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 מסמך הבהרה זה יצורף כחלק בלתי נפרד מההצעה

 24/2019מכרז פומבי מס' ב

 

 כללי

 

מועד ההגשה כך שבין מועד פרסום התשובות לשאלות לבין מועד כללי: אנו מבקשים להגדיר את  .1

 .ימי עבודה, זאת במטרה לגבש ההצעה המיטבית 10ההגשה יהיו לפחות 

 הבקשה נדחית.

 

 וראות ותנאים כללייםה – 'מסמך א

 

נבקש להסיר מתנאי הסף  –למסמכי המכרז  7בעמוד  7.5למסמכי המכרז, וסעיף  6בעמוד  7.4סעיף  .2

 ולאפשר לספק להתחייב לפתח יכולות אלו במסגרת המכרז. heat maps-ו  slide barאת יכולות 

 הבקשה נדחית.

ינת במסגרת בחהפיתוח של יכולות חסרות. משך את לציין  מציעיםל ותהמכרז מאפשרהוראות 

 הדרישות.  פיתוחלהנדרש  זמןהגם ישקלל ההצעות 

 

מורכבות בהיקפים נתוני גדולים  GISחברתנו מפתחת מערכות  –למסמכי המכרז  4עמוד  5.4סעיף  .3

אותן לא ניתן להציג לגורמים חיצוניים ע"פ  –ומכילות מידע אשר הוגדר כמסווג/סודי מסחרי 

מגבלות אבטחת מידע של הלקוחות. נבקש להבהיר כי האיכות תינתן על פי המערכות המוצגות 

אישורו להציג, כל  בהצהרת המציע בהצעה, ובעת ההצגה יוצגו רק מערכות להם הלקוח נתן את

 עוד תוצג לפחות מערכת אחת.

 הבקשה נדחית.

לא ניתן להציג נתונים שלא צורפו להצעה. ככל ולהצעה מצורפים נתונים שחל עליהם חיסיון, יש 

לציין זאת במפורש. מובהר, כי נתונים שחל עליהם חיסיון יישארו בידי האשכול, אך יהיו חסויים 

 פוטית תורה לגלותם.מפני אחרים, אלא אם ערכאה שי

 

 

 המחירהצעת  – 1-א מסמך

 

נבקש לספק מפרט טכני המגדיר דרישות מינימום להפעלת  – למסמכי המכרז 18בעמוד  1.6.3סעיף  .4

המערכת המוצעת, לא ניתן לצפות כי הספק יתקין או יטפל בתוכנות שאין לו יכולת שליטה )למשל 

על  win10לא יצופה מהספק להתקין  XPבמידה וישנם תחנות שעובדות עם מערכת הפעלה 

 חשבונו(.

 הבהרה:
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הנדרשת כולל דרישות מינימום לקונפיגורציית המחשבים  את הארכיטקטורה ויציגים המציע

 כל הדפדפנים בשוק.הנתמך ע"י  WEBהדרישה לפתרון עומדת , ומערכת ההפעלה. יחד עם זאת

 

מנוסח התשובה לא ברור מה הם  – 14.1.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  33.1תשובה  .5

 ברורה של היישומים.היישומים הפרטניים. אנו מבקשים לקבל רשימה  5-ה

 הבהרה:

 24סעיף באין מדובר ברשימה סגורה של יישומים, ולכן המציעים מופנים לדוגמאות המפורטות 

 למסמכי המכרז. 92עמ' 

 

מנוסח התשובה משתמע  – 14.1.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  39-ו 38ות תשוב .6

כלי מדף/מערכת הצפנה על מחיר שימוש /GISשיידרש להעמיס את מחיר שימוש במערכת/תשתית 

חודשי ביישומים. לכן אנו מבקשים לאשר שהמזמין מתחייב לרכוש את כל היישומים. לחלופין, 

 , כלי מדף, מערכת הצפנה וכד'.GISמבקשים להגדיר סעיפים לשימוש במערכת/תשתיות 

 הבקשה נדחית.

 

 

 נתוני המערכת – 1-ב מסמך

 

וערוצים  SMSמי יישא בעלויות  – 14.1.2020לות הבהרה מיום למסמך תשובות לשא 76תשובה  .7

 אחרים של הפצת הודעות בתשלום?

 הבהרה:

 תיכלל בהצעת המחיר.( ככל וקיימתהעלות )

 

י יישא בעלויות יצירת המודל מ – 14.1.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  78תשובה  .8

מצלמות אינה חלק מהמכרז אלא ממשק אליה התלת ממדי? כמו כן מבקשים לאשר שמערכת 

 בלבד.

 הבהרה:

הספק מתחייב לאפשר תצוגה תלת ממדית.  ,. יחד עם זאתזה מידול תלת ממדי לא כלול במכרז

 עדיפות תינתן למענה טכני קיים.

 

מבקשים לאשר שהמציע לא יישא  – 14.1.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  81תשובה  .9

 פיתוח ממשקים בצד ספקי מערכות משיקות.בעלויות 

 הבהרה:

האשכול ורשויות  ם שלפיתוח הממשקים עם ספקייכללו את של המערכות עלויות הפיתוח 

אחרות, מערכות  GIS, מערכות נתוניםבתחום ה, בין היתר, לאשכול שירותים יםנתונהאשכול ה

 . ניווט, מערכות מעקב וכיוב'
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 WAZEמי יישא בעלויות נתוני  – 14.1.2020הבהרה מיום  למסמך תשובות לשאלות 83תשובה  .10

 באם יידרש תשלום עבורם?

 הבהרה:

 הינו בהנחה כי אינו מחייב בתשלום נוסף. WAZEשיתוף הפעולה עם 

 

אנו מבקשים לאשר שהאפליקציה  – 14.1.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  86תשובה  .11

 . Web Serviceהייעודית תומכת בממשק 

 הבהרה:

 שאלה זו אינה רלוונטית נכון למועד פרסום מכרז זה.

 

נבקש להבהיר  –"הוראות למילוי הטבלאות במפרט הטכני"  -למסמכי המכרז  53בעמוד  3סעיף  .12

חודשים לפיתוח אין מדובר בפיתוח מקביל של כל אותם יישומים אלא באורך  3וסומנו עד  שבהנתן

 זמן פיתוח שיבוצע לפי תעדוף האשכול.

 הבהרה:

 הפתוח יהיה בהתאם לדרישות האשכול, ויכול שיהיה במקביל. 

 

 

 מפרט טכני

 

נבקש –זבלות" "איכות סביבה מ -למסמכי המכרז  77בעמוד  11.6בטבלה שבסעיף  7-ו 6שורות  .13

, מדובר בהצגת שירות GISלהסיר דרישה זאת כיוון שאין אפשרות לבצע שמירה זאת כחלק מאתר 

 תמונה מצריכה כלים השייכים למערכת ההפעלה או תוכנות צד שלישי.\מצד שלישי, שמירת וידאו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל – למסמכי המכרז 77בעמוד  11.6בטבלה שבסעיף  6שורה 

 .מבוטל – זרכמה ילמסמכ 77בעמוד  11.6בטבלה שבסעיף  7ורה ש

 


