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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

בעירייה מותקנת היום מערכת המספקת את   כללי  .1
השירותים מושא המכרז אך בתיאור המצב הקיים 
במסמכי המכרז לא פורט מה הן הבעיות הקיימות 

במערכת ו/או כל סיבה אחרת שבעטיין פורסם 
נדרש  0בפרק ב' 1.16המכרז וזאת, למרות שבסעיף 

מהמציעים לעמוד בכל היכולות הקיימות במערכת 
 הקיימת. 

כך, נבקשכם להבהיר נושא זה במטרה לאפשר לפי
למציעים במכרז להציע פתרון מיטבי לבעיות במצב 

 הקיים.

העירייה מחויבת על פי פקודת העיריות ותקנות 
העיריות )מכרזים( ומשכך נדרשת לפרסם מכרז 

 זה.

המציעים מסתמכים בהצעתם בדין על דרישות  1.16  0פרק ב'  .2
הטכני בפרט ואין  המכרז בכלל ועל דרישות המפרט

זה סביר ומידתי לחייב אותם כי המערכת המוצעת 
על ידם תעמוד בדרישות שמהותם לא פורסמה 

כדרישה במפרט הטכני שעלולה להתגלות כבור ללא 
 תחתית.

לפיכך, נבקשכם לבטל את הסעיף וככול שהעירייה 
מעוניינת בפונקציונליות שלא פורטה במסמכי 

קציונליות החסרה המכרז, עליה לכלול את הפונ
 במפרט הטכני

המסמך כולל את כלל דרישות המערכת 
 המתבססות על יכולות המערכת הקיימת.

עבור כל מערכת הכלולה בפרק מפורטים שמות  כללי 0פרק ב'  .3
תהליכי העבודה הכלולים בה, אלא ששמות 

התהליכים אינם מעידים על מורכבותם ולכן לא 
 ניתן לתמחר אותם.

כל תהליך בכל אחת מהמערכות, לפיכך, בעבור 
נבקשכם לפרסם תרשים זרימה מפורט לרבות 

 חוקת התהליך ולרבות הקשר למערכות משיקות.

הבקשה נדחית. התשתית הנדרשת הינה גנרית 
ונדרשת לאפשר ביצוע של כלל התהליכים 

 המפורטים במכרז.
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אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים
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, מעיד 60%מפ"ל המכרז שבו מרכיב האיכות הוא  1.2.3 7פרק ב'  .4
העירייה מתעדפת את איכות הפלטפורמה על פני כי 

המחיר. אולם, לפלטפורמות המובילות בשוק 
בתחום השירותים מושא המכרז, לרבות 

של  Leaders-הפלטפורמות הממודרגות בריבוע ה
. Site Licenseגארטנר לא קיים מודל רישוי של 

כפועל יוצא, ככול שלא ישונו תנאי הרישוי לעלות 
יו נציגי הפלטפורמות המובילות לפי משתמשים, יה

בישראל ובעולם מנועים מלהתמודד במכרז, בניגוד 
 לאינטרס של העירייה. 

לפיכך, לצורך התחרות שאמורה להיטיב עם 
העירייה בכלל,  ועל מנת לאפשר התמודדותן של 

פלטפורמות מובילות ואיכותיות, מוצע לאפשר 
 , גם מודל Site Licenseבנוסף לשיטת רישוי של 

רישוי לפי מספר משתמשים, כאשר עבור כל מודל 
 שיוצע, תחושב עלות ההצעה הכוללת.

ככול שהצתנו תתקבל, יש צורך לעדכן בהתאם גם 
 את טופס הצעת המחיר.     

-עובדים וכ 1,000-בעירייה מועסקים נכון להיום כ
משתמשי מערכת רשומים. קיים צפי לגידול  280

כן של כמויות משמעותי של כמויות המשתמשים ו
 עובדי הרשות.

היות וכמות המשתמשים אינה ידועה וקיים צפי 
לגידול של כמות המשתמשים לאורך תקופת 

 Siteההתקשרות העירייה מעדיפה רישוי מסוג 

License . 

המציעים, רשאים להציע מערכות אשר אינן 
ובתנאי  Site Licenseעובדות בשיטת רישוי מסוג 
ים המפורטת לעיל לא שהעלות עבור כמות העובד

תעלה על מחירי המקסימום המפורטים בהצעת 
 המחיר.

 

 4 מסמך א'   .5

1.7.1 

 פיתוח ממשקים 

 שנודה להבהרה כי במידה ופיתוח הממשקים יידר
הספק לפתח התאמות ייחודיות לממשקים , או 

יבצע עבודת פיתוח במערכת לצורך הפעלת הממשק, 
תהה העבודה כרוכה בתשלום נוסף בהתאם להצעת 

 מחיר/שעות עבודה. 

 הבקשה התקבלה.

 5 מסמך א'  .6

3.1 

נודה לשינוי בדרישה הנ"ל כך שהמציע יהיה בעל 
השנים  4ניסון מוכח במערכת המוצעת בלפחות 

  22,21,20,19האחרונות 

 הבקשה נדחית. 

יובהר כי אין דרישה כי המציע סיפק את 
השירותים הנ"ל בכל אחת מהשנים המפורטות 

 בתנאי הסעיף.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

ניסיון קודם של 
 המציע

 21 מסמך א'  .7

4 

 היקף עיסקי

נודה להסרה של דרישה זו מאחר והיא מהווה סוד 
מסחרי של המגישה כחברה פרטית, ואין היתכנות 

 לדרישה שכזו. 

 הבקשה התקבלה.

 43 מסמך א' פרק ב'  .8

1.16 

 יכולות קיימות 

נודה להבהרה כי הספק הזוכה מחויב להעביר את 
המערכת כפי שהיא נמכרת לכלל לקוחותיו )מערכת 

 תתוספת הנמכרת לכלל הלוקחוהבסיס( וכי כל 
בתמחור נפרד ואינה מופיע כדרישה במסמכי מכרז 
זה, תתומחר כתוספת למחיר המכרז וזאת במקרה 

 בו המזמינה ביקשה תוספת זו. 

 לעיל. 2ראה מענה לשאלה 

 44 מסמך א' פרק ב'  .9

2.3.7 

תוככנית עבודה 
 ולו"ז

נודה לאישור להגשת תכנית העבודה והלו"ז על גבי 
 מסמך אקסל 

 הבקשה התקבלה.

 48 מסמך א' פרק ב'  .10

 6, סעיף  5.4.4

 APIפיתוח 

מלא  לגישה   APIכאמור למערכת המוצעת קיים 
לנתוני המערכת, אולם יתכנו דרישות  לפיתוחים 

הנובעים מהתממשקות למערכות צד ג' עבורם נדרש 
ייחודים לצורך פתרון הבעיה,  APIפיתוח ממשקי 

לפיכך נודה להחרגה של מקרים אלו ולקביעה כי 
 במקרים הנ"ל תתומחר הדרישה בנפרד 

 ה.הבקשה התקבל

 67 מסמך א' פרק ב'  .11

9.2 ,9.3 

נודה להבהרה בנוגע לדרישות אפיון המערכת, 
, כמו כן עליות SaaSכאמור המערכת הינה מערכת 

 המכרז אינם עומדות בהלימה לתמחור המכרז. 

דרישות האפיון מפורטות במסמכי המכרז. ללא 
 שינוי במסמכי המכרז.
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 אפיון 

 117 חוזה -מסמך ג   .12

8.1 

 ערבות ביצוע 

נודה לשינו גובה ערבות הביצוע כך שיותאם 
לדרישות החוק, הקבוע כי גובה העברות יהיה עד 

מגובה הסכום השנתי המקסימלי הנקוב  5%
 בהסכם זה.

 ₪. 40,000-גובה ערבות הביצוע יעודכן ל

 121 חוזה -מסמך ג   .13

16.1 

 קניין רוחני

מתייחסים נבקש לבהיר כי הכוונה בנתוני המערכת 
למידע התוכני שהוכנס למערכת ע"י הלקוח , ואינו 

קשור כלל לקוד המקור גם אם בוצעו פיתוחים 
 במימון הלקוח.

 הבקשה התקבלה.

 136 ממשקים  -נספח ז  .14

2 

 ממשקים 

מאחר ופיתוח ממשקים הינו נושא רחב מאוד 
ומאחר ובמסמכי מסמך זה אין אפיון מפרט לכל 
אחת מדרישות הממשק, ועקב כך אין ביכולתנו 

לאמוד את היקף הדרישה ולתמחרה נודה לביטול  
נספח זה , או לחילופין להכניס בו שינויים כך 

מלא   APIשיובהר כי פיתוח הממשקים יהיו בקבלת 
עולה מלא ככל שידרש מהספק צד ג', כמו ובשת"פ פ

כן נבקש להחריג פיתוח ממשקים אשר אינם 
פועלים בהלימה למטרות המערכת ומבנה המערכת. 

כמו נודה לסעיף החרגה כי בכל מקרה בו עלות 
פיתוח הממשק יחרוג מתמחורו במכרז בה ובהתאם 

לחוות דעת מומחה )נטרלי( יתווספו העליות 
ים מאלו הרשומים במכרז החרגות לסכומים נוספ

 זה. 

נספח ז' הינו תצהיר התחייבות לביצוע ממשקים 
ואינו מגדיר את היקף העבודה הנדרשת לגבי כל 

 ממשק. נושא זה יידון בעת הצורך.

 

 49 מסמך א' פרק ב'  .15

5.5.3 

 BPMמודול 

המפעיל תהליכים   BPMלחברה קיים ממשק 
מתגלגלים בפנייה, בשלב זה המערכת אינה מפעילה 

מקבילים מלאים, הנושא הנ"ל אומנם  םתהליכי
נמצא בפיתוח אך לא נוכל להתחייב להשלמה או 

  M2-הסעיף ישונה ל
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להצלחה בפיתוח זה. ולכן לא נוכל להתחייב לחלק 
 זה במלואו.   

 50 מסמך א' פרק ב'  .16

5.7.7 

יצוא דוחות 
 לפורמטים 

   -wordנודה להחרגה של יצוא דוחות לפורמט 
  wordואין היתכנות להנפקת דוחות  בפורמט  רמאח

 הבקשה התקבלה.

 יעודכן באופן הבא: 5.7.7סעיף 

המערכת תאפשר ייצוא דוחות לפחות לסוגי "

 הקבצים הבאים:

קבצים בפורמט סגור לצורך הצגה והדפסה -

 PDFכדוגמת 

הייצוא תיעשה על ידי המשתמש ללא פעולת 

 "הצורך בסיוע מקצועי של הספק

 

 יעודכן באופן הבא: 5.7.8סעיף 

המערכת תאפשר ייצוא דוחות לפחות לסוגי "

 הקבצים הבאים:

הניתנים להמשך  MS-Officeקבצים בפורמט -

  .עריכה ביישומים

קבצים בפורמטים הניתנים להעברה בין מערכות -

 ASCII -ו XMLכדוגמת 

פעולת הייצוא תיעשה על ידי המשתמש ללא 
 "הצורך בסיוע מקצועי של הספק
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 51 מסמך א' פרק ב'  .17

5.7.16 

 הפצת דוחות 

נודה להסרת הדרישה להפצת הדוחות באמצעות 
SMS   מהמערכת ולהשאיר רק הפצה באמצעות

 דוא"ל 

 הבקשה מתקבלת.

 51 מסמך א' פרק ב'  .18

5.8.1 

 לוחות מחוונים 

למערכת המוצעת על ידנו לא קיימת ההיתכנות 
לדוחות אשר יבחר המשתמש   drilldownלביצוע 

להציג בלוח המחוונים, עם זאת למערכת קיים 
  BIממשק מלא המאפשר התחברות  למערכות 

 חיצוניות

מבוטלת. ללא שינוי ביתר  drilldown -הדרישה ל
 דרישות הסעיף.

 52 מסמך א' פרק ב'  .19

5.9.4 

 BIממשק למערכות 

למערכת קיים ממשק מלא לטבלאות המערכת , 
ממשק זה משמש את כלל לקוחות החברה, עם זאת 

אין אנו מאפשרים חיבורים באמצעים אחרים 
 מטעמי אבטחת המידע , נודה לאישור בקשה זו. 

יובהר כי המערכת המוצעת נדרשת לייצא את 
הנתונים. אופן היישום של דרישה זו יאושר על ידי 

 הרשות. 

 57 מסמך א' פרק ב'  .20

6.3.6 

התראה על שעות 
 חריגות  

נודה להסרה של דרישה זו ומאחר מדובר במערכת 
CRM   עקב אופי  24/07ארגונית המאפשרת שימוש

 העבודה במערכת. 

 הבקשה נדחית.

כניסה ושימוש במערכת אשר ניתנה )דוגמה ה
הינה התנהגות חריגה  ( עבורבשעות לא סבירות

לצורך המחשה של סוג אחד של התנהגות חריגה 
 אשר עשויה להיות רלוונטית.

דוגמאות נוספות הינן ניסיון חיבור כושל מספר רב 
 של פעמים.

סוגי ההתנהגויות החריגות אשר המערכת תנטר 
 ון ויאושרו על ידי הרשות.יוגדרו בשלב האפי

 59 מסמך א' פרק ב'  .21

6.4.3 

נודה להסרה של דרישה זו מאחר ואת הרשאות 
השימוש במערכת קובע הלקוח , כמו כן למערכת 

סעיף זה רלוונטי עבור מערכת המותקנת בתצורת 
ענן פרטי בלבד. יובהר כי הנ"ל אינו מתייחס 
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 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

דוח ניטור אנשים 
 מורשים 

של כניסות למערכת המאפשר   LOGקיים דוח 
 לעקוב אחר המשתמשים שנכנסו למערכת.  

להרשאות של הרשות כי אם לשינויים אשר 
 מבוצעים במערכת על ידי המציע.

 59 מסמך א' פרק ב'  .22

6.5.5 

מסמך מאשר מגורם 
 חיצוני 

נודה להסרת דרישה זו , מאחר מחזיקה מנהל 
אבטחת מידע שהינו חלק מצוות החברה, מניסיוני  

זה תהליך מורכב וארוך בגלל אופי השימוש 
במערכת ע"י הלקוח . ולכן לא נוכל להתחייב 

 לדרישה זו מגורם חיצוני.  

המציע יוכל להביא אישור הגורם הפנימי ובתנאי 
 סוג זה. כי הינו מוסמך לתת הצהרות מ

 59 מסמך א' פרק ב'  .23

6.1.1 

 סקר סיכונים 

, החברה מבצעת  SaaSכאמור מדובר במערכת 
מבחני חדירה אחת לשנה וחצי למערכת ולכן נודה 

להצגת המבחן ממצאי המבחן האחרון שעדיין 
 נמצא בתוקף  

 הבקשה התקבלה.

 59 מסמך א' פרק ב'  .24

6.6.3 

 סקר סיכונים 

הבדיקות כך שיותאם להמלצות נודה לשינוי טווח 
 18התקנות ויעמוד על בדיקה אחת לשמה וחצי )

 חודשים(

 הבקשה התקבלה.

 68 מסמך א' פרק ב'  .25

9.5.4 

 הדרכות  

כאמור ברמת התמחור הקיימת למכרז זה אין 
היתכנות לקיום הדרכות ללא מגבלה , מנסיונו 

שעות  5מפגשים בני  3הרחב , נדרשת הדרכה של עד 
 למפגש לצורך השלמת ההדרכות למערכת. 

 הסעיף יעודכן באופן הבא:

עד  המציע יבצעכחלק מתהליך מסירת המערכת,  "
מקום אחר  באתר הרשות או בכל שעות הדרכה 30

על מנת , בסבב אחד או יותראותו הרשות תבחר, 
שכלל העובדים אשר מבצעים שימוש במערכת יהיו 

ברמה הנדרשת לצורך תפעולה השוטף של 
המערכת וככל הנדרש בהתאם ובכפוף לאישור נציג 

המזמין ו/או מי מטעמו. ההדרכה תבוצע לכלל 
המשתמשים ואינה הדרכה רק למדריכים שידריכו 

הדרכות נוספות יבוצעו  תר המדריכים.את י
בהתאם למחיר אותו הציע המציע בטופס הצעת 

 "המחיר
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

 78 7-מסמך א' פרק ב'  .26

1.3.1 

 קליטת נתונים 

עקב רגישות המידע הקיים במערכת ומתוך רצון 
למנוע טעויות קריטיות בקליטה של נותנים )בעיקר 

נתוני פניות( ועקב מורכבות של מידע על פניה , 
נבקש כי קליטה של נותני פניות יעשו ע"י הספק 

 בלבד. ג' 

הבקשה מתקבלת ובתנאי שטעינת הנתונים תבוצע 
 על ידי הספק ללא תשלום נוסף.

 79 7-מסמך א' פרק ב'  .27

1.4.2/3 

 מזהה לקוח 

כאמור מזהה הלקוח המוביל הינו מספר טלפון או 
ניתן להוסיף מזהים נוספים שהם חלק  -ת.ז 

מהזהים העיקרים , נודה להסרת הדרישה למזהה 
 ייחודי ויחיד לכל סוג פונה 

לא קיימת דרישה למזהה ייחודי עבור כל סוג פונה. 
באמצעות ת.ז. או דרכון או הזיהוי יכול להתבצע 

 ח.פ  או מספר טלפון של הלקוח.

 82 7-מסמך א' פרק ב'  .28

1.5.16 

 קבלת פניה 

מאחר ואין היתכנות לקביעת שדות נוספים בטופס 
פתיחת פניה מהמערכת , נבקש להחריג דרישה זו 

 לפתיחת פנייה מטופס מקוון בלבד 

הבקשה אינה ברורה. הרשות מעוניינת להגדיר 
אופציונאליים אשר יאפשרו תיעוד של מידע שדות 

 רלוונטי לפניה.

 84 7-מסמך א' פרק ב'  .29

1.6.3 

 סוגי פניות מזוהות 

נודה להסרת דרישה זו , מאחר ומדובר בפיתוח 
משמועתי שאינו בליבת המערכת ופיתוח זה דורש 

השקעת משאבים רבים שאינן בהלימה לתמחור 
 המערכת 

ללא שינוי בדרישות . Oהסעיף ישונה לסעיף מסוג 
 הסעיף.

 86 7-מסמך א' פרק ב'  .30

1.9.5 

 שינוי סטטוס

התהליך הנ"ל אינו קיים ברמת הסטטוס אלא 
ברמת אפשרות טיפול בלבד, המאפשרת התייחסות  

 גם שינוי סטטוס  םאחרת להמשך התהליך וביניה

 הבקשה התקבלה.

 

 88 7-מסמך א' פרק ב'  .31

1.11.10/11/12 

 סטטוס הודעות 

נודה להסרה דרישה זו מאחר ונתונים אלו נמצאים 
במערכת המסרונים, מלבד האפשרות להצגת 

 הדרישה להסרה מרשימת התפוצה 

 הבקשה התקבלה.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

 88 7-מסמך א' פרק ב'  .32

1.11.21 

 נותנים אוטומטים 

ניתן יהיה לשלוח הודעות עם מידע מותאם אישית 
 ע"י טעינת  קובץ נתונים מאקסל 

 במסמכי המכרז.ללא שינוי 

 

 89 7-מסמך א' פרק ב'  .33

1.12.1 

 יצירת תורים 

למערכת המוצעת אין היתכנות ליצירת תורים 
לטיפול בפנייה אולם למטפל קיימת אפשרות לסנן 

 את הפניות עפ"י פרמטרים שונים. 

על המערכת להציג באופן ברור את רמת הדחיפות 
 לטיפול בפנייה ולמיין את הקריאות בהתאם לכך.

 91 7-מסמך א' פרק ב'  .34

1.13.10 

קליטת נתונים 
 מקובץ 

המערכת תאפשר הגדרות אלו מתוך מסך הגדרות 
 במערכת בלבד ולא ע"י טעינה מקובץ 

המציעים רשאים לעמוד בדרישה זו באמצעות 
 טעינת קובץ או על ידי טעינה ידנית בעצמם.

 92 7-מסמך א' פרק ב'  .35

1.14.8/9 

 תכנית עבודה 

אינה קיימת במערכת המוצעת ואינה אופציה זו 
 שניתנת לבצוע אלא בהליך פיתוח משמועתי שיידר

 לתמחור נוסף. 

 יעודכן באופן הבא: 1.14.8סעיף 

/ סימון  פנייה הקפאתהמערכת תכיל תהליך 
במקרה זה תאפשר המערכת לייצא  - לטיפול עתידי

במבנה טבלאי  הקופאואת כלל הפניות אשר 
 .סטנדרטי

 יעודכן באופן הבא: 1.14.9סעיף 

המערכת תאפשר הגדרה  יוקפאועבור פניות אשר 
 .של תזכורות עתידיות

 95 7-מסמך א' פרק ב'  .36

1.20.4/5 

 טפסים ביישומון 

מתוך האתר  WEBניתן יהיה להציג באפליקציה דף 
המציג את הטפסים הרצויים אשר יופיעו 

 באפליקציה

 אינה ברורה. 1.20.4ההפניה לסעיף 

 יעודכן באופן הבא: 1.20.5סעיף 
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 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

 היישומון יכלול יכולת להוסיף טפסים דיגיטליים"
או ביישומון עצמו  על ידי הרשות ללא הגבלה

 "באמצעות קישור והצגה של אתר הרשות

 96 7-מסמך א' פרק ב'  .37

1.20.10 

פתיחת קריאה עפי 
 מיקום

אופציה זו אינה קיימת במערכת המוצעת ואינה 
 שבהליך פיתוח משמועתי שיידרניתנת לבצוע אלא 

 לתמחור נוסף. 

 הבקשה נדחית.

 97 7-מסמך א' פרק ב'  .38

2.2 

 דרישות כלליות 

קיים ומתועד , אין יכולת   APIלמערכת ממשק 
. נודה   APIלקבוע שעות פעילות של ממשק ה 

ביצוע   APIלהבהרה כי כל דרישה  לשינוי ממשק ה 
התאמות או שינוי מותאם לצורך ממשקים כאלו 

ואחרים יעשה בתמחור נוסף, בהתאם להיקף 
 העבודה הנדרש. 

נבהיר כי הסכומים המוצעים במכרז זה אינם 
 עומדים בהלימה לדרישות המכרז.  

 API-הדרישה לקביעת שעות פעילות של ממשק ה
 מבוטלת. ללא שינוי ביתר דרישות הסעיף.

 100 7-פרק ב'מסמך א'   .39

2.10.3/4 

 שליחת טפסים  

פעולה זו אפשרית באמצעות משלוח קישורים 
 לטפסים בלבד, באמצעות מנגנון התפוצה

 הבקשה מתקבלת.

 הסעיפים יעודכנו באופן הבא:

 : 2.10.3סעיף 

המערכת המוצעת תאפשר שליחה של מספר "
אל קבוצות של  ו/או קישורים  לטפסים טפסים

לקוחות המזמין, על ידי סימון הטפסים, סימון 
 "הלקוחות ולחיצה על מקש "שלח"
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פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

 :2.10.4סעיף 

המערכת המוצעת תאפשר שליחה של מספר "
אל קבוצות של  ו/או קישורים  לטפסיםטפסים 

לקוחות המזמין, על ידי סימון הטפסים, בחירת 
לקוחות על בסיס פרמטרים אותם המערכת 

כדוגמת כל הפונים למזמין בתאריך מסוים  מנהלת
או כל הפונים למזמין בטווח תאריכים, ולחיצה על 

 "מקש "שלח"

 

 101 7-מסמך א' פרק ב'  .40

 הסעיפים   כלל 2.14

 מערכת שו"ב

נבקש לקבוע כי הדרישות המופיעות בדרישה זו, 
באפיון מלא, על כן אין באפשרותנו  תאינן מאופיינו

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת, יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת, 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות  ןלאור הניסיו
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי /

מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 
 הממצאים. 

דרשו פיתוחים ו/או התאמות אשר אינם ככל וי
מפורטים במסמכי המכרז הנ"ל יבוצע בהתאם 

"הוספת/עדכון שירותים  - 0במסמך ב' 9.8לסעיף 
 כתוצאה משינויים טכנולוגיים".

 104 7-מסמך א' פרק ב'  .41

 כלל הסעיפים -3

מערכת ניהול קשרי 
 לקוחות בגבייה

נבקש לקבוע כי הדרישות המופעיות בדרישה זו , 
באפיון מלא , על כן אין באפשרותנו  תאינן מאופיינו

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת, יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת, 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות /  ןלאור הניסיו
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי 
מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 

 הממצאים. 

 API-המוצעת וההמודולים מתבססים על המערכת 
הקיים של המערכת. ככל וידרשו פיתוחים ו/או 
התאמות אשר אינם מפורטים במסמכי המכרז 

 - 0במסמך ב' 9.8הנ"ל יבוצע בהתאם לסעיף 
"הוספת/עדכון שירותים כתוצאה משינויים 

 טכנולוגיים".

נבקש לקבוע כי הדרישות המופעיות בדרישה זו ,  107 7-מסמך א' פרק ב'  .42
באפיון מלא , על כן אין באפשרותנו  תאינן מאופיינו

 לעיל. 41ראה מענה לשאלה 
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 מענה הרשות נוסח השאלה

 כלל הסעיפים - 4

מערכת ניהול קשרי 
 לקוחות בחינוך 

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת , יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת , 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות  ןלאור הניסיו
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי /

מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 
 הממצאים. 

 108 7-מסמך א' פרק ב'  .43

 כלל הסעיפים - 5

מערכת ניהול קשרי 
 לקוחות ברווחה 

נבקש לקבוע כי הדרישות המופעיות בדרישה זו , 
באפיון מלא , על כן אין באפשרותנו  תאינן מאופיינו

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת , יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת , 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות  ןיולאור הניס
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי /

מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 
 הממצאים. 

 לעיל. 41ראה מענה לשאלה 

  109 7-מסמך א' פרק ב'  .44

 כלל הסעיפים  - 6

מערכת ניהול קשרי 
 לקוחות בהנדסה 

נבקש לקבוע כי הדרישות המופעיות בדרישה זו , 
באפיון מלא , על כן אין באפשרותנו  תאינן מאופיינו

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת , יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת , 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות  ןלאור הניסיו
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי /

מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 
 הממצאים. 

 לעיל. 41מענה לשאלה  ראה

 110 7-מסמך א' פרק ב'  .45

 כלל הסעיפים  - 7

מערכת ניהול קשרי 
לקוחות בפיקוח 

 וחנייה

נבקש לקבוע כי הדרישות המופעיות בדרישה זו , 
באפיון מלא , על כן אין באפשרותנו  תמאופיינו אינן

להעריך את היקף הפעילות הנדרשת , יכולת מימוש 
הדרישות  וכן את אופן פעולות המערכת האחרת , 

שנצבר בחברה  אל מול  דרישות  ןלאור הניסיו
פעילות דומה נבקש להחריג סעיף זה ולקובע כי /

 לעיל. 41ראה מענה לשאלה 
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

מימוש הדרישות ותמחורם יעשה  לאחר קבלת 
 צאים. הממ

נראה כי ישנה טעות סופר שכן ניסיון של תכנון   3.1תנאי סף  מסמך א'  .46
מתבצע בשלב הקמת המערכת ועל כן יכול להיות 

מצב בו למציע ניסיון בתכנון של מערכת קשרי 
האחרון השנים שקדמו למועד  5הלקוחות טרם 
 להגשת המכרז

בעוד האספקה והתחזוקה של המערכת בוצעה 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  5במהלך 
 המכרז. 

 

על כן נבקש לאשר שגם לקוחות להם המציע תכנן 
את מערכת ניהול קשרי הלקוחות המוצעת בהליך 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  5זה טרם 
  2017המכרז, קרי לפני שנת 

ומספק עבורם שירותי אספקה ותחזוקה למערכת 
השנים שקדמו למועד  5לפחות שנה ברצף במהלך 

 המכרז יחשב כעומד בתנאי הסף. האחרון להגשת 

תכנון יכול להתבצע בשלב הקמת המערכת וכן בעת 
ביצוע שדרוגים והוספת מודולים במערכת. ללא 

 שינוי בתנאי הסעיף.

סף בשנה "לא הבתנאי  .נפלה טעות סופרניכר כי  3.2תנאי סף  מסמך א'  .47
קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע 

 הערה.. לנמשיך להתקיים כ"עסק חי". 2020לשנת 

רשום שנת  -סעיף ה' 4בנוסח אישור רו"ח מסמך א'
2021 . 

שכן לא  2020אנא אישורכם כי הכוונה לשנת 
 . 2021קיימים נכון להיום דוחות חתומים של שנת 

תצהיר ואישור רו"ח על  - 4ף ה' במסמך א'סעי
 מחזור כספי יעודכן כדלקמן:

לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים  ה. "
הערה המעלה ספק בדבר  2020שלכם לשנת 

יכולתכם להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו 
בתקן הביקורת הרלוונטי של לשכת רואי החשבון 

 "בישראל.

 ללא שינוי בתנאי הסף.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

נבקש למחוק את המילים "ו/או עובדים ו/או  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .48
 מנהלים של כל הנ"ל"

 נדחית.הבקשה 

שנים"  5נבקש למחוק את המילים " - 1סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .49
 שנים" 3ובמקומן יצוין "

 נדחית.הבקשה 

מבלי לגרוע מהאמור  המילים " נבקש למחוק את ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .50
לעיל, לבקשת המזמינה, הספק מתחייב להמציא 

ההתחייבויות החוזיות.  עותק פוליסות הכוללות את
מוסכם כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות 

את עותקי הפוליסות  כאמור, הספק רשאי להמציא
 ללא נתונים מסחריים"

 נדחית.הבקשה 

לאחר המילים "מאכל או משקה"  - 2.1סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .51
 יתווספו המילים "שהוגש ככיבוד"

 נדחית.הבקשה 

הביטוח  נבקש למחוק את המילים " - 2.3סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .52
כולל הרחבת סייבר לנזקי צד ג'.... והחדרת וירוסים 
למחשבי צד ג'. הביטוח כולל כיסוי אבטחת מידע... 

 שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק"

 נדחית.הבקשה 

 7נבקש למחוק את המילים "לא יאוחר מ - 4סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .53
 ימים"

 נדחית.הבקשה 

נבקש למחוק את המילים "ו/או לרכוש  -7סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .54
 כלשהו המשמש את הספק לצורך מתן השירותים"

 נדחית.הבקשה 

נבקש למחוק את המילים "הוא יהא  - 8סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .55
אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם סעיף פטור 

 לעיל וכן" 7בנוסח כאמור בסעיף 

 נדחית.הבקשה 

יתווספו המילים "על אף האמור לעיל, אי  - 9סעיף  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .56
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה 

הבקשה מאושרת למעט אישור עריכת הביטוח 
 הראשון טרם תחילת ההתקשרות.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

ימים ממועד  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
בקשת המזמינה מאת הספק בכתב, להמצאת 

 אישור עריכת הביטוח כאמור"

נבקש למחוק את המילים  -שם מבקש האישור  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .57
 "ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל"

 נדחית.הבקשה 

הבקשה אינה מאושרת וכחלופה  - 329לעניין קוד  329, 304יימחק קוד  -ביטוח צד ג'  ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .58
יוכל הספק להמציא עותק פוליסה הכולל את 

 המלל הנדרש )רכוש המזמין ייחשב לצ"ג(.  

הבקשה אינה ברורה או רלוונטית  - 304לעניין קוד 
 ומשכך אינה מאושרת.

 לעיל. 58ראה מענה לשאלה  304יימחק קוד  -ביטוח אחריות מקצועית ביטוח -נספח ה'  חוזה -מסמך ג'   .59

נבקש כי המילה :"ביצוע", תעודכן  3.1 מסמך א'   .60
 . 6ל:"מכרז",כמצוין במסמך א' 

 הבקשה נדחית.

לחברתנו ניסיון רב שנים בתכנון, אספקה ותחזוקה  3.2 מסמך א'  .61
 מערכות לניהול קשרי לקוחות.של 

נבקש כי הניסיון הנדרש יהיה של המציע ולאו 
 דווקא במערכת המוצעת.

 הבקשה נדחית.

נבקש כי המונח :"מחזור הכנסות", יעודכן למחזור  ד' מסמך א'  .62
:"למחזור כספי" נתון אותו רואה חשבון יכולים 

 לאשר.

 הבקשה מתקבלת.

:"מחזור הכנסות", יעודכן למחזור נבקש כי המונח  8 4מסמך א'   .63
:"למחזור כספי" נתון אותו רואה חשבון יכולים 

 לאשר.

 הבקשה מתקבלת.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

לוחות זמנים  ואבני  0מסמך ב'  .64
 דרך

10.4 

לאור לוחות הזמנים הקצרים שניתנו לאפיון, נבקש 
לוודא כי הגורמים מצד העירייה מחויבים לזמינות 

 מלאה ורציפה.

 הבקשה התקבלה.

 ( SLAרמת שירות ) 0ב' מסמך  .65

20.4 

לא סביר כי הספק יתחייב לזמן סיום טיפול בתקלה 
 כשמהות התקלה אינה ידועה.

נבקש כי הקנסות יחולו על זמני המקסימום 
לתחילת הטיפול בתקלה, להם יכול הספק 

 להתחייב."

 הבקשה נדחית.

ללא קשר להיקף הנזק ₪  50,000סכום שרירותי של  8 מסמך ג'  .66
סביר ואינו תואם את התמורה שמקבל הספק. אינו 

לפיכך נבקש כי סכום פיצוי יהיה  הולם ובהתאם 
 לנזקים ישירים ומוכחים  אשר יגרמו לרשות.

 לעיל. 12ראה מענה לשאלה 

נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות הספק  1 מסמך ג'  .67
יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות 

מכול סוג שאינה קשורה לספק במישרין ו/או 
בעקיפין. נבקש כי בתקופה של הגבלות מכול סוג 
כגון סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן 

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

 ביטול והפסקת ההתקשרות.

 הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

)מעבר לנדרש יצויין כי העירייה תפעל על פי 
הנחיות משרד הבריאות ולפי הנחיות שינתנו על 

 ידי כל משרד ממשלתי וכמקובל(.

 נבקש  כי: 2.3 נספח ה'  .68

"אחריות מקצועית" ייכתב "משולב לאחר המילים 
  חבות מוצר".

 

 

שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת, לא יערך 
במידה ויוגש ביטוח משולב מוצר מקצועית ניתן 

לקבל ובתנאי שגבולות האחריות המבוקשים 
 יוכפלו.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

 (.5שנים. )ולא  3תקופת הביטוח הנוספת תעמוד על 
 (. 5שנים. )ולא  3תקופת הביטוח הנוספת תעמוד על 

 

 

המילים "מבלי לגרוע מהאמור לעיל.... נתונים  .א

תקופת הביטוח הנוספת  מסחריים" תמחקנה.
 (. 5שנים. )ולא  3תעמוד על 

 

 לא מאושר. לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

 

 

 

 לא מאושר. לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

   3.1 נספח ה'  .69
 נבקש כי  לספק תעמוד האופציה להמציא ביטוח

  סייבר במקום הרחבת סייבר במקצועית.
 

מאושר, ובלבד שהמציע יעמוד בכל התנאים 
 המצוינים בנספח הביטוח בהתייחס לביטוח זה.

  נבקש כי בסיפא ייכתב "במועד עריכת הביטוח". 7 נספח ה'  .70

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

נבקש כי המילים "ו/או בגין נזק תוצאתי... כאמור"  8 נספח ה'   .71
 תמחקנה. 

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

מבוקש כי המילים "סעיף פטור בנוסח כאמור  9 נספח ה'   .72
  לעיל" תמחקנה. 7בסעיף 

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

אף האמור, מוסכם כי  נבקש כי בסיפא ייכתב " על מבקש האישור נספח ה'   .73
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה -אי

ימים ממועד  14הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
דרישת המזמינה בכתב להמצאת אישור עריכת 

  הביטוח כאמור".

מאושר, למעט לגבי המצאת אישור ביטוח במועד 
 הזכייה בהתאם לתנאי המכרז.
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המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 מענה הרשות נוסח השאלה

נבקש כי המילים "ו/או מנהלים ו/או עובדים של  צד ג' 1נספח ה'   .74
 הנ"ל" תמחקנה. 

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

 ימחק.  304נבקש  כי קוד  אחריות מקצועית 1נספח ה'   .75

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

 נבקש  כי: 3.1 1 נספח ה'  .76

לאחר המילים "אחריות מקצועית" ייכתב "משולב 
  חבות מוצר".

 

  ימחק. 304קוד 

 

 המילים " תאריך רטרו" תמחקנה. 

 

 לעיל. 68ראו הערה בסעיף 

 

 

 לא מאושר, לא יערך שינוי במסמכי המכרז.

 

אין מניעה לבטל את המבוקש מאישור הביטוח, 
ובלבד שיומצא עותק הפוליסה הכולל את התאריך 

 הנדרש.
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 .שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר .2

 בתוספת המציע של החתימה מורשי י"ע חתום כשהוא המכרז למסמכי זה מסמך לצרף יש .3

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  הוראות מסמך זה מתקנות .4

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 

יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 

 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
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