
 

 

 2021, נובמבר 25

 לכבוד 
 10/מ 2021משתתפי מכרז 

 תוכנת גביה ופיננסית 
 
 הבהרות   2 הודעה מס'

 
 

להוראות   .1 ביחס  תיקונים  ו/או  שינויים  מכילה  זו  הודעה  המשתתפים.  לשאלות  תשובות  מצ"ב 

 מסמכי המכרז. 

 

לגרו .2 זה  בהודעה  באמור  אין  כי  מובהר,  ובתשובות.  בשאלות  היטב  לעיין  נדרשים  ע  המציעים 

 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.  

 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד   .3

 עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם. 

 

  אשר מפורסמת באתר התאגיד הינה הגרסא המעודכנת למסמכי המכרז והמענה לשאלות   8גרסא   .4

 הינו בהתאם לגרסא זו.

 
 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.  .5

 

 .12:00עד השעה  12.202002.  כאמור במסמכי המכרז המועד האחרון להגשת הצעות הינו .6

 
 . _12:00_ _בשעה __6.12.21__ביום פתיחת מעטפות תתקיים  .7

 

בתו .8 המציע  של  החתימה  מורשי  ע"י  חתום  כשהוא  המכרז  למסמכי  זה  מסמך  לצרף  ספת  יש 

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

במסמכי   .9 האמור  על  גוברות  והוראותיו  המכרז  במסמכי  האמור  את  מתקנות  זה  מסמך  הוראות 

המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו  

ג זה  לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז  צוינו במסמך  ם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

 במפורש.  

                                              
 כבוד רב, ב       

 כמיל פרג', מנכ"ל          

 תאגיד המים והביוב אלעין בע"מ
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 תשובה שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

המכרז הינו מכרז  לאספקת מערכת מידע גביה  8.3 5  .1

ופיננסית .לפיכך  על המציעים לעמוד בתנאי הסף גם 

ביחס למערכת הפיננסית .יש  לכלול  את הרכיב הפיננסי 

בתנאי הסף וכן בהתאמה בכל המכרז ,לרבות ברכיבי 

  .הניקוד והניסיון המקצועי

 ללא שינוי 

  2עמוד    .2

+ 

   6עמוד 

 5סעיף 

 8.5סעיף 

נבקש לעדכן את שעות מתן שירותי תמיכה  לימים א-ה  

  .בין השעות 08:00-16:30

   הבקשה מתקבלת 

3.  9 13.6.21.

8 

שהוגשו במכרזים   CISOנבקש אשר הצגת אישור 

 קודמים אחרים 

 י"ניתן להגיש הצהרה חתומה ע

 בשנה  שניתנה  CISOמוסמך 

קודמים   מכרזים עבור האחרונה

המוצעות   למערכות בנוגע דומים

ובלבד שנחתמה לא לפני  

02.12.2020 

היות ומדובר  במכרז לאספקת מערכת גביה ופיננסית , 13.6.23 9  .4

  יש להציג  גם הסבות שבוצעו מהמערכת הפיננסית

 ללא שינוי 

  Aטבלה  17  .5

 1לפרק 

נבקשכם לבטל את הדרישה לצירוף מספרי טלפון  

 ניידים של אנשי הקשר 

 הפנייה מתקבלת. 

ניתן להסתפק במספר הטלפון  

 הקווי של הגורם הרלוונטי.

ניהול אוכלוסין לרבות עיבוד ועדכון נתונים תקופתי- "   19 33  .6

מת"מ או שו"ע . "נא אשרו כי הכוונה ליכולות 

המערכת לבצע  את הקליטה ,ולשירות טעינת הנתונים 

או   ) ע"י המציע ,וכי הנתונים  עצמם יסופקו ע "י התאגיד 

ע"י טעינת  קובץ  ממערכת ממד ,או ע"י אספקת 

הנתונים דרך המציע ,אך  עלות הנתונים תושת על 

 (  התאגיד לפי ביצוע  בפועל

 מקובל   

ינם  א המחירים הנקובים בסעיף אינם ריאליים ו 58.5 56  .7

 משקפים את מחיר השוק. נבקשכם לעדכן כך: 

₪   ₪2 יש לקבוע   1.75טרנזקציית תשלום במקום  •

 לפחות. 

שירות זה אינו   –תשלום באמצעות מענה אנושי  •

מסופק באמצעות המציעים במכרז אלא באמצעות  

 כך יש לגרוע רכיב זה מתכולת הסעיף צד ג' ולפי

לגבי טרנזקציות תשלום  

 באינטרנט הסכום ללא שינוי.

מקבלים את גריעת התשלום 

 באמצעות מענה אנושי ממהמכרז. 
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 תשובה שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

8.  64  +

65   

  1.5סעיף 

 2.1סעיף 

נבקש לגרוע את יום שישי וערבי חג היות ואינם  

 מוגדרים כימי עבודה בתאגיד

 מקובל   

ם המוגדר למענה הינו נמוך באופן חריג  מחיר המינימו    91  .9

ביחס למחירי השוק וכן בשל דרישות רחבות  

המפורטות במכרז, נבקשכם לשקול העלאת מחיר  

וכן בהתאמה    22,000למחיר   18,000המינימום מ  

  להעלות את מחיר המקסימום

 ללא שינוי 

:  1פרק  20  .10

 נספח ג' 

י  לא מצוין כ  23-27סעיפים  11בסעיף הערבות בעמוד  
הערבות צמודה למדד, לעומת זאת, בנוסח הערבות  

 "פסקה ראשונה רשום "בתוספת הפרשי הצמדה למדד..

ובפסקה השנייה רשום "בתוספת הפרשי הצמדה מיד  
עם דרישתכם הראשונה" אנא הבהרתכם האם נדרשת  

 הצמדה למדד? 

 

במידה וכן, נבקש לדעת לאיזו חודש נדרשת ההצמדה  
 ערבות את המילים: וכן נבקש להוסיף לנוסח ה 

"סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי  

שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  

"המדד"(   –לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן 

בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות  

זו יהא מדד חודש __________  שהתפרסם בתאריך  

לקבל נוסח ערבות  חלופין  או ל___________"  , 

 מעודכן. 

 נדרשת הצמדה למדד. 

  2021ההצמדה מדד חודש דצמבר  

לחודש ינואר  15-שיתפרסם ב

 או בסמוך לכך.  2022

רצוף בזה נוסח ערבות מתוקן, יש  

לצרף למסמכי ההגשה במכרז את 

 נוסח הערבות המצורף. 

 

מועד    .11

 הגשה 

ו  נוכח מורכבות המענה למכרז ועל מנת לאפשר לנ  כללי 

להגיש הצעתנו באופן מלא ואיכותי על פי דרישות  

המכרז נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת המכרז  

 ימי עבודה לפחות.   10ב

   ללא שינוי 

-ו  13.1 8-ו 7  .12

13.6.11 

מקור +  אנא אישורכם כי המכרז יוגש בשני עותקים: 

 .דיסק און קי

 מקובל 

עותקי מקור   2  -האם יש להגיש את הצעת המחיר ב 13.6.11 8  .13
 בתוך מסמכי המכרז? 

 או במעטפה נפרדת? הסעיף אינו ברור. 

יש להגיש עותק מקור בחוברת 

 המקור והעתק ע"ג הדיסק און קי 

אופן   כללי   .14

 הגשה 

נבקש כי המכרז ינוהל באופן דו שלבי, משמע הצעת  

המחיר תוגש במעטפה נפרדת ותפתח רק לאחר שלב  

 בחינת האיכות להצעות וניקודו. 

 ינוי ללא ש

 ללא שינוי נבקש לבטל את מחיר המינימום שנקבע ולאפשר הגשת  חלק ג':  הצעת    .15
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 תשובה שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

הצעת   מחיר 

 מחיר 

 מחיר פתוח עד תקרת מחיר המקסימום שנקבע. 

הצעת    .16

 מחיר 

חלק ג':  

הצעת  

 מחיר 

המחירים אשר נקבעו בהצעת המחיר אינם משקפים  

את דרישות המערכות הנכללות במכרז. לאור זאת  

ת מחירי המינימום והמקסימום לכאלו  נבקש להעלות א

 המשקפים את מחירי השוק. 

 10ראו התייחסות לשאלה מס  

תנאי סף   5  .17

8.3 

נבקש לדעת באילו מן הנספחים יש להוכיח את תנאי  
 ?  1או נספח ב' לפרק   1לפרק  A: טבלה  8.3סף 

נבקש לדעת   8.3היא העונה לתנאי סף   Aככל וטבלה 

 '?  מדוע נדרש למלא גם את נספח ב

  8.3את העמידה בתנאי הסף סעיף 

לפרק    Aיש להוכיח על ידי הטבלה 

1. 

נבקש להסיר את הדרישה לצרף העתק נאמן למקור של   13.6.12 8  .18

אישור השיווק מאת יצרן התוכנה ולאפשר הגשה של  

 המסמך הנדרש סרוק כפי שיתקבל מהיצרן. 

 הפנייה מתקבלת 

הצהרת   46  .19

CISO 

מתוך הארגון   CISOם ע"י יוחת   CISOנבקש כי אישור 
 בעת ההגשה,  

מוסמך   י"ע  חתומה הצהרה או לחלופין לאפשר להגיש

CISO קודמים   מכרזים עבור האחרונה בשנה שניתנה

המוצעות או לחלופין יוגש רק   למערכות בנוגע דומים

 ע"י הזוכה לאחר זכייה.  

 3ראו התייחסות לשאלה מס  

  Aטבלה  17  .20

 1לפרק 

נבקש אישורכם לצרף טלפון של הגזבר בלבד ולהסיר  

את הדרישה לטלפונים של: מנכ"ל, חשב התאגיד, מנהל  

גביה בתאגיד, מנהל חשבונות ראשי בתאגיד ומנהל  

 קשרי לקוחות בתאגיד. נודה להתחשבותכם.

בתאגידי מים וביוב לא מוגדר 

 בדרך כלל תפקיד גזבר. 

לפנייתכם ניתן להסתפק במספרי  

ל מנכ"ל וחשב או מנהל  טלפון ש

 כספים 

נבקש אישורכם לרשום בטבלה את מס' הטלפון   נספח ב'  19  .21

 המשרדי של איש הקשר. 

 5ראו התייחסות לשאלה 

נא אישורכם כי במקום סריקה נפרדת של כל מסמך   13.1 7  .22

עם לינקים    PDFומסמך תתאפשר הגשה של קובץ 

 ה. מוטמעים בתוכן עניינים לכל אחד מהמסמכים במענ

 הפניה מתקבלת 

נבקש כי המונח "מחזור עסקים" יוחלף ל"מחזור   8.6 6  .23

 כספי", נתון אותו רו"ח יכולים  לאשר. 

 הבקשה מתקבלת 

נבקש לוודא כי ניתן להגיש הצעה ע"י המסמכים   13.3 7  .24

המפורסמים באתר התאגיד וכי לא נדרש להגיע פיזית  

 לקבלת מסמכים. 

 מקובל  
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 תשובה שאלה   סעיף  עמוד מס"ד

בדצמבר יום שני   6פתיחת הצעות   עד פתיחת מעטפות. נבקש לקבל את מו  35 13  .25

 12:00שעה 

דרישת תשלום בגין מימוש זכות העיון הקבועה בדין   50 14  .26

הינה חריגה מהמקובל ובנוסף הסכום אינו תואם את  

העלויות. לאור כך, נבקש כי הסעיף ימחק או שהספק  

 ישא בעלות דפי הצילום בלבד.

 ללא שינוי  

 עמודות  17  .27
6-10 

נבקש אישורכם לצרף טלפון של גזבר התאגיד בלבד  

ולהסיר את הדרישה לציון מספרי הטלפון של כל בעלי  

 . 6-10התפקידים המפורטים בעמודות 

 20ראה תשובתנו לשאלה מספר 

לאור העובדה שחברתנו לא נדרשת לבצע הסבה, נבקש    18  .28

 לוודא כי אינה נדרשת למלא את הטבלה. 

 ללא שינוי 

 10ראה תשובתנו לשאלה מספר  נבקש הבהרתכם, לאופן ההצמדה למדד.  3שורה  20  .29

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין   3שורה  22  .30

 בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. 

 ללא שינוי  

נבקש לוודא כי חברתנו, שאינה נדרשת להסבה, תקבל   4 27  .31

 . את מלוא הניקוד ללא צורך בהצגת פרוייקטי הסבות

 ת הפנייה נדחי

, הספק נדרש להציג פתרון  25בעמ'  3בהתאם לסעיף   28  .32
 למע' דמי הקמה. 

 נבקש כי בטופס ניקוד המצגת ינתן ציון גם למערכת זו.

 ללא שינוי 

לאור העובדה שחברתנו לא נדרשת לבצע הסבה, נבקש    30  .33

 לוודא כי אינה נדרשת למלא את הטבלה. 

 ללא שינוי 

 י, כמקובל, ינתן תשלום נוסף עבור: נבקש לוודא כ 5 33  .34

 ₪ לטרנזקציה  2.5 -טרנזקציות עיקולי בנקים  -

 ₪ לעיקול  72 –עיקולי רכב  -

 ₪ לשאילתה  15 –שאילתות עיקול  -

 יה מתקבלת הפנ

 הפנייה מתקבלת  נבקש כי עבור אביזרי הקצה ינתן תשלום נפרד.  11 34  .35

פעול  לניהול ת CRM  -נבקש הבהרתכם לדרישה ל ג' 34  .36

  CRMתחזוקתי. להבנתנו, הספק נדרש לספק פתרון 

 לניהול פניות לקוחות. 

 . ללא שינוי

לספק   CRMמובהר כי על מערכת 

מענה לפניות התושבים גם באשר 

לניהול תפעול תחזוקתי לרבות 

מעקב ובקרה אחר ביצוע מענה  

 ופתרון לפנייה וכדומה. 
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סכום שרירותי של עשרות  אחוזים מהתמורה   34 52  .37

החודשית ללא קשר להיקף הנזק אינו סביר ואינו תואם  

את התמורה שמקבל הספק. לפיכך נבקש כי לתאגיד  

יקבע סכום פיצוי הולם בהתאם לנזקים אשר יגרמו  

 לתאגיד. 

 ללא שינוי 

  5-10%נבקש כי גובה ערבות הביצוע תהיה בטווח שבין  114 61  .38

 מהיקף ההתקשרות. 

 ללא שינוי 

יף חדש בו התחייבויות הספק יסופקו  נבקש להוסיף סע  62  .39
בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות מכול סוג  

 שאינה קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין. 
בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון סגר אשר יש בהם  

להביא לכדי פגיעה במתן השירותים שאינם באחריות  

הספק, לא ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה  

חילוט   ית שיש עמה ביטול והפסקת ההתקשרות,יסוד

 ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול סוג. 

 ללא שינוי  

 ללא שינוי  נבקש כי עבור מודול דמי הקמה תנתן תמורה נוספת.  ו'  75  .40

לאור תכולת המכרז הרחבה, נבקש להעלות את מחירי    91  .41

 . 20%המינימום והמקסימום בלפחות 

 10לשאלה ראו התייחסות 
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                                        שם החברה + חותמת      ________________ שם המאשר ותפקידו  _______________

 _____________ @טלפון: _________   פקס : _________ דוא"ל: ____________חתימת המאשר ________  
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 נוסח מעודכן

 : נספח ג' 1פרק 

 מכרז  נוסח ערבות  

 לכבוד 

 מפעלי מים וביוב בע"מ – אלעין 

 א.נ., 

 כתב ערבות מס'__________ הנדון:  .1

 

פי בקשת  כל )לה___________    על  לסילוק  כלפיכם  ערבים בזה  אנו  ל  לן: "המשתתפים"(  עד  ך של  ססכום 

מהצמדת הסך הנ"ל למדד   ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים חמישים אלף  במילים: )  ש"ח 50,000

מתן רישיון  ל  10/מ2021השתתפותם במכרז פומבי    כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם

ו תחזוקה  ב שימוש,  ופיננסית    תוכנותתמיכה  חוזה אלעין  עבור  גביה  ותנאי  המכרז,  תנאי  מילוי    ולהבטחת 

 ההתקשרות. 

לכם לשלם  מתחייבים  מיד    אנו  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  דרישתכם    עםכל 

אלעין    ראשונה בכתב שתגיע אלינוה דירקטוריון  יו"ר  ו/או  ו/או חשב  ע"י מנכ"ל  מבלי להטיל  וזאת  ,  חתומה 

דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  מאת    עליכם  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך 

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד    המשתתפים בתביעה

   בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  למשתתפים 

יהיה צמוד למדד המחירים   ידי הלשכה המרכזית  סכום הערבות  לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על 

)להלן   ולמחקר כלכלי  זו יהא    –לסטטיסטיקה  "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות 

 או בסמוך לכך.  2022בינואר   15שהתפרסם בתאריך   2021דצמבר מדד חודש 

שכל אחת מהן    מספר דרישות.בהנ"ל בפעם אחת או  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום  

 הכולל הנ"ל.  מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 ועד בכלל.   ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 תענה.  לא _________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  ________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. 
 בכבוד רב,     

 
 בנק _________ 

 

        

 


