
 

11/07/2021 
 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

 2מסמך 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

 כללי  .1

 1פרק 

סעיף 
3.4 

 3עמוד 

( 3בתשובות ההבהרה של המועצה )שאלה 
₪ +  120מצוין כי מחיר שעת הדרכה יהיה 

 מע"מ. 
 

נמוך משמעותית מהמחירים הנהוגים  מחיר זה
ונמוך משמעותית גם מול  בוועדות מקומיות

  GISמחירי מנהל פרויקט / מדריך למערכת 
לשעת עבודה(, הקיימים במחירי ₪  180/  240)

 המערכות הגיאוגרפיות. 
 

הטמעת המערכת לניהול ועדה מבוצעת על ידי 
עובדים בכירים ומנוסים, נבקש לקבוע מחיר 

 ללא מע"מ. ₪  220 -שעת עבודה ראוי ל
 

לא ₪  160המחיר לשעת הדרכה יהיה 
  .מע"מ כולל

2.  

 2פרק 

 

5.2.8 

5.2.66 

נבקש הבהרתכם מהי מערכת לניהול 

 המסמכים  הפועלת במועצה.

מערכת לניהול מסמכים היא של חברת 
officeligth. 

 2פרק   .3

5.2.78 

5.2.79 

5.8.21 

פיננסיות נבקש הבהרתכם  אילו מערכות גביה, 

 ומשפטית פועלות במועצה.

 .EPR SYSמערכות של חברת 

 5.2.82 2פרק   .4

נבקש הבהרתכם מה הם מערכות הפיקוח, 

רישוי העסקים ומוקד הפניות הפועלות 

 במועצה.

 .106מערכת מוקד  –א.ש בינה 
  .רישוי עסקים –רמה מערכות 

 אכיפה ופיקוח. –מילאון 

 6.1.1 2פרק   .5

נכתב כי "הסביבה בה תפעל  6.1.1בסעיף 

)דפדפן  WEBהמערכת הינה סביבת 

אינטרנט(". סעיף זה סותר את הנדרש בסעיף 

"הפעלת כל תת המערכות על ידי  3.3.6

משתמשים פנימיים תמומש דרך ממשק אחיד 

 חלונאי או דפדפן אינטרנט".

והאתר ההנדסי יופעלו  GISמערכות ה 

. ניתן להציע את יתר WEBבממשק 

 WEBהמערכות בממשק חלונאי או 
בהתאם לטכנולוגיה שבה פותחה 

 המערכת.



 

2 

 

 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

נבקש הבהרתכם כי  המערכת לניהול ועדה 

-לונאית ומערכות הונכסים, הינה מערכת ח

GIS  והאתר ההנדסי הינן מערכתWEB. 

6.  

הצעת 
 המציע

 4פרק 

01.10 

בהצעת  01.10בסעיף   -נבקש הבהרתכם 

המחיר נרשם " שירות חודשי למערכות ניהול 

קרקע בענן הספק", סעיף זה עומד  וייעודיועדה 

בו נרשם "  2בפרק  2.3.1בסתירה לסעיף 

תותקן  –"המערכת לניהול הוועדה המקומית 

 על שרתים של הוועדה באתר המועצה"

ותקן נבקש לוודא כי המערכת לניהול ועדה ת

 GISבשרתי המועצה והאתר ההנדסי ומערכת ה

 יותקנו בענן הספק.

מערכת לניהול ועדה תותקן בענן לפי 
והסעיפים  01.10/2.4.4האמור בסעיף 

 יתייחסו להתקנה בענן. 2.3.3 -ו 2.3.1

 

7.  

הצעת 
 המציע

 4פרק 

סעיף 
01.10 

עמוד 
102 

 כיום מותקנות במועצה המערכות הבאות : 

 מערכת לניהול ועדה מקומית  -

 אתר הנדסי  -
 

נמוך משמעותית  01.10מחיר המערכות בפרק 
מהתכולה המבוקשת, להלן פרוט התכולה 

 המבוקשת במסגרת המכרז: 
 

 מערכת לניהול ועדה מקומית  -

 אתר הנדסי  -

 מערכת לניהול נכסים  -

 מערכת יעודי קרקע  -

 אפליקציה לפיקוח מהשטח  -

 מודול תשלומים באתר  -

 ם מקוונים טפסי -

 הדרכה והטמעה  -

 דרישות אבטחת מידע -

 גיבויים  -

 אחסון בענן  -
 

בהתאם לתשובות ההבהרה מחיר המקסימום 
 ₪.  4,750 -הועלה ל 

 
נבקש להפריד בין מחירי המערכות למחירי  .1

שירותי הענן לרבות אבטחת מידע גיבויים 
 ואחסון. 

 

 הבקשה נדחית.
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 מס"ד
שם 

הנספח 
 מסמך /

עמוד 
 וסעיף

 מענה נוסח השאלה

נבקש להעלות את מחירי המערכות )ללא  .2
לחודש, לחילופין ₪   7,500שירותי הענן( ל 

לתמחר כל רכיב בנפרד והמועצה תחליט 
איזה רכיבים ימומשו על ידה שחלקם לא 

נבקש להוסיף  מיושמים כיום במועצה.
תמחור עבור שירותי ענן בהתאם לתצורה 

 המבוקשת: 
 

חיבור באמצעות קו ישיר שיסופק על ידי 
 ₪. 1,800עלות שלא תפחת מ  –המועצה 

 ה באמצעות שרת טרמינללחילופין עבוד
 3,000₪בחיבור מרוחק, עלות שלא תפחת מ 

 )שרת מערכת, שרת טרמינל , רישיונות, 
 רישיונות אופיס, גיבויים ועוד(. 

 
 

8.  

 

הצעת 

 המחיר

 4פרק 

 

 סעיפים

03.21-
03.29 

 חברתנו מתעתדת להגיש הצעה עבור רכיב 

בלבד. טבלת התמחור מכילה סעיפים  GIS –ה 

עבור הקמה ו/או עדכון  03.21-03.29דוגמת 

שכבת ייעודי קרקע אלפאנומרית וגיאוגרפית. 

האם סעיפים אלו מיועדים למילוי רק לספק 

  GIS?  –מערכת ניהול הועדה או גם לספק ה 

נודה להבהרה האם יש סעיפי חיוב נוספים 

 מות.אשר מיועדים רק לספק מערכת מסוי

העלויות לכל הפרטים את נדרש למלא 
במחירון. בחירת הספק הזוכה  03בפרק 

תתי הסעיפים  13היא לפי סעיף 
, ככל שהמערכת 1בפרק  13.4,13.6

לניהול ועדה וייעודי קרקע אינה של 
הוא יידרש לספק  03הספק שזכה בפרק 

שירותים אלו על גבי המערכת של הספק 
 למחירון. 01שזכה בפרק 

 

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות חלק בלתי  .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.-על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .3

 מאחלת בהצלחה למשתתפי המכרז. המועצה .4

          

 בכבוד רב,          

                                                                                                                            מועצה מקומית שוהם          

 


