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 תשובות לשאלות הבהרה
לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות: פיננסיות, גביה   0200202 מס' מכרז

 ואוכלוסין, שכר, משאבי אנוש , רווחה ומערכות נלוות
 

 התשובה השאלה הסעיף  המסמך  עמוד ד"מס

נבקשכם לתקן ולהרחיב  1א    4 1
את דרישת הסף כך 

שהמציע יכול להציג 
בהטמעת המערכת ניסיון 

גם בתאגידי מים וביוב 
המשתמשים במערכות 

ליבה גבייה וכספים, או 
לחילופין מתן אפשרות 

 11,111ללקוח אחד מעל 
בתי אב, ולקוח שני 

בתי אב.  11,111 –מתחת 
 אודה לאישורכם.

 הבקשה נדחית

נא הבהירו כי הכוונה  1ב    4 2
בסעיף הנה למחזור 
פעילות של החברה. 

 לאישורכם.אודה 

 -הכוונה של המציע 
אם החברה היא מציע 

 אז כן .

 2מסמך א' 4 3
הוראות  –

למשתתפים 
ותנאי 
 המכרז

 –א' 1
תנאי 
 הסף

סיפק בכל אחת  המציע""
, 2112, 2112מהשנים 

, תוכנות ושרותי 2112
תמיכה למערכות אותן 

מציע במסגרת מכרז  הוא
זה ללפחות שתי רשויות 

מקומיות ו/או מועצות 
 ומיות ו/או מועצותמק

אזוריות בישראל אשר 
כל אחת מהן מונה 

  "בתי אב 11,111לפחות 
הפתרון המוצע לפרק א' 

מורכב ממערכות ליבה 
  .וממערכות נלוות

על מנת לאפשר לנו 
להגיש הצעתנו נא 

 הבהרתכם כי המילים

 למערכות אותן הוא"

מתייחס לליבת  "מציע
הפתרון, מערכת הגביה 

כת והאוכלוסין, המער
לוגיסטית  הפיננסית

   ..ומערכת הרווחה

אכן ההתייחסות 
למערכות הליבה 

 שבמכרז
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 3מסמך א' 13 4
הצעת  –

 המציע

 1א'
 בטבלה

אבקש  –ערכת פקח 
להסיר מתכולת המכרז 

את ערכת הפקח לאכיפה 
 בגבייה. 

 הבקשה נדחית

 3מסמך א' 13 5
הצעת  –

 המציע

 2א'
 בטבלה

לאחר קבלת הצעות 
מספק המערכת, מחיר 

 - 161מחיר בית ספר )
( אינו תואם את 211

מחירי השוק. אבקש 
להעמיד את מחיר 

לכל  211המינימום על 
 הפחות.

 הבקשה נדחית

 3מסמך א' 13 6
הצעת  –

 המציע

תפוקות 
כלליות 

 2סעיף 

לניהול מסמכים  מערכת"
  "כלול –

נא אשרו כי לצורך מענה 
לדרישת ניהול המסמכים 

יוכל  הפתרון המוצע
המאפשר  להיות פתרון

הצמדת כל סוג קובץ 
 .לרשומה בתוך המערכת

ככל שכוונת העירייה 
היא שונה, והכוונה 

מערכת ארגונית לניהול 
לתמחר  מסמכים, נבקש

את המערכת בהתאם, 
לחודש לכל ₪  111

הפחות לכל משתמש 
  .בפועל

נדרשת מערכת ניהול 
מסמכים שיכולה 
לספק ניהול לכלל 

ורים המסמכים הקש
במערכות הנדונות 

 במכרז זה. 
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 3מסמך א' 13 7
הצעת  –

 המציע

תפוקות 
כלליות 

 2סעיף 

"קו תקשורת תמסורת 
 111X100כולל גיבוי 

, סינון  ISPכולל שירות 
אתרים, אנטי ווירוס 

ואנטי ספאם עבור דואר 
 01יוצא ונכנס, כולל עד 

להתחברות  VPNחיבורי 
 כלול במחיר"  –מרחוק 

נבקש הבהרתכם כי  א.
כלל רכיבי התקשורת 

יוסרו מתכולת המכרז, 
העירייה תתקשר ישירות 

 מול ספק התקשורת.
ב. לחילופין, כפי שהונהג 

במכרזים דומים נבקש 
להגדיר כי כלל עלויות 

התקשורת תהיה עלות + 
)בכפוף להצגת  21%

חשבונית  -אסמכתה  
מספק התקשורת 

 והתשתיות(.
 )הסבר התועלת: 

iותם של קווי . על
התקשורת נמצאת 

בירידה לאורך השנים, 
לעומת העלייה בנפחם 

ובאיכותם. תקופת 
ההתקשרות הינה 

ממושכת מאוד במונחים 
של שינויים בשוק 

 התקשורת. 
ii כמו כן הדרישות .

משתנות. למשל לאחרונה 
החילו רשויות רבות 

שמעמיסות  360רישיונות 
מאוד על תעבורת 

הנתונים ומצריכות 
מות תשתית, התא

נוספות יחידות קצה 
ברחבי העיר וכדומה. 

עבודה  –דוגמה נוספת 
מרחוק ופגישות  

ZOOM בהתאם לאילוצי
 הקורונה(

 -ורף כקובץ נפרד מצ
דף הצעת מחיר 

המחליף את הדף 
 11המקורי שבעמ' 

 במכרז.
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 – 6מסמל א' 26 8
 חוזה

 -פרק ז' 
 התמורה

החוזה מגדיר תקופת 
ממושכת. התקשרות 

הוגן יהיה להצמיד את 
התמורה למדד המחירים 

לצרכן כמקובל על מנת 
למנוע שחיקה בתמורה. 

 נא אישורכם.

 הבקשה נדחית

 6מסמך א' 32 9
 חוזה –

פרק י"ג, 
תקופת 
החוזה 
 וסיומו

נבקשכם לשקול כי 
התקופות 

האופציונאליות להארכת 
 22המכרז יהיו בנות 

חודשים כל אחת, ולא 
ה שמורה .  לעיריי12

האפשרות שלא לבחור 
 בהארכת החוזה.

 הבקשה נדחית

 2מסמך א' 39 10
 סודיות –

הצהרת 
 סודיות

נא אשרו כי בשלב הגשת 
המכרז הצהרת סודיות 
תוחתם על ידי מורשה 

 חתימה בלבד.

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי הדרישה לצירוף  .יח'2   2 11
פוליסת ביטוח המהווה 

מסמך עסקי תוסר 
ואישור עריכת הביטוחים 

 יספק. 

 הבקשה מתקבלת

פרק ב'    13 12
 2סעיף 

לאור העובדה שבשנים 
האחרונות חוקים 

ותקנות חלים גם על 
פנסיונרים נבקש כי 

המחיר יהיה לכל תלוש 
שכר שהופק במערכת 

ללא הפרדה בין עובדים 
 נרים.ופנסיו

מחיר  -מתקבל חלקית 
המינימום לפנסיונר 

 ₪  2במקום ₪  0יהיה 

לצורך תמחור ההצעה,      13 13
נבקש לקבל את מספר 

המשמשים במערכת 
לניהול מסמכים 

 .BIובמערכת 

כל משתמשי תוכנות 
הליבה שומרים את 
המסמכים ישירות 

 122בתוכנה כיום 
משתמשים ויתוספו 

 12עוד כ 
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 21%דרישתכם לתשלום  2   22 14
מסכום התמורה במשך 

שנתיים לאחר תום 
תקופת החוזה אינה 
סבירה. הספק נדרש 

לתמוך במערכות, לתחזק 
אותן, לשלם רישוי, 
לגבות נתונים, לנהל 

אבטחת מידע ועוד. לאור 
זאת, נבקשכם שכל עוד 

מערכות הספק משמשות 
את העירייה, היא תשלם 

 עבורן מחיר מלא.

 -חלקית מתקבל 
 19%במחיר יעמוד על 
ממחיר הרגיל על 

המערכות שהן לצפיה 
ודוחות בלבד , ללא 

 עיבודים .

נבקש הבהרתכם כי לא  11.2   22 15
נדרש שרת פיזי עצמאי 

ונפרד לעירייה וכוונתכם 
היא להפרדה ברורה 

וירטואלית מיתר 
לקוחות הספק, כנהוג 

בארכיטקטורת החומרה 
 של ספקי לשכת השירות.

 הבקשה מתקבלת

נבקש כי במידה  10   26 16
והעירייה תחליט לממש 

את אופציית ההארכה כי 
התמורה תהיה מוצמדת 

 למדד המחירים לצרכן.

 הבקשה נדחית

סכום שרירותי של  22   31 17
ללא קשר ₪  211,111

להיקף הנזק אינו סביר 
ואינו תואם את התמורה 

שמקבל הספק. לפיכך 
יקבע נבקש כי לעירייה 
סכום פיצוי הולם 

בהתאם לנזקים ישירים 
 ומוכחים אשר יגרמו לה.

 הבקשה נדחית
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נבקש להוסיף סעיף חדש      33 18
בו התחייבויות הספק 

יסופקו בכפוף למגבלות 
מגיפה ו/או הגבלת 

פעילות מכול סוג שאינה 
קשורה לספק 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 ביטול והפסקת 

חילוט  ההתקשרות,
ערבות, ופיצוי בגין כול 

 נזק או הוצאה מכול סוג.

 הבקשה נדחית

נבקש כי הספק הזוכה      32 19
יחתים את הגורמים 

המעורבים ישירות 
בפרויקט ולא את כלל 
התפקידים המוגדרים 

)יו"ר דירקטוריון, חשב 
 וכד'(.

 הבקשה נדחית

נבקש לקבל את ריכוז  1א'   21 20
התהליכים והטפסים 

המקוונים והדיגיטליים 
 הנדרשים.

טבלת 
תהליכים0משימות 

 19לדוגמא יש בפרק 
של המפרט הטכני 

ובנושא טפסים 
 מקוונים , כל טופס

 שידרש ע"י העירייה.
נבקש כי ליישום פתרון  1א'   21 21

זה )תהליכים וטפסים 
מקוונים ודיגיטליים( 

ינתן ניקוד איכות לאור 
 חשיבותם.

 0201בשנת  -נדחה 
הנושא הדיגיטלי חייב 
להיות חלק אינטגרלי 

 בישומים  

22 122-
122  

נבקש הבהרתכם מדוע   2פרק   
צורף מפרט למודול 

אינו חלק  נוכחות אם
מתכולת המכרז והמציע 

 לא נדרש לענות עליו.

יש  -טעות סופר 
להתעלם אבל לקחת 
בחשבון את מערכת 

הנוכחות שקיימת 
 בעירייה
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נבקש לוודא כי הדרישה  12   122 23
היא למערכת ניהול 

מסמכים למשתמשי 
הרשות במערכות 

התפעוליות ולמסמכים 
המקושרים למערכת 

התפעולית בלבד. הבנתנו 
זו נתמכת בנספח ניקוד 

איכות ההצעה לפיו 
מערכת ניהול המסמכים 

מנוקדת ביחד עם 
המערכת עצמה ולא 

כמערכת עצמאית. 
במידה ונדרשת מערכת 

דובר בפתרון עצמאית, מ
נפרד ולכן נבקש לתמחרו 
ולנקדו בנפרד מהמערכת 

 התפעולית.

מערכת ניהול 
המסמכים צריכה לתת 

מענה לכל המסמכים 
השייכים לכל אחת 
מנושאי המערכות 
שבמכרז בין שהן 

בקשר ישיר דרך מסכי 
 התכנה ובין אם לא. 

לאור העובדה שלמע'      122 24
CRM  לא ניתן מחיר ולא

נקבע עבורה ניקוד 
איכות, נבקש להסיר את 

המערכת מתכולת 
 המכרז.

בימים אלה  -נדחה 
פנימית  CRMמערכת 

)מתנהלות מול מערכות 
התכנה( למערכות 

המסופקות ע"י 
החברות היא חלק 

 אינטגרלי .
נבקש הבהרתכם לשורה  א'   123 25

הרביעית בנוגע לציון 
המערכות הגביה 

נסים לאור העובדה והפינ
מפורט מנגנון  122שבעמ' 

 אחר.

המנגנון הוא  -הבהרה 
 151כפי שמפורט בעמ' 

וכולל יחסיות במשקל 
הפנימי בין מע' הגביה 

ומע' הפיננסים , 
הרווחה וניהול כספי 

בבתי הספר שכולן יחד 
וכולן  92%מהוות 

 ילקחו מאותו ספק . 
סך הניקוד אינו מסתכם      122 26

 נבקש הבהרתכם.. 111 -ב
סה"כ  -הבהרה 

הניקוד לא אמור 
,   122להסתכם ב 

,  19=  120סידורי 
. סידורי  19=  1סידורי 

ויתווסף גם  9=  1,9,4
וגם  1,0לסידורי 
כך שסה"כ   1לסידורי 

 92%לכל מערכת יהיה 
המהווים את ציון 
 92%האיכות ובתוספת 

של המחיר יהיו שווים 
122%. 
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נבקש כי המצהיר יחתום  2   122 27
בשם הספק בלבד, שכן 
אין בידיעתו המידע על 

 כל בעלי הזיקה.

 הבקשה נדחית

אישור    211 28
 רו"ח 

נבקש כי אישור רואה 
החשבון יוגש בנפרד 

מהצהרת המשתתף על 
דף לוגו של פירמת רו"ח 

בנוסח המקובל ע"י 
 לשכת רו"ח.

 הבקשה מתקבלת

 – 3סעיף    8 29
אופן 

מילוי 
ההצעה 

והגשתה 
 סעיף א'

נא הבהרתכם כי הכוונה 
בשני עותקים  זהים: 

מקור+ העתק צבעוני של 
 המקור.

מקור 2 העתק נאמן 
למקור לא חייב להיות 

 בצבע

 אחד מספיק דיסק און קי.  2ובנוסף        30

 – 3סעיף    8 31
אופן 

מילוי 
ההצעה 

והגשתה 
 סעיף א'

נבקש אישורכם כי ניתן 
לחתום בחותמת של 
חתימתם של מורשי 

החתימה במציע בצירוף 
 חותמת החברה.

המציע נדרש לחתום 
על ההצעה ועותקיה 

בהתאם להוראות 
 המכרז.

נבקש כי המכרז ינוהל  כללי   כללי 32
באופן דו שלבי, משמע 

הצעת המחיר תוגש 
במעטפה נפרדת ותפתח 

רק לאחר שלב בחינת 
 להצעות וניקודו. האיכות

 הבקשה נדחית

מסמך    13 33
 – 3א

הצעת 
 מחיר

נבקש לבטל את מחיר 
המינימום שנקבע 

ולאפשר הגשת מחיר 
פתוח עד תקרת מחיר 

 המקסימום שנקבע.

 הבקשה נדחית

 -כללי   כללי 34
פיצול 

זכייה בין 
מספר 

 מציעים

ככל והעירייה רשאית 
לפצל את המערכות בין 

זוכים שונים נא 
הבהרתכם כי תשלום 

בגין קווי תקשורת, 
  BIתשתיות, משתמשי 

וכיוצ"ב ישולם לכל ספק 
 בנפרד.

מצ"ב דף הצעת מחיר 
המחליף את הדף 

 11המקורי שבעמ' 
 במכרז.
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לאור מהות השירותים  )א(1 0מסמך א' 2 35
הנדרשים במסגרת מכרז 

זה, נבקש להגדיר את 
גודל הרשויות המקומיות 
בהתאם לכמות העובדים 

המועסקים בהן ותלושי 
השכר המופקים 

בשורותיהן, במקום 
כמות התושבים 

שבתחומן )לדוג': החלפת 
הדרישה לרשויות 

 11,111המונות לפחות 
תושבים, בדרישה 

לרשויות מקומיות 
 Xקות לפחות המעסי

עובדים להם מופקים 
 תלושי שכר(.

תנאי הסף לא  -נדחה 
ישתנו , לידיעה 

 122בעירייה יש כ 
 122עובדים 2 
 פנסיונרים

נבקש לקבל כתובת  יד'3 0מסמך א' 2 36
ומיקום מדויק להגשת 

 המענה למכרז

עיריית קריית מלאכי 
, תיבת 02ז'בוטינסקי 

מכרזים, במשרדי מ"מ 
 ראש העיר

נבקש להבהיר כי סכום  )ו(3 0מסמך א' 2 37
₪  20,111הערבות יהיה 

בדיוק. בהתאם, נבקש 
למחוק את המילה: 
 "לפחות" מסעיף זה.

 הבקשה נדחית. 
+ 2 + 

 3 1מסמך א' 11

לאור ההיערכות הנדרשת  2 0מסמך א' 2 38
מהספק במקרה של סיום 

ההתקשרות, נבקש 
להאריך את ההודעה 

של המוקדמת לתקופה 
 ימים. 21

 הבקשה מתקבלת
+ 2 + 

 4מסמך א' 32
 הסכם -

00 

 4מסמך א' 12 39
 הסכם -

נבקש הבהרה לגבי  0.2
שדרוגים ועדכוני 

גרסאות, כי ככל שמדובר 
בשדרוגים אשר תפקידם 

לתקן תקלות במערכות 
אך אינם מוסיפים להן 
פונקציונאליות חדשה, 

תבוצע התקנתם ללא 
תמורה, אולם הטמעת 

שדרוגים אשר מוסיפים 
פונקציונאליות חדשה 
למערכות, תבוצע בעד 

תמורה על פי הזמנה של 
העירייה )וזאת לאור 
כמות שעות העבודה 

הכרוכה בהטמעה של 
 שדרוג שכזה(.

 הבקשה נדחית. 
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 4מסמך א' 21 40
 הסכם -

נבקש להבהיר כי השיפוי  2.3
יעשה על פי פס"ד חלוט 

( 1ובכפוף לכך ש: )
מסמכי התביעה או 

הדרישה יועברו לספק 
מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן 2העירייה; )
לספק אפשרות לנהל את 
קו ההגנה של עצמו )בין 
היתר על ידי מינוי יועץ 

( לא 3משפטי מטעמו(; )
ייחתם על ידי העירייה 

כל הסכם פשרה עם 
התובע, ללא הסכמת 
 הספק בכתב ומראש.

 אין שינוי במסמך 

 4א' מסמך 23 41
 הסכם -

נבקש כי בגין מערכות  2.2+11.2
ו/או תוכנות אשר תרכוש 

העירייה בעתיד, ככל 
ותרכוש, יסכימו הצדדים 

במשותף על התמורה 
בגין ההתאמות 

הנדרשות, וזאת לאור 
העובדה שמדובר 

בדרישה עתידית אשר 
במועד זה עדיין לא ידוע 
מה היקף העבודה אשר 

 יידרש מהספק בגינה.

 ת. הבקשה נדחי

 4מסמך א' 23 42
 הסכם -

נבקש להבהיר כי דרך  11.2
חישוב המידע ועיבודו 

הינם חלק אינטגרלי מן 
המערכת אשר הינה  

קניינו הרוחני של הספק 
וכי לא יועברו לעירייה 

זכויות בעלות כלשהן 
במערכת, לרבות דרך 

 חישוב המידע ועיבודו.

 הבקשה מתקבלת

 4מסמך א' 22 43
 הסכם -

כי נפלה טעות  נראה 11.6
בסעיף זה, שכן לעירייה 

יינתן רישיון שימוש 
במערכת ממשרדיה, 

אולם המערכת לא 
תותקן במשרדי העירייה. 

לאור זאת, נודה לתיקון 
 הסעיף בהתאם.

עבודה היא במתכונת 
 לשכת שירות
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 4מסמך א' 22 44
 הסכם -

נבקש להבהיר כי הספק  11.6
יהיה ערוך להתחלת 

הפרויקט  העבודה על
ימים מתאריך  31בתוך 

ההודעה על זכייה )ולא 
לתחילת עבודת המערכת 

 בתוך פרק זה(.

 הבקשה מתקבלת

 4מסמך א' 20 45
 הסכם -

נבקש כי זמינות מוקד  12.1
השירות תהיה בשעות 

העבודה המקובלות, קרי 
ה' בין השעות  -בימים א' 

וכי ימחק  12:11 – 12:11
חלון השירות בימי שישי 

 וערבי חג.

 הבקשה נדחית. 

לחלופין, נבקש כי זמינות 
מוקד השירות עבור ימי 
שישי וערבי חג תתייחס 

רק לקריאות שירות בגין 
תקלות קריטיות 

 וחמורות.

 הבקשה מתקבלת

 4מסמך א' 20 46
 הסכם -

נבקש להבהיר כי  12.3
אחריות הספק לתיקון 

תקלות במערכת ו/או 
בשירותים, מכל סוג 

(  1לא תכלול: ) שהוא,
אחריות לתיקון תקלות 
אשר נגרמו בשל מעשה 

ו/או מחדל העירייה ו/או 
מי מטעמה אשר נעשו 

בניגוד להוראות הספק 
( אחריות, 2ו/או היצרן; )

במישרין ו/או בעקיפין, 
לכל שינויים שיעשו על 

ידי העירייה ו/או מי 
מטעמה במערכת שלא 

( 3באמצעות הספק; )
ת אחריות לתיקון תקלו

אשר נגרמו עקב מעשה 
אשר איננו בשליטת 

 הספק.

                                       -מתבקבל חלקית
.הבקשה נדחית                                      1
.הבקשה מתקבלת                                   0
 .הבקשה נדחית1
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 4מסמך א' 26 47
 הסכם -

כי זכותה  נבקש להבהיר 12
של העירייה להקטין או 

להגדיל את מספר 
הערכות ו/או הרישיונות 

-יוגבל לסטייה של עד כ
מן הכמויות  10%

המפורטות במכרז, שכן 
על כמויות אלו מתבסס 

הספק בעת הגשת 
הצעתו. במידה והשינוי 
בכמויות יחרוג מרף זה, 

נבקש כי הצדדים יהיו 
רשאים לקיים משא 
 ומתן ביחס לתמורה.

ק כמות ר
העובדים0תלושים 

יכולה להשתנות 
והמחיר הוא ע"פ כמות 

 העובדים

 4מסמך א' 22 48
 הסכם -

נבקש להחריג מקרים  21
בהם ההפרה נגרמה עקב 

מעשה ו/או מחדל של 
העירייה ו/או מי מטעמה 
ו/או צד ג' כלשהו או עקב 

מעשה שאינו בשליטת 
 הספק.

 אין שינוי במסמך

לקבוע כי כמו כן, נבקש  49
בכל מקרה סך הקנסות 
במכרז זה לא יעלה על 

 0%סכום מצטבר של 
מסך התמורה אשר 

תשולם לספק הזוכה בגין 
 מכרז זה.

 הבקשה נדחית. 

 4מסמך א' 22 50
 הסכם -

נבקש כי קיזוז יבוצע  21
בכפוף למתן הודעה 

יום  12בכתב לספק של 
מראש ומתן הזדמנות 

להשמיע טענותיו, כאשר 
לקזז סכומים  יהיה ניתן

בגין נזקים קצובים 
 שהוכחו בלבד.

 הבקשה נדחית. 

22   26 
32   02 

 4מסמך א' 22 51
 הסכם -

נבקש כי חילוט הערבות  22.2
יבוצע בכפוף למתן 

הודעה בכתב לספק של 
יום מראש ומתן  12

הזדמנות להשמיע 
טענותיו, כאשר יהיה 

ניתן לחלט סכומים בגין 
שהוכחו נזקים קצובים 

 בלבד.

 הבקשה נדחית. 
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 4מסמך א' 22 52
 הסכם -

נבקש לקבוע כי אחריותו  23
של הספק תהיה על פי 
הדין. בהתאם, נבקש 

להוסיף לאחר המילים: 
"הספק אחראי כלפי 

העירייה", את המילים: 
 "על פי דין".

 הבקשה נדחית. 

 4מסמך א' 22 53
 הסכם -

על מנת למנוע מצב בו  23
הסיכון של 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 

 -ל מכח מכרז זה בבפוע
החודשים אשר קדמו  12

למועד היווצרות עילת 
 התביעה.

 אין שינוי במסמך

 4מסמך א' 22 54
 הסכם -

נבקש להחריג את  23
אחריותו של הספק ביחס 

לנזקים אשר נגרמו עקב 
מעשה ו/או מחדל של 

העירייה ו/או מי מטעמה 
ו/או צד ג' כלשהו או עקב 

מעשה שאינו בשליטת 
 הספק.

 שינוי במסמךאין 
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 4מסמך א' 22 55
 הסכם -

נבקש להבהיר כי השיפוי  20
ו/או הפיצוי יעשו על פי 
פס"ד חלוט ובכפוף לכך 

( מסמכי התביעה 1ש: )
או הדרישה יועברו לספק 

מיד עם קבלתם אצל 
( תינתן 2העירייה; )

לספק אפשרות לנהל את 
קו ההגנה של עצמו )בין 
היתר על ידי מינוי יועץ 

( לא 3משפטי מטעמו(; )
ייחתם על ידי העירייה 

כל הסכם פשרה עם 
התובע, ללא הסכמת 
 הספק בכתב ומראש.

 אין שינוי במסמך

כמו כן, נבקש להבהיר כי 
השיפוי לא יהיה בגין כל 
נזק שהוא, אלא בגין נזק 
שבאחריות הספק על פי 

 הסכם זה.

 אין שינוי במסמך

 4מסמך א' 22 56
 הסכם -

מבוקש כי המילים  22
"ולמשך תקופה נוספת... 

מהביטוחים והתנאים" 
תמחרנה ובמקומן ייכתב 

"ולעניין ביטוחים 
הנערכים על בסיס מועד 

הגשת תביעה לתקופה 
חודשים  36נוספת של 

לאחר מכן את 
 הביטוחים".

 לשיקול יועץ הביטוח

 4מסמך א' 31 57
 הסכם -

מקרים  נבקש להחריג 22
בהם ההפרה נגרמה עקב 

מעשה ו/או מחדל של 
העירייה ו/או מי מטעמה 
ו/או צד ג' כלשהו או עקב 

מעשה שאינו בשליטת 
 הספק.

 אין שינוי במסמך

כמו כן, נבקש לקבוע כי 
בכל מקרה סך הקנסות 
במכרז זה לא יעלה על 

 0%סכום מצטבר של 
מסך התמורה אשר 

תשולם לספק הזוכה בגין 
 זה.מכרז 

 הבקשה נדחית. 
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 312מבוקש כי קוד  צד ג' 0מסמך א' 32 58
)כיסוי בגין נזק שנגרם 

משימוש בצמ"ה( יימחק. 
תשומת לב עורך המכרז 

כי קוד זה לא רלוונטי 
לשירותים נשוא המכרז 

 שבנדון.

 הבקשה מתקבלת

חבות  0מסמך א' 32 59
 מעבידים

 312מבוקש כי קוד 
עורך יימחק. תשומת לב 

 .312המכרז לקוד 

 הבקשה מתקבלת

פירוט  0מסמך א' 32 60
 שירותים

 122מבוקש כי הקודים 
יימחקו מאחר  126-ו

שאינם רלוונטיים 
לשירותים על פי תנאי 

 המכרז.

 הבקשה מתקבלת

בהתאם למקובל ועל מנת  כללי 5מסמך א' 32 61
להימנע מהכבדה על כל 

הגורמים המנויים 
במסמך זה, נבקש כי רק 

המציע )באמצעות מורשי 
חתימה מטעמו( ידרש 

לחתום על הצהרת 
 הסודיות במסמך זה.

 הבקשה נדחית. 

לחלופין, נבקש כי רק 
המציע והעובדים מטעמו 

אשר תהיה להם נגיעה 
למתן השירותים יידרשו 

 על מסמך זה.לחתום 

 הבקשה מתקבלת
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בהתאם למקובל, נבקש  כללי 5מסמך א' 32 62
לסייג את חובת הסודיות 

( מידע 1) -גם ביחס ל
שכבר היה ידוע לספק 

במועד קבלת המידע 
הסודי שלא מאת 

( מידע שהגיע 2העירייה; )
ו/או יגיע לידיעת הספק 
מגורמים אחרים וללא 

הפרת התחייבותו על פי 
( מידע 3מכרז זה; )

שפותח ו/או יפותח באופן 
ו/או עצמאי על ידי הספק 
כל מי מטעמו ושאינו 

מבוסס או כולל את 
המידע הסודי של 

( ידע 2העירייה; )
, know-howמקצועי, 

מתודולוגיה, רעיונות 
ושיטות עבודה שאינם 

( 0ייחודיים למשרד; )
מידע אשר גילויו נדרש 

על פי צו של רשות 
 מוסמכת.

 אין שינוי במסמך

נוסח האישור אינו תואם  כללי 1נספח ב' 211 63
לנוסח המקובל של 

החשכ"ל )מצ"ב(, נבקש 
להוציא את האישור 

 בנוסח כאמור

העיריה תקבל כל 
ניסוח שיענה על 

 הבקשה

      

  הבהרות נוספות    

      

      

קיימת סתירה בין תנאי         
 סף א לנספח ב'. 

 כמותהאם הכוונה היא ל
 תושבים או בתי אב?  

ב' נפלה טעות  בנספח
בתי  12,222הכוונה ל  -

 אב .

 
 
 
 

  


