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  לכבוד

 10/2021 רוכשי מכרז

   תיק מכרז

  מייל /בפקס                      

 נ.,ג..א

 ממונה אבטחת מידע הגנת הפרטיות וסייבר 10/2021 מכרז הנדון: 

 1הודעת הבהרה מס' -יבנה

 

  להלן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו למכרז זה: 
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 /חלק עמוד 

 מסמך/נספח

 /פרק 

 סעיף

 מענה  שאלה 

עמוד   .1

8 

 7500נבקש להקטין את ערבות המכרז  ל 9 ערבות מכרז

 

  .₪ 10,000מכרז תוקטן ל ערבות 

ערבות  הסכם 47  .2

 ביצוע

  ₪ 30,000הביצוע תעמוד על ערבות  15,000הקטנת ערבות ביצוע  ל

 וי. ללא שינ

 לצורך הוכחת איכות 13 מסמך א' 11  .3

כמה שנים צריך לציין בניסיון בעבודות 

 נוספות, לכול גוף?

 האם ניתן להוכיח גם במצטבר?

והאם ניתן להוסיף את הגופים שצוינו 

 בטבלה לפירוט ניסיון לצורך איכות

 

 

ונבקש לכלול גם גופים ממשלתי/ותאגידי 

 מים

את  13ש לרשום במסמך א עמ' י

פירוט הניסיון לעמידה בתנאי הסף 

 וניקוד האיכות לפי תנאי המכרז. 

 

 

 

 

 

את הבקשה כי ניסיון מאשרים 

בגופים ממשלתיים/ תאגידי מים 

וניקוד סף תנאי –ייכלל בניסיון 

למכרז זה, והגם שמבחינת  איכות

ניקוד איכות שמורה לעירייה 

 נציג מטעמו/הזכות להעדיף מציע

בביצוע העבודות בעל ניסיון 

  הנדרשות ברשויות מקומיות.

כיצד אתם מעוניינים שנוכיח שביצענו  3.14 מסמך א 4  .4

 הדרכות

האם הנ"ל יעשה טלפונית או שנדרש לצרף 

 התכתבות בנושא?

 מהות ריש לצרף הסבר בדב

הדרכות מבוצעות הדרכות ואם 

 יתן לצרף דוגמאות. נ ,בכתב

בהמשך לשיחתנו, נבקש לבדוק אפשרות של      .5

נושא הערבות דחיית מועד ההגשה או החרגת 

יהיה קשה להשיג ערבות  מאחר ומול הבנק

 .בתוך שבוע

 

 

הגשת המכרז נדחית. מועד הבקשה 

 יעמוד על כנו. כאמור במכרז, 



 

 

3 
תנאי     .6

סף: 

סעיף 

3.1 

המציע הינו ע. מרשה/ חברה בע"מ בתחום  

שנים  5אבטחת המידע עם ניסיון לפחות של 

 באספקת השירותים.

מבחינת רשם  _______שאלתי: החברת 

החברות קיימת שנה וחצי, אך לצוות 

המקצועי ולאותו "ממונה אבטחת מידע 

 שנים. 15שנגיש" , ניסיון מעל 

ה" פעילה שנה האם זה שהחברה "כחבר

 וחצי, נופלת בתנאי הסף או לא?

 

 

 בעלי החברה ייחשב כניסיוןניסיון 

 לצורך הגשת הצעות למכרז, המציע

ל לעניין ניסיון הממונה "כנ

המציע ובלבד כי  לאבטחת מידע,

לפי תנאי  יוכח עמידה בתנאי הסף

המכרז לרבות לעניין הממונה 

 . לאבטחת מידע

 3: ישנם תלא הבנתי את סעיף הערבו     .7

 ₪  30Kו₪  10K  , ₪15Kסכומים: 

לא הבנתי האם צריך לתת שלוש ערבויות או 

 שזה סכום אחד שמחולק? תוכלי לראות:

a.  הזמנה להציע הצעות

 ₪  10Kבסעיף ג', על סך 

b.  על - 9.2סעיף  –ערבות מכרז

 ₪  15Kסך 

ערבות בנקאית  –ערבות ביצוע  – 3פח נס

 ₪ 30Kאוטונומית לקיום הסכם על סך 

 (הזמנה להציע הצעות) רזמכ תוערב

הערבות  .₪ 10,000- תעמוד על

תעמוד בתוקף עד וכולל יום 

תנאי הערבות יתר . 12.10.2021

   בתנאי המכרז.כאמור 

 30,000 -נהיה (הסכם)ע וציבבות ער

 כאמור בתנאי המכרז.  ₪

 

 

 

זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

 ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

 

  

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טובה שפירא אלטמן, עו"ד

  

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר    העתק:  

 מר דוד שטרית, מנכ"ל         

 גב' תמר קופר, גזברית      

         


