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 -לכבוד
  ITמשתתפי מכרז 

 עיריית קרית מלאכי

 

 מענה לשאלות  -הנדון

 

, עבור      ITלניהול ותמיכה במערכות טכנולוגיות מידע ממוחשבותי מכרז פבמסגרת פניות משתת

 {, להלן השאלות והתשובות .18/2021עיריית קריית מלאכי }מס' מכרז 

 

מס'  

 סידורי 
 עמוד 

הסעיף לגביו  

מתייחסת  

 השאלה

 תשובה השאלה

1 8 10.4 
נבקש להוסיף לסעיף זה תאגיד מים /  

 רשות ממשלתית 

הבקשה מאושרת. גם ניסיון זה יוכר לצורך  

 עמידה בתנאי הסף 

 14פרק ד סעיף  66 2

השירותים   למתן  המקסימום  סכום 

השירות    משמעותיתנמוך   להיקף 

מנהל   )משרת  +   ITהנדרש  באתר 

מנוהלים(. נבקש להעלות   ITשירותי 

 ש"ח  42,000את הסכום ל 

המחיר המקסימאלי   - הבקשה אושרה חלקית

 ₪ לפני מע"מ  33,000- עודכן ל 

 8.2סעיף  6 3

נבקש לדחות בשבוע את ההגשה ועד  

השעה   12:00השעה   עד  במקום 

09:00 

 הבקשה נדחית לאור התכנסות וועדת מכרזים 

 10.5סעיף  8 4

ה איש  כי  זה  בסעיף    -נבקש להגדיר 

IT    המוצע על ידי החברה תומך במעל

הלקוחות בהם   300 לסך  משתמשים 

נהוג   בודד.  ללקוח  ולא  מטפל  הוא 

מעל   יש  לו  משתמשים    300שלקוח 

המטפלים   צוות  אנשי  מס'  מחזיק 

הסף   בתנאי  הדרישה  ולכן  בארגון 

 נראית מעל הצורך במכרז זה

  – 150/ 200  –תנאי הסף לכמות לקוחות הינו 

 הדרגתי. מעבר לזה יש ניקוד 

 1.7סעיף  5 5

נבקש להבהיר האם השרותים כוללים  

לרבות   ומוסדותיה  העיריה  את 

של   הכללה  ללא  או  החינוך  מוסדות 

 מוסדות החינוך במכרז זה?

 מדובר בשירותים כולל מוס"ח 

 כללי   6

נכללים   החינוך  ומוסדות  במידה 

במכרז זה נבקש לציין כי נדרש איש  

IT  בעל רכב 

 בין המוסדות  תלא נדרש רכב. ניתן לנוע רגלי 

 2סעיף  37 7

לתעדף   מי  באחריות  להבהיר  נבקש 

קריאות   וישנן  במידה  קריאות שרות 

בעלות אותו סיווג בו זמנית, התשובה 

הכרחית במיוחד במידה והטיפול כולל  

 את מוסדות החינוך בעירייה גם 

באחריות אותו עובד שיבחר לתעדף עפ"י  

חומרת המקרה וההשפעה על כלל גורמי  

 העירייה 



 

 15.1סעיף  28 8

לא ברור האם החברה הזוכה מחוייבת  

תמורת  בעירייה  משרדים  לשכור 

 ₪ בחודש?  1,500

עפ"י ביקורת מבקר המדינה ברשויות  

לגבות דמי שכירות  המקומיות, נדרשו הרשויות 

עבור משרד המוקצה לנותן שירות. מכאן באה  

 הדרישה לתשלום זה. 

 סעיף י' 36 9

מוגדרות   מידע  אבטחת  מערכות 

כי מערכות    מצויןכקריטיות בארגון,  

מתוצרת  הינן  בעירייה  האבטחה 

Sophos    מערכות והן  האש  חומת 

, נבקש לציין  EDR  -האנטי וירוס וה

מצריך   הנ"ל  במערכות  כי  ניסיון 

המותקנות בעירייה וכן הסמכה מטעם  

היצרן לעובד או לכל הפחות לחברה 

 המציעה 

תנאי הסף ודרישות התפקיד פורטו במכרז.  

באחריות הזוכה לספק שירות ופתרון לכל מה  

 שצוין במפרט. 

 ללא סעיף  36 10

כתוב מקום העבודה של הצוות יהיה 

במשרדי העירייה, נבקש להבהיר של  

 העובד ולא של הצוות 

 אכן, מדובר במיקום העובד. ההערה מתקבלת 

 17.2סעיף  12 11

המקסימום   סכום  את  להעלות  נבקש 

לסכום    32,000- ל דרישתכם   .₪

₪ בהסתמך    28,000מקסימילי בסך  

דרישות    24-25בעמוד    8.5על 

הסמכות   בעל   , VCPלטכנאי 

MCITP ניסיון רב, ובמידה ונדרש ,

יהיה נייד ואף התמורה   IT  - כי מנהל ה

והדלק   רכב  אחזקת  עלויות  תכלול 

₪.   13,000הנ"ל ישקף שכר נטו של  

בסכום זה לא ניתן יהיה למצוא איש  

IT  מתאים 

 2ראה תשובה לסעיף 

12   

צריך להראות נסיון בטיפול במערכות  

להקטין    400עם   נבקש  משתמשים, 

עם   במערכות  הנסיון    170את 

 משתמשים. 

 4ראה תשובה לסעיף 

13   
של   נסיון  ברשות    3נדרש  שנים 

להקטין   נבקש  עירונית,  או  מקומית 

 הנסיון לשנה וחצי את 

נדרש ניסיון לפחות של   . הבקשה מתקבלת

 שנה אחת

14  8 

ימים   שבוע  לפחות  של  דחייה  נבקש 

ההגשה,  עד  כשבוע  שנשאר  מכיוון 

רציני   מענה  לתת  מספיק  שלא  זמן 

 למכרז. 

  פיקהבקשה נדחית. מדובר במכרז חוזר ויש מס 

 זמן לעבוד על ההגשה עד המועד האחרון

 1פרק ד מסמך   15
האם מדובר בסכום לחיוב חודשי או 

 חיוב שנתי וחד פעמי? 

בנספח הצעת מחיר רשום במפורש שמדובר  

 בתמורה חודשית 

16  
- 6פרק ב מסמך 

אחריות   -יטוחב

 מקצועית 

נבקש לשלב ביטוח אחריות מקצועית  

 יחד עם חבות מוצר. 
 הבקשה מאושרת 

גבול     17 סכום  את  רשמתם  לא  שנית, 

 האחריות בכל הביטוחים. 

₪  1,000,000 - ג  צד פרק  

₪   20,000,000 –חבות מעבידים   

₪.  1,500,00 –אחריות מקצועית   

 

 בכבוד רב 
 

 אורן חדד 
 יועץ העיריה למכרז

 

 מובילה דיגיטלית גב' ענת גל,-העתק


