
 

 

ט"תשע  אדר א זכ"              

 9102 מרץ 4           

 9399102  סמ':                        

                    לל המשתתפים במכרזכ :לכבוד 

 2מס'  הודעת הבהרה נדון:ה

 לאספקת ותחזוקת מערכות הנדסה  -9122/3מכרז פומבי מס' 

 להלן מענה לשאלת הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז: 
 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפו יחד עם יתר מסמכי המכרז, בצרוף 

 .חתימה וחותמת החברה

 

המסמך   מס"ד 

או הנספח  

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

  םרלוונטיי

 מענה שאלות הבהרה נוסח השאלה 

 4עמ'  מסמך א'  .0

  9.0סעיף 

 נבקש כי  תנאי הסף יעודכן כדלקמן :

המציע הנו בעל ניסיון של  .א

 7שנים במהלך  3לפחות 

השנים האחרונות אצל אותו 

  GISהמזמין במתן שירותי 

הדומים לשירותים נשוא 

מכרז זה, עבור רשויות 

מקומיות ו9או חברות 

ממשלתיות ו9או תאגידי מים 

וביוב )כהגדרתם בחוק( ו9או 

 אגודות מים.

 לחילופין  

 9המציע סיפק לפחות  .ב

מערכות מידע גיאוגרפיות 

לניהול תשתיות מים וביוב 

לתאגידי מים וביוב ו9או 

אגודות מים ו9או רשויות 

ו9או חברות מקומיות 

ממשלתיות בישראל לתקופה 

 

 הבקשה נדחית 

 



 

 

המסמך   מס"ד 

או הנספח  

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

  םרלוונטיי

 מענה שאלות הבהרה נוסח השאלה 

חודשים לכל אחת  94של 

 5מהמערכות הנ"ל במהלך 

השנים האחרונות, כאשר 

לפחות אחת מהמערכות 

משרתת אוכלוסייה של 

נפש ומעלה לפי  31,111

הלמ"ס, יובהר כי חברות 

ממשלתיות פטורות מהוכחת 

 גודל האוכלוסייה.

  6עמ'  מסמך א'  .9

 4.03סעיף 

נבקש להסיר את הדרישה  לאימות  עו"ד 

כנאמן למקור היות ומסמך זה מורד מאתר 

 סטטורי של המדינה .

 הבקשה מתקבלת 

  6עמ'  מסמך א'  .3

 4.06סעיף 

נבקש כי האישורים ותעודות ההסמכה שיוצגו 

ולא של כלל  הפרויקטבמענה יהיו של מנהל 

 עובדי המציע שיעסקו בביצוע השירותים.

 הבקשה מתקבלת. 

 8עמ'  מסמך א'  .4

 7.4סעיף 

לצורך הגשת  .חברתנו נערכת להגשת מענה

 04מענה איכותי נבקש כי תינתן דחייה בת 

מענה לתשובות  ימים בפועל ממועד קבלת

 ההבהרה.

 הבקשה נדחית

 03עמ'  מסמך א'  .5

 00.0סעיף 

 רתימסנבקש כי עם קביעת הזוכה במכרז 

 הודעה גם למציעים שלא זכו במכרז.

 הבקשה מתקבלת

 04עמ'  מסמך א'  .6

 03.9סעיף 

הספק יקבל תשלום על תקופת  ,נבקש כי

ההרצה, שכן לא סביר שהספק יעבוד ללא 

תשלום לאחר ביצוע כלל השלבים הנדרשים 

 במכרז.

 הבקשה נדחית. 

 04עמ'  מסמך א'  .7

 03.3סעיף 

דעתו נבקש כי המילים :"בהתאם לשיקול 

 הבלעדי", ימחקו .

לא סביר שהקבלן ישקיע בהקמה וביישום 

בהתאם לדרישות, והמזמין על בסיס  טהפיילו

 הבקשה נדחית. 



 

 

המסמך   מס"ד 

או הנספח  

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

  םרלוונטיי

 מענה שאלות הבהרה נוסח השאלה 

שיקול דעתו הבלעדי יכול להורות על ביטול  

 ההתקשרות 

מסמך    .8

 0א'

  07עמ' 

 סעיפים

 9.4-9.5  

נבקש להעביר רשימה חלקית של לקוחות 

 עסקי של הספק. חברה פירוט מלא הינו  מידע

התאגיד יתייחס אך ורק 

למידע שיפרט המציע. 

התאגיד לא יתייחס 

למידע אשר לא יפורט 

באופן מלא במסמכים 

אשר יוגשו על ידי המציע. 

כל מציע אשר לא יצרף 

את כלל המידע עושה 

זאת על אחריותו בלבד 

ולא יהא רשאי לטעון כל 

טענה כלפי התאגיד 

 בעניין זה. 

מסמך    .2

 0א'

  91' עמ

 9.9סעיף 

נבקש לצרף אסמכתאות  מלקוחות קיימים 

ובנוסחים דומים החתומים ע"י מנהלים אצל 

מקבלי  השירות  ללא צורך אישור אימות  

 החתימה ע"י עו"ד.

 הבקשה נדחית

סיום   .01

 התקשרות 

   72עמ' 

 9סעיף 

נבקש כי הדרישה להעברת האלגוריתמים 

 תבוטל שכן מדובר בסוד מסחרי של הספק.

 הבקשה מתקבלת

סיום   .00

 התקשרות 

   72עמ' 

 3סעיף 

אין ספק כי הנתונים והמידע שייכים מחד  

, נבקש כי הורדתם תעשה מאידךלמועצה, 

גישה לבסיס , וככול ותידרש במבנה סטנדרטי

לאחר חתימה לצד שלישי תתאפשר  הנתונים

 על טפסים ייעודיים לנושא זה.

הבקשה נדחית. המציע 

נתונים יאפשר הורדת 

 בכל מבנה שיתבקש

  84עמ'  מסמך ג'  .09

 .ד'4סעיף 

נבקש לוודא כי באחריות הספק לביצוע 

  ההסבה, אך קבלת הנתונים מהספק הקיים

הינה תהייה במבנה סטנדרטי  בלו"ז שנקבעו 

 המועצה. באחריות

באחריות הספק לבצע 

הסבה , התאגיד יספק 

הנתונים הקיימים כיום 

 SHPבמבנה של קבצי 



 

 

המסמך   מס"ד 

או הנספח  

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

  םרלוונטיי

 מענה שאלות הבהרה נוסח השאלה 

  84עמ'  מסמך ג'  .03

 .ה'4סעיף 

נבקש לסייג את ההתחייבות להתאמות שאינן 

 ייחודיות לתאגיד המים יובלים אשדוד.

 הבקשה נדחית

  84עמ'  מסמך ג'  .04

 .ז'4סעיף 

נבקש  כי בסיפא המכרז יוסף :" המפורט  

 במסמכי המכרז"

 הבקשה נדחית

  84עמ'  מסמך ג'  .05

 .יג'4סעיף 

התאמות ל מחויבנבקש כי הספק יהיה 

 שהוגדרו במסמכי המכרז בלבד.

 הבקשה נדחית

 20עמ'  מסמך ג'  .06

 00סעיף 

 ד-א

נבקש כי נוסח הסעיף יעודכן, וההתחייבות 

 לשיפוי ו9או פיצוי תהא בהתאם כדלקמן:

ההתחייבות תחול רק במקרים בהם  .א

נקבע אחריות הספק בפס"ד חלוט 

 שלא עוכב ביצועו. 

הפיצוי  יתייחס לנזק ישיר ומוכח  .ב

 בלבד.

לספק ניתנה הודעה בכתב והאפשרות  .ג

 להתגונן מפניה.

גובה הוצאות הינן סבירות ולא יעלו  .ד

 על סך התמורה ששולמה לספק בפועל.

 הושגה ללא הסכמת הספק בכתב.לא  .ה

 הבקשה נדחית

 20עמ'  מסמך ג'  .07

סעיף 

 .ד' 00

נבקש לאחר :"באחריותו", יתוסף :,ובלבד 

שלא עוכב שנקבע אחריות הספק בפס"ד חלוט, 

 ביצועו.

 הבקשה נדחית 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

-"נציגי התאגיד יבקרו ב 81 81 81

תאגידי מים של  2

 המציע...."

נבקש לקבל עדכון במקרה 

של ביקור אצל לקוח המציע 

לצורך תיאום מסודר של 

הביקור כולל פירוט מי 

יבקר והאם מנציגי התאגיד 

 נציגי המציע יזומנו לביקור.

 הבקשה נדחית.



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

"התאגיד ימנה צוות  81 81 81

מקצועי אשר יבחן את 

 המציע..."

נבקש פירוט מי הצוות 

המקצועי אשר ימונה ע"י 

התאגיד לבחינת פתרון 

 המציע.  

 הבקשה נדחית. 

"אי קבלת אישור על  81.1 81 21

עמידת הקבלן 

בדרישותיו עלולה 

 להוביל.."

נבקש להוסיף אחרי 

המילים "בדרישותיו" את 

המילים "בהתאם למפורט 

 בהסכם / במכרז"

מקובל. לאחר המילה 

"בדרישותיו" יש להוסיף 

את המילים "בהתאם 

למפורט בכלל מסמכי 

 המכרז".

"מציעים שלא זכו  81.1 81 28

במכרז רשאים לבקש 

לעיין במסמכים שונים 

 ובהצעת הזוכה..."

ובחלקים מסוימים מאחר 

בהצעת המחיר קיימים 

נתונים ומידע החוסים 

בחוק כמו פגיעה בפרטיות 

ובסודות מסחריים וכדומה 

ושמן הראוי שלא ימסרו 

לחברות מתחרות של 

הזוכה הרי שנבקש להוסיף 

בסיפא סעיף א' : "למעט 

 מסמכים המכילים למשל:

רקע של   .8

המנהלים 

והמחזורים 

 הכספיים.

נתוני  .2

 ה.תוכנ\חומרה

פרטים אישיים יש  .1

 \מנהל הפרויקט

עובדים אחרים 

 אצל הזוכה.

רשימת המלצות  .1

או כל מידע על \ו

המציעים שלא זכו אשר 

יבקשו לעיין ו/או לצלם 

יקבלו מהתאגיד רק החלק 

אשר אינו מכיל סוד מסחרי 

 של הספק הזוכה .



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

רשימת לקוחות 

 הזוכה. "

 

"והכל מבלי לגרוע מכל  81 12 22

אחרים  סעד או תרופה

להם זכאי התאגיד על פי 

 ההליך ו/או על פי כל דין"

בסיפא, את נבקש לשנות 

המילים "כל דין", במילה 

 "דין".

 הבקשה נדחית.

"הכנת מסמך אפיון  1.2 11 21

מפורט למערכת 

 המוצעת..."

נבקש להסיר את הדרישה 

להכנת מסמך אפיון שכן 

התאגיד אפיין במסגרת 

המכרז את המערכת 

שהינה מוצר עובד ופעיל 

לרבות הצורך בהתאמות 

הנדרשות למוצר קיים ולא 

מערכת שתפותח מחדש 

בהתאם להגדרות המכרז. 

יתרה מכך, במסגרת הליכי 

המכרז התאגיד יתרשם 

 מהצגת הפתרון המוצע. 

בקש שמסמך לחילופין, נ

האפיון לא יועבר לצד ג' 

אלא באישור המציע מראש 

 ובכתב. 

הבקשה מתקבלת , הספק 

הזוכה ביחד עם התאגיד 

ובהתאם למפרטי המכרז , 

יתאימו המערכת לצרכי 

התאגיד , ובזמן שהוגדר 

 במכרז .

"יבוא  11 21

 יצוא"

"המערכת תאפשר 

יבוא/יצוא של מידע 

נמריים -ודוחות אלפא

קטרוני הפקת לגיליון אל

מגוון של דוחות כולל 

תאגיד  עפ״י דרישות 

(XLS/C SV וקובץ ל )- A 

S CII  כן יבוא נתונים

נבקש כי אפשרות יבוא 

ויצוא נתונים תתאפשר 

בור חלק מהפורמטים ע

הנדרשים גם באמצעות 

 הספק. 

המערכת תאפשר יבוא 

ויצוא נתונים בהתאם 

לדרישת התאגיד , במידה 

ותידרש התערבות הספק , 

הדבר יבוצע בתוך פרק זמן 

 שעות וללא עלות. 21של 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

ממקורות ממוחשבים 

חיצוניים. למערכת 

תהיה יכולת קליטה 

וייצוא של קבצי ולצרפם 

כטבלה עצמאית או 

לצרף את המידע שהן 

 ."XMLמכילות 

"יבוא  11 21

 יצוא"

"המערכת תאפשר 

יבוא/יצוא של מידע גרפי 

DWG DWF לקבצים ), ,

 TIFFמוכרותבתבניות 

,DXF ,JPG ,BMP GIF, 

SHP, , S HX, DBF, 

raster formats, 

vector  )ואחרים.

 formats, gridועיגונם 

formats" 

נבקש כי יובהר האם 

מבוקש שעיגון הקבצים 

יבוצע ע"י הספק או 

 התאגיד.

כן הבהרה אם ברשות 

התאגיד אחת התוכנות 

 הבאות: 

AUTOCAD MAP 

/ARCMAP /QGIS. 

עיגון הקבצים יבוצע על 

ידי התאגיד , המערכת 

תאפשר לתאגיד לבצע 

 עיגון בתהליך פשוט , 

תוכנת מותקנת בתאגיד 

autocad map 

"יבוא  11 22

 יצוא"

"המערכת תהיה בעלת 

מנגנון לקלוט נתונים 

מתכנות שרטוט 

AutoCAD מנגנון .

הקליטה יכלול תהליך 

לבקרת המידע הגרפי 

והמילולי עד להטמעתו 

 המלאה במערכת."

נבקש כי יובהר האם אצל 

קולט הנתונים מטעם 

התאגיד מותקנת תוכנת 

AUTOCAD MAP? 

תוכנת  מותקנתבתאגיד 

autocad map  

"יבוא  11 22

 יצוא"

"המערכת תהיה בעלת 

יכולת להפצת הודעות 

 לפי חתכים שונים."

נבקש כי הבהרה לדרישה 

המפורטת בסעיף " וכן 

 דוגמא?

לנהל המערכת תדע 

תהליכים בתוכה אשר יפיצו 

התראות לכל גורם אשר 

יוגדר בתאגיד על חריגות 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

ואו קליטות לא נכונות 

 במערכת.

"יבוא  11 21

 יצוא"

"קבצי היצוא יפיקו 

עברית בצורה תקניה 

)כיוון נכון, סימנים 

נכונים(. מנגנון היבוא 

יהיה בעל יכולת לסדר 

מלל בעברית )לתקן 

 מלל הפוך(."

ולות יבוצעו נבקש שהפע

גם ע"י מנהל פרויקט 

 מטעם המציע.

התאגיד מבקש לקבל 

מערכת התומכת בעברית 

מלאה, ללא צורך 

בהתערבות מנהל פרוייקט, 

על מנת להציג עברית 

 נכונה .

"יבוא  11 21

 יצוא"

"המערכת תתמוך 

בייצוא כל דוח... לקובץ 

 PDFאופיס או לקובץ 

 ללא התערבות מפעיל"

הדרישה נבקש לצמצם את 

כי הדבר יבוצע ללא 

התערבות מפעיל, הרי 

הפקת דו"ח תבוצע ע"י 

אנשי התאגיד ובהתאם 

לנתונים אשר יבקשו 

 שיכללו בדו"ח.

המערכת תאפשר לאנשי 

התאגיד לבצע כל דוח 

במערכת , ללא התערבות 

 הספק , אלא באופן עצמאי 

"יבוא  11 11

 יצוא"

"המערכת תדע לקלוט 

ולהציג במערכת קבצי 

פיס וקבצי וידאו בכל או

 פורמט שהתאגיד יבחר"

נבקש הבהרה האם 

לתאגיד קיים שרת 

הנחוץ לצורך  סטרימר

 סעיף זה.

לתאגיד אין שרת סטרימר, 

אך ישנם קבצי וידאו 

 במבנההמגיעים לתאגיד 

,   MP4של סרט כגון 

המערכת תאפשר להציג 

קבצים אלו , לדוגמא סרט 

 המציג שטיפת קו ביוב .

"יבוא  11 18

 יצוא"

"המערכת תדע לייצא 

נתונים למכשירים ניידים 

)מסופון, טלפון חכם, 

טאבלט וכו׳(" ולקבל 

עדכונים ממכשירים 

 אלה.

נבקש הבהרה האם פעולת 

יצוא הנתונים מתייחסת 

 למצב אונליין בלבד.

המערכת תאפשר יצוא 

ויבוא של נתונים בכל 

מצב בהמצבים בפרט 

 אונליין .

מערכת תאפשר "ה "מעקב" 11 12

מעקב אחר התקדמות 

נבקש פירוט לדרישה וכן כי 

 תינתן דוגמא.

למערכת תהייה יכולת 

לעקוב אחר תהליכים אשר 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

בתהליכים מורכבים 

ממודולים שונים 

וממערכות אחרות 

 בתאגיד"

מובנים בתוכה ולאפשר 

ללקוח לדעת בכל רגע נתון 

 מי כרגע נמצא בתהליך .

יהיה זכאי "התאגיד  "גרסאות" 11 11

לקבל כל תכנית, שגרה, 

עיבוד, שליפה, חתך, 

תוצר או דוח שיבנה 

עבור לקוח אחר של 

הספק, כל אלה ללא 

 תוספת תשלום."

נבקש להבהיר כי כל מידע 

שעולה לכדי סוד מסחרי 

של מערכות המציע כמו 

קוד מקור וכדומה הינו 

קניינה הרוחני של המציע 

 בלבד ולא יועבר לתאגיד.

ת התאגיד לבקש אין בכוונ

 קוד מקור של הספק .

"למערכת תהיה  "כללי" 11 11

אינטגרציה עם המוקד 

ועם מערכות השליטה 

והבקרה בתאגיד 

 )מצלמות וחיישנים(."

נבקש כי בסיפא ירשם : 

"בכפוף לשיתוף פעולה 

מלא עם החברה שמפעילה 

את מערכות השו"ב 

 במוקד".

 הבקשה מתקבלת 

"מערכת  11 11

 מיפוי"

רכת תשמור גם "המע

את הכתובת או נתון 

שאינו מוביל כנתון 

חליפית. שדות אלה יהיו 

רב מופעים כאשר לכל 

 מופע דרוג"

נבקש כי תובהר הדרישה 

 וכן כי תינתן דוגמא.

 מורשלהדרישה הינה 

נתונים אלפא נומריים 

כך שכל   GIS -במערכת ה

שדה כזה שיוזן בנתונים , 

ניתן יהיה להציג על אף 

 שלא הוגדרו כשדות מפתח

"מערכת  11 12

 מיפוי"

"המערכת תחשב 

מרחקים בין נקודות או 

רצף נקודות )מסלולים(. 

חישוב המרחק יעשה על 

פי נקודות או על פי רשת 

(grad".) 

נבקש כי תובהר הדרישה 

 לחישוב מרחק לפי רשת?

פשר לעובד המערכת תא

לסמן נקודה ולאחר מכן 

לסמן נקודה נוספת ואז על 

 יחושבפי הנקודות 

 המרחק.

"מערכת  11 12

 מיפוי"

"המערכת תשמור גם 

כתובת או נתון )למשל 

כתובת של בית פינתי( 

נבקש כי תובהר הדרישה 

 תינתן דוגמא.וכן כי 

הדרישה הינה שהמערכת 

תאפשר ללקוח להוסיף 

שדות מעבר לקיים ,ולאחר 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

שאינה מוביל כנתון 

חליפית. שדות אלה יהיו 

רב מופעים כאשר לכל 

 מופע דרוג."

מכן להשתמש בנתונים 

 הנ"ל , בכל שכבה 

"מיפוי  11 11

 בסיסי"

"המערכת תדע לתמוך 

 file geodatabaseב

 "ESRI   של

נבקש פירוט לעניין 

המערכות קיימות עבור 

התאגיד. כן נבקש הבהרה 

יונות לעניין פורמט וריש

 הקיימים לתאגיד.

בתאגיד מערכת של חברת 

תהל, הפועלת על גבי שרת 

 ESRIמקומי 

"מיפוי  11 11

 בסיסי"

"המערכת תדע לתמוך 

 file geodatabaseב

 "ESRI   של

נבקש כי יובהר האם 

התאגיד מתעתד להמשיך 

לעבוד עם פורמט 

geodatabase וכן נבקש ,

כי יובהר האם מקובל 

זה  שהחברה תמיר פורמט

אחר  מקובל  GISלפורמט

)יצוין כי בעת הצורך ניתן 

להמיר חזרה לפורמט זה 

 לפי דרישה(.

הבקשה מתקבלת החברה 

 מקובל   GISתמיר לפורמט 

"מיפוי  11 11

 בסיסי"

המערכת תדע לתמוך ב 

web services  של

ESRI 

נבקש כי יובהר האם 

התאגיד מתעתד להמשיך 

 web  לעבוד עם פורמט

services   שלESRI  בלבד

או שהמציע יכול להציע 

חלופות מקובלות 

אוניברסליות ורווחות 

אחרות כמו למשל 

בטכנולוגיות 

AUTODESK ?QGIS ?

 ואחרות . 

המציע יכול להציע חלופות 

 אחרות ומקובלות 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

המערכת תכלול בדיקות  "תשתיות" 11 18

לוגיות וטופולוגיות של 

השכבה בהתאם 

לחוקיות השכבה. 

ם שוחה חייבת למשל, א

 -להיות קשורה לקו 

המערכת תחייב זאת 

 וכו׳.

נבקש שיתאפשר שבדיקות 

לוגיות וטופולוגיות יבוצעו 

ע"י מנהל הפרויקט מטעם 

 המציע.  

על המערכת להתריע 

 כאשר מתקבל קובץ כזה,

 על כן הבקשה נדחית

"הסבת הנתונים   21 12

תתבצע בסוף השבוע 

 מיום ה' עד יום א'."

להוסיף: או לחלופין נבקש 

אחרי שעות העבודה 

המקובלות בתאגיד ומיום 

קבלת בסיס הנתונים 

בפורמט מקובל בתחום 

 וכדבעי.

 הבקשה מתקבלת

"התקנת החומרה   22 11

והיישומים יתבצע מחוץ 

לשעות העבודה 

 הרגילות של המזמין."

נבקש לשנות את הסעיף 

כדלקמן: התקנת החומרה 

והיישומים יתבצעו מבלי 

שבש את פעילותו ל

 השוטפת של התאגיד. 

 הבקשה מתקבלת

 2נספח  21 11

 לנספח ב'

"על הספק לקבל על 

עצמו את האחריות 

לתחזוקה כוללת של 

 המערכת:.... שרתים..."

נבקש להוסיף, ככל 

שהמערכת המבוקשת 

תותקן בשרתי הספק. 

כלומר ככל שהתקנת 

המערכת תידרש בשרתי 

הלקוח, המציע יהיה 

אחראי רק על המערכת 

מטעמו ולא על החומרה או 

 תוכנות של התאגיד. 

הספק יתקין את התוכנה 

 על גבי שרתי הספק בלבד.

 2נספח  21 11

 לנספח ב'

"תחזוקת הממשקים 

הנוגע למערכת בכל 

הינה באחריות הספק. 

נבקש להוסיף בכפוף 

לשיתוף פעולה עם 

התאגיד ידאג לשיתוף 

פעולה בין כל החברות 



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

תאגיד יבצע את 

האינטגרציה הנדרשת 

עם הספקים השונים על 

 פי הצורך.."

החברות מולן הספק נדרש 

 להקים ממשקים.

הפועלות בתאגיד להקמת 

 ממשקים 

לא  "במידה והמזמין  21 12

יהיה שבע רצון מביצועי 

המערכת, הספק יתקין 

על חשבונו חוות שרתים 

מקומית ללא תוספת 

מחיר, זאת על פי 

 21דרישת תאגיד, בתוך 

יום מיום הודעת 

 הדרישה"

נבקש להדגיש כי ככל שאי 

שביעות רצון המזמין תנבע 

מפעילות המערכת בשרתי 

הספק אזי הספק יתקין על 

 חשבונו חוות שרתים.

ש להוסיף לאחר נבק

המילים " ללא תוספת 

מחיר" כדלקמן: "מובהר כי 

ככל וההתקנה הנ"ל תהיה 

כרוכה ברכישת רישיונ/ות, 

העלות של רכישת 

הרישיו/ות תחול על 

 התאגיד"

 הבקשה נדחית

אבטחת  21 12

 מידע

"המציע יצרף... אישור 

 ISOתקן אבטח מידע 

27001" 

נבקש להוסיף, ודי באישור 

מגורם מוסמך להיותו 

 בהליך אישור התקן. 

 הבקשה מתקבלת

"הנתונים, במקרה זה,  1 21 11

כוללים את כל קבצי 

 המערכת... לוגים.. וכ'ו"

נבקש להבהיר כי עם תום 

תקופת ההתקשרות הספק 

יעביר לתאגיד את כל בסיס 

הנתונים שנקלט במערכות 

לרבות כל הקבצים 

ים. עם זאת, כל המצורפ

מידע שעולה לכדי סוד 

מסחרי של מערכות המציע 

הינו קניינה הרוחני של 

המציע בלבד ולא יועבר 

 לתאגיד. 

 הבקשה מתקבלת 
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"הספק מתחייב בזה  ג' 1 11 11

לספק ולהתקין את 

התוכנות כשהן תואמות 

את המפרטים 

שבמסמכי ההצעה, 

ימים,  811וזאת בתוך 

מיום הודעת תאגיד 

על זכייתו לספק 

 בהצעה..."

נבקש להוסיף, בכפוף 

לקבלת בסיס הנתונים 

בפורמט מקובל בתחום 

 וכדבעי. 

 הבקשה מתקבלת,

באחריות התאגיד לספק 

הנתונים הקיימים במבנה 

 GIS -מקובל בעולם ה

"במקרה בו התאגיד  יג' 1 21 11

יבקש בששת החודשים 

הראשונים של 

ההתקשרות ביצוע 

התאמות או השלמת 

פיתוח של התוכנות 

לצורכי התאגיד, הספק 

יבצע ההתאמה ו/או 

ההשלמה הנדרשים לא 

 2יאוחר מתום 

החודשים הראשונים של 

ההתקשרות וזאת ללא 

תשלום נוסף מצד 

 התאגיד."

נבקש להוסיף: "במקרה בו 

התאגיד יבקש.... ביצוע 

התאמות או השלמת 

פיתוח של התכנות לצרכי 

 למפרט בהתאםהתאגיד, 

 המכרז במסמכי הנקוב

, הספק יבצע ההתאמה דנן

ו/או ההשלמה הנדרשת 

תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 חודשים... " 2

נוסח הסעיף במסמכי 

המכרז עלול להטיל נטל 

בלתי סביר הן בבחינת זמני 

הפיתוח והן בבחינת 

משאבים כלכליים על 

 הספק.

 הבקשה נדחית

הדרכת העובדים  8ב 12 18

תתבצע במקביל... ללא 

תמורה נוספת מצדו  כל

 של המזמין."

נבקש להוסיף לאחר 

המילים "מצידו של 

המזמין" את המילים " 

וזאת במסגרת ימי הדרכה 

מרוכזים אשר יתואמו 

 מראש בין הצדדים". 

 הבקשה נדחית
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12 12 

 

"שירות התמיכה יתקיים  2)ב(  2

במהלך כל ימי העבודה 

של התאגיד ובמשך 

שעות העבודה כפי 

 מעת לעת."שיעודכנו 

נבקש לשנות את נוסח 

הסעיף כך ששירותי 

התמיכה יינתנו עבור 

העבודות שביצע הספק וכי 

יסופקו בשעות העבודה 

ה' -המקובלות, קרי: ימים א'

 . 82 -1בשעות 

הבקשה מתקבלת חלקית. 

הסעיף ינוסח כדלקמן: 

"שירות התמיכה יסופקו  

ה ובין השעות -בין הימים א

. זאת, למעט זמן 1-82

ירום ובזמן התרחשותן ח

 של תקלות משביתות"

11 11 

 

"בכל עת זכאי התאגיד  (8ה)2

לפסול כל אחד מנותני 

השירות....בהתאם לכל 

תנאי מסמכי ההצעה 

ביחס לנותן השירות 

 הרלוונטי."

נבקש לשנות את הסעיף 

כך שדרישת התאגיד 

להחלפת עובד תהיה 

בכפוף למתן החלטה 

 מנומקת

 הבקשה נדחית

"המנהל יבדוק את  ד 1 11 11

החשבון ויאשרו במלואו 

או בחלקו או שלא יאשרו 

 כלל.."

נבקש להוסיף כי המנהל 

ימים הודעה  2יעביר תוך 

לספק באם החשבון לא 

מאושר במלואו בצירוף 

הסיבות בשלם לא אושר 

 החשבון במלואו. 

 .הבקשה נדחית

הספק אחראי בלעדית  א 88 18 11

כלפי תאגיד לכל אובדן 

נזק ו/או  ו/או

לרכוש.......על פי הסכם 

זה ו/או לשירותים ו/או 

 למעשה ו/או מחדל...."

בשורה הראשונה, לאחר 

המילים "הספק אחראי", 

יש להחליף את המילה 

"בלעדית", במילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

בשורה השלישית, לאחר 

המילים "בקשר 

לשירותים", יש להחליף 

את המילים "ו/או למעשה", 

ילים "ואשר נגרמו עקב במ

 מעשה".

 הבקשה נדחית
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"הספק יהיה אחראי לכל  ב 88 18 12

נזק ו/או לאובדן שיגרמו 

לציוד ו/או למערכות ו/או 

לציוד הנלווה לשירותים 

ו/או לכל ציוד מכל סוג 

ותיאור הנמצא בשימושו 

של הספק..... ולשביעות 

רצונו המלא. וכן 

בתקופת 

ההטמעה....מכל 

אבדן ו/או אחריות לכל 

 נזק לציוד כאמור."

בשורה הראשונה, לאחר 

המילים "הספק יהיה 

אחראי", יש להוסיף את 

המילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

בסוף השורה השלישית, 

יש לגרוע את המילים 

 "ולשביעות רצונו המלא".

בסיפא, לאחר המילים 

"נזק לציוד כאמור", יש 

להוסיף את המילים 

"אולם הפטור כאמור 

עיל לא יחול כלפי מי ל

 שגרם לנזק בזדון".

 

 הבקשה נדחית

" הספק פוטר את  ד88 18 12

התאגיד ו/או עובדיו ו/או 

כל אדם הנמצא 

בשירותו מכל אחריות 

לכל אבדן ו/או נזק להם 

אחראי הספק כאמור 

בהסכם זה ו/או על פי 

דין... כל הפועל מטעמו 

בגין כל אחריות שתוטל 

סכום על מי מהם ו/או כל 

שיחויבו לשלם ...... 

לרבות הוצאות משפט 

 ושכ"ט עו"ד."

בשורה השנייה, לאחר 

המילים "בהסכם זה", יש 

 לגרוע את המילה "ו9או".

בתחילת השורה 

השלישית, לאחר המילים 

"מטעמו בגין", יש לגרוע 

את המילה "כל". בהמשך 

השורה, לאחר המילים 

"על מי מהם ו9או", יש 

 ".לגרוע את המילה "כל

בסיפא, לאחר המילים 

"ושכ"ט עו"ד", יש 

להוסיף את המילים "כל 

הנ"ל כפוף להוכחת חבותו 

 של הספק והיקפה".

 

 הבקשה נדחית



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

"המזמין רשאי לקזז מן  ה 88 18 11

התשלומים אשר הספק 

זכאי להם מכוח הסכם 

זה ו/או מכל סיבה 

אחרת  סכומים אשר 

 נתבעים מתאגיד...."

בסוף השורה הראשונה, 

יש לגרוע את המילים 

 "ו9או מכל סיבה אחרת".

בסיפא, לאחר המילים 

"כאמור לעיל", יש 

להוסיף את המילים 

"ובלבד ששלח לספק 

יום  04הודעה בכתב של 

 מראש".

 

 הבקשה נדחית

"להבטחת אחריותו של  א 82 18 11

הספק כאמור לעיל ועל 

פי כל דין ומבלי לגרוע 

 מהתחייבותו וחובתיו..."

הראשונה, יש בשורה 

להחליף את המילים "כל 

 דין", במילה "דין".

 

 הבקשה נדחית

עריכת הביטוחים ו/או  ג 82 18 21

תיקונם..... אחריותו של 

הספק על פי הסכם זה 

 או על פי כל דין."

בסיפא, יש להחליף את 
המילים "כל דין", במילה 

 "דין".

 

 הבקשה נדחית

"הספק לבדו יהיה  ה 82 12 28

אחראי לנזקים אשר היו 

מבוטחים אילולא מעשה 

או מחדל של הספק ו/או 

הפועלים מטעמו, לרבות 

קבלנים מבצעי 

עבודות..... נזקים שהם 

מתחת לסכום 

ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות." 

בשורה השנייה, לאחר 

המילים "קבלנים מבצעי 

עבודות", יש להוסיף את 

 המילה "מטעמו".

בסיפא, לאחר המילים 

"הקבועה בפוליסות", יש 

להוסיף את המילים 

"ואשר הינם בתחום 

 חבותו החוקית".

 

 הבקשה נדחית

"למען הסר ספק מובהר  א   81 11 22

ומודגש בזאת כי ...ובכל 

תוצרי הפיתוח 

נבקש להבהיר כי תוצרי 

הפיתוח אינם חלק מבסיס 

תונים אלא מידע הנ

שעולה לכדי סוד מסחרי 

 הבקשה נדחית



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

הייחודיים שיבוצעו, ככל 

 שיבוצעו... " 

של מערכות המציע הינו 

קניינה הרוחני של המציע 

 בלבד ולא יועבר לתאגיד.

"הספק נתן בזה לתאגיד  ו 81 11 21

רישיונות שימוש 

הניתנים להעברה לצד 

 שלישי..."

נבקש להוסיף, בכפוף 

לקבלת אישורו של הספק 

לכך מראש ובכתב ובכל 

מקרה במקום בו אין ניגוד 

 ענינים. 

 מתקבלתהבקשה 

 1"... ימסור הספק תוך  ב 28 12 21

 ימים למזמין..."

נבקש לשנות את הסעיף 

לתקופת זמן סבירה 

 5למסירת הנתונים קרי: 

 ימי עבודה. 

 הבקשה מתקבלת

גמר עם  ב'28 12 21

השירות/ההסכם, ימסור 

ימים  1הספק, תוך 

לתאגיד )באופן שיידרש 

על ידה( העתק מלא של 

כל המסמכים והמידע 

 הקשורים בשירותים."

נבקש כי במקום המילים 

ימים" ירשם   3"תוך 

 ימי עבודה" 7-"בתוך כ

 הבקשה מתקבלת 

"מבלי לגרוע מאחריות  8 812 22

הספר על פי הסכם זה 

 ין..."או על פי כל ד

בשורה הראשונה, יש 
להחליף את המילים "כל 

 דין", במילה "דין".

 הבקשה נדחית

"... שאין בה כדי לגרוע  1 812 22

מכל התחייבות של 

הספק לפי ההסכם ו/או 

על פי כל דין, ואין בה כדי 

לשחרר את הספק 

 ממלוא החבות על..."

בשורה השנייה, יש 
להחליף את המילים "כל 

"דין". דין", במילה 
בהמשך השורה, יש 
להחליף את המילים 
"ממלוא החבות", במילים 

 "מחבותו החוקית".
 

 הבקשה נדחית

"...המוטלת על הספק  1 812 21

על פי הסכם זה או על פי 

 כל דין.."

בשורה השלישית, יש 
להחליף את המילים "כל 

 דין" במילה "דין".
 

 הבקשה נדחית



 

 

 מענה שאלות הבהרה שאלת ההבהרה לשון הסעיף במכרז סעיף  עמוד מס"ד

 – 4סעיף  811 21
אחריות 

 מקצועית:
 

לאחר המילים "אחריות  
מקצועית", יש להוסיף 
את המילים "משולבת עם 

 חבות המוצר".
בהתאם, יש לתקן את 
גבול האחריות הנקוב 

 4,111,111ולהעמידו ע"ס 
למקרה ולתקופת  ₪

 ביטוח.

ולא ייעשה  הבקשה נדחית
שינוי בנוסח אישור 
הביטוח שפורסם. יחד עם 

ככל שטופס אישור זאת, 

יכלול את ביטוח שיומצא 
לא  הוא  -התיקון המבוקש

 .ייפסל
 

 – 5סעיף  811 21
אחריות 
 המוצר:

 

לאחר המילים "אחריות  
המוצר", יש להוסיף את 
המילים "משולבת עם 

 אחריות מקצועית".
בהתאם, יש לתקן את 
גבול האחריות הנקוב 

 4,111,111ולהעמידו ע"ס 
למקרה ולתקופת  ₪

 ביטוח.

ולא ייעשה  הבקשה נדחית
שינוי בנוסח אישור 
הביטוח שפורסם. יחד עם 

ככל שטופס אישור זאת, 

ביטוח שיומצא יכלול את 
לא  הוא  -התיקון המבוקש

 .ייפסל
 
 

 
 
 

 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

נבקש להבהיר כי המערכת מבוססת גם על תוכנות  הבקשה מתקבלת 
"קוד פתוח", ובהתאם להבהיר כי המציע הינו בעל 
זכויות שימוש במערכת ובכל זכויות הקניין 
בפיתוחים שמבוצעים על גבי המערכת, בכפוף 

 לרישיונות הקוד הפתוח. 

 –מסמך א'  9.9
הזמנה 
להציע 
 הצעות

70.  

חתימה רבים בתחומים  מאחר ולמציע מורשי הבקשה מתקבלת 
שונים, נבקש למחוק את המילים "לכל דבר ועניין" 

 ולכתוב במקום "לצורך מכרז זה".

 –מסמך א'  4.90.3
הזמנה 
להציע 
 הצעות

79.  

נבקש כי בעת הגשת המכרז כל מסמכי המכרז  הבקשה מתקבלת
הכוללים הסכם ונספחיו יחתמו בראשי תיבות 
מורשה החתימה וחותמת המציע , למעט הנספחים 
הרלוונטיים להגשת המכרז שיחתמו בחתימה 

 מלאה. 

 –מסמך א'  4.4
הזמנה 
להציע 
 הצעות

73.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

ישקיע משאבים רבים לצורך קיום  והמציעמאחר  הבקשה נדחית 
מחויבויותיו ע"פ חוזה זה נבקש, כי סעיף זה ישונה 

תהיה אפשרות לסיים את החוזה רק  שלתאגידכך 
. לחילופין, נבקש המציע במקרה של הפרת חוזה ע"י

עבור מוצרים  גםלשלם  המציעלקבוע חבות של 
שנרכשו ו9או אשר הוחל בתהליך רכישתם על ידי 

ושאלו אינן  קופת הסיום והביטולעד לת המציע
 21. עוד נבקש כי תינתן התראה של ניתנות לביטול

 .יום מראש ובכתב
 ב להסכם.2האמור רלוונטי גם לסעיף 

 –מסמך א'  5.5
הזמנה 
להציע 
 הצעות

74.  

כמקובל  ₪ 511-נבקש להקטין את סכום הפיצוי ל הבקשה נדחית
 במכרזים מסוג זה. 

 

00.4 

 
 –מסמך א' 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

75.  

לשביעות רצונו המלאה" הינו קריטריון סובייקטיבי  הבקשה נדחית
לחלוטין, ומטבע הדברים, יקשה על המציע להיערך 
בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה. 
לפיכך מוצע להחליף הגדרה זו בהגדרה 
אובייקטיבית, לפיה "שביעות רצון התאגיד" 

בויות המציע בהתאם משמעותו: ביצוע התחיי
 לתנאי החוזה ונספחיו.

הזמנה  –למסמך א'  03.4האמור רלוונטי גם לסעיף 
ב להסכם 00ג, 6(, 0ב)6ו, 5להציע הצעות, לסעיפים 

וכן בכל מקום אחר במפרט הטכני שבו  9.0ולסעיף 
 יש התייחסות לשביעות רצון התאגיד.

 –מסמך א'  03.9
הזמנה 
להציע 
 הצעות

76.  

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק  הבקשה נדחית
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת 
התראה בכתב על כך מאת התאגיד, ולאחר שניתנה 
לספק שהות סבירה לתיקון הטעון תיקון. בהקשר 
זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק סכומים בגין נזקים 

 שהוכחו, וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.  
ז 06ט, 04ב, 03ד, 5ג, 5אמור רלוונטי גם לסעיפים ה

 להסכם ההתקשרות.

 –מסמך א'  03.4
הזמנה 
להציע 
 הצעות

77.  

נבקש להבהיר כי זכות זו של התאגיד תקום לו רק  הבקשה נדחית
 במקרה של אי הצלחת הפיילוט.

 –מסמך א'  03.6
הזמנה 
להציע 
 הצעות

78.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

ו של מצוי בחזקת היהנבקש להוסיף גם: "או מידע ש הבקשה נדחית
חובת הפרת ללא ע"י התאגיד קודם לגילוי הספק 

ע"י  פותח באופן עצמאי; ו9או שסודיותשמירת 
ע"י צד ג' ללא לספק נמסר הספק; ו9או מידע ש

; ו9או מידע אשר יוצר על ידי חובת סודיותהפרת 
המציע במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר 

, כללי לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, הינו ג'נרי
וכו', ואינו מכיל מידע  know-howמתודולוגיה, 

 אשר הועבר על ידי התאגיד."
נבקש כי החריגים בסעיף זה )וגם אלו המבוקשים 

 להסכם. 07כאמור( יחולו גם על סעיף 

 –מסמך א'  05.0
הזמנה 
להציע 
 הצעות

72.  

הספק אחראי לתפעול שוטף 
למערכת ולממשק עם כל ספקי 

 התאגיד 

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי על 
 שירותים שבוצעו על ידי ספקים אחרים.

 –מסמך א'  07.0
הזמנה 
להציע 
 הצעות

81.  

סמכות השיפוט הינו בתי משפט 
 במחוז דרום 

האם סמכות השיפוט תהיה לבתי המשפט 
 –ד להסכם 99המוסמכים במחוז דרום? בסעיף 

כתוב כי סמכות השיפוט היא של מחוז צפון? איזו 
 סמכות שיפוט תחול אם כך?

 –מסמך א'  07.9
הזמנה 
להציע 
 הצעות

80.  

על מנת  WORDנבקש לקבל את טופס המכרז כקובץ  הבקשה נדחית
 למלא אותו באופן ממוחשב?

( 0מסמך א') 9
פרטי  –

המשתתף 
וניסיון 

 קודם

89.  

ניסיון קודם בהפעלת מערכות 
 בתאגידי מים   GIS -הנדסה ו

 GISבדרישת הניסיון, האם הכוונה היא למערכות 
 ולא למערכות הנדסה ככתוב בסעיף זה?

( 0מסמך א') 9.0
פרטי  –

המשתתף 
וניסיון 

 קודם

83.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

נבקש למחוק את הדרישה להגיש תצהיר חתום על  הבקשה נדחית 
ידי מנכ"ל תאגיד כאמור בסעיף זה שכן דרישה זו 
הינה מכבידה ובלתי סבירה, מה גם שהגורמים 

הינם מהנדסים  GISהמעורבים בביצוע שירותי 
וגורמים מקצועיים ולא מנהלי התאגידים. נבקש 
להגיש את התצהיר המבוקש חתום על ידי מהנדס 

אחראי מערכת אשר עובדים ישירות מול  תאגיד או
 מערכת המציע.

 
לחילופין, נבקש להגיש המלצות בכתב של לקוחות 

במקום עבור הוכחת הניסיון המבוקש המציע 
 התצהיר כאמור.

  

 
 

( 0מסמך א') 9.9
פרטי  –

המשתתף 
וניסיון 

 קודם

84.  

נבקש להבהיר כי התוכנה המסופקת על ידי הספק  הבקשה נדחית 
 על תוכנות קוד פתוח. מבוססת גם

באשר לחובת השיפוי, נבקש כי זו תיכנס לתוקפה 
עם מתן פס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, 
בכפוף לכך שהתאגיד העביר לספק את השליטה 
הבלעדית בניהול ההגנה ו9או מו"מ לפשרה, סייע 
לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשר 

ר ללא קבלת הסכמת בכל תביעה ו9או דרישה כאמו
הספק לכך בכתב. נבקש להחיל את תניות השיפוי 

 ד להסכם.00ז, 01כאמור גם על סעיפים 
לא תהא כל חבות או אחריות  בנוסף, נבקש כי לספק

 ועמידת(  0) :-בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מ
 .התאגידבתכנוני, במפרטי או בהוראות  הספקשל 

י או בטכנולוגיה במידע טכנ הספקשימוש של (  9)
על  9מערכתשינוי מוצר(  3) .התאגידשסופקו על ידי 

שימוש (  4) או על ידי  צד שלישי. התאגידידי  
האסור על פי המפרט הטכני באופן  9מערכתבמוצר

שימוש (  5); או על פי התיעוד או על פי דפי היישום
עם מוצרים שאינם מסופקים על  9במערכתבמוצר

הספק, כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה ידי 
במוצר9במערכת כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג' 

מערכת עושה מוצר9התוכנות קוד פתוח בהן ה( 6)
 האמור בסעיף זה קובע את מלוא החבות של שימוש.

קניין זכויות יוצרים ובגין תביעות הפרת  הספק
 רוחני.

יא 08, 9ג00הבקשות לעיל רלוונטיות גם לסעיף 
 הסכם. ל

( 9מסמך א') כללי
תצהיר  –

 זכויות קניין

85.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 
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תצהיר בדבר העדר קירבה יחול 
על בעלי התפקידים העוסקים 

 במערכת ההנדסה .

נבקש כי תצהיר זה יחול רק על הגורמים העוסקים 
במתן השירותים מטעם הספק שכן הספק מעסיק 
עובדים רבים ואין לו יכולת לבדוק את דרישות 

 אחד מעובדיו. תצהיר זה ביחס לכל

( 4מסמך א') כללי
תצהיר  –

בדבר היעדר 
קירבה 
לחבר 

מועצה או 
לעובד 
 הרשות

86.  

המציע הינו חברה ציבורית. נבקש להגביל את זכות  הבקשה נדחית 
וועדת המכרזים לדרוש מידע מהמשתתף בלבד. 
שרשור נוסף כלפי מעלה איננו אפשרי שכן 

אין המחזיקים במציע הן חברות פרטיות שלמציע 
 דרך לחייב אותם למסור מידע למזמין.

כמו כן, מאחר והמציע הינו חברה ציבורית 
שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע, אנו כפופים 
למגבלות גילוי מידע בדין ויכולים למסור רק מידע 
שלא נחשב "מידע פנים". לפיכך, נבקש לסייג את 

 הדרישה בהתאם.
ו שלא נבקש לקבוע כי במידה והמידע שיימסר )א

יימסר לאור האמור( לא יעמוד בדרישות הגילוי של 
המזמין, יהיה זכאי המזמין כסעד יחיד ובלעדי 

 לפסול את הצעת המציע.

כמו כן, יש להוסיף כי כל מידע שיגולה במסגרת 
סעיפים אלו יהיה חסוי ולא יגולה או ייחשף 
למציעים האחרים או לכל גורם אחר ללא הסכמה 

 ע.מפורשת ובכתב מהמצי

מסמך  4
 –( 01א)

הצהרת 
 המשתתף

87.  

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בהתאם  הבקשה נדחית 
להנחיות התאגיד" שכן חוק הגנת הפרטיות קובע 
שורה ארוכה של הוראות ודרישות, והספק יעמוד 

 בהן בהתאם להנחיות התאגיד בעניין.

מסמך  00
 –( 01א)

הצהרת 
 המשתתף

88.  

להחריג מהוראות סעיף זה קניין רוחני קודם נבקש  הבקשה נדחית 
של הספק, לרבות מידע שהינו כללי, מתודולוגיות, 

וידע אחר הינו ידע ג'נרי  know-howשיטות עבודה, 
ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן יעודי עבור 

 המזמין, ואלה ישארו בבעלות הספק.
במסמך ב' תחת  3האמור רלוונטי גם לסעיף 

, לסעיפים 72ם התקשרות" שבעמ' הכותרת "סיו
 ד להסכם.90ג, 90ב, 90יד, 08יב, 08א, 08 ’ג03

מסמך  09
 –( 01א)

הצהרת 
 המשתתף

82.  
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הבקשה נדחית , בכוונת התאגיד 
לבצע ממשק למערכת ההנדסה 

 של העירייה 

דרישה שניה בטבלה: למעט התאמה לרשות  37עמ' 
 נוהל המים נבקש להוריד את הדרישה להתאמה  ל

ת "מבא נוהל ובייחוד( הפנים מידה למשרד אמות
 ,מקרקעי ישראל מנהל ,השיכון משרד ,)ת"ומבא

נוהל   .ב"אחרים וכיו מקרקעין וניהול תכנון גופי
מבא"ת אינו רלוונטי לעניין הקמת מערכת לניהול 

 תשתיות ועוסק בתכניות בניין עיר בלבד.

 –מסמך ב'  כללי
 מפרט טכני 

21.  

כל ממשק שיידרש להפיכת 
המערכת למערכת מרכזית 
 בתאגיד שתמומש בכל המחלקות 

 –מסמך ב'  2.7 נבקש לדעת כמה ממשקים נדרשים להקמה ? 
 מפרט טכני

20.  

מנגנון ההפצה הרצוי הינו 
ו9או הודעות   SMSבאמצעות 

 דרך האפליקציה של התאגיד .

"המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי 
נבקש הבהרתכם ליכולת הפצת  -שונים"חתכים 

 ההודעות, מה מנגנון ההפצה הרצוי?

טבלת 
פירוט 

הדרישות
יבוא  -

 יצוא 

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

29.  

 -מפרט טכני, דרישות כלליות, יבוא ויצוא   31ראה תשובה סעיף 
"המערכת תדע לקלוט ולהציג במערכת קבצי אופיס 

נדרשת  -וקבצי וידאו בכל פורמט שהתאגיד יבחר" 
הבהרתכם לגבי אופן שמירת קבצי וידאו, גודלם, 
 השיוך שלהם למידע ואופן שילובם הרצוי במערכת.

 

טבלת 
פירוט 

הדרישות
יבוא  -

 יצוא 

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

23.  

"התאגיד יהיה זכאי לקבל כל תכנית, שגרה, עיבוד,  הבקשה נדחית
שליפה, חתך, תוצר או דוח שיבנה עבור לקוח אחר 

לטלדור  -של הספק, כל אלה ללא תוספת תשלום" 
לקוחות שונים בתחומים רחבים, נבקש לבטל את 

 הסעיף ו9או לשנות ניסוח

טבלת 
פירוט 

הדרישות
- 

 גרסאות 

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

24.  

כל שדה במערכת אשר יוגדר 
כחלק מהמסכים והמשתמש 
יבקש להשתמש בהם ,אין הגבלה 

 לכמות השינויים וכמות השדות 

"מערכת קליטה תאפשר למשתמש הקצה לבצע 
נבקש הבהרתכם בנוגע  –הגדרת שדות מחושבים" 

? DBליצירת השדות המחושבים, האם אלו שדות 
 הגדרות מפרט? כמה שינויים והקמות של שדות

 מחושבים יתבצעו להערכת התאגיד?

המערכת 
לניהול 
המידע 

הגיאוגרפ
 -GISי 

 קליטה

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

25.  

"המערכת תכלול שכבות מיפוי בסיסיות  המידע יסופק על ידי התאגיד 
אורתופוטו, פוטוגרמטריה, מפת בסיס, כותרות 

נבקש הבהרתכם באחריות מי  –ושמות אתרים" 
 לספק את המידע הנדרש?

המערכת 
לניהול 
המידע 

הגיאוגרפ
 -GISי 

מיפוי 
 בסיסי

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

26.  
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 -" STREETVIEW"למערכת ממשק דו כיווני לגוגל  הבקשה מתקבלת 
לספק אין יכולת להשפיע ולדרוש שינויים מחברת 

GOOGLE  ולכן נדרש שינוי בסעיף לממשק חד
 כיווני.

המערכת 
לניהול 
המידע 

הגיאוגרפ
 -GISי 

מיפוי 
 בסיסי

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

27.  

"המערכת בתחנה העצמאית תכלול שגרה לגיבוי  בסוף כל יום עבודה 
התחנה מוגדרת כעצמאית,  -הנתונים בתחנה" 

 נבקש הבהרתכם לשגרת הגיבוי הנדרשת.

אבטחת 
מידע 
וכלי 

מערכת, 
 גיבוי

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

28.  

תחול   SMSעלות רכישת חבילת 
על התאגיד שאר העלויות על 

 הספק המציע 

קיימת דרישה שבה מודול מגופים שולטים יאפשר 
שליחת מסרונים, נבקש הבהרתכם כי עלויות השרת 

sms .ושליחת המסרונים תחול על התאגיד 

טבלת 
פירוט 

 הדרישות

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני 

22.  

 הבקשה מתקבלת 
נבקש כי בנוסף יתאפשר שימוש באמצעי אבטחת מידע 

בהתחברות  two-factor authentication כגון :  
 .  VPNבאמצעות  

  

אבטחת 
מידע 

,התאוש
שות וכלי 
מערכת , 

 א

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

011.  

 הבקשה מתקבלת
בסעיף ג' שלמות ואמינות המידע נבקש להסיר את 
הדרישה לעמידה בתקני אבטחת מידע של מוסדות 

נשוא  GISפיננסים שאינם רלוונטים למערכות 
  ISO 27001מכרז זה , נבקש כי עמידה בתקני 

 יחליפו דרישה זו כנהוג במכרזים מסוג זה. 

אבטחת 
מידע 

,התאוש
שות וכלי 
מערכת , 

 ג

 –מסמך ב' 
 טכנימפרט 

010.  

 ,iii ,vi ,viii,xiiiנבקש להסיר את הסעיפים להלן :  הבקשה מתקבלת

xxv  מאחר ודרישות אלו אינן רלוונטיות באבטחת
נשוא מכרז זה . במידה ונדרש  GISמידע למערכות  

 נבקש הבהרה לנחיצותם . 

אבטחת 
מידע 

,התאוש
שות וכלי 
מערכת , 

 ז

 –מסמך ב' 
 מפרט טכני

019.  

נבקש הבהרתכם האם קיים טופס לצורך מענה  נא לצרף חוצץ נפרד 
לפרק " מידע על הספק , על השירותים והמערכת 

 המוצעת " או שיש צורף בחוצץ נפרד ?

 0נספח  כללי 
 למסמך ב' 

013.  

במידה והספק ידרש להתקין חוות שרתים מקומית   46ראה תשובה סעיף 
נבקש להבהיר כי רכישת השרתים ואמצעי הגיבוי 

 יבוצעו על חשבון הלקוח ואבטחת המידע 

תחזוקת 
חומרה 
ותכנה 
תשתיתי

 ת 

 9נספח 
 למסמך ב'

014.  
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נבקש כי התחייבות זו לא תחול ביחס למוצרי מדף  תהבקשה נדחי
( ככל שהספק open sourceולתוכנות "קוד פתוח" )

 עושה בהם שימוש במסגרת השירותים. 
כמו כן, נבקש למחוק את המילים "או כנגד מי 

שלו" שכן אין לספק יכולת לדעת מספקי המשנה 
זאת בוודאות, ובוודאי שלא להצהיר על כך. 
לחילופין, נבקש כי ההתחייבות ביחס לקבלני 

 המשנה ייעשה למיטב הידיעה.

 –מסמך ג'  ח3
הסכם 

 התקשרות

015.  

נבקש להחיל את החריגים המנויים והמבוקשים  הבקשה נדחית
 הזמנה להציע הצעות. –למסמך א'  05.0בסעיף 

 –מסמך ג'  יח3
הסכם 

 התקשרות

016.  

נבקש למחוק את המילים "לרבות אלו" ולכתוב  הבקשה נדחית
במקום "כפי" שכן הספק מתבסס בהצעתו על 

 המידע במסמכי המכרז.

 –מסמך ג'  כ3
הסכם 

 התקשרות

017.  

נבקש להבהיר כי אחריות הספק ביחס לספקי משנה  הבקשה נדחית
עובד מעביד מטעמו בקשר עם נזקים, הפרות, יחסי 

תהיה בכפוף לכך שאחריות זו מוטלת על ספקי 
 המשנה על פי דין.

 –מסמך ג'  כא3
הסכם 

 התקשרות

018.  

נבקש כי תקופת ההקמה  תשולם לספק בהתאם  הבקשה נדחית
להצעת המחיר או לחילופין כי תוגדר לתקופה קצרה 
יותר כנהוג במכרזים מסוג זה . הספק משקיע 

זו כולל אירוח בחוות תשומות רבות במהלך תקופה 
שרתים , גיבויים , אבטחת מידע , כח אדם מקצועי 
וכו' ואין זה ראוי כי תבוצע עבודה ללא כל תמורה 
.לבדוק מבחינה משפטית  . כמו כן נבקש כי בסעיף 
יג יתווסף המשפט " או עד לקבלת אישור מפורש 
מהמזמין כי המערכת הותקנה בהצלחה )לפי 

 ט . 8ע בסעיףהמוקדם מבניהם ( כמופי

 –מסמך ג'  ט 8יג, 4
הסכם 

התקשרות, 
 הסכם 

012.  

נבקש למחוק את המילים "שביצועם ו9או אספקתם  הבקשה נדחית
מתבקשים בשל טבעם של השירותים", שכן סעיף זה 
נתון לפרשנות, והספק יבצע את השירותים בהתאם 

 לאמור במסמכי המכרז.

 –מסמך ג'  ה6
הסכם 

 התקשרות

001.  

אין זה סביר שהחלטתו של המנהל מטעם התאגיד  הבקשה נדחית
תהיה סופית במקרה של מחלוקת בין הצדדים. 
נבקש לתקן סעיף זה כך שבמקרה של מחלוקת, 
ימונה גורם מקצועי ניטרלי המוסכם על הצדדים על 

 מנת להכריע במחלוקת כאמור. 

 –מסמך ג'  יא6
הסכם 

 התקשרות

000.  

"אלא אם כן מדובר נבקש להוסיף בסוף הסעיף  הבקשה נדחית
 ימים". 21במחלוקת כספית שלא הוסדרה תוך 

 –מסמך ג'  יב6
הסכם 

 התקשרות

009.  
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אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין.  הבקשה נדחית
בהתאם, נבקש למחוק את המילה "בלעדי" ולכתוב 

 במקום "על פי דין".

 –מסמך ג'  א00
הסכם 

 התקשרות

003.  

"אחראי" יתווסף "על פי נבקש כי אחרי המילה  הבקשה נדחית
 דין".

נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף בדבר מתן פטור 
גורף לתאגיד שכן מתן פטור גורף כאמור מטיל על 
הספק אחריות רחבה מזו הקבועה בדין, וזו אינה בת 
ביטוח. מה גם שהספק לא צריך להיות אחראי לנזק 

 שלא נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו.
 ד להסכם.00ם לסעיף האמור רלוונטי ג

 –מסמך ג'  ב 00
הסכם 

 התקשרות

004.  

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל  הבקשה נדחית
שא ילא מקום אחר בהסכם ו9או בדין הספק 

תוצאתי, מיוחד או עונשי  באחריות לכל נזק עקיף,
ו9או לצד שלישי כלשהו, לרבות חברה שייגרם ל

נתונים, אובדן זמן אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן 
, וכי גבול האחריות מחשב, עלויות זמן השבתה

התמורה לא יעלה על גובה לפיצוי בגין נזק ישיר 
 .ספקל השנתית ששולמה

הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל 
סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין 

, למעט תביעות בגין נזקי גוף או נזיקית ובין אחרת
 .נזק לרכוש מוחשי

 –מסמך ג'  ו]חדש[00
הסכם 

 התקשרות

005.  

 –מסמך ג'  ב03 ימים. 3יום במקום  04נבקש לכתוב  הבקשה נדחית
הסכם 

 התקשרות

006.  

נבקש להסיר את הדרישה להסבת הנתונים אל  הבקשה נדחית
 הגורם הרלוונטי על חשבון הקבלן . 

 ג03
 

 –מסמך ג' 
הסכם 

 התקשרות

007.  

חודשים או עד לתום  09להוסיף לתקופה של נבקש  הבקשה נדחית
תקופת הסבת הנתונים.... המוקדם ביניהם. מאחר 
ואם הספק החדש יאריך את זמן ההסבה ואין זה 

 תלוי בספק הקיים.

 –מסמך ג'  ד06
הסכם 

 התקשרות

008.  

נבקש למחוק את הדרישה להמצאת ערבות חדשה  הבקשה נדחית
עות במקרה של חילוט הערבות או חלקה שכן משמ

דרישה זו הינה ערבות שאינה מוגבלת בסכום, וזוהי 
 דרישה בלתי סבירה.

 –מסמך ג'  ט06
הסכם 

 התקשרות

002.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

בעלות  לתאגידהספק איננו מעביר נבקש להבהיר כי  הבקשה נדחית
במערכת או בכל התאמה או פיתוח שיעשה עבור 

הינו הבעלים במידע  התאגידבמערכת.  התאגיד
וא בנתונים ובדוחות שיופקו באמצעות המערכת וה

לעשות בהם כל שימוש כמפורט בהסכם, אך  רשאי
כל חלק  ואין בהסכם כדי להעביר לבעלות

 מהמערכת עצמה.

נבקש להוסיף בסוף הפסקה הראשונה של הסעיף 
"בכפוף למגבלות רישיונות היצרן או בעלי הרישיון 

בר במערכת המבוססת גם על בתוכנות." שכן מדו
ו, 08תוכנות קוד פתוח. האמור רלוונטי גם לסעיפים 

 ח להסכם.08ז, 08
בנוסף, נבקש להבהיר למען הסר ספק כי לא 
תועברנה כל זכויות קניין רוחני ב"מוצרי מדף", 

 אלא רק רישיון שימוש בהם.
כל ההבהרות והבקשות כאמור רלוונטיות לסעיפים 

 טו להסכם. 08יד, 08ג, י08יב, 08ד, 08ג, 08
 

 –מסמך ג'  א08
הסכם 

 התקשרות

091.  



 

 

נבקש להוסיף כי רישיון השימוש בתוכנה מוענק  .0 הבקשה נדחית
לתאגיד במגבלות שלהלן, והתאגיד מתחייב בזה כלפי 

 הספק כדלקמן:  

לא להעתיק, לשכפל, לתרגם, או לשנות  .0.0
את התוכנה )או לנסות לעשות את כל 
אלו או פעולות דומות לאלו( שלא 
בהתאם להוראות הסכם זה ושלא 

  ;רגיל וסבירפנימי לצורך שימוש 

, בין בתמורה ובין להעביר לאחריםלא  .0.9
שיון השימוש, יאת ר שלא בתמורה,

או ו9או להעביר את התוכנה לאחרים 
יון משנה לשימוש בתוכנה ו9או לתת רש

להעבירה בצורה אחרת כלשהי ו9או 
 ;לחשוף אותה, לצד ג' כלשהו

 ולעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכי .0.3
בהתאם התאגיד עצמו של  יוושימוש

הסכם זה ולהנחיותיו להוראות 
 המקצועיות של הספק;

לשנות ולא  למחוקלא לא להסיר,  .0.4
בתוכנה ו9או בכל העותקים שלה ו9או 

בעל  ועל היות הספקתיעוד את הודעת ב
)לרבות זכויות היוצרים( זכויות ה

 כאמור; אם נכללה הודעה -בתוכנה 

לא למסור או לאפשר לצד ג' כלשהו,  .0.5
בכל צורה ואופן, לבחון, לתרגם או 
להתאים )או לנסות לעשות את כל אלו 
או פעולות דומות לאלו( את התוכנה 
ובכלל זה, אך מבלי לפגוע בכלליות 

 SOURCEהאמור, תוכניות המקור )

CODE המועצה( אם תהיינה בידי ,
תוכניות המופיעות בשפת מכונה 

(OBJECT CODE) תיעוד, רשימות ,
 ;וכיו"ב

ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה לא  .0.6
או חלקה, ולא לעשות כל פעולה 
שמטרתה פיצוח קוד המקור של 
התוכנה ו9או חשיפת התוכנה בשפת 

הידור חוזר המקור, בין באמצעות 
(decompiling ו9או הרכבה הפוכה )
(reverse assemble ו9או ניתוח או ,)

בדיקות אחרות של התוכנה לשם ביצוע 
 reverse)הנדסה מהופכת 

engineering) ,באמצעים מכאניים ,
אלקטרונים, ידניים ו9או בכל דרך 

 אחרת;

לא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש  .0.7
או למכור כל זכות או קניין בתוכנה, 

 בעצמו או באמצעות צד שלישי.

 –מסמך ג'  ד08
הסכם 

 התקשרות

090.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

 ט להסכם.08ז, 08ו, 08לסעיפים  האמור רלוונטי גם

נבקש למחוק סעיף זה )אנא ראו הסברים  .3 נדחיתהבקשה  .9
להסכם(. בכל  08בשאלות הבהרה לסעיפי 

מקרה, ככל שתאגיד אכן יבצע שינויים, 
נבקש כי אלו יהיו בכפוף לאיסורים 

ד 08המפורטים בשאלת הבהרה לסעיף 
לעיל, בכפוף לכך שהספק לא יחוב בכל 
שיפוי בגין הפרת קניין רוחני של צד שלישי 

משינויים אלו וכן בכפוף לכך הנובעים 
שהספק לא יהיה אחראי למערכת ככל 

 שבוצעו בה שינויים שלא על ידו.

 –מסמך ג'  ט08
הסכם 

 התקשרות

099.  

נבקש לגרוע את המילים "ועל הספק   - 4סעיף  הבקשה נדחית
 לבצע" ובמקומם יירשם "והספק יפעל לבצע".

 

-נספח ג' 
 ביטוח

 

093.  

נבקש להוסיף  –מקצועית אחריות  – 4סעיף  הבקשה נדחית
 "משולב חבות מוצר".

נבקש להוסיף "משולב  –אחריות המוצר – 5סעיף 
 אחריות מקצועית".

נבקש לציין כי גבולות האחריות לחבות המוצר 
 ואחריות מקצועית הינם גבולות אחריות משותפים.

– 0נספח ג' 
אישור 
עריכת 
 ביטוח 

094.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

פותח באופן ש נבקש להוסיף לחריגים גם מידע  הבקשה נדחית
ע"י הספק; ו9או מידע אשר יוצר על ידי  עצמאי

המציע במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז 
ואשר הינו ג'נרי, כללי לרבות ידע מקצועי, 

וכו',  know-howשיטות עבודה, מתודולוגיה, 
 ואינו מכיל מידע אשר הועבר על ידי התאגיד.

מנספח ד' סעיף זה אינו  6נבקש להסיר את סעיף 
רלוונטי בנושא התחייבות שמירת סודיות והעדר 

 ניגוד עניינים. 

3 
 
 
6 

 –נספח ד' 
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 
והיעדר 

ניגוד 
 עניינים

095.  

שעות תמיכה  01מדובר על 
חודשיות לאורך כל תקופת 
ההתקשרות והינם חלק מהצעת 

 המחיר 

שעות התמיכה הינם  01נבקש להבהיר כי 

 9.9לכל תקופת ההתקשרות כמצויין בסעיף 

( בהצעת המחיר מכיוון שקיימת סתירה 5)

במפרט הטכני המציין כי   3.6עם סעיף 

שעות חודשיות , וכן עם סעיף  01הכוונה ל

בהצעת המחיר במתכוון להדרכה  0.8.8

 ותמיכה שוטפת ללא הגבלה 

   שעות לכל תקופת   01ב במידה ולא, מדובר
 -ההתקשרות, נבקש כי יתווסף מחיר לדרישה ל

שעות תמיכה  כל חודש או לחילופין כי יעלה  01
שיאפשר לספק  0מחיר המקסימום בסעיף 

 לכלול שעות אלו במחיר הכללי  .

 9.9סעיף 
(5, )0.8.8 

בהצעת 
 המחיר  
מפרט 
טכני 

סעיף  
3.6 

 –נספח ה' 
טופס הצעת 

מחיר, 
 י מפרט טכנ

096.  

כל כמות הקיימת היום 

בתאגיד , לא תהייה 

הגבלה לכמות הנתונים 

כך שכל ההסבה תבוצע 

 לשביעות רצון התאגיד 

נבקש לדעת מהי כמות שכבות מיפוי הרקע 

הקיימות במערכת כיום , שידרשו לעבור 

הסבה, נבקש לקבל ק"מ תשתית לפי סוג 

 שנדרש לביצוע הסבה

 –נספח ה'  0.8.6
טופס הצעת 

 מחיר

097.  

נבקש להתאים סעיף זה להצעה הכספית  הבקשה נדחית 

שעות הדרכה במהלך כל  01המגדירה עד 

 תקופת ההתקשרות 

 –נספח ה'  0.8.8
טופס הצעת 

 מחיר

098.  



 

 

פרק  ירוט השאלהפ  שאלות הבהרהמענה 

וסעיף 

רלבנטיי

 ם

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

 מס"ד

נדרש אורטופוטו לפי 

 גבול שיפוט 

אורתופוטו נבקש הבהרתכם האם נדרש 

 או ע"פ גבול השיפוט ? כולל מלבן חוסם
צילומי 
אוויר 

צילומים 
אחרים 
יצירת 
שכבות 

וסקרים , 
   0סעיף 

 –נספח ה' 
טופס הצעת 

 המחיר 

092.  

עלות תחזוקה חודשית נבקש כי תתווסף  הבקשה נדחית

המוצר , מערכת צילום אלכסוניעבור 

מותקן על מערכת שהספק משלם עליה דמי 

 תחזוקה חודשיים.

 

צילומי 
אוויר 

צילומים 
אחרים 
יצירת 
שכבות 

וסקרים , 
   0סעיף 

 –נספח ה' 
טופס הצעת 

 המחיר 

031.  

עלות תחזוקה חודשית נבקש כי תתווסף  הבקשה נדחית

המוצר מותקן על , מערכת תלת מימדעבור 

מערכת שהספק משלם עליה דמי תחזוקה 

 חודשיים.

צילומי 
אוויר 

צילומים 
אחרים 
יצירת 
שכבות 
, וסקרים 

 9סעיף 

 –נספח ה' 
טופס הצעת 

 המחיר 

030.  

עלות תחזוקה חודשית עבור נבקש כי תתווסף  הבקשה נדחית
מערכת מיפוי רכוב של העיר בתלת מימד, כסעיף 

 נפרד או שיעלה המחיר לסעיף זה בהתאם. 
לכל  "מאפר מובייל" רכוב מיפויהמחיר עבור צילום 

תחום השיפוט כולל תחזוקת מערכת לשלוש שנים, 
 נמוך מהמחיר המקובל בשוק.

 

צילומי 
אוויר 

צילומים 
אחרים 
יצירת 
שכבות 

וסקרים , 
 3סעיף 

 –נספח ה' 
טופס הצעת 

 המחיר 

039.  

 
 

 בכבוד רב ובברכה,          
 

 אתי אקלה

 רמ"ד מכרזים והתקשרויות

 חברי ועדת מכרזים.  העתקים:

 משפטית.מח'  מ.תומר יהושע,  עו"ד  

 , יועמ"ש רפאל יאנהעו"ד   


