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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 6/2020במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה 

 

 הוראות ותנאים כללים

 

 ?האם יש אפשרות להאריך את מועד ההגשה, צוות התפעול שלנו חוזר בימים אלו לתפקוד מלא .1

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש להגיע לסיור ספקים. –כללי  .2

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש הבהרתכם על איזה בסיס יינתנו שירות מנמ"ר לאשכול שאינו מעסיק מנמ"ר. –כללי  .3

 הבהרה:

 שירותי המנמ"ר הם כמפורט במסמכי המכרז.

 

 נבקש הבהרתכם כיצד תבוצע התמורה עבור שירותי המנמ"ר לאשכול עצמו? –כללי  .4

 הבהרה:

 השירותים לאשכול יינתנו ללא תמורה נוספת.

 

ומר באם כן מה זה א –נבקש הבהרתכם האם המנמ"ר אמור לעבוד תחת מנכלי"ת האשכול  –כללי  .5

 ?מבחינת היקף שעות העבודה שלו

 הבהרה:

המנמ"ר כפוף למנכ"לית האשכול או מי שהיא תמנה לעניין זה. הכפיפות למנכ"לית האשכול אינה 

 משפיעה על היקף שעות העבודה.

 

ם הנדרשים נבקש הבהרתכם כיצד ניתנים השירותים כיום לרשויות האשכול לרבות השירותי  –כללי   .6

 ?ע"י מנהל מערכות המידע

 הבהרה:

 במועד פרסום המכרז ניתנים ע"י האשכול השירותים כדלקמן:

המועצה האזורית מטה אשר, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה 

המקומית מעיליא, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן 

 .Xניתנים שירותים מסוג  –והמועצה המקומית מזרעה 

 .Rג ניתנים שירותים מסו –תרשיחא -עיריית עכו ועיריית מעלות

 

הבקשה להצעת מחיר אינה באה בקו אחד עם הדרישות שמופיעות במכרז. מצד אחד אתם מציינים  .7

מהו מחיר המקסימום ומצד שני היקף השירות שצוין הוא מינימום וייתכן גידול בנפח השירות 

 שיהיה על חשבון נותן השירות ולא תהיה עליו תמורה נוספת.
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 .הבקשה נדחית

 

 .שהנוסח שלהם חוזר על עצמו תחת מספרי סעיפים שונים, מבקשים לקבל הבהרהישנם סעיפים  .8

 הבקשה אינה ברורה.

 

חודשים. לאשכול זכות  12 -"תקופת ההתקשרות הינה ל – למסמכי המכרז 4, בעמוד 4.1סעיף  .9

להאריך את תקופת ההתקשרות בנסיבות המתוארות בחוזה המצורף למסמכי המכרז בארבע 

חודשים. אך זאת בשים לב להגבלות  60חודשים כל אחת, ובסה"כ ביחד  12נוספת בנות תקופות 

המפורטות במסמכי המכרז." "הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון 

ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין"מבקשים 

 ה לעדכון מחיר עם כל חידוש תקופת חוזה.להוסיף אופצי

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"המחירים למסמכי המכרז, יבוא:  60לחוזה השירותים, בעמוד  8.5במקום האמור בסעיף 

לפי   תחבורה ותקשורת  -מדד המחירים לצרכן  להמפורטים בחוזה ו/או בהצעת הספק יהיו צמודים  

ביולי לכל שנה החל משנת   1הצמדת התמורה המגיעה לנותן השירותים תחושב בכל   .מדד הבסיס

2021." 

 

הכנת תוכנית שנתית ורב שנתית עבור מערכות מידע ברשות,   –  למסמכי המכרז  5, בעמוד  4.3.4סעיף   .10

 –הבהרה  ולאשכול.תוך שימת דגש על תכנון אסטרטגי ועדכני בנושאי מערכות המידע לכל רשות 

 .Qאו  Xהכנת התוכנית תהיה רק עבור רשויות שבחרו בשירות 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

הכנת "למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  4.3.4במקום האמור בסעיף 

, תוך שימת דגש על תכנון אסטרטגי ועדכני ברשותתוכנית שנתית ורב שנתית עבור מערכות מידע 

 ".Qאו  X, וזאת רק עבור רשויות שיבחרו בשירות ולאשכולבנושאי מערכות המידע לכל רשות 

 

נא  – למסמכי המכרז 82למפרט השירותים, בעמוד  6.6וסעיף  ,למסמכי המכרז 6בעמוד  4.4.8סעיף  .11

 ת השירות לא נדרשים שרותי מעבדה.להסיר את הסעיף, לפי דרישות המכרז ולפי מפרטי דרישו

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

 .מבוטל –למסמיכ המכרז  7להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  4.4.8סעיף 

 .מבוטל –למסמכי המכרז  82למפרט השירותים בעמוד  6.6סעיף 

 

"ניוד ציוד ישן  – 82למפרט השירותים, בעמוד  6.8למסמכי המכרז, וסעיף  6, בעמוד 4.4.10סעיף  .12

מבקשים להבהיר כי האחריות של נותן השירות הוא לפן הטכני, הניוד  –וכפוף להעברת אינוונטר" 

 של הציוד הוא באחריות הרשות/האשכול.

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

ניוד ציוד "למסמכי המכרז, יבוא:    6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד    4.4.10במקום האמור בסעיף  

ניוד הציוד  ו, בלבד האחריות של נותן השירות הוא לפן הטכני, כאשר ישן וכפוף להעברת אינוונטר

 ."באחריות הרשות

ניוד ציוד ישן  "למסמיכ המכרז, יבוא:  82למפרט השירותים, בעמוד  6.8במקום האמור בסעיף 

ניוד הציוד ו, בלבד האחריות של נותן השירות הוא לפן הטכני, כאשר וכפוף להעברת אינוונטר

 ."באחריות הרשות

 

 – למסמכי המכרז 82 וד, עמלמפרט השירותים 6.9סעיף למסמכי המכרז, ו 6בעמוד,  4.11סעיף  .13

 Rמבקשים להסיר את הסעיף, שירות זה הינו חלק משירות 

 .הבקשה נדחית

 

מבקשים  –₪ הינו מחיר מופרז וחריג ביותר ביחס להיקף המדובר  5000המחיר של רכישת המכרז  .14

 .₪ 500להוריד את המחיר ל 

 הבקשה נדחית

 

כי המנמ"ר צריך להיות בעל ניסיון מוכח נרשם    6.14.1: בסעיף  למסמכי המכרז  8עמוד    ,  6.14.1סעיף   .15

נדרשים לפחות שלושה מכתבי המלצה/ ממליצים  6.14.5לפחות למקבל שירות אחד ואילו בסעיף 

 ממקבלי שירות, אנא הבהירו את הסתירה בין הסעיפים.

 הבהרה:

על "למסמכי המכרז, יבוא:  9להוראות והתנאים הכלליים, בעמוד  6.14.5במקום האמור בסעיף 

ורשימה של שלושה  מקבלי שירות,להציג לפחות שלושה מכתבי המלצה מ ר האשכול"מנמ

 ".ודרכי התקשרות עימםמקבלי שירות ממליצים שהם 

 

מנהל אבטחת עם דרישות אלו מחייב תמחור אחר.  –למסמכי המכרז  11, בעמוד 6.15.21.1סעיף  .16

 מבקשים להעלות את מחיר המקסימום או לשנות את הדרישות.

. המציעים יעשו שימוש 2מך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת מחיר כנספח למס

 .31-29למסמכי המכרז בעמודים  2-במקום נוסח הצעת המחיר שצורף כמסמך א 2בנספח 

 

, אישור רואה חשבון על מחזור כספי, עמוד 11-למסמכי המכרז, ונספח א 12, בעמוד 7.1.1.10סעיף  .17

אחד בדבר מחזור כספי, שני בדבר : אישורים 3-שים לפצל את האישור למבק –למסמכי המכרז  41

בר השני: מבקשים לשנות את נוסח אישור בד; ם ושלישי בדבר הקפאת הליכים וכו'העסקת עובדי

השלישי: מבקשים לשנות את נוסח האישורים בדבר העסקת ; חשכ"ל המצ"במחזור כספי לנוסח 

 עובדים ומצב משפטי כדלקמן:

 "לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לדווח כי בהתאם להצהרת הנהלה המצורפת 

בזאת וחתומה על ידי משרדנו לשם זיהוי בלבד, המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים...." ואישור 

קת עובדים:  " לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לדווח כי בהתאם להצהרת נוסף בגין העס

 הנהלה המצורפת בזאת וחתומה על ידי משרדנו לשם זיהוי בלבד, המציע העסיק בשנים ..."
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 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אישור רואה  3הצהרת המציע, וכנספח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורפים כנספח 

בעמודים   1-הנ"ל, במקום נספחים א  3-ו  1חשבון על מחזור כספי. המציעים יעשו שימוש בנספחים  

 למסמכי המכרז. 41בעמוד  11-א-למסמכי המכרז ו 28-25

 3ים במקום אישור רואה החשבון נספח בנוסף, רשאים המציעים להגיש אישורי חשבון נפרד

 3למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה, ובלבד שהאמור באישורים אלו יהיה זהה לאמור בנספח 

 הנ"ל.

 

המחיר של הערבות לקיום ביצוע  - 50,000ערבות לקיום הצעה   – למסמכי המכרז 13, עמוד 8סעיף  .18

 .50%אינו סביר, מבקשים להוריד את המחיר ב

 .נדחיתהבקשה 

 

גם עבור שני  Xעבור המועצה המקומית מעיליא יינתן השירות  –למסמכי המכרז  16, עמוד 13סעיף  .19

טכנאי  - Rחובה וארבעה קבוצות של מעונות היום. מדובר בשירות -גני החובה, שלושה גני טרום

" ולפי הזמנה מיוחדת גם במוסדות  – 3בעמ'  3.1סעיף זה נוגד את הנאמר בסעיף –למוסדות חינוך 

ולציין  X-גנים ובתי ספר" , מבקשים להפריד את השירות של מוסדות החינוך משירות ה –החינוך 

 .Rבאיזה היקף משרה מדובר במסגרת שרות 

 .תינדח הבקשה

 

 הצהרת המציע – 1-מסמך א

 

מבקשים להוסיף שזה בכפוף  –סעיף להסכם למתן השירותים, עמוד  11.3סעיף  ,26בעמוד  10סעיף  .20

לאישור של נותן השירותים ובכפוף לכך שכל התשלומים שולמו לנותן השירותים במלואם עד יום 

 העברת הזכויות ואין חוב פתוח.

 הבקשה נדחית.

 

חודשים. לאשכול זכות  12 -ההתקשרות הינה ל"תקופת  –למסמכי המכרז  26 ודעמ, ב11סעיף  .21

להאריך את תקופת ההתקשרות בנסיבות המתוארות בחוזה המצורף למסמכי המכרז בארבע 

חודשים. אך זאת בשים לב להגבלות  60חודשים כל אחת, ובסה"כ ביחד  12תקופות נוספת בנות 

ת לביטול, שינוי או תיקון המפורטות במסמכי המכרז." "הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנ

ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין"מבקשים 

 להוסיף אופציה לעדכון מחיר עם כל חידוש תקופת חוזה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש למחוק הסעיף או לחילופין לאפשר מתן התראה בכתב  –למסמכי המכרז  28, עמוד 17סעיף  .22

 בדבר הפרה. הנוסח אינו סביר ומקובל במכרזים מסוג זה.

 הבקשה נדחית.
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מבקשים להסיר את הסעיף. הסעיף אינו סביר, יש צורך  – למסמכי המכרז 28 ודעמ, 17סעיף  .23

שינוי כלשהו / החלטה של התאגיד שקשורה לנותן במשלוח הודעה לנותן השירותים  לפני ביצוע 

 השירותים.

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להוסיף שההצעה תהיה בתוקף בכפוף לזמינות של  – למסמכי המכרז 28, עמוד 19סעיף  .24

 העובדים.

 הבקשה נדחית.

 

 

 הצעת המחיר – 2-מסמך א

 

מנהל אבטחת מידע נמוך בקש בדיקתכם שכן להערכתנו המחיר המירבי של נ – 29עמוד  – כללי .25

 משמעותית לעומת דרישות המשרה והעלויות הנהוגות היום לפרופיל משרה זו.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 16המציעים מופנים לתשובה 

 

 נבקש לקבל את הערכת השעות הנדרשות לתפקיד מנהל אבטחת מידע. – 29עמוד  –כללי  .26

 הבהרה:

 .בתכנית העבודהיעדים שיקבעו בהתאם ל

 

 נבקש להבהיר מה הכוונה באשכול ואשכול גליל מערבי. –למסמכי המכרז  30עמוד , 3סעיף  .27

 הבהרה:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי –אשכול 

אשכול גליל מערבי בע"מ הינו תאגיד עירוני אשר בעלי המניות שלו הינן כל הרשויות המקומיות 

 החברות באשכול.

 

 נבקש לקבל את כמות הציוד במטה האשכול. –למסמכי המכרז  30עמוד , 3סעיף  .28

 /https://wegalil.org/tender/cioitבקישור:  למסמכי המכרז 14-תיקון לנספח אראו 

 

מבקשים להוסיף שסעיף זה יתקיים בכפוף לכך שהיקף  –למסמכי המכרז  30עמוד , 3סעיף  .29

תישארנה או  Xכלומר, שכל הרשויות שנמצאות בשירות  4.2השירותים יהיה עפ"י המצוין בסעיף 

ויהיה  Xשהכמות תעלה. בכל מקרה של הפחתה, השירות עבור אשכול גליל מערבי יוגדר כשירות 

 .Aלפי המחיר עבור רשות מסוג 

 המצורף למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח 

 

https://wegalil.org/tender/cioit/
https://wegalil.org/tender/cioit/
https://wegalil.org/tender/cioit/
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

יוצרת   Qמבקשים להסיר סעיף זה. אפשרות של יציאה משירות   –למסמכי המכרז    30עמוד  ,  6סעיף  .30

 .Xשיבוש בהצעת המחיר ואינה מאפשרת לתת הצעת מחיר סבירה עבור שירות 

 .הבקשה נדחית

 

יום מיום קבלת החשבון   150"ובלבד שישלם את התשלום בתוך   –למסמכי המכרז    30עמוד  ,  5סעיף  .31

ימים מיום   45יש לשלם את התמורה תוך   -נוגד מחויבות על כך שתשלום צריך להתבצע     –מאיתנו"  

 המצאת החשבון על ידי הספק.

 הבהרה:

 .2017-הוראה זו תואמת את חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 

, תבוא בדרישה למשרה Aמה קורה במקרה שבו רשות מסוג מסוים , לדוגמא  –מבקשים הבהרה  .32

 .Xמלאה של טכנאי / טכנאי רשתות במסגרת שירות 

 .מוגדרת מעלה Xתכולת שירות  –השאלה אינה מובנת 

 

 

 החוזה –מסמך ב' 

 

ידי נותן השירותים למקום חומרים שסופקו על    -״חומרים״    –  למסמכי המכרז  49, עמוד  1.3.12סעיף   .33

בין מוגמרים ובין  –ביצוע העבודות, למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אבזרים, מוצרים 

וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. נא להסיר את הסעיף, המכרז   –בלתי מוגמרים  

 אינו עוסק באספקה של ציוד או רכיבים אלא בשירות.

 אופן הבא:הבקשה מתקבלת ב

 .מבוטל –למסמכי המכרז  49לחוזה למתן השירותים, עמוד  1.3.12סעיף 

 

מבקשים להוסיף : האתר שבו הרשות מקיימת את משרדיה   –  למסמכי המכרז  49, עמוד  1.3.13סעיף   .34

 ונמצא בתחום השיפוט של הרשות המקומית ו/ או משרדי נותן השירותים.

 .הבקשה נדחית

 

נבקש שיובהר כי  – למסמכי המכרז 53, בעמוד 5.5.5למסמכי המכרז, וסעיף  50בעמוד  3.3סעיפים  .35

המועדים הנקובים בסעיף הינם לתחילת טיפול בתקלה, שכן נותן השירותים לעולם אינו יכול 

ון יצרני הציוד גלהתחייב לזמן סיום טיפול, בין היתר מאחר והוא תלוי לעיתים בגורמים שלישיים כ

ת. נותן השירותים יספק את השירותים באופן רציף ובאופן המקובל במסגרת התקלה והתוכנו

 הרלוונטית.

 הבקשה אינה עולה מתוכנם של הסעיפים אליהם מפנה השואל.
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

חודשים נוספים   12נבקש שיובהר כי הארכת ההתקשרות למשך   –למסמכי המכרז    51עמוד , 4סעיף   .36

חודשים(, תעשה בהסכמת הצדדים מראש ובכתב,   12הראשונה )כל פעם, מעבר לתקופת ההתקשרות  

 ימים בטרם חידוש ההסכם. 30

 הבקשה נדחית.

 

חודשים . מבקשים לסייג,   6הנפקה של אישור מפעל חיוני תוך    –  למסמכי המכרז  52  ודעמ,  4.3סעיף   .37

 אישור.חודשים, בכפוף להוראות הרגולטור ויכולתו לקבל את ה 6יפעל לסיים את התהליך בתוך 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

"נותן למסמכי המכרז, יבוא:  52למתן השירותים, בעמוד להסכם  4.3במקום האמור בסעיף 

השירותים מתחייב כי יפעל בפני הגורמים המוסמכים כך שיוגדר כ"מפעל חיוני", והאשכול 

השירותים יסיים את יסייע, ככל הניתן, לנותן השירותים על מנת שיוגדר כמפעל חיוני. נותן 

וזאת , ( חודשים מיום חתימת חוזה זה6תהליך הגדרתו כ"מפעל חיוני" לכל היותר בתוך שישה )

 זה הינו תנאי יסודי להסכם זה. 4. סעיף הגורמים המוסמכיםוהנחיות בכפוף להוראות 

 

עמידה בפרמטרים של הסעיף, יכולה לחול רק על  –למסמכי המכרז  54, עמוד 5.5.5.3.3סעיף  .38

 , כלומר רק במקום שאנו מנהלים ומתחזקים אותו.Xהרשויות שנמצאות בשירות 

 באופן הבא: ההבהרה מתקבלת

 למסמכי המכרז, יבוא: 54להסכם למתן השירותים, בעמוד  5.5.5.3.3במקום האמור בסעיף 

בכפוף לזמינות ) (Xשו את שירות )רק עבור רשויות שירכ זמני סגירת קריאת שירות 5.5.5.3.3

 :צד שלישי(אינה תלויה בואם התקלה  ,מקבל השירות

 מהקריאות יסגרו עד שלוש שעות. 85% –תקלה שניתנת לטיפול מרחוק 

 .שעות 36מהקריאות יסגרו עד  80% –תקלה שדורשת טיפול בשטח 

 

מהקריאות יסגרו  85% –מרחוק תקלה שניתנת לטיפול  – למסמכי המכרז 54, עמוד 5.5.5.3.3סעיף  .39

עד שלוש שעות. לא ניתן להתחייב לסעיפים אלו היות ולעיתים האירוע קשור לגורם צד ג' שהרשות 

או פעולה כגון חידוש וכו' שלא בוצעה ע"י המזמין או הרשות ובכפוף לזמינות של \מתקשרת איתו ו

 מקבל השירות.

 לשאלות הבהרה זה.לעיל במסמך תשובות  38המציעים מופנים לתשובה 

 

מהקריאות יסגרו  80% –תקלה שדורשת טיפול בשטח  –למסמכי המכרז  54, עמוד 5.5.5.3.3סעיף  .40

מבקשים להוסיף שזה בכפוף לזמינות מקבל השירות ובהתאם למהות התקלה ואינה  –שעות  36עד 

 .תלויה בספק צד ג'

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 38המציעים מופנים לתשובה 

   

מבקשים להוריד את המילה "מינימליות" כיוון שלא מוגדר   –למסמכי המכרז    55, עמוד  5.5.5.4סעיף   .41

 תחום היקף שירות.

 .נדחיתהבקשה 
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

נא לעדכן כי ההגעה אליה היא   –  Aמועצה מקומית מעיליא הינה רשות בגודל    5.5.5.4.3סעיף    55עמ'   .42

 .Aשעות כפי שמופיע ביתר הרשויות בגודל  4-לשעתיים ולא ל

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

.מ מלמסמכי המכרז, יבוא: " 55להסכם למתן השירותים, בעמוד  5.5.5.4.3במקום האמור בסעיף 

 ".בשבוע יום ציח – חורפיש.מ מ, מ.מ שלומי, יוסף מעלה.א מ'אן, ג בית

.מ מלמסמכי המכרז, יבוא: " 55להסכם למתן השירותים, בעמוד  5.5.5.4.4במקום האמור בסעיף 

 ".בשבוע  שעתיים – , מ.מ. מעיליאתפן.מ מ, מזרעה.מ מ, פסוטה

 

ככל שהרשות המקומית נעזרת בשירות טכנאי שטח  – למסמכי המכרז 55, עמוד 5.5.6.3סעיף  .43

כעובדי הרשות, יתאם המוקד איתם את הטיפול בתקלות המחייבות מטעמה, אם במיקור חוץ ואם 

תיקונם בשטח.קיים קושי להשיג את טכנאי השטח של הרשות, עקב שרות חלקי וזמינות נמוכה , 

מבקשים לשנות את הסעיף ולציין שהרשות/טכנאי שטח ייצרו קשר עם המוקד של נותן השירותים 

 לתיאום.

 נדחיתהבקשה 

 

טעות סופר והכוונה לסעיף נבקש הבהרתכם האם מדובר ב –למסמכי המכרז  56עמוד , 5.5.7סעיף  .44

5.5.5.1. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

י שירותלמסמכי המכרז, יבוא: " 56להסכם למתן השירותים, בעמוד  5.5.7במקום האמור בסעיף 

 "זה.לעיל בחוזה  5.5.5.1כמפורט בסעיף : (Qמנהל מערכות מידע בלבד )שירות 

 

ימים במקרה של היעדרות, מבקשים להסיר   10בכל הסעיפים בהם מופיע שנדרשת הודעה מראש של   .45

 את המילה 'מחלה' של העובד היות ולא ניתן לצפות מחלה מראש.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ככל "למסמכי המכרז, יבוא:  56לחוזה למתן השירותים, בעמוד  5.5.8.3במקום האמור בסעיף 

 10המידע יעדר עקב חופשה, הכשרה, ימי צוות וכדומה, עליו להודיע בהתראה של    אבטחתשמנהל  

 במקרה של היעדרות עקב מחלה עליו להודיע על כך לאשכול באופן מיידי." ימים לאשכול.

 

במידה ולרשות מועמד מומלץ לתפקיד, היא תציע אותו  – למסמכי המכרז 56עמוד  ,5.5.9.4סעיף  .46

לנותן השירותים ונותן השירותים יקלוט אותו לתפקיד בתנאי שחוזה ביניהם יוסדר. המציע  מוכן 

לשקול את ההצעה אך אינו מתחייב לקבל אותה ובלבד ובכפוף לכך שהיקף השירות הניתן לאותה 

 משרה מלאה.הרשות הינו 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"במידה למסמכי המכרז, יבוא:  56לחוזה למתן השירותים, עמוד  5.5.9.4סעיף במקום האמור ב

ולרשות מועמד מומלץ לתפקיד, היא תציע אותו לנותן השירותים ונותן השירותים יקלוט אותו 

 השירותים מתחייב להעסקה במשרה מלאה."לתפקיד בתנאי שחוזה ביניהם יוסדר, ומבלי שנותן  
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

עפ"י דרישות המכרז, לא נדרשות התמחויות מלבד  – למסמכי המכרז 56, עמוד 5.5.9.9סעיף  .47

הדרישות שצוינו במפרט השירותים. מבקשים להבהיר כי התמיכה שתינתן לעובד היא בהתאם 

 .Rלהתמחות הנדרשת כפי שמפורט במסמכי המכרז לאותו סוג שירות 

 הבהרה:

 חוזה זה. נותן השירותים ייתן מענה בהתאם לכלל הכשירויות הנדרשות בתנאי הסף ובמסמכי

 

במקרה שבו נותן השירות/ הטכנאי נעדר מיום  – למסמכי המכרז 57-56 ים, עמוד5.5.9.10סעיף  .48

עבודה בעקבות: ימי חופשה, ימי מחלה, ימי צוות של נותן השירותים, ימי הכשרה של נותן 

מחליף ראוי. השירותים וכל סיבה אחרת שאינה באה בדרישת המזמין, בחובת נותן השירותים לספק  

יוסכם לתאם מועד הגעה אחר בכפוף לתאום של הרשות. ** החל מהיום השני להיעדרות יגיע מחליף 

 ותתבצע השלמה של היום החסר. +

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקרה שבו מנהל למסמכי המכרז, יבוא: " 57-56, עמודים 5.5.9.10סעיף במקום האמור ב

ה בעקבות: ימי חופשה, ימי צוות של נותן השירותים, ימי הרשתות/ הטכנאי נעדר מיום עבוד

הכשרה של נותן השירותים וכל סיבה אחרת שאינה באה בדרישת המזמין, בחובת נותן השירותים 

 לספק מחליף ראוי.

בחובת נותן השירותים   מחלה,במקרה שבו מנהל הרשתות/ הטכנאי נעדר מיום עבודה בעקבות ימי  

ם זאת, אם ההודעה על המחלה לא אפשרה לנותן השיורתים להיערך יחד ע לספק מחליף ראוי.

למתן השירותים ע"י בעל מועד למציאת מחליף ראוי, יתאמו נותן השירותים ורשות האשכול 

עובד חלופי אשר ישלים את כל משימות החל מהיום השני להיעדרות יגיע עם זאת, . התפקיד

 העובד הנעדר מפאת מחלה."

 

מבקשים להסיר את הסעיף. ההשלמה תתואם מול מקבל   –  למסמכי המכרז  57, עמוד  5.5.9.13סעיף   .49

 השירות.

 נדחיתהבקשה 

 

מבקשים להסיר את הסעיף. ההתניה אינה עומדת במבחן   –  למסמכי המכרז  57, עמוד  5.5.9.14סעיף   .50

 הסבירות.

 הבקשה נדחית.

 

ככל שיינתנו שעות עודפות עבור  –מבקשים להוסיף סעיף  – למסמכי המכרז 59, עמוד 5.5.9סעיף  .51

, באם מדובר בשעות שהן מעבר לשעות העבודה כפי שמצוין בחוזה זה ו/או Rמקבל השירות בשירות  

 ₪ )+ מע"מ( לכל שעת עבודה. 225נדרשת תמיכה מעבר להיקף משרה שצוין, העבודה תתומחר לפי 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

: 5.5.9.15למסמכי המכרז, יבוא סעיף חדש   57לחוזה למתן השירותים, בעמוד  5.5.9.14אחרי סעיף  

בהיקף גדול יותר מהיקף השירותים  Rויינתנו לרשות המקומית שירותים בשירות  "במקרה
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ו/או   לעיל  5.5.9.8המפורטות בסעיף  העבודה  החורגות משעות  שעות  בבשעות שהן    ין אםבשרכשה,  

לפי היקף העבודה העודף תומחר י, גדול יותר מההיקף שנרכשהיקף משרה בתמיכה  הנדרשכי 

)+ מע"מ( לכל  180-מחולק ב Rהמחיר אותו הציע נותן השירותים למשרה מלאה עבור שירות 

 שעת עבודה.

 

מבקשים להבהיר כי  – למסמכי המכרז 60, עמוד 8.3סעיף ו, למסמכי המכרז 57, עמוד 5.5.11סעיף  .52

בכל רשות,  25%השירות תהיה בכפוף לכך שהגידול בכמות המשתמשים לא עולה ביותר מהרחבת 

 בכמות המשתמשים המחירים ידונו מחדש ויותאמו להיקף השירות.  25%כאשר הגידול יהיה יותר מ

 הבקשה נדחית.

 

נבקש שיובהר הטלת הקנס כמפורט בסעיף זה תחול רק במקרה   –למסמכי המכרז    58עמוד  ,  6סעיף  .53

אי עמידה ביעדי השירות בשל סיבות התלויות בנותן השירותים ו/או מי מטעמו ובכל מקרה  של

מהתמורה  20%תקרת הקנסות הכוללת והמצטברת שניתן להטיל על נותן השירותים לא תעלה על 

 החוזית השנתית המגיעה לו מכוח מכרז זה.

 הבהרה:

 למתן השירותים.השימוש בפיצוי המוסכם הינו בהתאם להוראות החוזה 

 

נבקש הבהרתכם כיצד ניתן להגדיר בסעיף זה את היעדים  –למסמכי המכרז  58עמוד  ,6.4סעיף  .54

 לפיהם תבוצע המדידה.

 הבהרה:

 .תכנית העבודה הרבעונית המאושרתהיעדים יקבעו ב

 

לסעיף , אנא הפנו 5.4.5.5לא נמצא סעיף  -נבקש הבהרתכם  – למסמכי המכרז 58עמוד , 6.5סעיף  .55

 הרלבנטי.

 הבהרה:

אי עמידה "למסמכי המכרז, יבוא:  58עמוד לחוזה למתן השירותים,  6.5במקום האמור בסעיף 

 "₪ למקרה. 7500 – 5.5.5.1בסעיף 

 

נבקש שיובהר  –למסמכי המכרז  67-65, בעמודים 16למסמכי המכרז, וסעיף  58בעמוד  6.10ף סעי .56

כי על אף האמור לעיל וכמקובל בהסכמים מסוג זה, נותן השירותים יישא באחריות לנזקים ישירים 

בלבד ולא יישא בכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים כלשהם, ובכלל זה גובה אחריות נותן 

 רותים לא תעלה על התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה.השי

 חית.דהבקשה נ

 

מבקשים לתת הבהרה שהסעיף מתייחס רק ללקוחות שנמצאים   –  למסמכי המכרז  58, עמוד  6סעיף   .57

 .Yאו  Xבשירות 

 .נדחיתהבקשה  
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 בלבד. Xנא להבהיר שסעיף זה מתייחס ללקוחות בשירות   – למסמכי המכרז 58, עמוד 6.3סעיף  .58

 .נדחיתהבקשה  

 

חודשים. לאשכול זכות  12 -"תקופת ההתקשרות הינה ל – למסמכי המכרז 59, עמוד 7.2 סעיף .59

להאריך את תקופת ההתקשרות בנסיבות המתוארות בחוזה המצורף למסמכי המכרז בארבע 

חודשים. אך זאת בשים לב להגבלות  60אחת, ובסה"כ ביחד חודשים כל  12תקופות נוספת בנות 

המפורטות במסמכי המכרז." "הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון 

ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין"מבקשים 

 ש תקופת חוזה.להוסיף אופציה לעדכון מחיר עם כל חידו

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9המציעים מופנים לתשובה 

 

מבקשים להוסיף: "מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו  – למסמכי המכרז 59, עמוד 7.5סעיף  .60

לא ייחשבו כהפרה של ההסכם בגורם צד ג'  בביצוע שירותי המנמ"ר והטכנאים שמקורם במזמין ו/או  

 על ידי נותן השירותים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוסכם יבוא: "למסמכי המכרז,  59להסכם למתן השירותים, בעמוד  7.5במקום האמור בסעיף 

או בצד ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע שירותי המנמ"ר והטכנאים שמקורם במזמין 

 "לא ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי נותן השירותים.שלישי 

 

 מבקשים להסיר את הסעיף. – למסמכי המכרז 59, עמוד 7.10סעיף  .61

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ונותן במקרה  למסמכי המכרז, יבוא: "  59להסכם למתן השירותים, עמוד    7.10סעיף  במקום האמור ב

,  העוקבעד תום הרבעון  השלים פערי עבודה אל מול תכנית העבודה הרבעוניתלא  םהשירותי

עלות התיקון לקזז את לדרוש מהאשכול רשאית הרשות המקומית לבצע את התיקון על חשבונה ו

 "מהתמורה המגיעה לנותן השירותים.

 

הרשות המקומית לא תשלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס  – למסמכי המכרז 60, עמוד 8.3סעיף  .62

לתמורה כאמור בגין השירותים שמצוינים במכרז זה. , אף אם גדלו תשומות נותן השירותים, אף 

אם נדרש נותן השירותים להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע 

ומכל סיבה אחרת . מבקשים לעדכן, במידה והרשות מעוניינת בתוספת של שירות  התחייבויותיו

 כלשהו עליה להוסיף את השרות / להעלות את היקף השירות.

 הבהרה:

למסמכי המכרז, מתייחס לשירות הנרכש  60להסכם למתן השירותים, בעמוד  8.3הוראות סעיף 

ייחס לשינוי בהיקף השירותים, או הנ"ל אינו מת 8.3בהתאם להצעת המחיר. הוראות סעיף 

 לשירותים שאינם מוגדרים במסגרת ההסכם למתן השירותים.

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 6/2020מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

מבקשים לבטל את הסעיף ולציין שכל המחירים צמודים למדד   –  למסמכי המכרז  60, עמוד  8.5סעיף   .63

 18.1יף כמצוין בהגדרות. "המדד או מדד המחירים". וכפי שמתבקש בערבות הבנקאית בסע

 .ובסעיפים אחרים של ההסכם

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9המציעים מופנים לתשובה 

 

מבקשים להסיר סעיף זה. החשבונית לא תועבר לרשויות אלא   –  למסמכי המכרז  60, עמוד  9.2סעיף   .64

 לאשכול.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

באחריות נותן למסמכי המכרז, יבוא: "  60להסכם למתן השירותים, עמוד    9.2סעיף  במקום האמור ב

ידי -השירותים להוכיח מועד המצאת החשבונית לאשכול באמצעות הצגת אישור קבלתו על

 ".האשכול

 

מבקשים להוסיף: ובלבד שנמסרה הפניה והדרישה מיד עם  -למסמכי המכרז  64, עמוד 13.2סעיף  .65

ת והאשכול או הרשות לא יתנו כל הצהרה או התחייבות בקשר עם קבלתה אצל האשכול או הרשו

 התביעה שתופנה אליהם וישתפו פעולה עם נותן השירותים ו/או מי מטעמו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע למסמכי המכרז, יבוא: "  64להסכם למתן השירותים, עמוד    13.2סעיף  במקום האמור ב

נותן השירותים לשפות את האשכול או רשויות האשכול, מייד עם קבלת מן האמור לעיל, מתחייב 

דרישה על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד האשכול או רשויות האשכול בקשר עם 

הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את האשכול או רשויות האשכול בגין כל הוצאה שידרשו 

האשכול או רשויות האשכול  להתמודד עם טענה מעין זו. להוציא, על פי שיקול דעתם הבלעדי,

מתחייבים להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי סעיף זה. האשכול מסכים בזאת, כי לא 

זה ללא הסכמת נותן  13.2יתפשר בתביעות אשר בהן חב נותן השירותים כאמור בסעיף 

 השירותים."

 

"ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל   –ה לא סבירה.  הדריש  –  למסמכי המכרז  65, עמוד  14.3סעיף   .66

מבקשים  - תביעה שתוגש נגדה או נגד הרשות המקומית או נגד הרשות המקומית עקב הפרתם"

 להסיר חלק זה מהסעיף.

 הבקשה נדחית.

 

" מובהר שהאמור בדבר פטור מאחריות  –מבקשים להוסיף  – למסמכי המכרז 65, עמוד 16.1סעיף  .67

יחול, עת יוכיח נותן השירותים מעבר לכל ספק, שמי מטעם האשכול או רשויות האשכול או לא 

 16.2כפי שמופיע בסעיף  בשליחותם ביצע היזק בזדון."

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן "למסמכי המכרז, יבוא:  65להסכם למתן השירותים, עמוד  16.1סעיף במקו האמור ב

גוף ובין  השירותים יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי

 ו/או למשתמשים בשירותים לפי חוזה זה ו/אולאשכול או לרשויות האשכול נזקי רכוש, שייגרמו 
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ו ה ו/או מחדל של נותן השירותים ושל כל המועסק על ידו ו/אלכל צד שלישי כתוצאה מכל מעש

ונותן  ו/או בביצוע התחייבויותיו של נותן השירותים שבחוזה זה, ביצעו העבודותפועל בשמו ב

והוצאה  השירותים ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן

   "., למעט אם הנזק נגרם בזדוןכאמור

 

מבקשים להבהיר, האחריות לא תכלול את השירותים  – למסמכי המכרז 67-65, עמודים 16יף סע .68

 אינו חל על השרות המקצועי שניתן. 16,  סעיף Yו  Rהמוגדרים כ 

 בהרה:ה

 האחריות תחול בהתאם לשירות הניתן.

 

התחייבות של נותן , כל 16מבקשים להגביל כל סעיף  –למסמכי המכרז  67-65, עמודים 16סעיף  .69

השירותים מותנת בזה שכל המסמכים הנוגעים לתביעה יועברו לנותן השירותים בטרם מי 

מהרשויות יתחייבו ו/או יביעו עמדה כלפי הניזוק. האחריות של נותן השירותים הינה אך ורק לנזקים 

 ישירים שנגרמו על ידנו.

 הבהרה זה.להלן במסמך תשובות לשאלות  75 המציעים מופנים לתשובה

 

נבקש שיובהר כי האמור בסעיפים אלה לא  –למסמכי המכרז  66עמוד , 16.5-ו 16.3, 16.2 סעיפים .70

 יחול גם במקרה שחלה על המזמין אחריות לנזק לפי כל דין.

 הבקשה נדחית.

 אחריות נותן השירותים מוחרגת בהתאם להוראות ההסכם למתן השירותים.

 

נבקש שיובהר כי פיצוי/ שיפוי המזמין כפוף לכך שהמזמין  –למסמכי המכרז  66עמוד  ,16.4סעיף  .71

 הודיע לנותן השירותים על התביעה ו/או הדרישה ואיפשר לו להתגונן מפניה באופן עצמאי.

 .להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 75תשובה המציעים מופנים ל

 

לעדכן את הסעיף, אם יגרם נזק לציוד או לעובדים מבקשים  –למסמכי המכרז  66עמוד  ,16.5סעיף  .72

של נותן השירותים ו/או מי מטעמו בעת ביצוע העבודה ובמידה והנזק שנגרם ע"י מי מהרשות ו/או 

 עובדי המזמין או שלוחיו, המזמין יישא באחריות ובנזקים.

 הבקשה נדחית.

 ים.אחריות נותן השירותים מוחרגת בהתאם להוראות ההסכם למתן השירות

 

 מבקשים להגדיר מהו נזק ישיר. –למסמכי המכרז  66עמוד  ,16.6סעיף  .73

 השאלה אינה מתכתבת עם הסעיף.

 

כלפי נותן השירותים או מי שפועל   16.5ינוסח כמו    16.6סעיף    –למסמכי המכרז    66עמוד    ,16.6סעיף   .74

 מטעמו.

 הבקשה נדחית.
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להוסיף: כתנאי לקיום חבותו של נותן השירותים מבקשים  –למסמכי המכרז  67עמוד  ,16.8סעיף  .75

כי האשכול לא נתן הסכמתו לפצות צד ג' או מי מעובדיו וכי מסר לנותן השירותים או   16על פי סעיף  

 מי מטעמו את כל המידע והפרטים ושיתף איתו פעולה לצורך הטיפול בתביעה או דחייתה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"האשכול או למסמכי המכרז, יבוא:  67עמוד  להסכם למתן השירותים, 16.8סעיף במקום האמור ב

האשכול מסכים  רשויות האשכול מתחייבים להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי סעיף זה.

זה ללא הסכמת נותן  16יתפשר בתביעות אשר בהן חב נותן השירותים כאמור בסעיף לא בזאת, כי 

 השירותים."

 

תשומת לב עורך המכרז כי סעיפי הביטוח ששולבו   –למסמכי המכרז    67עמוד , הביטוחכללי לסעיפי   .76

בהסכם מתאימים לביצוע עבודות קבלניות ולא לשירותים הרלוונטיים למכרז הנדון ועל כן מבוקש 

 להתאימם לסוג השירותים הרלוונטיים למכרז.

 ההערה נרשמה.

 

 מבוקש כי: -  למסמכי המכרז 67עמוד , 17.1סעיף  .77

 המילים "ותקופת האחריות" תמחקנה. .77.1

המילים "וזאת לפי המוקדם מבין ... על פי הקבוע בהסכם" תמחקנה ובמקומן ייכתב   "וזאת  .77.2

 החל ממועד תחילת העבודות על פי הסכם זה".

 המילים "פרק ב'" תמחקנה. 17.1.1בס"ק  .77.3

 המילים "פרק ג'" תמחקנה. 17.1.2בס"ק  .77.4

 ת.ונדח ותהבקש

 

מבוקש כי המילים "אשר תאושר על ידי האשכול" תמחקנה.   –למסמכי המכרז    67עמוד    ,17.2סעיף  .78

תשומת לב עורך המכרז כי מדובר בפוליסות שוטפות של המציע ולא בפוליסות הנערכות במיוחד 

 עבור ההתקשרות שבנדון ועל כן מדובר בדרישה שאינה סבירה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן "למסמכי המכרז, יבוא:  67עמוד  להסכם למתן השירותים, 17.2סעיף מקום האמור בב

השירותים יבצע את ביטוחי נותן השירותים בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, ימלא 

בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם 

 "המבטחים.

 

בוקש כי המילים "ועליו לבחון את חשיפתו... בהתאם" מ –למסמכי המכרז  67עמוד , 17.3סעיף  .79

 תמחקנה.

 הבקשה נדחית.
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בוקש כי לאחר המילים "לצמצם את היקפם" ייכתב מ –למסמכי המכרז  67עמוד , 17.5סעיף  .80

 "במהלך תקופת הביטוח".

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

ביטוחי נותן "למסמכי המכרז, יבוא:    67עמוד    להסכם למתן השירותים,  17.5סעיף  במקום האמור ב

השירותים ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם במהלך 

( יום שלושים) 30הודעה על כך בדואר רשום  אשכולתקופת הביטוח אלא אם כן מסר המבטח ל

 ", בכתב ומראש, לכך.ואישור ןנת אשכוליטול ו/או הצמצום כאמור והלפני כניסתו לתוקף של הב

 

 מבוקש כי: –למסמכי המכרז  67עמוד  ,17.6סעיף  .81

 המילים "העתק מקור של" תמחקנה. .81.1

 המילה "ההזמנה" תמחק ובמקומה ייכתב "בחתימה על הסכם זה". .81.2

 המילים "כניסתו לאתר" תמחקנה ובמקומן ייכתב "תחילת ביצוע". .81.3

 המילים "או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם(" תמחקנה. .81.4

 לאחר המילים "אי התאמה בין האמור באישור" ייכתב "שיוצא על ידי נותן השירותים". .81.5

 לאחר המילים "לאמור בהסכם זה" ייכתב "ולדרישת האשכול". .81.6

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן "למסמכי המכרז, יבוא:  67עמוד  להסכם למתן השירותים, 17.6סעיף במקום האמור ב

( כשהוא 3-השירותים מתחייב להמציא למזמין "אישור על קיום ביטוחי נותן השירותים" )מסמך ב

)שבעה( ימים לפני מועד  7-ע"י המבטח, במועד בחתימה על הסכם זה ולא יאוחר מכדין חתום 

ור שיוצא על ידי נותן השירותים תחילת ביצוע העבודות. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באיש

ולדרישת האשכול, מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי  לאמור בהסכם זה

 "להתאימם להוראות הסכם זה.

 

מבוקש כי המילים "כול עוד... עם העבודות" תמחקנה  –למסמכי המכרז  67עמוד , 17.7סעיף  .82

 36ולעניין ביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת של ובמקומן ייכתב "כל עוד הסכם זה בתוקף 

 חודשים לאחר תום העבודות על פי הסכם זה".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המצאת "למסמכי המכרז, יבוא:  67עמוד  להסכם למתן השירותים, 17.7סעיף במקום האמור ב

יחזור נותן  אשכולדרישת ה. על פי אשכולהאישור הינה תנאי לקבלת העבודות או חלקן על ידי ה

כל עוד הסכם זה בתוקף ולעניין ביטוח האישור מדי תום תקופת ביטוח,  השירותים וימציא את

 ".חודשים לאחר תום העבודות על פי הסכם זה 36אחריות מקצועית לתקופה נוספת של 

 

המכרז כי האמור בוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך מ –למסמכי המכרז  68עמוד , 17.9סעיף  .83

 בסעיף זה אינו רלוונטי לאופי השירותים על פי דרישות המכרז.

 הבקה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  68עמוד  להסכם למתן השירותים, 17.9סעיף 
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מבוקש כי לאחר המילים "וכל הבאים מכוחם" ייכתב  –למסמיכ המכרז  68עמוד , 17.10סעיף  .84

 הדדי בביטוחיהם(".")בכפוף לפטור 

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש כי: –למסמכי המכרז  68עמוד , 17.11סעיף  .85

 המילים "לרכוש ו/או" שלפני המילים  "לאחריותו, לרבות" תמחקנה. .85.1

 לאחר המילה "לאחריותו" ייכתב "הקשור לעבודות ע"פ הסכם זה". .85.2

 הסכם זה".לאחר המילים "שיערוך נותן השירותים" ייכתב "בקשר לעבודות על פי  .85.3

לאחר המילים "לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם" ייכתב "בכפוף לויתור הדדי  .85.4

 בביטוחיהם".

 לת באופן הבא:בהבקשה מתק

נותן "למסמכי המכרז, יבוא:  68עמוד  להסכם למתן השירותים, 17.11סעיף במקום האמור ב

לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם השירותים יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא 

הקשור לעבודות  ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך נותן השירותים לרכוש ו/או לאחריותועבדות ה

ו/או האשכול , לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לכסות את אחריות ע"פ הסכם זה

טוח נוסף לרכוש כלשהוא למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל בי רשויות האשכול

, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לשיבוב בקשר לעבודות על פי הסכם זה שיערוך נותן השירותים

הקשורים לביצוע וכל  םו/או במקומ םוכלפי כל הבאים מטעמ רשויות האשכולו/או האשכול כלפי 

יחול לטובת אדם שגרם העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא  

 "לנזק בזדון.

 

 .דרישה לא סבירה, מבקשים להסיר את הסעיף –למסמיכ המכרז  68, עמוד 17.12סעיף  .86

 הבקשה נדחית.

 

ההסכם הוא מול האשכול ולא מול הרשויות, מבקשים  – למסמכי המכרז 69, עמוד 17.14סעיף  .87

 להסיר סעיף זה.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש כי הסעיפים יימחקו. תשומת לב עורך  –למסמכי המכרז  69עמוד  ,17.15-ו 17.14 סעיפים .88

 המכרז כי סעיפים אלה לא רלוונטיים לסוג הביטוחים ו/או השירותים ע"פ ההסכם.

 הבקשה נדחית.

 

 מבוקש כי: –למסמכי המכרז  69עמוד , 17.16סעיף  .89

תמחקנה ובמקומן ייכתב "ביטוחים ;בהתאם המילים "אף את את... כמפורט באישורים"  .89.1

 לאופי והיקף ההתקשרות עמם".

 לפני המילים "ביטוחים אלו יכללו" ייכתב  "במידת האפשר". .89.2

 ת.ונדח ותהבקש
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 מבוקש כי: –למסמכי המכרז  69עמוד , 17.17סעיף  .90

 לפני המילים "לרשות המקומית" ייכתב "ו/או". .90.1

 מתחייב... בעצמם" תמחקנה.המילים "נותן השירותים  .90.2

 ות נדחות.הבקש

 

מבוקש כי הסעיפים יימחקו. תשומת   –למסמכי המכרז    70-69  עמודים  ,17.19-ו  17.19,  17.18  סעיפים .91

לב עורך המכרז כי ההסדרים המפורטים בסעיפים אלה אינם מקובלים ביחס לסוג והיקף השירותים 

 על פי תנאי המכרז.

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

 .מבוטל –למסמכי המכרז  69 עמוד ,17.18ף סעי

 

במסמכי המכרז לא מוגדר מיהו מתלונן  – למסמכי המכרז 70, עמוד 17.19.4-ו 17.19.3פים עיס .92

 .ובאיזה הקשר, מבקשים לקבל הבהרה

 הבהרה:

 המתלונן יכול להיות האשכול, רשויות האשכול או כל צד ג'. 

 

מבקשים להוסיף: " למזמין ולנותן השירותים הזכות לסיים  –למסמכי המכרז  71, עמוד 19.2סעיף  .93

ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא ביחס לכל הרשויות או חלקן, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 יום, וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה. 30

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  19.14למסמכי המכרז, יבוא סעיף  72כם למתן השירותים, בעמוד להס  19.13אחרי סעיף 

לאחר   ביחס לכל הרשויות,  בסוף כל שנת התקשרותהזכות לסיים ולבטל חוזה זה    נותן השירותםל"

, אשר בה יפורטו הסיבות לסיום וביטול ההסכם. זכותו של יום 90מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 " .ולבטל הסכם זה לא תהיה מסיבות של העדר כדאיות העסקהנותן השירותים לסיים 

 

מבקשים להסיר את הסעיף, אין הגדרה של הפסקת שירותים   –למסמכי המכרז    72, עמוד  19.7סעיף   .94

 חודשים. 6עד 

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להבהיר כי החפיפה תתקיים בתקופה של ההודעה  –למסמכי המכרז  72, עמוד 19.9סעיף  .95

 המוקדמת.

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להוסיף: ביטול או צמצום כלשהו שההיקף הכללי   –למסמכי המכרז   72, עמוד  19.10סעיף   .96

או יותר, יאפשר לנותן השירותים לסיים את מתן השירותים ו/או  25%של השרות לאשכול יפחת ב 

 לסיים את ההסכם בהודעה מראש מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם.
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 נדחית.הבקשה 

 

מבקשים להסיר עיקולים שאינם קשורים לנושא המכרז  –למסמכי המכרז  72, עמוד 19.13סעיף  .97

 ואינם פוגעים באספקת השרותים, אינם סיבה לביטול החוזה.

 הבקשה נדחית.

 

 הסעיף אינו ברור, מבקשים להסיר אותו. – למסמכי המכרז 73, עמוד 20.4סעיף  .98

 הבקשה נדחית.

 

בכפוף לכך שעד מועד מסירת העבודות שולמו לנותן  –למסמכי המכרז  74-73, עמודים 21.1סעיף  .99

 השירותים מלוא התשלומים עבור כל התקופה שנתן את השירותים.

 הבקשה נדחית.

 

 .מבקשים להסיר את הסעיף, הבקשה אינה סבירה – למסמכי המכרז 74, עמוד 21.5סעיף  .100

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים לבטל את הסעיף ולציין שנשמרת לנותן השירותים זכות קיזוז, או   –  74, עמוד  21.5.1סעיף   .101

 ששני הצדדים יהיו רשאים לקזז. 21.5.2להוסיף בסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

ימים. יומיים זהו  7מבקשים לשנות במקום יומיים לציין  – למסמכי המכרז 75, עמוד 21.6.3סעיף  .102

 פרק זמן לא סביר.

 מתקבלת האופן הבא:הבקשה 

לא ביצע "למסמכי המכרז, יבוא:    75להסכם למתן השירותים, בעמוד    21.6.3במקום האמור בסעיף  

נותן השירותים עבודה שהוא חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה זה, רשאים האשכול או רשויות 

 שבעה ימיםהאשכול לבצעה במקום נותן השירותים, ובלבד שהודיעו לנותן השירותים על כך 

מראש. ביצעו האשכול או רשויות האשכול את העבודה במקום נותן השירותים, הם זכאים לגבות 

 ."תקורה מכל סכום, לרבות מהערבות 15%ות ביצוע העבודות בתוספת את על

 

 

 

 

 מפרט השירותים – 1-נספח ב

 

. מצד אחד, 2-במסמך א  6סעיף זה עומד בסתירה עם סעיף   –  למסמכי ההתקשרות 78, עמוד 3סעיף  .103

)אף אם מדובר בחלק מהרשויות( מצד שני, אתם דורשים   Qאחרי שנה אתם רשאים לבטל את שירות  

, ואינו   3אינו תואם בדרישת הסעיף א.    2-במסמך א  6שירות בלעדי ולא יינתן לרשויות אחרות. סעיף  



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול 6/2020מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

מצמו לא ניתן לדרוש בלעדיות בהיקפים המבוקשים סביר בהתחשב בכך שישרותי מנמ"ר יצו

 מבקשים מכם להחליט איזה מהסעיפים אתם משאירים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במקרה ונותן "למסמכי המכרז, יבוא:  78למפרט השירותים, בעמוד  3במקום האמור בסעיף 

שכול אשר סך כל מרשויות הארשויות  (6השירותים מספק שירותים לפי חוזה זה ללפחות שש )

מנהל מערכות מידע הינו שירות בלעדי לאשכול ולרשויות האשכול, , 40,000תושביהן הינו לפחות 

ולא יספק שירות לרשויות אחרות. מובהר בזאת, כי תפקידו של מנהל מערכות המידע הינו בבחינת 

גמישות "משרת אמון", וזאת בשים לב למידע אליו נחשף מנהל מערכות המידע, האחריות וה

 ."הנדרשת ממנו לספק את השירותים לאשכול ולרשויות האשכול

 

 ,אין דבר כזה עובדי מערכות מידע, מבקשים להסיר את הסעיף – למסמכי המכרז 78, עמוד 6סעיף  .104

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ניהול "למסמכי המכרז, יבוא:  79למפרט השירותים, בעמוד  6במקום האמור ברישאת סעיף 

 ."הטכנאים ומנהלי הרשתות

 

כל הסעיפים לא תואמים לדרישות של מכרז זה ואינם רלוונטיים   6.5מלבד סעיף    –  78, עמוד  6סעיף   .105

 למכרז זה.

 .תיהבקשה נדח

 

 מבקשים להסיר את הסעיף, אינו תואם את דרישות המכרז. – למסמכי המכרז 79, עמוד 8.1סעיף  .106

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

בדיקת תקינות "למסמכי המכרז, יבוא:  79למפרט השירותים, בעמוד  8.1במקום האמור בסעיף 

 ."כבילה, מתגים –תשתית הרשת 

 

 רלוונטי מכרז.מבקשים להסיר את הסעיף, אינו  – למסמכי המכרז 79, עמוד 8.6סעיף  .107

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

עבודה   עלאחריות  "למסמכי המכרז, יבוא:   79למפרט השירותים, בעמוד    8.6במקום האמור בסעיף  

 ."מערך הטלפוניה הקווית ברשותתקינה של 

 

מבקשים לעדכן את הסעיף: תכנון הפעלה וביצוע פרויקטים  – למסמכי המכרז 79, עמוד 8.9סעיף  .108

 .לשדרוג והחלפת מערכות מחשוב ברשות. )להסיר הפעלה וביצוע(

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

תכנון הפעלה "למסמכי המכרז, יבוא:  79למפרט השירותים, בעמוד  8.9במקום האמור בסעיף 

 ."וביצוע פרויקטים לשדרוג והחלפת מערכות מחשוב ברשות

 

 .להסיר אספקת ציוד מתכלהנא  – למסמכי המכרז 82, עמוד 6.5סעיף  .109

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

מדפסות: הגדרת "למסמכי המכרז, יבוא:  82למפרט השירותים, בעמוד  6.5במקום האמור בסעיף 

 "מדפסות למשתמשים.

 

 מבקשים לסיר את הסעיף. – למסמכי המכרז 83, עמוד 6.10.10סעיף  .110

 .תיהבקשה נדח

 

מבקשים להוסיף : ובלבד שתואם את המפרטים הטכניים  – למסמכי המכרז 83, עמוד 7סעיף  .111

 והמקצועיים שנותן השירותים הגדיר.

 .השאלה לא מובנת

 

על הספק לטפל   –מבקשים לעדכן: "במקרה של תקלה משביתה    –  למסמכי המכרז  83, עמוד  10סעיף   .112

 בהתקלה בתוך שעתיים מרגע פתיחת הקריאה במוקד.

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

הטכנאים ומנהלי "למסמכי המכרז, יבוא:  83למפרט השירותים, בעמוד  10במקום האמור בסעיף 

שעות מרגע פתיחת הקריאה במוקד התמיכה הטכני. במקרה של  24הרשתות יטפלו בתקלות תוך 

 "תקלה בתוך שעתיים מרגע פתיחת הקריאה במוקד.טפל בעל הספק ל –תקלה משביתה 

 

מבקשים לעדכן כי מדובר בהכנה של חדר הישיבות ולא ניהול  – המכרז למסמכי 83, עמוד 11סעיף  .113

 .של חדר הישיבות. כמו כן השירות יינתן במועדי השירות השוטפים או במקומם  של אותה רשות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

קיימת אפשרות "למסמכי המכרז, יבוא:  83למפרט השירותים, בעמוד  11במקום האמור בסעיף 

חדר הישיבות בעת ביקור של גורמי חוץ רמי דרג. במקרה   הכנתלקבלת שירות של טכנאי רשתות ל

זה תימסר דרישה למוקד התמיכה לתאום הטכנאי. התראה רגילה תינתן עד שלושה ימים לפני 

תראה דחופה )במקרה של ביקור פתע של: שר, חבר כנסת, מנכל משרד ממשלתי, מועד הביקור, ה

 "יו"ר ארגון גדול במשק וכדומה( תענה בהקדם ותועבר לראש סדר העדיפויות של נותן השירות.

 הבהרה:

 שירות זה הינו בנוסף לשירותים האחרים להם מחוייב נותן השירותים, ואינו בא במקומם. 

 

מהניסיון שלנו, אופי   –  למסמכי המכרז  54, עמוד  5.5.5.3.2סעיף  למסמכי המכרז, ו  84וד  עמ  ,15סעיף   .114

הקריאה משפיע על הקריאות של המשתמש, לעיתים ישנן תקלות שלא ניתן לעשות את הטיפול 

. ניתן להתחייב שנותן 75%מרחוק ונדרשת הגעה פיזית לצורך טיפול בתקלה ולכן לא ניתן להתחייב ל

 ה את המיטב על מנת לפתור את התקות מרחוק.השירותים ייעש

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן השירותים "למסמכי המכרז, יבוא:  84למפרט השירותים, בעמוד  15במקום האמור בסעיף 

שירות התמיכה המרוחקת בקרב עובדי הרשויות המקומיות. יעד ביצוע לשירותים את ע יטמי

. היעד ייבדק בניתוח דו"ח פניות למוקד של רבעון מהפניות יטופלו מרחוק  65%המרוחקים: לפחות  

 ."2021א' לשנת 
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 חתימת המציע _________________  
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

לפחות "למסמכי המכרז, יבוא:  54להסכם למתן שירותים, בעמוד  5.5.5.3.2במקום האמור בסעיף 

 ".מהפניות יטופלו מרחוק 65%

 

מבקשים לעדכן שמדובר בסיוע לממונה/מנהל אבטחת מידע  – למסמכי המכרז 85 ודעמ, 19.7סעיף  .115

 ברישום מאגרי מידע.

 קשה נדחית.הב

 

מבקשים להסיר את הסעיף. מדובר באחריות של מחלקת  – למסמכי המכרז 85, עמוד 19.13סעיף  .116

 משאבי אנוש.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

לניסוח אחריות  "למסמכי המכרז, יבוא:    85למפרט השירותים, בעמוד    19.13במקום האמור בסעיף  

, עליהם תחתים הצהרת סודיותואבטחת מידע ביחס לאחריות העובד מסמכים המגדירים את 

 ".חדשיםה העובדירשות האשכול את ה

 

אתר חירום לצורך הפעלת מערך מערכות המידע "הקמת  – למסמכי המכרז 86, עמוד 22.3סעיף  .117

 .והתקשורת" מבקשים לעדכן כי הסעיף מתייחס לתכנון בלבד. ללא הקמת האתר

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

אתר חירום  תכנון  "למסמכי המכרז, יבוא:    86למפרט השירותים, בעמוד    22.3במקום האמור בסעיף  

לגיבוי מערך הנתונים, החומרה וכיו"ב ולהפעלתו לצורך הפעלת מערך מערכות המידע והתקשורת ו

 ".מרגע התרחשות האסון, משבר או מצב חירום

 

לא חלק מתכולת המכרז    – DRוהפעלת מערך שרידות   DR,  למסמכי המכרז 86, עמוד 23.1סעיף  .118

"התקנת אמצעים .." מבקשים להסיר כרוך ברכישת מוצרים ושרותים ואינו חלק מנושא יש להסיר 

 .המכרז

 הבקשה נדחית.

 על התקנתו. אחראי ההיה ככל שירכשו יו על רכישת ציוד,נותן השירותים ימליץ לרשות 

 

מבקשים להסיר את הסעיף. מבחינה רגולטורית ועפי תקנות  –למסמכי המכרז  86, עמוד 23.4סעיף  .119

 הגנת פרטיות, ברשות צריכה להיות ועדה שתפקידה לאשר את ההעברה של המידע.

 הבהרה:

כל העברת מידע תהיה בהתאם לדין. אישור מנהל אבטחת המידע הינו בנוסף לכל אישור אחר 

 המחויב עפ"י הדין או הנחויות אחרות.

 

מבקשים להסיר את הסעיף, קיימת סתירה, מדובר על ניגוד  – למסמכי המכרז 87, עמוד 25סעיף  .120

של שירותים מקצועיים/טכניים לא  עניינים, בין מנהל אבטחת מידע לממונה אבטחת מידע, ספק

 יכול לבצע את התפקיד.

 .תיהבקשה נדח
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 .Xמבקשים להבהיר כי הסעיף מתייחס רק לרשויות בשירות  – למסמכי המכרז 84, עמוד 14סעיף  .121

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת

מובהר בזאת, כי "למסמכי המכרז, יבוא:  84למפרט השירותים, בעמוד  14במקום האמור בסעיף 

מנמ"ר אשכולי, טכנאים, מנהלי רשתות  –במקרה של תקלה דחופה, כלל בעלי התפקידים הנ"ל 

דקות מהמועד בו התקבלה ההודעה על  30יתנו מענה מיידי, ולכל המאוחר בתוך  Help Deskו

סעיף זה "פנייה דחופה" הינה טיפול המחייב לדעת הרשות אינו סובל דיחוי מאחר התקלה. לעניין  

 ".Xסעיף זה מתייחס לרק לגבי שירות מסוג  – ואופי התקלה עלול גורם נזק לא סביר לרשות

 

מורכבים ואינם מובנים בחלקם. מבקשים לשנות  Rהמבנה והחלוקה של שירותי  – Rשירות  .122

 שמופיעים במכרז. R-שהמחירים יקבעו פר שעת עבודה בפועל לפי סוגי שירות ה

 .נדחיתהבקשה 

 

לא סבירים ביחס לדרישות המכרז, נפח הפעילות   X, Y, Q, Zכל המחירים שמופיעים עבורי שירותי   .123

למחיר המקסימום שמופיע בהצעת   20%-ודרישות השירות. מבקשים להוסיף אפשרות לתוספת של כ

 מחיר.

 .נדחיתהבקשה 

 

 

 ערבות ביצוע – 2-נספח ב

 

 –המחיר של הערבות ביצוע אינו סביר, מבקשים להשאיר ערבות ביצוע כפי שהיא כיום  2-נספח ב .124

20,000 ₪ 

 .נדחיתהבקשה 

 

 

 

 

 

 אישור על עריכת הביטוח – 3-נספח ב

 

נכנסו לתוקפן הנחיות הפיקוח על הביטוח )חוזר  1.12.2019כידוע, ביום  –למסמכי המכרז  91עמוד  .125

להלן: "החוזר"( אשר קובעות, בין היתר, כי החל מיום  – 15.5.2019מיום  6-1-2019ביטוח מספר 

יכולות חברות הביטוח לחתום אך ורק על אישורי ביטוח בנוסח האחיד שצורף לחוזר.  1.12.2019

(, כפי שצורף למסמכי המכרז, יימחק 3-ישור על קיום הביטוחים )נספח בלאור זאת מבוקש כי הא

 1.12.2019ובמקומו יצורף אישור הביטוח האחיד בהתאם לחוזר. תשומת לב עורך המכרז כי מיום 
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

לא ניתן להמציא את אישור הביטוח שצורף למסמכי המכרז היות וחברות הביטוח לא יכולות לחתום 

  עליו לאור הוראות החוזר.

אינו תואם להוראות החוזר, לרבות פסקת ה"לכבוד" ומבנה האישור ועל כן  3-יובהר כי נספח ב

שאלות ההבהרה להלן נערכות לעניין דרישות הביטוח מבחינה המהותית בלבד ואין בהן כדי לגרוע 

 מהאמור לעיל.

 הבהרה:

ו על אישור קיום במכרז יידרש להחתים על מבטח. הזוכה 3-ב על נספח הביטוח מויחת המציעים

 ביטוחים מעודכן.

 

מבוקש כי המילים "המוזמנים עבור רשויות באשכול"   –למסמכי המכרז    91עמוד    ,שדה אופי העסקה .126

 תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז כי לא ניתן להוסיף מלל בשדה זה.

 הבקשה מתבקלת באופן הבא:

. המציעים 42למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור על עריכת ביטוח כנספח 

למסמכי המכרז בעמודים  3-טוח כנספח בבמקום נוסח אישור על עריכת בי 4יעשו שימוש בנספח 

93-91. 

 

 : מבוקש כי:92עמוד   -ביטוח אחריות כלפי צד ג'   -אישור עריכת ביטוח  .127

 )ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר( יימחק. 308קוד  .127.1

 )ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור( יימחק. 309קוד  .127.2

 אינו רלוונטי לביטוח צד ג'.יימחק. תשומת לב עורך המכרז כי קוד זה  311קוד  .127.3

 321מבקש האישור( יימחק. עורך המכרז מתבקש להסתפק בקוד  -)מבוטח נוסף  318קוד  .127.4

 .)הרחב שיפוי(  304ישור( ו/או קוד  מבקש הא  –)מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח  

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 4המציעים מופנים לנספח 

 

 בוקש כי:מ –למסמכי המכרז  92עמוד  ,מקצועיתביטוח אחריות  .128

מבוקשת הבהרת עורך המכרז כי ביטוח אחריות מקצועית משולב אחריות המוצר ייתקבל  .128.1

 על ידו ובלבד שאינו פוחת מהתנאים והכיסויים המפורטים בהסכם ו/או באישור  הביטוח.

 )הרחב שיפוי( יימחק. 304קוד  .128.2

 321יימחק. עורך המכרז מתבקש להסתפק בקוד  מבקש האישור( –)מבוטח נוסף  318קוד  .128.3

 מבקש האישור(. –)מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 הבהרה:

ובלבד שאינו פוחת  י האשכול,ביטוח אחריות מקצועית משולב אחריות המוצר ייתקבל על יד

 מהתנאים והכיסויים המפורטים בהסכם ו/או באישור  הביטוח.

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 4המציעים מופנים לנספח 

 

יום  30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על    –למסמכי המכרז    93עמוד   ,שדה ביטול שינוי הפוליסה .129

 יום. 60במקום 
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 06/2020מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 הצהרת המציע

 ________________________שם המציע: 

 תאריך: ____________

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 א.ג.נ.,

 

 06/2020מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 למתן שירותי ניהול מערכות מידע

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול

 

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל מסמכיה ונספחיה, הנקראים  .1

"מסמכי ההצעה", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על מסמכיה ונספחיה כאמור, כחלק  –ביחד 

 מתנאי הצעתנו זו.

מכים אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים והמפרטים, עיינו במס .2

האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות את החוזה למתן 

שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול. כמו כן אנו מכירים את 

האשכול ורשויות האשכול, הדרכים אליהן, מערכות המחשוב בהן, התכנות בהן הם משתמשים, 

 וכיוב'.

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי מערכות המחשוב באשכול וברשויות  .3

האשכול, וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות מתן השירותים ידועים ומוכרים לנו וכי 

בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות 

ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש -הבנה או אי-ל איש

 על טענות כאלו.

הננו מתחייבים לתת את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם  .4

 יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לתת את השירותים האמורים

 לשביעות רצונן הגמור של רשויות האשכול כאמור במסמכי ההצעה.

אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים להפקיד בידי האשכול ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות  .5

 עבור רשויות האשכול.

)עשרה( ימים מיום הודעת האשכול, או תוך זמן אחר שייקבע על ידי  10כן הננו מתחייבים כי תוך  .6

שלא יפחת מעשרה ימים, אנו להפקיד בידיכם ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים חתום האשכול 

 ע"י המבטח.

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז  .7

 וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא התחלנו במתן השירותים.
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חיל במתן השירותים לאשכול ורשויות האשכול מיד ההודעה על זכייתנו אנו מצהירים בזאת כי נת .8

 במכרז.

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .9

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו 

לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם התחלנו   ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו

 במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.

אתם רשאים להמחות ו/או להסב את זכויותיכם והתחייבויותיכם כלפינו, כולן או מקצתן, לתאגיד  .10

בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בשליטתכם )להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך 

בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או 

 חבות כלשהי שאתם לא קיבלתם על עצמכם בכתב כאמור.

 תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן לרשויות

 האשכול או אליכם.

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך 

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

לטובת הגורם לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו 

 14שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות 

 הבנקאית.

ייבת אותנו הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומח .11

 לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת ערבות  .12

בנקאית ערוכה לפקודתכם בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים הכללים. אם הצעתנו לא 

ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא   תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את  120יאוחר מאשר 

 הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.

ים לחתום כדין על הצעה זו. כן אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכא .13

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים 

המגישים הצעות לביצוע אותם שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו 

 מכרז.לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות ב

 אנו מצהירים: .14

כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה או בהסכם  .14.1

 השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל המונעות  .14.2

 בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.

 ומחיות והניסיון הדרושים למתן השירותים נשוא ההזמנה להציע הצעות.כי יש לנו הידע, המ .14.3

 כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ. .14.4

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. .14.5
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 כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור. .14.6

בעלי רישיונות מתאימים למתן השירותים, כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו  .14.7

 ומחייבים קבלת אישור הרשויות וכי לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה.

-ו 2018, ₪2017 בכל אחת מהשנים  1,000,000אנו מצהרים כי אנו בעלי מחזור בהיקף של  .14.8

 .ITממתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי  2019

עובדים )בין אם כשכירים או כקבלני משנה  15לפחות  2019-2010כי אנו העסקנו בשנים  .14.9

 .שלנו(

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .15

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור  .16

 ישולם במועד התשלום.הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום ו

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או  .17

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 פרט."הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא  .18

חודשים מהיום האחרון להגשת  6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .19

 ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.

 

________________                    __________________ 

 המציע                                       תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות המציע(                                                                                                 

 

 _____________________    שם המציע: 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________  מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המציע    הערה:*  

  [ 7-בחתימתם ]נספח א
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 הצעת מחיר 
 06/2020למכרז פומבי 

 

 עבור אשכול גליל המערבי שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב
 ורשויות אשכול הגליל המערבי

 
 בשני עותקים(  -)יש להגיש במעטפה נפרדת 

 
 :הצעת מחיר שתמולא בחסר תפסל –המציעים ימלאו את כל האפשרויות בהצעת מחיר זו  .1

 
מספר 

תושבים 
 ברשות

שירות  - Xשירות  סימון
בהתאם  -מלא  

להגדרתו במסמכי 
 המכרז 

שירותי  - Yשירות 
 -מוקד תמיכה  

בהתאם להגדרות 
 במסמכי המכרז

שירותי  – Qשירות 
מנהל מערכות מידע 

בהתאם  -בלבד 
להגדרות במסמכי 

 המכרז

מנהל  - Zשירות 
 אבטחת מידע

מחיר 
חודשי 
 מירבי

מחיר 
חודשי 
 מוצע 

מחיר 
חודשי 
 מירבי

מחיר 
חודשי 
 מוצע 

מחיר 
חודשי 
 מירבי

מחיר 
חודשי 
 מוצע 

מחיר 
חודשי 
 מירבי

מחיר 
חודשי 
 מוצע 

  A 5,000  570 5,000עד 
2,850 

 2,250  

ועד   5,001-מ
10,000 

B 9,975  1,195  5,985  2,650  

  10,001-מ
 15,000ומעד 

C 11,400  1,365  6,840  3,400  

  15,001-מ
 35,000ועד 

D 26,000  3,300  15,900  4,000  

ועד   30,001מ
70,000 

E 51300  6,145  30,780  9,200  

 
התמורה החודשית בטבלה לעיל אינה תלויה בשעות עבודה או בכמות עבודה של מי מעובדי המציע, 

 והמציע מתחייב לתת את השירותים ככל שיידרש ע"י האשכול ו/או מי מרשויות האשכול.
 

–מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות במשרה מלאה  – R1שירות  .1.1

 ₪  22,800 –מחיר מרבי  -_____________________ 

 
–מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים במשרה מלאה  -   R2שירות .1.2

 ₪  17,800מחיר מרבי  -_____________________ 

 
 -ך במשרה מלאה מחיר חודשי מוצע עבור טכנאי מחשבים למוסדות החינו -  R3 שירות .1.3

 ₪  14,000 –מחיר מרבי  -  _____________

 
 -מחיר חודשי מוצע עבור מנהל רשתות למוסדות החינוך במשרה מלאה  -  R4 שירות .1.4

 ₪  22,800 –מחיר מרבי  -_______________

 
 -___________ –מחיר חודשי למוקד תמיכה טכנית עבור מוסדות החינוך  - R5שירות  .1.5

 ₪ 4,000 –מחיר מירבי 
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

שעות עבודה. רשויות האשכול רשאיות  182 –המונח "משרה מלאה"  1.5-1.1לעניין סעיפים קטנים 
לרכוש שירות לפי מספר שעות שונה מ"משרה מלאה", והתמורה תחושב בשיעור השינוי בין כמות 

 השירות בפועל ל"מרשה מלאה".
 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .2

 
, וזאת בתנאי שלפחות ארבע לאשכול ולאשכול גליל מערבי בע"מ ללא עלות  Xהתמורה כוללת שירות   .3

במידה ולא, ישלם האשכול עבור השירות הניתן לאשכול ולאשכול  .X( רשויות יתקשרו בשרות 4)

 .Aבדומה לרשות מסוג  גליל מערבי בע"מ בהתאם לתמורה שתקבע בחוזה למתן השירותים

 
יום לאחר סוף החודש בו מסרנו לאשכול חשבון עבור החודש הקודם,  30התשלום החודשי ישולם  .4

 ובלבד שמסרנו לאשכול חשבונית מס. 

 
למען הסר ספק אנו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שלאשכול אין תקציב לתשלום התמורה, אף לא  .5

או משרד הפנים ו/או רשויות /את חלקה, והמימון להתקשרות זו הינו של המשרד לשוויון חברתי ו

ימי עסקים מיום קבלת המימון  10האשכול. לפיכך רשאי האשכול לדחות כל תשלום או חלקו עד 

 יום מיום קבלת החשבון מאיתנו. 150מהמגורם המממן, ובלבד שישלם את התשלום בתוך 

 
ירות מנהל אנו מצהירים כי ידוע לנו ששנה ממועד פרסום המכרז אתם רשאים לבטל השימוש בש .6

. במקרה זה, עלות שירותי מנהל מערכות המידע כפי שהוצע Xמערכות המידע מתוך שירות 

 .Xיופחת משירות  Qכשירות 

 
 

 תאריך: ____________________________________________
 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________
 

 המציע: ______________________שמות החותמים בשם התאגיד 
 

   חתימה וחותמת של התאגיד המציע:________________________
 
 

 בשני עותקים  -טופס זה יוגש במעטפה נפרדת 
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 07.05.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 11-נספח א

 06/2020פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 רואה חשבון על מחזור כספיאישור 

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 

 ואישור על העסקת עובדים 2017-2019 –אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  הנדון:

 

_______ )להלן ______אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של _ .1

(, מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע 06/2020"המציע"( )החברה המגישה הצעה למכרז 

₪ הנובע  1,000,000בכל אחת מהשנים הנ"ל הינו לפחות כי בדבר המחזור הכספי, לא כולל מע"מ, 

יחסת הכלולה בהצעה למכרז של המציע המתי ,ממתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב

 המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.  2019-2017שנים ל

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על  .2

 ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר  .3

תם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין ראינו או

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות 

בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו המשמעותיים שנעשו על 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט המחזור הכספי לדעתנו, ההצהרה בדבר  .4

 בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או  אינוהמציע מאשרים ש אנוכן  .5

 פשיטת רגל.

אשר צורפה להצעת  מציעכי בהתאם להצהרת הלאשר הרינו מציע לבקשתכם וכרואי החשבון של .6

עובדים )בין אם כשכיריו או כקבלני  15לפחות  2019-2010המציע העסיק בשנים המציע במכרז, 

 משנה שלו.

 ____________________   _____________תאריך: _______

 חתימת וחותמת רו"ח             

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 05.07.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 

   3- בנספח 

 _____________אישורי ביטוח בהסכם בין איגוד ערים אשכול גליל מערבי לבין 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  

 בר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יג
 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה  המבוטח ממבקש האישור

 שם: 
איגוד ערים אשכול  

גליל מערבי ו/או 
 רשויות האשכול

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

שירותים  ☒
המוזמנים עבור 
 רשויות באשכול

 אספקת מוצרים☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען : קיבוץ כברי
 

 מען

 

 סוג הביטוח 
 

לפי גבולות אחריות  חלוקה 
 או סכומי ביטוח 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה 

גבול האחריות/   תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
 

       

       
       
       

 302 ₪  2,000,000     צד ג'
304 
לטובת  308

רשויות 
 האשכול 

309 
311 
318 
320 

327 
 6,000,000     אחריות מעבידים

  -לתובע ו
20,000,000 

לאירוע 
ולתקופת 

 הביטוח

 ₪ 327 

        אחריות המוצר
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 חתימת המציע _________________  
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 2,000,000     אחריות מקצועית
לאירוע 

ולתקופת 
 הביטוח

 

₪ 
 

301 
302 
303 
304 
318 
325 
327 
תקופת  332

גילוי  
מורחבת בת 

 חודשים  6
 אחר

 
        

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 שירותי ניהול מערכות מידע ומחשוב

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח   יום 30האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 


