לפסק דין חלוט הקובע את אחריות  .א

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו



 מענה המועצה  שאלה  פרק /סעיף  מסמך/נספח  מס'

שהמועצה הודיעה לספק  הספק,ובלבד

על דבר הגשת התביעה ו/או הדרישה 

מיד עם היוודע לה ונתנה לספק 

 הזדמנות להתגונן בפניה.

השיפיים יהיו לנזקים ישירים  .ב

 ומוכחים בלבד.

יהיו סבירות גובה הוצאות מכול סוג   .ג

לא יעלה על  לרבות הנזקים  השיפוי

 סך התמורה ששולמה לספק בפועל.

בהסכמת  הושגה פשרה שלאלא  .ד

 .בכתב  הספק

 נספח ה'  .12

 1חלק מס'

נבקש הבהרתכם לרמת צילומי המסך  

 הנדרשת במענה.

 Mלכל המסכים בהם מופיעה האות 

 נספח ה'  .13

 1חלק מס' 

ניהול תהליכים 

 עסקיים 

 111עמוד 

נבקש כי עבור פתרון זה ינתן מחיר בטופס 

 הצעת המחיר

 , הסעיף יישאר ככתבו הבקשה נדחית

 המערכת תתומחר כחלק ממערכות המכרז 

 נספח ה'  .14

 2חלק מס' 

 בטבלה 2שורה 

 בפרק א'

נבקש להעלות את המחיר המינ' והמקס' 

כך שיהיה  50%למע' ההכנסות בלפחות 

 תואם למחיר המקובל בשוק.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

 נספח ה'  .15

 2חלק מס' 

 בטבלה 2שורה 

 א' בפרק

נבקש כי בגין תשלומים באינטרנט, במענה 

קולי ואנושי ומוקד בירורים ישולם החל 

 מהפעולה הראשונה.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

 נספח ה'  .16

 2חלק מס' 

 בטבלה 3שורה 

 בפרק א'

נבקש להעלות את המחיר המינ' והמקס' 

בתי ספר בלפחות  6למע' החינוך הכולל 

למחיר המקובל כך שיהיה תואם  30%

 בשוק.

 ראה טבלת מחירים חדשה 

 נספח ה'  .17

 2חלק מס' 

 1-4שורות 

 בפרק ב'

נבקש להעלות את המחיר המינ' והמקס' 

כל שיהיה תואם  50%לפעולות אלו בלפחות 

 למחיר המקובל בשוק.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

 

 מענה המועצה  השאלה סעיףפרק ו עמוד המסמך מס"ד

"על המציע למלא ולנקוב בסכום  3.3 5 א מסמך 18

לאחר בחינת  ההנחה למחיר החודשי"

טבלת הצעות המחיר נראה כי חלה 

טעות סופר. נא אשרו כי בכל מקום 

שנרשם שהמציע צריך לנקוב באחוז 

  4ראה תשובה סעיף 



הנחה זוהי טעות, והמציע נדרש לנקוב 

במחיר בשקלים שלא יעלה על המחיר 

המקסימאלי ולא ירד מהמחיר 

 י.המינימאל

 12.1.12 12 מסמך א' 19

ראיון 

 התרשמות

נא אשרו כי בצוות המקצועי שייבחר על 

ידי המועצה לא יכללו בעלי ניגוד 

עניינים לבחירת הזוכה, כגון עובדי 

קבלת בתחום ניהול מערכות המידע, 

 הגבייה, והנהלת החשבונות.

הצוות המקצועי יכלול עובדי מועצה , 

אך הם  –ועובדי קבלן במידת הצורך 

 לא יהיו בעלי ניגוד עניינים 

נספח ה'  20

 1חלק 

107 

אבטחת מידע 

וכלי מערכת, 

 28סעיף 

"הספק מתחייב לספק למועצה  

מפרט אמצעי הבקרה בחדר 

המחשב... וביצוע בקרה שנתית 

נא הבהירו על איזה חדר  מתועדת"

 מדובר? מחשב

 מדובר על הענן של המציע במכרז 

 חוות השרתים בה הוא משתמש

נספח ה'  21

 1חלק 

אבקש אישורכם להציע מערכת ניהול  ניהול מסמכים 110

מסמכים )זהה בכל המערכות( אשר 

מנהלת את המסמכים מתוך המערכות 

)כל מערכת בנפרד( ומאפשרת הצמדת 

קובץ מכל סוג לכל רשומה במערכת, 

 מערכת רוחבית לכלל המועצה.ולא 

 הבקשה מתקבלת 

נספח ה'  22

 2פרק 

 פרק א',  112

 3סעיף 

מערכת 

 החינוך

נראה שחלה טעות בתמחור מערכת 

החינוך. אבקש להפריד בין עלות 

מערכת החינוך לבין עלות מערכת בית 

ספרית. עלותה של האחרונה הינה 

 לחודש לכל בית ספר )לחודש(.₪  200

המחיר המינימאלי שננקב אינו מביא 

  16ראה תשובה לשאלה 



בחשבון את מערכת הרישום והשיבוץ, 

 אתר אינטרנט לרישום וכו'.

המסמך או  "דמס

הנספח 

אליו 

מתייחס 

 ההבהרה

פרק וסעיפים 

 רלוונטים

 מענה המועצה  השאלהנוסח 

נא אישורכם כי הגשת המכרז הינה  2.3סע'  מסמך א'  .32

באמצעות הגשת מקור אחד קשיח 

 .disk-on-keyוהעתק על גבי 

אכן הגשת מקור בעותק קשיח 

 PFDוהגשת העותק על גבי קובץ 

 disk-on-key באמצעות 

 –נבקש הבהרתם בנוגע להצעת המחיר  2.2 2.3סע'  מסמך א'  .32

אחוז הנחה  אוהאם לפי מחיר מינ'/מק' 

 .מקסימלי

  2ראה תשובה סעיף 

במידה והצעת המחיר הינה באמצעות  2.2 2.3סע'  מסמך א'  .32

נבקש לקבוע אחוז  -מתן אחוז הנחה

 הנחה מקסימלי.

  2ראה תשובה סעיף 

המפרט הטכני הנדרש לפירוט כולל  2.7סע'  מסמך א'  .32

סעיפי דרישות מרובים.  נבקשכם לציין 

במדויק לאילו נושאים/תהליכים נדרש 

פירוט וצילומי מסך באשר להציג 

 למערכות הכלולות בתכולת המכרז.

 2ראה תשובה סעיף 

 ההסמכה ותעודות האישורים כי נבקש 2.8סע'  מסמך א'  .37

 יקטהפרו מנהל של יהיו במענה שיוצגו

 שיעסקו המציע עובדי כלל של ולא

 .השירותים בביצוע

  2ראה תשובה סעיף 

נבקש אישורכם כי ניתן לתת מענה  8.1סע'  מסמך א'  .38

 לחלקבאמצעות קבלן משנה 

מהפונקציות הנדרשות במערכות 

 הליבה.

הבקשה מתקבלת ובתנאי שקבלן 

המשנה הוא רק לחלק קטן 

 מהפונקציות



נבקש כי המכרז ינוהל באופן דו שלבי,  13סע'  מסמך א'  .32

משמע הצעת המחיר תוגש במעטפה 

נפרדת ותפתח רק לאחר שלב בחינת 

 האיכות להצעות וניקודו.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

נבקש כי הוכחת רכיב האיכות וניקודו  13.1.3סע'  מסמך א'  .23

יתבסס על טבלת הלקוחות והממליצים 

וכי הדרישה לצרוף המלצות  1לנספח א'

 תוסר. 3.1מעבר להוכחת תנאי סף מס' 

הבקשה מתקבלת ובתנאי שתוכיחו 

 עמידה בתנאי הסף 

  -נספח ג' מסמך ג'  .21

נספח אישור 

 ביטוח ליועץ

למחוק את  נבקששורת ה"לכבוד" 

 המילים "המבוטח השני". 

 

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

  -נספח ג' מסמך ג'  .23

נספח אישור 

 ביטוח ליועץ

 1סע' 

 למחוק את הסעיף.  נבקש –ביטוח רכוש 

 

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

  -נספח ג' מסמך ג'  .22

נספח אישור 

 ביטוח ליועץ

 3.1סע' 

 מטעמו למחוק את המילים "ומי נבקש

 נוסף" כמבוטח

 

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

  -נספח ג' מסמך ג'  .22

נספח אישור 

 ביטוח ליועץ

 3.3סע' 

להוסיף "כלפי מי  נבקשבסוף הסעיף 

 מעובדי הספק"

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

 מסמך ג'  .22

 

התחייבות לשמירת נבקש אישורכם כי  נספח ד'

 סודיות והיעדר ניגוד עניינים ייחתם

תחתית העמוד לצורך אישור ב בשלב זה

 הנוסח.

 הבקשה מתקבלת 



 מסמך ג'  .22

 

חלק  -נספח ה'

הצעת  -3

 המחיר

מחירי  -מערכת לניהול מסמכים

באופן משמעותי  ךנמו תהמערכ

בהתייחס לתכולת המכרז, השירותים 

, כיוםהנדרשים ולמחירים הנהוגים 

ת מחיר האומדן נבקש להעלות א

 המקסימלי.

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו

 מסמך ג'  .27

 

חלק  -נספח ה'

הצעת  -3

 המחיר

בהתייחס  -לאחר הטבלה שנייה פיסקה

 23%-להגדלת כמויות המשתמשים ב

הדרישה אינה   -ללא תוספת תשלום

סבירה ואינה הוגנת. נבקש כי במידה 

ויתווספו משתמשים נוספים הקבלן יזכה 

לתמורה נוספת בגין הוספת משתמשים, 

 כפי שתוסכם בין הצדדים.

בעיקרון ספירת המשתמשים 

למערכות המכרז , מתגמדת 

ות בשוק , בטכנולוגיות הקיימ

 הבקשה נדחית

 1חלק  נספח ה'  .28

 37ס'  82עמ' 

ח או מסך "בסעיף זה נדרש לספק מכל דו

במערכת הפיננסית, מידע לספקים, 

 תושבים או עובדים.

לתשומת לבכם, אין משמעות לדווח 

הודעות לתושבים מתוך המערכת 

 הפיננסים.

כל מידע לתושבים ואו לספקים 

 אשר המועצה תחליט עליהם בכפוף

לאבטחת מידע , ושמירת צנעת 

 הפרט וסודיות המידע .

 1חלק  נספח ה'  .22

 21ס'  82עמ' 

הערכה של מספר הטפסים  נבקש

 .הנדרשים עם חתימות דיגיטאליות

כל טופס שיידרש , בשלב זה לא 

תינתן הערכה ולו בשביל לא 

להטעות הספקים על כן הכמות 

וסוג המסמכים יגובשו עם הספק 

 הזוכה



 

  

 1חלק  נספח ה'  .23

 22ס'  82עמ' 

להבנתנו, נכון יותר להגדיר מראש ברמה 

 כלל רשותית, את תהליכי עדכון השריון, 

בהתאם לנהלי העבודה של הרשות, ולא 

לאפשר לכל משתמש להגדיר את 

 תהליכי השריון על פי שיקול דעתו.

כחלק מהגדרה זו ניתן להגדיר אילו 

ישויות משריינות והחל מאיזה סטטוס 

תמשים רשאים או אינם ואילו מש

 רשאים לעדכן חריגה תקציבית.

המועצה מבקשת תהליך דינמי שגם 

אם הוגדר מראש , הוא יינתן 

לשינויים בהתאם לצורך בעבודת 

 הרשות.

 1חלק  נספח ה'  .21

 22ס'  82עמ' 

הערכה של מספר  נבקש לקבל

 התהליכים בהם ישולב מנגנון אוטומטי

  22ראה תשובה 

  1חלק  נספח ה'  .23

 22ס'  82עמ' 

נבקש הבהרה מהן כלל המערכות 

הפועלות ברשות, מהן נדרש לבצע 

 .ממשק הכנסות

כרגע מערכת הגבייה , וייתכן 

 שבעתיד יתווספו מערכות נוספות

  1חלק  נספח ה'  .22

 27ס'  82עמ' 

מה הכוונה באמצעות נבקש הבהרתכם 

 כל מדיה נדרשת?

 באילו מדיות מדובר?

מחשב , מחשב נייד ,טלפון נייד  

 ועוד 

 1חלק  נספח ה'  .22

 2ס'  23עמ' 

לא ברור מהו התהליך הנדרש מול 

לקוחות במערכת הרכש ומול אילו 

 . נבקש הבהרתכם.לקוחות מתבצע

כל ספק העובד עם המועצה וכל 

עובד מועצה הינו לקוח של מערכת 

הרכש , ועל המערכת לאפשר 

למשתמש קרי מנהל הרכש לשלוח 

 אליהם הודעות רלוונטיות 

  3.1סעיף  2  .22
נבקשכם להרחיב את המונח רשויות 

המצוין בסעיף ולאשר כך שגם תאגידי מים 

גביה  –וביוב המשתמשים במערכות הליבה 

והנהלת חשבונות כלולים במסגרת האמור. 

 אודה לאישורכם.

 

 הבקשה נדחית , הסעיף יישאר ככתבו



 

 

 

 עלויות חודשיות קבועות  -הצעת המחיר: 2חלק מס' 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי 
והדרישות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על הבנתי את כל התנאים 
 קביעת המחיר בהצעתי. 

 
 - פרק א': הצעת מחיר חודשית קבועה

 נשוא מכרז זה מהמחירים המופיעים בטבלה יםהשירותכלל הנני מציע לספק את 

 להלן:

 

  

 מערכת מס'
 מינמלי מחיר 

בש"ח לחודש 
 (ללא מע"מ)

מחיר 
 מקסימלי 

 בש"ח לחודש
 (ללא מע"מ)

 הצעת הספק

1. 1 
כולל פורטל  מערכת פיננסית )כולל רכש ולוגיסטית(

 3,500 3,000 ספקים ,כולל חתימה דיגטלית 
 

2. 2 

מערכת ההכנסות )גביה, כולל פורטל שרות 
 ומשלוח לבנקים לצורכי עיקול, אכיפה ,כולל לתושבים(

, ומוקד כולל תשלומים באינטרנט ובמענה קולי ואנושי 
 7,500 7,000 בחודש  פעולות  700 -עד לבירורים 

 

3. 4 
רישום ו כולל רישום גני ילדים, -מערכת החינוך

  –באינטרנט 
1,200 1,500 

 

 עמדות( 50עד מערכת לניהול מסמכים ) 5 .4
1,500 1,800 

 

 1,200 1,000 עמדות   5עד  BIבינה עסקית  7 .5
 

 מד כולל עדכונים ותחזוקה מערכת מ 1 .6
1,200 1,500 

 

7. 1
2 

    ADSLקוו   -מבניין המועצה ו 20/20של   תקשורת
כולל אבטחת מידע ,גלישה ,סינון דואר יוצא ונכנס  100/3

עלות זו  משתמשים  20 -ל  VPN כולל   -,סינון אתרים
 3,000 2,500 כוללת בתוכה תשתית וספק.

 

8. 1
5 

מערכת לתשלומים מזדמנים באינטרנט בממשק מלא 
 400 300 חשבונותלהנהלת 

 

9.  
כולל עמדת – בתי ספר 8 עד כולל תוכנה בית ספרית 

מנהלים וכולל תשלומי הורים באינטרנט ללא הגבלת 
 1,200 1,000 פעולות

 

  21,600 18,700 סה"כ 



 

 עלויות לפי פרויקטים ותקציב -פרק ב': הצעות מחיר חד פעמיות

 להלן: מהמחירים המופיעים בטבלה 

 מערכת מס'
מינימלי מחיר 

 בש"ח
 (ללא מע"מ)

מחיר 
מקסימלי 

 בש"ח
 (ללא מע"מ)

 הצעת הספק 

  2.75 2.5 מענה אנושי לכל פעולה  1

  1.50 1.25 תשלום באינטרנט 2

  IVR 1.50 1.75-תשלום ב 3

  3.0 2.5 מחיר לשיחה  –שיחת בירור במוקד אנושי  4

  3.5 3.0 עיקול בנק 5

6 

אשר ישמשו    SMSבנק הודעות 
מיליון  2 –המועצה במערכות התפעוליות 

 70הודעות  לשנה )מחיר להודעה בת 
 (-תווים

0.010  0.014  

 

 

 : הערות

 * יש לנקוב באחוז כמספר שלם ועד לשתי נקודות עשרוניות. 

תהא רשאית להזמין מהזוכה רק חלק  מהמערכות  מועצהלמען הסר ספק מובהר, כי ה* 

וזאת מכל היבט  מועצהלהיערך ולהיות מוכן לאספקתן ל הזוכההמפורטות במפרט הטכני, ועל 

נדרש, לרבות תקשורת נתונים, אבטחת מידע, תעבורת נתונים וכל נושא אחר רלוונטי. מובהר 

יכללו את  מועצהות שיספק לומודגש בזאת כי במקרה כאמור היערכות הספק הזוכה והפתרונ

מעבר לקבוע  כל השירותים הדרושים לאספקת המערכות המבוקשות בלבד ללא תשלום נוסף

 לעיל .

 * הספק מתחייב לספק את מערכותיו על גבי שרתים הנמצאים בחוות השרתים של המציע.

 .מועצההחיוב החודשי יהיה על פי השימוש במערכות המותקנות בלבד ובאישור ה *

  .תבחר להזמין  מועצהבכל כמות שה המפורטים לעיל,מחירים כלל ההספק מתחייב לעמוד ב *

אגרות חיוב בבית הדפוס )תלושי ארנונה והדפסות בגין ההצעה לא כוללת תשלומים לצד ג'  *

 (.'וכו

אחוז ללא תוספת  50 -בלעיל כמצב הקיים רשאית להגדיל הכמויות המצוינות  מועצהה *

  לזוכה. תשלום

 שם המשתתף: _____________________________________________

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________

 __________חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _____

 



 יש לצרף מענה זה כחלק בלתי נפרד מהמענה למכרז.

 מציע אשר לא יצרף להצעתו מענה זה , הצעתו תיפסל 


