
 

  
              28/06/2021 

            לכבוד

 המציעים

 ג.א.נ.,

 ושירותים נלווים (GISממ"ג )ניהול ועדה, ייעודי קרקע ות ומערכלאספקת משולב מכרז  21/21מכרז פומבי מס' הנדון: 
 מועצה מקומית שוהם

 1מסמך הבהרות מס' 
 

 "( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון:המועצה)להלן: " מועצה מקומית שוהםלהלן המענה של 

 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

 הערה  .1

הסכם סיום התקשרות. כאמור הנספח יצורף כחלק מהסכם  -ראו כי נוסף בסיפא נספח ג' 
ימים מיום ההודעה  7המזמין. המציע הזוכה יידרש לחתום על הנספח לא יאוחר מההתקשרות מול 

 על הזכייה, אלא אם תקבע המועצה אחרת.

  כללי  .2

נבקש להעביר את הדרישה למערכת יעודי 
, מערכת יעודי קרקע קיימת GISקרקע לפרק ה 

 .GISכיום במועצה כחלק ממערכת ה 
 

בנוסף, רכיבי קליטת התכניות מתומחרים 
ואינם מופרדים  GISבפרק של מערכות ה 

 מבחינת קליטה גרפית וניתוח זכויות.
 
 

 הבקשה נדחית.

 כללי  .3

 1פרק 

סעיף 
3.4 

 3עמוד 

נבקש לקבוע מכסת הדרכות הכלולות במכרז 
וכי כל שעת הטמעה / הדרכה נוספת תתומחר 

 בנפרד.
עלויות שעות ההדרכה לא ניתן לספוג את כל 

 במחירי המערכת לניהול ועדה.
 

בתקופה של שלושה חודשים ראשונים 
הספק יפעיל מערך הדרכות פרונטלי 

ללוח הזמנים, במשרדי המועצה בהתאם 
לכמות המדרכים ושעות ההדרכה 

שתאושר על ידי המזמין. לאחר תקופה 
זו תינתן הדרכה/ הנחייה/ הסבר 

למשתמשים טלפונית. במידה והמזמין 
וספים במהלך ניידרש לסבבי הדרכה 

תקבע הדרכה בתשלום  ,תקופת השירות
מע"מ לשעת הדרכה ₪ +  120לפי 

 למדריך פרונטלי.

4.  

 כללי

הצהרת 
 המציע

סעיף 
6.4 

 5עמוד 

מסמך 
2 

סעיף 
11 

עמוד 
19 

מתעתדת לגשת למרכיב המערכת  חברתנו
לניהול ועדה בלבד, נבקש כי לא יהיה צורך 

להוכיח / להצהיר על ניסיון בהתאם לאמור 
)תנאי זה מתייחס למרכיב מערכת ה  6.4בסעיף 

GIS.) 
 

 הבקשה מקובלת.
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 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

 1פרק   .5

7.18 

 ב' -א

 7עמוד 

 נבקש כי 

לתשתיות המועצה התייחסות הספק  .א

תינתן ע"י הספק  שיוכרז כזוכה ולא 

 ע"י המציעים.

התייחסות המציעים תינתן למפרט  .ב

 הכלול במסמכי המכרז.

 הבקשה נדחית.

 1פרק   .6
.ג'  7.18

 7עמוד 
נבקש כי הספק הקיים לא יידרש למענה לסעיף 

 זה.
 הבקשה נדחית.

 1פרק   .7
7.20 
 7עמוד 

למענה לסעיף נבקש כי הספק הקיים לא יידרש 
 זה.

 הבקשה נדחית.

 1פרק   .8
8.1 
 7עמוד 

נבקש דחייה בת שבועיים לאור סמיכות 
המועדים בין קבלת תשובות ההבהרה למועד 

 ההגשה.

מקובל, המועד האחרון להגשת הצעות 
, 16:00בשעה  15/07/2021נדחה לתאריך 

 לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר מכן.

 1פרק   .9

12 
 9עמוד 

והיקף המכרז נבקש לקבל מועד  לאור מורכבות
   .נוסף לשאלות הבהרה

ת שאלות מקובל המועד האחרון להגש
 01/07/2021הבהרה נדחה לתאריך  

, לא יתקבלו שאלות שיוגשו 12:00בשעה 
 לאחר מכן.

 2מסמך   .10
עמוד  7

18 

לאור תקנות השבים המגבילות את הספק 

בבקשה לקבלת מידע בדבר היעדר רישום פלילי 

 ממנהליו, מורשה החתימה וכו'... 

נבקש כי יתוספו המילים "למיטב הידיעה" 
 .7בתחילת פסקה 

 הבקשה נדחית.

 5מסמך  .11
עמוד 

24 
נבקש כי, המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, 

 הזיקה.שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי 
הבקשה נדחית. לא ברורה הטענה לפיה 
 הספק אינו יודע מי הם בעלי הזיקה בו.

 7מסמך   .12

עמוד 
27 

לאור תקנות השבים המגבילות את הספק 

בבקשה לקבלת מידע בדבר היעדר רישום פלילי 

 ממנהליו, מורשה החתימה וכו'... 

נבקש כי יתוספו המילים "למיטב הידיעה" 
   3,4בתחילת הפסקאות 

 .9ראו מענה לעיל שאלה מס' 

13.  
 2פרק 

מפרט 
 טכני

2.3 

עמוד 
29 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף ולהפריד בין 
תצורת המערכת, כך שמערכת הממ"ג תותקן 

בענן הספק והמערכת לניהול נכסים תותקן 
בשרתי המועצה, בדומה למערכת לניהול ועדה 
המוגדרת להתקנה בשרתים מקומיים בסעיף 

2.4.1" 

מערכת/ מודול/ ספיח למערכת ואו כל 
כל שירות אחר הנכלל במכרז זה יסופק 

  .במסגרת ענן

14.  
 2פרק 

מפרט 
 טכני

 2פרק 

מצוין כי המערכת  2.3.3ו  2.3.1בסעיפים  .א
לניהול ועדה תוקן בשרתי המועצה וכי 

המועצה תעמיד לרשות הספק שרת 
 וירטואלי.

נציין כי המערכת לניהול ועדה תותקן  .א
 2.4.4בענן לפי האמור בסעיף 

יתייחסו  2.3.3 -ו 2.3.1והסעיפים 
 להתקנה בענן.
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 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

סעיפים 
ו  2.3.1

– 2.3.3 

עמוד 
29 

 

סעיף 
2.4.4 

עמוד 
30 

 

מצוין כי המערכת לניהול ועדה  2.4.4בסעיף 
 תותקן בענן.

 נבקש הבהרה לגבי נושא הענן.
 
במידה ונדרשת אספקת שירותי ענן יש  .ב

למחירי  בנוסףלתמחר אופציה זאת 
 המערכת.

 
נבקש להוסיף סעיף תמחור לאירוח בענן שלא  .ג

)שרת מערכת, שרת ₪   3,000  -יפחת מ 
רישיונות אופיס, גיבויים טרמינל , רישיונות, 

 ועוד(.
 
 לחילופין ניתן להפחית את העלות של הענן .ד

במידה והמועצה תספק קו תקשורת ₪  1,800ל 
 בין המועצה לחוות השרתים בה יאוחסן הענן.

תמחור להפעלה בענן יתומחר על ידי ה .ב
 הספק כדרישה עיקרית ולא כאופציה.

 הבקשה נדחית. .ג

 הספק .סימטרי 200למועצה קיים קו  .ד
 TUNNEL באמצעות  יוכל להתחבר

VPN  בין החווה שברשותו לבין
המועצה לטובת גישה של השרתים 

  מהספק.

 

15.  
 2פרק 

מפרט 
 טכני

2.3.2 

עמוד 
29 

סעיף זה מתייחס להפעלת מערכות בענן  נבקש להסיר דרישה זו .
הספק. אחריות הספק היא למערכות וכן 

לרישוי ולגיבוי הנתונים כנדרש  ,לחומרה
 במכרז.

יובהר כי המועצה לא תבצע גיבוי נתונים 
או כל פעולה אחרת ואחריות זו היא 

 בלעדית של הספק.

16.  
 2פרק 

מפרט 
 טכני

 2פרק 

סעיף 
5.2.39 

עמוד 
35 

ההתקשרות עם תוכנת נבקש להבהיר כי 
סליקה וכרטיסי האשראי תבוצע על ידי 

המועצה וכי הספק יאפשר את הזמנת 
השירותים והתשלומים באמצעות האתר 

 ההנדסי.

 הבקשה מקובלת.

17.  
 3פרק 

 הסכם

לאור תקנות השבים המגבילות את הספק  6.14
בבקשה לקבלת מידע בדבר היעדר רישום פלילי 

'...  ו ומסמכים ממנהליו, מורשה החתימה וכו
 נבקש כי הסעיף ימחק. 2,5

 .נדחית הבקשה

18.  
 3פרק 

 הסכם
נבקש כי, הסעיף יסויג לתכולת  מסמכי המכרז  7.10

 המפורסמים בלבד. 
 .נדחית הבקשה

19.  
 3פרק 

 הסכם

נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות הספק  

יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת 

קשורה לספק פעילות מכול סוג שאינה 

 במישרין ו/או בעקיפין.

בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון סגר אשר 
יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן השירותים 

שאינם באחריות הספק, לא ימצא הספק כמי 
שהפר את החוזה הפרה יסודית שיש עמה 

חילוט ערבות,  ביטול והפסקת ההתקשרות,
 ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול סוג.

 הבקשה נדחית.
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 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

20.  
נספח 
 ביטוח

עמוד 
97 

, איננו מעסיקים 307נבקש לבטל את קוד 
קבלני משנה בנושא אספקת המערכות 

 הכלולות במכרז.
 

, המזמין )המועצה( 322נבקש לבטל את קוד 
הינו המבוטח ואינו יכול להיות מוגדר גם כצד 

 שלישי.

 הבקשות מקובלות.

21.  
הצעת 
 המציע

 4פרק 

סעיף 
01.10 

עמוד 
102 

נמוך משמעותית  01.10מחיר המערכות בפרק 
 מהתכולה המבוקשת:

 מערכת לניהול ועדה מקומית -

 אתר הנדסי -

 מערכת לניהול נכסים -

 עודי קרקעימערכת י -

 אפליקציה לפיקוח מהשטח -

 מודול תשלומים באתר -

 טפסים מקוונים -

 הדרכה והטמעה -

 דרישות אבטחת מידע -

 גיבויים -

 אחסון בענן -
 

המערכות באופן  נבקש להעלות את מחיר
התואם לדרישות המכרז, לא ניתן  משמעותי

 להכיל את המערכות הנדרשות במחיר זה.
 

"הספקת  - 01.010יבוצע שינוי במק"ט 
ומתן שירות חודשי למערכת ניהול ועדה 

 וייעודי קרקע בשרתי ענן הספק..." 
₪  4,750 -יעודכן להמקסימלי המחיר 

 לא כולל מע"מ.

 4פרק   .22

לתוכנות  תהבהרתכם  שהרישיונונבקש   20.040
השולחניות בשני המחשבים במועצה יהיו על 

 .חשבון המזמין

המועצה תספק מחשב כולל מערכת 
הפעלה ואופיס ברישוי על חשבון 

 המועצה. 
הספק יידרש להתקין את מערכותיו על 

מחשבים אלו. הרישוי להפעלת 
 על חשבונו. -המערכות 

 

מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי  ההבהרות במסמך הבהרות זה .1

 נפרד ממסמכי המכרז.

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי  .2

 המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-הם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין עלעל המציעים לצרף להצעותי .3

  מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז.  המועצה .4

 בכבוד רב,                                                                                                                                                    

                                                                                                                            מועצה מקומית שוהם                   
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 נספח ג'        

 הסכם סיום התקשרות

 תאריך __/__/__                                                                                                     לכבוד                                            

 מעוצה מקומית שוהם

 

 המועצההסכם סיום התקשרות והעברת כלל המידע והנתונים לידי : הנדון

. מועצהל הספק בין ההתקשרות תקופת בתום חלקה להעברה רבה חשיבות "( רואהמעוצה)להלן: " מועצה מקומית שוהם
 תקופת הוארכה או, הוארכה ולא ההסכם תקופת הסתיימה בהם המקרים את כולל ההתקשרות תקופת תום זה לעניין

 . כלשהי מסיבה הספק עבודת הופסקה או והסתיימה  ההסכם

 : ההתקשרות תקופת תום עם

 14תוך  או לספק החדש שיבחר, את כל המידע והידע שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו מועצההעל הספק להעביר לידי  .א

 .ימי עבודה

המפעילים את היישומים, המאחסנים והמגבים את הנתונים, המגנים  מועצההשרתים המותקנים בהבעלות על הציוד ) .ב

לחייב את הספק לתחזק שרתים  מועצה. אין בכוונת המועצה( תעבור לרכתעל מערכת וציוד אחר הדרוש להפעלת המע

 על הספק להציג במסגרת הצעתו, את נוהל מסירת המערכת בתום ההתקשרות.  .הלאחר תקופת ההתקשרות עמ

 .בנתונים שימוש ניתן לעשות בצורה בה האמצעים כל את ,מועצהל להעביר יידרש הספק .ג

מהמערכות  המידע גזירת אופן, התיעוד, האלגוריתמים כל את בתוכו או תוכנית עבודה אשר יכלול הספק יציג נוהל .ד

אחרות לרבות מבנה שדות הנתונים  ולהסבה למערכות לקריאה הניתנות אוניברסאליות נתונים לטבלאות שברשותו,

 .ופורמט הקבצים המועבר

, תנועות, אב קבצי לרבות, המערכות הממוחשבות והנתונים המפורטים בכתב קובצי כל את יכללו, זה במקרה, הנתונים .ה

 ארכיב ונתוני היסטוריים נתונים לרבות, ב"וכיו עזר טבלאות, הרשאות, משתמשים, אינדקסים, לוגים, תמונות, מסמכים

 של מחדש לשיוך האינדקסים את יציג הספק. מביניהם המוקדם במערכת קליטתם ממועד או/ו המערכת הקמת מיום

 .החדשה למערכת חזרה ומסמכים קבצים

קווי התקשורת של הספק הנוכחי )ככל שיהיו(, לאחר סיום ההתקשרות  עם לעבוד להמשיך תהיה רשאית מועצהה .ו

 ( ללא תוספת תקורה. ISPלויות צד ג' )ספק תשתית תקשורת + ספק (, בהתאם לעמועצה)להחלטתו הבלעדית של ה

 וישתף החדשה למערכת שלו מהמערכת והמידע הנתונים את חלקה ובצורה החדש לספק יעביר( זה במכרז הזוכה) הספק .ז

 .ללא תמורה נוספת החדש הספק עם פעולה

 עד במערכת פעילות והמשך חדש ספק בחירת – קרי, "חפיפה" של מצב בחשבון שיציג הספק, להביא הנוהל על, כן כמו .ח

 ולפיכך מודולארית בצורה תוקם העתידית המערכת בו מצב בחשבון להביא יש. לאוויר החדשה המערכת העלאת

 .מערכות שתי במקביל תעבודנה

 בנושא בהתחייבויותיו לעמוד הספק חייב, מועצהה ידי על מופסקת ההתקשרות בו במקרה גם כי יצוין ספק הסר למען .ט

 .מועצהה ידי על שיבחר החדש לספק המערכת העברת
 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה

     
ם   תאריך פרטי מורשה חתימה מטע

 הקבלן

וחותמת מורשה   חתימה 

 החתימה

 


