
 

 

 

 

 

 2021פברואר,  23

 למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע 02/2021מכרז פומבי דו שלבי מספר  הנדון:

 

 תשובה  שאלה  סעיף  

 כללי

מצורפים נספחים בקובץ וורד. יובהר כי  אפשר לקבל את טפסי המכרז בקובץ וורד   .1

ידי המועצה הא -הנוסח שפורסם על

בע, ולא יהיה תוקף לכל שינוי שייעשה הקו

 המציע.
על  WORDהאם ניתן לקבל את הנספחים בפורמט  נספחים  .2

 מנת שניתן יהיה להגישם מודפסים ולא בכתב יד?

כדי שנוכל לייעל  WORDנודה לקבלת המסמך ב  כללי  .3

 את תהליך הכנת המענה, הנספחים ותנאי הסף

 מסמכי המכרז

וון רחב של שירותים ותחומי היות שמדובר במג 1.4  .4

האם ניתן כי הגורם המוביל תהיה  -התמחות 

 החברה והיא זאת שתעמוד בתנאי הסף המרכזיים?

היועצים מטעמה יעמדו בתנאי סף בתחומי 

 התמחות הנדרשים על ידכם.

לא ברורה הבקשה.  המציע יעמיד יועץ 

שהווה איש הקשר ויתן את השירותים 

באמצעות למל"ג, בעצמו, ואם נדרש 

 יועצים ומומחים מטעם המציע.

על היועץ המוצע לעמוד בתנאי הסף 

 למכרז. 9הקבועים בסעיף 

מבוקש להוסיף: מוסכם כי מתמצית הפוליסות   15.3  .5

ו/או העתקי הפוליסות )בכפוף לבקשה למחוק 

"העתקי הפוליסות"(  שיימסרו יימחק כל מידע 

וח מסחרי ו/או עסקי שאינו רלבנטי להסדרי הביט

 .הנדרשים

 מאושר 

מבוקש למחוק "ו/או העתקי הפוליסות" ולהשאיר  15.3  .6

 .""מתמצית הפוליסות

 מאושר 

כתוב: "ההצעה תוגש בשלושה העתקים",  16בסעיף  16  .7

 , כתוב: ".. בשני העתקים".16.3.1בסעיף 

בכמה העתקים בנוסף למקור יש להגיש את 

 ההצעה? 

יוגש מקור ושני  16.1כאמור בסעיף 

 העתקים

לאור המצב וסגר אפשרי האם יהיה ניתן להגיש את  16.4  .8

 ההצעות בצורה מקוונת?

 לא ניתן.

 לא ברורות הדרישות לגבי הסימולציה. 20.5  .9

למה מצפים? מה תוכן הסימולציה הנדרשת? 

חסרים לנו נתונים לגבי המצב הקיים והדרישות 

ע"מ שנוכל להציע מענה ולהסביר  כיצד ישפר את 

 המל"ג.  עבודת

 הדרישות מופיעות במכרז
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10.  20.5 

 סימולציה 

בסעיף נכתב "המציע יציג סימולציה בה יציע וידגים 

 את הפתרון"

אבקש לקבל פירוט אודות דרישות ומבנה המצגת 

 הנדרשת.

להצעה יצורף מסמך ו/או תרשים 

 המפרט את המענה לסימולציה. 

הסימולציה תוצג בראיון באמצעות 

 מצגת.

ם ניהול התוכן / מסמכים הינו התמחות בפני עול 20.5  .11

עצמה. לחברתנו יועץ מומחה בתחום. האם נושא זה 

 יכול להיות מוצג על ידי גורם שאינו היועץ הראשי?

אין מניעה שהמומחה בתחום ישתתף 

ידי -בהצגה, אולם הנושא יוצג גם על

 היועץ המוצע.

במפרט  21  .12

 ונספח ט' 

חה המירבי, נבקש להגביל מראש את אחוז ההנ

 2מן התעריף ליועץ  20%-אותו ניתן להציע, ל

בהוראת החשכ"ל הרלבנטית. זאת, כדי למנוע 

( וכדי Dumping Pricesהגשה של מחירי היצף )

 להבטיח איכות טובה של שירותי היעוץ.

  25%אחוז ההנחה יוגבל עד 

 מתעריפי חשכ"ל.
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יף האמור החישוב של ציון המחיר, כפי שנרשם בסע 21.4סעיף   .13

במפרט, אינו הגיוני ואינו משקף את ההפרשים 

האמיתיים בין העלויות למועצה להשכלה גבוהה, 

 לאחר הפעלה ההנחה, ואסביר ע"י הדוגמה להלן:

, ומציע ב' 2%אם מציע א' מציע הנחה, בשיעור 

 .1%מציע הנחה, בשיעור 

נניח, לצורך הדוגמה, שהמחיר המירבי הוא כרשום 

ש"ח  290.00עם החשב הכללי = בתעריף הנ"ל מט

לשעה. התעריפים בפועל, לפי שיעורי ההנחה דלעיל 

 הם:

ש"ח לשעה )לפי  284.20התעריף של מציע א' =  •

284.20  =98%  *290.00.) 

ש"ח לשעה )לפי  287.10התעריף של מציע ב' =  •

287.10  =99%  *290.00.) 

ש"ח  2.90-ההצעה של מציע א' זולה ב -לפיכך  •

 1.01%-ב -תו של מציע ב', היינו לשעה מהצע

 .בלבד

לפי המנגנון, הרשום עתה במפרט, מציע א' יקבל  •

)שהרי הוא הזול ביותר(. לפי  100%ציון מחיר בן 

 50%אותו מנגנון, מציע ב' יקבל ציון מחיר בן 

 (.1%/  2%=  50%בלבד )לפי החישוב: 

תוצאה זו אבסורדית, כיון שההפרש האמיתי בין  •

, כך שהיחס הנכון בלבד 1.01% בןהצעות הוא 

 בין הציונים צריך להיות:

נקודות, במקרה  40.00) 100%מציע א' = 

 הנוכחי(;

נקודות, במקרה  39.60) 98.99%מציע ב' = 

 הנוכחי(.

לאור האמור לעיל, הדרך הנכונה לחישובו של ציון 

המחיר היחסי היא אכן להעניק להצעה הזולה 

א הגבוה ביותר( ביותר )זו, שאחוז ההנחה בה הו

נקודות(, ואילו לכל הצעה  40) 100%ציון מחיר בן 

ציון מחיר, שייקבע ע"י חלוקה של  -אחרת 

השיעורים היחסיים של התעריפים לעומת התעריף 

 המירבי, היינו:

אחוז ההנחה של  * 40

ההצעה הזולה 

 ביותר

- 

100 

= ציון העלות של ההצעה 

 הנמדדת

אחוז ההנחה של 

 ההצעה הנמדדת

- 

100 
 

 אופן החישוב של ציון המחיר ישונה.

במסמכי  מעודכנתנוסחת החישוב 

 המכרז.
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מבוקש להבהיר שהוראות הסעיף מתייחסות  26ו.  .14

לתיקון פגם צורני או טכני ולא לפגם מהותי אשר 

 .עצם תיקונו עלול לפגוע בשוויוניות המכרז

 אם מצאה"...  –ראו האמור בסעיף 

אין בכך כדי לפגוע כי  )ועדת המכרזים(

 ..."בשיווין בין המציעים

מבוקש להבהיר שביטול המכרז ייעשה כל עוד לא  29ו.  .15

 .נקבע מציע זוכה

 ללא שינוי

 נספח ב': טופס הגשת ההצעה

מבוקש להבהיר שהסתייעות הספק בקבלני משנה  5  .16

ו/או בנותני שירותים מטעמו לא תהווה המחאה 

 .ו/או העברה אסורה של זכויותיו

לסעיף יתווסף: הכל כמפורט בהסכם 

 )נספח י(

 נספח ט: הצעת מחיר

אנחנו מבקשים לקבל מידע לגבי היקף השעות    .17

 החודשי הנדרש על ידכם.

 

 השירותים יינתנו לפי צרכי המועצה.

 הסכם

מבוקש להבהיר שבכל מקרה של סתירה בין  1.4  .18

הוראות ההסכם ובין הוראות המכרז, תכריע 

 .כםההוראה שבהס

 לא מקובל

מבוקש להבהיר שהודעת המועצה על הארכת  3.2  .19

מי מתקופות ההארכה  –תקופת ההסכם )ובהמשך 

ימים לפחות  60בתקופות הארכה נוספות( תינתן 

 .קודם למועד תום התקופה הרלוונטית

 ללא שינוי 

ר שהאמור בסעיף זה כפוף לתשלום מבוקש להבהי 5.1  .20

מלוא התמורה המגיעה למציע הזוכה על פי הסכם 

 זה

 מקובל 

מבקשים להחריג מהסעיף שיטות ונכסי מידע אשר  5.2  .21

היועץ מביא עמו,  במקרה זה הזכויות והבעלות היא 

של הספק והמל"ג רשאי להשתמש בהם בהתאם 

 לזכויות שימוש, וללא זכות לבעלות ומכירה.

 בלמקו

מבקשים להכיל  את הסעיף רק מקרה ובו התביעה  5.5  .22

נגרמה כתוצאה מהפרה ישירה של זכויות יוצרים על 

ידי הספק, בכל מקרה בו ההפרה נגרמה על ידי 

 עובדי המל"ג האחריות תהא על המל"ג. 

 ללא שינוי

וקש להבהיר שאחריות הספק על פי סעיף זה הינה  5.5  .23

 .לנזקים ישירים מוכחים בלבד

 ללא שינוי

מבוקש להבהיר שלמציע הזוכה תינתן הזכות  6.5  .24

 .להתגונן מפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור

 לסעיף יתווסף: 

ובלבד שהמועצה תודיע לספק אודות 

דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר 

שנודע לה ותאפשר לספק להתגונן 

מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

פי -ו עלפי הסכם זה ו/א-המועצה על

 כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים.
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מבוקש להבהיר שחלף חיוב הספק בעלות הספק  8.6  .25

האחר תעמוד למועצה הזכות להביא הסכם זה לכדי 

 .סיום

 ללא שינוי

יש להגביל את אחריות הספק לאחריות לנזקים  8.3  .26

בלבד ביחס אליהם נקבע בפסק דין סופי כי  ישירים

דל של הספק. יש להבהיר נגרמו בשל מעשה או מח

כי אחריות הספק לא תחול בקשר עם נזקים 

עקיפים או תוצאתיים. אנו מבקשים להגביל את 

אחריות הספק בסכום התמורה המתקבלת בשנה 

בגין ההסכם או בגבולות הסכומים המכוסים 

 בפוליסת הביטוח. 

 לא מקובל

זה על תתי  8מבוקש להבהיר שעל אף האמור בסעיף  חדש 8.7  .27

סעיפיו, אחריות המציע הזוכה על פי הסכם זה לא 

 12-תעלה על התמורה אשר שולמה לספק ב

 .החודשים שקדמו למועד קרות הנזק

כמו כן, מבוקש להבהיר כי נזקים לעניין סעיף זה 

)על תתי סעיפיו( הינם נזקים ישירם מוכחים בלבד 

 .הנתמכים בראיות אובייקטיביות

ת המציע הזוכה על עוד מבוקש להבהיר כי התחייבו

פי הסכם זה תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שינתן פסק 

דין חלוט המחייב את הספק בתשלום סכום הנזק 

וזאת, לאחר שניתנה לספק האפשרות להתגונן כנגד 

 .כל תביעה ו/או דרישה כאמור

 לא מקובל

ימי עבודה" יירשם: "לפני תום  14מבוקש כי תחת " 9.7  .28

א תמיד הפוליסות תקופת הביטוח". הואיל ול

ימי עבודה  14מספיקות להתחדש ולעבור למבוטח 

 .לפני תום התקופה

 ללא שינוי 

מבוקש כי תחת "ו/או הפוליסות", יירשם "ו/או  9.9  .29

  "תמצית הפוליסות

 מאושר 

מבקשים להוסיף בסוף המשפט "אק ורק לעניין  9.15  .30

 העבודות שיתבצעו עפ"י הסכם זה"

 ללא שינוי 

 זיהום פתאומי שים למחוק את המיליםמבק 9.17  .31

למחוק את המילה רשום )אחרי המילה דואר(,  

 יום 60יום במקום  30ולשנות לכל הפחות 

 ללא שינוי 

זיהום פתאומי, פגיעה  מבקשים למחוק את המילים 9.18  .32

 בפרטיות

 למחוק את המילים באחריות בגין קבלני משנה

 

 ללא שינוי 

ילים: שימוש ברכב שאינו מבקשים למחוק את המ 9.20  .33

חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לבהיטוח כל 

 רכב מנועי

 ללא שינוי 
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שנים  3למשך  -מבוקש לשנות במקום "על פי דין"   9.25  .34

 .נוספות מתום תקופת ההתקשרות

 ללא שינוי 

מבוקש להבהיר שהמועצה תודיע לספק אודות  10.2  .35

 .יזוזימים לפחות קודם למועד הק 14הקיזוז 

 מקובל. יתווסף לסעיף.

מבוקש להבהיר שהסתייעות הספק בקבלני משנה  11.1  .36

ו/או בנותני שירותים מטעמו לא תהווה המחאה 

 .ו/או העברה אסורה של זכויותיו

 לסעיף יתווסף: 

יובהר כי אין במתן השירותים 

באמצעות קבלני משנה או נותני 

שירותים מטעם הספק משום המחאה 

 רה של זכויותיו.או העברה אסו

מבוקש להבהיר שבכל מקרה של ביטול ההסכם על  13.1  .37

זה להסכם )על תתי סעיפיו( תשולם  13פי סעיף 

לספק מלוא התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה 

בגין השירותים אשר הועקנו ויוענקו על ידי למועצה 

 עד מועד הפסקת השירותים בפועל

. במקום המילים: 13.4ראו סעיף 

הנקוב בהודעת המועצה כמועד "...

..." יבואו המילים "... סיום ההסכם

 למועד סיום ההסכם...".

 זאת הסדיר ולא לסעיף יתווסף: " אנו מבקשים לאפשר פרק זמן לתיקון של ההפרה  13.2.9  .38

 "המועצה ידי-על לו שניתן הזמן בפרק

מבקשים להוסיף " ובתנאי שבוצע במסגרת הלו"ז  13.6  .39

קת ההתקשרות, ושעות שיושקעו המוסכם להפס

בגין חפיפה זו יחויבו על ידי הספק וישולמו על ידי 

 המועצה כשעות עבודה לכל דבר"

 ללא שינוי

 אישור עריכת ביטוחים – 5נספח 

צד ג'/   .40

אחריות 

 מעבידים

 ללא שינוי או הפניקסבעמודת הפוליסה להוסיף 

אחריות    .41

 מקצועית

 ללא שינוי 326 מבקשים להוריד את הקוד הביטוחי

פירוט   .42

 השירותים

 ללא שינוי 043במקום  038מבקשים להחליף את הקוד כיסוי ל 

ביטול/   .43

שינוי 

 הפוליסה

יום לאחר משלוח הודעה 30מבקשים להוריד ל   ללא שינוי 

 התחייבות לשמירה על סודיות – 6נספח 
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מבוקש להבהיר שהביטוי "מידע" לא כולל: מידע    .44

ו שיהפוך לנחלת הכלל שלא שהוא נחלת הכלל א

עקב הפרת הסכם זה; מידע אשר על פי ראיות 

בכתב, היה בידי הספק עובר להתקשרותו בהסכם 

זה; מידע שהוא בגדר ידיעותיו הסבירות 

והמקובלות של איש מקצוע בתחום השירותים 

 .המסופקים; מידע שנתקבל כדין מצד שלישי

לסיפת הפסקה הראשונה בנספח 

 יתווסף:

( מידע 1כי מידע אינו כולל: )יובהר 

שהיה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגלוי 

( פותח באופן 2ללא חובת הסודיות; )

( נמסר 3עצמאי ללא שימוש במידע; )

ידי צד ג' ללא חובת -לספק או לח"מ על

הינו או הפך להיות בגדר ) 4סודיות; )

נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות 

יסות, ( רעיונות, תפ5)-של המועצה; ו

ידע וטכניקות הקשורים לפעילות 

העסקית של הספק  הכלולים במידע 

של המועצה ואשר נשמרו בזיכרונם של 

 עובדי הספק שהיו בעלי גישה למידע.

 

 

 

         

 בברכה,         

 

 ליזי בן דוד         

  ממונה לחוזים והתקשרויות       

 

 

 


