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 לכבוד
 27ג//2020משתתפי מכרז 

 מערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות
 

 הבהרות - 1מספר הודעה 
 

מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות  .1

 מסמכי המכרז.

 

ז באשר לשאלות רכמי הכשולרולכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף  משיבההמועצה  .2

 .כרזהנוגעות לתנאי המ

 
י אין באמור בהודעה זה לגרוע ובתשובות. מובהר, כין היטב בשאלות דרשים לעיהמציעים נ .3

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

חד מכרז להגישה, בימכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים בהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממס .4

 המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם. מכימס יתרם ע

 

 .אות מסמכי המכרזביתר הור אין שינוי .5

 

 18/10/2020עד ליום  תניתן להגיש הצעו .6

 

 26/10/2020-וב 12:00-17:00בין השעות  25/10/2020תתקיים במועדים הדגמת פתרונות למועצה   .7

ם כלל ות עאיונשלא לקיים ררשאי כי המזמין  מובהר .חות חובה()נוכ  10:00-15:00  השעות בין

 .המציעים, לפי שיקול דעתו הבלעדי

 
בתוספת  מורשי החתימה של המציעשהוא חתום ע"י כיש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז  .8

 מכרז.ה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההמסמך מהווחותמת החברה. 

 

מסמכי מור בקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האהוראות מסמך זה מת .9

 וות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסשובה לשאלתיקון לסעיפי המכרז ו/או ת לכ המכרז.

צוינו במסמך זה ונטיים לא גם אם הסעיפים הרלולכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז 

 במפורש. 

 
 

 כבוד רב,ב

  לי אביטל-נטע               
 המועצה  יתרגזב                                                                                                             

 בני שמעוןמועצה אזורית         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עהמצי דיי א חתום עלהורפו להצעה כשרז ויש לצק בלתי נפרד ממסמכי המכחל זה מהווה מסמך
 

 
 
 
 

 הובתש  שאלה סעיף  עמוד מס"ד

1.  

נבקשכם לתקן את תנאי הסף כך שניתן יהיה להציג ניסיון של  10.2 

הליבה המוגדרות  ערכותתאגידי מים וביוב המשתמשים במ

 2מחילופין אנא תקנו הסעיף כך שניתן  להציג ניסיון במכרז. ל

 אזוריות/מקומיות. רשויות 

ללא תנאי הסף יוותרו 

כנדרש במסמכי שינוי 

 המכרז.

2.  

6 10.2 

 

לאור העובדה כי הספק מספק מערכת להפעלה ע"י הלקוח, 

ביה נבקש לוודא כי תנאי הסף הוא נסיון באספקת תוכנות ג

 יות ולא בהפעלתן.ופיננס

סיון יתנאי הסף הוא נ,  אכן

באספקת תוכנות גביה 

 ופיננסיות ולא בהפעלתן

3.  

12 53.1 

 

נבקש כי הדרישה למסירת פוליסות הביטוח המהוות מסמך 

ור להחתמת איש הספק הזוכה יידרשוכי תוסר  עסקי חסוי

 .עריכת ביטוחים

הביטוח פיקוח על רישות ד

 ות.ליסייבות הצגת פומח

עם אישור הביטוח. 

 קשה נדחיתהב

4.  

ום בשם הספק בלבד, שכן אין בידיעתו מצהיר יחתנבקש כי ה 4 22

 המידע על כל בעלי הזיקה.

 4בסעיף  קשה נדחית.בה

מילה לתצהיר במקום ה

 "אנוכי" יירשם "המציע". 

על המצהיר לערוך את כל 

הבירורים הנדרשים מול 

 .בעלי הזיקהול המציע ומ

 נכלל בתשלום הכולל .נבקש את מחיר טרנזקציות התשלומים 18 28  .5

6.  
כי איפיונים יוכנו רק לדרישות שאין להן מענה במערכת נבקש  יט' 2 32

 המוצעת ויש לפתח אותן.

 ללא שינוי

7.  
לצורך תמחור ההצעה, נבקש הבהרתכם למספר הטפסים  כו' 34

 המקוונים הנדרשים.

 5ונה ועוד בשנה הראש 30
 הכל שנב

8.  

נבקש  עודית לדודאים,לאור העובדה כי נדרשת מערכת י נספח ה' 43

תהליכים הנדרשים מעבר לעקרונות הרישום איפיון ל

 החשבונאים.

האיפיון יגובש בשיתוף 

לאישור סופי הזוכה במכרז 

 של המועצה

9.  46 

47 

9 

17 

רק על  נבקש כי ההתחייבות לערוך התאמות ושינויים תחול

 וגדרו במפרט הטכני.ממשקים שה

 ללא שינוי

10.  

בדיקה לביצוע האפשרות לספק  ניתנהלאור העובדה כי לא  13.3 46

מקדמית של הנתונים  והקבצים שבמערכת המידע והניהול 

  נבקש כי הסעיף יוסר.הקימות במועצה, 

 ללא שינוי

11.  

בילות את הספק בבקשה לקבלת לאור תקנות השבים המג 13.4 46

נבקש כי יתוספו על היעדר רישום פלילי  מידע ו/או  אישור

 ילת  הסעיף.המילים "למיטב הידיעה" בתח

הבקשה נדחית. בסעיף לא 

רש להמציא אישור על נד

היעדר רישום פלילי, אלא 

 עריכת בירורים מאומתים

 מול כל הנוגעים בדבר.

12.  

שה להעביר את כל המידע שנצבר אצל העובדים אינה דרי 84 58

פק יהיה מחוייב להעברת הנתונים שימה, נבקש כי הסי

 עצה בלבד.השייכים למו

על הספק א שינוי, לל

להעביר מידע בדבר שיטות 

 מים תוריגואל

 EPR Sys .נבקש הבהרתכם מי מספק היום את הפתרון בדודאים 8 89  .13



 עהמצי דיי א חתום עלהורפו להצעה כשרז ויש לצק בלתי נפרד ממסמכי המכחל זה מהווה מסמך
 

 הובתש  שאלה סעיף  עמוד מס"ד

14.  
לאור העובדה כי קיים מחיר קבוע למערכת. נבקש להחריגה  8 89

 לא מערכת זו.לפשר להגיש הצעה מתכולת המכרז ולא

 ללא שינוי 

15.  28 18 

 "IVR"תשלומים במענה קולי 

זה נושא עלות לפי שיחה. אבקש להסירו מתכולת  שירות

 המכרז. 

 לא שינויל

 . י"ד2 32  .16

אבקש להסיר דרישה זו "שירותי תמיכה לאחראי המחשוב" 

מתכולת המכרז, או להבהיר את הקשר בינו לבין תכולת 

 ז.המכר

הספק בקשה מתקבלת. על ה

באחראי שיבחר לתמוך 

, בקישוריותהמחשוב המקומי 

יונאליות ופונקצחיבוריות 

המערכות של  מלאה

 .מסופקותה

 . י"ט2 32  .17

"איפיון מפורט שיועבר לאישור המועצה של כל 

פונקציונאליות שלא פועלת במועצה במועד פרסום המכרז 

 רמלי."האפליקציה לחינוך הבלתי פו...לדוגמא 

ערכת שלא שים לתת הצעת מחיר למז נדרהמשתתפים במכר

פרט שנכתב בתמצות רחוק מלפרט אופיינה באופן יסודי ושהמ

מה היא מכילה. פיתוח ייחודי שכזה נושא עלויות כבדות 

ובמכרז אין התייחסות לעלויות פיתוח מוצר אלא רק לעלות 

האספקה, התחזוקה, התאמה והתמיכה עבור מוצר קיים. 

 רמלי..קציה לחינוך הבלתי פולאפליבקש להסיר את הדרישה נ

ה מילים מהמילה

המילה  עדגמא" ו"לדו

שאר "פורמלי" מבוטלות. 

 הסעיף ללא שינוי.

 

 .כב4 34  .18

 "חתימה אלקטרונית דיגיטלית מאושרת"

והרישיון  נא אשרו שהחומרה )קורא כרטיסים / טביעת אצבע(

 ידי המועצה, כמקובל.האישי של החותם )הכרטיס( יסופקו על 

 מתקבלת הפניה

19.  35 5 

יבי תקשורת רכ ותקשורת" , תוכנהSAASשרתים במתכונת "

אבקש נושאים בעלות שנראה שלא שוקללה במחירי המכרז. 

למחוק את המילה "ותקשורת" ואת אישורכם כי אין רכיבי 

תקשורת בתכולת המכרז. כמו כן הבהרתכם לתיקון דומה 

 .89שבעמוד  בטבלת המחרים 6בסעיף 

 קבלת הפניה מת

20.  55 75 

להבטחת  ₪ 75,000חתימת החוזה... ערבות בנקאית ... "עם 

נראה כי קביעת גובה ערבות הביצוע  ביצוע כל התחייבויותיו"

לא עולה בהתאם להנחיות החשב הכללי. אבקש להעמיד את 

לכל היותר, בדומה למכרזים ₪  50,000גובה ערבות הביצוע על 

 דומים. 

 ללא שינוי
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