
 2קובץ שאלות מס'  – 02/2020שאלות הבהרה למכרז פומבי מענה 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה  

 

 מענה העירייה  שאלה סעיף עמ' מס'

 אין שינוי בתנאי הסף שינוי תנאי סף     .1

ריבוי הדרישות והפתרונות במכרז  2.1 2  .2

דופן. לאור זאת, הינו יוצא 

ובעקבות תשובות ההבהרה, 

נבקש דחייה בת שבוע לפחות 

 במועד הגשת ההצעה.

ההגשה  –הבקשה מתקבלת 

בשעה   2/6/2020-נדחית ל

שאר תנאי המכרז   13:30

 ללא שינוי 

לאור תשובות ההבהרה הנוגעות  3.2 5  .3

לסעיף זה, נמצא כי חברתנו אינה 

עומדת בתנאי הסף, ולמיטב 

גם חברות מתחרות אינן ידיעתנו 

 עומדות בתנאי זה.

לפיכך, נבקש להפחית את תנאי 

רשויות הכוללות  3 -הניסיון ל

 תושבים ומעלה בלבד.  50,000

הבקשה מתקבלת מספר 

 3 -יופחת ל רשויותה

הנבחנות באיכות למערכות 

  במסגרת המצגות .

נבקש לוודא כי המסמכים  3.2 5  .4

המאשרים את עמידת קבלן 

בתנאי סף זה הם מילוי המשנה 

 .357הטבלה בנספח ה' בעמ' 

אכן על פי הטבלה המצורפת 

 בנספח ה 

לאור לוחות הזמנים הקצרים  3.2 5  .5

וההיקף החסר תקדים של 

המערכות הנדרשות, נבקש 

להסיר את הדרישה להסכם 

התקשרות, שכן ספק המשנה 

חותם ממילא על התחייבות ספק 

משנה בנוסח נספח ו' במסמכי 

 המכרז.

ויש הסכם עם קבלן במידה 

המשנה יש לצרפו , במידה 

ואין הסכם לאחר הודעות 

הזכייה ועם חתימה על 

ההסכם יש לצרף הסכם עם 

 קבלן המשנה .

נבקש הבהרתכם לתשובה  טבלה 15  .6

הנוגעת לסעיף. האם מערכת 

דיווחים ובקרה לעובדי העירייה 

 3מנוקדת גם במסגרת סעיף 

 ? 4בטבלה וגם במסגרת סעיף 

במסגרת המענה למכרז 

הינו בגין  3המענה לסעיף 

אפליקציה המאפשרת לעובד 

יזומות לקבל קריאות 

אשר אינן פעילות  מהשטח 

CRM . ולענות עליהם 
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הינה למערכת  4סעיף 

טפסים מקוונים ולדיווח יזום 

 מהשטח 

בתשובות ההבהרה נרשם כי גם   24  .7

ספקי המשנה נדרשים לחתום על 

טופס זה. עם זאת, הנוסח לא 

מתאים לספק אשר ניגש כספק 

 משנה של מציע ראשי. 

לפיכך, נבקש לקבל טופס ייעודי 

 משנה.לספקי 

יש למלא טופס זה לכל 

מערכת כולל מערכות של 

,כאשר אנו רואים ספק משנה 

בספק הראשי כנושא אחריות 

 בלעדי מול הרשות .

על מנת לענות לסעיף זה, נבקש  763 169  .8

לקבל את כל הרכיבים, התכונות, 

התהליכים וכו' הקיימים במערכת 

הפיקוח והחנייה של חב' 

כי מטרופארק. לחלופין, נבקש 

הסעיף יוסר והמציע יתחייב 

לדרישות המפורטות במסמכי 

 .המכרז

המציע יתחייב לכל דרישות 

המכרז המפורטות במסמכי 

 המכרז .

פסקה  354  .9

מתחת 

 לטבלה

לא ברור לנו מתשובתכם כיצד 

ניסיון המציע עבור לקוחות 

נוספים בא לידי ביטוי בניקוד 

 האיכות. נבקש הבהרתכם.

בבחינת ניקוד האיכות 

 המכרז יחולק כך:

נקודות בגין ניסיון הספק  4

 במערכות המכרז .

 2איכות המצגות תהפוך ל 

נקודות לכל סעיף סך הכל 

 נקודות. 16

מתשובתכם, מטרת נספח זה  נספח ה' 355  .10

. יחד 3.2היא הוכחת תנאי סף 

עם זאת, בתנאי הסף נדרשות 

רשויות, ובפסקה לפני  10

הטבלה נכתב שנדרש לכתוב 

אחת בלבד. נבקש רשות 

 הבהרתכם.

בנספח זה המציע מתחייב 

לעמידה בתנאי  ללא קשר 

הסף , להציג לפחות רשות 

 אחת העובדת עם המערכת

המוצעת על ידו כפתרון 

למכרז זה ,על מנת לאפשר 

לנו את בחינת המערכת 

לעומקה מול לקוחותיה 

 הפעילים 
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לבקשת הבנק ממנו אנו מפיקים  5שורה  357  .11

המכרז, נבקש כי את ערבות 

תעדכנו את נוסח הערבות כך 

שתתוסף שנה לחודש המדד. 

קרי, שתתווסף שנה לאחר 

 לאפריל". 16המילים "

ונוסח הבקשה מתקבלת 

 הערבות ישונה.

הצעת   .12

 המחיר

 סעיפים

 1-3 

 סעיפים אלוטווח המחירים ב

מעלה בספק את הכדאיות 

הכלכלית של הספק להגיש הצעה 

נוכח היקף הדרישות והמחויבויות 

 המפורטות במכרז. 

המחיר הנוכחי נמוך משמעותית 

לתכולה הנדרשת עבור עירייה 

  .נוף הגלילבסדר הגודל של 

לפיכך, נבקשכם להגדיל את 

מחירי המינימום והמקסימום 

בהלימה לגודל הרשות ולדרישות 

 ז.המכר

יחול לא  –הבקשה נדחית 

 שינוי בנסח הסעיף

הצעת   .13

 המחיר

לאור העובדה שהפתרון של  5סעיף 

חברתנו דורש רישיונות למערכת 

צד ג' וכן לאור תמחור ההטמעה 

התלויה במספר המשתמשים, 

נבקש לקבל את מספר 

 המשתמשים.

מדובר על מערכת חוצת 

אין הגבלת ארגון ולכן 

משתמשים למכרז זה. על כן 

התמחור יעשה על פי שיקול 

 דעת המציע 

הצעת   .14

 המחיר

שורה 

 אחרונה

נבקש לוודא כי מדובר בטעות 

סופר והסכום שיש לרשום 

 כל( הוא סך Aבעמודת סה"כ )

הסעיפים בטבלה, קרי סכום 

 .1-26סעיפים 

אכן מדובר בטעות סופר 

הסיכום הינו לכל טבלת 

 1-26המחירים קרי סעיפים 

 על פי הטבלה החדשה 

 

 

 יש לצרף מענה זה כחלק בלתי נפרד מהמכרז  -

  בשאר תנאי המכרז לא יחול כל שינוי  -


