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 22/12/2021:ךתארי         

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 /אתר המועצהבאמצעות דוא"ל

 

 ,שלום רב

 לאספקה ולתחזוקה של מערכות טלפוניה 50/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 

עדכונים במסמכי המכרז, מועד פתיחת תיבת תשובה לשאלות הבהרה,  – 4הודעת המועצה מס' 

 המכרזים

 

 תקבלו במסגרת המכרז:אלות הבהרה שהלהלן התייחסות המועצה לש

  :1קובץ שאלות 

המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה

( 2נספח א')  14 1

לוחות 

זמנים 

להקמת 

 המערכות 

נבקש להבהיר שמועד האספקה  5סעיף 

יתאפשר רק וכאשר הציוד נמצא 

בכל מקרה של עיכוב ע"י  –ברשותנו 

נוכל להתחייב  גורם שלא בשליטתנו לא

 לזמן ההגשה שצוין 

 מקובל

 מסמך ב'  23 2

הצעת 

 המציע 

הצעת 

 המחיר

 

יהיה קו טלפון אנלוגי אחד  נבקש לקבל כמויות לשלוחות אנלוגיות 

למרכז הפעלה בחירום, קו 

לחצני מצוקה ברווחה ובחינוך 

וברווחה ישן, קווים של 

 12סה"כ  –מערכות כביו אש 

 קווים

 מסמך ב'  23 3

צעת ה

 המציע 

הצעת 

 המחיר

 

נבקש לקבל כמויות לטלפונים  

 אנלוגיים 

מלבד מכרז ההפעלה בחירום 

לא יהיו טלפונים אנלוגיים 

 מחוברים למרכזיה 

 מסמך ב'  23 4

הצעת 

 המציע

הפתרון המתבקש למרכז שהוגש הוא  1+2סעיף 

פתרון מקומי נבקש להוסיף טבלת 

דחיית בקשה זו - הגשה לפתרון מקומי 

ויה למנוע מחברתנו להגיש הצעה עש

 למכרז

טעות סופר מועצה מבקשת 

 בלבד פתרון של מערכת בענן

 מסמך ב'  23 5

הצעת 

 המציע

ההצעה 

כוללת גיבוי 

המערכת 

באתר של 

 הספק"

נבקש להבהיר בפתרון מקומי הגיבוי 

ניתן למקמו באזור  –יהיה באתר לקוח 

גיאוגרפי אחר או באתר המרכזייה 

  הראשי 

 

 ה נדחית מדובר עלהבקש

 פתרון של מערכת בענן בלבד
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המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלבנטיים

 –מסמך ג'   28 7

 הסכם 

נבקש להבהיר שסעיף זה יבוטל  2.5סעיף 

דחיית במקרה של מרכזייה מקומית 

בקשה זו עשויה למנוע מחברתנו 

 להגיש הצעה למכרז

מועצה מבקשת פתרון של 

המציע יגיש הצע  מערכת בענן

 בלבדפתרון בענן ל

 –מסמך ג'  28 8

 הסכם 

נבקש להבהיר שביטול ההסכם כפוף  2.7סעיף 

לכך שהספק לא תיקן את ההפרה תוך 

ימים מקבלת התראה בכתב  7

 מהמזמין.

יתוקן ונוסחו יהיה  2.7סעיף 

 כדלקמן:

מבלי לפגוע בכלליות האמור "

לעיל המועצה תהיה רשאית 

בהודעה של  לבטל את ההסכם

 בכל אחד ימים מראש, 7

 :"מהמקרים הבאים

 –מסמך ג'  28 9

 הסכם 

נבקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי  2.7סעיף 

להפרות הנובעות ממעשה או מחדל של 

המזמין, צד שלישי שאינו בשליטת 

 הספק, או כוח עליון.

האמירה אינה רלוונטית 

 ולכן בקשה נדחית. 2.7לסעיף 

 –מסמך ג'  29 10

 הסכם 

נבקש להבהיר ששיתוף פעולה כאמור  3.8סעיף 

יה בתנאי שהדבר לא ידרוש מהספק יה

הקדשת משאבים ושעות עבודה רבות. 

ככל שיידרש מהספק להקצות שעות 

עבודה רבות לצרכי ספקים או מערכות 

של המועצה, יהיה על המועצה לרכוש 

 בנק שעות.

 אין שנוי בסעיף

 –מסמך ג'  29 11

 הסכם 

הספק אינו יודע אילו חוקים ורגולציה  4.3סעיף  

המזמין או עשויים לחול עליו חלים על 

בעתיד. ככל שהמזמין יזדקק לשינויים 

או רכיבים נוספים על מנת לעמוד 

בדרישות חוקיות או רגולטוריות 

החלות עליו, ושאינן מוגדרות במכרז 

 זה, יהיה הדבר כפוף לתשלום נוסף.

 לא מקובל.

 נוסח הסעיף ללא שינוי.
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המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלבנטיים

 –מסמך ג'  30 12

 הסכם 

בהיר ששיפוי המזמין, מכל נבקש לה 7.4סעיף 

 עילה, כפוף לתנאים הבאים:

המזמין יודיע לספק בהקדם  .1

האפשרי ויאפשר לו להתגונן מפני 

 התביעה.

ניהול התביעה יימסר לידי הספק,  .2

והמזמין יסייע באופן סביר, על 

 חשבון הספק.

שיפוי כפוף לפסק דין שלא עוכב  .3

ביצועו, או הסכם פשרה שקיבל 

 את אישור הספק.

ית בקשה זו עשויה למנוע מהחברה דחי

 הגשת הצעה

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  30 13

 הסכם 

נבקש למחוק "נזקי סייבר". הספק  8.3סעיף 

אינו אחראי על אבטחת מערכות 

ורשתות המועצה, ואינו אחראי לנזק 

 העשוי להיגרם כתוצאה מכך. 

דחיית בקשה זו עשויה למנוע מהחברה 

 הגשת הצעה

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  30 14

 הסכם 

נבקש להבהיר שהספק לא יהיה  9.1סעיף 

אחראי לנזקים שהאחריות בגינם אינה 

 מוטלת עליו מכוח הדין.

דחיית בקשה זו עשויה למנוע מהחברה 

 הגשת הצעה

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'   30 15

 הסכם 

נבקש להבהיר שפתרון מקומי מבטל  5.2סעיף 

דובר התייחסות סעיף זה כיון שמ

ראו  –בעסקה חד פעמית/תשלומים 

   2שאלת הבהרה מס' 

 אין שנוי בסעיף

 –מסמך ג'   30 16

 הסכם 

נבקש להבהיר שבפתרון ענן סעיף זה  5.2סעיף 

הצעת  23יחול על החלק הנמצא בעמוד 

ציוד  2ואילו סעיף  1.1מחיר סעיף 

 יתומחר בתשלום חד"פ.

עלות המכרזיה הינו עלות 

( בענןהפתרון חודשית )

והעלות של הציוד שהמועצה 

  תרכוש הינו עלות חד פעמי.
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המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלבנטיים

 –מסמך ג'  30 17

 הסכם 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק  9.1סעיף 

לנזקים ישירים תהיה מוגבלת לסכום 

השווה לסך התמורה ששולמה לספק 

החודשים שקדמו לאירוע  12במהלך 

 הנזק.

דחיית בקשה זו עשויה למנוע מהחברה 

 הגשת הצעה

 בקשה נדחית.ה

 –מסמך ג'  30 18

 הסכם 

נבקש להבהיר כי הספק לא יישא  9.1סעיף 

באחריות לנזקים עקיפים, נלווים או 

 תוצאתיים.

דחיית בקשה זו עשויה למנוע מהחברה 

 הגשת הצעה

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  31 19

 הסכם 

נבקש להבהיר, כי על אף האמור בכל  9.5סעיף 

זוז יהיה רק מקום אחר בהסכם זה, קי

כנגד סכומים אותם חייב הספק 

למזמין במסגרת התקשרות זו, ובכפוף 

 למתן הודעה בכתב מראש.

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  34 20

 הסכם 

 בקשה נדחית. נבקש לתקן "כל ההוצאות הסבירות". 11.1סעיף 

 –מסמך ג'  34 21

 הסכם 

נבקש להבהיר שחילוט הערבות יהיה  11.2סעיף 

הפרה יסודית, שלא תוקנה  במקרה של

ימים מקבלת התראה בכתב  7תוך 

 מהמזמין.

 יבוא: 20.2בסוף סעיף 

ימים מראש  7"בהודעה של 

 ובכתב"

 –מסמך ג'  34 22

 הסכם 

נבקש למחוק את המלים "מכל סיבה  13.2סעיף 

 שהיא".

 לא מקובל.

 –מסמך ג'  35 23

 הסכם 

נבקש להבהיר שהספק יהיה רשאי  18.1סעיף  

סב הסכם זה או חלק ממנו, לחברה לה

אם או חברה הנשלטת על ידי חברה 

אם, וזאת במסגרת העברת כלל או 

חלק משמעותי מפעילותו לחברה 

כאמור, ובלבד שזכויות המזמין לא 

 .תיפגענה

בקשה נדחית. הסבת ההסכם 

הינה באישור מועצה כאמור 

 בסעיף.
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המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלבנטיים

 –מסמך ד'   40   24

המפרט 

 הטכני

שלוחות,  200י במועצה יש מצוין כ 1סעיף 

 IPבכתב הכמויות יש תמחור לטלפוני 

בלבד ללא התייחסות ליתרת 

 השלוחות.

נבקש לקבל סוג השלוחות ומיקום 

 התמחור שלהם בטבלת העלויות

לפי תחזית המועצה לא 

שלוחות  200-תותקנה יותר מ

מועד התקנת המכרזיה ב

 130-צפויה כמות של כ

 שלוחות 

 –מסמך ד'  41 25

מפרט ה

 הטכני

בכתב הכמויות אין התייחסות  2סעיף 

לתמחור מוקד טלפוני וכמות 

 המוקדנים.

עם זאת במענה נדרש לתת התייחסות 

 נבקש לקבל הבהרה  –לנושא. 

 2-מאויש בהפניות מוקד 

הינו מוקדן  , שלוחת מוקדים

 שלוחה רגילה

 –מסמך ד'   41 26

המפרט 

 הטכני

מערכות 

טלפוניה 

 2סעיף 

ק לניהול מוקד , האם נדרש רשום ממש

 לספק מערכת מוקד ?

נדרש לספק ממשק ללא תכנת 

 מוקד

 –מסמך ד'   41 27

המפרט 

 הטכני

תמיכה 

 SIPב

TRUNK 

 2סעיף 

האם נדרש לספק מפ"א נבקש לדעת 

 בפתרון

לספק יהיה יכולת לספק מפ"א 

תוכל להזמין קווים המועצה 

  מהיכן שתחליט

28 51  

 

 –מסמך ד' 

המפרט 

 יהטכנ

אתרים 

 רחוקים

 2.5.2סעיף 

אתרים  16-קיימים כ לקבל פרטים על אתרים רחוקים נבקש

ראה רשימת  מרוחקים

שלוחות ואתרים בסוף מסמך 

 זה

 –מסמך ד'  52 29

המפרט 

 הטכני

נבקש הקיים ,  PRIנדרש להתחבר ל 

היכן העלות החיבור בכתב לדעת 

 הכמויות

אחראית תהיה המועצה 

 קווים רכישת ל

 –מסמך ד'   51 30

המפרט 

 הטכני

הקיים   PRIצוין כי נדרש להתחבר ל  2.5סעיף 

במועצה, בפתרונות ענן מקובל 

שהחיבור לשיחות יהיה דרך מרכזית 

 הענן נבקש לקבל הבהרה לנקודה זאת.

 IPתומכי  PRIאין קווי 

במועצה והמועצה תחליף את 

להתאימם קיימים כדי קווים 

 למרכזיה המחדשה

 –ד'  מסמך  51  31

המפרט 

 הטכני

אתרים רחוקים , אבקש לקבל פרטים  2.5.2סעיף 

 על אתרים רחוקים 

ראה רשימת שלוחות ואתרים 

 בסוף מסמך זה
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המסמך/  עמוד #
 נספח

פרק וסעיף 
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה רלבנטיים

מסמך ד  53 32

 – 1נספח 

הסכם רמת 

 שירות

נבקש להבהיר שלא ניתן להתחייב  9סעיף 

לפתור תקלה תוך זמנים מוגדרים 

מראש. ניתן להתחייב להתחיל טיפול 

וך זמנים מוגדרים, והמשך בתקלה ת

 טיפול רציף בתקלה עד לפתרונה. 

הטיפול בתקלה יתחיל עם 

ל ופיפנית המועצה לספק והט

ל ופיבכל תקלה הניתנת לט

תוך הזמנים  יבוצעמרחוק 

 המוגדרים, 

תקלות התלויות בצד ג' הספק 

יודיע למועצה על זמני 

האספקה והמועצה תחליט אם 

 במועדי אספקהלהתחשב 

 

ראש לוחת בששתקלה יובהר 

חשב כתקלה תהמועצה 

 חמורה

במידה ונדרש לספק שירותי מפ"א    כללי 33

 -נבקש לקבל פירוט לכמות הדקות 

 נייחים/ניידים 

באחריות רכישת שרות מפ"א 

 המועצה

נא ציינו באיזה אופן נדרש לחבר את    כללי 34

 המועצה לפתרון הענן 

 ) אינטרנט או קו ישיר ( 

 ,אחריות המועצההחיבור/קו ב

את ל וספק יכלפתרון של הה

י תעבודה בשל ותאפשרה

  שיטותה

נבקש לקבל דחייה במועד הגשת    כללי 35

 המענה בשל לוחות הזמנים הקצרים

דחייה פורסמה במסגרת 

 הודעות המועצה הקודמות.

 

 :2קובץ שאלות מס' 

פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

-"הספק לבדו יהיה אחראי" -בשורה 8.1 ביטוח 31 1

 להוסיף, על פי דין...כלפי המועצה

 הבקשה נדחית.

להוסיף סעיף  ביטוח 31 2

8.5 

הוראות השיפוי ואו הפיצוי לעיל יהיו 

בהתאם לכך כי כל תביעה או דרישה 

תינתן לו האפשרות  תובא בפני הספק

 . להתגונן ופסק דין שלא עוכב ביצועו

 הבקשה נדחית.

להוסיף אחכ על -" האחריות הבלעדית" 9.1 ביטוח 31 3

 פי דין

 הבקשה נדחית.
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פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

ישחררו את הספק מהאחריות  לא" 9.1 ביטוח 31 4

להוסיף אחכ  -ל "המקצועית המלאה הנ

 על פי דין

 הבקשה נדחית.

על  -להוסיף אחכ  -הספק יהיה אחראי 9.2 ביטוח 32 5

 פי דין

 הבקשה נדחית.

על  -להוסיף אחכ  -הספק יהיה אחראי 9.3 ביטוח 32 6

 פי דין

 הבקשה נדחית.

להוסיף  -"לעיל כאמור הספק כאמור" 9.4 ביטוח 32 7

 למעט מי שגרם לנזק בזדון -אחכ 

 הבקשה נדחית.

והשיפוי והפיצוי  -להוסיף בסוף הסעיף 9.4 ביטוח 32 8

יהיו בהתאם לפסק דין שלא עוכב 

 ביצועו

 .הבקשה נדחית

בהתאם  -להוסיף בסוף הסעיף 10.2.1 ביטוח 32 9

להרחבות השיפוי כדלקמן ובאישור 

 הביטוח .

 מקובל.

 לצד גהביטוח   -מה שבאדום-להוסיף 10.2.9 ביטוח 33 10

 אחריות מיקצועית וחבות המוצר

 הבקשה נדחית.

אחריות - להוסיף.."הספק על פי דין".. 10.2.9 ביטוח 33 11

 ...ןהספק כגו

 שה נדחית.הבק

 הבקשה נדחית. יום 14למחוק  10.3 ביטוח 33 12

ייבהר כי  -להוסיף בסוף הסעיף  10.4 ביטוח 33 13

מהפוליסת יימחקו נתונים מסחריים 

 שאינם קשורים לשירותים .

יובהר כי ככל וידרשו 

פוליסות ע"י המועצה, 

ניתן יהיה למחוק מידע 

שאינו רלוונטי 

 להתקשרות עם המועצה.

 ינוי בנוסח המכרז.ללא ש

אחריות כלפי  ביטוח 38 14

 -צד שלישי

329 

ייבהר כי מבחינה סיכומית  -להוסיף 

האמור לא יחול על  329לגבי סעיף 

 הפריט על עבדו במישרין

 הבקשה נדחית.

אופן קבלת  25 15

החלטה ובחירת 

 הזוכה

האם לספק לכם שתי הצעות במכרז?  א כללי

ת ?כי מרכזייה בענן ומרכזייה מקומי

בשאר העמוד אתם מדברים על טלפוניה 

 בענן כגון משקל בניקוד

המציע יגיש הצעה אחת 

למרכזיה בענן המועצה 

לא מבקשת הצעה 

 להתקנה מקומית
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פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

תמיכה ושירותי  29 16

 כא

להחליף מאיזו סיב ? צריך להגדיר  4.7

מאילו סיבות ודברים מוגדרים ולא 

 כלליים .

המילים "דרישת 

 יוחלפו המועצה"

ב"דרישתה המנומקת של 

 המועצה"

יש צורך לקבל תשריט )מיפוי שלוחות   כללי  17

במבנים ואתרים מרוחקים( במידה 

 וקיימים

ראה רשימת שלוחות 

 ואתרים בסוף מסמך זה

המפרט הטכני  42 18

לאספקת מערכת 

מסמך  -טלפוניה

סעיף ב פרוט  -ד 

 הדרישות

ק מי מספ -שלוחות אנאלוגיות  - 4 ב. 2סעיף 

 אותם? האם מדובר בציוד קיים?

ציוד קיים מדובר ב

 במועצה

המפרט הטכני  42 19

לאספקת מערכת 

מסמך  -טלפוניה

סעיף ב פרוט  -ד 

 הדרישות

האם מדובר על חדרי ועידה יעודיים  - 7 ב. 2סעיף 

 או יכולת ועידה בטלפון עצמו?

 הפתרון של המציע יש בו

אין חדרי  יכולת ועידה

 ועידה ייעודיים

המפרט הטכני  42 20

לאספקת מערכת 

מסמך  -טלפוניה

סעיף ב פרוט  -ד 

 הדרישות

נרצה לקבל  – דרישה לא ברורה - 9 ב. 2סעיף 

מתי נדרש,  –איפיון שליחת ההודעות 

מנת שנבין את היישום  מה הצורך.על

 בפועל

מדובר בכלי ניהול למנהל 

המערכת שיוכל לשלוח 

הודעות למכשירים 

 בתחנות

רט טכני שרות מפ 43 21

 ניידים-טלפוניה 

 – windows phones-אין תמיכה ב - 1 1

כי הוא כבר לא רלוונטי , אין מוצר כזה 

 היום בשוק, למה הצורך ?

 הדרישה מבוטלת

מפרט טכני שרות  43 22

 ניידים-טלפוניה 

דרושה הבהרה במשפט ״מול כל  - 2

מפעילי התקשורת   מול תצורת ממשק

ה שהשלוחה הכוונ האם – השונים״

 ? הניידת תחייג לכל המפעילים בארץ

 חיובי

23 43 IVR 2 2 -  יש לשלוח פרטים מול איזה מאגר

המערכת שלנו תעבוד בכדי לשלוף או 

לזהות פרטי ת״ז, בנוסף לאיזה מערכת 

CRM יש להתממשק 

 שלמול מערכת ההכנסות 

ומוקד פניות  EPR חברת

 של חברת א.ש. בינה
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פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

 -זיהוי המתקשר  -דרושה הבהרה  - 6 6 ניתוב שיחות 43 24

 מאיזה מאגר?

אם השיחה הנכנסת 

מוכרת בספר הטלפונים 

של המכרזיה יהיה ניתן 

לנתב את השיחה לשלוחה 

 מוגדרת

כמה זמן נדרש לשמור  -שאלה כללית  כללי הקלטת שיחות 44 25

את ההקלטות? מה נפח האחסון 

 המבוקש?

ובהנהלה הפניות במוקד 

ועצה, )ראש המ הבכירה

מנכ"ל, גזברית, מנהלי 

אגפים( יש לשמור 

חודשים,  3-להקלטות 

 שלוחות 25-ובר בכדמ

לשאר השלוחות 

 3-ההקלטות תשמרנה ל

 ימים

איזה מערכות  -דרושה הבהרה  - 1 1 איחוד מסרים 44 26

Unified Messaging -  האם עובדים

 עם מערכת חיצונית )דוגמאת גלאסיקס(

 UMאין למועצה מערכת 

דרושים פרטים לגבי שרת  - 3 3 איחוד מסרים 44 27

 האפליקציה

 חברת  מערכות ניהול של

EPR ומוקד פניות  בענן

 של א.ש. בינה

 המועצה outlook איזה גרסת - 4 4 איחוד מסרים 44 28

 ?משתמשת

 365-ל תעוברהמועצה 

 2010מגרסה 

ניתן לחסום גישה לשמוע את  - 6 6 איחוד מסרים 44 29

ברגע שנשלח קובץ  -עם לינק ההודעה 

למייל לא ניתן לחסום את הקובץ 

למה יש צורך לחסום עם  – הקולי

 סיסמא ?

 הדרישה מבוטלת

משלוח הפקס יעשה מתוך תיבת  - 2 2 פקסים 45 30

האימייל )בהתאם לתיבות שיאושרו על 

לא ברורה הדרישה  -ידי המועצה( 

נדרש פירוט מה הכוונה  – ״מכל תוכנה״

 נהלכל תוכ

מתוך התכנות התפעוליות 

של המועצה )פיננסיות, 

 מוקד וכו'(

 כן ?LDAP-האם הדרישה מתכוונת ל- 1 1 ספריית טלפונים 45 31

ניתן להסביר  – לא ברורה הדרישה - 2 2 ספריית טלפונים 45 32

 דרישת לקוח

 הדרישה תבוטל
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פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

 -נא לשלוח פרטים על מערכת ה -4 4 ספריית טלפונים 45 33

CRM 

רכות תפעוליות של מע

EPR  של פניות והמוקד

 א.ש. בינה

מה כמות השיחות  -שאלה כללית  שאלה כללית עומסים 45 34

 המקבילות בשיא?

 אין למועצה נתונים

תקלות בקווים,  איזה סוגי תקלות נדרשות להצגה? - 3 3 עומסים 45 35

 במכשירים

נא לשלוח פרטים על מערכת ניהול  - 4 4 ממשקים 45 36

 (CRMהלקוחות )

מערכות תפעוליות של 

EPR  .והמוקד של א.ש

 בינה

-בתחנות מ 365-ל יםעובר איזה גרסת אאוט לוק מדובר? -5 5 ממשקים 45 37

2010 

נא לפרט את כלל המערכות  - 7 7 ממשקים 45 38

 הנדרשות   להתממשקות .

ת תפעוליות של ומערכ

EPR  של פניות והמוקד

 ינהא.ש. ב

נא לפרט באיזה לחצני מצוקה  - 2 2 שונות 45 39

 מדובר )שם מוצר, צורת חיבור ועוד(

מחובר  G1של חברת 

למערכת האזקה של 

המבנה שמחוברת למוקד 

 חיצוני

 -מפרט טכני  46 40

 מכשירי טלפון

-טלפוני אי פי יכולים להתחבר רק ל 3

RJ45אנו מניחים שהכוונה ב ,- RJ11 

, היא לטלפונים אנאלוגיים אם יסופקו

מיכיון שלא מופיע במפרט , במידה וכן 

במסמך ב  -יש להוסיף דרישה במכרז

 הצעת המציע

המועצה החליפה את 

-התשתיות במועצה ל

RJ45  המועצה תחליף

מכשירי טלפון ישנים לא 

 IPמתאימים למערכת 

 -מפרט טכני  47 41

 מכשירי טלפון

או  WebRTC / softphoneהכוונה ל 18

פיזי וחיוג דרך לחיבור ממשק לטלפון ה

 האם זאת הכוונה  ? -הדפדפן.

 softphone-להכוונה היא 

 המופעל מהמחשב

פרק אבטחת  48 42

 מידע

האם ההתייחסות בפרק אבטחת מידע  כללי

הוא רק עבור מערכת הטלפונים או גם 

נא  -עבור המערכות מידע של המועצה 

 להבהיר

 יםנעבור מערכת הטלפו

 בלבד

שלוח את נהלי המועצה נא ל - 3 3 כללי 48 43

 הקשורים לסעיף

 סףואין נוהל נ

דרושה הבהרה לגבי החלק של  - 5 5 כללי 48 44

 ״תחנת הקצה״

 softphoneתחנת 

 במחשבים
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פרק וסעיף  המסמך/ נספח עמוד #
 רלבנטיים

 המועצההתייחסות  נוסח השאלה

מה הכוונה המערכת תדווח חריגות  - 6 6 כללי 48 45

 באמצעות הטלפון?

המערכת תשלח התראה 

 למנהל 

עד  10סעיף  כללי 48 46

 15סעיף 

דרושה הבהרה על הקשר  - 15 - 10

 למערכת הטלפונים

מדובר על גישה לתכנת 

 המכרזיה )הגדרות וכו'(

לא  -הגיבוי יעשה ברמת החווה  - 16 16 כללי 48 47

ברורה לנו הדרישה לניהול הגיבוים 

 בכלים של המועצה

הכוונה היא המועצה 

תוכל לקבל עותק של 

 הגיבוי אצלה

מהסעיף, האם נדרש לפי המשתמע  4 2.4 שרותי ענן 50 48

עבור מערכת  DRלהקים סייט 

 הטלפונים?

 DRלא דורשת אתר 

 ייחודי למועצה 

מצופה מהספק יכולת 

 התאוששות מאסון 

 

 :3קובץ שאלות מס' 

 #  עמוד מסמך/ נספח פרק/ סעיף שאלת הבהרה התייחסות המועצה

המדובר בהפסקת 

ההתקשרות בכל שלב 

 בהודעה מראש.

קת השרות בתום האם הכוונה להפס

שנים( או  3התקופה הראשונה ) 

 הפסקת השרות בכל שלב

 1 4 א 3.4

בשלב ראשון עם התקנת 

 100-המערכת יותקנו כ

כזיה תהיה רמהשלוחות 

 שלוחות 200מסוגלת לשרת 

האם המועצה מבקשת לקבל הצעה 

 שלוחות פעילות 200הכוללת  

מערכת   1 

 טלפונייה

 2 23 1ב

פון המציע יכול להציע טל

מזה בדרישה יותר מתקדם 

 הבסיסית במפרט

מציעים   לשדרג את הבקשה 

לטלפונים מתקדמים  יותר  ולא 

 לטלפון עם שורה אחת בלבד 

ציוד  

  2טלפונייה  

 3 23 1ב

 5טלפונים +  85הבקשה היא ל  לעיל 2ראה תשובה לשאלה 

 1שלוחות וירטואליות ,  בסעיף 

רשיונות /שלוחות   200ביקשתם 

 יש פער     מדוע

ציוד  

  2טלפונייה  

 4 23 1ב

טעות סופר המערכת 

 המבוקשת היא מערכת בענן

בניקוד ניתן ציון ל מערכת טלפונייה 

בענן  בלבד, לא ברור הניקוד משום 

שניתנ ההאפשרות להציע  שרות 

המבוסס על מרכזייה באתר הלקוח 

 וגיבוי לטובת שרידות באתר המפעיל

ב ציון עבור 

 מחיר 

 5 25 2ב

מבקשים להסיר את הבקשה לנודניק  מקובל

, תכונה לא נחוצה  במערכות 

 הטלפונייה החדשות /מתקדמות 

מפרט טכני שרות  

 טלפוניה 

42 6 
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 #  עמוד מסמך/ נספח פרק/ סעיף שאלת הבהרה התייחסות המועצה

מרכזיה תתמוך בניידים ה

 בשלב זה לא נדרש רישוי 

האם לכל השלוחות במרכזייה  

נדרשת תמיכה בניידים  ) נדרש רישוי 

 מיוחד  (

שרות  מפרט טכני ניידים 

 טלפוניה

43 7 

 

 :4קובץ שאלות מס' 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיףפרק/  / נספחמסמך  עמוד #

 –מסמך ג'  32  .1

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להחליף את המילים "כל עוד  10.1

עלולה להיות לספק אחריות על פי 

דין" במילים "למשך תקופה נוספת 

 שנים" 3של 

 הבקשה נדחית.

 – מסמך ג' 32  .2

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להסיר את המילים "לרבות  10.2.2

עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים 

 של הנ"ל"

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  32  .3

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להוסיף את המילים  10.2.3

"אחריותו בגין" לאחר המילים 

 "מחדל של הספק"

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  32  .4

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להוסיף את המילים  10.2.5

"אחריותו בגין" לאחר המילים 

 "חובה מקצועית של הספק"

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  32  .5

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  10.2.8

את המילים "יובהר כי אין בביטול 

החריג כדי לגרוע מחובות הספק 

 ו/או מזכויות מבטחו עפ"י כל דין"

 מקובל.

 –סמך ג' מ 33  .6

 ההסכם ונספחיו

" 60מבוקש להחליף את המספר " 10.2.12

 "30במספר "

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  33  .7

 ההסכם ונספחיו

מבוקש להסיר את המילים "לא   10.3

 יום" 14-יאוחר מ

 הבקשה נדחית.

 –מסמך ג'  33  .8

 ההסכם ונספחיו

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את הסעיף  10.4

 –נספח ב'  38  .9

אישור קיום 

 –ביטוח 

 – 318מבוקש להחליף את קוד " ביטוח צד ג'

מבקש האישור מבוטח נוסף" בקוד 

מבוטח נוסף בגין מעשי או -  321"

 מבקש האישור" –מחדלי המבוטח 

 הבקשה נדחית.

מבקש האישור יובהר כי 

יהיה מבוטח נוסף בכפוף 

 318להרחבי השיפוי, 

 .304בכפוף ל
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיףפרק/  / נספחמסמך  עמוד #

 –נספח ב'  38  .10

ום אישור קי

 –ביטוח 

ביטוח אחריות 

 מקצועית

 מבוקש:

אחריות  – 302להסיר את קוד  .11

 צולבת

 הרחב שיפוי – 304להסיר קוד  .12

 הבקשות נדחות.

 –נספח ב'  38  .13

אישור קיום 

 –ביטוח 

ביטול/שינוי 

 הפוליסה

" 60מבוקש להחליף את המספר "

 "30במספר "

 הבקשה נדחית.

 -מסמך ג'  31  .14

 הסכם

וג הנדרש במסגרת בשירותים מהס 8סעיף 

המכרז נהוג ומקובל כי הספק אינו 

אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים 

)ובכלל זאת להפסד הכנסה, אבדן 

נתונים וכיו"ב(. הגבלת האחריות 

כאמור נדרשת מאחר שמכשירים 

וציוד חווים, מעצם טיבם, תקלות 

שונות שאינן בהכרח בשליטת 

הספק. לכן, נבקשכם לתקן את 

את אחריות הספק הסעיף המסדיר 

בהסכם, באמצעות הוספת סעיף 

 חדש באופן הבא: 

על אף האמור בכל מקום אחר  8.5"

בהסכם זה, מובהר ומוסכם, כי 

הספק לא יישא באחריות לנזקים 

 עקיפים ו/או תוצאתיים."   

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע 

 .מחברתנו להגיש הצעה

 הבקשה נדחית.
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 -מסמך ג'  31  .15

 הסכם

בהמשך לבקשתנו לעיל, בשירותים  8סעיף 

הנדרשים במסגרת המכרז נהוג 

ומקובל להגביל את אחריות הספק 

לסכום פרופורציונאלי לתמורה אשר 

ומבלי לגרוע משולמת לספק. לפיכך, 

, נבקשכם בהחרגה לנזקי גוף ורכוש

לתקן את הסעיף המסדיר את 

אחריות הספק בהסכם, באמצעות 

 8.5הוספת סעיף חדש באופן הבא: "

מובהר ומוסכם כי אחריותו של 

הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר 

למעט נזקי גוף עם השירותים, 

, תוגבל לסך התמורה אשר ורכוש

שולמה בפועל לספק על פי הוראות 

 ההסכם."

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע 

 מחברתנו להגיש הצעה.

 הבקשה נדחית.

דרישה מבוקש להוסיף:  ערבות ביצוע נספח א'  37  .16

בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני 

ו/או במברק לא תחשב כדרישה 

 לעניין כתב ערבות זה

 אין שינוי בנוסח הערבות.

 2017מבקשים לתקף שנים משנת  5.2 9נספח א' 22  .17

 2021ועד 

נראה שהשאלה מתייחסת 

אין שנוי  – 9לנספח א'

 בנוסח

 cisoמכיוון שאין בכל ארגון תפקיד  נספח מסמך ב' 23  .18

האם הממליץ יכול להיות בעל 

תפקיד אחר כגון מנהל תשתיות  או 

 מנהל רשת

הציג הצהרה כול לע יימצה

 במקור חוץ CISOשל 

דהיינו, שהוא אינו עובד 

 הארגון

מבקשים להוסיף עלות  הצעת מחיר מסמך ב' 23  .19

 התקנה/הקמה

עלות ההתקנה תהיה גלום 

 במחיר החודשי

עלות התחזוקה תהיה גלום  ם להוסיף עלות תחזוקהמבקשי הצעת מחיר מסמך ב' 23  .20

 במחיר החודשי

בתתי  GIGAהאם נדרש טלפוני  הצעת מחיר מסמך ב' 23  .21

 1.2....1.1סעיף 

טלפוני לספק לא מחויבים 

GIGA 
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של המונח "אתרי המועצה" נבקש ביחס להגדרה  י'1 כתב ההזמנה 4  .1

קבלת פירוט מדויק של כל המבנים ו/או המוסדות 

ו/או האתרים בהם דרש המציע לספק את 

השירותים כדי לאפשר למציעים לתכלל באופן 

  מושכל את ההצעה שלהם.

ראה רשימת שלוחות 

ואתרים בסוף מסמך 

 זה

דים כדי למנוע התדיינויות מיותרות בי ןהצד 2 כתב ההזמנה 4  .2

ובמטרה ליצור וודאות, נבקש כי המילים 

"המקובלים במדינה" יימחקו מהשורה הראשונה 

 של הספקה השלישית של הסעיף.

 בקשה נדחית.

חרף האמור בסעיף זה, נבקש כי סיום ההסכם  3.4, 3.3 כתב ההזמנה 4  .3

יעשה רק עקב הפרה של הספק  ורק לאחר שניתנה 

ה מבוקש לספק  הזדמנות לתקן את ההפרה בגינ

להפסיק את ההתקשרות ולאחר שניתנה לספק  

האפשרות להתגונן בפני טענות המועצה כלפיו. 

ככל ולמרות האמור לעיל, המועצה החליטה בכל 

זאת להביא את ההסכם לכדי סיום שלא עקב 

הפרתו על ידי הספק, לרבות מטעמי נוחות ו/או 

תקציב, הספק  יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור 

ודות שביצע עד למועד הפסקת מלוא העב

העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה 

( מסכום העבודות שלא בוצעו עקב 10%אחוזים )

הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות 

וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק  בשל 

( פיצוי בגין 1הפסקת העבודות, לרבות;  כדלקמן: )

ות ואשר לא הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבוד

( פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול 2ניתן לבטלן; )

( 3) -ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו 

( פיצוי בגין בטלת 4פיצויי פיטורים לעובדים; )

( פיצויי בגין איבוד הזדמנויות 5כלים וכח אדם; )

עסקיות אלטרנטיביות עקב התחייבויות הספק  

 בהסכם עם המועצה.

לענין בקשה נדחית. 

הודעה מוקדמת ראה 

 תשובות לעיל.
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לכתב  5.4לאור הדרישה המפורטת בסעיף  5.4, 4.3 כתב ההזמנה 5  .4

ההזמנה, נבקש את מחיקת המילה "מומחים" 

, או לחילופין נבקש קבלת הגדרה 4.3מסעיף 

ברורה, לרבות הפרמטרים הכלולים במסגרת 

המונח "מומחים" והנדרשים כדי להוכיח כי כל 

וצע נחשב כ"מומחה" אשר המציע נדרש טכנאי מ

 להוכיח כתנאי לעמידה בסעיף זה. 

אין שינוי בתנאי הסף 

 והסעיפים.

נבקש שיובהר כי מציע אשר צירף להצעתו את כלל  5 כתב ההזמנה 5  .5

המסמכים המפורטים בסעיף, וככל שלא נדרשות 

הבהרות בקשר למסמכים אלה, ייחשב כמי שהגיש 

ם לצורך הוכחת את כלל המסמכים הדרושי

 עמידתו בת אי המכרז לרבות בתנאי הסף.

 בקשה נדחית.

נבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות  6 כתב ההזמנה 6  .6

 ההצעה, כדלקמן:

כי מימוש הערבות על ידי המועצה )בסעיף זה  .1

ובהסכם בכללותו( כפופה להתראה מראש 

מטעם המועצה וכן לכך שלספק  ניתנה 

ת ההפרה )הלכאורית( וכן הזדמנות לתקן א

להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת 

ההפרה האמורה, וכי ככל והמועצה החליטה 

לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק , 

מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית 

המועצה בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט 

זה ייחשב כהסכמת הספק  לטענות המועצה 

 ויות הספק  לפי כל דין. ומבלי לגרוע מזכ

כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף  .2

לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו 

ושלספק  ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, 

להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא 

ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו 

 המפורשת של הספק  לפשרה שהושגה.

ת או כל חלק ממנה כי חילוט/מימוש הערבו .3

ייעשו לאחר שניתנה לספק  הודעה, מראש 

ימים טרם ההחלטה על  14ובכתב, לפחות 

מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק  

 הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.

 בקשה נדחית.
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כי כל מקרה בו תממש המועצה את ערבות  .4

הספק, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה 

סופי בגין ההפרה בגינה כפיצוי מוסכם מלא ו

מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הספק  

 לפי דין.

כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה  .5

ו/או מחדל של הספק, הספק  לא יישא 

בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית 

וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל 

לא של הספק , הוא יידרש לחדש אותה, אך 

כך שתקבע תקרה לחידושי יותר מאשר , 

הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות 

המקורית בתוספת סך החידושים לא יעלה על 

 .( מסכום הערבות המקורית2פי שניים )

, 6.1.4ביחס להוראה בפסקה השנייה של סעיף  .6

לאור ההשלכות של החזרת הערבות ביחס 

צה למציע, נבקש כי טרם החזרת הערבות המוע

תיצור קשר עם המציע לברר האם המציע חפץ 

לקבל חזרה את ערבותו אם לאו, והמועצה 

 תפעל בהתאם לכך.

נבקש הבהרה ביחס להלימה של הוראות סעיף זה  7.3 כתב ההזמנה 6  .7

 להסכם ההתקשרות. 16עם הוראות סעיף 

הערה לא ברורה. 

 בקשה נדחית.

כי הפעלת סמכות המועצה  נבקש שיובהר 7.4 כתב ההזמנה 6  .8

בסעיפים כפופה לנסיבות שהנן עקב מעשה ו/או 

מחדל של הספק שבאחריותו ושליטתו ושטרם 

קבלת החלטה בעניין על ידי המועצה תינתן לספק 

התראה מראש ובכתב על כוונת המועצה תוך מתן 

האפשרות לתיקון ההפרה הלכאורית ולהעלות 

 טענותיו בעניין בפני המועצה.

 נדחית.בקשה 
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ב', 8.7 כתב ההזמנה 26, 7  .9

, סעיף 8.8

ג' מסמך 

 2ב' 

לאור עקרונות היסוד של דיני המכרזים על  .1

פיהם מציעים רשאים לדעת מראש את אמות 

המידה על פיהם תיבחנה ההצעות שלהם, 

לרבות הניקוד בגין כל קריטריון שנקבע לבחינה 

)במכרזים הכוללים רכיב איכות(, נבקש 

 3-6שמות אישית )בסעיפים שהפרמטר של התר

( לרבות ביחס 2לטבלה בסעיף ג' במסמך ב'

לראיון ולדרישות של המצגת המבוקשת 

מהמצעים, יפורט לפרמטרים הפרטניים 

שייבדקו בריאיון והניקוד הרלוונטי לכל 

פרמטר, וכן הכנת שאלון אחיד לראיונות 

האמורים שעל פיהם ינוהלו הראיונות באופן 

 ר כלל המציעים.אחיד ושוויוני עבו

באשר לזכותו של המזמין לערוך פניות לאנשי  .2

הקשר/ממליצים כלשהם, בין שפורטו על ידי 

המציעים במסגרת הצעתם בין שלאו, נבקש 

שיובהר כי כל פניה כאמור שתתבצע על ידי 

המזמין תעשה בהתאם לאמות המידה של 

הגינות ושוויון באופן כזה שאלו תערכנה באותו 

לל המציעים ותוך בירור אותו האמצעי ביחס כ

גדר של סוגי מידע ואותו מספר מציעים עבור 

כלל המציעים. פניה במדיום של בירור טלפוני, 

המזמין יערוך את הפניות במסגרת אותן 

השעות ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה 

(, תוך ביצוע רישום 17:00 – 08:00המקובלות )

לו של השיחות שנערכו, לרבות השאלות שנשא

והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית כאמור לא 

צלחה והמזמין לא הצליח ליצור קשר עם איש 

הקשר הרלוונטי, המזמין יערוך לפחות סבב 

פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון הנוסף 

לא צלח, יעדכן המזמין את המציעים בכתב 

ויאפשר להם להציע איש קשר נוסף אלטרנטיבי 

 ירור האמור.לצורך עריכת הב

ישנו פירוט נרחב של 

אופן קביעת הניקוד 

 2סמך ב'במסגרת מ

והמועצה שומרת 

לעצמה את הזכות 

לקבוע את אופן 

הניקוד במסגרת 

הראיונות ובלבד 

שינקט שוויון באופן 

הניקוד בין 

 המציעים.

יתר הבקשות נדחות 

בכפוף לשמירה על 

 עקרון השוויון.
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כי סמכות זו של המועצה מוגבלת נבקש שיובהר  10.4 כתב ההזמנה 8  .10

עד למועד סביר טרם המועד האחרון להגשת 

ההצעות כדי לאפשר למציעים לעדכן את 

הצעותיהם בהתאם לדרישות המועצה תוך מתן 

זמן סביר לבחינת דרישות אלה על ידי המציעים 

 טרם הגשת הצעותיהם.

ככל בקשה נדחית. 

ויהיה שינוי במסמכי 

המכרז, יובא הדבר 

ת המשתתפים לידיע

 כמפורט בסעיף.

, 11.3 כתב ההזמנה 9, 8  .11

11.5 

נבקש הבהרה כי דרישת החתימה )חתימה מלאה( 

יכולה להתמלא על ידי חתימה בראשי תיבות 

בתחתית כלל מסמכי ההליך לרבות מסמכי 

ההצעה באמצעות חותמת של מורשי החתימה של 

המציע יחד עם חותמת המציע, וזאת בנוסף על 

במקומות המיועדים לכך בכלל  חתימה מלאה

 המסמכים האמורים.

חתימה על מסמכי 

המכרז יכול שתעשה 

בר"ת או בחתימה 

ובלבד  –מלאה 

הינן שהחתימות 

בהרכב המחייב את 

 המציע.

נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף לא יחולו ביחס  11.6 כתב ההזמנה 9  .12

לאי ידיעה של נתון ו/או מידע כלשהו שהיה 

ביר למסור אותו לספק ו/או מצופה ממזמין ס

לכלול אותו במסמכי המכרז ו/או כי אי הידיעה 

נובעת עקב טעות ו/או השמטה /או רשלנות של 

 המזמין ו/או מי מטעמו.

 בקשה נדחית.

נבקש הבהרה כי הוראות הסעיף אינן חלות ביחס  11.7 כתב ההזמנה 9  .13

לתכולת העבודה הנמסרת לזוכה במכרז, 

על ידי הספק הזוכה, זולת  ושתכולה זו תבוצע רק

מקרה של הפרת ההסכם על ידו עקב מעשה ו/או 

מחדל שלו בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם 

 ההתקשרות.

בקשה נדחית והדבר 

נתון לשיקול דעתה 

 של המועצה.

נבקש שיובהר כי האמור בסעיף הוא בכפוף  11.8 כתב ההזמנה 9  .14

להתחייבות המועצה לשימוש בהצעה אך ורק 

בלת החלטה ביחס לתוצאות המכרז לצורך ק

בלבד ולא לשום שימוש אחר, וכן להתחייבותה 

של המועצה לשמירת הסודיות של המידע הכלול 

במסגרת ההצעה ותוך מתן הבהרה כי כל מידע 

רגיש ו/או סודי ו/או מסחרי לא ייחשף לעיני כל 

גורם אחר זולת ועדת המכרזים )בכפוף לזכות 

בדגש על מתחרים העיון לפי הוראות הדין( ו

אחרים של המציע, היות והצעת המציע כוללת 

 מידע רגיש וסודות מקצועיים שלו.

בקשה נדחית ומטרת 

 מובהרתהשימוש 

 באופן מוחלט בסעיף.
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נבקש שיובהר כי טרם ההחלטה ביחס לחשיפת  11.10 כתב ההזמנה 9  .15

הצעת הספק )ביחס לחלקים הלא סודיים שלה( 

עמדתו בעניין,  המועצה תפנה למציע לקבלת

ולאחר קבלת ההחלטה המצעי יעודכן טרם 

החשיפה תוך מתן שהות סבירה למציע לפנות 

 לערכאות לקבלת סעד זמני בנושא )ככל הדרוש(.

בקשה נדחית על פי 

 הפסיקה בנושא.

, 12.1 כתב ההזמנה 9  .16

13.2 

לאור ההשלכות החמורות של הפעלת סמכות 

הרה המועצה בהתאם לתנאי הסעיף, נבקש הב

ביחס למה תיחשב כהצעה הגבוהה מתקציב 

המועצה לרבות ביחס להגדרה באשר לגובה 

הסטייה מהאומדן שתיחשב כבלתי סבירה, 

 והבהרה האם נערך אומדן למכרז זה.

הוראות הסעיפים 

 מדברים בעד עצמם.

נבקש כי חרף האמור בסעיף זה כמו גם  .1 12.2 כתב ההזמנה 9  .17

בהסכם בסעיפים אחרים במסמכי המכרז ו

ההתקשרות אודות יכולתה של המועצה 

להחליט אודות היקף הפרויקט )הרחבתו או 

צמצומו(, לרבות מהפן הכלכלי והאמצעים 

שייושמו בפועל מתוך הכמויות שתומחרו על 

ידי הספק  במסגרת הצעתו למכרז, הסעיפים 

ככל שנגרמו לספק  הוצאות עקב יעודכנו כך ש

הזמנת  ביצוע של כמויות פחותות במסגרת

 עבודה פרטיקולרית לאור צמצום היקף

העבודה על ידי המועצה, הספק  יהיה זכאי 

לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר 

זכות המועצה לשנות את היקף העבודה 

)בסעיף זה ובהסכם בכללותו(, לרבות שינוי 

הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את 

מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר 

הסכם )ללא שינויים( יהיה בהתאם למפורט ה

 להלן:

השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר  1.1

ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה 

( מהכמות המקורית 10%אחוזים )

המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו 

 רכיב/מוצר, וכן;

השינוי הכולל בסך שכר ההסכם )ללא  1.2

בקשה נדחית 

והמועצה שומרת 

ל לעצמה את שיקו

הדעת ביחס להיקף 

הזמנותיה על פי 

 צרכיה ותקציבה.
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שינויים( לא יעלה או יפחת, לפי העניין, 

( משכר ההסכם 5%על חמישה אחוזים )

 המקורי.

כן נתבקש להבהיר, כי  .2

ציוד/עבודות/רכיבים/שירותים שלא תומחרו 

במפורש במסגרת טופס ההצעה הכספית 

ייחשבו כשינויים אשר הספק  יהיה זכאי 

בגינם לתוספת על התמורה שתומחרה 

 במסגרת הצעתו הכספית.

נבקש שהסעיף יעודכן כך שלמציע לא תהייה  12.3 כתב ההזמנה 9  .18

טענות ביחס להפעלת סמכות המועצה ואולם לא 

ביחס לטענות המציע ביחס לאופן יישום ההחלטה 

ו/או לעצם ההחלטה, הות ודרישה שכזו מהווה 

 חסם בפני זכות הגישה לערכאות.

 בקשה נדחית.

נבקש שיובהר כי טרם קבלת החלטה בדבר פסילת  16.1 כתב ההזמנה 10  .19

הצעה תינתן למציע התראה מראש ובכתב על 

כוונת המועצה  יחד עם זימון המציע לשימוע 

ומתן אפשרות להתגונן ולנסות לשכנע את הועדה 

אחרת. ככל שוועדת המכרזים תחליט חרף טענות 

המציע לא ייחשב  המציע לפסול את הצעתו,

כמסכים להחלטת הועדה ואין בהחלטה זו כדי 

 לגרוע מזכויותיו לפי דין.

המועצה תפעל על פי 

הוראות כל דין 

במקרה כאמור. 

 בקשה נדחית.

20.  17 ,

20 

נספח  כתב הזמנה

, 5א'

 7נספח א'

נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע 

 הכפוף לחובת סודיות, במסגרת הסעיף כמפורט

להלן: )א( למידע שפורסם ברבים, לרבות על ידי 

המועצה ו/או מי מטעמה; )ב( מידע שבעת מסירתו 

לידי הספק  כבר היה נחלת הציבור, או שהפך 

לאחר מכן לנחלת הציבור ללא הפרת חובת 

סודיות של הספק ; )ג( מידע שהיה ברשות הספק 

כלשהי  סודיותבאופן חוקי ומבלי שהופרה חובת 

דם לקבלתו מהמועצה ו/או פותח לגביו, קו

עצמאית ע"י הספק  ללא הסתמכות על המידע של 

המועצה ו/או ידע כללי מקצועי שהיה בידי הספק  

קודם לגילוי; )ד( מידע שיימסר כדין לידי נציג 

הספק , על ידי צד שלישי ללא הפרת חובת 

סודיות; )ה( מידע שגילויו יידרש על פי דין, ובלבד 

בקשה נדחית. אין 

 שינוי במסמכים.
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הדרישה לגילוי המידע יודיע  שמיד לאחר קבלת

הספק למועצה על כך, ככל שהדבר יתאפשר ע"פ 

דין, והספק  יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר 

למועצה, אם תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה 

 להתגונן בפני דרישת הגילוי.

ממליץ על גבי טופס זה נבקש שיובהר כי תפקיד ה 8נספח א' כתב ההזמנה 21  .21

יהיה, מנכ"ל הממליץ או מנהל הפרויקט מטעם 

המזמין שהיה מעורב בפועל בניהול ההתקשרות 

עם המציע, ובקיא בהתקשרות באופן ביצוע 

השירותים על ידי הספק ועל בסיס ידיעתו 

האישית ומעורבותו האישית בפרויקט נותן את 

ן כן, נבקש כי הטופס יעודכ-ההמלצה האמורה. על

 לשקף את האמור לעיל

אין  –בקשה נדחית 

שינוי במסמך 

 ההמלצה.

 2סעיף  כתב ההזמנה 23  .22

)ציוד 

טלפוניה( 

  1מסמך ב'

נבקש שיובהר כי המחיר שעל המציע להציע 

במסגרת הטבלה בסעיף זה ואשר נבחן כחלק 

יחידה מניקוד הצעת המחיר של המציע, הוא עבור 

לא מכפלה לשל סוג ציוד הטלפוניה  )אחת( בלבד

. קרי, מכשיר בעמודת הכמות עבור אותו ציוד

שורה אחת( המחיר שיש  –רגיל )צג צר  IPטלפון 

להציע ואשר ייבחן הוא המחיר בגין מכשיר אחד 

בלבד, ולא מחיר המכשיר כפול חמישים  (1)

 יחידות כמפורט בעמודת הכמות. (52ושתיים )

מקובל, המציע נדרש 

לנקוב במחיר ליחידה 

 כשיר אחדאחת / מ

הסכם  27  .23

 ההתקשרות

כי הצהרת הספק בסעיף זה היא  רשיובהנבקש  1.2

בהסתמך על המידע הכלול במסגרת מסמכי 

המכרז וכי הספק לא יהיה אחראי והוויתור 

הנדרש ממנו לא יחול לגבי טעויות ו/או השמטות 

של מידע דרוש שהיה על המועצה ו/או מי מטעמה 

 לכלול במסגרת מסמכים אלה.

 שה נדחית.בק

הסכם  27  .24

 ההתקשרות

נבקש שלסעיף יש לפרט גם את מסמכי ההבהרה  1.3

למסמכי המכרז שגם הם מהווים חלק בלתי נפרד 

 ממסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות.

מסמכי ההבהרה 

הינם חלק ממסמכי 

 המכרז.

הסכם  28  .25

 ההתקשרות

 3.4-ו 3.3נבקש כי התייחסותנו להוראות סעיפים  26, 2.5

תב ההזמנה כמפורט בטבלה זו לעיל, יחולו לכ

 ביחס להוראות סעיפים אלה. המחויביםבשינויים 

ראה התייחסות 

 לעיל.

הסכם  28  .26

 ההתקשרות

 בקשה נדחית. (.14נבקש עדכון מניין הימים לארבעה עשר ) 2.7.1
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הסכם  28  .27

 ההתקשרות

יהיו כפופים  להוראות  הסעיףנבקש כי הוראות  2.7.3

-התשע"ח ירעון ושיקום כלכלי,חוק  חדלות פ

2018. 

מקובל. בסוף הסעיף 

יבוא: "לרבות 

בהתאם להוראות 

חוק חדלות פרעון 

וישקום כלכלי, 

 ".2018-התשע"ח

הסכם  28  .28

 ההתקשרות

יעודכן כך שהעיקול הוטל על  שהסעיףנבקש  2.7.4

זכויות הספק אשר משפיעות באופן מהותי על 

החוזיות  ובהתחייבויותייכולת של הספק לעמוד 

 ביחס לביצוע השירותים.

 בקשה נדחית.

הסכם  28  .29

 ההתקשרות

נבקש שהסעיף יעודכן כך שיובהר כי מדובר  2.9

במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק וכי 

אינן גורעות מזכויות ו/או טענות  הסעיףהוראות 

 הספק לפי ההסכם וכל דין.

 בקשה נדחית.

הסכם  28  .30

 ההתקשרות

כי הוראות הסודיות יחולו במהלך  נבקש שיובהר 2.10

תקופת ההסכם וכן במשך תקופה של שנתיים 

 ימים לאחר סיום ההסכם.

 בקשה נדחית.

הסכם  28  .31

 ההתקשרות

נבקש שיובהר כי אי עמידה בלוחות הזמנים על  3.4

ידי הספק עקב מעשה ו/או מחדל שבאחריותו 

ושליטתו ושהספק לא תיקן אותם לאחר קבלת 

, יהווה 2.7.1כאמור בסעיף התראה מהמועצה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

בסוף הסעיף יבוא: 

"למעט במקרה בו בו 

אי העמידה בלוחות 

הזמנים נגרמה 

במישרין על ידי 

 המועצה"

הסכם  29  .32

 ההתקשרות

נבקש שיובהר כי ככל שתוספת שלוחות גורמת  3.6

לספק עלויות נוספות, הספק יהיה זכאי לתשלום 

ו הנוספות כפי שיוסכם על ידי בגין מלוא עלויותי

הצדדים מראש וטרם ביצוע הרחבת השלוחות 

 האמורה.

רק במקרה ומספר 

השלוחות יגדל מעבר 

  שלוחות 200-ל

33.  29 ,

35 

הסכם 

 ההתקשרות

3.9 ,4.1 ,

17 

הסעיפים אינם מקובלים. חרף האמור בהם,  .1

נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות המנהל 

ם, כך שמחלוקות מקצועיי-בנושאים הנדסאים

בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי 

בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על 

הכרעתה באמצעות פניה לבית המשפט 

 המוסמך.

לחילופין נבקש שהסעיפים יעודכנו כך  .2

 אין שנוי בסעיפים
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טכני -שהחלטת המנהל היא במישור המקצועי

אינה גורעת מזכות הספק  ההחלטהבלבד, וכי 

, לרבות ביחס להשלכות לפנות לערכאות

 המשפטיות והכלכליות של ההחלטה האמורה.

הסכם  29  .34

 ההתקשרות

חרף האמור בסעיף נבקש שיובהר כי הספק  .1 4.2

עובד רק על בסיס לוחות הזמנים שהוגדרו 

במפרט הטכני. ככל ומתבקש שינוי ללוחות 

הזמנים ו/או לשלביות העבודה בהסכם שאינו 

ו/או מחדל של הספק, הספק  יהיה עקב מעשה 

זכאי לתשלום ולהארכת לוחות הזמנים 

במסגרת הוראת שינויים אשר תידון בין 

 הצדדים. 

כן נבקש, כי הסכם ומסמכי המכרז בכללותן  .2

יעודכנו כך שבמקרה של עיכובים בעבודות של 

הספק  שלא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של 

הספק, לרבות עיכובים כאמור שנגרמו 

כתוצאה מהוראותיה של המועצה ו/או מי 

מטעמה ו/או עקב מעשה ו/או מחדל של 

קבלנים אחרים באתר, הספק  יהיה זכאי 

להארכת לוחות הזמנים של הפרויקט ולפיצוי 

בגין ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך לרבות 

 התחייבויות למול צדדים שלישיים.

 אין שנוי בסעיף

 

 

הסכם  29  .35

 ההתקשרות

חרף האמור בסעיף, נבקש שיובהר כי הספק   .1 4.3

לא יישא באחריות, לרבות בעלויות ו/או 

בהוצאות הכרוכות בטעויות ופגמים בתכנון 

הקשורות לאפיון העבודות ו/או הציוד 

המסופק ו/או המערכת ו/או איזה מרכיביה 

להנחות המקצועיות של המועצה על בסיסן 

 בוצע התכנון האמור.

תקלות בעבודות ו/או  נבקש כי פגמים ו/או .2

בציוד שסופק שנובעות מאפיון העבודות ואינן 

נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע 

של הספק, לא יכללו במסגרת האחריות על כל 

 המשתמע מכך.

חרף האמור בסעיף הספק  לא יהיה אחראי  .3

לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי 

 אין שנוי בסעיף
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׳ או עקב סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג

תפעול ותחזוקה של המועצה ו/או מי מטעמה 

)למעט על ידי הספק  עצמו ו/או מי מטעמו( 

את העבודות ו/או הציוד שסופק שלא בהתאם 

להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה 

בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות 

 של המועצה ו/או מי מטעמה.

דק והאחריות, כן נבקש כי במסגרת תקופת הב

יוחרגו גם המקרים הבאים מתיקונים שעל הספק  

( תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן iלבצע על חשבונו: )

ביצוע תחזוקה מונעת של העבודות ו/או הציוד 

שסופק ו/או כל מערכת או רכיביה, לרבות כל 

חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא 

ה ( מעשה חבלה או פגיעiiבאמצעות הספק ; )

בזדון או ברשלנות בעבודות ו/או בציוד שסופק 

( ביצוע שימוש iiiו/או במערכת או ברכיביה; )

רשלני בעבודות ו/או בציוד שסופק ו/או במערכת 

ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות 

השימוש והתחזוקה ו/או באופן שאינו עולה בקנה 

אחד עם הוראות היצרן ו/או הספק , לרבות מחדל 

ביצוע תחזוקה מונעת על ידי גורם אחר שאינו ב

( המועצה לא תאפשר לספק  לבצע את ivהספק ; )

התחייבויותיו למתן אחריות ותחזוקה באופן 

 הנקוב בהסכם.

הסכם  29  .36

 ההתקשרות

של המועצה  העבודהנבקש הבהרה כי ימי ושעות  4.4

למסמך ד'  6הם אלו המפורטים במסגרת סעיף 

, וזאת כדי לאפשר למציע לכלכל את  1ח נספ

 העבודההצעתו באופן מושכל ביחס לדרישות 

 בפרטיקולריות של המכרז.

הסעיף  בקשה נדחית.

ברור וקובע ששעות 

"כפי הפעילות הן 

 שיהיו מעת לעת"

הסכם  29  .37

 ההתקשרות

 תדרושחרף האמור בסעיף נבקש כי המועצה לא  4.7

מים החלפה של עובד של הספק אלא מטע

מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, 

שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או 

רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי 

 הולמת.

ראה מענה לשאלה 

 בנושא לעיל.
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הסכם  30  .38

 ההתקשרות

נבקש כי חשבון יאושר/יידחה על ידי המועצה לא  5.1

 ימים ממועד הגשתו. (7יאוחר משבעה )

 אין שנוי בסעיף

39.  30 ,

31 ,

34 

הסכם 

 ההתקשרות

5.3 ,9.5 ,

11.2 ,

12.2 

נבקש כי כל קיזוז/ ניכוי שיתבצע מכוח סעיף  .1

זה ו/או מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק 

ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי ההסכם 

ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לספק  על 

פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן 

יום לפחות  14ראה בכתב לספק  של הת

ולאחר שניתנה לספק  הזדמנות להתגונן טרם 

ביצועם וכי וככל שהמועצה החליטה לאחר כל 

האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר לא ייחשב 

כהסכמת הספק  )לסכום או לעצם ביצוע 

הקיזוז או ניכוי( וכן לא יגרע מזכויות הספק  

 לפי כל דין.

כול להתבצע רק תחת נבקש שיובהר שקיזוז י .2

הסכם ההתקשרות ורק מסכומים המגיעים 

 פי הסכם ההתקשרות הנוכחי.-למועצה על

 בקשה נדחית.

הסכם  30  .40

 ההתקשרות

הסעיף לא מקובל, בייחוד לאור העובדה כי  5.4

 45המועצה כבר שומרת את הזכות לשלם לספק 

כן, הדרישה של -ימים ממועד אישור החשבון. על

ה ו/או מידתית ונבקש את אינה סביר הסעיף

 מחיקתה.

לתשומת לב תדיראן: פי הוראות הסעיף המועצה 

ימים נוספים ללא השלכות שכן  45-יכולה לאחר ב

 אינו מגדיר תקופה זו כאיחור. הסעיף

 בקשה נדחית.

41.  30 ,

31 

הסכם 

 ההתקשרות

חובת השיפוי בסעיף תקום ובלבד שהתקבל פס"ד  7.8, 7.4

שהמועצה תקיים אחר חלוט שביצועו לא עוכב ו

( תודיע לספק  1התנאים המצטברים הבאים: )

בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת 

( תיתן לספק  אפשרות לנהל 2מהסעיף כאמור )

את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור 

( לא תאפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק  3)

 ( תאפשר לספק  לקבוע את קו4מראש ובכתב )

ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע 

( תמציא לספק  כל מסמך או 5מהסעיף כאמור )

מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת 

בסוף הסעיף יבוא : 

"המועצה תמציא את 

הדרישה תביעה 

לספק עם קבלתה 

ותאפשר לו אפשרות 

 סבירה להתגונן".
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 מהסעיף כאמור.

42.  31 ,

34 

הסכם 

 ותההתקשר

נבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיפים אלה  .1  21.1, 9, 8

הספק  לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו 

בשל ביצוע הנחיות של המועצה ו/או המנהל 

, וזאת מבלי לגרוע מאחריות מטעמםואו מי 

הספק  לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו 

בהתאם להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט 

 בטבלה זו.

באופן קן את הסעיף באופן הבא, נבקש לת .2

שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם 

 , כדלקמן:בהקשרים אלו

אחריות הספק  תוגבל לנזקים ישירים בלבד.        

בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: 

" וכי בכל מקום ישיר" תתווסף המילה: "נזק"

" תתווסף המילה: הוצאהבו מופיעה המילה: "

 ".ישירה"

 ובכפוףנבקש כי אחריות הספק תהיה בהתאם  .3

לדרישות כל דין, ובכפוף להתייחסותנו לסעיף 

 האחריות בטבלה לעיל

 

 אחריות נזיקית

נבקש להבהיר, כי חרף האמור בסעיף הספק  .1

לא יישא באחריות לנזקים שנגרמו בשל ביצוע 

הנחיות של המועצה ו/או המפקח ו/או מי 

ת הספק , וזאת מבלי לגרוע מאחריומטעמם

לטיב העבודות עצמן שבוצעו על ידו בהתאם 

 להתייחסותנו לאחריות זו כמפורט בטבלה זו.

נבקש להגביל את אחריות הספק למעשה ו/או  .2

מחדל ישיר שלו ו/או של מי מטעמו בלבד וכי 

בכל מקרה  הספק לא יישא באחריות לנזקים 

עקיפים, תוצאתיים ואגביים )לרבות אובדן 

( שייגרמו למועצה ו/או הכנסה ומניעת רווח

 לצד שלישי כלשהו.

כן נבקש להבהיר בחוזה, כי בכל מקרה הספק  .3

לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב כוח עליון 

או עקב מעשה או מחדל של המועצה או כל צד 

 הבקשות נדחות.
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 ג' שאינו הספק או מי מטעמו.

נבקש להבהיר בחוזה כי חובת הספק  .4

ו ואחריותו לפיצוי ו/או שיפוי על פי החוזה ו/א

( 1על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים: )

( 2התקבל פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב; )

המועצה הודיעה לספק על כל תביעה או 

דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך 

ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה 

בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש 

ה ( על אף כל הוראה אחרת בהזמנ3ובכתב; )

ו/או בחוזה, על נספחיו, מוסכם בזאת 

מפורשות כי אחריותו של הספק והשיעור 

המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או 

ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על 

פי החוזה, או על פי דין לא יעלו בכל מקרה על 

שכר החוזה ששולם לספק בפועל מכוח החוזה 

התחזוקה )בגין כל תקופה בנפרד, ובתקופת 

בגין כל שנת תחזוקה בנפרד( ו/או עד לגבול 

האחריות הביטוחית לפי הנמוך מבין 

השתיים. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר 

 סיום החוזה ו/או ביטולו.

 

 אחריות לטיב

נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הספק  .1

( תיקון, החלפה או שיפוץ, i) בנסיבות הבאות:

כל חלק פגום ו/או לרבות וכן ביצוע תחזוקה, 

שלא בוצעו באמצעות  אספקת חלקי חילוף,

( מעשה חבלה או פגיעה בזדון או iiהספק; )

 ביצוע( iiiברשלנות בעבודות או ברכיביהם; )

שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות 

מאלו המפורטות בהוראות הספק/ספקי משנה 

מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד 

; בקנה אחד עם הוראות היצרןשאינו עולה 

(iv בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל )

( המועצה ו/או iivבעבודות ו/או ברכיביהם; )

מי מטעמה לא אפשרה לספק לבצע את 
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 התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.

נבקש כי הספק לא יהיה אחראי לתיקון  .2

פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי סביר, או 

ג׳ או עקב תפעול כאלה שנגרמו עקב צד 

ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או 

נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או 

מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של המועצה ו/או 

 מי מטעמה.

נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון  .3

העבודות או רכיבי הציוד המסופקים 

במסגרתם ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב 

יכות הביצוע של הספק, לא יכללו ו/או א

במסגרת האחריות לביצוע פעולות תחזוקה על 

 כל המשתמע מכך.

הסכם  34  .43

 ההתקשרות

נבקש שהסעיף יעודכן וכן כל מקום אחר במסמכי  11.1

המכרז ובהסכם ההתקשרות אשר דן בסוגיה זו, 

באופן שהמועצה לא תהיה זכאית לבצע עבודה 

הספק אלא במקרה של מעשה שלא באמצעות 

ו/או מחדל שבאחריות הפסק וזאת רק בכפוף 

למשלוח התראה בכתב לספק  תוך מתן האפשרות 

לתיקון ההפרה במסגרת זמן סביר שנקצב 

בהתראה )שא יפחת משבעה ימים( והאפשרות 

להתגונן ולהעלות טענות נגד העסקתו של גורם 

אחר לביצוע עבודות ו/או שינויים. ככל שחרף 

אמור החליטה המועצה לבצע שינויים ו/או ה

עבודות כלשהן במקומו של הספק, זכות המועצה 

להתקשר עם ספק אחר לביצוע אותן השינויים 

ו/או העבודות כפופה לכך כי הספק  לא יהיה 

אחראי בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על 

ידי גורם כלשהו שאינו הספק  עצמו, וכי הספק  

חריות בקשר לעבודות שבוצעו על לא יישא בכל א

ידי גורם אחר שאינו הספק  עצמו, לרבות לכל 

עניין מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות 

ו/או לפרויקט שנגרמו בעתיים, ומבלי שהדבר 

כהסכמתו של הספק לעניין ו/או כגורע  ביחש

 מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.

 בקשה נדחית.
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הסכם  35  .44

 ההתקשרות

חרף האמור בסעיף נבקש, כי האמור להלן לא  .1 18

 ייחשב כהסבה הדורשת את אישור המועצה :

המחאת זכותו של הספק לקבלת כספים  1.1

תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון 

 העבודות.

המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של  1.2

ארגון -הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה

)כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה 

ברת מניות/הגדלת הון לרבות הע

 מניות/הקצאת מניות בספק(.

המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים  1.3

 במסגרת הצעת הספק  למכרז.

שעבודים צפים של הספק הקיימים במועד  1.4

 הגשת ההצעה למכרז.

יובהר כי הסבה של המועצה את ההסכם  .2

תיעשה בכפוף לכך שזכויות הספק  תחת הסכם 

 זה אינן נפגעות.

הסעיף  בקשה נדחית.

ברור ואין שינוי 

 בנוסחו.

הסכם  36  .45

 ההתקשרות

הסעיף אינו מקובל ונבקש את מחיקתו. לחילופין  19

 3.4-ו 3.3נבקש כי התייחסותנו להוראות סעיף 

לכתב ההזמנה כמפורט בטבלה זו לעיל יחולו 

 ביחס להוראות סעיף זה. המחויביםבשינויים 

 .בקשה נדחית

 

46.  31 ,

36 

הסכם 

 ההתקשרות

נבקש לעדכן את הוראות הסעיף בקשר עם ערבות  11.1 ,20

 הביצוע  וערבות טיב כדלקמן:

כי מימוש הערבות על ידי המועצה )בסעיף זה  .1

ובהסכם בכללותו( כפופה להתראה מראש 

מטעם המועצה וכן לכך שלספק  ניתנה 

הזדמנות לתקן את ההפרה )הלכאורית( וכן 

להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת 

רה האמורה, וכי ככל והמועצה החליטה ההפ

לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק , 

מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית 

המועצה בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט 

זה ייחשב כהסכמת הספק  לטענות המועצה 

 ומבלי לגרוע מזכויות הספק  לפי כל דין. 

כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף  .2

קבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ל

ראה התייחסות 

 בנושא לעיל.
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ושלספק  ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, 

להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא 

ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו 

 המפורשת של הספק  לפשרה שהושגה.

כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה  .3

ייעשו לאחר שניתנה לספק  הודעה, מראש 

ימים טרם ההחלטה על  14פחות ובכתב, ל

מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק  

 הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.

כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק  .4

בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של 

 פקיעת תוקף.

כי כל מקרה בו תממש המועצה את ערבות  .5

הספק, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה 

כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה 

מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הספק  

 לפי דין.

כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה  .6

ו/או מחדל של הספק , הספק  לא יישא 

בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית 

וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל 

ידרש לחדש אותה, אך לא של הספק , הוא י

כך שתקבע תקרה לחידושי יותר מאשר , 

הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות 

המקורית בתוספת סך החידושים לא יעלה על 

 .( מסכום הערבות המקורית2פי שניים )

הסכם  37  .47

 ההתקשרות

נבקש כי מועד החילוט יותאם לנוסח ערבות  נספח א'

ימים וכן כי ההבהרה כי מתן  14הצעה יעמוד על ה

הודעה בפקס/דוא"ל/מברק לא תיחשב כמסירת 

הודעה בכתב לצורך מימוש/חילוט הערבות, 

 בהתאם לנוסח ערבות ההצעה.

 בקשה נדחית.

הסכם  39  .48

 ההתקשרות

נספח ג', 

מסמך ד' 

 1נספח 

 5נבקש כי התייחסותנו להוראות  נספח א' .1

ה כמפורט בטבלה זו לכתב ההזמנ 7ונספח א' 

ביחס  המחויביםלעיל, יחולו בשינויים 

 להוראות נספח ג'.

כן, נבקש כי ביחס לדרישה לתשלום -כמו .2

 בקשה נדחית.
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פיצויים מוסכמים בנספחים אלה, ובהסכם 

ההתקשרות בכללותו יחולו ההוראות 

 המפורטות להלן:

הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד  .2.1

 יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. 

סכם יעודכן כך שהמועצה לא תהיה הה .2.2

רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם 

בגין עיכובים/איחורים 

בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי 

הספק , כל עוד הספק  משלם את 

 הפיצויים המוסכמים המפורטים הסכם.

להחריג את הזכות לגבות פיצויים  .2.3

מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע 

יחור, לא נבעה העבודות או ביצועם בא

בשל אירועים שהיו בשליטת הספק  ולא 

 נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו.

פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הספק   .2.4

יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה 

שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים 

ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע 

 העבודות. 

טרם הטלת פיצוי תינתן לספק  התראה  .2.5

 ימים לפחות. 14ל מראש ש

כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה  .2.6

סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. 

" הוא פיצוי מוסכםמשמעות המונח "

הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים 

 בגין הפרה ספציפית.

בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים  .2.7

המוסכמים יחול רק ביחס לנזק מוכח וכי 

של  בכל מקרה ההיקף המצטבר

הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על 

הספק  לאורך כל תקופת ההתקשרות לא 

מסך התמורה  5%יהיו גבוהים מסך של 

ששולמה לספק  תחת הסכם זה בגין כל 

תקופה בנפרד )קרי, תקופת ההקמה 
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לחוד, תקופת האחריות לחוד, ותקופת 

התחזוקה לחוד )כל שנה חוזית עומדת 

 בפני עצמה(.

סכום הפיצוי המפורט כן נבקש עדכון  .2.8

ש"ח בגין כל  1000-בנספח ג' יעודכן ל

 הפרה.

הסכם  32  .49

 ההתקשרות

מבוקש להחליף את המילים "כל עוד עלולה  10.1

להיות לספק אחריות על פי דין" במילים "למשך 

 שנים" 3תקופה נוספת של 

 הבקשה נדחית.

הסכם  32  .50

 ההתקשרות

ים "לרבות עובדיה ו/או מבוקש להסיר את המיל 10.2.2

 חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל"

 הבקשה נדחית.

הסכם  32  .51

 ההתקשרות

מבוקש להוסיף את המילים "אחריותו בגין"  10.2.3

 לאחר המילים "מחדל של הספק"

 הבקשה נדחית.

הסכם  32  .52

 ההתקשרות

מבוקש להוסיף את המילים "אחריותו בגין"  10.2.5

 ית של הספק"לאחר המילים "חובה מקצוע

 הבקשה נדחית.

הסכם  32  .53

 ההתקשרות

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים  10.2.8

"יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות 

 הספק ו/או מזכויות מבטחו עפ"י כל דין"

 מקובל.

הסכם  33  .54

 ההתקשרות

במספר ₪"  100,000נבקש להחליף את המספר " 10.2.10

"350,000." 

₪"  100,000" ספרהמ

במספר יוחלף 

"400,000." 

הסכם  33  .55

 ההתקשרות

 הבקשה נדחית. "30" במספר "60מבוקש להחליף את המספר " 10.2.12

הסכם  33  .56

 ההתקשרות

 הבקשה נדחית. יום" 14-מבוקש להסיר את המילים "לא יאוחר מ 10.3

הסכם  33  .57

 ההתקשרות

 הבקשה נדחית. מבוקש להסיר את הסעיף 10.4

הסכם  38  .58

 ההתקשרות

נספח ב'  

אישור 

קיום 

ביטוח 

ביטוח צד 

 ג'

מבקש האישור  – 318מבוקש להחליף את קוד "

מבוטח נוסף בגין מעשי -  321מבוטח נוסף" בקוד "

 מבקש האישור" –או מחדלי המבוטח 

 הבקשה נדחית.

יובהר כי מבקש 

האישור יהיה מבוטח 

נוסף בכפוף להרחבי 

בכפוף  318השיפוי, 

 .304ל
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הסכם  38  .59

 התקשרות

נספח ב' 

אישור 

קיום 

ביטוח 

ביטוח 

אחריות 

 מקצועית

 מבוקש:

 אחריות צולבת – 302להסיר את קוד 

 הרחב שיפוי – 304להסיר קוד 

 הבקשות נדחות.

הסכם  38  .60

 התקשרות

 –נספח ב' 

אישור 

קיום 

 –ביטוח 

 ביטול/

שינוי 

 הפוליסה

 נדחית.הבקשה  "30" במספר "60מבוקש להחליף את המספר "

לוז להקמת המערכת, האם הכוונה לימי  1-10 מסמך א 14  .61

 עסקים/עבודה בלבד?

 עסקים/עבודה ימי

ביחס להגדרה של המונח "אתרי המועצה" נבקש  1 כתב ההזמנה  4  .62

קבלת פירוט מדויק של כל המבנים ו/או המוסדות 

ו/או האתרים בהם דרש המציע לספק את 

כלל באופן השירותים כדי לאפשר למציעים לת

 מושכל את ההצעה שלהם.

לאתרים מרוחקים )כמויות  אודה על התייחסות 

 נדרשות , סוג הציוד הנדרש וכו'(

ראה רשימת שלוחות 

ואתרים בסוף מסמך 

  זה

המועצה תהיה 

אחראית לתשתיות 

 באתרים

המערכת תכלול כלי פשוט וגמיש להקלטה ועריכת  9  42  .63

 -הודעות והפצתן 

פצה של הודעות מוכנות המערכת תומכת בה

 בצורה פשוטה וגמישה.

זאת לא שאלה אלא 

 הצהרה

64.  43 IVR 5 שיחות חיצוניות בו זמנית  30-המערכת תטפל ב 

 אםשיחות בו זמנית  30 –איך המערכת תטפל ב 

)יש  IVRערוצי  15 -ל רק מופיעה דרישה במכרז

גם תלות במס' הנציגים שנכנסים למערכת, למשל 

 (20 –נוכל לטפל רק ב  –נכנסים  5אם רק 

 20-המערכת תטפל  ב

 שיחות בו זמנית
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המערכת כוללת דוחות וכלים לצורך ניתוח שיחות  4 דוחות 44  .65

ותפוקות של עובדים. המערכת כוללת מסמכים 

וטבלאות להגדרות תקן שירות למשל, הגדרת 

עומסים על שלוחות, זמן המתנה סבירה, נטישה 

של שלוחה ועוד.  של שיחות, משך שיחה , תפוקה

ע"פ תקן זה יהיה אפשר למדוד את רמת השירות 

 של הפקידים הנותנים שירות בטלפון.

הינה ברמת נציג ולא ברמת  אצלנו הסטטיסטיקה

 .שלוחה

זאת לא שאלה אלא 

 הצהרה

נבקש לאשר כי לצורך הצגת ניסיון המציע ניתן  4.1 תנאי סף 5  .66

 להציג גם לקוחות בענן פרטי.

  מקובל      

 כיצד החליטה טרם המועצה:" במכרז רשום 1 הקדמה 40  .67

 :הטלפוניה שרות את לקבל תצורה ובאיזה

 בהתקנה במרכזייה

 ההצעות קבלת לאחר .מהענן בשרות או מקומית

 תחליט היא ,המועצה צורכי לאור הנושא ובחינת

 "מבחינתה עדיפה תצורה איזה

 שונות הן לענן ולמרכזייה באתר לקוח ההצעות

האם עלינו להגיש שתי הצעות ? אחת , תןבמהו

 לענן אחת לאתר לקוח ?

טעות סופר המערכת 

המבוקשת היא 

יש  מערכת בענן

 להגיש הצעה אחת

68.  45 

45 

45 

 פקסים

 ממשקים

 שונות

1 

3 

2 

לגבי אפשרות חיבור של ממשקים אנלוגיים כגון : 

פקסים, שלוחות רגילות, אינטרקום דלת, לחצני 

אפשרות חיבור אך לא צוין מצוקה. אנו נשאלים ל

 של ממשקים אנלוגיים. כתב כמויותבאף מקום 

יהיה קו טלפון אנלוגי 

אחד למרכז הפעלה 

בחירום, קו לחצני 

מצוקה ברווחה 

ובחינוך וברווחה 

ישן, קווים של ה

 –מערכות כביו אש 

 קווים 12סה"כ 

תחזוקת  53  .69

 המערכת

 -  9סעיף 

 2טבלה 

   -תקלות SLAהגדרות 

שעות  24טיפול בתקלה קלה עד  –ה תקלה קל

 מקבלת הפנייה 

שעות  8טיפול בתקלה בינונית עד  -תקלה בינונית  

 מקבלת הפנייה 

שעות  4טיפול בתקלה חמורה עד  –תקלה חמורה 

 מקבלת הפנייה

 אין שנוי בטבלה
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 – 9סעיף  קנסות 54  .70

 1טבלה 

נבקש ללא קנסות או הפחתה  –הקמת מערכת 

 מוגדרים מראש.עקב פיגורים קלים ה

 אין שנוי בטבלה

 – 9סעיף  קנסות 54,55  .71

 2טבלה 

נבקש לקבוע  – בטיפול בתקלה SLAקנס בפיגור 

 .מחיר המוסכם מראש ולא ע"פ שעותמראש 

 אין שנוי בטבלה

ציוד ודרישת  26  .72

 איכות

בנושא ניקוד של "התרשמות המועצה מרכיב ה  5

Call  Center על בסיס מצגת." לא נמצא במכרז

, כמה נציגים ?  Call Centerכתב כמויות בנוגע ל 

 ? Real Timeכמה מנהלים כמה מסכי  

 Callבמקום "

Center יופיע "

" helpdeskהמילה "

המתייחס למוקד 

תמיכה של הספק 

 כלפי הלקוחות שלו

 Callלא נמצא במכרז כתב כמויות לנושא ה  4 דוחות 44  .73

Center 

-אין התייחסות ל

"Call Center "

אלא דוחות  עיף זהבס

 helpdesk-מה

 ומדיות לעסקים לוואטסאפ ממשק "למערכת 7 ממשקים 45  .74

 ,כגון אחרות

" לא צוין במכרז בכמה .ועוד ר'מסנג ,טלגרם

משתמשים מדובר ואילו ממשקים ספציפיים 

 נדרשים על מנת לתמחר מכון.

מדובר ביכולת של 

המכרזיה להתממשק 

אין בשלב זה תכנית 

עבור  לממש יכולת זה

 משתמשים מוגדרים

 

 :6קובץ שאלות 

 מסמך/ #
 התייחסות המועצה שאלת הבהרה עמוד וסעיף נספח

נבקשכם להפיץ מענה לשאלות כלל   -    -    .1

 המציעים.

המציע יעקוב אחרי ההודעות באתר 

 המועצה

המציע יעקוב אחרי ההודעות באתר  נבקש מועד נוסף לשאלות ההבהרה. -  -  .2

 המועצה

ימיי  5נבקש כי מועד ההגשה יחול לפחות  ליכל כללי  .3

 עבודה לאחר המענה לשאלות ההבהרה.

המציע יעקוב אחרי ההודעות באתר 

 המועצה

 נבקש המידע הבא: כללי כללי  .4

  פירוט אתרי הלקוח, כמות

השלוחות בכל אתר ותמהיל 

, שלוחות IPהשלוחות: שלוחות 

 אנלוגיות, שלוחות שירות.

 פירוט דרישות ה-CC  'נציגים מס

 ומס' מנהלי משמרת.

ראה רשימת שלוחות ואתרים בסוף 

  מסמך זה

 

 

 

 ים במוקד הפניותנמוקד 2קיימים 
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נבקשכם להבהיר ולפרט  –פסקה שלישית  4ע"מ  2סעיף  מסמך א'   .5

מה דרישות אבטחת המידע המקובלים 

 במדינה.

 דרישות של מערך הסייבר הלאומי

א האם אומדן המכרז הינו נבקש לווד 5עמ'  4.4סעיף  מסמך א'  .6

( 1.א)א2גבוה מהסכום הנקוב בסעיף 

(, 25לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

לעניין קביעת דמי ההשתתפות, וככל שלא 

 נודה לביטול דרישה זו.

חוק חובת מכרזים אינו חל על 

המועצה, אלא התוספת לצו המועצות 

 האזוריות בעניין מכרזים.

ע"מ  5.10סעיף  מסמך א'  .7

6 

בקש להוסיף בסוף הסעיף חלופה למנהל נ

לאבטחת  ISO, אישור CISOאבטחה 

 iso27001מידע 

 CISOהציג הצהרה של כול לע יימצה

דהיינו, שהוא אינו עובד  במקור חוץ

לא מקובל  ISOהארגון, אישור 

 מנהל האבטחהלכתחלופה 

נבקש למחוק חלופת התקנה מקומית שכן  7ע"מ  8.9סעיף  מסמך א'   .8

אשר בו  –( 4)ע"מ  2ת סעיף סותרת א

 נדרש פתרון של מרכזייה בענן.

 טעות סופר לא נדרשת התקנה מקומית

 אלא רק בענן

ע"מ  2.5טבלה  1נספח א'  .9

11 

נבקש לשנות תפקיד מנהל בכיר למנהל 

 אגף או מנהל מחלקת מכירות.

אפשר לציין מנהל אגף, או מנהל 

 מחלקת מכירות

 1,2,3,6סעיפים  2נספח א'   .10

 14 ע"מ

ימיי  7-נבקש לשנות מניין הימים ל

 עבודה.

 

 מקובל

מסמך ב'   .11

1 

בולט חמישי 

 23ע"מ 

נבקש להבהיר כי כל שינוי אשר יידרש 

 יתומחר בנפרד.

 אין שנוי בסעיף

מסמך ב'   .12

1 

בולט שישי ע"מ 

23 

נבקש להבהיר עדכון גרסה יבוצע רק 

 לאחר אישור מהנדסי החברה.

טוחות הספק יתקין גרסאות שנבדקו וב

 לשימוש

מסמך ב'   .13

1 

הצעת המחיר 

  23ע"מ  2טבלה 

נבקשכם להוסיף השלוחה הווירטואלית 

למחיר המערכת )התשלום בגינה חודשי( 

ולהותיר את האוזנייה והטלפון בציוד 

 הטלפוניה.

שלוחה וירטואלית אינו שונה משלוחה 

אחרת מבחינת חיבור למרכזיה אין 

 שנוי בטבלת המחירים

מסמך ב'   .14

2 

 -חלק א' כללי 

פסקה רביעית 

 25ע"מ 

נבקשכם להתאים ההגדרה התקנה 

 פתרון בענן. – 4ע"מ  2מקומית לסעיף 

טעות סופר המועצה מבקשת לקבל 

בהתקנה  תשרות מהענן לא מדובר

 מקומית 

מסמך ב'   .15

2 

טבלת המשקל 

לרכיבים ע"מ 

25 

נבקש  9נבקש בהתאם לשאלה מס' 

ת להעביר השלוחה הווירטואלית למערכ

טלפוניה בענן ולהחליף בהתאמה 

 לאוזנייה והטלפון.

 לעיל 13ראה תשובה לשאלה 
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מסמך ב'   .16

2 

נבקש הבהרתכם האם מדובר במכרז דו  25עמ' 

שלבי, הכולל הפרדת שלב האיכות 

.ד לתקנות 17והמחיר, בהתאם לסעיף 

 חובת המכרזים.

תקנות חובת מכרזים אינו חל על 

ת המועצה, אלא התוספת לצו המועצו

 האזוריות בעניין מכרזים.

טבלת   .17

 האיכות

: מהם 3-6נבקש הבהרתכם לגבי סעיף  26עמ' 

אותם המדדים שייבחנו וכן מהן דרישות 

. 3העירייה שצוינו באמת המידה שבסעיף 

מדובר בניקוד רב מידי הנתון לשיקול 

דעת, מבלי שניתן כל פירוט לגבי מה 

 ייבדק.

 Callהמילה  5בטופס הדרוג בשורה 

Center  יוחלף במילהhelpdesk. 

 אין שנוי במדדים.

מסמך ג'   .18

 הסכם

ע"מ  2.5סעיף 

28 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד כי 

סיים לשלם בגין דמי ההתקנה ועסקאות 

 התשלומים".

 אין דמי התקנה אלא תשלום חודשי

הלוקח בחשבון כל ההוצאות כולל 

 התקנה

מסמך ג'   .19

 הסכם

ע"מ  5.3סעיף 

30 

הוסיף בסוף הסעיף "ובלבד כי נבקש ל

נשלחה הודעה מוקדמת לספק תוך מתן 

 אפשרות לתיקון החשבונית".

 בקשה נדחית.

מסמך ג'   .20

 הסכם

ע"מ  5.5סעיף 

30 

נבקש לשנות המילה "שינויים" למילה 

 "עליית".

 בקשה נדחית.

מסמך ג'   .21

 הסכם

 נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא: 31עמ' 

לגרוע בכל תקופת ההסכם, ומבלי 

מאחריותו של הספק על פי חוזה זה ועל 

 פי דין,

הספק יהיה אחראי כלפי המועצה לכל 

אובדן ו/או נזק ו/או קלקול מכל סיבה 

ובלבד שמדובר בנזק ישיר בלבד המוגבל 

 לפי כל דין, 

שהיא שייגרמו למועצה, לרכוש, לעובדיה 

 ו/או לכל הבאים מטעמה ו/או לכל צד 

חדל של הספק שלישי עקב פעולה ו/או מ

ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן 

 השירותים 

נשוא חוזה זה ו/או בהפרת הוראות הסכם 

זה על ידי הספק, והכול בהתאם 

לאחריותו לפי הדין, כאשר בכל מקרה לא 

 6תעלה סך התמורה ששולמה לספק בגין 

 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק.

 בקשה נדחית.
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מסמך ג'   .22

 הסכם

מ ע" 8.2סעיף 

31 

נבקש להוסיף בסוף המשפט "ובלבד 

שהמועצה ידעה מראש הספק ואפשרה לו 

 להתגונן".

בסוף הסעיף יבוא: המועצה תיידע את 

הספק על הדרישה/ תביעה כאמור 

 ותאפשר לו אפשרות סבירה להתגונן.

מסמך ג'   .23

 הסכם

ע"מ  8.3סעיף 

31 

אחראי להגנה ספק אין שנוי בסעיף ה נבקשכם למחוק המילים : נזקי סייבר.

  על מערכותיו

מסמך ג'   .24

 הסכם

עמ'  8.3סעיף 

31 

 נבקש לתקן את הסעיף באופן הבא:

הספק ו/או מי מטעמו יהיו אחראים לפי 

כל דין, וישפו את המועצה בגין פגיעה או 

נזק ישיר שייגרמו לה עקב רשלנות חמורה 

 או זדון, 

אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה, 

מוגבלת ולא  ובלבד שהאחריות תהא

 6תעלה סך התמורה ששולמה לספק בגין 

 החודשים אשר קדמו למועד קרות הנזק.

 בקשה נדחית.

עמ'  9.1סעיף    .25

31 

עמ'  9.5סעיף 

32 

מדובר בכפל ובהוראות סותרות שקיימת 

)ראה  8התייחסות לגביהם בסעיף 

התייחסותנו לעיל(. נבקש להשמיטם או 

 להתאימם להערותינו.

 בקשה נדחית.

מסמך ג'   .26

 הסכם

מבוקש כי המילים "כל עוד עלולה להיות  10.1סעיף 

לספק אחריות על פי דין" "תמחקנה 

 36ובמקומן ייכתב "לתקופה נוספת של 

 חודשים לאחר תום השירותים".

 הבקשה נדחית.
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מסמך ג'   .27

 הסכם 

 מבוקש כי: .א 10.2סעיף 

לאחר המילים "הספק ו/או  - 10.2.1 .ב

תב ")בהתאם להרחבת המועצה" ייכ

 השיפוי שלהלן(".

לגבי אחריות מקצועית  - 10.2.5 .ג

המילים "הפרת חובה מקצועית" 

תמחקנה ובמקומן ייכתב "מעשה או 

 מחדל".

"מכסה את  במקום המילים: 10.2.6 .ד

 "מורחב לשפות את". אחריות" יבוא:

תמחקנה המילים: "ביצוע  – 10.2.6 .ה

 השירותים ו/או".

"אולם אין סיפא ייכתב  - 10.2.8 .ו

בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות 

 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".

גובה ההשתתפות העצמית  - 10.2.10 .ז

$  100,000המקסימאלית תעמוד על 

או שלחילופין ₪  400,000או לחילופין 

תוחרגנה מהסעיף פוליסת ביטוח 

 חבות המוצר ואחריות מקצועית.

ות רישא ייכתב "בביטוח חב - 10.2.11 .ח

מעבידים ו/או בביטוח רכוש שנערך 

על ידי הספק בקשר לשירותים נשוא 

 הסכם זה )ככל שנערכים(".

לאחר המילים "תנאיהם  - 10.2.12 .ט

לרעה" ייכתב "במהלך תקופת 

הביטוח". כמו כן תקופת ההודעה 

 יום(. 60יום )במקום  30תעמוד על 

 סעיף א' אינו בקשה.  .א

יצוין בסיפא: "בהתאם  .ב

פוי כדלקמן להרחבות השי

 ובאישור הביטוח".

 הבקשה נדחית. .ג

 הבקשה נדחית. .ד

 הבקשה נדחית. .ה

יובהר כי אין " יצוין בסיפא: .ו

בביטול החריג כדי לגרוע 

מחובות הספק ו/או מזכויות 

 .מבטחו עפ"י כל דין"

" יוחלף 100,000המספר " .ז

 ."400,000במספר "

 הבקשה נדחית. .ח

 הבקשה נדחית. .ט
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מסמך ג'   .28

 הסכם

ש כי הסעיף יימחק. תשומת לב עורך מבוק 10.4סעיף 

המכרז כי פוליסות הביטוח הנערכות על 

ידי המציע כוללות מידע רב, עסקי וסודי, 

שאינו רלוונטי להתקשרות שבנדון. 

 לחילופין, מבוקש כי:

יובהר כי בפוליסות שיומצאו על ידי  .א

מבצע השירותים )ככל שיומצאו( 

יושחר כל מידע שאינו רלוונטי 

התחייבויות מבצע להתקשרות ול

 השירותים על פי הסכם זה.

לאחר המילים "שתדרוש העירייה" ייכתב 

"על מנת להתאים את הביטוחים 

 לדרישות הביטוח בהסכם זה".

יובהר כי ככל וידרשו פוליסות ע"י 

המועצה, ניתן יהיה למחוק מידע 

שאינו רלוונטי להתקשרות עם 

 המועצה.

 ללא שינוי בנוסח המכרז.

נספח ב'   .29

אישור 

קיום 

 ביטוחים

אחריות כלפי 

 צד ג' 

 מבוקש כי:

 יימחק. 307קוד  .א

 יימחק. 309קוד  .ב

יימחק ובמקומו יצוין קוד  318קוד  .ג

321. 

 הבקשות נדחות.

יובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח 

 318נוסף בכפוף להרחבי השיפוי, 

 .304בכפוף ל

נספח ב'   .30

אישור 

קיום 

 ביטוחים

אחריות 

 מקצועית

 הבקשה נדחית. יימחק. 309קוד מבוקש כי 

נספח ב'   .31

אישור 

קיום 

 ביטוחים

 הבקשה נדחית. יימחק. 309מבוקש כי קוד  חבות המוצר

המפרט   .32

הטכני 

 מסמך ד'

טבלת מפרט 

 5טכני סעיף 

 41ע"מ 

נבקש להבהיר עדכון גרסה יבוצע רק 

 לאחר אישור מהנדסי החברה.

הספק יתקין גרסאות שנבדקו ובטוחות 

 לשימוש

מפרט ה  .33

הטכני 

 מסמך ד'

נבקש למחוק חלופת התקנה מקומית שכן  41ע"מ  2סעיף 

אשר בו  –( 4)ע"מ  2סותרת את סעיף 

 נדרש פתרון של מרכזייה בענן.

אין דרישה להתקנה מקומית הפתרון 

 המבוקש הוא בענן

המפרט   .34

הטכני 

 מסמך ד'

 2.5.3.1סעיף 

 51ע"מ 

 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "או בהתאם 

 ן המוצע".לפתרו

 מקובל
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המפרט   .35

הטכני 

 מסמך ד'

 51הבהרה ע"מ 

 

נבקש להבהיר כי מתגים מסופקים ע"י 

 חברתנו במסגרת הפתרון המוצע.

הספק יוכל להציב מתגים במועצה רק 

 באישור המועצה

 1נספח   .36

הסכם 

רמת 

שרות 

SLA 

נבקש לשנות כי טיפול  –תקלה קלה  9סעיף  54עמ' 

 תיקונה.בתקלה יהיה רציף עד למועד 

נבקש לשנות כי טיפול  -תקלה בינונית 

בתקלה יהיה רציף עד למועד תיקונה, 

שעות מותנה כי ניתן לתקן  3תיקון תוך 

 התקלה מרחוק.

נבקש לשנות כי טיפול  -תקלה משביתה 

בתקלה יהיה רציף עד למועד תיקונה, 

שעות מותנה כי ניתן לתקן  3תיקון תוך 

 התקלה מרחוק.

חיל עם פנית הטיפול בתקלה ית

ל בכל תקלה ופיהמועצה לספק והט

תוך  צעוביל מרחוק ופיהניתנת לט

 הזמנים המוגדרים, 

תקלות התלויות בצד ג' הספק לגבי 

יודיע למועצה על זמני האספקה 

במועדי והמועצה תחליט אם להתחשב 

 אספקה

 

ראש המועצה שלוחת ביובהר שתקלה 

 חשב כתקלה חמורה ת

 

 

תתקיים מיד לאחר המועד האחרון להגשת שהתקבלו  תתיבת המכרזים ורישום ההצעות פתיח

 .12:00 בשעה  30/12/2021 -יום חמישי הבהצעות למכרז, 

 אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים.כל 

 

 מען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.ל

 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

 

 

   בברכה,

  

 ניר-ֹנעה גולדשמידט 

 מנהלת מכרזים
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 אתריםשלוחות ו: תוספת

 בנין ראשי לשכת המועצה

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד שם  תפקיד

 09-9596400 6400 052-8064448  המועצהA4:A14ראש +

 09-9596401 6401 052-5717126  סגן ראש המועצה

 09-9596402 6402 052-5295034  מנכ"לית המועצה

 6512 052-2430269  מזכירת ראש המועצה 
09-9596512 

FAX:09-9583791 

   054-9548664  עוזרת אישית למנכ"ל
09-9594630 

429 -פנימי   

   050-3773237  שירות ומידע

09-9594662 

462 -פנימי   

E-FAX:09-8859028 

 09-9596517      שירות ומידע

 09-9596580      שירות ומידע

 09-9596524   052-4721946  מדור שכר )ימי ב' + ה'(

 09-9596546   052-6116620  אבי אנושמש

 ספרייה
052-3584541 

 

09-9596533 

FAX:09-9596534 

 בנין ראשי כללי

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

   052-2447144  מבקרת פנים
09-9596559 

FAX:09-9583791 

 6530 050-6274499  קב"ט

09-9594673 

673 -פנימי   

FAX: 09-9596530 

 6070 052-5017414  רכש  -שיאון 
04-6336070 

2שלוחה   

5שלוחה  6070    רכש  -שיאון   

   6084 052-5717118  נציגת משרד הפנים          

 6089 050-7509332  שיטור קהילתי
09-7462367 

בסיס שיטור משולב -טלפקס   

 6566 054-4899868  החברה הכלכלית
09-9596513  

09-9596590 

     052-6116888  חברה הכלכליתה
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   6092 052-2751546  תשתיות ביוב

   6093 050-8699465  תרבות

     052-4600638  דוברות

     054-9216379  דוברות

   6182 052-6897582  החברה למיחזור מים

   6027 054-6987097  אם בית

     050-7213194  אם בית

 בנין ראשי לבניההוועדה המקומית לתכנון ו

 12:30-14:30בימי ג'  08:30-12:30שעות קבלת קהל בימי ב', ד' בין השעות 

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 09-9596404 6404 052-5717680  מהנדס המועצה

   054-4772377  סגנית מהנדס המועצה
475פנימי   

09-9594675 

 09-9596525 6525 052-5718087  מנהל תשתיות ונכסים

      מזכירת הוועדה
09-9596505 

FAX : 09-9596573 

 09-9596581      בודקת תוכניות

 09-9596518      בודקת תוכניות

 09-9596576      בודקת תוכניות

 09-9596520 6568 052-3125552  מפקח בניה

 09-9596364 6174 054-3855214  מפקח בניה

 נין ראשיב גזברות/הנה"ח

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 09-9596403 6403 053-2855000  גזברית 

 09-9596531      מנהלת חשבונות ראשית

מזכירה ורכזת חוזים 

 ומכרזים
     

09-9596569 

FAX :09-9596592 

 09-9596516      מנהלת חשבונות

 09-9596591      מנהלת חשבונות

 09-9596567      חשבונותמנהלת 

הנה"ח בי"ס חוב"ב וויצמן    

 )ימי ה'(               
 052-8196995 6169 09-8999130/49 
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 מבנה בבי"ס מחלקת גביה

 12:30- 14:30ימי ג' בין השעות  08:00-13:00שעות קבלת קהל ימי א', ב', ד' ה' בין השעות 

יחני טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד  

   050-6007127  מנהלת מחלקה
09-9596575 

FAX : 09-9596587 

 09-9596584      פקידת גביה

 09-9596522      פקידת גביה

 09-9596565      פקידת גביה

 09-9596541      פקידת גביה

 09-9596526      פקידת גביה

 09-9596521      פקידת גביה

     050-6007423   פקח

 מבנה חיצוני )חדש( פעולאגף ת

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 מנהל מחלקת שפ"ע,

 תברואה, פיקוח וחוף

 הים

 054-9285404     

  09-9594664 6563 054-7834440  אחראי תחום שפ"ע

 מזכירת מחלקת שפ"ע,

 תברואה, פיקוח וחוף

 הים

     
09-9596585 

FAX:09-9596593 

   052-8363232  י עסקיםמנהלת רישו
09-9596543 

FAX: 09-9596593 

 עוזרת אישית למנהל

 אגף תפעול
 050-6844592   

09-9594632 

FAX: 09-9596593 

 פקח אחראי ווטרינריה

 וחוף הים
 052-5717639 6562 09-9596585 

 09-9596585 6172 054-2964548  פקח אכיפה וסביבה

 09-9596585 6173 054-9175534  פקח 

 6565 050-8502011  אחראי אחזקה
09-9594639 

439פנימי :   

 אב בית אולם ספורט

 שפיים
 052-6033801 
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 אב בית אולם ספורט

 בית יהושע
 052-6167708 

    

 09-9596571 6177 052-8824747  רכזת קיימות בקהילה

FAX:09-9596593 054-4882830  רכזת חינוך קיימות   

 עם הגביה מחלקת ווטרינריה

 08:30-10:00שעות קבלת קהל ימי א' + ד'  בין השעות 

  נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 6528 052-3862187  ווטרינרית 
09-9596528 

FAX: 09-9596555 

       09-9596557 

 15:00- 08:00ה -ימים א

 12:00 - 08:00יום ו' 
 050-8100070   09-8322275 

 צמוד למבנה תפעול אגף חינוך

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 09-9596519 6408 052-5717125  מנהלת המחלקה

      מזכירות
09-9596508 

FAX: 09-9596536 

 09-9596544      מזכירות

 09-9596589   052-3627857  מנהלת הגיל הרך

קב"סית ורכזת הטיפול 

 רטבפ
 052-5323305 6178 09-9596535 

 צמוד למבנה תפעול אגף חינוך חברתי קהילתי

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

מנהל מחלקה חברתית 

 קהילתית
 052-8883931 6529 09-9596529 

 מזכירת מחלקה

 ימים א', ג', ד'
 054-5841271   585 

 6175 052-5305580  רכזת ספורט
459 - פנימי  

09-95964660 

453 -פנימי    6179 054-6780105  מנהל תחום ילדים ונוער  

 456 - פנימי   054-4840674  רכזת דילר

 מנהל תחום צעירים

 ורכז מפעילים
 454 - פנימי   058-6166621 

 458 - פנימי   052-6033433  ו' -רכזת שכבות ד' 

456 -נימי פ     054-5208350  י"ג -רכז שכבות י"א   
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456 -פנימי      054-9747222  י' -רכז שכבות ז'   

     050-4746448  רכז כדורסל

 454 - פנימי   052-5602556  רכזת ניצנים

 מנהלת תחום אלימות 

 ומניעה
 052-5986846 568 09-9596568 

     052-3578535  מנהל -קונסרבטוריון 

     052-6061342  מזכירות -קונסרבטוריון 

 קרוון צמוד לרבנותשירות פסיכולוגי 

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 09-9596578   050-9235253  מנהלת ימי א', ג', ה'

 מזכירה

 ימים א', ג', ה'
     

09-9594661 

461-פנימי מוביל , 542, 458 

FAX: 05-9596588 

בי"ס חוב"ב,גני געש ובני ציון 

 ',ה'ימים א',ב',ג
 054-4277242     

גני גליל ים, אודים. בי"ס 

 ויצמן. ימים א',ג',ד',ה'
 054-3281987     

גני שפיים ובני ציון, בי"ס 

 א.ד.מ. וסביבה )א', ג', ד', ה'(
 052-4590445     

-חטיבה כיתות ח', תיכון י"א

י"ב,כיתות חינוך מיוחד 

 ימים א',ג',ד',ה'

 054-2197311     

ט"ב חוף השרון תיכון וח

 ימים א',ב',ג',ה'
 052-2719532     

גני כפר נטר, תל יצחק, בצרה 

 ורשפון ימים ב',ה'
 052-8540733     

 ביה"ס חוף השרוןב - ספריה

 נייח טלפון קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 אחד    מנהלת
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  מבנה חדש המחלקה לשירותים חברתיים

 טלפון נייח קיצור נייד ניידטלפון  שם תפקיד

   052-5799089  מנהלת המחלקה
09-9596507 

 407 :פנימי

      מזכיר ועובד זכאות
09-596506 

FAX : 09-9596577 

ס נוער, צעירים וחוק "עו

 נוער
 054-5466647   09-9596574 

ס לטיפול בזקן "עו

 ואפוטרופסות
     09-9596539 

 09-9596537   052-6645541  ס קהילתית"עו

  12:00 -10:00 -יום א' 

 12:00 - 10:00 -יום ה' 
   

09-

9594666 
 466 פנימי

 053-3715496  נתיבים להורות
 :פנימי

467 
09-9594667 

 054-2253031  ס לסדרי דין"עו
 :פנימי

374 
09-9594678 

 09-9596537       ס להבה"עו

 09-9596540   050-8538819  ס משפחה ונכויות"עו

   052-3905743    השלישי רכזת תרבות לגיל 
09-9596361 

09-9596595 

     052-2776129  קהילה תומכת אב

     054-2273956   ס קהילה תומכת"עו

 קרוון צמוד לנתיבים להורות מחלקת תחבורה ורכב

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד  תפקיד

 רכז תחבורה
 

052-5717127 6527 
09-9596527 

FAX: 09-9596597 

 קצין בטיחות ותעבורה

 א, ה'
 052-2445490   09-9596538 

   6532 052-5717645  נהג

   6541 052-5717142  נהג

   6531 052-5717151  נהג

   6405 052-5717153  נהג

   6533 052-5717687  נהג
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   6407 052-7323743  נהג

   6430 052-2121525  נהג

 קרוון צמוד לשרות הפסיכיולוגישירותי דת / רבנות 

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד רבנות  

   052-2229488  הרב האזורי    

09-9594653 

 453 : פנימי 

FAX: 09-9596594 

   052-3777399  מזכירות
09-9594652   

 452 פנימי 

   053-3133906  מזכירות
 09-9594631 

 436 : פנימי

 6079 050-6691818  נישואין
09-9594651 

 451 : פנימי 

   052-5744499  נישואין
09-9594651 

 451 : פנימי 

      נישואין
09-9594651 

 451 : פנימי 

   054-5229879  נישאין
09-9594651 

 451 : פנימי 

   050-2478157  כשרות
09-9594652 

 452 : פנימי 

 מקלט חירום בכניסה לבנין המועצה עלהמרכז הפ

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 09-9594675       1בקר 

 09-9594676       2בקר 

 09-9594677       3בקר 

       4בקר 
09-9594674 

 372 : פנימי 

 09-9594672       עמדת שוטר

 09-9596671       פקס
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 שלוחות בודדות אתרים נוספים

 טלפון נייח קיצור נייד טלפון נייד שם תפקיד

 X       סוכת מציל בחוף

 X       מחסן חירום געש

 X       בסיס מתמידים בני ציון

 בסיס מתמידים אודים
      X 

 X       אולם ספורט שפיים

 X    אולם ספורט בית יהושע

 X       משרד קב"ט בית הספר

 

 


