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 3/2021מכרז פומבי מס' מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מ

 לביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידעהזמנה לקבלת הצעות 

 ידיהם- יצרפו מסמך זה להצעתם כשהוא חתום עלהמציעים 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

וסעיף  5בעמוד    3.7  ףסעי .1 משרה    –  6בעמוד    4.3,  מידע  –היקף  אבטחת  הסעיפים  .  ממונה 

סעיף    כתוב שהיקף המשרה לא יפחת מיום בשבוע לממונה אבטחת מידע.  3.7בסעיף    :סותרים

 מה מהם נכון?  – מדבר על יום עבודה בשבועיים  – 4.3

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

השירותים ישכרו על  – 3.6-ו 3.5לעניין סעיפים ", יבוא: 5בעמוד  3.7במקום האמור בסעיף 

ידי הרשויות תמורת ריטיינר, והיקף המשרה יקבע לפי בהתאם לבקשת הרשות המקומית. 

 בשבועיים." 1בכל מקרה היקף המשרה לא יפחת מיום עבודה 

 

כום ערבות להגשה וערבות  ס  –  18בעמוד    13.1, וסעיף10בעמוד    7.1סעיף    ,6בעמוד    5.6  ףסעי .2

נבקש    –  אש"ח  30  –  13.1;    אש"ח  100  –  7.1;  אש"ח  30  –  5.6  הסעיפיםיש סתירה בין    ביצוע.

 הבהרה מה סכום הערבות להגשת ההצעה ומה הסכום לערבות לאחר זכיה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בעמוד   המכרז,  הוראות  יבוא:  4בריכוז  המכרז,  הבטוחה  "  למסמכי  וסכום    -להצעה  סוג 

 תוקף עד ליום הערבות תהיה ב.  ₪  20,000  ל סךבלבד ע  הצעה  הגשת  עבורערבות בנקאית  

31.04.2021". 

 

בסעיף   האמור  בעמוד  5.6במקום  יבוא:    6,  המכרז,  ערבות  "למסמכי    בנקאית המצאת 

עד ליום  בתוקף(, אלף שקלים חדשים עשרים₪ ) 20,000הבטחת קיום ההצעה בסכום של ל

31.04.2021." 

 

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי  ", יבוא:  10, בעמוד  7.1במקום האמור בסעיף  

להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה    המזמיןהדירה ובלתי מותנית לטובת  

בסכום )  20,000  זה  חדשים( עשרים  ₪  שקלים  ת  אלף  ליום  בתוקף  היה  הערבות  עד 

 ." מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבותהיה רשאי לדרוש  י  . המזמין31.04.2021

 

. המציעים יעשו 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות המציע כנספח  

 למסמכי המכרז.  27, בעמוד 3-הנ"ל במקום נוסח ערבות המציע נספח א 1שימוש בנספח 
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במסגרת תנאי    -המכרז  קיימת סתירה במסמכי    –  10בעמוד    7.1וסעיף     6בעמוד    5.6סעיף   .3

של   בסך  בנקאית  ערבות  לצרף  נדרשים  המציעים  שבסעיף    30,000הסף  ובעוד  נדרשת    ₪7 

 ₪.  100,000ערבות בנקאית בסך של 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  2המציעים מופנים לתשובה  

 

הערבות   .4 את  להפחית  מבוקש  ייעוץ,  שירותי  למתן  במכרז  שמדובר  האמור  לסכום  נוכח 

₪. בנוסף האם ניתן להמציא שיק בנקאי חלף ערבות בנקאית להבטחת    20,000המקובל של  

 ההצעה? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  2המציעים מופנים לתשובה  

 

האם לצורך בחינת תנאי סף זה ניתן להחשיב עובדים    –למסמכי המכרז    7בעמוד    ,5.10  סעיף .5

 ם(?המועסקים בחשבונית )פרילנסרי

 הבהרה:

 . מבוטל –למסמכי המכרז  7בעמוד  ,5.10 סעיף

 . מבוטל – למסמכי המכרז  9, עמוד 6.1.1.8 סעיף

 . מבוטל –למסמכי המכרז  34, בעמוד 9-נספח א 

 

במסגרת תנאי הסף נדרשה הוכחה כי המציע מעסיק    –   למסמכי המכרז 9, עמוד 6.1.1.8 סעיף .6

לפחות    3 העסיק  המציע  כי  נדרש  כאן  עובדים    –עובדים    10עובדים,  האם  הנכון?  מה 

המועסקים בחשבונית )פרילנסרים( נחשבים כעובדים לצורך סעיף זה? האם ניתן להפחית את  

 ? מספר העובדים המועסקים לשניים, כאשר היתר מועסקים כפרילנסרים

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  5המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 הצעת המחיר  –  2-נספח א

 

הסיכונים עומדת    סקר  תכולת  תמחור ועלויות  –  66בעמוד    1-ונספח ב 25טבלת עלויות בעמוד   .7

 בנוסף לא ברור האם כל התכולה הזו נגזרת מאותה שורה?  בחוסר הלימה להערכה הכספית.

 נדחית.הבקשה 

 

 בכמה מבחני חדירה מדובר?  –  25טבלת עלויות בעמוד  .8

 הבהרה:

לנספח   39-ו  38ראו סעיפים    –מבחן חדירה כולל מבדק חדירה חיצוני ומבדק חדירה פנימי  

 למסמכי המכרז. 75, בעמוד 1-ב
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עלויות בעמוד   .9 ל  –מאגרי מידע    –  25טבלת  לכו    10-אין רשות המחזיק פחות  מאגרי מידע, 

 להערכתנו הערכת המחירים בנושא זה לקוה בחסר באופן קיצוני. 

 הבקשה נדחית.

 

המחירים מתחת למחירי חשכ"ל, באופן    –ממונה אבטחת מידע    –  25טבלת עלויות בעמוד   .10

 קיצוני. 

 ההערה אינה כוללת שאלה או בקשה.

 

 

 החוזה  –מסמך ב' 

 

 ביטוח:  – 17סעיף  .11

מוצע לאחר המילים: "לבצע ולקיים" להוסיף את המילים:   –  57בעמוד    ,17.1סעיף   .11.1

"ותקופת  המילים:  את  למחוק  מוצע  כן  מטעמו",  מי  באמצעות  ובין  בעצמו  "בין 

 . האחריות", כן למחוק המילים: "אשר לא יפחתו מן"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  ", יבוא:  57בעמוד    , 17.1במקום האמור בסעיף  

  נותן השירותים על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב נותן השירותים לבצע ולקיים

ובין באמצעות מי מטעמו יהיה לטובת    –   בין בעצמו  נספח המוגש לאשכול  כל  אך 

ביטוחים    , על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת האחריות,האשכול

כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי נותן  

למסמכי ההזמנה להציע הצעות ומהווה חלק בלתי    4-ב  נספחכ  המצורףהשירותים,  

יום העמדת אתר העבודה,   – נפרד ממנו )להלן: "האישור"( וזאת לפי המוקדם מבין 

יום הגעת   אורותים, או יום התחלת העבודה,  כולו ו/או מקצתו, לרשותו של נותן השי

 "ציוד או חומרים לאתר, על פי הקבוע בהסכם )להלן: "ביטוחי נותן השירותים"(:

 

 מוצע למחוק את המילים: "אשר תאושר ע"י האשכול"  –  58בעמוד  ,17.2סעיף  .11.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נותן השירותים יבצע את ביטוחי נותן  ", יבוא:  58, בעמוד  17.2במקום האמור בסעיף  

השירותים בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, ימלא בהקפדה אחר כל  

עם  שהוסכמו  במועדים  הביטוח  פרמיות  את  וישלם  והוראותיהן  הפוליסות  תנאי 

 "המבטחים.

 

 ילים: "לשנות לרעה" מוצע להחליף את המילה: "לצמצם" במ  –   58בעמוד      ,17.5סעיף   .11.3

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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ביטוחי נותן השירותים ייכללו תנאי  ", יבוא:  58, בעמוד  17.5במקום האמור בסעיף  

את היקפם אלא אם כן    שנות לרעהמפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או ל 

ל רשום    אשכולמסר המבטח  בדואר  כך  על  כניסתו  שלושים)   30הודעה  לפני  יום   )

, בכתב ומראש,  ואישור  ןנת  אשכולכאמור וה  שינוי לרעהלתוקף של הביטול ו/או ה

 "לכך.

 

מוצע להוסיף בסיפא את המילים: "כל עוד לא יהיה ניגוד    – 59בעמוד    , 17.12סעיף   .11.4

 עניינים וזכויות הקבלן לא יפגעו" 

 הבקשה נדחית.

 

 מוצע למחוק את המילים: "ועליו לבחון את ..."  – 59בעמוד  ,17.13 סעיף  .11.5

 הבקשה נדחית.

 

את     -59בעמוד    , 17.14סעיף   .11.6 מהעניין"  "שמתחייב  המילים:  לאחר  להוסיף  מוצע 

יום לערוך את הביטוחים להם התחייב    14המילים: "כל עוד ניתנה לקבלן התראה של  

 בהסכם זה". 

 הבקשה נדחית.

 

 מוצע למחוק הסעיף -סעיף שיפוי – 59בעמוד  ,17.15סעיף  .11.7

 הבקשה נדחית.

 

מוצע להוסיף לאחר המילים: "לאחר הביטוחים הנדרשים"   – 59בעמוד   ,17.16סעיף  .11.8

את המילים: "בהתאם לטיב והיקף ההתקשרות" וכן למחוק את המילים: "כמפורט  

 באישורים.. כמפורט לעיל". 

 הבקשה נדחית.

 

מוצע להוסיף לאחר המילים: "על פי הפוליסה" את המילים:    –  60ד  בעמו  ,17.17סעיף   .11.9

"כל עוד לא יהיה ניגוד עניינים וזכויות הקבלן לא יפגעו" ולמחוק את המילים: "וזאת  

 מבלי לגרוע מזכות .. בעצמם"

 הבקשה נדחית.

 

 מוצע למחוק את הסעיף  – 60בעמוד  ,17.18סעיף  .11.10

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מובטל  –למסמכי המכרז  60, בעמוד 17.18סעיף 
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 תכולת סקר סיכונים – 1-בנספח 

 

לאיזה    – מבחני חדירה מופיע פעמיים    –  74בעמוד    38.2.3סעיף    ,67בעמוד    3.2, סעיף  3.1  ףסעי .12

 מסעיפים לשייך את הפעילות?

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל –למסמכי המכרז  67, בעמוד  3.1סעיף 

 . מבוטל –למסמכי המכרז  67, בעמוד  3.2סעיף 

 הבהרה:

 מתייחס לחובה של מנהל אבטחת המידע ליזום מבחני חדירה. – 74בעמוד  38.2.3סעיף 
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 08.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 3-אנספח 

 3/2021פומבי  ממסמך א' למכרזהמהווה חלק בלתי נפרד 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל    _____  סניף_________אנו הח"מ בנק    ____________ לבקשת  

_______________  שתדרשו מאת  שקלים חדשים  (  אלף  עשרים אלף  )במילים:  20,000  סכום עד לסך

 . 3/2021פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

ום הערבות בתוך עשרה  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכ 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא    -זאת. למען הסר ספק  

 באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

וקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מת

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . 31.04.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב, 

 ____________________ 

 )בנק(
 


