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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה מערכות מידע מעודכן לפני פרסום 

יהווה חלק בלתי נפרד מההצעה ו 3.2019פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז *   

על אף האמור במכרז ובמענה לשאלות ההבהרה, מובהר לספק הזוכה כי עליו לעמוד בכל נהלי אבטחת המידע * 
 העדכניים במועצה.

  *הערה: ניסוח השאלות מובאות כפי שהועברו למועצה.

 שאלות מציע מס' 1

 מסמך  מס'
 

 עמ'
 

 סעיף
 שאלה

 תשובת המועצה

נבקש לוודא כי האישורים  4.11 8 מסמך א'  .1
ותעודות ההסמכה שיוצגו 

במענה יהיו של מנהל הפרויקט 
ולא של כלל עובדי המציע 

 שיעסקו בביצוע השירותים.

 הבקשה מתקבלת

נבקש להציג מסמך מחויבות  8.2.3 11 מסמך א'  .2
קבלן משנה לאספקת המערכת 

ו/או אישור שיווק הניתן 
לקבלן הראשי ולא הסכם 

 הכולל סעיפים עסקיים.

 הבקשה מתקבלת

(1מסמך  א')  .3 למרות האמור בסעיף א', לא  1.2 22 
 צורף נוסח. 

לפיכך, נבקש לצרף מחויבות 
קבלן משנה לאספקת המערכת 

ו/או אישור שיווק הניתן 
 לקבלן הראשי בנוסח חופשי.

 הבקשה מתקבלת 

(1מסמך  א')  .4 נבקש כי בטבלת פירוט   23 
הניסיון תוסר עמודת הסבת 
הנתונים שכן, דרישה זו לא 
מופיעה בתנאי הסף וגם לא 

 בניקוד האיכות.

הבקשה נדחית , יש למלא 
עמודה של הסבת נתונים 

  וניסיון בהסבה

(1מסמך א')  .5 נבקש כי בטבלת פירוט   23 
הניסיון תוסר עמודת איכות 
השירות, שכן לא ברור כיצד 
המציע יכול למלא עמודה זו 

 על עצמו.

המועצה  –הבקשה מתקבלת 
בהתאם לשיקול דעתה תמלא 

 עמודה זו 

(3מסמך א')  .6 נראה כי נפלה טעות סופר   26 
ובסוף הצהרת המשתתף 

נוספה חתימת רו"ח. נבקש 
לוודא כי על רו"ח לחתום רק 

 על גבי נוסח אישור רו"ח.

לא נפלה טעות נדרש חתימת 
 רו"ח.

ב' 2 43 מפרט טכני  .7 אין דרישה במכרז זה למודול נבקש כי במידה ונדרש מודול  
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 מסמך  מס'
 

 עמ'
 

 סעיף
 שאלה

 תשובת המועצה

לשכה משפטית, תתווסף שורת 
 תמחור נוספת עבורו.

 משפטי 

נבקש להסיר את הדרישות   117 מפרט טכני  .8
למע' מעקב קבלת החלטות 

וניהול משימות כיוון שמדובר 
במערכת ייעודית נפרדת ואין 

לה ביטוי בטופס הצעת 
 המחיר.

 מעודכנתטבלת מחירים  ראו
 מצורפת למענה זה 

-585 118 מפרט טכני  .9
586 

רישיונות משתמשים לחתימה 
דיגיטלית הינם תשלום לצד ג' 
ולכן הדרישה כי רישיונות אלו 

יינתנו ללא הגבלה אינה 
 סבירה.

לפיכך, נבקש כי תתווסף שורת 
מחיר לרישיון אחד, והמועצה 

תשלם בהתאם למספר 
הרישיונות שתדרוש, לחלופין 

כי תתווסף שורת מחיר לכמות 
 רשיונות מוגדרת.

 הבקשה נדחית 

סיום   .10
 ההתקשרות 

נבקש כי הדרישה להעברת  3 140

האלגוריתמים תבוטל שכן 

מדובר בסוד מסחרי של 

 הספק.

 הבקשה מתקבלת 

ג' 13 153 הסכם   .11 ₪  100,000סכום שרירותי של  
ללא קשר להיקף הנזק אינו 

סביר ואינו תואם את התמורה 
שמקבל הספק. לפיכך נבקש כי 

למועצה יקבע סכום פיצוי 
הולם בהתאם לנזקים אשר 

 יגרמו למועצה.

 הבקשה נדחית 

הצעת   .12
 המחיר

טווח המחירים המפורט  2 167
בסעיף אינו תואם את מחיר 

השוק למערכת הכנסות 
ולדרישות המפורטות במסמכי 
, CRMהמכרז )הכוללות מע' 

, חתימה BPMתהליכי 
דיגיטלית, תשלומים ועוד(. 

לפיכך, נבקשכם להעלות את 
מחיר המינימום והמקסימום 

 ראוהבקשה מתקבלת חלקית, 

 מעודכנתטבלת מחירים 

 מצורפת למענה זה
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 מסמך  מס'
 

 עמ'
 

 סעיף
 שאלה

 תשובת המועצה

₪. 1,500בלפחות   

הצעת   .13
 המחיר

המחיר המפורט בסעיף אינו  3 167
ריאלי לתכולה הכוללת מע' 

נוכחות )תשלום לצד ג'(, מודול 
בקרת מעסיקים, אוגדן ת"ש, 

משלוחים ועוד. לפיכך 
נבקשכם להעלות את 

המינימום ואת המקסימום 
₪. 1,500בלפחות   

 ראוהבקשה מתקבלת חלקית, 

 מעודכנתטבלת מחירים 

 מצורפת למענה זה

המחירים המפורט טווח  6 167 הצעת מחיר  .14
בסעיף אינו תואם את מחיר 

השוק למערכת. לפיכך, 
נבקשכם להעלות את 

המינימום ואת המקסימום 
₪. 500בלפחות   

 ראוהבקשה מתקבלת חלקית, 

 מעודכנתטבלת מחירים 

 מצורפת למענה זה

טווח המחירים המפורט  7 167 הצעת מחיר  .15
בסעיף אינו תואם את מחיר 

השוק למערכת. לפיכך, 
נבקשכם להעלות את 

ואת המקסימום  המינימום
₪. 500בלפחות   

 הבקשה נדחית

המחיר המפורט בסעיף אינו  11 167 הצעת מחיר  .16
מכסה את התשלום המשולם 

לצד ג' עבור מסופון הכולל 
חניה ופיקוח. לפיכך, נבקשכם 

 900-1,000להעלותו לטווח של 
 ₪ 

 הבקשה נדחית

מחירהצעת   .17 נבקש כי הדרישה לאספקת  6 168 
שעונים תוסר מתכולת המכרז 

שכן, אין כל יתרון בקבלת 
הצעת מחיר מספק התוכנה 

עבור רכש צד ג' שאינו משפיע 
 על הפתרון. 

 הבקשה נדחית

נבקש שורת תמחור נוספת   168 הצעת מחיר  .18
עבור שאילתות משרד 

 התחבורה.

המועצה תשלם בגין 
בהתאם  שאלות/תשובות

 לעלויות משרד התחבורה 

 

 

 



 

 

המועצה ותגזבר  

|  תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה|  המועצה ותגזבר Local Council Migdal Tefen  

www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079004': טל|  2495900 תפן מגדל, 68. ד.ת: כתובת :  מייל|   ghalabi@tefen.org.il 

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 |Tel: 04-9079003 |Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.org.il |Mail: ghalabi@tefen.org.il 

 שאלות מציע מס' 2

המסמך או הנספח  מספר

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובת המועצה נוסח השאלה

בעקבות חופשות החגים שחלו  כללי כללי  .1
לאחר פרסום המכרז ועל מנת 

לאפשר מענה איכותי ומלא למכרז 
נבקש דחיית המועד האחרון 

ימי עסקים  7-להגשת המכרז ב
 לפחות.

 הבקשה נדחית

4.10סע'  מסמך א'   .2  

מענה  -12.4סע' 

 למפרט הטכני

נבקשכם לוודא כי הדרישה לצרף 
צילומי מסך הינה עבור מדגם 

 תהליכים בלבד. 

 הבקשה מתקבלת

4.11סע'  מסמך א'  .3  האישורים ותעודות כי לוודא נבקש 
 של יהיו שיוצגו במענה ההסמכה

הפרויקט מנהל עובדי  כלל של ולא 
 .בביצוע השירותים שיעסקו המציע

 הבקשה מתקבלת

1מסמך א'   .4 סע'  -ספקי המשנה 

א' 1  

מצוין כי יש לצרף "אישורים 
רלוונטיים הנדרשים מספקי 

המשנה בנוסח המצורף למסמכי 
המכרז". לא קיים נוסח במסמכי 

נא אישורכם כי ניתן לצרף  -המכרז
ע"י המציע.נוסח חופשי שינוסח   

 הבקשה מתקבלת

3מסמך א'   .5 נראה כי נפלה טעות סופר ובסוף  הצהרת המשתתף 
הצהרת המשתתף נוספה חתימת 

 רו"ח.

נבקש הבהרתכם כי על רו"ח 
לחתום רק על גבי נוסח אישור 

 רו"ח ולא על הצהרת המשתתף. 

ראו מענה לשאלה 
  1, מציע מס' 6מס' 

4מסמך א'   .6 אישור ניהול  

 חשבון בנק

נבקש אישורכם לצרוף אישור 
ניהול חשבון בנק בנוסח שמקובל 

בבנק. בנקים אינם חותמים על 
 אישורים חיצוניים.

 הבקשה מתקבלת
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מערכת מעקב  מפרט טכני  .7

החלטות וניהול 

 משימות 

בטבלת הצעת המחיר לא קיימת 
שורת תמחור עבור מערכת מעקב 

החלטות וניהול משימות. נא 
מוסרת הבהרתם כי מערכת זו 

 מתכולת המכרז.

טבלת מחירים  ראו

חדשה מצורפת 

 למענה זה

 -מערכת כ"א הצעת המחיר  .8

 אוגדן תנאי שירות

אוגדן תנאי שירותי הינו מוצר של 
נבקש להסירו מתכולת  -ספק יחיד

 המכרז.

 הבקשה נדחית

 

 ביטוח

 

אחריות  .10 151  .9

 ושיפוי נזיקין 

 א. 

יש למחוק את המילה  –א' 
"בלעדית" וכי במקומה יירשם "על 

 פי דין". 

 הבקשה נדחית

אחריות  .12 151  .11

 ושיפוי נזיקין 

 ב. 

יש להוסיף את המילים "על פי דין" 
 לאחר המילה "אחראי".

 הבקשה נדחית

אחריות  .14 152  .13

 ושיפוי נזיקין 

 ד. 

 הבקשה נדחית יש למחוק את המילה "ולפצות".

פסקה  1יש להוסיף בסעיף  1 163  .15
כדלקמן: על אף האמור לעיל, 
לספק הזכות שלא לערוך את 

 1ביטוח הרכוש המפורט בסעיף 
באישור עריכת הביטוח, במלואו או 
בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף 
6 יחול כאילו נערך הביטוח בגינו  

 במלואו."

 

 הבקשה נדחית
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-להסכם  6  תשומת לבכם לסעיף 6 163  .16
סעיף פטור רחב ביחס לכל נזק   

שייגרם לרכוש מילגם או מי 
מטעמה המובא לאתר. מאחר 

ומדובר בסעיף אחריות לשיקולכם 
אם לבקש למחוק את המילים "או 

 מי מטעם הספק".

 

 הבקשה נדחית

יש למחוק את המילים  – 2.1סעיף  2.1 164  .17
 "ומי מטעמו כמבוטח נוסף". יש

להוסיף לאחר המילים "בגין 
אחריות" את המילים "שתוטל 

 עליו".

 

 הבקשה נדחית

יש להוסיף לאחר  – 2.2סעיף  2.2 164  .18
המילים "של המעסיק" את 

המילים "כלפי עובדיו על פי פקודת 
הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק 

האחריות למוצרים פגומים 
". יש להוסיף לאחר 1980 – התש"ם

המילה "מחלה" את המילה 
"מקצועית". יש למחוק את המילה 

"ישפה" וכי במקומה יירשם 
 "יורחב לשפות".

 

 הבקשה נדחית
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יש להוסיף לאחר המילים  2.3 164  .19
"אחריות מקצועית" את המילים 

"משולב עם ביטוח חבות המוצר". 
יש למחוק את המילה "ישפה" וכי 

יירשם "יכסה את במקומה 
אחריות המבוטח עפ"י דין". יש 

להוסיף לאחר המילים "רשלנות 
רבתי" את המילים "אולם אין בכך 
כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

יש למחוק  המבוטח עפ"י כל דין". 
את המילה "ואמצעי מידע" וכי 

במקומה יירשם "עד לסך של 
$ 500,000 –$ למקרה ו 250,000

סיף לאחר לתקופה". יש להו
המילים "ולשון הרע" את המילים 

 –$ למקרה ו 250,000"עד לסך של 
$ לתקופה". יש להוסיף 500,000

לאחר המילה "עיכוב" את המילים 
 "עקב מקרה ביטוח מכוסה".

יש  –הרחבות ותנאים מיוחדים 
להוסיף לאחר המילה "למבוטח" 

את המילים ")למעט ביטוח 
 אחריות מקצועית(".

יש  – 1סעיף  –ם סעיפים כלליי
למחוק את המילים "ביטוחי 

חבות" וכי במקומה יירשם "ביטוח 
צד ג'". יש למחוק את המשפט 

"ויתרנו ללא 
 הדדיות...ומבטחיכם".

יש  –שורה אחרונה של האישור 
להוסיף לאחר המילים "ע"פ 

האמור באישור זה" את המילים 
"ובלבד שאין בשינויים אלה כדי 

לגרוע מתנאי הפוליסות 
 המקוריות".

 

 הבקשה נדחית
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 שאלות מציע מס' 3

המסמך או  מס"ד

הנספח אליו  

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים

 תשובת המועצה נוסח השאלה

1 .  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

. מערכת 3

ההכנסות 

)גביה( ואכיפת 

 גביה

אבקשכם להבהיר שהמציע נדרש 

להציג ניסיון ויכולות מוכחות 

עם מע"מ, כפי  לגביית ארנונה

שנוהגת הארנונה ברשויות 

 מקומיות תעשייתיות.

 הבקשה נדחית.

ר ואינה גובה "המועצה הינה מלכ

 מע"מ

   

2. שלא כמו המגמה המובהקת במכרזי רשויות מקומיות בשנים  

האחרונות, במכרז זה בחרה המועצה לאחד מספר תחומים לתוך 

מהחברות ישנו סט מכרז אחד. מכיוון שהשוק בנוי כך שלחלק 

מוצרים רחב יותר ולחלק ישנו סט מוצרים צר יותר, שיטה זו 

מאלצת משתתפים במכרז להגיש הצעתם בהתבסס על מוצרים שלא 

 בהכרח קשורים אליהם.

 המועצה נפגעת פעמיים:

לעיתים ישנם פתרונות מעולים שלא נבחנים כלל במסגרת  .א

כרז בגלל מכרז שבנוי כך, שכן אין להם היכולת להשתתף במ

תנאי הסף )למשל ספק פיקוח שאין לו כל קשר מסחרי לאחד 

 המציעים הפוטמציאלים למכרז זה(

לעיתים נבחרים פתרונות בינוניים למערכות המשנה רק מפני  .ב

 שבמערכות אחרות הספק הנבחר הראה יתרון.

אדגיש כי לא נמצא כל יתרון בריכוז כל הפתרונות אצל ספק אחד, 

למעשה מרובם המוחלט של המכרזים שפורסמו כפי שמוכח להלכה ו

 בשנים האחרונות בתחום מערכות המידע המוניציפאליות.

 ולכן בקשותינו בפירוט:

המועצה מעוניינת בספק אחד 

אשר יהיה אחראי לכלל המערכות 

כמו כן ידוע למועצה שהספקים 

לצורך מתן פתרון כולל נעזרים 

 משנה  בספקי
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.א'2  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

. מערכת 5

פיקוח עירוני 

 וחנייה

שוק מערכות הפיקוח הינו שוק 

נפרד והשחקנים בו הינם שחקנים 

 נפרדים. לחלק מהמציעים

הפוטנציאלים במכרז זה ישנו 

יתרון בתחום, והדבר אינו 

רלוונטי לבחירת מערכות הליבה. 

חלק מיצרני מערכות הפיקוח 

והחניה אינן מייצרות מערכות 

ליבה והן אינן יכולים להשתתף 

 במכרז.

משכך אבקש להסיר את המערכת 

מתכולת המכרז. לחילופין, נא 

אשרו כי ניתן להציע הצעה ללא 

. )לא ייכתב מחיר מערכת זו

בשורות ההצעה המתייחסות 

 למערכת זו(. 

כמובן שאין הכוונה להסיר 

אחריות לממשקים נדרשים 

ממערכות הליבה לכל מערכת 

 פיקוח שתבחר המועצה.

 הבקשה נדחית.

המועצה מבקשת פתרון המתופעל 

גם אם באמצעות קבלני משנה 

לממשק מלא למערכות הגבייה 

 והגזברות של המועצה 

.ב'2  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

. מערכות 7

כ"א שכר 

 ונוכחות

שוק מערכות השכר והנוכחות 

הינו שוק נפרד והשחקנים בו 

הינם שחקנים נפרדים. לחלק 

מהמציעים הפוטנציאלים במכרז 

זה ישנו יתרון בתחום, והדבר אינו 

רלוונטי לבחירת מערכות הליבה. 

כמובן שהמצב הוא גם הפוך, 

כלומר, חלק מיצרני מערכות 

ת והשכר אינן מייצרות הנוכחו

מערכות ליבה והן אינן יכולים 

 להשתתף במכרז.

 הבקשה נדחית.

המועצה מעוניינת בספק אחד 

אשר יהיה אחראי לכלל המערכות 

כמו כן ידוע למועצה שהספקים 

לצורך מתן פתרון כולל נעזרים 

 משנה בספקי
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משכך אבקש להסיר את המערכת 

מתכולת המכרז. לחילופין, נא 

אשרו כי ניתן להציע הצעה ללא 

מערכת זו. )לא ייכתב מחיר 

בשורות ההצעה המתייחסות 

 למערכת זו(

כמובן שאין הכוונה להסיר 

אחריות לממשקים נדרשים 

הליבה לכל מערכת  ממערכות

 שכר ונוכחות שתבחר המועצה.

הערה: לחיזוק הטיעון אדגים את 

הדרישה לאוגדן תנאי שירות, 

שמסופק על ידי ספק יחיד, 

 החברה לאוטומציה בע"מ.

.ג'2  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

מערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

הגיאוגרפיים, 

וועדת 

תחבורה 

 ותנועה.

בהמשך לשאלותינו לעיל: מערכת 

ניהול נתונים גאוגרפיים אינה 

מנהלת קשר ישיר עם מערכות 

הליבה ואבקש להסיר אותה 

מהמכרז, או לאפשר להגיש מענה 

 ללא התייחסות למערכת זו.

 הבקשה נדחית.

מעוניינת בספק אחד המועצה 

אשר יהיה אחראי לכלל המערכות 

כמו כן ידוע למועצה שהספקים 

לצורך מתן פתרון כולל נעזרים 

 משנה בספקי

3.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני 

, סעיף 40עמוד 

9 

. 7809 –. אישור עמידה בתקן 9

אבקש למחוק שורה זו או 

להבהיר מיהו הגוף המוסמך לנפק 

 את התעודה. לחילופין תומר

הדרישה לתצהיר שהמועצה תבנה 

בהתאם לדרישות התקן ויצורף 

למסמכי המכרז והספק יידרש 

 לעמוד בהן.

 -הבקשה מתקבלת השורה תמחק

 טעות סופר  
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4.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

המערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

 הגיאוגרפיים

448מס"ד   

נבקש לבטל דרישה זו שכן אינה 

רלוונטית ו/או אפשרית במערכות 

 הנדסה כנדרש במכרז זה.

 הבקשה מתקבלת 

5.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

המערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

 הגיאוגרפיים

454מס"ד   

נבקש להבהיר כי רכישת רישיון 

אוטוקאד הינה באחריות המועצה 

ואינה חלק מהעלויות הנדרשות 

 במסגרת מכרז זה. 

ד הינה ארכישת רישיון אוטוק

 באחריות המועצה 

6.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

המערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

 הגיאוגרפיים

477מס"ד   

נספח מצב קיים אינו מצורף 

למסמכי המכרז. נבקש לקבל את 

 הנספח

צלום אויר, גושים ת -מצב קיים

 חלקות , מבנים ,ייעודי קרקע

 

7.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

המערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

 הגיאוגרפיים

509מס"ד   

לקבל הבהרה האם מדובר  נבקש

 בניהול מידע גיאוגרפי טופולוגי

מדובר על ניהול מידע גיאוגרפי 

 הקשורוניהול מידע אלפא נומרי 

 לשכבות 

8.  –מסמך ב'  

 מפרט טכני

המערכת  9.1

לניהול 

הנתונים 

 הגיאוגרפיים

517מס"ד   

 

נבקש לקבל הבהרה בדבר יצירת 

שכבת קומפילציה. להבנתנו 

שירותים אלו המועצה מקבלת 

מהוועדה המקומית לתכנון ובניה 

מעלה הגליל. האם שכבת  –

קומפילציה ומידע לגביה לא 

יתקבלו מהוועדה ויתווספו 

כשכבות מידע למערכת המוצעת 

שכבת הקומפילציה תתקבל 

וסף לשכבת ותתוכשכבה מהועדה 

 המידע .

 

המועצה מבקשת ממשקים 

ה כגון למערכות המידע במועצ

ועוד מערכת מוקד, מערכת גבייה   
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 במכרז זה?

 

כמו כן, נבקש לקבל הבהרה לגבי 

עדכון הנתונים על ידי ספק של 

המועצה: איזו מערכת 

אלפנומרית קיימת במועצה וכיצד 

מור להתבצע הממשק או א

העברת הנתונים בין המערכת 

המוצעת במכרז זה למערכת 

האלפנומרית הקיימת כיום 

 במועצה. 

9.  –נספח ה'  

הצעת טופס 

 המחיר

פרק א: הצעת 

מחיר חודשית 

 6קבועה מס' 

מערכת  –

ניהול מידע 

גיאוגרפית 

ניהול תשתיות 

 וממשקים 

הדרישות למערכת הגיאוגרפית 

אינן תואמות למחיר המינימום 

והמקסימום הרשומים בסעיף זה. 

המחירים בסעיף זה נמוכים 

מהמחירים המקובלים בשוק ב 

. נבקש להעלות את המחיר 25%

תאם.בה  

טבלת  ראוהבקשה מתקבלת חלקית, 
מצורפת למענה זה מעודכנתמחירים   

10.  –נספח ה'  

טופס הצעת 

 המחיר

פרק א סעיף 

בטבלה 10  

 -לאחר בירור מחירי התקשורת 

נמחק וסעיף  10נא אשרו כי סעיף 

הוא הנכון. 9  

אופציות אשר המועצה  2קיימות 

תבחר אחת מהן , ביחד עם הזוכה 

 במכרז 

11.  –נספח ה'  

טופס הצעת 

 המחיר

פרק ב', סעיף 

מערכת   - 12

לניהול 

 מסמכים

ככל שכוונת המועצה לקבל מודול 

מסמכים מובנה במערכות, 

המאפשר הצמדה ושיוך כל סוג 

קובץ רלוונטי לכל רשומה 

 במערכת, נא הבהירו זאת.

באם כוונתכם למערכת ארגונית 

רוחבית לניהול מסמכים נראה 

שחלה טעות בתמחור המערכת, 

מדובר הן על מערכת ארגונית והן 

על מערכת היודעת להצמיד 

 מסמכים למערכות התפעוליות 
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נא עדכנו את המחיר כך שישקף 

לכל הפחות לכל ₪  100מחיר של 

 משתמש לחודש.

 

 שאלות מציע מס' 4

המסמך או  מס"ד

הנספח אליו  

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלוונטיים

 תשובת המועצה נוסח השאלה

1 . סעיף  6עמוד  

2.4 

סעיף  13עמוד 

12.3 

נבקשכם להרחיב  .1 

ולהתאים את תנאי סף 

,  כך  2.1כמצוין בסעיף 

שגם תאגידי מים וביוב 

המשתמשים במערכות 

גבייה והנהלת  -ליבה

חשבונות יכללו במסגרת 

הרשויות המקומיות, וכן 

התאמת רכיב הלקוחות 

 12.3סעיף  13גם בעמ' 

 בהתאם.

 הבקשה נדחית 

 

  



 

 

המועצה ותגזבר  

|  תפן מגדל תעשייתית מקומית מועצה|  המועצה ותגזבר Local Council Migdal Tefen  

www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079004': טל|  2495900 תפן מגדל, 68. ד.ת: כתובת :  מייל|   ghalabi@tefen.org.il 

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 |Tel: 04-9079003 |Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.org.il |Mail: ghalabi@tefen.org.il 

 טבלת מחירים מעודכנת )בהתאם לעמודים 168-169 בחוברת המכרז(:

 

 מחיר מינמום מערכת/רכיב מס'

בש"ח לחודש 
 )ללא מע"מ(

 מחיר מכסימום

בש"ח לחודש 
 )ללא מע"מ(

הצעת 
המחיר )ללא 

 מע"מ(

כולל חתימה  –מערכת פיננסית )כולל רכש ולוגיסטית(   .1
כולל כל גופי הסמך של הרשות. –דיגטלית   

1,500 2,000  

מערכת אוכלוסין  ההכנסות גביה, כולל פורטל שרות   .2
, שילוט הכולל למערכת גביה  CRMלתושבים  כולל מערכת 

ולל כמערכת עיקולי בנקים ומשלוח לבנקים לצורכי עיקול,  
 200 -תשלומים באינטרנט ובמענה קולי ואנושי עד ל

 תשלומים בחודש

2,500 3,000  

אוגדן תנאי שירות,  כולל -מערכת כוח אדם, שכר ונוכחות  .3
משלוחי תלושים למועצה, בקרת מעסיקים וניהולם, מערכת 

קליטת נוכחות דיגיטלית, וכל הדפסה ודוחות נדרשים 
 מהמערכת ,תיק עובד באינטרנט.

1,500 

 

1,800 

 

 

BIבינה עסקית   .4 וכן מערכת סריקת מסמכים  -עמדות 4עד  
עמדות למערכות נשוא מכרז זה  10עד   

  כלול כלול 

  600 400 מערכת רישוי עסקים  .5

  1,400    1,200 מערכת ניהול  מידע גאוגרפית ניהול תשתיות וממשקים   .6

  1,400 1,200 מערכת פיקוח וחניה    .7

מערכת ניהול תשלומים מזדמנים באינטרנט כולל ממשק   .8
 להנהלת חשבונות 

200 250  

מבניין המועצה כולל אבטחת מידע  50/50תקשורת  של   .9
כולל   -,גלישה ,סינון דואר יוצא ונכנס ,סינון אתרים VPN    

) אתרים מרוחקים ובכירים ברשות(  –משתמשים  10 -ל  2,000  

2,200 

 

 

מבניין המועצה כולל אבטחת מידע  50/50תקשורת  של   .10
כולל   -,גלישה ,סינון דואר יוצא ונכנס ,סינון אתרים VPN    

 –) אתרים מרוחקים ובכירים ברשות(  –משתמשים  10 -ל
  800 עלות הקו הינה על המועצה

1,000 

 

 

כולל שימוש ומדפסת וביטוח ואחריות   -מחיר למסופון   .11
 וציוד מתכלה

500 600  

  1,200 1,000 מערכת מעקב משימות והחלטות   .12

   

 (Aסה"כ )
_______

__ 


