
 

  
              14/07/2021 

            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

 3מסמך הבהרות מס' 
 

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

 מס"ד
שם 

הנספח / 
 מסמך

 מענה נוסח השאלה

 כללי  .1

ימים לפני מועד  3ורק  15/07/2021מועד הגשת המענה למכרז הינו ב 
 . 01/07/2021-תשובות המועצה לשאלות שנשלחו ב ההגשה התקבלו

לאור סמיכות המועדים נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז באופן 
עבודה בין מועד פרסום התשובות למועד הגשת  ימי 7 שיאפשר לפחות

 .המכרז

המועד האחרון להגשת 
הצעות נדחה לתאריך 

בשעה  22/07/2021
, לא יתקבלו 16:00

הצעות שיוגשו לאחר 
 מכן.

2.  

 4פרק 
הצעת 
המציע 
סעיף 

מ "ע 01.10
102 

 :מחירי המערכת
ה מקומית מערכות בלבד: מערכת לניהול ועד 2כיום מותקנות במועצה 

את המערכות  בנוסףבמסגרת המכרז יש צורך לספק  .ואתר הנדסי
 ם:והשירותים הבאי

  מערכת לניהול נכסים-
  מערכת יעודי קרקע -

  אפליקציה לפיקוח מהשטח -
 מודול תשלומים באתר -

  הדרכה והטמעה - טפסים מקוונים -

  דרישות אבטחת מידע -
  גיבויים -

לא ניתן לספק את כל המערכות והשירותים במסגרת  אחסון בענן -
  ₪ 4,750הסכום החודשי שנקבע ל 

נבקשכם להעלות את מחירי המערכות ולהוסיף תמחור לשירותי ענן  
 .ומצורפות למייל זה 01/07/2021ההבהרה שנשלחו ב כמפורט בשאלות

המחיר יישאר ללא 
 ,יחד עם זאת .שינוי

היה לקבלן הזוכה ת
חודשים  9הארכה של 

על מנת ממועד הזכייה 
ת ולהעביר את המערכ

  .לעבודה בענן

3.  

 1פרק 

 3.4סעיף 

 3עמוד 

מחיר שעת הטמעה למערכות לניהול ועדה  מחיר שעת הטמעה והדרכה
מחיר זה  .לשעת עבודה  ₪ 160שנקבע במענה לתשובות ההבהרה הוא 

למנהל פרויקט ₪  240לשעת הדרכה והטמעה ו ₪  180נמוך ממחיר 
צוות העובדים המבצע את הטמעת  . GIS במערכות ה 02 שנקבעו בפרק

ויישום  המערכת הינו צוות בכיר ומנוסה בעל ניסיון רב בהטמעת
מחיר זה נמוך משמעותית מהמחירים הנהוגים ונבקשכם  .מערכות

 .התואם את דרישות המכרז לקבוע מחיר לשעת עבודה ראוי

טמעה לשעת ההמחיר 
ללא  ריישאדרכה וה

לשעת  ₪ 160 – שינוי
 עבודה.

 

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

 נפרד ממסמכי המכרז.



 

2 

 

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

 


