
 לאספקת ותחזוקת מערכות שכר, כוח אדם ונוכחות  07/2018מכרז מס' 

 מענה שאלות הבהרה-למועצה מקומית גבעת זאב

 

 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

מסמך   .1

 א'

+ 

 

מסמך 

 (1א')

2.1 

+ 

10.1.2 

 המלצות

+ 

2.1 

4 

+ 

11 

+ 

19 

הרשויות  5אנו מבינים כי עבור 

עמידה המציע המעידות על 

בתנאי סף, נדרש לצרף המלצה 

בכתב. לצורך ניקוד האיכות 

ובהתאם לפירוט אודות מבנה 

הניקוד, בהתייחס לשיחות עם 

ממליצים. נבקשכם כי עבור 

הרשויות הנוספות המוצגות 

לצורך ניקוד האיכות, ניתן יהיה 

 לספק פרטי איש קשר בלבד.

 הבקשה מתקבלת

מסמך   .2

 א'

+ 

מסמך 

 4א'

2.4 

+ 

 סיפא

5 

+ 

23 

נדרש כי ההצהרה  2.4בסעיף 

תהיה מאושרת ע"י  4במסמך א'

עורך דין, אך במסמך עצמו, אי 

 אזכר לכך. נבקש הבהרתכם

 ההצהרה תחתם על ידי עורך דין 

מסמך   .3

 א'

נבקש להאריך את תקופת  7 3.2

ההודעה המוקדמת לפרק זמן 

 ימים. 60של 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .4

 א'

נבקש כי חילוט הערבות יבוצע  8 4.3

בכפוף למתן הודעה בכתב 

יום מראש ומתן  14לספק של 

הזדמנות להשמיע טענותיו, 

כאשר יהיה ניתן לחלט סכומים 

בגין נזקים קצובים שהוכחו 

 בלבד.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .5

 א'

נבקש להפחית את הפיצוי  14 11.4

המוסכם המפורט בסעיף זה 

שכן אנו סבורים כי לרשות 

המועצה עומדים סעדים רבים 

ומספקים מעל ומעבר במכרז 

זה, ואין צורך בפיצוי המוסכם 

 הנ"ל. 

כמו כן, נבקש להחריג מקרים 

בהם אי קיום איזו מהתחייבויות 

הספק נגרם עקב מעשה ו/או 

מחדל של המועצה ו/או מי 

טעמה ו/או צד ג' כלשהו או מ

עקב מעשה שאינו בשליטת 

 הספק.

לבסוף, נבקש לקבוע כי בכל 

מקרה סך הפיצויים המוסכמים 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

לא יעלה על סכום מצטבר של 

מסך התמורה אשר  5%

תשולם לספק הזוכה בגין מכרז 

 זה.

מסמך   .6

 א'

+ 

מסמך 

ג' 

 הסכם

14.1 

+ 

 )יא( 17

15 

+ 

62 

בהתאם למקובל ולאמור 

בנספח ד' למכרז, נבקש לסייג 

 -את חובת הסודיות גם ביחס ל

( מידע שכבר היה ידוע 1)

לספק במועד קבלת המידע 

( 2הסודי שלא מאת העירייה; )

מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת 

הספק מגורמים אחרים וללא 

הפרת התחייבותו על פי סעיף 

( מידע שפותח ו/או 3זה; )

אופן עצמאי על ידי יפותח ב

הספק ו/או כל מי מטעמו ושאינו 

מבוסס או כולל את המידע 

הסודי של העירייה בשום אופן 

-know( ידע מקצועי, 4שהוא; )

how מתודולוגיה, רעיונות ,

ושיטות עבודה שאינם ייחודיים 

 לעירייה;

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .7

 (1א')

2.4 

+ 

2.5  

על מנת להימנע מחשיפת   17

נתונים ספציפיים אודות המציע, 

כי שהינו חברה פרטית, נבקש 

תוסר הדרישה להעברת פירוט 

לקוחות המציע, וכי המציע 

יידרש להצהיר על מספר כללי 

של לקוחות, לרבות ציון כמה 

לקוחות מרכזיים בענפי משק 

או לחילופין לציין כי  מרכזיים

 המסמך הוא "סודי מסחרי וכי

על המועצה או מי מטעמה 

להעביר נתונים אלו ללא אישור 

 בכתב ע"י הספק.

 הבקשה מתקבלת 

מסמך   .8

 (2א')

נבקש להבהיר כי השיפוי ו/או  20 פסקה אחרונה

הפיצוי יעשו על פי פס"ד חלוט 

( מסמכי 1ובכפוף לכך ש: )

התביעה או הדרישה יועברו 

לספק מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן לספק 2המועצה; )

אפשרות לנהל את קו ההגנה 

של עצמו )בין היתר על ידי מינוי 

( לא 3יועץ משפטי מטעמו(; )

ייחתם על ידי המועצה כל 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

פשרה עם התובע, ללא  הסכם

 הסכמת הספק בכתב ומראש.

מסמך   .9

 (9א')

נבקש להגיש את פרטי מנהל  28 

הפרויקט , ניסיונו וקורות חיים 

בלבד, ללא הצגת תעודות 

הסמכה , אשר מפורטים להלן 

 בקורות החיים המצורפים

 הבקשה מתקבלת 

מסמך   .10

 (10א')

להבהיר כי ביקורת נבקש  31 14

אבטחה תיערך בתיאום זמן 

סביר מראש עם המציע, 

ובכפוף לשמירה על סודיות 

מידע של לקוחות אחרים של 

 המציע.

 הבקשה מתקבלת 

מסמך   .11

 (10א')

נבקש לספק מספר טלפון קווי  31 פרטי החותם

במשרד, ולא טלפון נייד של 

 החותם, מפאת פרטיותו 

 הבקשה מתקבלת 

מסמך   .12

 ב' 

מפרט 

 טכני

במסגרת שלבי היישום, הספק  34 שלבי היישום

הזוכה נדרש להציג לוח זמנים 

 מפורט )גאנט(. 

נבקש להבהיר כי המציע הינו 

הספק של המערכת הקיימת.  

במקרה של הודעה על זכיה 

יגובש יחד עם נציגי הלקוח 

 GAPמסמך "פערים " 

ANALISYS  לשלבי הישום

הנדרשים הרחבות ויוגש לוח 

 נט מעודכן לכךגא

 הבקשה מתקבלת

הסכם   .13

רמת 

שרות 

SLA 

נבקש להבהיר כי אחריות  37 א'

הספק לתיקון תקלות, מכל סוג 

( אחריות 1שהוא, לא תכלול: )

לתיקון תקלות אשר נגרמו בשל 

מעשה ו/או מחדל המועצה ו/או 

מי מטעמה ו/או צד שלישי 

כלשהו אשר נעשו בניגוד 

 (2להוראות הספק ו/או היצרן; )

אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, 

לכל שינויים במערכת שיעשו 

על ידי המועצה ו/או מי מטעמה 

( 3שלא באמצעות הספק; )

אחריות לתיקון תקלות אשר 

 אינן בשליטת הספק.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

הסכם   .14

רשת 

שרות 

 המציע הינו נבקש להבהיר כי  41 הסבה

 של המערכת הקיימת ספקה

ולא נדרשת פעילות הסבת 

 הבקשה מתקבלת 



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

SLA .נתונים 

הסכם   .15

רמת 

שרות 

SLA 

נבקש להפחית את הפיצויים  42 3טבלה 

המוסכמים שכן אנו סבורים כי 

לרשות המועצה עומדים סעדים 

רבים ומספקים מעל ומעבר 

במכרז זה, ואין צורך בפיצויים 

 המוסכמים הנ"ל. 

מקרים  כמו כן, נבקש להחריג

בהם הליקויים לגביהם יוטל 

פיצוי מוסכם נגרמו עקב מעשה 

ו/או מחדל של המועצה ו/או מי 

מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או 

עקב מעשה שאינו בשליטת 

 הספק הזוכה.

לבסוף, נבקש לקבוע כי בכל 

מקרה סך הפיצויים המוסכמים 

להם תהיה זכאית המועצה לא 

 5%יעלה על סכום מצטבר של 

רה אשר תשולם מסך התמו

 לספק הזוכה בגין מכרז זה.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

הסכם   .16

רשת 

שרות 

SLA 

+ 

נספח 

ה' 

 להסכם 

חלק 

 1מס' 

 הדרכה

+ 

 תכנית הדרכה

43 

+ 

94 

נבקש להבהיר כי המציע הינו 

הספק של המערכת הקיימת. 

במקרה של הודעה על זכיה 

יגובש יחד עם נציגי הלקוח 

 GAPמסמך "פערים " 

ANALISYS  לנושאי הדרכה

נדרשים חיזוק/עדכון למשתמשי 

המערכת, ויקבעו לוחות זמנים 

להדרכות בהתאם ואנשי 

 ההדרכה.

 הבקשה מתקבלת

מסמך   .17

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי עמידתו של  51 )יד'(3

הספק ביחס לחוקים והתקנות 

זה נדרשת רק  המנויים בס"ק

ככל שהיא רלוונטית לשירותים 

 הנדרשים במסגרת מכרז זה.

 הבקשה מתקבלת

מסמך   .18

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי ככל ויודיע  53 )ז'(4

הספק על עבודות שיש לבצע 

לצורך התאמת התשתיות, הן 

יבוצעו על ידי המועצה ו/או מי 

 מטעמה ועל חשבונה.  

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .19

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי ביצוע  53 )יא'(4

התאמות או השלמת פיתוחים 

יבוצעו ללא תשלום נוסף מטעם 

המועצה, רק ככל שהם נכללו 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

בדרישות המפרט המפורטות 

במכרז זה. אולם, ככל ויידרש 

ביצוע שינויים ו/או התאמות 

נוספות ו/או תוספות ו/או 

עבודות ו/או כל שרות אחר, על 

דרישות המועצה, שאינם פי 

כלולים במסגרת השירותים 

כמפורט במכרז זה, הן יבוצעו 

בתמורה לתשלום נוסף כפי 

 שיסוכם בין הצדדים.

מסמך   .20

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי  במידה  55 )ט'(5

ובטרם התקבל אישור המנהל 

על השלמת השירותים, תחליט 

ש יצרני המועצה לעשות שימו

במערכת או באיזה מרכיביה, 

יחשב מועד השימוש היצרני 

כאמור כמועד השלמת 

השירותים ואישור על קבלת 

 המערכת.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .21

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה  58 )ז'(9

על פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך 

( מסמכי התביעה או 1ש: )

לספק מיד עם הדרישה יועברו 

( 2קבלתם אצל המועצה; )

תינתן לספק אפשרות לנהל את 

קו ההגנה של עצמו )בין היתר 

על ידי מינוי יועץ משפטי 

( לא ייחתם על ידי 3מטעמו(; )

המועצה כל הסכם פשרה עם 

התובע, ללא הסכמת הספק 

 בכתב ומראש.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .22

ג' 

 הסכם

לקבוע כי אחריותו של  נבקש 58 )א'(10

הספק תהיה על פי הדין. 

בהתאם, לאחר המילים: 

"הספק אחראי בלעדית כלפי 

המזמין", נבקש להוסיף את 

 המילים: "על פי דין".

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .23

ג' 

 הסכם

על מנת למנוע מצב בו הסיכון  58 )א'(10

של הספק במכרז זה עולה על 

הסיכוי מבחינתו, נבקש להגביל 

את תקרת אחריות הספק 

לנזקים ישירים בלבד שייגרמו 

למועצה ו/או למי מטעמה עקב 

מעשה או מחדל של הספק 

בקיום התחייבויותיו במסגרת 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

השירותים, ולא תעלה בכל 

מקרה על סך התמורה 

מכח מכרז  ששולמה לו בפועל

החודשים אשר קדמו  12 -זה ב

למועד היווצרות עילת התביעה. 

כמו כן, נבקש להחריג מקרים 

בהם הנזק נגרם עקב מעשה 

ו/או מחדל של המועצה ו/או מי 

מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או 

עקב מעשה שאינו בשליטת 

 הספק.

מסמך   .24

ג' 

 הסכם

להבהיר כי השיפוי יעשה נבקש  58 )ד'(10

על פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך 

( מסמכי התביעה או 1ש: )

הדרישה יועברו לספק מיד עם 

( 2קבלתם אצל המועצה; )

תינתן לספק אפשרות לנהל את 

קו ההגנה של עצמו )בין היתר 

על ידי מינוי יועץ משפטי 

( לא ייחתם על ידי 3מטעמו(; )

המועצה כל הסכם פשרה עם 

לא הסכמת הספק התובע, ל

 בכתב ומראש.

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .25

ג' 

 הסכם

נבקש כי קיזוז יבוצע בכפוף  58 )ה'(10

למתן הודעה בכתב לספק של 

יום מראש ומתן הזדמנות  14

להשמיע טענותיו, כאשר ניתן 

יהיה ניתן לקזז סכומים בגין 

 נזקים קצובים שהוכחו בלבד.

יישאר הבקשה נדחית, הסעיף 

 ככתבו

מסמך   .26

ג' 

 הסכם

בשורה הראשונה, נבקש  58 )א'(11

למחוק את המילים הבאות 

 "כל"-"כאמור לעיל" ו

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .27

ג' 

 הסכם

נבקש להאריך את פרק הזמן  59 )א'(12

הניתן לתיקון הדרוש לתקופה 

ימים ממועד ההתראה  7של 

 כאמור.

יישאר הבקשה נדחית, הסעיף 

 ככתבו

מסמך   .28

ג' 

 הסכם

נבקש לבטל ו/או להפחית את  60 )ג'(13

הפיצויים המוסכמים המופיעים 

בסעיף זה שכן אנו סבורים כי 

לרשות המועצה עומדים סעדים 

רבים ומספקים מעל ומעבר 

במכרז זה, ואין צורך בפיצויים 

  .המוסכמים הנ"ל

כמו כן, נבקש להחריג מקרים 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

 בהם הפרת ההסכם נגרמה

עקב מעשה ו/או מחדל של 

המועצה ו/או מי מטעמה ו/או 

צד ג' כלשהו או עקב מעשה 

 שאינו בשליטת הספק.

מסמך   .29

ג' 

 הסכם

נבקש כי חילוט הערבות יבוצע  62 )ח'(16

בכפוף למתן הודעה בכתב 

יום מראש ומתן  14לספק של 

הזדמנות להשמיע טענותיו, 

ניתן לחלט סכומים כאשר יהיה 

בגין נזקים קצובים שהוכחו 

 .בלבד

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .30

ג' 

 הסכם

נבקש הבהרתכם כי זכויות  63 )א'(18

הקניין הרוחני המבוקשות 

בסעיף לא יחלו לגבי כל תוצרים 

קיימים שימסרו או יסופקו טרם 

תחילת ההסכם ובכלל זה ידע 

שפותחו ומיומנויות של הספק, 

על ידי הספק שלא במסגרת 

המכרז או שאינם ייחודיים עבור 

המועצה, לרבות שיטות עבודה, 

 know how ,ידע מקצועי

 .מתודולוגיות ורעיונות

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .31

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי העברת  63 )ו'(18

רישיון השימוש על ידי המועצה 

לצד שלישי, תהיה בכפוף 

לאישור בכתב ומראש של 

 .הספק

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .32

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי זכותה של  64 )ט'(18

המועצה לבצע שינוי ברכיבים 

שיש בהם זכויות יוצרים 

למועצה. כמו כן, נבקש להבהיר 

כי הספק לא יהיה אחראי, 

במישרין ו/או בעקיפין, לכל 

שיעשו שינויים ברכיבי המערכת 

על ידי המועצה ו/או מי מטעמה 

 .שלא באמצעות הספק

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

מסמך   .33

ג' 

 הסכם

נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה  64 )יא'(18

על פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך 

( מסמכי התביעה או 1ש: )

הדרישה יועברו לספק מיד עם 

( 2קבלתם אצל המועצה; )

תינתן לספק אפשרות לנהל את 

קו ההגנה של עצמו )בין היתר 

על ידי מינוי יועץ משפטי 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

( לא ייחתם על ידי 3מטעמו(; )

המועצה כל הסכם פשרה עם 

בע, ללא הסכמת הספק התו

 .בכתב ומראש

מסמך   .34

ג' 

 הסכם

נבקש כי קיזוז יבוצע בכפוף  64 )א'(19

למתן הודעה בכתב לספק של 

יום מראש ומתן הזדמנות  14

להשמיע טענותיו, כאשר ניתן 

יהיה ניתן לקזז סכומים בגין 

 .נזקים קצובים שהוכחו בלבד

הסעיף יישאר הבקשה נדחית, 

 ככתבו

נספח   .35

ג' 

 להסכם

נבקש למחוק את המילים  69 2.1

הבאות: "ומי מטעמו כמבוטח 

 נוסף"

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

נספח   .36

ג' 

 להסכם

נבקש להוסיף את המילים  69 2.3

"משולב חבות מוצר" לאחר 

 המילים "אחריות מקצועית"

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

נספח   .37

 ג'

 להסכם

נבקש להחליף את המילים  69 2.3

"דרישה או תובענה נגדו" 

במילים "מקרה ביטוח שאירע 

 בתקופת הביטוח"

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

נספח   .38

ג' 

 להסכם

נבקש להוסיף בסיפא של  69 2.3

הסעיף את המילים "אך לא 

" לאחר המילים 15.04.89לפני 

 "לנשוא הביטוח"

הסעיף יישאר הבקשה נדחית, 

 ככתבו

נספח   .39

ג' 

 להסכם

נבקש למחוק את המילים  69 הרחבות

 ברישא "לא יצומצמו"

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

נספח   .40

ג' 

 להסכם

נבקש להחליף ברישא של  69 הרחבות

הסעיף את המילים בסוגריים 

" במילים "למעט PI"או "שפי" ל

ביטוח אחריות מקצועית משולב 

 מוצר"

נדחית, הסעיף יישאר הבקשה 

 ככתבו

נספח   .41

ג' 

 להסכם

את  2נבקש להוסיף בסעיף  69 הרחבות

המילים "במשך תקופת 

הביטוח" לאחר המילים "צמצום 

 כיסוי"

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

נספח   .42

ד' 

 להסכם

נבקש לבטל ו/או להפחית את  70 6

הפיצוי המוסכם שכן אנו 

סבורים כי לרשות המועצה 

סעדים רבים ומספקים עומדים 

מעל ומעבר במכרז זה, ואין 

  .צורך בפיצוי המוסכם הנ"ל

כמו כן, נבקש להחריג מקרים 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

בהם הפרת ההתחייבות נגרמה 

עקב מעשה ו/או מחדל של 

המועצה ו/או מי מטעמה ו/או 

צד ג' כלשהו או עקב מעשה 

 .שאינו בשליטת הספק

נספח   .43

ה' 

ת הצע

  המחיר

חלק 

 1מס' 

להשאיר את המשפט נבקש  71 (8טכנולוגיה )

"המערכות ותתי  -הבא 

המערכות והמודולים 

 -תאפשרנה ניווט קל ויעיל."

את שאר המלל עד סוף הסעיף ו

 נבקש למחוק –

 הבקשה מתקבלת

נספח   .44

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

 הבקשה מתקבלת נבקש למחוק 71 (9טכנולוגיה )

נספח   .45

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

אחזור מידע 

(22) 

 , נראה כירלוונטי סעיף זה אינו 73

נלקח ממכרז של מערכת 

אחרת, הנהלת 

 נבקש למחוקחשבונות...

 הבקשה מתקבלת

נספח   .46

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

ייבוא ייצוא 

(27) 

 , נראה כירלוונטי סעיף זה אינו 74

נבקש  .אחרכרז נלקח ממ

 למחוק

 מתקבלתהבקשה 

נספח   .47

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

ייבוא ייצוא 

(29) 

נבקש למחוק את המילים "פקס  74

 ודיוור רגיל"

 הבקשה מתקבלת

נספח   .48

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

ייבוא ייצוא 

(30+30) 

נבקש למחוק את שני הסעיפים  74

 30מספר 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר 

 ככתבו

 , נראה כירלוונטי סעיף זה אינו 74ייבוא ייצוא נספח   .49

נלקח ממכרז של מערכת 

 הבקשה מתקבלת



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

אחרת, הנהלת  (31)

 נבקש למחוקחשבונות...

נספח   .50

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1מס' 

לשכת הצעת הספק כוללת  86 (8+6ניטור )

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

יסופקו על ידי הספק  סעיף זה

 באופן ישיר לפיכך 

נא למחוק את המילים  6בסעיף 

 " התחנה ממנה בוצע העידכון"

שכן למחוק לגמרי  8סעיף את 

דרישותיו אינן רלוונטיות 

במסגרת מתן השירותים 

   כאמור.

 הבקשה מתקבלת 

נספח   .51

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

הרשאות 

(2+1) 

לשכת הצעת הספק כוללת  87

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

סעיף זה יסופקו על ידי הספק 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

למחוק סעיף זה שכן דרישותיו 

אינן רלוונטיות במסגרת מתן 

   ותים כאמור.השיר

 הבקשה מתקבלת

נספח   .52

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

 גיבוי 

(6) 

לשכת הצעת הספק כוללת  87

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

סעיף זה יסופקו על ידי הספק 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

זה שכן דרישותיו  למחוק סעיף

אינן רלוונטיות במסגרת מתן 

   השירותים כאמור.

 הבקשה מתקבלת

נספח   .53

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

התאוששות 

(3+2) 

87 

 

לשכת הצעת הספק כוללת 

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

סעיף זה יסופקו על ידי הספק 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

 הבקשה מתקבלת



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

למחוק סעיף זה שכן דרישותיו 

אינן רלוונטיות במסגרת מתן 

   השירותים כאמור.

נספח   .54

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

ייצוא נתונים 

(4+3+2+1) 

לשכת הצעת הספק כוללת  88

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

סעיף זה יסופקו על ידי הספק 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

למחוק סעיף זה שכן דרישותיו 

אינן רלוונטיות במסגרת מתן 

   השירותים כאמור.

 הבקשה מתקבלת

נספח   .55

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

כלים נוספים 

(6+5+2+1) 

לשכת הצעת הספק כוללת  88

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

סעיף זה יסופקו על ידי הספק 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

למחוק סעיף זה שכן דרישותיו 

במסגרת מתן  אינן רלוונטיות

   השירותים כאמור.

 הבקשה מתקבלת

נספח   .56

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

 אבטחה

(4+5+7+18 

+20+23+24) 

89 

+ 

90 

לשכת הצעת הספק כוללת 

מעניקה את השירות חיצונית, 

אמצעות ענן פרטי השירותים ב

(Private Cloud באופן בו ,)

הפעולות הנדרשות במסגרת 

הספק סעיף זה יסופקו על ידי 

באופן ישיר. לפיכך, נבקש 

למחוק סעיף זה שכן דרישותיו 

אינן רלוונטיות במסגרת מתן 

   השירותים כאמור.

 הבקשה מתקבלת

נספח   .57

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 1 מס'

 אבטחה

(16) 

הבקשה נדחית, הסעיף יישאר  נבקש למחוק 90

 ככתבו

נספח   .58

ה' 

 להסכם 

חלק 

 1מס' 

מודול ניהול 

תהליכים 

 עיסקיים

הדרישה ביחס לניהול נראה כי  93

 פהצור תהליכים עסקיים

 הבשגגה למכרז, שכן אינ

לשירותים נשוא  תרלוונטי

 המכרז. נודה להבהרתכם

מערכת לניהול תהליכי במחלקת 

השכר וכ"א ,הינה חלק חשוב 

במכרז זה במידה והספק ייספק 

דרישות אלו כחלק ממערכותיו , 

אזי הבקשה מתקבלת 



 מענה המועצה  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

והתהליכים העיסקיים יהיו חלק  .ולמחיקתה

 בלתי נפרד ממערכת הספק

נספח   .59

ה' 

הצעת 

  המחיר

חלק 

 2מס' 

נבקש להבהיר כי מדובר  95 1.7.5

בהתקנה על גבי מחשב 

של המועצה, עם  םמקומיי

 קישור לענן הספק.

אכן מדובר על התקנה בתחנה 

 מקומית עם קישור לענן הספק 

 

 יש לצרף מענה זה כחלק בלתי נפרד מהמענה למכרז.
 מציע אשר לא יצרף להצעתו מענה זה , הצעתו תיפסל 

 


