
 

 

 2021, נובמבר 25

 לכבוד 
 10/מ 2021משתתפי מכרז 

 תוכנת גביה ופיננסית 
 
 הבהרות   3 הודעה מס'

 
 

. הודעה  2הבהרות מס'  שבטעות לא ניתן עליהן מענה במסמך    מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים .1

 זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז.

 

בשאלות  .2 היטב  לעיין  נדרשים  ב   המציעים  באמור  אין  כי  מובהר,  לגרוובתשובות.  זה  ע  הודעה 

 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. 

 

  המכרז והמענה לשאלות ינה הגרסא המעודכנת למסמכי  אשר מפורסמת באתר התאגיד ה  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

 

ה .8 למסמכי  זה  מסמך  לצרף  מורשיש  ע"י  חתום  כשהוא  בתומכרז  המציע  של  החתימה  ספת  י 

 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

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

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

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

1.  24-  

29 

ים נספח

 '+ח'ז

נספחים ז' ו ח' )אמות מידה   1מעמיק בפרק מעיון 

לבחירת ההצעה הזוכה( עולה כי מתבקש תיקון התנאים  

 שכעת מעניקים בפועל העדפה למציע / ספק אחד בלבד. 

ממשק משתמש אחיד ל שתי התוכנות   7כך למשל, סעיף 

, ניהול דמי   CRMכשבפועל נדרשות מערכות נוספות כמו 

 פרויקטים, ... הקמה , ניהול 

 

נבקש  לתקן את טבלת התכונות הנדרשות המפורטת   

כוללת התכונות והדרישות   בנספח ח' שכעת אינה  

מהמודולים המרכזיים הנכללים במכרז אין התאמה מלאה   

 , למפורט בנספח ח'.   25עמ'  3בין  המפורט בסעיף 

 

איכות   טבלת ניקוד האיכות אינה מאפשרת מתן ציון 

 רון הכולל.  שקל המודול" בפתהתואם את "מ

כלומר, המצב כעת עלול להביא לניקוד גבוה למודולים /  

רכיבים כלליים מידי בפתרון, בעוד למודולים חשובים  

עלול להביא לניקוד נמוך יחסית למשקלם היחסי בפתרון  

 הכולל כאמור.  

 לדוגמה : 

המהווה את אחת ממערכות הליבה ובעלת   מערכת גביה 

 ון  י של תכולת הפתרהמשקל המשמעות

 סעיפים .  27סעיפים מתוך   6נדרש להציג  

בלבד )מס"ד    1מערכת פיננסית כנ"ל נדרש  רק סעיף 

 (. המצב כעת מעניק העדפה ברורה לספק אחד בלבד. 17

 

  10 –)גרוע(   1ציון  –בהתייחס למתן הערכה מקצועית  

)מצויין( הינם ציונים סוביקטיביים, מאפשרים לעורך  

 די בשיקול דעת,  חב תמרון רחב מי המכרז מר

המעקר מתוכן את מטרתו של מכרז ציבורי ובהכרח נותן  

 העדפה לספק מסוים . 

 

 נבקשכם לשנות הטבלה   

בהתאם   להוסיף סעיפי איכות משמעותיים ואוביקטיביים  

 למשמעות ולמשקל הסגולי של כל מערכת . 

 

ים  כמו נסיון בפרויקט –להוסיף סעיפי איכות אוביקטיביים 

 מערכות הנוכחיות בתאגיד. ו/או הסבות מ

של פערים משמעותיים בציוני   מתן התייחסות למניעה

 

 

אין העדפה למציע / ספק אחד. 
 נותר ללא שינוי. הסעיף  

 

נוי, לא נדרשת התאמה בין  ללא שי 

,    25עמ'   3המפורט בסעיף 

 . למפורט בנספח ח' 

 

ג שינתן על ידי  . הדרו ללא שינוי 

הצוות המקצועי של התאגיד הינו  

לגבי כלל המערכות ולא לפי  

 מודולים. 

 

 

 

 

 

 

 

לעורך המכרז אין כל שיקול דעת. 
שיקול הדעת מסור בידי הצוות  
המקצועי של התאגיד. צוות זה 

של התאגיד ינקד את הפתרונות  
לתאגיד ולעורך המוצעים. אין  

 המכרז כל העדפה לספק מסויים.  

 

 

 . אין שינוי בסעיפים

 

 . אין שינוי בסעיפים
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 האיכות . 

   5בדומה לאופן הניקוד לסעיף   

 

נבקש לתקן שהציון יוענק בהתאם   5בהתייחס  לסעיף 

 לנסיון הספק . 

 

 

 . אין שינוי בסעיפים

2.  10  ,

57-60 

 19סעיף 

 

 

סעיף  

76.2 

 

 

 

 77סעיף 

 

 

 

 

 

   78סעיף 

 

 

 

 

   79 סעיף 

 

 

 82סעיף 

 

 

המילים "ומאשר בזאת כי קיבל   נבקש למחוק את 

ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים  

 הנדרשים והמפורטים באישור ביטוחי הספק" 

 

נבקש להוסיף את המילים "על אף האמור לעיל, אי  

המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה  

ימים ממועד בקשת אלעין מאת   10יסודית, אלא אם חלפו 

 תב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור." כהספק ב

 

 

המילים "בין היתר, את חבות הספק   נבקש למחוק את 

שנה, לרבות כלפי" ובמקומם  בגין וכלפי קבלנים וקבלני מ 

 תתווסף המילה "את" 

 המילים "עובדיה ו/או מנהליה"  נבקש למחוק את 

לאחר המילה "בגין" יתווספו המילים "אחריותה של אלעין  

 "  -ל  

 ק המילה "כל" תמח

 

המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על   נבקש למחוק את 

פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה  

 ה"ז

שנים נוספות לאחר   3ובמקומן יתווספו המילים "למשך 

 תום תקופת חוזה זה" 

 

לאחר המילים "ביטוחי הרכוש של הספק" יתווספו  

 המילים "בקשר עם חוזה זה" 

 

  80המילים "למרות האמור בסעיף  למחוק את  נבקש  

לעיל מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח חבות  

 ( 2מעבידים כאמור בסעיף )

 לכל הסעיפים  נוי י ללא ש
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 83סעיף 

 

 

   84סעיף 

 

 

סעיף  

84.1.2 

 

 

 

 86סעיף 

 

 

שור עריכת ביטוח , במלואו או בחלקו, אולם הפטור  לאי 

להלן יחול כאילו נערך הביטוח    89כאמור בסעיף 

 במלואו." 

 

 המילה "רשלני"  נבקש למחוק את 

"מצד הספק" יתווספו המילים "שמקורם  לאחר המילים 

 באחריותו המקצועית" 

 

המילה "מתחייב" ובמקומה תתווסף   נבקש למחוק את 

 המילה "רשאי" 

 

 

המילים "לשפות את אלעין" יתווספו המילים "בגין   לאחר 

 אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק" 

 

 

" ובמקומה תתווסף המילה  60המילה " נבקש למחוק את 

"30 " 

 90סעיף    .3

 

המילים "וכל תשלום אחר שיידרש על  את  נבקש למחוק 

 ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד" 

המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על  את  נבקש למחוק 

פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה  

 זה" ובמקומן יתווספו המילים 

 החוזה". שנים נוספות לאחר תום תקופת  3"למשך 

 ללא שנוי 

 91סעיף    .4

 

 ללא שנוי  המילה "מיד"  נבקש למחוק 

 94סעיף    .5

 

ממועד תום"  ימים   7המילים "לא יאוחר מ נבקש למחוק 

 ותתווסף המילה "בתום" 

 ללא שנוי 

 99סעיף    .6

 

 ללא שנוי  נבקש למחוק 

 ללא שנוי  המילים "ו/או פוליסות הביטוח"  נבקש למחוק סעיף     .7
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100 

סעיף     .8

101 

המילה "ולפוליסות וזכותה לבדוק את   נבקש למחוק 

 הפוליסות" 

 המילה "והפוליסות"  נבקש למחוק 

 ללא שנוי 

סעיף     .9

102 

" ובמקומן יתווספו  14המילים "לפחות  מחוק נבקש ל

 " 30המילים "לפחות 

"כל פיגור בתשלום כאמור לעיל יישא ריבית בשיעור כפי  

באות העת בבנק בגין חריגות בלתי     שתהיה מקובלת

   –מאושרות בחשבונות דביטוריים". 

 ללא שנוי 

10.    

106 

לאחר המילים "הפרה יסודית של ההסכם" יתווספו  

אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת  המילים " על  

הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

ימים ממועד בקשת אלעין מאת הספק בכתב,   10

 להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור" 

 ללא שנוי 

 יימחקו המילים "ומי מטעמו"   –מבקש האישור   21  .11

 

 329, 322,   318יימחקו הקודים :  –ביטוח צד ג' 

 

,  304,   302יימחקו הקודים:  –ביטוח אחריות מקצועית 

307  ,318   ,322  . 

חודשים" ובמקומן   12, יימחקו המילים " 332לעניין קוד 

 חודשים"  6יצוין "

 

 083, 0186יימחקו קודים   –פירוט השירותים 

 

" ובמקומה  60תמחק המילה " –ביטול/שינוי הפוליסה 

 " 30תתווסף המילה "

 

 ללא שנוי 

 

 Amira@ elain.org.ilו    alasoniacpa@gmail.comלכתובת      א להחזיר המסמך חתום כמפורט מטהנ

 ______________ מכרז   – 3הנני מאשר קבלת מסמך ההודעה מס' 

                                        שם החברה + חותמת      ________________ שם המאשר ותפקידו  _______________

 _____________ @טלפון: _________   פקס : _________ דוא"ל: ____________ת המאשר ________  חתימ
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