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 הוראות ותנאים כלליים –מסמך א' 

 

מה הידע הנדרש עבורו ? האם ידע טכני ברמה גבוהה ?  מה תכולת התפקיד של מנהל הפרוייקטים ? .1

 כאיש קשר או אצלכם באתר ?האם תפעולי בלבד ? היכן הוא יימצא, האם במשרדי החברה 

 – 1-לנספח ב 30-27סעיפים -למסמכי המכרז, ו 53בחוזההשירותים, עמוד  5.5.5.2)סעיף  הבהרה

 :(למסמכי המכרז 87, בעמוד מפרט השירותים

 תפקידו של מנהל הפריקטים:

 של לפועל בהוצאה מנמ"ר  תיגבורע בהוצאה אל הפועל של פרויקטים ברשויות, יילס .1.1

הארכיטקטורה והתכנון של המנמ"ר. מנהל הפרויקטים יפעל בכל זמן שבו הוצאה לפועל 

של הפרויקט אינה יכולה להתבצע על ידי מנהל הרשתות והטכנאים בלבד, ו/או בזמן שבו 

 המנמ"ר אינו זמין עקב פעילות ברשויות האשכול ו/או האשכול.

 נהל פרויקטים ספציפיים בהתאם להוראות המנמ"ר.ל .1.2

וות דרג ניהול ביניים, בין מנהל מערכות המידע לטכנאים ומנהלי הרשתות, כאשר לה .1.3

 למנמ"ר אין פניות מספקת.

להוות איש קשר בין הרשות לנותני שירותים, קבלנים וספקים בפרויקטים שהוגדרו לו על  .1.4

 ידי המנמ"ר.

 

להיות על פי בשירות הנתין כיום, כמה טכנאים ישנם ? כמה טכנאים )במישרה מלאה( אמורים  .2

 המתווה של המכרז ?

 הבהרה:

 טכנאים ומנהלי רשתות. 3, בהן עובדים Xרשויות בשירות  7כיום, ישנן 

 בהיקף כולל של כמשרה מלאה. Rבנוסף, ישנן שתי רשויות ששוכרות שירות 

בהתחיבות , לעיון למסמכי המכרז 4, בעמוד להוראות ותנאים כלליים 4.2המציעים מופנים לסעיף 

 הרשויות באשר למכרז החדש.

 

 כמה ק"מ בממוצע מצבע טכנאי בחודש ? .3

 הבהרה:

 שכול אין מידע זה.אל
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 הצעת המחיר – 2-מסמך א

 

. ביחס להיקף   X Y  Qהמחיר המקסימלי שניתן לציין בהצעת מחיר אינו סביר עבור השרותים מסוג   .4

מבקשים מעורכי המכרז לשקול העלאת המחיר  פעילות קיים והיקף השרות הנדרש במכרז זה.

 לשרותים הללו. 30%המקסימלי ב  

 קשה נדחית.בה

 

נותן השירותים מתבקש לתת הצעת מחיר לשירות   –למסמכי המכרז    30-29, עמודים  1.1-1.4סעיפים   .5

R  עבור משרה לאה. עפ"י מסמכי המכרז, שירותR  הינו חלקי ואף אחת מהרשויות אינה מבקשת

עפ"י  Rשירות זה במשרה מלאה. לכן, מבקשים מעורך המכרז לשנות את הצעת המחיר של שירותי 

 לא לפי היקף משרה.שעות עבודה/ימי עבודה ו

 .05.07.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח המציעים מופנים ל

המונח "משרה  1.5-1.1לעניין סעיפים קטנים הנ"ל, כי " 2המציעים מופנים להבהרה שבנספח 

שעות עבודה. רשויות האשכול רשאיות לרכוש שירות לפי מספר שעות שונה  182 –מלאה" 

 "מלאה", והתמורה תחושב בשיעור השינוי בין כמות השירות בפועל ל"מרשה מלאה".מ"משרה 

 

 חוזה השירותים –מסמך ב' 

 

בנספח  103לפי תשובה לשאלה  – 07.05.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  103תשובה  .6

רשויות ( 6תשובות לשאלות "במקרה ונותן השירותים מספק שירותים לפי חוזה זה ללפחות שש )

, מנהל מערכות מידע הינו שירות בלעדי   40,000מרשויות האשכול אשר סך כל תושביהן הינו לפחות 

רשויות )מטה אשר, כ. ורדים, מזרעה,  5עפ"י מסמכי המכרז ישנן  לאשכול ולרשויות האשכול..."

לעכשיו, נבקש   שכולל שירותי מנמ"ר, על בסיס נתונים אלו, נכון  Xמעיליא, תפן( המעוניינות בשירות  

כחלופה אפשרית שתופעל בתאום  78, עמוד  3מעורך המכרז להגדיר את הדרישה שמופיעה בסעיף 

 עם נותן השרותים על פי הגידול והצרכים שיהיו בתקופת ההסכם מעבר למוגדר כעת.

 הבקשה אינה מתכתב עם מסמכי המכרז.

 

מפורטת דרישה מינימאלית  5.5.5.4 לפי המפורט בסעיף –למסמכי המכרז  55, עמוד 5.5.5.4סעיף  .7

, לעומת זאת המחיר שיש Xשל היקף השעות/ימים בהם יש להגיע לרשויות השונות במתכונת שירות  

לציין בהצעת מחיר הינו מחיר מקסימום. אנו מבקשים לקבל הבהרה, מה היקף השירות המקסימלי 

תדרוש הגעה של טכנאי  ליום עבודה מלא  Aשיכולה לדרוש הרשות? לדוגמא, במידה ורשות מסוג 

שעות בשבוע , אנחנו מבקשים  2פעם בשבוע  או אפילו יותר, למרות שמוגדר שהם אמורים לקבל 

או לחליפין לכלול סעיף עלות נוספת לשעות   5.5.5.4מעורך המכרז להסיר את המילה מינימלי מסעיף  

 מעבר למוגדר בסעיף זה.

 הבקשה מתקבסלת באופן הבא:
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.5.5.5.4" , יבוא:למסמכי המכרז 55, עמוד לחוזה השירותים 5.5.5.4סעיף מקום האמור ברישת בב

טכנאים ומנהלי רשתות: נותן השירותים יבטיח ביקור שבועי של טכנאים ומנהלי רשתות לטובת  

תחזוקה וטיפולים שוטפים, בכל אחת מהרשויות בשירות המלא, וזאת בהתאם לציוד ולאופי 

 " ת. שעות הביקור ברשויות הן:פעילות הרשו


