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 09\2021מכרז פומבי מס' 

 לאשכול יהודה ושומרון  לשירותי הקמה ואחזקת אתר אינטרנט

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה

 המציעים יצרפו מסמך זה כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

על מנת שחברתנו תוכל להעניק מענה איכותי ומיטבי עבור    למסמכי המכרז:  2עמוד    ,3  סעיף .1

של   דחייה  נבקש  שאלות  לפחות    שבועיים  המכרז,  של  נוסף  מועד  וכן  ההצעות  בהגשת 

 . הבהרה

 נדחית.הבקשה 

 

לאור פרק הזמן הקצר שבין מועד שאלות ההבהרה  למועד  למסמכי המכרז:    2, עמ'  3סעיף  .2

 . לפחות םההגשה  נבקש דחייה בת שבועיי

 הבקשה נדחית.

 

 . 12:00-לנבקש כי שעת ההגשה תעודכן  למסמכי המכרז:   2, עמ' 9סעיף  .3

 הבקשה נדחית.

 

הפניה בסעיף עם שגיאה, אנא בדיקתכם ותיקון  קיימת למסמכי המכרז:   6 עמ' 5.8.1סעיף  .4

 הסעיף בהתאם. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב האמור  המכרז  6עמ'    ,5.8.1סעיף  במקום  פרויקטים "  :יבוא  , למסמכי  ביצע  המציע 

גופים לפחות )משרדים   5עבור  אפיון, עיצוב, הקמה ותחזוקת אתר אינטרנט,    הכוללים

 שלוש ב  מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידי מים, חברות עסקיות(,ממשלתיים, רשויות  

 "(.2020-2018) השנים האחרונות (3)

 

קיימת הפניה בסעיף עם שגיאה, אנא בדיקתכם ותיקון  למסמכי המכרז:    6, עמ'  5.8.3סעיף   .5

 הסעיף בהתאם. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מסוגל לספק ולהתקין המציע  "  יבוא:  ,למסמכי המכרז  6עמ'    , 5.8.3במקום האמור בסעיף  

 ". בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר המערכתאת   לאשכול
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חלופה לצירוף מכתבי  נבקש כי רשימת הרשויות תהווה  למסמכי המכרז:    7עמ'  5.8.4סעיף  .6

 המלצה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

  רשימה   להצעתו  יצרף  המציע", יבוא:  המכרזלמסמכי    7עמ'    5.8.4במקום האמור בסעיף  

)לפחות    של  קשר   ליצירת  וטלפונים  קשר  אנשי  המפרטת ,  ממליצים  לקוחות  (5חמישה 

 ".עמם

 

 . 2021או    2018נבקש הבהרתכם האם הכוונה היא לשנת  למסמכי המכרז:    7עמ'    5.8.5סעיף   .7

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   המוצגות  תיוההתקשרו", יבוא:  למסמכי המכרז  7עמ'    5.8.5במקום האמור בסעיף  

 " .01.01.2018לאחר  בוצעו, 5.8.4

 

א  6.1.1.8סעיף   .8 עמ'  9-)נספח  המכרז:    32ועמ'    7(,  רו"ח,  בלמסמכי  לשכת  לכללי  התאם 

מוסמכים לאשר כי: "המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס ו/או    אינםש

בפירוק ו/או בפשיטת רגל" לאור כך נבקש כי, האמור יאושר בהצהרת הנהלת המציע  ורו"ח  

 יאשרו בהתאם לנוסח הלשכה כי לא קיימת הערת עסק חי. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יבוא:  מסמכי המכרזל  7עמ'    6.1.18במקום האמור בסעיף   מנהל  אישור    -  9-נספח א", 

על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או המציע  

, אשר יאושר ע"י רו"ח המציע בהתאם בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל

 " .לכללי לשכת רו"ח

 

 .מבוטל - 32שצורף למסמכי המכרז בעמוד   9-נוסח נספח א

 

 

נבקש כי חילוט ערבות  בהתאמה, במסמכי המכרז:    11,  9,  8בעמודים    11.2,  7.4,  7.3סעיפים   .9

 . ייעשה לאחר מתן הודעה מראש ובכתב לספק ומתן הזדמנות לספק להשמיע טענותיו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יבוא סעיף    17בעמוד    15.6אחרי סעיף   "שימוש א חדש, כדלקמן:  15.6למסמכי המכרז, 

האשכול בזכות כלשהי המוקנית לו במסמך הוראות ותנאים כללים זה תהיה לאחר מתן 

 ( ימים." 3התראה בכתב ומראש של לפחות שלושה )

 

בחלוקת ניקוד  נראה כי    –   ההצעה הזוכה, שקלול בחירת  למסמכי המכרז  12, עמ'  12סעיף   .10

 מרכיבי ההצעה נפלה טעות סופר, נודה לתיקון. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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ידורגו ההצעות   השני,שלב  ב"  , יבוא:למסמכי המכרז  12עמ'    12.2במקום האמור בסעיף  

האיכות   מרכיב  שיקלול  סמך  על  הצעותיהם,  ולפי  האיכות  מרכיב  ומרכיב   50%  –לפי 

 ".50%המחיר 

 , יבוא:למסמכי המכרז 12עמ'  12.3.2בסעיף במקום האמור 

 ניקוד רכיב המחיר יהיה לפי הנוסחה שלהלן: 

(
ההצעה  הזולה  ביותר  

הצעת  המציע   
) ∗ 50 

 

 להתרשמות   ןיוזמ  המציע"  , יבוא:למסמכי המכרז  12עמ'    12.4במקום האמור ברישת סעיף  

,  50%משקל של    –  הזוכה  בבחירתלה משקל רב    אשר  התרשמות,  וועדת המכרזים  בפני

 "מטה. 1בטבלה על פי החלוקה 

 

הכולל אותו תקבל    הניקוד"  , יבוא:למסמכי המכרז  15עמ'    12.4.6במקום האמור בסעיף  

הנקובים בטבלה בסעיף הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים    עבור רכיב האיכות  כל הצעה

 " .50%-מוכפל ב 12.4

 

שלב שני של שקלול בחירת    -למסמכי המכרז, שקלול בחירת ההצעה הזוכה  12, עמ'  12סעיף   .11

אנא תקנו את האחוזים    60%ההצעה הזוכה כתוב כי גם מרכיב האיכות וגם המחיר יקבלו  

 . 100%כך שיגיעו ל  

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

ש הבהרתכם בנוגע למפ"ל, מצוין בסעיף זה כי ציון  נבקלמסמכי המכרז:    12, עמ'  12.2סעיף   .12

 %, דרישה זו אינה ברורה.  60וציון הצעת המחיר הינו    60%האיכות הינו  

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

למסמכי    13ניסיון מקצועי של המציע" עמ'  , " 12.4במקום האמור בסעיף    –תיקון טעות   .13

יבוא: פירוט "  המכרז  במסגרת  יוצגו  אשר  הפרויקטים  לכמות  בהתאם  יינתן  הניקוד 

היה רשאי לפנות לגופים אותם פירט המציע י  האשכולהניסיון מעבר לדרישות תנאי הסף.  

, וכן במסגרת ההצעה וכן לגופים אחרים בהם ביצע המציע פרויקט לצורך קבלת חוות דעת 

 ".ל גם אם לא ציין אותם בין הממליציםלעשות שימוש בניסיונו או בניסיון רשויות האשכו

 

למסמכי    13התרשמות מתיקי עבודות " עמ'  , " 12.4במקום האמור בסעיף    –תיקון טעות   .14

הפרויקטים אשר יוצגו מאיכות  אשכול  ההניקוד יינתן בהתאם להתרשמות  "  המכרז יבוא:

את חווית המשתמש, ממשק המשתמש,   האשכול במסגרת פירוט הניסיון. בין היתר יבחן  
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לבחון את תיק העבודות אותו היה רשאי  י  אשכולה  אלמנטים עיצוביים וזמני טעינת האתר.

 "אחרים. אותם ביצע במקומותעבודות פירט המציע במסגרת ההצעה וכן 

 

 על איזה הליך תחרותי נוסף מדובר? למסמכי המכרז:  15-16, עמ'  13סעיף  .15

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 ההתקשרות   :תשלום  תנאילמסמכי המכרז, יבוא: "  16-15, עמ'  13במקום האמור בסעיף  

. מוגבל  ייעודי  תקציב   עם הזוכים במכרז זה עשויה להיות ממומנת ע"י המדינה באמצעות

ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאושר עבור ביצוע עבודה עלות  ,  לכן

בתוך   תשולם  התמורה  בנפרד.  מקומית  רשות  מנותן   45לכל  החשבון  קבלת  מיום  יום 

השירותים הזוכה. למרות האמור לעיל, מכיוון שמלוא התמורה לנותן השירותים הזוכה 

הגוף הציבורי לדחות את תשלום ממומנת מגורמי חוץ כאמור לעיל, רשאית האשכול או  

ובלבד שישלם את התמורה בתוך    10-התמורה ב מיום קבלת המימון,    150ימי עסקים 

 " יום.

 

, לעומת זאת, 30,000₪כתוב כי ערבות הביצוע הינה    למסמכי המכרז:  16עמ'    14.1סעיף   .16

. מהי ערבות  50,000₪, כתוב כי ערבות הביצוע עליה יש להחתים את הבנק הינה  59בעמוד  

 ? הביצוע הנכונה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים יעשו 1ך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות ביצוע כנספח  מלמס

 למסמכי המכרז. 60-59הנ"ל במקום נוסח ערבות הביצוע שבעמודים  1שימוש בנספח 

 

מה התקציב שיועד לפרויקט? נבקש לדעת בערך על למסמכי המכרז:    16, עמ'  15.2סעיף   .17

 . מנת להימנע מחריגה ככל שניתן

 הבהרה:

ההתקשרות נשוא המכרז תלויה בתקציבים ממקורות שונים, לרבות מקורות תקציביים  

ממשלתיים שטרם התקבלו אצל האשכול. לפיכך, לאשכול אין יכולת במועד זה להגדיר 

 , והיא תלויה בתקציבים שיתקבלו אצלו. ההתקשרות המלאאת היקף 

 יחד עם זאת, לאשכול קיים תקציב לביצוע שלב א'.

 

נראה כי המילה "לקבל" אינה  הסעיף אינו ברור. כמו כן  למסמכי המכרז:    17עמ'    15.3סעיף   .18

 קשורה.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז   17עמ'  15.3סעיף 
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 : הצהרת המציע 1-נספח א

 

 ים מסוגלכי אנו  "יבוא:    מסמכי המכרזל  20עמ'    ,11.4סעיף  במקום האמור ב  –תיקון טעות   .19

 " .ו, ולא ע"י קבלן משנה/אחרנבעצמ המערכתאת    לאשכוללספק ולהתקין 

 

ברור, נבקש לקבל התראה בכתב בדבר הפרה  הסעיף אינו  :  מסמכי המכרזל  21, עמ'  14סעיף   .20

 . כלשהי, ככל שתהיה כזו תוך מתן הזדמנות לתקן ההפרה הנטענת

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –מסמכי המכרז ל 21, עמ'  14סעיף 

 

 

 הצעת המחיר  2-נספח א

 

ואחזקת לאחר המילים: "הצעת מחיר עבור שירותי הקמה  :  מסמכי המכרזל  23, עמ'  1סעיף   .21

המצורף  הדרישות  במסמך  המפורטת  לתכולה  "בהתאם  להוסיף:  נבקש  אינטרנט"  אתר 

 למכרז זה". 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים יעשו 2כנספח  הצעת המחירך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח מלמס

 למסמכי המכרז. 24-23שבעמודים הצעת המחיר הנ"ל במקום נוסח  2שימוש בנספח 

 

עמ'  1.2סעיף   .22 המכרזל  23,  ואחזקה  ,  מסמכי  אחסנה  שרותי  עבור  ההצעה  מרכיבי  עלות 

קשורה למרכיבי ההצעה. מאחר ונדרש לדרג את הצעת המחיר בהתאם למרכיבי ההצעה, 

 נבקש לדרג כך או לקבוע את אותם מרכיבים גם להצעת המחיר עבור האחסנה והאחזקה.

 הבהרה:

 למסמכי המכרז. 12, בעמוד 12.3.1לסעיף   המציעים מופנים

 

נבקש להבהיר כי עלויות האחסון והתחזוקה הנן בגין  :  למסמכי המכרז  23, עמ'  1.2סעיף   .23

שמעבר   תוספת  כל  וכי  בלבד  זה  למכרז  המצורף  הדרישות  במסמך  המפורטת  התכולה 

התוספת   מעלות  ותיגזר  בנפרד  הספק  ע"י  תתומחר  התכולה  במפרט  המפורטת  לתכולה 

בהתאם להצעת מחיר שתאושר ע"י המזמין מראש ובכתב. בהתאם, נבקש לציין, כי בגין כל  

במסגרת   הפרויקט  עבור  המזמין  ע"י  שיוזמנו  נוספים  פיתוח  ו/או  תבנית  מודול,  רישיון, 

שו"שים ו/או בכלל, ישלם המזמין, בנוסף על עלות הרישיון, המודול, התבנית ו/או הפיתוח  

ערך כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף והתוספת תהווה  הנוסף תוספת תחזוקה מ

 . חלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה

 הבהרה:
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עלויות האחסון והתחזוקה בפרק הצעת המחיר יכללו את עלות האחסון והתחזוקה אותה 

 לשלם האשכול עבור שלב א' בהצעת המחיר בלבד. שיידר

עבור כל שלב נוסף, המפורט במסמכי המכרז ובהצעת המחיר ישלם האשכול בגין אחסון 

 מעלות ההקמה. 15%ותחזוקה 

 עבור פיתוחים אשר אינם מפורטים במסמכי המכרז יבוצע באופן הבא:

לשירותים נשוא מכרז אספקת פתרון חדש הקשור  נותן השירותים  רשאי לבקש מ   האשכול

כגון  טכנולוגיים,  ושיפורים  שינויים  על  המתבססים  קיים,  שירות  של  עדכון  ו/או  זה 

מידע  ועדכונים בחומרה, בתוכנה, במערכות הפעלה, בתהליכי עבודה, אבטחת  שינויים 

 ועוד. 

 מכרז(: בנוהל הוספה או עדכון של שירות יהיה כדלקמן )למעט המקרים המפורטים 

 בקשת המזמין, יגיש המציע הצעת מחיר לפתרון החדש או השירות המעודכן. ל .1

המזמין או יועץ בלתי תלוי בספקי פתרונות יעריכו את מחיר השירות החדש או  .2

 ול דעתו הבלעדית של המזמין. השירות המעודכן. בחירת היועץ תיעשה על פי שיק

, רשאי המזמין לפנות  אם המציע לא הגיש הצעה או שהצעתו לא אושרה כאמור .3

המציע   נוספות.  מחיר  הצעות  לקבלת  אחרים  ולספקים  הצעתו  לתיקון  לספק 

 יתחייב לשתף פעולה עם המציע שיזכה במתן השירות.

 

הסעיף לסעיף עלות אחסון ותחזוקת  נבקש לפצל את  :  למסמכי המכרז  23, עמ'  1.2סעיף   .24

 .עלות תחזוקת המערכת לשני סעיפים שוניםסעיף השרתים ו

 הבקשה נדחית.

 

 . נבקש להוסיף מחיר עבור עלות מנהל פרויקט ובדיקות :למסמכי המכרז  23, עמ' 1.3סעיף  .25

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הצעת המחיר תחשוב "למסמכי המכרז, יבוא:    12, בעמוד  12.3.1במקום האמור בסעיף  

 כדלקמן: 

( + ])עלויות ש"ע לאפיון + ש"ע לפיתוח +  X  36עלות ההקמה + )עלות אחסון ותחזוקה  

 ."[ = מחיר ההצעהQA )X  200ש"ע לעיצוב + ש"ע מנהל פרויקט + ש"ע בודק 

 

. המציעים יעשו 4למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת המחיר כנספח  

 למסמכי המכרז.  24-23המחיר בעמודים  ל במקום נוסח הצעתהנ" 4שימוש בנספח 

 

 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה:  3-נספח א

 

 . 3-כמצוין בנספח אכי תוקף ערבות ההצעה , נבקש את אישורכם  25עמ'  .26

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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. המציעים יעשו 3משתתף כנספח  ך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות  מלמס

 למסמכי המכרז.  25שבעמוד המשתתף הנ"ל במקום נוסח ערבות  3שימוש בנספח 

 

 

 החוזה:  -מסמך ב'

 

 התקנת ותחזוקת תשתיות ציבוריות? : מסמכי המכרזל 38, עמ' 5סעיף "והואיל" מס'  .27

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

עמוד  במק החמישי,  ב"הואיל"  האמור  יבוא:    38ום  המכרז,  השירותים "למסמכי  ונותן 

מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינו בעל הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לצורך 

וכוח האדם המיומן, הדרושים  ובידיו כל האמצעים, הכלים  אספקת השירותים כאמור 

שירותי הקמה הינו מוכן לקבל על עצמו את    לאספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי

 ;" ואחזקת אתר אינטרנט

 

 הסעיף אינו ברור. נבקש הבהרה.  : מסמכי המכרזל 40, עמ'  3.2.4סעיף  .28

 הבהרה:

על נותן השירותים להימנע מניגוד עניינים במתן השירותים לאשכול, ועליו לדווח על ניגוד 

 עניינים זה לאשכול. 

 

 : הסעיף אינו ברור. נבקש הבהרה. מסמכי המכרזל 41, עמ' 3.5סעיף  .29

 .מבוטל –למסמכי המכרז  41, עמ' 3.5סעיף 

 

 אנא העבירו את דרישות האבטחה על מנת להיערך בהתאם. לחוזה:  41, עמ' 4.3סעיף  .30

 הבהרה:

 . 1-במסמך ב 5המציעים מופנים לסעיף  

 

הסעיף אינו ברור. נבקש להבהיר כי כל תוספת שמעבר  :  מסמכי המכרזל  42, עמ'  5.1סעיף   .31

מחיר   להצעת  בהתאם  בנפרד  הספק  ע"י  תתומחר  הדרישות  במסמך  המפורטת  לתכולה 

על   מבוססת  זה  למכרז  המוגשת  המחיר  הצעת  שכן  ובכתב  מראש  המזמין  ע"י  שתאושר 

מסך מסמך הדרישות בלבד ולא ניתן לצפות עלויות בגין מאפיינים חדשים שאינם חלק מ 

נוספים   פיתוח  ו/או  תבנית  מודול,  רישיון,  כל  בגין  כי  לציין,  נבקש  בהתאם,  הדרישות. 

שיוזמנו ע"י המזמין עבור הפרויקט במסגרת שו"שים ו/או בכלל, ישלם המזמין, בנוסף על  

רישיון,   כל  מערך  תחזוקה  תוספת  הנוסף  הפיתוח  ו/או  התבנית  המודול,  הרישיון,  עלות 

 יתוח נוסף והתוספת תהווה חלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה. מודול, תבנית ו/או פ 

 הבהרה:

 יהיו בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 1-עדכון נספח ב
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מבוקש להבהיר לעניין זה, כי הספק לא יהיה אחראי  :  למסמכי המכרז  42, עמ'  5.3סעיף   .32

חלק ממנו אשר במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע עבודה או שינויים בפרויקט או של כל  

נעשו ע"י גורם כלשהו שאינו הספק ו/או מי מטעמו, וכי ככל שהמזמין יבחר להתקשר עם  

על   האחריות  בעצמו,  שינויים  יבצע  ו/או  השירותים  לאספקת  אחרים  נוספים  ספקים 

 השירותים תהיה של המזמין ו/או של הספק המבצע בלבד.

 הבהרה:

 .למסמכי המכרז  42, עמ' 5.3האשכול יפעל כאמור בסעיף 

 

 .ימי עסקים  7נבקש כי החלפה כאמור תיעשה בתוך עד : למסמכי המכרז 42, עמ' 5.4סעיף  .33

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב האמור  עמ'  5.4סעיף  במקום  יבוא:    42,  המכרז,  את "למסמכי  לדרוש  הזכות  לאשכול 

לדעת   השירותים, אשר  נותן  מי מטעמו של  האשכול השעייתם מביצוע השירותים של 

בלבד אינו מתאים לביצוע השירותים נשוא חוזה זה. הופנתה לנותן השירותים דרישה  

כאמור, יהיה עליו להשעות לאלתר את אותו אדם, אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד עובד 

אשר   זה,  בחוזה  הנקבע  ע"פ  גם  תפקיד  לאותו  כנדרש  ומקצועיות  מיומנות  בעל  חלופי 

( ימי  3, וזאת בתוך שלושה ))להלן: "העובד החלופי"(העמדתו כפופה לאישור האשכול  

. החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון נותן כאמור לעיל  עסקים מיום דרישת האשכול

 "השירותים.

 

נבקש לציין כי לעניין עמידת הספק בלוחות  :  למסמכי המכרז  43, עמ'  6.3.4,  6.3.3סעיפים   .34

ת במניין  יבואו  לא  הקבועים/שייקבעו,  התחייבויות  הזמנים  לביצוע  המיועדות  קופות 

המזמין, לרבות תגובות מצד המזמין ו/או עיכובים שמקורם במזמין, ו/או בהעדר שיתוף  

פעולה מצד המזמין ו/או בנסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של הספק לרבות עקב תקלה  

מבוקש להבהיר לעניין זה, כי    בתוכנות צד ג' וכיוצ"ב אשר לא יהוו כל הפרה מצד הספק.

הספק לא יהיה אחראי במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע עבודה או שינויים בפרויקט או  

של כל חלק ממנו אשר נעשו ע"י גורם כלשהו שאינו הספק ו/או מי מטעמו, וכי ככל שהמזמין  

עצמו, יבחר להתקשר עם ספקים נוספים אחרים לאספקת השירותים ו/או יבצע שינויים ב

לגרוע   מבלי  בלבד.  המבצע  הספק  של  ו/או  המזמין  של  תהיה  השירותים  על  האחריות 

שכן ייתכנו תקלות    ITשעות אינו זמן סביר בכל קנה מידה של שירותי    24מהאמור לעיל,  

 ימי עסקים.  7שמשך הטיפול בהן עשוי להיות ארוך הרבה יותר. נבקש לשנות ל  

 הבהרה:

 למסמכי המכרז.   49, בעמוד 16.1יף המציעים מופנים להוראות סע
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מבוקש כי לא ייעשה שימוש בסעיף זה לפני שניתנה  :  מסמכי המכרזל  45, עמ'  8.4סעיף   .35

לספק התראה בכתב והזדמנות להשמיע טענותיו ולתקן ההפרה וכי הקיזוז ייעשה על בסיס  

 סכומים קצובים ומהסכם זה בלבד. 

 הבהרה:

 למסמכי המכרז.   55, בעמוד 19.5.2המציעים מופנים להוראות סעיף 

 

עמ'  9.2סעיף   .36 המכרז  45,  או  :  למסמכי  בדואר  נשלחות  חשבוניות  ברור,  אינו  הסעיף 

 באמצעות דוא"ל. 

 הבהרה:

 נותן השירותים יפעל כאמור במסמכי המכרז. 

 

 .קשורה תיחשב הסבה מותרת לחברהנבקש כי הסבה : למסמכי המכרז 46, עמ'  11סעיף  .37

 הבקשה נדחית.

 

תוכנה ומבלי  ה  ם בתחוםבאשר לבעלות וכנהוג בפרויקטי:  למסמכי המכרז  48, עמ'  13סעיף   .38

, מבוקש להוסיף לסעיף זה ידע ומיומנויות של הספק, שפותחו  13.3לגרוע מהאמור בסעיף  

ייחודיים עבור המזמין,  על ידי הספק שלא במסגרת השירותים עבור המזמין ו/או שאינם  

רישיון   למזמין  יינתן  בגינם  הספק,  של  גנריים  ו/או  קיימים  מוצרים  מדף,  מוצרי  לרבות 

שימוש אשר יהיה רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, ובלתי ניתן להעברה, העומד בזכות  

בכפוף  (   (Stand Aloneעצמו בלבד,  המזמין  לשימוש  משנה  רישיונות  להענקת  זכות  וללא 

לתנאי הרישיון. כן מבוקש להחריג תמונות ו/או רכיבים גרפיים שנרכשו ע"י הספק ממאגרי  

תמונות שונים, בגינם יקבל המזמין זכויות שימוש בהתאם לרישיונות השימוש שנרכשו ע"י  

מספק/י   הספק  ע"י  שנרכשו  השימוש  רישיונות  תנאי  עפ"י  יפעל  שהמזמין  ובלבד  הספק, 

 AS  - גת התמונות / הרכיבים הגרפיים באופן שנמסרו למזמין  התמונות, לרבות יפעל להצ

IS,     שכן מאגרי התמונות כגוןshutterstock   וכו' אינם מאפשרים רכישת רישיונות שימוש של

 תמונות ורכיבים גרפיים ע"ש המזמין והרישיון הנרכש הוא רישיון שאינו ניתן להעברה.

מזמין יהא האחראי הבלעדי בכל הנוגע  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל נבקש כי ה

לחומרים שונים ובין היתר, לתכנים, ולתמונות שישולבו באתר ו/או ביישומון ו/או במערכת 

יוכנסו ע"י ו/או אשר מקורם במזמין ו/או במי מטעמו מבלי שלספק   ו/או  ואשר יסופקו 

 תקום כל אחריות בגין כך. 

ובה במכרז  מקום  לכל  מתייחסת  זו  להבהרה  רוחני  בקשה  לקניין  אזכור  קיים  בו  סכם 

 וזכויות יוצרים. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוסכם על הצדדים, כי לנותן ", יבוא:  למסמכי המכרז  48, עמ'  13סעיף  במקום האמור ב

השירותים אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או במפרטים ו/או במסמכים, 

תוקנה   ו/או  מוקנית  בהם  והבעלות  לשירותים,  הנוגע  בכל  הוכנו  אשר  סוגיהם,  כל  על 
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 לאשכול בלבד, וזאת לצורך זה מתן השירותים, למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה

השירותיםהשייכים   לרבות  לנותן  של  ,  גנריים  ו/או  קיימים  מוצרים  מדף,  נותן מוצרי 

 ."השירותים

 

על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד :  למסמכי המכרז  50-49  , עמ'16סעיף   .39

הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את 

תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, כאשר אם מכל סיבה שהיא  

ה עפ"י דין, תהיה  יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם ז 

אחריותו לפיצוי/שיפוי עפ"י דין ומוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת, 

לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו  

חודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מבלי לגרוע    12בפועל מכח הסכם זה במשך  

אף האמור בכל דין, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו  מהאמור ועל  

למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן  

זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי הספק  

( נזקים שנגרמו כתוצאה מעשה  1לקמן ) ד ל נסיבות כלא יהא אחראי על תקלות שנגרמו בש

ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו אשר נעשו בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן; ו/או  

ו/או מי מטעמו  2) ידי המזמין  על  לכל שינויים שיעשו  בעקיפין,  ו/או  ( אחריות, במישרין 

( ו/או  הספק  באמצעות  שלא  ו/או 3במערכת  הספק  בשליטת  שאינן  נסיבות  נזקים  4)  (   )

שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג', כגון מערכות תוכנה. כמו כן, שיפוי יעשה על פי  

פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו. לא ייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם התובע, ללא  

הסכמת הספק מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל נבקש כי המזמין יהא  

די בכל הנוגע לחומרים שונים ובין היתר, לתכנים, ולתמונות שישולבו באתר האחראי הבלע

ו/או ביישומון ו/או במערכת ואשר יסופקו ו/או יוכנסו ע"י ו/או אשר מקורם במזמין ו/או  

במי מטעמו מבלי שלספק תקום כל אחריות בגינם. בנוסף מבוקש להבהיר כי הספק לא 

בי ביצוע עבודה או שינויים בפרויקט או של כל חלק  יהיה אחראי במישרין ו/או בעקיפין לג

יבחר  וכי ככל שהמזמין  ו/או מי מטעמו,  גורם כלשהו שאינו הספק  ע"י  נעשו  ממנו אשר 

בעצמו,  שינויים  יבצע  ו/או  השירותים  לאספקת  אחרים  נוספים  ספקים  עם  להתקשר 

 האחריות על השירותים תהיה של המזמין ו/או של הספק המבצע בלבד. 

 שה נדחית.הבק

 

מבוקש כי לא ייעשה שימוש בסעיף זה לפני שניתנה  :  למסמכי המכרז  55, עמ'  19.5סעיף   .40

לספק התראה בכתב והזדמנות להשמיע טענותיו ולתקן ההפרה וכי הקיזוז ייעשה על בסיס  

 . סכומים קצובים ומהסכם זה בלבד

 הבהרה:

 רז. למסמכי המכ  55, בעמוד 19.5.2המציעים מופנים להוראת סעיף 
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סעיף  למסמכי המכרז:    56עמ'   .41 להוסיף  יסופקו    חדשנבקש  בכפוף  בו התחייבויות הספק 

  גבלת פעילות מכול סוג שאינה קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין. ה  למגבלות מגיפה ו/או

  הגבלות מכול סוג כגון סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן השירותים בתקופה של  

, לא ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית שיש עמה  שאינם באחריות הספק

 חילוט ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול סוג. ביטול והפסקת ההתקשרות, 

 הבקשה נדחית.

 

 ערבות הביצוע:  3-נספח ב

 

המותר על פי  גובה הסכום הקבוע בערבות הביצוע, גבוה מהיקף  :  למסמכי המכרז  ,59עמ'   .42

 ני מכרזים, נודה לשינוי ההיקף על פי הקבוע בחוק. יד

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1המציעים מופנים לנספח  

 

 

 מסמך דרישות: 1-נספח ב

 

תוכנה אין כל אפשרות או היגיון  ם בתחום ה כידוע בפרויקטי:  1- נספח בל  3, עמ'  3סעיף   .43

להתחייב למועד סיום הטיפול בתקלה, אלא רק לתחילת טיפול בתקלה באופן שוטף ויעיל  

הפעילות   במשך  לעמידה  הדרישה  את  למחוק  נבקש  לכך,  אי  בפועל.  התקלה  לפתרון  עד 

שהוגדרה, אשר תהווה הערכה כללית בלבד. כמו כן, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת  

פק בזמנים האמורים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד  הס

או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג' ו/או עקב \ג' כלשהו ו

נזקים אשר נגרמו בעטיה של תקלת חשמל או תקלת תקשורת או נסיבות שאינן בשליטת  

בקנ מדובר  כי  דומה  כן  כמו  וסעיפי  הספק.  לצורך,  שלא  גבוהים  מוסכמים  סות/פיצויים 

ההסכם יהוו "הרתעה" מספקת ומשמעותית ביותר. לאור האמור, נבקש למחוק את הסעיף  

סיכונים   תמחור  הנו  מכרז  מתמחור  חלק  לכם,  כידוע  קבועים    – שכן  פיצויים  תמחור 

הספק    מוסכמים במסגרת סעיף זה ייקר את ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של

את   למחוק  נבקש  לפיכך,  המזמין.  דבר  של  בסופו  יישא  אלה  שבסכומים  תוך  לקנסות, 

הבקשה לגביית פיצויים קבועים מוסכמים מראש או לחילופין, נבקש גרייס של שבועיים  

לפחות, טרם הטלת קנס, ונבקש כי בכל מקרה סך העיצומים המוסכמים על פי הסכם זה  

על   יעלו  השנ   1%לא  התמורה  כמקובל  מסך  זה,  הסכם  תנאי  פי  על  לספק  המגיעה  תית 

 בהסכמים מסוג זה. 

. המציעים 5למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח מסמך הדרישות כנספח  

( שצורף למסמכי 1-הנ"ל במקום נוסח מסמך הדרישות )נספח ב  5יעשו שימוש בנספח  

 המכרז.
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ב  8-9עמ'    -5.4,  5.2.28,  5.2.26,  5.2.25,  5.2.24,  5.2.22,  5.2.19סעיפים:   .44 לפי    :  1- לנספח 

הבנתנו, אין מידע רגיש המצדיק רמת אבטחה כזו, ביצוע סקר סיכונים ובדיקות חדירות  

למערכת. כמו כן, פעולות אלו עשויות לייקר את הצעת המחיר באופן משמעותי. יש מספר  

האפ  ברמת  והן  השרת  ברמת  הן  מצוין,  מענה  שמספקות  אבטחה  נבקש שכבות  ליקציה. 

 להסיר סעיפים ותתי סעיפים אלו. 

 זה. לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה  43המציעים מופנים לתשובה  

 
נבקש לתעד רק התחברויות וניסיונות כושלים להתחברות.    :1-לנספח ב  9עמ'    -5.5  סעיף .45

נבקש   המחיר.תיעוד כל פעולה במערכת הינה מורכבת ועשויה לייקר משמעותית את הצעת  

 לבטל סעיף זה. 

 נדחית  הבקשה

 

  פועלים   אנו  עמה  והמערכת  מאחר, התנהלות בסיום ההסכם:  1-לנספח ב  11, עמ'  11  סעיף .46

  להסרת  נודה,  החברה  של  מסחרי  סוד  מהווה  זה  שקוד  ומאחר,  סגור  קוד  מערכת  הינה 

 . המקור קוד  על המבוסס   אחר תוצר כל או, המקור קוד להעברת הדרישה

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  38המציעים מופנים לתשובה  

 

 להסיר תמיכה בדפדפן זה. כם נבקש – Internet Explorer: 1-לנספח ב  13, עמ' 12.3.1סעיף  .47

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה

 
 

עמ'  12.5סעיף   .48 ב  13,  נגישות :  1-לנספח  יועץ  ברשותכם  האתר    האם  הקמת  את  המלווה 

ותחזוקתו ויבצע בדיקות נגישות שבאחריות הספק לתקן עד קבלת אישור נגישות, או שעל  

   ?המציע לדאוג ליועץ נגישות לבדיקות ההנגשה וקבלת אישור הנגשה

 הבהרה:

 לאשכול אין יועץ נגישות.

יהיה    אשכוללאוויר. העליית האתר  לפני    נגישות   אישור  תלקבלאחראי  נותן השירותים  

יידרש לתקן כל ליקוי    נותן השירותיםו  ,רשאי לבצע בדיקות נגישות על ידי יועץ מטעמו

 . אשכולאשר התגלה ללא עלויות נוספות עבור ה

ללא  שימצא באתר  לתקן כל ליקוי  בכל תקופת ההתקשרות נותן השירותים יהיה אחראי  

 .אשכולעבור ה עלות נוספת

חלות   אלו  אשר  הוראות  אחר  רכיב  כל  ו/או  מסמכים  ו/או  קבצים  ו/או  חומרים  על 

חומרים ו/או קבצים ו/או מסמכים שהועלו   נותן השירותים, ולא על  יוקם/יסופק על ידי  

 .אשכולהלאתר ע"י 
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להסרת דרישה זו מאחר ו"נגישות    נודה  -סעיף הנגישות :  1-לנספח ב  13עמ'    12.5.3סעיף   .49

 זה.  ישראל", לא מנפיקה יותר את תו

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה

 

אנא פרטו   השאלה : מה הכוונה עומסי תנועה כבדים?  :  1-לנספח ב  13, עמ'  12.6.1סעיף   .50

  ? כמות כניסות צפויה לאתר, כמות כניסות בו זמנית, מהי זמינות האתר שצריכה להיות

    ? אם לא כמה?  99%-האם האתר צריך להיות זמין ב

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה
 
 

עמ'  12.11.2סעיף   .51 ב  15,  שפה1-לנספח  באנגלית    -:  ממשק  לשפת  הדרישה  להסרת  נודה 

 למערכת הניהול 

 זה. לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה  43המציעים מופנים לתשובה  

 

האם מדובר בהצגת תוצאות אפשריות מתעדכנות באופן    :1-לנספח ב  16עמ'    -12.12.5סעיף   .52

 אוטומטי בעת הקלדת המשתמש?

 הבהרה:

הינה   לתיקון הכוונה  המלצות  יציג  החיפוש  מנוע  הקלדה.  טעות  קיימת  בהם  במקרים 

 ההקלדה.

 

עמ'  13.6.1סעיף   .53 ב  20,  יו ,  1-לנספח  הראשון  בשפה  "בשלב  במלואו  החדש  האתר  קם 

 האם על הספק הזוכה לתרגם לשפות נוספות? העברית", 

נוהל הוספת לצורך תרגום האתר לשפות נוספות.    נותן השירותיםרשאי לפנות ל   אשכולה

לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה   23אמור בתשובה  שפה יהיה בהתאם למפורט כ

נוספים  אשכולה.  זה לספקים  לפנות  רשאי  לשפות   יהיה  האתר  תרגום  את  לבצע  ו/או 

 לא תהיה כל טענה בנושא. נותן השירותיםנוספות בכוחות עצמו ול

 

 מה האזור האישי לרשויות החברות באשכול אמורות לכלול? :  1-לנספח ב   21עמ'    13.4סעיף   .54

אפיון מפורט של    בשלב בוצע   לא   וכן  באשכול  החברות  לרשויותהאישי    האזורזה טרם 

זה יבוצע אפיון מפורט   .זה  אזור  יוקם  בו   השלב  הוגדר ככל והמזמין יבחר להקים אזור 

 .לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה  23בתשובה והנ"ל יבוצע בהתאם למפורט 

 

יא(, עמ'    13.14סעיף   .55 ב  21)סעיף  ::  1-לנספח  נדרש משתמש לכל    נבקש הבהרתכם  האם 

 לכולם? רשות? משתמש לכל תושב ברשות? משתמש אחד  

 ? .... או מידע המשותף לכולם'מוצג בהתאם לרשות/תושב וכו ההאם יש מידע 

 הינו עבור רשויות ולא עבור תושבים. אישי עבור הרשויותהאזור ה
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ב  23, עמ'  סעיף כג()  13.26.1סעיף   .56 האם נדרש לפתח מנגנון  :  נבקש הבהרתכם:  1- לנספח 

זאת יכיל  החיצוני  שהעמוד  או  בסיסמה  להגנה,   ?להגנה  מנגנון  לפתח  ונדרש    במידה 

 הבהרתכם מי רשאי להיכנס, כיצד ינוהל. נבקש לקבל פישוט רחב יותר בנושא זה. 

 הבהרה:

 להטמיע  יידרש  הספק.  ©האשכולית  מערכת מנהלי    באחריות  הינו  הסיסמאות  מנגנון

באמצעות   .זו  למערכת  קישור זה  לקישור  הגישה  אל  להגן  המזמין  יבחר  ובעתיד  ככל 

 סיסמה הנ"ל יבוצע במסגרת האזור האישי לרשויות החברות באשכול. 

 

האם הכוונה    -עמוד מוגן בסיסמא למערכת האשכולית:  1-לנספח ב  24עמ'    13.26.1סעיף   .57

 למערכת צד ג'?  APIלחיבור באמצעות 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  56מופנים לתשובה  מציעים ה

 

נושא מנהלת  בהתאם למפורט ב "עמודי העסקים יהיו  :  1-לנספח ב  24עמ'    13.28.9סעיף   .58

 להסיר סעיף זה. סעיף רחב ללא אפיון טכני שניתן לאמוד. התעסוקה" נבקש 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה

 

האם הכוונה היא  עסקים בקרבת מקום גיאוגרפי"  ...":  1-לנספח ב  24'  , עמ13.28.13סעיף   .59

שבעת לחיצה על עסק, המערכת אוטומטית תציג בכרטיס העסק את העסקים הקרובים  

 לבית העסק מבחינת גאוגרפית מהקרוב לרחוק )מבוסס נ"צ(

  מבית עסקים אשר נמצאים ברדיוס אווירי    תציגעסקים בקרבת מקום גיאוגרפי    תצוגת

 .המוצג העסק

 

ב  25עמ'    13.28.14סעיף   .60 העסק":  1-לנספח  בית  של  המשנה  אתר  הכוונה    "עריכת  האם 

 לכרטיס בית העסק? האם הכוונה ל"אזור אישי" דו סטרי לעדכון והזנה? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה

 

  סיסמא נבקש הבהרתכם האם כל עסק יכול להיכנס עם  :  1-לנספח ב  25עמ'   13.28.14סעיף   .61

 .או הכוונה למנהלי האתר? )במידה וכן כל עסק, נבקש לקבל פישוט רחב יותר בנושא זה(

 הבהרה:

 . כנס עם סיסמא אישיתיכל עסק יוכל לה 

 

ב  26, עמ'  15,  14סעיפים   .62 גבוהים  :  1-לנספח  כי מדובר בקנסות/פיצויים מוסכמים  דומה 

האמור,   לאור  ביותר.  ומשמעותית  מספקת  "הרתעה"  יהוו  ההסכם  וסעיפי  לצורך,  שלא 

נבקש למחוק את הסעיף, שכן כידוע לכם, חלק מתמחור מכרז הנו תמחור סיכונים כאשר 

ה"חשיפה"  תמחור פיצויים קבועים מוסכמים במסגרת סעיף זה ייקר את ההצעה רק בשל  
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המשמעותית של הספק לקנסות, תוך שבסכומים אלה יישא בסופו של דבר התאגיד. לפיכך, 

נבקש  לחילופין,  או  קבועים מוסכמים מראש  פיצויים  לגביית  למחוק את הבקשה  נבקש 

גרייס של שבועיים לפחות, טרם הטלת קנס, ונבקש כי בכל מקרה סך העיצומים המוסכמים  

מסך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי הסכם   1%על    על פי הסכם זה לא יעלו

אי   בהם  מקרים  להחריג  נבקש  מהאמור,  לגרוע  מבלי  זה.  מסוג  בהסכמים  כמקובל  זה, 

עמידת הספק בזמנים האמורים נגרמה עקב עיכובים שמקורם במזמין ו/או בהעדר שיתוף  

ספק לרבות עקב תקלה  פעולה מצד המזמין ו/או בנסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של ה

 בתוכנות צד ג' אשר לא יהוו כל הפרה מצד הספק. 

 הבקשה נדחית.

 

לאור מורכבות וגודל האתר הנדרש בהתאם למפרט נבקש כי פרק הזמן  :  1- לנספח ב  26עמ'   .63

 ך ויעמוד על  שישה חודשים לפחות. ליישום יואר

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  43מציעים מופנים לתשובה  ה
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 20.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 2-ב נספח

 

 ביצועהערבות נוסח 

 לכבוד 

 יהודה ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות  

 "האשכול"(  )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

)להלן   .1  ___________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   _____________ בקשת  פי  ( "הנערב"-על 

מרחוב _________ )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל  

מס'   פומבי  מכרז  פי  על  כלפיכם  הנערב  של  הקמה    1202/09מחויבויותיו  שירותי  למתן 

אינטרנט  אתר  של    ואחזקת  כולל  לסכום  עד  הנערב  מאת  שתדרשו  סכום  כל  לכם  לשלם 

כאשר הוא צמוד למדד המחירים לצרכן   חדשים(שקלים    שלושים אלף)במילים:  ₪    30,000

במקומו יבוא  אשר  אחר  מדד  כל  או  הלמ"ס,  ע"י  לעת  מעת  של המפורסם  הבסיס  מדד   .

 (."סכום הערבות")להלן:  15.02.2021ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע ביום 

 

עם  דלעיל בפ  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף   .2

אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות. 

 

לעיל, תוך שבעה   1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ידי מנכ"ל האשכול  - ( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על7)

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך  

לט מבלי  כלשהו,  באופן  או  לנערב  כלשהו  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  עון 

במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות  

 מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 

 ועד בכלל.  31.03.2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5
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בהודעה בכתב של מנכ"ל החברה באופן חד צדדי לבנק, בלא תוקף הערבות ניתן להארכה   .6

( ושמונים  מאה  של  לתקופה  הנערב,  הסכמת  בקבלת  פעם  180צורך  כל  נוספים  ימים   )

 "(.בתקופה הנוספת" –דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות )להלן  5מהמועד הנקוב בסעיף 

 

תוקפה של הערבות    פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום-כל דרישה על  .7

בסעיף   התקופה    5כנקוב  לאחר  הערבות  לתוקף  האחרון  המועד  חלוף  לאחר  ו/או  לעיל 

 דלעיל.  6הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  .8

 

אינה   .9 והיא  צורה שהיא  ו/או להעברה בכל  ו/או להסבה  ניתנה להמחאה  זו איננה  ערבות 

 לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה. ניתנת 

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______       
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 20.04.2021בות לשאלות הבהרה מיום למסמך תשו 2נספח 
 2-נספח א

 

 הצעת מחיר 

   1202/09פומבי  מכרזל
 

 למתן שירותי הקמה ואחזקת אתר אינטרנט 

 

 ( בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

אינטרנט .1 אתר  ואחזקת  הקמה  שירותי  עבור  מחיר  המפורטת   הצעת  לתכולה  בהתאם 

 :במסמך הדרישות המצורף למכרז זה

(, לפי  "עלות ההקמה"עבור הקמה סכום כולל בסך של __________ ₪ )להלן:   .1.1

 אבני הדרך שלהלן: 

א'   .1.1.1 ואפיון    –שלב  ניהול התוכן  מערכות  כלל התשתיות הנדרשות,  הקמת 

העמודים   חופש    – והקמת  ודרושים,  מכרזים  האשכול,  אודות  הבית, 

 %____ מעלות ההקמה.  -המידע/פרסומים ואשכולית  

ב'   .1.1.2 העמודים    – שלב  של  והקמה  ועדכונים,    –אפיון  חדשות  פרויקטים, 

 קמה.%___ מעלות הה  -טפסים ותחומי פעילות האשכול 

%___ מעלות    -אפיון והקמה של עמודי מערך ווטרינריה אזורי    –שלב ג'   .1.1.3

 ההקמה. 

ד'   .1.1.4 של    –שלב  והקמה  והתעסוקהאפיון  העסקים  מנהלת  %___    -  אתר 

 מעלות ההקמה.

%___ מעלות    -   אתר תיירות ביהודה ושומרוןאפיון והקמה של    –'  השלב   .1.1.5

 ההקמה. 

 

השלבים הנ"ל לפי הסדר הרשום בהם או  ידוע לנו, כי האשכול אינו חייב לבצע את  

לבצע מי מהשלבים, והאשכול רשאי לבקש מאתנו את ביצעו שלב מסוים ללא תלות  

 בשלב אחר, או לא לבצע שלב כלשהו. 

 

עבור עלויות אחסון ותחזוקה אנו מציעים סכום חודשי בסך של ___________ ₪   .1.2

צוין במסמכי המכרז  הכולל עלות אחסון האתר, וביצוע תחזוקה שוטפת בהתאם למ

 ובחוזה השירות. 
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 עבור שירותים אופציונאליים אנו מציעים כדלקמן:  .1.3

 לאפיון __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  .1.3.1

 לפיתוח __________ ₪ עבור כל שעת עבודה. .1.3.2

 לעיצוב __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  .1.3.3

 

 

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .2

 

ביצועה המלא, לרבות עלות עובדים, הוצאות  לההצעה כוללת את כל ההוצאות הנדרשות   .3

האשכול לא יישא בעלות    נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא. 

רישיונות   בעלויות  לא  לרבות  זו,  מחיר  בהצעת  המוצעות  לעלויות  בנוסף  כלשהי  נוספות 

 או כל עלות נוספת לפעילותו השוטפת של אתר האינטרנט. תוכנה, חומרה, רישוי, אחסון,

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________ 

 

   המציע:_____________________________ חתימה וחותמת של  

 

 בשני עותקים  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 20.04.2021בות לשאלות הבהרה מיום למסמך תשו 3נספח 

 3-אנספח 

 09/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 ___________________ תאריך: 

 לכבוד

 יהודה ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות  

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל    _____  סניף_________אנו הח"מ בנק    ____________לבקשת  

_______________  שתדרשו מאת  שקלים חדשים  (  עשרת אלפים  )במילים:  10,000  סכום עד לסך 

 .09/2021פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך   ובלתי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

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

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

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

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

 שלא חולט.

 י. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שליש 

 . 30.07.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב, 

 ____________________ 

 )בנק(
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 20.04.2021בות לשאלות הבהרה מיום למסמך תשו 4נספח 
 2-נספח א

 

 הצעת מחיר 

   1202/09פומבי  מכרזל
 

 למתן שירותי הקמה ואחזקת אתר אינטרנט 

 

 ( בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 הצעת מחיר עבור שירותי הקמה ואחזקת אתר אינטרנט: .4

(, לפי  "עלות ההקמה"עבור הקמה סכום כולל בסך של __________ ₪ )להלן:   .4.1

 אבני הדרך שלהלן: 

א'   .4.1.1 ואפיון    –שלב  ניהול התוכן  מערכות  כלל התשתיות הנדרשות,  הקמת 

העמודים   ודרוש   – והקמת  מכרזים  האשכול,  אודות  חופש  הבית,  ים, 

 %____ מעלות ההקמה.  -המידע/פרסומים ואשכולית  

ב'   .4.1.2 העמודים    – שלב  של  והקמה  ועדכונים,    –אפיון  חדשות  פרויקטים, 

 %___ מעלות ההקמה.  -טפסים ותחומי פעילות האשכול 

%___ מעלות    -אפיון והקמה של עמודי מערך ווטרינריה אזורי    –שלב ג'   .4.1.3

 ההקמה. 

ד'   .4.1.4 של    –שלב  והקמה  והתעסוקהאפיון  העסקים  מנהלת  %___    -  אתר 

 מעלות ההקמה.

%___ מעלות    -   אתר תיירות ביהודה ושומרוןאפיון והקמה של    –'  השלב   .4.1.5

 ההקמה. 

 

ידוע לנו, כי האשכול אינו חייב לבצע את השלבים הנ"ל לפי הסדר הרשום בהם או  

ביצעו שלב מסוים ללא תלות  לבצע מי מהשלבים, והאשכול רשאי לבקש מאתנו את  

 בשלב אחר, או לא לבצע שלב כלשהו. 

 

עבור עלויות אחסון ותחזוקה אנו מציעים סכום חודשי בסך של ___________ ₪   .4.2

הכולל עלות אחסון האתר, וביצוע תחזוקה שוטפת בהתאם למצוין במסמכי המכרז  

 ובחוזה השירות. 

 

 עבור שירותים אופציונאליים אנו מציעים כדלקמן:  .4.3
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 לאפיון __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  .4.3.1

 לפיתוח __________ ₪ עבור כל שעת עבודה. .4.3.2

 לעיצוב __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  .4.3.3

 למנהל פרויקט __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  .4.3.4

 __________ ₪ עבור כל שעת עבודה.  QAלבודק  .4.3.5

 

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .5

 

ביצועה המלא, לרבות עלות עובדים, הוצאות  לההצעה כוללת את כל ההוצאות הנדרשות   .6

האשכול לא יישא בעלות    נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא. 

רישיונות   בעלויות  לא  לרבות  זו,  מחיר  בהצעת  המוצעות  לעלויות  בנוסף  כלשהי  נוספות 

 או כל עלות נוספת לפעילותו השוטפת של אתר האינטרנט. תוכנה, חומרה, רישוי, אחסון,

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________ 

 

   המציע:_____________________________ חתימה וחותמת של  

 

 בשני עותקים  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

 


