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11/2019במכרז  מענה לשאלות מציעם  

 בעירייה התקבלו שאלות כמפורו במסמך זה . להלן השאלות והתשובות.

 

 מענה לשאלות בנועם

 תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך  

1 

 12 14-15 3א'

למנוע מצב בו הספק נדרש להגיש הצעה על מנת 
הפסדית, נבקש לעדכן את המחיר המרבי ליחידה 

עבור מערכת לניהול לשכה ₪  5,000לסכום של 
עבור מערכת לניהול ₪  3,000משפטית וסכום של 

תביעות ביטוח.      מערכות הספק המוצעות במסגרת 
מכרז זה הינן מערכות חדשניות הכוללות את 

כולות המתקדמות ביותר בשוק, ומחירן הטכנולוגיה והי
כולל אף את הרישוי הנדרש ליצרני תוכנות מדף 

המשולבות במערכות אלה. לפיכך, כל מחיר מתחת 
לסכומים המפורטים לעיל יהיו בגדר הצעה הפסדית 

 מבחינת הספק, ולא יאפשרו הגשת הצעתו למכרז.
 אין שינוי מתנאי המכרז

אין בכוונתה של העירייה 
סכומים בהקף זה.להוציא   

2 

 10א'
73 

1.3.15 
132 

נבקש להבהיר כי התחייבות הספק להתממשקות לכל 
מערכת )קיימת או עתידית( הפועלת בעירייה, תהיה 

בכפוף לכך שמערכות העירייה יאפשרו ממשק תכנות 
(. נבקש להדגיש כי מתן אפשרות APIיישומים )

למציעים להגיש הצעותיהם תוך מתן אפשרות ממשק 
זה, לא רק שלא תפגע כלל בעירייה שכן לא יהיה בכך 

כדי להגדיל את המורכבות התפעולית של מערכות 
מתן אפשרות זו תאפשר  -העירייה, אלא להפך 

 למציעים להציע יכולות נרחבות, מגוונות וזולות יותר.

 אין שינוי מתנאי המכרז
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 מענה לשאלות מטרופולינט   

 

 

מסמך  מספר

 או נספח 

 תשובה שאלה עמ'

מסמך א'   .1

2 

נא הבהרתכם כי הכוונה בשני עותקים  4

זהים הינה עותק מקור ועותק העתק 

 למקור )צילום של המקור(.

 מאשרים

מסמך א'   .2

9  

הצהרת 

 סודיות

נבקש אישורכם כי ההצהרה תחתם על ידי  35

מורשי החתימה החותמים על המכרז 

 בלבד.

. בנוסף יחתם  מאשרים

לאחר תחילת תקופת 

העבודה ע"י כל עובד 

 ועובד.

מסמך   .3

  3א'

הצעת 

 המחיר

קבוצה 

 -א'

מערכת 

 ממ"ד

נבקש להסיר מערכת זו מתכולת המכרז 

 שכן  מדובר במערכת של ספק יחיד.

 נדחה
 תוקן' מ3אמצורף מסמך 

שיש להגישו במקום 
' המקורי3מסמך א  

מסמך   .4

  3א'

הצעת 

 המחיר

קבוצה 

אוגדן  -ב'

תנאי 

 שרות

נבקש להסיר מערכת זו מתכולת המכרז 

 שכן מדובר במערכת של ספק יחיד.

 נדחה
 תוקן' מ3אמצורף מסמך 

שיש להגישו במקום 
' המקורי3מסמך א  
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מסמך א'   .5

8 

אישור 

 ביטוח

למחוק את המילים "ו/או מי  נבקש  צד שלישי

 מטעמו". 

 להחליף את המילה "לכלול"  נבקש

 במילה "לשפות" 

 למחוק את סעיף  נבקש

 ההשתתפות העצמית. 

 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה מתקבלת. .2

 .מתקבלתהבקשה  .3

מסמך א'   .6

8 

אישור 

 ביטוח

חבות 

 מעבידים

להחליף את המילה "לכלול" במילה  נבקש

 "לשפות" 

 הבקשה נדחית.

מסמך א'   .7

8 

אישור 

 ביטוח

אחריות 

 מקצועית

 למחוק את המילה "מכסה"  נבקש

 במילים "מורחב לשפות". 

 למחוק את סעיף  נבקש

 ההשתתפות העצמית. 

 הבקשה מתקבלת .1

 הבקשה נדחית. .2

מסמך א'   .8

8 

אישור 

 ביטוח

3סעיף  להוסיף "בכפוף להרחבי  נבקשבסוף הסעיף  

 השיפוי שלעיל". 

 הבקשה מתקבלת.

מסמך א'   .9

8 

אישור 

 ביטוח

ד 4סעיף  להוסיף "ואולם אין  נבקשבסוף הסעיף  

בביטול כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 המבוטח על פי כל דין". 

 הבקשה מתקבלת.
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נספח א'   .11

11 

נספח 

מערכות 

פיננסיות 

 -וגביה

דרישות 

-283מס' 

עמ'  -284

54-55 

הדרישות הנ"ל מתייחסות למערכת ניהול 

נבקש להסיר את  -ביטוחים ותביעות

המערכות הנ"ל דרישות זו מתוך תכולת 

לאור העובדה כי המערכת נדרשת באופן 

 נפרד כמערכת עצמאית.

יש להתיחס למערכות 

 אלה כמערכת עצמאית

שוקי מערכת ביטוח 

ותביעות צריכה להיות 

מקושרת למערכת 

חוזים. אין לה "חיות" 

 כמערכת נפרדת. 

נספח א'   .11

11 

נספח 

מערכות 

פיננסיות 

 -וגביה

דרישות 

-832מס' 

עמ'  -833

95 

SSOלא ברור מדוע נדרש  אל מול האתר  

אילו שירותים ניתנים נבקש לדעת הקיים. 

כיום באזור האישי של האתר ויישארו גם 

 לאחר יישום מכרז זה ?

השירותים מפורטים 

 במסמכי המכרז

מסמך א'   .12

11 

231-

232 

נבקש כי המכרז ינוהל באופן דו שלבי, 

משמע הצעת המחיר תוגש במעטפה 

ותפתח רק לאחר שלב בחינת  נפרדת

 האיכות להצעות וניקודו.

 נדחה
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 מענה לשאלות טלדור

השאלה נוסח תשובה ס' מ סעיף 
 סד'

הוראות למשתתפים ותנאים למכרז  – 2מסמך א'   

שקיע משאבים רבים לצורך קיום י והספקמאחר  נדחה
יבויותיו ע"פ חוזה זה נבקש, כי סעיף זה ישונה כך מחו

תהיה אפשרות לסיים את החוזה רק במקרה של  שלעירייה
. לחילופין, נבקש לקבוע חבות של הספק הפרת חוזה ע"י

עבור מוצרים שנרכשו ו/או אשר הוחל  גםלשלם  העירייה
 עד לתקופת הסיום והביטול הספקבתהליך רכישתם על ידי 

. עוד נבקש כי תינתן התראה של ושאלו אינם ניתנים לביטול
בטרם סיום ההסכם. תביום מראש ובכ 90  

4 1.  

נבקש כי כל מסמכי המכרז הכולל הסכם ונספחיו ייחתמו  מאשרים
בראשי תיבות מורשה חתימת המציע וחותמת , מלבד 

הנספחים הרלוונטיים שיחתמו בחתימה מלאה וחותמת 
 המציע  . 

א'  3  2.  

11צריך להיות רשום א' מצוין בסעיף זה כי קביעת המציע הזוכה תיעשה לפי  
מסמך א' ,  –פרמטרים המפורטים בנספח איכות ההצעה 

האם מדובר   11אולם איכות ההצעה מופיע בנספח א'
 בטעות סופר ? 

ב'7  3.  

הצעת המציע  – 3מסמך א'   

 נדחה
שיש להגישו  תוקן' מ3אמצורף מסמך 

' המקורי3במקום מסמך א  

לאור דרישות המערכות ההנדסיות הכוללות מערכת לניהול 
פרויקטים ומערכת לניהול לשכה משפטית, נבקש להעלות 

 את מחירי המערכות ההנדסיות. 

 

מסמך 
 -3א'

הצעת 
מחיר 
10סעיף   

4.  

נדחה. העירייה תהא רשאית לפנות להארכה  
 למציע ו/או לבנק המציע

המילה נבקש להוסיף אחרי המילים "תהא רשאית" את 
"ממני", וזאת על מנת שיהיה ברור שהמציע הוא זה שיפנה 

 לבנק לשם הארכת הערבות.

3 5.  

 נדחה

שביעות רצון העירייה הוא מרכיב חשוב 
 בהתקשרות.

הינו "לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה" 
קריטריון סובייקטיבי לחלוטין, ומטבע הדברים, יקשה על 

להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון  המציע
זה. לפיכך מוצע להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית, 

 העירייה ו/או הממונה מטעמה"לפיה "שביעות רצון 
ייבויות המציע בהתאם לתנאי : ביצוע התחהמשמעות

.ונספחיו החוזה  

לחוזה וכן  58, 24, 7.13, 5.2האמור רלוונטי גם לסעיפים 
למכרז. 227-228ף העדר יחסי עובד מעביד שבעמ' לסעי  

ד4  6.  

חוזה - 6מסמך א'   

נראה שנפלה טעות סופר, כך שיש למחוק את המילה  מאשרים הכוונה היא ל "נילוות"
 "לווין" ולכתוב במקום "נלוות" כאמור בכותרת המכרז.

"הואיל" 
 ראשון

7.  
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בסעיף זה צוין כי הספק השתתף במפגש מציעים כמשמעו  אין מפגש מציעים  
במסמכי המכרז , אולם במסמכי המכרז לא מופיע מידע על 
מפגש מציעים האם מדובר בטעות סופר? במידה וכן נבקש 

 לתקן סעיף זה. 

5.1 8.  

נבקש להבהיר, למען הסר ספק, כי הספק איננו מעביר  מאשרים
או פיתוח שיעשה  לעירייה בעלות במערכות או בכל התאמה

עבור העירייה במערכות אלא מעביר רק רישיון שימוש 
במערכות, בכפוף לרישיונות תוכנות הקוד הפתוח 

המוטמעים בהן, וכי אין בהסכם כדי להעביר לבעלותו כל 
 חלק מהמערכות עצמן.

]חדש[5.8  9.  

אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי הוראות הדין.  מתקבל
 בהתאם, נבקש להוסיף אחרי המילים 

"בגין כל תאונה ו/או נזק שיגרמו להם" את המילים "ככל 
שאחריות זו אינה מוטלת על העירייה על פי הוראות הדין". 
כך, אין זה סביר שהספק יהיה אחראי לנזק שייגרם לעובדו 

למשל. האמור רלוונטי לסעיף בשל רשלנות של העירייה 
למכרז. 227-228העדר יחסי עובד מעביד שבעמ'   

7.2 10.  

ע"פ  -במקום המילה המלאה ירשמו המילים
 דין. 

נדחה.  -הסיפא  המבוקשת  

נבקש למחוק את המילה "המלאה" ולכתוב במקום את 
 המילים "על פי הוראות הדין".

לתוקפה עם באשר לחובת השיפוי, נבקש לקבוע כי זו תיכנס 
מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך 

שהעירייה העבירה לספק את השליטה הבלעדית בניהול 
ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו 
באופן סביר ולא התפשרה בכל תביעה ו/או דרישה כאמור 
ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב. האמור רלוונטי גם 

לחוזה וכן לסעיף העדר יחסי עובד מעביד  25, 9.2פים לסעי
למכרז. 227-228שבעמ'   

7.3 11.  

לחוק המרשם הפלילי ותקנות  22לאור התיקון לסעיף  מאושר
, מעביד אינו יכול לדרוש מעובד 1981 –השבים, תשמ"א 

לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור 
את המציע לדרוש  הסכים לכך. הדרישה בסעיף זה מחייבת

מידע כאמור מעובדיו, דרישה זו מהווה עבירה פלילית, ועל 
כן נבקש למחוק אותה. בהתאם, נבקש למחוק את המילים 

"ו/או עובדיו" וכן את המילים "והוא מתחייב שלא להעסיק 
עובד שהורשע כאמור. כן מתחייב הספק, לנקוט באמצעים 

של עובד הראויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו 
 כאמור." 

לחילופין, נבקש להמיר דרישה זו בקבלת תצהיר מטעם 
העובדים המעורבים במתן השירותים נשוא המכרז להיעדר 

 הרשעות פליליות מאומת על ידי עורך דין.

-227האמור רלוונטי לסעיף העדר יחסי עובד מעביד שבעמ' 
למכרז. 228  

7.9 12.  

מתחייב" את המילים נבקש להוסיף אחרי המילים "הספק  נדחה 
 "לעשות את מירב המאמצים על מנת".

7.10 13.  

נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי  מאושר
 דין".

9.2 14.  

https://www.yavne.muni.il/
https://www.yavne.muni.il/


 

 

                                                    
 

 
08-9433470/353טל':  יבנה, 1התנאים , מחשוב וטכנולוגיותעיריית יבנה  -עיט"ם   

 www.yavne.muni.ilshttp//:אתר אינטרנט:  boaz@yavne.muni.ilדוא"ל: 
8 

נבקש כי האמור לא יחול על פיגורים בתשלום לספק על ידי  נדחה
יום. 90העירייה שעולים על   

בנוסף, נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק 
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת התראה 

בכתב על כך מאת העירייה, ולאחר שניתנה לספק שהות 
סבירה לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי 
יחולטו רק סכומים בגין נזקים שהוכחו, וכי הערבות לא 

, 22.2, 21סכם. האמור רלוונטי גם לסעיפים תהווה פיצוי מו
הצהרת המשתתף במכרז וכן  – 7לחוזה, למסמך א' 22.5

תצהיר בדבר אי הרשעה וקיום חוקי המגן. – 12למסמך א'  

9.3 15.  

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה יהיה בכפוף להוראות  נדחה
 היצרן/בעל הרישיון של כל אחת מהתוכנות והמערכות.

9.9 16.  

 נדחה

הסעיף אינו מתיחס למידע רוחני אלא 
לנתונים ולתוצאות מחושבות כגון יתרות, 

 ריביות.

קניין רוחני קודם של  להבהיר כי לא יועברו זכויותנבקש 
, לרבות מידע שהינו כללי, מתודולוגיות, שיטות הספק

know-howעבודה,  וידע אחר הינו ידע ג'נרי ואינו מהווה  
, ואלה ישארו העירייהפיתוח אשר נוצר באופן יעודי עבור 

לחוזה. 56האמור רלוונטי גם לסעיף  .הספקבבעלות   

בנוסף, נבקש למחוק את המילה "מוחלטת" ולכתוב במקום 
 את המילים "על פי דין".

10.4 17.  

 נדחה

    ניתן להפעיל תורן זמין

ת הדרישה לשעות פעילות המוקד לימים א נבקש לשנות א
כמקובל במוקדי תמיכה  17:00ועד  8:00עד ה משעה 

לרשויות מקומיות. נבקש להסיר את הדרישה להפעלת 
 המוקד בימי ו' בערבי שבתות וחגי ישראל. 

12.1 18.  

 נדחה

במקרה שהספק יחלוק על החלטת הגזבר/ית 
 יוכל הספק לפעול על פי כל דין

החלטתו של גזבר העירייה תהיה מכרעת.  אין זה סביר כי
נבקש כי כל מקרה של מחלוקת יוכרע על ידי גורם מקצועי 

 ניטרלי המוסכם על הצדדים.

20 19.  

נבקש למחוק את הדרישה להשלמת הערבות או העמדת  נדחה
ערבות חדשה שכן משמעות דרישה זו הינה ערבות שאינה 

 מוגבלת בסכום, וזוהי דרישה שאינה סבירה.

22.3 20.  

 22.3נבקש למחוק סעיף זה. ראו בקשתנו לעיל ביחס לסעיך  נדחה
 להסכם.

22.4 21.  

 הבקשה מתקבלת.

 

נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי 
 הוראות הדין".

23 22.  

לסיפא יתווסף "אולם הפטור כאמור אל יחול  – 24סעיף  הבקשה מתקבלת.
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

לאחר המלים "הפר הספק" יירשם "בתום לב". – 33סעיף   

פרק  י' 
 ביטוח 

23.  
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 הבקשה נדחית. .1

 הבקשה נדחית . .2

הבקשה נדחית. ניתן לציין בסיפא  .3
"הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון".

כי אחריות הספק תחול ככל שהנזק נגרם על ידו  נבקש .4
 ו/או מי מטעמו. 

 למגבלות בכפוף תהיה האחריות כי נבקש, בנוסף .5
 .הרישיון בעל/או ו היצרן של האחריות

 פטור מתן שכן הסעיף של הסיפא את גם למחוק נבקש .6
 מזו רחבה אחריות הספק על מטיל מאחריות גורף

 שהציוד ככל, בנוסף. ביטוח בת אינה וזו בדין המוטלת
 שגם הרי, העירייה באתרי נמצא זה בסעיף המפורט
 זה ואין נזק לו לגרום יכולים מטעמה/או ו העירייה

 .אלו לנזקים גם אחראי יהיה שהספק סביר

24 24.  
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לעניין אחריות לנזק ישיר בלבד ופטור מנזק 
 הבקשה נדחית.  –עקיף וכד' 

ניתן באופן מסחרי לקבוע סכום לתקרת 
 הגבלת אחריות .

הגבלת אחריות לכשעצמה מצמצמת את 
אחריותו על פי דין של הספק באופן 

 משמעותי. 

נוסח מוצע שיהיה מענה לכל שאלות מצ"ב 
ההבהרה בהן נתבקשה הגבלת אחריות 

 בסכום.

 .:27יתווסף סעיף 

 הגבלת אחריות  22

על אף האמור לעיל, אם יחויב הספק  27.1
לשאת באחריות או חבות כלפי 

העירייה בזיקה לחוזה זה, בגין נזקי 
אובדן הכנסות ו/או מניעת רווח, 

אשר   ו/או נזקים כספיים אחרים,
אינם נובעים מנזק פיזי תאונתי לגוף 

"נזק כספי טהור"  -או לרכוש , )להלן
 ( ,)pure financial loss   )   תהיה

חריותו של הספק  מוגבלת כך, א
שסך כל הפיצויים שיאלץ לשאת 

בהם בזיקה לחוזה זה לגבי נזק 
כספי טהור, לא תעלה על תקרה 

בסך   כוללת ומצטברת
ו/או לגובה התמורה  ₪  1,000,000

בין אם שולמה ובין אם צפויה 
ו/או גבולות  חודשים 18במהלך 

האחריות בפוליסות המפורטות 
הגבוה מבניהם. )  –באישור הביטוח 

 "סכום הגבלת האחריות" ( להלן

למתן   משךמת היה החוזה, חוזה 27.2
שרות או לשירותים מתמשכים 

אחרים, יחול סכום הגבלת 
חודשים,  12האחריות לתקופה בת 

אשר תתחיל החל ממועד התחלת 
 12קבלת השירותים. לאחר תום 
החודשים יכונן סכום הגבלת 

 האחריות מחדש. 

כאמור לעיל לא הגבלת האחריות  27.3
ו/או  תחול על כל מעשה או מחדל 

 תביעה שאירעו כמפורט להלן :

 נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש. .א

נזקים שייגרמו על ידי מעשה או  .ב
מחדל טעות או השמטה שנעשו 

במתכוון ו/או בפזיזות ו/או 
ברשלנות רבתי על ידי הספק 

 ו/או מי מטעמו.

גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות  .ג
 ספק ו/או מי מטעמו;על ידי ה

הפרת חובת סודיות ו/או הפרת  .ד
זכויות יוצרים ו/או הפרת זכויות 

קניין רוחני וכן הפרת פטנט, 
וסימני מסחר על ידי הספק ו/או 

 מי מטעמו.

תביעות המוגשות על ידי  .ה

נבקש להוסיף הגבלת אחריות כמקובל בהסכמים מסוג זה, 
לפיה: "על אף האמור בכל דין או הסכם, הקבלן ו/או מי 

לא יישא באחריות ויישא באחריות לנזק ישיר בלבד  מטעמו
 לעירייהלכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם 

ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, אובדן 
, אובדן נתונים, שחזור תוכנות ו/או עלויות השבתה, נתונים

. בכל מקרה, גבול הפסד רווח ו/או פגיעה במוניטין וכיוצ"ב
, לא יעלה על ים כלשהםבגין נזק הקבלן לשיפויאחריות 

 לעירייהסך התמורה המגיעה תקרה כוללת ומצטברת של 
. החודשים אשר קדמו לתביעה 12, במהלך י חוזהעל פ

לגבי כל תביעה מכל סוג  נהאחריות כאמור תחולהת והגבל
שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין 

".אחרת  

א 26
 ]חדש[

25.  
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. 51% -יתוקנו ל 43האחוזים בס'   מאחר והמציע הינו חברה ציבורית אשר מניותיו נסחרות  
לניירות ערך, כל מסירת מידע באשר להעברת בבורסה 

מניות כאמור בסעיף זה עשויה להוות מסירה של "מידע 
פנים", ולכן קבלת אישור מראש אינה אפשרית. מה גם 

שהדרישה לקבל הסכמה של העירייה מהווה הגבלה בלתי 
סבירה על בעלי השליטה בספק. משכך, נבקש לא להחיל 

לחילופין לקבוע כי הסעד דרישה זו על חברה ציבורית או 
 היחיד שיהיה לעירייה במקרה זה הינו ביטול ההסכם.

43 26.  

נבקש להחריג את מערכות הנדסה מדרישת פיצויים  מאשרים
 50,000-ולהקטין סכום זה ל₪ ,  200,000מוסכמים של 

 כמקובל בפיצויים למול מערכות הנדסה. 

44 27.  

המהוות נבקש למחוק את המילים "להנחת דעתה"  נדחה
 קריטריון סובייקטיבי.

49.4 28.  

לסיפת הסעיף יתווסף כדלקמן: בעבירות 
הקשורות ו/או שיש בהן להשפיע על ביצוע 
ו/או העבודות נשוא מכרז זה ו/או עבירות 

 בתחום הפיסקאלי ו/או טוהר המידות

נבקש למחוק את הדרישה ביחס למנהלי הספק )ראו לעיל 
כמו כן, נבקש להוסיף ". 7.9הסבר בשאלת הבהרה לסעיף 

בסוף תת סעיף זה את המילים "ככל שיש בכך להשפיע על 
 ביצוע השירותים נשוא מכרז זה".

49.5 29.  

הצהרת המשתתף במכרז – 2מסמך א'   

נבקש כי הצהרה זו תהיה בכפוף לחריגים לחובת הסודיות  נדחה. 
הצהרת סודיות )ראו להלן(. – 9המבוקשים במסמך א'  

  .30 כללי

 5,000נדרשת ערבות מכרז בסך  3במסמך א' 3פי סעיף  על מתקבל
ש"ח  5,000-ש"ח. נבקש לתקן בהצהרה זו את הסכום ל

 בהתאם.

  .31 כללי

אישור על קיום ביטוחים – 8מסמך א'    
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ו/או עובדיו ו/או" ירשם המילים  לאחר.  1
 "אחריותו בגין" .

 . הבקשה מתקבלת 2

 . הבקשה מתקבלת. 3

 . הבקשה מתקבלת. 4

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. . 5

 . הבקשה מתקבלת. 6

 .מתקבלת הבקשה.  7

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. 8

₪  150,000הבקשה נדחית. ניתן לציין  9
 בישראל .

 הבקשה מתקבלת. 01

 הבקשה מתקבלת. 00

כתובת העירייה  –הבקשה נדחית  01
,  51תעודכן בראש האישור "שד' דואני 

 יבנה.

 הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת. 01

 הבקשה מתקבלת. 01

 שורה הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח. א. 1 סעיף .1
ראשונה תימחק המילה "או" ובמקומה יירשם "לרבות 

  בגין". חבותו

 יימחקו המלים "כלפי העירייה - 3סעיף  .2

אינה עולה על" ובמקומן יירשם –השתתפות עצמית  .3
 "בסך".

 שלישית שורה - מעבידים חבות ביטוח . ב. 1 סעיף .4
 ".למעבידם ייחשב והספק"היה  יתווסף – סיפא

 הפוליסה לתיאור - מקצועית אחריות ביטוח. ג. 1 סעיף .5
 ".מוצר חבות"משולב  יתווסף

 תנאים מיוחדים

לאחר המיליה "שיהוי" ירשם "עקב מקרה  –.ב. 1סעיף  .6
 ביטוח".

לסיפא יתווסף "למעט במקרה של אי תשלום  –. 2סעיף  .7
קיים ביטוח חלופי פרמיה ו/או מרמה ובלבד שלא 

 המכסה את אותה חבות".

לסיפא יתווסף "ובכל מקרה לא לפני  – 4סעיף  .8
1.12.95." 

יירשם "$" ובסיפא "₪" במקום  –השתתפות עצמית  .9
 יירשם "בישראל".

 לסיפא יתווסף "בכפוף להרחבי השיפוי לעיל". – 3סעיף  .10

תימחק המילה  –שורה שניה  –סעיף ג  – 4סעיף  .11
 "לפחות". 

 יירשם "בכפוף לקבלת כתובת מראש". ובסיפא .12

יימחקו המלים "שלא יפחת"  –סעיף ד  – 4סעיף  .13
ובמקומן יירשם "ע"פ" ; לאחר המלילה "ביט" יירשם 

" ויימחקו המילים "התקפות במועד התחלת 2013"
הביטוח"; יימחקו המילים "חריג רשלנות רבתי ככל 

וקיים מבוטל" ובמקומן יירשם "אין בפוליסה במקור 
 יג רשלנות רבתי".חר

לסיפא יתווסף "בקשר לעבוד נשוא אישור  – 5סעיף  .14
 זה".

 בתחתית האישור תתווסף החותמת הבאה:

 

 32.  

הצהרת סודיות – 9מסמך א'   
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צריכים לחתום מורשי החתימה  על המכרז
של המציע לצורך החתימה על המכרז וביצוע 

. יש להמציא אישור נשוא מכרז זה העבודות
חשבון על זהות מורשי  יועמ"ש/ רואה

 החתימה כנדרש לעיל. 

המציע הינו חברה גדולה בעל מורשי חתימה רבים 
בתחומים שונים, וכן סמנכ"לים, חשבים ועוד. נבקש 

את הדרישה בהצהרת סודיות זו כך שתידרש בהתאם לתקן 
רק חתימתם של מורשי החתימה של המציע לצורך מכרז זה 

אשר יעסקו במתן השירותים נשוא המכרז. כמו כן, נבקש 
להסיר את הדרישה לחתימת יו"ר הדירקטוריון שלא ניתן 

להבטיח את זמינותו בעת הגשת המכרז, מה גם שאינו 
ה.מעורב בשירותים נשוא מכרז ז  

  .33 כללי

נבקש להוסיף לסעיף זה עוד חריגים המקובלים לחובת  נדחה
הסודיות, לפיהם חובת הסודיות לא תחול על: )א( מידע 
שהיה מצוי בחזקתו של הספק קודם לגילוי ע"י העירייה 
ללא הפרת חובת שמירת סודיות; ו/או )ב( שפותח באופן 
עצמאי ע"י הספק; ו/או )ג( מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' 

בת סודיות; ו/או )ד( מידע אשר יוצר על ידי ללא הפרת חו
המציע במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו 

ג'נרי, כללי לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, 

know-how וכו', ואינו מכיל מידע אשר הועבר על ידי  
 העירייה; ו/או )ה( מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין".

התחייבות גורם  –גים אלו גם על נספח ב' נבקש להחיל חרי
-243חיצוני העובד עם מחשב נייד לשמירת סודיות שבעמ' 

244.  

  .34 כללי

לחוק העונשין,  118נבקש למחוק ביחס לעבירה לפי סעיף  נדחה
 את המילה "מהווה" ולכתוב במקום "עלולה להוות".

  .35 כללי

תפוקות  – 10נספח א'    

פועלות בעירייה כל המערכות נשוא המכרז 
למעט מערכת לניהול פרויקטים .הספק של 

 כל המערכות נשוא המכרז הוא קומפלוט.

נבקש לדעת אלו מערכות הנדסיות קיימות כיום בערייה ומי 
 הספקים שלהם שייכות מערכות אלו , 

נבקש לדעת אלו בסיסי נתונים וקבצים ידרשו להסבה 
 מהמערכות הקיימות 

נספח  -ג
מערכות 

תהנדסיו  

36.  

 נדחה
 
 
 
 

 נדחה

נבקש להסיר את הדרישה לניהול קופה / מערכת גביה 
 בנפרד ממערכת הגביה העירונית. 

במקרה של רשות עירונית הפתרון הנכון הינו גביה 
 באמצעות ממשק למערכת הגביה. 

 
במידה ונדרש מודול ניהול קופה נבקש להוסיף סעיף תמחור 

 נפרד. 

 

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

סעיף 
184-194 

37.  

 נדחה
 
 

וכל חומרה  נבקש לשנות את הסעיף באופן שרכישת הערכות
תבוצע ע"י העירייה.  אחרת   

ניתן ליישם את המערכת לפיקוח מהשטח בכל מכשיר 
אנדרואיד )טלפון / טאבלט( וישנה שונות גדולה בין 

 המכשירים האפשריים וטווח המחירים האופציונאלי. 

 

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

סעיף 
214-219 

38.  
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בוצע פיילוט ,  –הפרויקט נמצא בביצוע 
 נשלחה מנה ראשונה לסריקה, הספק המבצע 

ITTI    

נבקש לדעת האם בוצע בעירייה פרויקט סריקת ארכיון 
 הנדסי והאם המידע קושר למערכת ניהול ועדה הנוכחית ? 

 

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

232סעיף   

 

39.  

 נדחה
לאגף ההנדסה הסכמים עם ספקים 

אלה מהות הסעיפים –הקשורים אליו   

נבקש להסיר דרישות אלו, דרישות אלו אינן נוגעות 
 למערכות ההנדסיות.

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

סעיף 
260-263 

40.  

נבקש להסיר את הדרישה לביצוע גיבויים למידע הקיים  נדחה
בשרתי העירייה וכי הספק יהיה אחראי לביצוע גיבויים 

 למידע הנמצא בשרתיו בלבד. 

נפרד.   אופציונאלילחילופין נבקש להוסיף סעיף תמחור   
 

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

סעיף 
339-341  

41.  

משפט מהמכרז.נבקש להסיר דרישה לממשק למערכת בתי  נדחה נספח  -ג 
מערכות 
 הנדסיות

סעיף 
286-392 

42.  

 MS-SQLנבקש כי יהיה ניתן לבצע שימוש בבסיס הנתונים  נדחה
 הקיים כיום ברשות. 

נפרד. אופציונאלי לחילופין נבקש להוסיף סעיף תמחור   
 

נספח  -ג
מערכות 
 הנדסיות

455סעיף   

43.  

  –נבקש כי תצורת המערכת תוגדר באופן הבא  נדחה
מערכות תפעוליות המשמשות את הוועדה יותקנו בשרתי 

 העירייה 
ומערכות המיועדות לשימוש חיצוני כגון האתר ההנדסי 

. יותקנו בשרתי הספק והוא יהיה אחראי לתחזוקתם  
 

  .44 כללי 

נבקש לוודא כי עלות רכישת החתימות הדיגיטליות ותוכנת  מאשרים
חיתום תחול על הרשות והספק יאפשר ביצוע חיתום 

 באמצעות המערכת. 
 

במידה ונדרשת אספקת חתימה דיגיטלית נבקש להוסיף 
 סעיף תמחור נפרד. 

 

  .45 כללי 
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 נדחה

 

 

 

 נדחה

 כי הכשרה תבוצע על  נבקש להסיר את הדרישה
חשבון הספק ולשנותה כך שהכשרה תשולם עפ"י 

שעות עבודה בפועל כמקובל בביצוע הכשרות 
 לעובדים . 

  נבקש להבהיר מהי הכוונה של יכולת העירייה
להמיר כל תפקיד בתפקיד אחר, לשנות את הגדרת 
התפקיד ואת נהלי העסקה. פסקה זו אינה ברורה. 
האם המשמעות היא החלפת עובדי הספק לביצוע 
השירותים? בכל מקרה, נבקש כי כל המרה ושינוי 

יום לפחות  30כאמור תהיה במתן התראה של 
על מנת שיוכל להיערך בהתאם.  בכתב לספק,

בנוסף, נבקש כי העירייה תפעל בסבירות ביחס 
 לביצוע ההמרות/השינויים כאמור בפסקה זו. 

 

 -ו' 
אספקת 

מנהלים , 
מנהלי 

פרויקטים 
, מומחי 
יישום , 

אנשי 
תשתיות 

. ועוד  

 

46.  

תצהיר בדבר אי הרשעה וקיום חוקי מגן – 12נספח א'   

יחול בקשר לבעל עניין במציע שכן  נבקש כי התצהיר לא נדחה. 
המציע הינו חברה ציבורית ואין לו אינפורמציה לגבי כל 

 בעל עניין בו.

בתצהיר זה. 2האמור רלוונטי גם לסעיף   

1 47.  

  דרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנה –נספח ג'  

מצורף למסמכי המכרז נוהל אבטחת מידע 
נה תנחה ישתשל משרד הפנים במידה ו

 העירייה את הזוכה לפעול בהתאם

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "כפי שתנחה אותו העירייה 
לפעול לשם יישום חוקים ותקנות אלו", מאחר שהחוק 

קובע שורה ארוכה של התחייבויות ודרישות, על העירייה 
להנחות את הספק כיצד לפעול באשר למידע ולמאגרי 

 המידע שלה.

1.1 48.  

 כללי 

עקב סמיכות מועד שאלות ההבהרה למועד הגשת המכרז  נדחה
ועל מנת שנוכל להגיש מענה מיטבי לדרישות המכרז, נבקש 

ימי עבודה ממועד  14לדחות את מועד ההגשה כך שיהיו 
 קבלת תשובות ההבהרה

  .49 כללי 
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 מענה לשאלות אוטומציה וקומפלוט

  שאלה סעיף עמ' מס'

א' 1 2  .1 בהמלצות ובאישורים יהיו נבקש לוודא כי  

כתובות המערכות המצוינות תחת 

סעיף  4עמודת "מערכות" בטבלה בעמ' 

ד', בהתאם לפרק בו מגישים הצעה. 2  

 מאשרים

טז' 2 4  .2  6נבקש כי הסעיף ישונה בהתאם לסעיף  

, כך שאם הספק לא הספיק 7בעמ' 

לספק את המסמכים הנדרשים תוך פרק 

הזמן הקבוע בסעיף, העירייה תהא 

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית.

 מאשרים

א' 3 4  .3 כי רק חוברת המקור תיחתם על בקש נ 

ידי המציע בחתימת ידו, ואילו החוברת 

 השנייה תהיה עותק של הראשונה.

 מאשרים

ב' 3 4  .4 נבקש הבהרתכם היכן מופיע הסכום  

המינימאלי המצוין בשורה השנייה 

 בסעיף.

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

להגיש כהצעת המציע במקום 

 המקורי.

ד' 3 4  .5 נבקש להסיר מקבוצה א' את הפתרון  

לניהול מסמכים לכל משתמשי הרשות 

 ולהוסיפו כקבוצה נוספת נפרדת.

מדובר בפתרון עצמאי ונפרד ללא קשר 

למערכות התפעוליות המופיעות 

ח' בכלל, ולמערכות -בקבוצות א'

 המופיעות בקבוצה א' בפרט. 

למעשה פרק זה יכול היה להופיע בכל 

ח', ולא ברור מדוע -אחד מהקבוצות א'

 הוא מופיע דווקא בפרק א'. 

יתירה מזו, לאור העובדה כי מדובר 

בפתרון כלל רשותי, הוא חייב להופיע 

כקבוצה עצמאית מחייבת את כל אחת 

ח'.-מקבוצת המערכות א'  

בקשתנו זו נתמכת גם בנספח איכות 

פתרון  7מס'  231מ' ההצעה כאשר בע

 60לניהול המסמכים מקבל את מלוא 

נקודות האיכות, ולא מתווסף לניקוד 

 המערכות בקבוצה א'.

 נדחה
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  שאלה סעיף עמ' מס'

ד' 3 4  .6 ח' עומדות באופן -המערכות בסעיפים ו' 

עצמאי, יש להן מחיר נפרד והן אינן חלק 

מנספח המשנה בו מופיעות הדרישות 

.10שלהן בנספח א'   

לוודא כי ניתן להגיש לאור זאת, נבקש 

את נספח משנה ג' ללא מערכת לשכה 

משפטית ולהיפך, ואת נספח משנה א' 

ללא מע' רישוי עסקים ושילוט ו/או 

 תביעות ביטוח, ולהיפך.

להגיש מערכות אלה בנפרד אכן ניתן  

ג' 5 7  .7 נבקש כי הדרישה להצגת פוליסות  

 תוסרביטוח )המהוות מסמך עסקי( 

חב' והספק הזוכה יידרש להצגת אישור 

.הביטוח על קיום הביטוחים בלבד  

 הבקשה מתקבלת.

 טבלאות 8-12  .8

8-15 

נבקש שטופס הצעת המחיר יותאם 

למקובל ברוב המוחלט של המכרזים 

בשוק, וכשם שקיים מחיר מקסימלי 

להצעה, נבקש כי יינתן גם מחיר 

 מינימלי. 

חדירה על מנת להימנע ממחירי זאת 

אשר יעמידו בספק את יכולת  יםירפנטו

המציעים לעמוד בהצעתם ובטיב 

 המוצרים והשירותים שיספקו. 

בקביעת מחיר מינימום יוכל ציון האיכות 

לבוא לידי ביטוי בתחשיב הכללי בבחירת 

 הספק הזוכה.

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

 להגיש כהצעת המציע במקום המקורי

 1סידורי  8  .9

8בטבלה   

נבקש להעלות את המחיר המירבי באופן 

משמעותי כך שיותאם למחירי השוק 

 ולתכולה הנדרשת.

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

 להגיש כהצעת המציע במקום המקורי

 2סידורי  8  .10

8בטבלה   

נבקש לקבל את מספר המשתמשים 

 במערכת ניהול המסמכים.

 

תחנות עבודה  300בעירייה כ 

ברישיון לאתר.ומשתמשים והמדובר   

 2 סידורי 8  .11

8בטבלה   

כי מערכת ניהול המסמכים  דרישתכם

לא על שרתי העירייה  תהיה מותקנת

עומדת בקנה אחד עם פתרון מערכות 

 המידע אשר יכול להיות מותקן בענן.

 נדחה
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  שאלה סעיף עמ' מס'

משכך, נבקשכם כי הפתרון לניהול 

מסמכים לכל משתמשי הרשות, שאינו 

בהכרח קשור למסמכים של המערכת 

התפעולית, יעמוד כקבוצה נפרדת 

ועצמאית כשם שעומדות מערכות רבות 

ד'.3בסעיף  4בעמ'   

בקבוצה זו )קבוצה א'( נבקש כי יסופק 

פתרון למסמכים המקושרים למערכת 

המידע התפעולית, ובאותה סביבה 

 הטכנולוגית בה היא מסופקת.

בקשתנו זו נתמכת גם בנספח איכות 

פתרון  7מס'  231ההצעה כאשר בעמ' 

 60לניהול המסמכים מקבל את מלוא 

נקודות האיכות, ולא מתווסף לניקוד 

 המערכות בקבוצה א'.

 2סידורי  8  .12

8בטבלה   

לאור העובדה שנדרשת מערכת ניהול 

מסמכים לכל משתמשי הרשות ולא רק 

שיוך מסמכים למערכת התפעולית, 

המחיר נמוך באופן קיצוני. לפיכך נבקש 

.3 -להכפילו ב  

 נדחה

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

 להגיש כהצעת המציע במקום המקורי

 6 סידורי 8  .13

8בטבלה   

נבקש להעלות את המחיר המצוין 

, שכן מחיר זה נמוך 6בשורה 

  משמעותית ממחירי השוק.

 נדחה

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

להגיש כהצעת המציע במקום 

 המקורי

סידורי  9  .14

7+8 

9בטבלה   

נמוכים  8 -ו 7המחירים בשורות 

ממחירי השוק. נבקש להעלותם 

.20%בלפחות   

 נדחה

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

להגיש כהצעת המציע במקום 

 המקורי

11טבלה  11  .15 למערכת נבקש להעלות את המחיר  

לניהול כספי של בתי הספר בלפחות 

, שכן מחיר זה נמוך ממחירי 20%

 השוק.

 נדחה

אותו יש  –מתוקן  3ראה  מסמך א'

להגיש כהצעת המציע במקום 

 המקורי

נבקש כי המילים "לשביעות רצונו של   7.13 21  .16

המנהל" ימחקו, ויתוסף "כמפורט 

במסמכי המכרז" שכן שביעות רצון 

בשאלות  6ראה מענה לשאלה 

 טלדור
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  שאלה סעיף עמ' מס'

 הינה סובייקטיבית ולא ניתנת למדידה. 

ההתחייבות לשיפוי נבקש לסיג את  9.2 21  .17

 למקרים בהם:

נקבעה  אחריות הספק בפס"ד  .א

 חלוט שלא עוכב ביצועו

לספק ניתנה הודעה בכתב  .ב

 ואפשרות להתגונן  מפניה.

לא הושגה פשרה ללא הסכמת  .א

 הספק בכתב

השיפויים ככול ויקבעו יהיו לנזקים  .ג

 ישירים ומוכחים בלבד.

גובה השיפוי לא יעלה על סך  .ד

 בפועל.התמורה ששולמה לספק 

 

 נדחה .א

 .מתקבלת הבקשה .ב

 .נדחית הבקשה .ג

 .נדחית הבקשה .ד

 .נדחית הבקשה .ה

18.  22 9.9 

10.2 

נבקש כי התחייבות הספק תחול על 

המפורטות במסמכי המכרז  המערכות

התחייבויות  וכי במועד ההגשה בלבד,

מכול סוג כתוצאה מהתקנות עתידיות 

 שיותקנו במחשבי העירייה יוסרו.  

לא סביר שהספק יידרש להתחייב על  

שירותים שהיקפם ומהותם אינו ידוע 

.ואינו מוגבל  

 נדחה

לאור העובדה כי תקופת ההתקשרות  15 24  .19

של המכרז כולל הארכות הינה ממושכת, 

נבקש כי התמורה תהיה מוצמדת למדד 

 המחירים לצרכן.

 נדחה

השקעת הספק היא בעיקר בתקופות 

מכן  יש ההסבה וההתקנה , לאחר 

 ירידה בהוצאות הספק

נבקש כי התשלום יבוצע בהתאם  19 24  .20

להוראות חוק מוסר תשלומים ממועד 

 הגשת החשבון ע"י הספק.

. מועד התשלום יהא בהתאם מאשרים

להוראות חוק מוסר תשלומים 

.2017לספקים התשע"ז   

נבקש כי במקרה של חילוקי דעות יקבע   20 24  .21

לבחינות חילוקי גורם מקצועי מוסכם 

 הדעות.

בשאלות  19ראה מענה לשאלה 

 טלדור.

שורה  31  .22

 ראשונה

 30,000נבקש כי סכום הערבות המצוין )

במסמך  כנדרש₪  5,000יעודכן ל ₪( 

.5בעמ'  ח'3, ובסעיף 4א'  

 מאשרים

 מאשריםי ההצהרה תחתם ע"י העובדים נבקש כפסקה  35  .23
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  שאלה סעיף עמ' מס'

מתחת 

 לכותרת

בפרוייקט הרלוונטים והמיועדים לעסוק 

 של הספק הזוכה בלבד.

בשלב ההצעה נבקש כי ההצהרה 

תחתם ע"י מורשה חתימה של הספק 

ולא ע"י כלל רשימת התפקידים 

המפורטת )יו"ר דירקטוריון, חשב, 

  סמנכ"לים...(.

24.  128-

153 

נבקש כי עמודת "סעיף חובה" תוסר  .א 

והמענה יהיה זהה למענה של יתר 

 קבוצת המערכות.

לבטל את סעיפי ה"הרחבה" נבקש  .ב

, וכי המענה יהיה 39כדוגמת סעיף 

זהה למענה של יתר קבוצת 

המערכות. יתר על כן, לא ברור מה 

-40ניתן להרחיב במענה לסעיפים 

 .75 -ו 44

 לשני הסעיפים –נדחה 

נבקש להסיר את התחייבות הספק  3 156  .25
להעביר את מבנה טבלאות הנתונים 

בסוד מסחרי במסד הנתונים שכן מדובר 
 ובזכויות הקניין של הספק.

יתירה מכך, מתן האפשרות להתקשר 
עם מפתחים לכתיבת אפליקציות 

עצמאיות פוגעות בזכויות הקניין של 
 הספק וביתרונותיו.

 נדחה

הטמעת נתונים  נבקש להבהיר כי, 8 156  .26
שמקורם בספקים חיצונים תיבחן לגופו 

 של מקרה.

ע"י הטמעת נתונים במערכת תעשה 
העירייה ו/או ע"י עובד מטעם הזוכה 

שהעירייה תחליט לשכור מהספק 
בהתאם לתנאי המכרז.. במידה 

ומדובר בפרויקט גדול העירייה תבקש 
הצעות מחיר ותפעל על פי שיקול 

 דעתה בבחירת מבצע העבודה.

שכבות של תצלומי אויר, שכבות עדכון  9 156  .27
של סקרי מסעות, כבישים וכד' הינם 

של מידע חלק מעדכון שכבות שוטף 
. לפיכך, וכמקובל -GIS במערכת ה

בתחום נבקש כי תיוסף שורת תמחור 
שכבת נפרדת לכל סוג של עדכון כגון: 

 וכד'. אורתופוטו, מידע

לעיל בשאלות  26ראה מענה לשאלה 
 אוטומציה וקומפלוט.

אספקת  227  .28

 עובדים

הינה תקורה  5%תקורה של  - 14שורה 

נמוכה מהמקובל בשוק, לפיכך נבקש כי 

 לפחות העירייה תשלם לספק תקורה של

אחוז. 8אחוז התקורה הועלה ל   
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  שאלה סעיף עמ' מס'

על עלות המעסיק של העובד. 12%  

היעדר  228  .29

יחסי 

עובד 

 מעביד

נבקשכם להסיר את  – 16-17שורות 

 24הדרישה להחלפת עובדים תוך 

 שעות שכן:

לא הגיוני לצפות מן הספק כי יעמיד  .א

בכל עת "עובדים רזרביים" המצויים 

בכוננות להחליף כל עובד הנעדר 

מעבודתו לכל תקופת זמן, ובוודאי 

שלא מצויים עובדים מחליפים כאלה 

המכירים את הפעילות הייחודית של 

 לעירייה.השירותים 

העמדת מחליפים כנדרש מחייבת  .ב

את הספק בתשלום כפול הן לעובד 

הקבוע והן למחליף ואינו יכול לבוא 

 בכפיפה עם התקורה המפורטת.

לנוכח הבעייתיות היישומית בדרישה, 

חוסר ההגיון הכלכלי והעלות הבלתי 

סבירה המוטלת על הספק, קיים חשש 

ממשי שמציעים שיגישו הצעתם למכרז 

עמדו בפועל בדרישה זו למרות לא י

שיתנו הסכמתם לכך במענה ו/או יספקו 

 את השירותים ברמה נמוכה.

לפיכך, נבקש כי הצבת עובדים חלופיים 

תידרש רק במקרה של היעדרות עובד 

 30מתוכננת מראש במקרה של מעל 

ימים. חובה זו לא תחול במקרה של 

חופשות ו/או היעדרויות אחרות 

יה ו/או מגיעות המתואמות עם העירי

 לאנשי הצוות עפ"י חוק.

 

לחלופין, נבקש כי העירייה תישא 

בעלויות הצבת העובדים החליפיים 

 בתקופת ההיעדרות.

 נדחה

עובד תהיה העסקת ההפסקת 

שלושה ימי מחליף ימצא תוך  , מיידית

ו/או ינכו ימי ההעדרות משכרו  עבודה

 ואת על פי החלטת העירייה בלבד.

 

בטבלה 4 231  .30 נקודות(  3) 6לאחר ניכוי סעיף להבנתנו,  

 57 -את המערכות ההנדסיות ביש לנקד 

נקודות. סך הניקוד לא מגיע למספר זה. 

ראה הערות העירייה לתיקון הניקוד 

 של המערכות ההנדסיות.
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  שאלה סעיף עמ' מס'

תפלגות הניקוד.נבקש הבהרתכם ואת ה  

31.  231 8+9 

 בטבלה

 שילוטומערכת  רישוי עסקיםמערכת 

להבנתנו ', ולכן והינן חלק מקבוצה 

נקודות  60 -אמורות להיות מנוקדות ב

 ביחד. נבקש הבהרתכם.

אכן הן באותה קבוצה אך הניקוד לכל 

 אחת מהן ינתן בנפרד.

נבקש כי מס' ושם המכרז המופיע   3  234  .32

 בסעיף יתוקן.

 מאשרים תיקון.

 

 

 מענה לשאלות מלם שכר

  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

מסמך   .1

2א'  

א'1 לאור מהות השירותים המבוקשים  2 

במסגרת מכרז זה, נבקש להגדיר 

את גודל הרשויות המקומיות 

בהתאם לכמות העובדים המועסקים 

בהן, במקום כמות התושבים 

רשויות מקומיות  2שבתחומן )לדוג': 

עובדים,  200המעסיקות לפחות 

אחת כאשר מתוכן לפחות עירייה 

עובדים(. 450מעסיקה מעל   

 אין שינוי בתנאי הסף

מסמך   .2

2א'  

לאור ההיערכות הנדרשת מהספק  5 4

במקרים של הפסקת ההתקשרות, 

נבקש להאריך את תקופת ההודעה 

ימים. 90המוקדמת לפרק זמן של   

 מאשרים

מסמך   .3

6א'  

 חוזה

נבקש הבהרה לגבי שדרוגים ועדכוני  19 5.7

גרסאות, כי ככל שמדובר בשדרוגים 

אשר תפקידם לתקן תקלות 

במערכת אך אינם מוסיפים לה 

פונקציונאליות חדשה, תבוצע 

התקנתם ללא תמורה, אולם 

הטמעת שדרוגים אשר מוסיפים 

פונקציונאליות חדשה למערכות, 

תבוצע בעד תמורה על פי הזמנה 

את לאור כמות שעות של העירייה )וז

 נדחה
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

העבודה הכרוכה בהטמעה של 

 שדרוג שכזה(.

מסמך   .4

6א'  

 חוזה

7.3 

+ 

9.2 

20 

+ 

21 

נבקש להבהיר כי שיפוי יעשה על פי 

( 1פס"ד חלוט ובכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו 

לספק מיד עם קבלתם אצל העירייה; 

( תינתן לספק אפשרות לנהל את 2)

עצמו )בין היתר על ידי  קו ההגנה של

( לא 3מינוי יועץ משפטי מטעמו(; )

ייחתם על ידי העירייה כל הסכם 

פשרה עם התובע, ללא הסכמת 

 הספק בכתב ומראש.

לחב'  17ראו מענה לשאלה 

 לאוטומציה וקומפלוט

מסמך   .5

6א'  

 חוזה

7.13 

+ 

11.6 

+ 

58 

21 

+ 

23 

+ 

28 

-נבקש למחוק את ההתייחסות ל

היות ומדובר במונח "שביעות רצון", 

סובייקטיבי ואמורפי שאיננו מדיד, 

ולהחליפו במילים: "בהתאם 

להתחייבויות הספק על פי הסכם 

 זה".

בשאלות  6ראה מענה לשאלה  

 טלדור

מסמך   .6

6א'  

 חוזה

נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק  21 9.2

 תהיה על פי דין. 

כמו כן, נבקש להחריג את אחריותו 

הנובע  של הספק ביחס לנזק

ממעשה או מחדל של העירייה ו/או 

צד שלישי ו/או נזק הנובע ממעשה 

 אשר אינו בשליטת הספק.

לשאלות חב'  14ראו מענה לס' 

 טלדור

מסמך   .7

6א'  

 חוזה

נבקש להחריג את אחריותו של  22 10.4

הספק ביחס לנזק הנובע ממעשה או 

מחדל של העירייה ו/או צד שלישי 

אינו  ו/או נזק הנובע ממעשה אשר

 בשליטת הספק.

 נדחה

מסמך   .8

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי אספקת מערכות  22 11.1

השכר תהיה בתצורת לשכת שירות 

ממרכז המחשוב של הספק. 

בהתאם, נבקש למחוק את החלופה 

 מאשרים
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

המאפשרת התקנה באתר הלקוח, 

שכן היא אינה רלוונטית למערכות 

 אלו.

מסמך   .9

6א'  

 חוזה

להבהיר כי תמיכה מעבר נבקש  23 11.5

לשעות העבודה הרגילות, תינתן 

 במקרים של תקלות משביתות.

 נדחה

מסמך   .10

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי התחייבות הספק  23 11.6

ימים  30להיערכות לעבודה בתוך 

הינה ביחס למכלול השכר, כאשר 

מועד הפעלת המערכת אם בין 

הצדדים על פי תכנית העבודה ו/או 

בשכר ינואר. על פי הנהוג  

 מאשרים

מסמך   .11

6א'  

 חוזה

נבקש כי זמינות מוקד השירות תהיה  23 12.1

בשעות העבודה המקובלות, קרי 

 – 08:00ה' בין השעות  -בימים א' 

וכי ימחק חלון השירות בימי  18:00

 שישי וערבי חג.

לחלופין, נבקש כי מוקד שירות עבור 

ימי שישי וערבי חג יתייחס רק 

בגין תקלות קריטיות  לקריאות שירות

 וחמורות.

בשאלות  18ראה מענה לשאלה 

 טלדור.

מסמך   .12

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי אחריות הספק  23 12.3

לתיקון תקלות, מכל סוג שהוא, לא 

( אחריות לתיקון תקלות 1תכלול: )

אשר נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל 

העירייה ו/או מי מטעמה ו/או צד 

שלישי כלשהו אשר נעשו בניגוד 

( אחריות, 2להוראות הספק; )

במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים 

ו/או מי  שיעשו על ידי העירייה

מטעמה במערכת ו/או שלא 

( אחריות 3באמצעות הספק; )

לתיקון תקלות אשר נגרמו עקב 

 מעשה אשר איננו בשליטת הספק.

 נדחה
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

מסמך   .13

6א'  

 חוזה

21 24-

25 

נבקש להפחית את הקנסות 

המפורטים בסעיף זה שכן אנו 

סבורים כי לרשות העירייה עומדים 

סעדים רבים ומספקים מעל ומעבר 

זה, ואין צורך בקנסות הנ"ל.בהסכם   

 נדחה

מסמך   .14

6א'  

 חוזה

21 24-

25 

נבקש להחריג מקרים בהם הפיגור 

ו/או ההפרה בגינה יוטל הקנס 

נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של 

העירייה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' 

כלשהו או עקב מעשה שאינו 

 בשליטת הספק.

 נדחה

מסמך   .15

6א'  

 חוזה

21 24-

25 

בכל מקרה סך נבקש לקבוע כי 

הפיצויים המוסכמים במכרז זה לא 

מסך  5%יעלה על סכום מצטבר של 

התמורה אשר תשולם לספק הזוכה 

 בגין מכרז זה.

 נדחה

מסמך   .16

6א'  

 חוזה

21 24-

25 

נבקש להבהיר כי קיזוז יבוצע בכפוף 

 14למתן הודעה בכתב לספק של 

יום מראש ומתן הזדמנות להשמיע 

לקזז טענותיו, כאשר יהיה ניתן 

סכומים בגין נזקים קצובים שהוכחו 

 בלבד.

 נדחה

 

מסמך   .17

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות  26 22

יבוצע בכפוף למתן הודעה בכתב 

יום מראש ומתן  14לספק של 

הזדמנות להשמיע טענותיו, כאשר 

יהיה ניתן לחלט סכומים בגין נזקים 

 קצובים שהוכחו בלבד.

בשאלות  16ראה מענה לשאלה 

 מלם שכר

מסמך   .18

6א'  

 חוזה

23 

+ 

24 

נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק  26

 תהיה על פי הדין.

 הבקשה מתקבלת. – 23סעיף 

 הבקשה נדחית. – 24סעיף 
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

מסמך   .19

6א'  

 חוזה

23 

+ 

24 

על מנת למנוע מצב בו הסיכון של  26

הספק במכרז זה עולה על הסיכוי 

מבחינתו, נבקש להגביל את תקרת 

אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד 

שייגרמו לעירייה ו/או למי מטעמה 

עקב מעשה או מחדל של הספק 

בקיום התחייבויותיו במסגרת 

השירותים, ולא תעלה בכל מקרה על 

סך התמורה ששולמה לו בפועל מכח 

החודשים אשר  12 -מכרז זה ב

קדמו למועד היווצרות עילת 

 התביעה.

בלבד ופטור  לעניין אחריות לנזק ישיר
 הבקשה נדחית.  –מנזק עקיף וכד' 

ניתן באופן מסחרי לקבוע סכום 
 לתקרת הגבלת אחריות .

הגבלת אחריות לכשעצמה מצמצמת 
את אחריותו על פי דין של הספק 

 באופן משמעותי. 

מצ"ב נוסח מוצע שיהיה מענה לכל 
שאלות ההבהרה בהן נתבקשה 

 הגבלת אחריות בסכום.

 .:27יתווסף סעיף 

 הגבלת אחריות  28

על אף האמור לעיל, אם  28.1
יחויב הספק לשאת באחריות 

או חבות כלפי העירייה 
בזיקה לחוזה זה, בגין נזקי 
אובדן הכנסות ו/או מניעת 
רווח, ו/או נזקים כספיים 

אשר אינם נובעים   אחרים,
מנזק פיזי תאונתי לגוף או 

"נזק כספי  -לרכוש , )להלן
 pure financialטהור" (, ) 

loss   )   תהיה אחריותו של
הספק  מוגבלת כך, שסך כל 

הפיצויים שיאלץ לשאת בהם 
בזיקה לחוזה זה לגבי נזק 
כספי טהור, לא תעלה על 

בסך   תקרה כוללת ומצטברת
ו/או לגובה  ₪  1,000,000

התמורה בין אם שולמה ובין 
 חודשים 18אם צפויה במהלך 

ו/או גבולות האחריות 
ליסות המפורטות באישור בפו

הגבוה מבניהם. )  –הביטוח 
"סכום הגבלת  להלן

 האחריות" (

  משךמת היה החוזה, חוזה 28.2
למתן שרות או לשירותים 

מתמשכים אחרים, יחול 
סכום הגבלת האחריות 

חודשים, אשר  12לתקופה בת 
תתחיל החל ממועד התחלת 

קבלת השירותים. לאחר תום 
החודשים יכונן סכום  12

 הגבלת האחריות מחדש. 

הגבלת האחריות כאמור לעיל  28.3
לא תחול על כל מעשה או 

ו/או תביעה שאירעו  מחדל 
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

 לן :כמפורט לה

נזקים לגוף ו/או נזקים  .א
 לרכוש.

נזקים שייגרמו על ידי  .ב
מעשה או מחדל טעות או 
השמטה שנעשו במתכוון 

ו/או בפזיזות ו/או 
ברשלנות רבתי על ידי 
 הספק ו/או מי מטעמו.

גניבה ו/או הפרת חובת  .ג
נאמנות על ידי הספק ו/או 

 מי מטעמו;

הפרת חובת סודיות ו/או  .ד
הפרת זכויות יוצרים ו/או 

פרת זכויות קניין רוחני ה
וכן הפרת פטנט, וסימני 

מסחר על ידי הספק ו/או 
 מי מטעמו.

תביעות המוגשות על ידי  .ה
שלישים כלשהם ,  צדדים 

כנגד העירייה ו/או כנגד 
הספק, לרבות הודעת צד 
שלישי של העירייה כנגד 

 הספק.

  

 

מסמך   .20

6א'  

 חוזה

23 

+ 

24 

נבקש להחריג את אחריותו של  26

ביחס לנזקים אשר נגרמו הספק 

עקב מעשה ו/או מחדל של העירייה 

ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או 

 עקב מעשה שאינו בשליטת הספק.

 הבקשה נדחית.

מסמך   .21

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי פיצוי ו/או שיפוי  26 25

יעשו על פי פס"ד חלוט ובכפוף לכך 

( מסמכי התביעה או הדרישה 1ש: )

יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן לספק אפשרות 2העירייה; )

לנהל את קו ההגנה של עצמו )בין 

היתר על ידי מינוי יועץ משפטי 

( לא ייחתם על ידי 3מטעמו(; )

כי פיצוי ו/או יצוין בסיפא של הסעיף 

( 1שיפוי יעשו בכפוף לכך ש: )

מסמכי התביעה או הדרישה יועברו 

( 2לספק עם קבלתם אצל העירייה; )

תינתן לספק אפשרות לנהל את קו 

ההגנה של עצמו )בין היתר על ידי 

 מינוי יועץ משפטי מטעמו(;
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

פשרה עם  העירייה כל הסכם

התובע, ללא הסכמת הספק בכתב 

 ומראש.

מך מס  .22

6א'  

 חוזה

על מנת שלא להטיל על הספק חובת  26 27

עריכת ביטוחים לתקופה בלתי 

סבירה, מבוקש כי במקום המילים: 

"כל עוד קיימת כלפיו אחריות שבדין" 

חודשים לאחר  36יבוא: "ועד לתום 

תום מתן השירותים לעניין ביטוח 

חבויות משולב )אחריות מקצועית 

 וחבות מוצר(".

המילים: "כל עוד קיימת כלפיו 

ימחקו ובמקומן אחריות שבדין" 

ירשם ולעניין אחריות מקצועית 

חודשים  36וחבות מוצר למשך 

 .לאחר תום מתן השירותים 

מסמך   .23

6א'  

 חוזה

נבקש למחוק סעיף זה אשר עלול  27 43

לפגוע בהתנהלותו העסקית של 

הספק ואשר אין בו כדי לפגוע 

 בעירייה.

 ראה לעיל. 

מסמך   .24

6א'  

 חוזה

נבקש להפחית את הפיצוי המוסכם  27 44

המפורט בסעיף זה שכן אנו סבורים 

כי לרשות העירייה עומדים סעדים 

רבים ומספקים מעל ומעבר בהסכם 

 זה, ואין צורך בפיצוי הנ"ל.

 נדחה

מסמך   .25

6א'  

 חוזה

נבקש להחריג מקרים בהם ההפרה  27 44

בגינה יוטל הפיצוי המוסכם נגרמה 

עקב מעשה ו/או מחדל של העירייה 

ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו או 

 עקב מעשה שאינו בשליטת הספק.

 נדחה

מסמך   .26

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי המשך מתן  27 48

השירותים כאמור בסעיף זה יעשה 

בכפוף לתשלום התמורה עד למועד 

 הסיום בפועל.

 מאשרים

מסמך   .27

6א'  

 חוזה

נבקש להבהיר כי קיזוז יבוצע בכפוף  28 57

 14למתן הודעה בכתב לספק של 

יום מראש ומתן הזדמנות להשמיע 

טענותיו, כאשר יהיה ניתן לקזז 

סכומים בגין נזקים קצובים שהוכחו 

 נדחה
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

 בלבד.

מסמך   .28

8א'  

מבוקש כי תצויין כתובת העירייה  33 לכבוד

 למשלוח דואר רשום

, יבנה 51שד' דואני   

מסמך   .29

8א'  

א'1 לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש  33 

 כי 

במקום : "לכיסוי אחריות ע"פ דין  .א

של הספקים ו/או עובדיו ו/או מי 

מטעמו" יבוא: "לכיסוי אחריות 

ע"פ דין של הספקים ו/או עובדיו 

ו/או אחריות הספק בגין מי 

 מטעמו......".

במקום המילים:  -1סעיף  .ב

"מכסה את אחריות" יבוא: 

 לשפות את"."מורחב 

 .מתקבלת הבקשה .א

 מתקבלת הבקשה .ב

מסמך   .30

8א'  

ב'1 במקום המילים: "מורחב לכלול"  33 

 יבוא: "מורחב לשפות"

 הבקשה נדחית.

מסמך   .31

8א'  

ג'1  מבוקש להבהיר כדלקמן: 33 

כי ניתן לערוך במשולב עם  .א

 ביטוח חבות מוצר.

כי לאחר המילים:  -1סעיף  .ב

"עיכוב או שיהוי" יתווסף: "עקב 

 ביטוח".מקרה 

במקום המילה:  – 3סעיף  .ג

 "מכסה" יבוא : "מורחב לשפות" 

במקום המילים: "בגין ו/או  .ד

בקשר" יבוא: "בגין מעשה ו/או 

מחדל של הספקים בקשר עם 

 השירותים".

הבקשה מתקבלת כחלופה  .א

 נוספת.

 .מתקבלת הבקשה .ב

 .מתקבלת הבקשה .ג

 .נדחית הבקשה .ד

מסמך   .32

8א'  

"ו/או מבוקש כי לאחר המילים:  34 3

העירייה" יתווסף: "בהתאם להרחבי 

 השיפוי שלעיל.

 הבקשה מתקבלת.

מסמך   .33

8א'  

 מבוקש כי: 34 4

לאחר המילים:  -בסעיף ב .א

"אחריות צולבת יבוא: "למעט 

 מתקבלת הבקשה .א

 .מתקבלת הבקשה .ב

 כחלופה מתקבלת הבקשה .ג

 .נוספת
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

 בביטוח חבות מעבידים".

לאחר המילה: "לרעה"  -בסעיף ג .ב

 יבוא: "במשך תקופת הביטוח"

לאחר המילה:  -בסעיף ד .ג

"משולב עם "מקצועית" יבוא: 

 חבות מוצר".

בסעיף ד תיווסף סיפא: "אולם  .ד

אין באמור בכדי לגרוע מחובות 

המבוטח וזכויות המבטח על פי 

 דין".

 מתקבלת הבקשה .ד

מסמך   .34

9א'  

בהתאם למקובל, נבקש כי עובדי  35 כללי

ומנהלי הספק לא יידרשו לחתום על 

כתב סודיות ספציפי ונפרד ביחס 

לעירייה, ולהחליף דרישה זו 

בדרישה כי על הספק לחתום על 

כתב הסודיות ולוודא כי העובדים 

והמנהלים הנוגעים למתן השירותים 

חתומים על הצהרה לשמירת סודיות 

 מקבילה כלפי העירייה.

לחב'  2ראה מענה לשאלה מס' 

לחב' לאוטומציה 23 -מטרופולינט ו  

מסמך   .35

9א'  

בהתאם למקובל, נבקש לסייג את  35 כללי

( מידע 1) -חובת הסודיות ביחס ל

שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת 

המידע הסודי שלא מאת העירייה; 

( מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת 2)

הספק מגורמים אחרים וללא הפרת 

( מידע 3התחייבותו לסודיות; )

שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על 

די הקבלן ו/או כל מי מטעמו ושאינו י

מבוסס או כולל את המידע הסודי של 

( ידע 4העירייה בשום אופן שהוא; )

, מתודולוגיה, know-howמקצועי, 

רעיונות ושיטות עבודה שאינם 

( מידע המצוי 5ייחודיים לעירייה; )

 בנחלת הכלל.

 נדחה
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

נספח   .36

10א'  

 חלק ב'

1.3.6 

(17)  

במידה והספק נבקש להבהיר כי  129

הנוכחי יסרב לספק את הנתונים 

במדיה מגנטית, תתחייב העירייה 

לספק גישה מלאה למחולל הדו"חות 

על מנת לשלוף את כל הנתונים וכן 

תוודא כי הספק הנוכחי מאפשר 

גישה אל כל הנתונים הרלוונטיים 

 להסבה.

ככל שהספק הנוכחי מתכוון להערים 

קשיים בגישה אל הנתונים ו/או 

וון לגבות עלות על שליפתם, על מתכ

העירייה והספקים הנוספים לקבל 

מידע זה בטרם יגישו מענה למכרז. 

הדרישה להתחייבות כפי המופיעה 

 במכרז אינה סבירה ללא מידע זה.

 מאשרים

נספח   .37

10א'  

 חלק ב'

1.3.7 

(21)  

נבקש הבהרה לגבי תהליכים  129

שהספק מאפשר ללקוחות אחרים, 

בתהליכים אשר כי ככל שמדובר 

תפקידם לתקן תקלות במערכת אך 

אינם מוסיפים לה פונקציונאליות 

חדשה, תבוצע התקנתם ללא 

תמורה, אולם הטמעת תהליכים 

אשר מוסיפים פונקציונאליות חדשה 

למערכות, תבוצע בעד תמורה על פי 

הזמנה של העירייה )וזאת לאור 

כמות שעות העבודה הכרוכה 

(.בהטמעה של תהליכים כאלו  

 נדחה

נספח   .38

10א'  

 חלק ב'

1.3.15 

(74)  

נבקש לבטל סעיף זה שכן הדרישה  132

בסעיף נוגדת את כללי אבטחת 

המידע המחמירים של הספק ואת 

ההסמכות להן הוא מחויב. לא נוכל 

להגיש מענה עם דרישה להתחייבות 

 מעין זו.

הספק יתאר את יכולתיו והעירייה 

תשקול את התשובות ותעניק ניקוד 

 בהתאם.

נספח   .39

10א'  

1.3.19 

(93)  

על מנת למנוע מצב בו הסיכון של  133

הקבלן במכרז זה עולה על הסיכוי 

מבחינתו, נבקש לעדכן את דמי 

 1.5השימוש החודשיים לסכום של 

ש"ח לעובד 1 מאשרים  
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  פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

לעובד.₪  חלק ב'  

 

 מענה לשאלות אי פי אר

 שאלות אי.פי אר : כללי

מערכות בע"מ הינה ספק מוביל בשוק הרשויות המקומיות ומספקת את מערכות הליבה של   EPRחברת  .א

 רשויות בישראל. 70מעל 

לאיכות ההצעה בכל מערכת ומערכת. משמע העירייה אינה  60%של  משקלמעניק  נבנה כך שהוא המכרז .ב

וגדים: בין תמורה מבקשת איזון בין שני אינטרסים מנ יאמבקשת את ההצעה הזולה "בכל מחיר", אלא ה

 ביחס למחיר הוגן.  גבוהה )איכות(

פתרונות רלוונטיים בשוק. מכיוון שהשוק הינו "סגור" )סך  4ל 2בפועל ישנן )בכל אחת מהמערכות( בין  .ג

רשויות המקומיות במדינת ישראל עומד על מספר קבוע(, התחרות הינה פעמים רבות על נתח שוק ומצוי 

יגש למכרז עם מחיר נמוך ויפסיד כסף רק בשביל לזכות בלקוח, אחת היא מאוד לראות ספק ש"יתאבד" וי

אם הדבר כלכלי עבורו. על מנת להמחיש עד כמה השוק מתנהל כך, היו לאחרונה מקרים בהם הוצע 

לתקופה נקובה לפני שיתחיל חיוב ולו כדי שהרשויות  חינם אין כסף לרשויות להתקשר עם ספק מסוים 

 וחות של הספק המסוים הנ"ל.                                                      הנ"ל יעברו להיות לק

נסיבות אלו מהווים אמנם בעיה לספקים המתחרים, אבל גם לרשויות זו בעיה, מכיוון שאם אין מחיר 

מהקריטריון לבחירת ההצעה הזוכה הוא  100%מינימום שמוגדר לכל רכיב במכרז, המשמעות היא ש

ניתן להתרשם מדוגמאות היסטוריות מהשנים האחרונות. . המחיר  

גם קיומו של מנגנון שפוסל הצעות שציון האיכות שלהן מתחת לסף מסוים אינו יעיל לאור נסיוננו, כפי  .ד

שאנו רואים למעשה בשנים האחרונות. יכולה להעיד על כך עת"מ שהוגשה בשבוע שעבר על ידי אחד 

נט בע"מ נ' מועצה מקומית כפר תבור -מטרופולי 32855-02-19עת"מ ) המציעים במכרז דומה בכפר תבור

 (. ואח'

מהציון לטובת איכות  אמיתייםאחוזים  60המכרז: על מנת לתת דירוג הצעות אבקש לערוך שינוי במבנה  .ה

כמקובל לכל שורה בטבלת הצעת המחיר  אלימינימ סף מחירבהתאם למחירי השוק המערכת, ייקבע 

 עשרות דוגמאות מהשנים האחרונות(.)אשמח לצרף 

 בשאלות אוטומציה וקומפלוט  8ראה מענה לשאלה  תשובת העירייה :
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 תשובה השאלה סעיף עמוד מס"ד

תנאי  - 1סעיף  2 1

ההשתתפות במכרז, 

 ס"ק  א'

מציעים "בתנאי א' לתנאי הסף נכתב: 

,  2016בעלי ניסיון בכל אחת מהשנים 

ושרותי באספקת תוכנות  2018, 2012

בכל אחת מהמערכות אותן הוא  תמיכה

מציע במסגרת מכרז זה לשתי רשויות 

 לפחות מקומיות לפחות בארץ עם

חברת . "בתי אב בכל אחת 10,000 EPR 

מערכות מספקת שירותים לרשויות 

בסדר הגודל הנקוב ואף גדולות מכך. 

עם זאת, מכיוון ומדובר בתנאי סף 

יתי למכרז, מספר בתי אב הינו מדד בעי

שכן הוא לא בהיותו נתון שקשה לאמת, 

 מוגדר באופן ברור.

אבקש למחוק את המילים "לפחות 

בתי אב" , ובמקומם ייכתב  10,000

תושבים, לפי נתוני  50,000"לפחות 

הלמ"ס העדכניים כפי שפורסמו עד 

כמקובל במכרזים  יום הגשת המכרז"

 מקבילים.

 לחילופין:

יובהר באופן ברור מהו "בית אב",  .א

שכן אין פרסום רשמי שמוכר לנו 

ונוקב בנתון מדויק )כל הנכסים 

שהופקו בגינם חיובים בשנה 

האחרונה? נכס המשמש כעסק 

נחשב בית אב? נכס ריק נחשב בית 

 אב? משלמים בחינוך?(. 

ב. באם יש לצרף אסמכתה להוכחת 

 העמידה בתנאי זה, מהי האסמכתה?

תי אב לצורך עמידה בתנאי הסף לענין ב

הכוונה היא למספר הנכסים )מגורים 

 –ועסקים המחוייבים בארנונה. 

אסמכתא תינתן ע"י הרשות הרלוונטית 

 כאמור.
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הצעת המחיר, קבוצה  8 2

: כלל 1א' סעיף 

 המערכות

אנו מוצאים כי המחיר הנקוב לסעיף זה 

הינו רחוק מלשקף את מחירי השוק 

לרשות בסדר גודל של עיריית יבנה. 

נבקש שמחיר המינימום שיוגדר לרכיב 

₪.  22,000-זה לא יפחת מ  

בשאלות   8ראה מענה לשאלה 

 אוטומציה וקומפלוט

הצעת המחיר, קבוצה  8 3

: מערכת 2א' סעיף 

 לניהול מסמכים

לאחר בדיקת מחירי המערכת בהתחשב 

במספר המשתמשים, אבקש שמחיר 

המינימום למערכת זו לא יפחת מ-

3,600 .₪  

בשאלות   8ראה מענה לשאלה 

 אוטומציה וקומפלוט

לנספח איכות  7סעיף  229 4

 ההצעה

 60מערכת ניהול המסמכים קיבלה 

נקודות, ומשתמע מכך שהיא מדורגת 

כוונתכם: בפני עצמה. נא הבהירו את 

האם ניתן להגיש הצעה למערכת ניהול 

המסמכים בנפרד, או להגיש הצעה 

לקבוצה א' ללא מערכת לניהול 

מסמכים? )בדומה למערכת ניהול 

 תביעות ביטוח למשל(.

ככל שהתשובה שלילית, נא הבהירו: 

כמה נקודות מקבלת מערכת ניהול 

 60המסמכים בציון האיכות, מתוך 

עה לקבוצה א' הנקודות שמקבלת כל הצ

 במכרז )מערכות הליבה(? 

קיימות מספר מערכות המדורגות 

בנפרד למרות שהן חלק מקבוצה. וזאת 

על מנת שניתן יהיה להחריגן במידה 

 ואינן ראויות בעיני העירייה לצרכיה.

 

 

 

 הבהרות  העירייה:

 ניקוד המערכות הנדסיות .0

 10 מערכות מידע גיאוגרפיות מערכות הנדסיות 4

 5 מעקב תב"ע  

 10 ניהול ועדה מקומית  
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 5 יעודי קרקע  

 4 אגרות והטלים  

 4 הטלי השבחה  

אתר האינטרנט   
 ההנדסי

5 

 2 ניהול תמרורים  

 2 ניהול פרויקטים  

 10 התרשמות כוללת  

כולו 6סעיף     3 

 

 הבהרות -תנאי סף  .1
של מערכת הנוכחות , ניתן שהניסיון הנדרש למערכת זו יהיה של קבלן  ףלענין הניסיון הנדרש לצורך עמידה בתנאי הס

 המשנה המוצע.

עמידה בתנאי הסף לאספקת המערכת לבקרת מעסיקים  צורךעמידה בתנאי הסף , לא נדרש ניסיון קודם מהספק ל ענייןל

 וזאת עקב העובדה שהיא מערכת חדשה בשוק.
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 הצעת המציע
 מתוקן - 3מסמך א'

 
 11/2019מכרז פומבי מס' 

לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות: פיננסיות, גביה ואוכלוסין, שכר, משאבי אנוש ונוכחות, 
 הנדסה , רווחה ומערכות נלוות כפי שיפורטו להלן, לעיריית יבנה

 

 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז.  .1

 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .2

המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את 
 הצעתי. 

 
ללא תנאי לטובת  לבקשתי שניתנהלהבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית  .3

ש"ח. הערבות תהא בתוקף עד ליום  5,000בנוסח המצורף למסמכי המכרז  ע"ס העירייה 
ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. ידוע לי ואני מסכים כי עיריית יבנה   20197.17.

 חודשים נוספים.  3תהיה רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית ל 
 
 אני מצהיר בזאת כי:  .4

 
הנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות לפי הוראות  .א

 המכרז, החוזה ונספחיו. 
ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לספק את  .ב

 השירותים ולבצע העבודות נשוא המכרז.
וצאות, בין המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל הה ג.

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות לפי תנאי המכרז, 
 . לא כולל מע"מלרבות רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים וכל הוצאה אחרת 

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים  ד.
מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם אחרים.אם אזכה במכרז הנדון, הנני 

לכל תנאי המכרז והחוזה לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה ולפי הוראות 
 החוזה. 

אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן וזאת תוך שבעה ימי  .5
 עבודה מתאריך הודעתכם על זכייתי במכרז. 

 ו לעירייה כשהוא חתום כדין.לחתום על החוזה ולהחזיר .א
להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה   לקיום תנאי החוזה כנדרש במסמכי המכרז בהקף של  .ב

 אחוז מהקף ההתקשרות עמי + מע"מ.   10
 להמציא לכם את פוליסות הביטוח ואישור חב' הביטוח על קיום הביטוחים. .ג

 
לעיל כולן או  5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

מקצתן אאבד את זכותי לספק השירות נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את 
הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ולהתקשר עם ספק אחר 

 א הצעתי, הכל כמפורט במכרז. ו/או מציע אחר לביצוע העבודות נשו

כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה  
 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 
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ידוע לי כי ניתן להגיש הצעות מחיר לקבוצת מערכות אחת או יותר אך חובה להגיש הצעות  .6
המערכות באותה קבוצה. הצעת מחיר לחלק מהמערכות באותה קבוצה תפסול את  מחיר לכל

 הצעת המחיר לקבוצה כולה.
 
.        הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות, פיננסיות, גביה ואוכלוסין, 8

כפי  ומערכות נלוות תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט
 שמופיע בטבלה. )חובה להציע לכל המפורט בטבלה להלן.(

 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             

סיד
 ורי

קבוצה א. מערכות פיננסיות גביה ואוכלוסין   תאור 
 הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
לפני   בש"ח
 מע"מ

1 

דמי שימוש חודשיים עבור כל המערכות העבודות 
והשרותים הכלולים )מערכות פיננסים גביה ואוכלוסין 

כולל חינוך פורמאלי ולא פורמאלי המפורטות בקבוצה זו. 
 )למעט התוספות להלן(

1 22,500 18,000  

2 
דמי שימוש חודשיים במערכת לניהול מסמכים לכל 

המערכת המבוקשת בהתקנה על שרתי  – משתמשי הרשות
 העירייה בלבד.

1 4,500 3,600  

3 

דמי שימוש חודשיים במערכת מימד )מרשם האוכלוסין ( 
לניהול אוכלוסיית תושבי יבנה. המחיר כולל תוספת עבור 

כתובת לקטין ושימוש בכספת ואינו כולל עדכוני קבצים 
שוטפים )רבעוניים ו/או חודשיים שיחויבו בהתאם 

 לעלויות הספק לצד ג' וכנגד הצגת חשבונית(. 
תים -היה מימד של מלםבמידה והמערכת המוצעת ת

המחיר המוצע , יהיה צמוד באחוזים למחירי צד ג' של 
ספק המימד. )דהיינו במידה ומלם תים תעלה את המחיר 

 אחוז(. 10אחוז יעלה המחיר המוצע ב  10ב 

1 750 600  

4 

תוספת חודשית עבור כל ערכת עבודה למפקח   בגביה 
מתכלים, חבילת ובאכיפה   המחיר כולל מסופון, מדפסת, 

אחוז  10תקשורת, פנקסי דוחות, ביטוח ואחריות ו 
 מכשירים להחלפה)מינימום ערכה אחת(.

6 600 500  

5 
תוספת חודשית עבור כל ערכת מנהל )ערכת מפקח ללא 
מדפסת ופנקסי דוחות( בגביה     המחיר כולל מתכלים 

 וחבילת תקשורת.
2 350 300  
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6 

עבור העירייה  Mail Relay להפעלתדמי שימוש /שירות 
כולל תשלום עבור הדומיין  yavne.muni.il@ בסיומת

סינון הדואל הנכנס ע"י נדרש,   וסרטיפיקט ככל ש
למניעת דואל זבל, קבלת  שווה ערךאו  PineApp מוצר

מייל דיוג וכו'. כולל תפעול המוצר, כוונון ועידון לסינון 
 . מיטבי

-לסינכרון פריטים מלטלפונים  Push-Mail הפעלת
OutLook  מסוג מייל, משימות, אנשי קשר ופגישות

המתואר בסעיף זה הוא ללא הגבלת כמות לפחות. כל 
  מלאה. כולל תמיכהו המשתמשים 

1 1,250 1,000  

7 
דמי שימוש חודשיים עבור כל רישיון להתחברות מרחוק 

  VPN 4 50 40לשרתי הספק ו/או העירייה 

8 
מערכות הספק המותקנות מקומית על שרתי כל   תחזוקת

ל מסד  SYSTEM  ,DBA  העירייה כולל מתן שירותיו
    SQL הנתונים 

כלול  1
 במחיר

כלול 
 במחיר

כלול 
 במחיר

9 
במסמך עובדים בהתאם לנדרש ע"י העירייה וכמפורט 

ובסכום שיאושר ע"י העירייה לגבי כל עובד ועובד  10א'
 סכום משוער

לא 
 למילוי 

לא 
 למילוי 

 לא 
 למילוי

 לא
 למילוי 

 

 
 
.        הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות שכר, משאבי אנוש  נוכחות, 9

ובקרת מעסיקים תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי 
 שמופיע בטבלה.

 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             
 
 

סיד
 ורי

קבוצה ב' מערכות שכר, משאבי אנוש , נוכחות 
ובקרת מעסיקים                                             

 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

7 
עובד שיודפס לו תלוש שכר  מחיר חודשי  כנגד כל

  7.7 8.5 1,450 ממערכת השכר

8 
מחיר חודשי כנגד כל עובד שיפתח לו כרטיס 

  2 2.5 1,150 במערכת משאבי אנוש
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9 
מחיר חודשי כנגד כל עובד שידווח לו נוכחות 

  2.5 2.7 1,150 במערכת בנוכחות

10 
מחיר חודשי כנגד כל עובד שיבוקר במערכת בקרת 

  3.2 3.4 1,150 המעסיקים

12 

 דמי שימוש חודשיים באוגדן תנאי שירות
במידה ווהאוגדן המוצע יהיה של מרכז השלטון 
המקומי ,המחיר המוצע , יהיה צמוד באחוזים 
למחירי צד ג' של ספק האוגדן. )דהיינו במידה 

 10ומרכז השלטון המקומי  יעלה את המחיר ב 
 אחוז(. 10אחוז יעלה המחיר המוצע ב 

1 150 150  

11 
עובדים בהתאם לנדרש ע"י העירייה וכמפורט 

ובסכום שיאושר ע"י העירייה לגבי  10במסמך א'
 כל עובד ועובד סכום משוער

 לא 
 למילוי 

לא 
 למילוי 

 לא
 למילוי 

 לא
 למילוי 
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.       הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות ההנדסיות  תמורת דמי 10
 שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע בטבלה.

 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             
 

סיד
 ורי

 קבוצה ג' מערכות הנדסיות 
 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

12 
דמי שימוש חודשיים כנגד שימוש בכל המערכות 

למעט המערכות המפורטות בטבלה  ההנדסיות
 בשורות נפרדות.

1 6,500 5,500  

13 
( כולל  S.I.Gמערכת לניהול מידע גיאוגרפי )  

  2,800 3,500 1 מערכת לניהול תשתיות.

14 
 דמי שימוש במערכת לניהול פרויקטים

1 2,125 1,700  

15 
דמי שימוש חודשיים בכל ערכת מפקח בהנדסה 

  500 600 3 כולל חבילת תקשורת , פנקסי דוחות ומתכלים

16 
עובדים בהתאם לנדרש ע"י העירייה וכמפורט 

ובסכום שיאושר ע"י העירייה לגבי  10במסמך א'
 כל עובד ועובד סכום משוער

 לא 
 למילוי 

לא 
 למילוי 

 לא 
 מילויל

 לא
 למילוי 
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הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות לניהול כספי של בתי הספר         .11
 תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע בטבלה.

 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             
 

סיד
 ורי

קבוצה ד' מערכות לניהול כספי של בתי הספר 
 הפריטתאור 

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

17 

דמי שימוש חודשיים למערכת לניהול כספי של 
בתי ספר כולל מערכת לפיקוח על כלל המערכות 

בבתי הספר שתופעל מרחוק.)מחיר לבית ספר ללא 
 13למספר העמדות( כפי שמפורט בנספח אקשר 

 למסמכי המכרז.

11 220 190  

18 

תוספת חודשית למערכת כספית בבית הספר 
לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט 

ובבית הספר מחיר לבית ספר ללא קשר למספר 
למסמכי  13העמדות . כפי שמפורט בנספח א

 המכרז.

11 15 10  

 
ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות לניהול הרווחה  תמורת דמי .       הנני מציע 12

 שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע בטבלה.
 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             

 

סיד
 ורי

קבוצה ה' מערכות לניהול הרווחה                     
 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

19 

דמי שימוש חודשיים כנגד שימוש במערכות 
משתמשים לפחות . כאשר תוספת  45הרווחה ל 

אחוז לכמות הרישיונות תהיה ללא  20של עד 
 תמורה נוספת לספק.

1 4,950 3,000  
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הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכות לניהול רישוי עסקים         .13
ושילוט תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע 

 בטבלה.
 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             

 

סיד
 ורי

                רישוי עסקים ושילוט      –קבוצה ו' 
 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

  1,200 1,500 1 דמי שימוש חודשיים במערכת רישוי עסקים 20

  1,200 1,500 1 דמי שימוש חודשיים במערכת השילוט 21

22 

תוספת חודשית עבור כל ערכת עבודה למפקח 
בשילוט, ורישוי עסקים, המחיר כולל מסופון, 

מדפסת, מתכלים, חבילת תקשורת, פנקסי דוחות, 
אחוז מכשירים  10ביטוח ואחריות ו 

 להחלפה)מינימום ערכה אחת(.

6 600 500  

23 

תוספת חודשית עבור כל ערכת מנהל )ערכת מפקח 
ות( בשילוט ורישוי ללא מדפסת ופנקסי דוח

  300 350 2 עסקים, המחיר כולל מתכלים וחבילת תקשורת.

.       הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכת לניהול תביעות ביטוח  14
 תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע בטבלה.

 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             
 

סיד
 ורי

קבוצה ז' מערכת לניהול תביעות ביטוח           
 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

תביעות  דמי שימוש חודשיים עבור מערכת לניהול 24
  1,200 1,500 1 ביטוח
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הנני מציע ליתן לעיריית יבנה תוכנות ושרותי תמיכה למערכת לניהול לשכה משפטית  .15
עירונית  תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים, כמפורט במסמכי המכרז בפרוט כפי שמופיע 

 בטבלה.
 ללא מע"מ. –טבלת מחירים             

 

סיד
 ורי

לניהול לשכה משפטית עירונית           קבוצה ח' מערכת 
 תאור הפריט

כמות 
 משוערת

מחיר 
המרבי 
 ליחידה
בש"ח  

לפני 
 מע"מ

 

 מחיר 
 מינימאלי

ליחידה 
בש"ח  

 לפני מע"מ

 מחיר
מוצע 

 ליחדה
בש"ח  

 לפני מע"מ

דמי שימוש חודשיים עבור מערכת לניהול לשכה  25
  1,200 1,500 1 משפטית עירונית

 
 

ברור לי, כי בסכומים אלה יכללו כל העבודות, השירותים המערכות למען הסר ספק 
נספח חומרה ותפוקות המערכות הנדרשות וכן  –' 10והתמיכה כפי שמפורט במסמך א

נספח חומרה ותפוקות המערכות  10ההתחייבויות להשלים את התוכנה החסרה במסמך א'
 הנדרשות בטבלת תוכנה חסרה.

 המערכת, שהעירייה תבחר שלא להתקשר עמי בגינלמען הסר ספק ברור לי כי כל 
 יופחת המחיר בעדם מהסכום הכולל.

למען הסר ספק ברור לי כי פריט בטבלה, שהסכום המוצע על ידי, יהיה גבוה מהסכום המרבי 
 או נמוך מהמחיר המינימאלי יפסול את ההצעה כולה.

ים לכל המערכות למען הסר ספק במתן הצעתי לקבוצת מערכות חובה עלי להציע מחיר
 באותה קבוצה

 
 .11ובמסמך א' 2.    הנני מסכים כי הצעתי תשוקלל כמפורט במסמך א'16

       
 הנני מצהיר כי:  .17

 

 קראתי באופן יסודי והבנתי את כל פרטי המכרז לרבות החוזה ונספחיו.  א.
 

הנני מתחייב למלא אחר הוראות המכרז וכל נספחיו ואחר תנאי החוזה, אם תתקבל  ב.
 הצעתי. 

 
          שם המציע: 

          תיאורו:
 נא לפרט.  )אדם, חברה, שותפות או אחר( 

      /       ת.ז./ח.פ : 
          כתובת:

        טלפון:
      פקס:
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     תאריך:
             
 ח ת י מ ה          

 

 

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש

 כעו"ד/רו"ח של התאגיד_______________      

    מס'     

 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו     

 בפני ה"ה:     

 _______________, ת.ז. ____________ .1

 ______________, ת.ז. ____________  .2

  

 המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד      

 הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם לפי תעודות זהות     

 שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני.     

 

             

 דין-עורך    תאריך  
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