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 21/15מספר מכרז 
 

  קבלניםשהועלו ע"י התשובות לשאלות  מסמך
 המסמך יהווה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע להגישו עם חתימה

 
 

  כנס קבלנים למכרז סריקת תיקי בניה
 21.5.2015תאריך המפגש 
  :בכנס השתתפו

 .דני, בן, יעל, שי, חנוך :עירייה

 אימז' סטור, גיאודע. ,ס קשתקומפלוט, דפו ,MPLאוגדנים,  ,טלדור :קבלנים
, הכוללים סריקת ארכיון תיקי הבניה, הטמעת הנתונים למערכת קומלוט, כל הוצגו נושאי המכרז

הפעילות תבוצע בעירייה ומחייב את הקבלן הזוכה להשאיר בעיריה את הציוד המשמש לסריקה 
 והטמעת התיקים.

יצא מהמבנה הקיים ולאחר הסריקה העיריה תספק מקום לקבלן במחלקת הנדסה, כך שהחומר לא 
 התיקים הסרוקים לארכיון חיצוני.  יעבורו

 :על פי בקשת הקבלנים נקבעו מועדים להגשת המכרז
כתובת  שאלות יופנו לחנוך ליבנה בכתב בלבד על פי 12:00שעה  28.5.2015 –מועד מסירת השאלות עד 

   lihanoch@netvision.net.il:אמייל
 יוצג באתר העירייה. 12:00שעה  3.6.2015 –מועד מסירת התשובות עד 

מגדלי נעמי  6יצחק רבין במשרד סמנכ"ל העירייה רח'  12:00בשעה  10.6.2015מועד הגשת המכרז 
 רחל. -02-9909807. טל:3קומה 

 :שאלות שעלו בכנס

  מלי לציוד אותו מתבקשים הקבלנים להשאיר בעיריה לאחר הקבלנים מבקשים איפיון מיני :1שאלה
 ?גמר הפרוייקט

 (. A0, A3, A4, סורקים מחשבים5וישלח לפי הצורך איפיון ): הנושא יבדק 1תשובה 

   נושא דרישות גיבוי והבטחת איכות מהקבלנים אינה ברורה כיוון שקיימת דרישה לביצוע  :2שאלה
ה לבדוק את אפשרויות הקיימות במשרדיה לגיבוי והבטחת העבודה בעירייה? לכן העירייה צריכ

 הנתונים!!.

 .ל המציע לארח את המידע הסרוק בחברת קומפלוט, המציע יתמחר את ההצעה בהתאםע :2תשובה 

  חודשים 24או  12מה לוח הזמנים  :3שאלה? 
יישום ע"מ  7זמן ו אופק  6כפי שנכתב בסעיפים  24חודשים ולא  12לוח הזמנים לפרויקט הינו  :3תשובה 

 נספח טכנולוגי. נא לתקן. 23

  מה שעות העבודה בעירייה :4שאלה? 
 פרט לימי שישי ערבי חג שבתות וחגים. 20:00עד  8:00שעות העבודה בעירייה מ :4תשובה 

  מבקשים פרטים בנושא ,שינוע לארכיון העירייה :5שאלה? 
 המידע יימסר בהמשך. :5תשובה 

  לסרוקכמה גרמושקות  :6שאלה? 
החומר שיסרק יכלול גרמושקה מאושרת אחת לכל בקשה + צילום חותמת של אישורים  :6תשובה 

 אחרים.

  כמה עובדים יש להעסיק :7שאלה? 
העירייה מעונינת לגמור את העבודה על פי לוח הזמנים והתקציב שניקבע לכן על הקבלן לקבוע  :7תשובה 

 ם.את כמות העובדים לצורך עמידה בלוחות הזמני

mailto:lihanoch@netvision.net.il
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  מה סה"כ החומר לסריקה :8שאלה? 
לכל בינין יש בקשה נפרדת ולפעמים מספר בקשות,  ,בקשות 12,000תיקים כ 4500 -החומר כולל :8תשובה 

 בקשות לבינין כאשר קיימת הפרדה בין מסחר למגורים. 2לעיתים קיימות 
 בניה רוויה. 90%כ  ,בניה צמודת קרקע 10%כ –פיצול התיקים 

  להגיש את הצעה בפורמט אפשר  :9שאלהPDF? 

 .כן, אפשר :9תשובה 

  מה כלול במערכת קומפלוט ואיזה תיקים אינם קיימות במערכת :10שאלה? 
 תועבר ע"י העירייה. -1974-1993רשימת תיקים שיש להקים בקומפלוט המתייחסת לשנים  :10תשובה 

 רם קבלו היתר.יש לסרוק גם בקשות שנדנו בוועדה במהלך השנתיים האחרונות גם אם ט
 ?למה מחיר נפרד להטמעת מערכת קומפלוט :11שאלה 

יש להגיש בסעיף נפרד למחיר הטמעת נתונים למערכת קומפלוט, הרוונה להשוות מחירים מול  :11תשובה 
הספקים גם ללא סעיף הנ"ל. בכל מקרה בסיום הסריקה הקבלן יבצע את טעינת הנתונים לקומפלוט 

 על חשבונו.

  שירות ותחזוקה לא ברור 26עמוד  14ף סעי: 12שאלה? 
 י יש למחוק אותו.טלא רלוונ 26עמוד  14פעיף  :12תשובה 

  גישה חופשית לעובדי הקבלן לגשת לתיקי הארכיון ההית :13שאלה? 
 כן. :13תשובה 

 3/6/2015תשובות לשאלות שנשלחו 
 

 הוראות למגיש הצעת המחיר

  14שאלה 
חודשים  12הגבלה. במקרה זה מבוקש, כי הדחייה לא תעלה על כפי הס' הרי שמדובר בדחייה ללא 

 מיום הגשת ההצעה. מעבר לזמן הנקוב לא תחולט הערבות. 
לאחר " מבוקש להוסיף "העירייה רשאית לחלט את הערבותבנוסף, לאחר המשפט " – 2פסקה 

 ".שנתנה לספק הודעה מראש ובכתב

11 1.  

 לא מקובל  :14תשובה 

  15שאלה  
הרתכם, על אילו זכויות קניין מדובר, השירותים המבוקשים הנם שירותי סריקה נודה להב

באמצעות סורקים שנרכשים על ידי העירייה עבור העירייה ובהם מובנית תוכנת סריקה כחלק 
מהסורק. אין כאן פיתוח ייעודי שנעשה עבור העירייה ולכן זכויות קניין וקניין רוחני, זכויות שיווק 

מי שנותן  –אינם רלוונטיים לצרכי מכרז זה מבוקש למחוק את הס' זאת ועוד  ל אלוכ –של רכיבים 
תמיכה ושירות לסורקים הינו היבואן המקומי של הסורק, ולא היצרן ולכן לא ניתן לספק אישור של 

  בעל זכויות הקניין לתמיכה בספק.
ל ידי הספק יהיה בכפוף למתן יובהר, כי בכל מקרה שיפוי עבור קניין רוחני ע – 4פיסקה  -לחלופין 

פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהעירייה תתן לספק הודעה מידית על 
 התביעה/דרישת התשלום ותתן לספק שליטה בלעדית על ניהול ההגנה/המו"מ לפשרה.

ל עמידתו ש (1: )-כמו כן לספק לא תהא כל חבות או אחריות בגין כל תביעה או הפרה הנובעות מ
 (3שימוש של הספק במידע או בטכנולוגיה שסופקו על ידי העירייה ) (2הספק בהוראות העירייה )

שימוש בתוצרים עם מוצרים שאינם  (4צד שלישי. ) העירייה או על ידי שינוי התוצרים על ידי
 מסופקים על ידי הספק, כאשר אלמלא שימוש כזה לא היה בתוצר כשלעצמו כדי להפר זכויות צד ג'.

-5+ ס'12
לנספח  6

1 

2.  

 : לא מקובל15תשובה 
 16שאלה 

מבקשים לאפשר העברת ממליצים על מנהל  -לגבי המלצות למנהל הפרויקט ומנהל קליטת הנתונים
 הפרויקט ומנהל קליטת הנתונים לרבות טלפונים במקום מכתבי המלצה. 

15 3.  
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 מקובל  :16תשובה 
 17שאלה 

שינוי בתהליכי העבודה של הספק, יבוצע השינוי בתשלום  ככל ששינוי או התאמה כאמור מחייב
 להסכם.  4נוסף, בהתאם לאמור בסעיף 

18.5 4.  

 לא מקובל :17תשובה 
 81שאלה 

נבקש לחדד בהתאם לנאמר בכנס הספקים, העבודה מתבצעת במשרדי העירייה ולפיכך העירייה 
 אמורה להיות אחראית לגיבוי של מערכותיה.

וכן  18.7
 2.5סעיף 

 להסכם

5.  

בעירייה ) ע"י תוספת זכרון למערך המיחשוב בעירייה( ובנוסף ל המציע לארח את המידע הסרוק ע: 18תשובה 
העירייה תשלם לקבלן את , על חשבונו קומפלוטחברת בלאירוח יתמחר את עלות התוספת לזיכרון הנדרש 

 (.א1טבלה  1ספית סעיף פרוט ההצעה הכהעלויות על פי המחיר שיצורף בכתב הכמויות בנושא זה )
 פרוט ההצעה הכספית

 91שאלה 
 :1טבלה 

  ?נבקש להבהיר האם המחיר לבקשה כולל את מחיר קישור המסמכים למערכת קומפלוט 
 :3טבלה 

  אם ישנה כוונה להשוות מחירים מול הספקים ללא סעיף הטמעת הנתונים למערכת, כפי שהובהר
המחיר יש לפרט מחיר נפרד להטמעת הנתונים  בכנס המציעים, נבקש להבהיר היכן בהצעת

הינו שגוי משום שטבלה זו מתייחסת  3למערכת קומפלוט. לטעמנו מיקום סעיף זה בטבלה מס' 
 (.1לחומר שאינו נסרק במסגרת סריקת התיקים )טבלה 

  נבהיר כי השתת מחיר המודל קליטת הנתונים למערכת לניהול ועדה על הספק הזוכה מהווה
יתרון תחרותי לא הוגן לחברת קומפלוט אשר מפעילה את המערכת בעירייה. על כך למעשה מתן 

נבקש שעלות רכישת המנגנון לקישור אוטומטי יחול על העירייה ולא יהווה מרכיב בבחירת 
 ההצעה הזוכה.

1 6.  

ט הצעה א צורף לפרו1 טבלה 1 לא כולל מחיר התוכנה לקישור של קומפלוט, ) סעיף 1המחיר בסעיף  :19תשובה 
 הווה מרכיב בבחירת הזוכה.תהכספית לצורך כך ( תוספת מחיר זו לא 

  20שאלה 
לגבי סריקת הגרמושקות, נבקש  -עלויות לפעילות סריקה כללי )חומר שלא מארכיון תיקי בניה(

 לוודא כי מדובר ביחידת של מטר אורך
3 7.  

של תיקי הבניה מטר ומעבר לכך ) המחיר  של עדמתיקי הבניה  שאינן חלק  מדובר על גרמושקות :20תשובה 
 וכלול במחיר הבקשה( וכולל גרמושקה בכל אורך צריך להיות אחיד 

 לוח זמנים-2נספח 
 12שאלה 

נדרש בתחתית הטבלה  -תיקים בחודש ומצד שני 600בסעיף זה נדרש למלא לוח זמנים לחבילה של 
 לציין גודל מנה צפוי לעמידה בלוחות הזמנים של שנה. 

  תיקים או להציע מנה בה יוכל הספק לעמוד? 600האם צריך לקבוע את לוחות הזמנים לפי 

 נבקש לקבוע גודל מנה צפוי לפי בקשות ולא לפי תיקים כמקובל בפרויקטים דומים 

טבלת 
 הזמנים

8.  

וח בלבד על הקבלת לתת הצעת לוח זמנים מתאימה לו כדי לקצר את לתוכן לוח זמנים הוא דוגמה  :21תשובה 
  הזמנים למינימום ) ניתן לא להתייחס למנות ולתת לוח זמנים כולל לכל החומר (.

 
 22שאלה 
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  .9 כללי נבקש לקבל כמות מוערכת של בקשות ותיקים המוגדרים כחומר היסטורי המיועד לקליטה
 (1971-1994מצורף בזה רשימה הכוללת את התיקים ההיסטוריים המיעדים לקליטה ) :22תשובה 

 
 טופס פרטי חשבון בנק -4ח נספ

 32שאלה 
 שימו לב בסוף הטופס מצוין "ועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון "במקום "עיריית בית שמש".

 בנוסף הבנק אינו נוהג לחתום על אישורים שאינם בפורמט שלו,
 נבקש לצרף במקום זה אישור סטנדרטי של הבנק על פרטי חשבון בנק.

 10.  

 בל לצרף אשור סטנדרטיומקותוקן  :23תשובה 
 הסכם

 24שאלה 
  .11 2.6 העבודה מתבצעת על גבי מערכות של העירייה, ולכן הסעיף איננו רלוונטי.

 מקובל  :24 תשובה
  25 שאלה

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול בנוסף, גם על מידע שפותח על ידו באופן 
במסגרת מתן השירותים על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי, עצמאי; או; מידע אשר יווצר על ידי הספק 

 כללי ואינו מכיל נתונים אשר נמסרו על ידי המזמין.
בנוסף, מבוקש למחוק את סיפא המשפט "הפר הקבלן חובת סודיות..." החוזה מסדיר את עניין 

ע את ההפרה באופן ברור. עת יוכח על ידי העירייה כי הפר הספק את הוראות ההסכם תוכל לתבו
 נזקיה מהספק ואף לחלט את הערבות בסכום גובה הנזק שנגרם לה.

3 12.  

 : מקובל 25תשובה 
 26 שאלה

נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף, חובת הסודיות של הספק ושל עובדיו ו/או מי מטעמו תחול 
 שנים לאחר מכן בלבד. 3למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 

3.5 13.  

 בלמקו :26 תשובה
 27שאלה 

מבוקש לקבוע, כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה מראש 
יום ומתן ארכה לתיקון ההפרה בטרם חילוט הערבות. בנוסף, מבוקש כי הסכום  30ובכתב של 

 שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

6 14.  

 לא מקובל: 27 תשובה
 28שאלה 

. בנוסף, נבקש להבהיר, כי בכל מקרה שיפוי על 7.3יש להחליף את ההפניה לס"ק ג' בהפניה לסעיף 
ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהעירייה תיתן 

ול לספק הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום ותתן לספק שליטה בלעדית על ניה
 ההגנה/המו"מ לפשרה.

7.4 15.  

  : לא מקובל28 תשובה
 29 שאלה

של לשכת רו"ח, רו"ח יכול לתת אישור רק על נושאים שהם בתחום  70ומס'  7על פי גילוי דעת מס' 
עיסוקו המקצועי, ולכן רו"ח יכול לתת אישור על נתונים מתוך הדוחות הכספיים של המציע, שהוא 

לעובדים שאינם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן תלושי השכר של מבקר אותם ולא על תשלומים 
העובדים מכילים מידע חסוי ופרטי של העובדים. לפיכך נבקש להחליף את הדרישה בהצגת תלושי 

שכר או אישור רו"ח באישור מנהל הכספים/חשב של הקבלן על תשלום שכר מינימום לפחות 
 לעובדים. 

בד שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על ההפרה ואפשרות מבוקש להוסיף בהמשך הסעיף "ובל
 לתיקון ההפרה".

7.5+7.6 16.  
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 : מקובל 29תשובה 
 
 
 

 30שאלה 
נבקש להוסיף לאחר המילים "אחראי" את המילים "על פי הוראות הדין", וכן להוסיף לאחר 

הספק אחראי המילים "מעשה או מחדל" את המילה "רשלני". על פי הסעיף בנוסחו הנוכחי למעשה, 
בנזיקין לנזקים שיגרמו למרות שעל פי דין יתכן והמזמין אחראי להם, למשל בקרות נזק באתר 

המזמין עקב רשלנות המזמין. זו אחריות שאינה מוצדקת והיא מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר, 
 שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי המזמין אמורים לכסות נזקים אלה.

הגבלה על אחריות הספק כך שבכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר, בנוסף נבקש להוסיף 
שייגרם לעירייה או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל,  הספק יישא באחריות לנזק ישיר בלבד

שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי חוזה זה. למען הסר ספק, מובהר כי 
זק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לעירייה ו/או לצד שלישי הספק לא יישא באחריות לכל נ

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכישות 
מוצרים או שירותים חלופיים על ידי העירייה )כגון עלות כיסוי(, עלויות זמן השבתה. הגבלת 

כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית  אחריות כאמור תחול לגבי
 ובין אחרת. 

גבול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק  בכל מקרה, ועל אף האמור בכל מקום אחר,
גוף או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל התמורה המגיעה לספק על פי חוזה זה, לאורך כל 

 החוזה[ תקופת

9 17.  

  לא מקובל :30תשובה

 
 31 שאלה

  ימחקו המילים "וכל עוד.... דין" במקומם ירשם "לשנה נוספת מתום ההסכם" -10.1
 ימחקו המילים "לפחות", "ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה"  -10.1.1

 "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "
 ים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה" ימחקו המילים "לפחות", "ובתנא -10.1.2

 "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "
 לאחר המילים "מקצועית" ירשם "משולב בחבות מוצר" -10.1.3

ימחקו המילים "לפחות", ימחקו המילים "וכל עוד.... דין" במקומם ירשם "לשנה נוספת מתום 
 ההסכם"
 תמחק המילה "וכו'"לאחר המילה "אי יושר" ירשם "עובדים"  -10.1.3.2
 ימחקו המילים "לפחות" -10.1.3.3

לאחר המילים "מי שמש" ירשם "בפוליסת אחריות מקצועית וצד ג' בגין אחריותה למעשי -10.2
 ו/או מחדלי המבוטחת, בפול' חבות מעבידים היה ותחשב למעבידה של מי מעובדי המבוטח"

 רמיות"ימחקו המילים "אישור שקיים הסדר לתשלום הפ -10.3.1
 ימחקו המילים "לפחות" 

 תמחק המילה "לפני" במקומה ירשם "לאחר"
 "ימחקו המילים "מידית" "וכן לפעול למימושן של הפוליסות -10.5

10 18.  
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  :31 תשובה

המחיקה מקובלת אולם יירשם  -ימחקו המילים "וכל עוד.... דין" במקומם ירשם "לשנה נוספת מתום ההסכם" -10.1
 מתום ההסכם". שנים נוספות 3-"ל

 ימחקו המילים "לפחות", "ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה"  -10.1.1
 הבקשה מקובלת. – "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "

 ימחקו המילים "לפחות", "ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה"  -10.1.2
 הבקשה מקובלת. -"2012לאחר המילה "ביט" ירשם "

 הבקשה מקובלת -לאחר המילים "מקצועית" ירשם "משולב בחבות מוצר"" -10.1.3
ימחקו המילים "וכל עוד.... דין" במקומם ירשם "לשנה נוספת מתום  הבקשה מקובלת -ימחקו המילים "לפחות","

 שנים נוספות מתום ההסכם". 3יירשם ל" -ההסכם"
 הבקשה מקובלת -המילה "וכו'""לאחר המילה "אי יושר" ירשם "עובדים" תמחק  -10.1.3.2
 הבקשה מקובלת -ימחקו המילים "לפחות"" -10.1.3.3

לאחר המילים "מי שמש" ירשם "בפוליסת אחריות מקצועית וצד ג' בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי -10.2
 הבקשה מקובלת -המבוטחת, בפול' חבות מעבידים היה ותחשב למעבידה של מי מעובדי המבוטח""

 לא מאושרת הבקשהימחקו המילים "אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות" -10.3.1
  הבקשה מקובלת -ימחקו המילים "לפחות" 

 הבקשה לא מאושרתתמחק המילה "לפני" במקומה ירשם "לאחר"

 הבקשה לא מאושרת""וכן לפעול למימושן של הפוליסות הבקשה מקובלת -ימחקו המילים "מידית" " -10.5
 

 32 שאלה
  .19 10.6 למחוק סעיף זה. הצד שאחראי לנזק צריך לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית.  נבקש

 לא מקובל  :32 תשובה
 33 שאלה

מבוקש להוסיף את האפשרות של דואר אלקטרוני כאמצעי להעברת הודעה בין הצדדים על פי 
 ההסכם.

11.7 20.  

  מקובל :33 תשובה
 כתב ערבות ביצוע

 34 שאלה
  .21  ה למדד תשומות הבנייה ולא למדד המחירים לצרכן?מדוע הערבות צמוד

  .הערבות תיהי צמודה למדד המחירים לצורכן :34 תשובה
 

 אישור על קיום ביטוחים של קבלן -נספח ב
 35שאלה 
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 1/9/2014-31/8/2015תקופת ביטוח 
 $ למקרה וגם לתקופה. 500,000 -. סכומי ביטוח עבור צד שלישי3

אופן לא פחות... לתקופה", "ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה ימחקו המילים "בשום 
 הידועה" 

 "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "
 1500$ -השתתפות עצמית

 $ לתקופה $5,000,000 לעובד ו 1,500,000 -. סכומי ביטוח עבור מעבידים4
 תמחק המילה "לפחות..... ולתקופה"

 תנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה" ימחקו המילים "בשום אופן לא פחות", "וב
 "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "

 $  1500לכל מקרה ביטוח  -השתתפות עצמית
 לתקופה" $500,000 למקרה ו  500,000 -. סכומי ביטוח עבור אחריות מקצועית משולבת מוצר5

 לאחר המילה "מקצועית" ירשם "משולב עם בחבות מוצר"
 אופן לא פחות.... לתקופה" מחקו המילים "בשום

 100,000$ -השתתפות עצמית
 לאחר המילה "אי יושר" ירשם "עובדים" -5.2

 תמחק המילה "וכו'"
 ימחקו המילים "לפחות" -5.3

. לאחר המילים "מי שמש" ירשם "בפוליסת אחריות מקצועית וצד ג' בגין אחריותה למעשי ו/או 6
 ותחשב למעבידה של מי מעובדי המבוטח"מחדלי המבוטחת, בפול' חבות מעבידים היה 

 22.  

  :35תשובה 

 1/9/2014-31/8/2015תקופת ביטוח 
 $ למקרה וגם לתקופה. 500,000 -. סכומי ביטוח עבור צד שלישי3

"ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה  הבקשה לא מאושרת -ימחקו המילים "בשום אופן לא פחות... לתקופה","
 בלתהבקשה מקו -הידועה" "

 הבקשה מקובלת -""2012לאחר המילה "ביט" ירשם "
 הבקשה מקובלת -$"1500 -השתתפות עצמית

 $ לתקופה $5,000,000 לעובד ו 1,500,000 -. סכומי ביטוח עבור מעבידים4
 תמחק המילה "לפחות..... ולתקופה"

 ועה" ימחקו המילים "בשום אופן לא פחות", "ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה היד
 "2012לאחר המילה "ביט" ירשם "

 $ 1500לכל מקרה ביטוח  -השתתפות עצמית

 מקובלות - 4כל הבקשות בסעיף 
 לתקופה" $500,000 למקרה ו  500,000 -. סכומי ביטוח עבור אחריות מקצועית משולבת מוצר5

 לאחר המילה "מקצועית" ירשם "משולב עם בחבות מוצר"
 פחות.... לתקופה"מחקו המילים "בשום אופן לא 

 100,000$ -השתתפות עצמית
 לאחר המילה "אי יושר" ירשם "עובדים" -5.2

 תמחק המילה "וכו'"
 ימחקו המילים "לפחות" -5.3

 מקובלות - 5.3 -ו 5.2, 5כל הבקשות בסעיף 
. לאחר המילים "מי שמש" ירשם "בפוליסת אחריות מקצועית וצד ג' בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המבוטחת, 6

 מקובלות. 6כל הבקשות בסעיף בפול' חבות מעבידים היה ותחשב למעבידה של מי מעובדי המבוטח"
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 מפרט טכני –נספח טכנולוגיה 

 36 שאלה
שכירות ו/ או ארנונה בעבור שאתר העבודה שימסר לזוכה  נבקש להבהיר שהזוכה לא יידרש לשלם

 לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
נבקש להבהיר שציוד לסביבת העבודה כגון: שולחן, כיסא, ציוד משרדי,מדפסת, קפיטריה וכיו"ב 

 ימסר ע"ח העירייה.

2 23.  

  משרדי יסופק על ידי הקבלן.ציוד העירייה תספק סביבת עבודה  ,הזוכה לא ידרש לשלם שכירות :36 תשובה
 37שאלה 

חודשים, האחריות לתחזוקת הציוד  12נבקש להבהיר כי עם העברת הציוד לבעלות העירייה לאחר 
 תעבור לעירייה. 

6 24.  

  : אחריות לתחזוקת הציוד לאחר גמר הפעילות תעבור לידי העירייה.37 תשובה
 38שאלה 

העירייה, מאחר והמידע נמצא במערכות שלה. שנית, האחריות על אבטחת מידע היא של  –ראשית 
הספק איננו אחראי למהימנות המידע, שכן המידע איננו שלו אלא מתקבל מהעירייה. הספק יכול 
להתחייב לפעול על פי הנחיות אבטחת המידע של העירייה ותו לא. בהקשר זה, מבוקש כי הנחיות 

 מהווה הנחיות אלו? 6ח העירייה יצורפו למסמכי המכרז לחלופין, האם נספ

11 25.  

 חת איכות.טמהווה הנחיות לאב 6: מקובל נספח 38 תשובה
 39 שאלה

  .26 12, 8 אנו מניחים כי הוראות אלה רלוונטיות רק כאשר העבודות לא מבוצעות בשטחי העירייה. 
  נכון :39 תשובה
 40 שאלה

תו חודש, וגם תגבה מהספק אין זה סביר כי העירייה גם לא תשלם את התשלום עבור התיק באו
ולמשך כל  מבוקש לקבוע פיצוי מוסכם סביר יותר אשר יוגבל בתקרה -פיצוי מוסכם. לחלופין 

כמו כן נבקש לקבוע כי מתוך הערבות הבנקאית יחולט סכום בשווי הפיצוי המוסכם,  תקופת החוזה.
 ולא הערבות כולה.

17 27.  

  לא מקובל :40 תשובה
 אבטחת מידע -6נספח 

 41אלה ש
היות והפרויקט מבוצע במשרדי העירייה ועל גבי מערכותיה, לא ברורה רלוונטיות נספח זה לרבות 

 נושא התאוששות ושרידות והדרישה לאחסון מידע ללא הגבלת נפח

מכיוון -BCP-DRPמתבקש להציג שרידות והתאוששות לפי תוכנית  -2בסעיף  -לדוגמא
גבי מערכותיה, הרי שתוכנית הגיבוי והשרידות אמורה שהפרויקט מבוצע במשרדי העירייה ועל 

 להיות מבוצעת ע"י העירייה.

  .28 כללי

 .אבטחת איכות ( 6)ראה נספח  הקבלן ינחה את העירייה בתוכנית שרידות וגיבוי הנתונים :41תשובה 
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 42שאלה 

 
 . לא מקובל :42תשובה 

 
 43 שאלה

 
 לא מקובל :43תשובה 
 
 44 שאלה

 
 לא מקובל :44ובה תש

 
 54 שאלה

 
בלת הפעילות היא טבלה שעל הקבלן להגיש ולתת את לוחות הזמנים לכל פעילות המתחייבת ט :45תשובה 

 :מסוג עבודה הנדרש

 הכנת החומר, הכוונה לפירוק תיקים והכנתם לסריקה  2סעיף  –

  .וכ"ו הכוונה סריקת החומר בסורק ,סריקה 3סעיף  –



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 

 
 

 
  5עיריית בית שמש ת.ד.  כתובת למשלוח מכתבים:
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 אגף ההנדסה
 אדריכלית העיר

 
 

במקרה והפעילות המוצעת היא שונה נא לתת את סוג הפעילות המוצעת על  ,בלבדהסעיפים מהווים דוגמה 
 .( 21ידכם ) ראה תשובה לשאלה 

 64 שאלה

 
הכוונה  ,שונות עמדות בין החומר עריכת את לפצל או להעביר איןשלמות העריכה הכוונה ש :46תשובה 

למנוע  סופו ועד מתחילתו המיכל בתכולת מטפל עובדכלומר אותו  ,לחומר לאחר סריקתו בשלב ההקלדה
 רות.הקלדות סות

 
 74 שאלה

 
 לא מקובל :47תשובה 

 
 84 שאלה

 
 לא מקובל :48תשובה 

 
 94 שאלה

 
 לא מקובל :49תשובה 

 
 50 שאלה

 
 מקובל :50תשובה 

 51 שאלה

 
 מקובל :51תשובה 

 
 
 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 אגף ההנדסה
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 52 שאלה

 
  .(59שונה ) ראה תשובה לשאלה  1סעיף  6נספח  :52תשובה 

 53 השאל

 
 אבטחת מידע תבוצע על ידי הקבלן אשר ינחה את העירייה בנושא זה. :53תשובה 

 
 54 שאלה

 
 (.תיקים שאינם קלוטים במערכת 955מרכז ה EXCEL) ראה קובץ מצורף תימסר רשימה  :54תשובה 

 
 55 שאלה

 
 מקובל :55תשובה 

 
 65 שאלה

 
 התיקים ירכשו ע"י העירייה :56תשובה 

 
 75 שאלה

 
 נספח איפיון מצורף  :57שובה ת
 

 85 שאלה

 
 נספח פירוט לניקוד מצורף. :58תשובה 

 
 95 שאלה

 
 .( 6) ראה נספח  יתוקן בהתאם 1סעיף  6ניספח  - מקובל :59תשובה 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 60 שאלה

 
 מקובל :60תשובה 

 61 שאלה

 
 כן יש להגיש את כתב הכמויות יחד עם המענה. :61תשובה 

 
 62 שאלה

 
 א מקובלל :62תשובה 

 
 

 63 שאלה

 
 לא מקובל :63תשובה 

 
 64 שאלה

 
 לא מקובל :64תשובה 

 
 65 שאלה

 
 לא מקובל :65תשובה 

 66 שאלה

 
 מקובל :66תשובה 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 67 שאלה

 
 58תשובה ראה  מקובל :67תשובה 

 
 68 שאלה

 
 לא מקובל :68תשובה 

 
 96 שאלה

 
 והצגתו במחשבי העיריה, יר למידע דיגיטליהמרת ניכוללת תהליכי הפעילות הסבה הכוונה ל :69תשובה 

מזמין. מכאן שעל הקבלן לאפיין להנחות וללמד את אנשי השל ארכיון מערכת כעל פי איפיון מקובל 
  העירייה את ביצוע הפעילות כולה.

 
 70 שאלה

 
 מקובל :70תשובה 

 
 71 שאלה

 
 לא מקובל :71תשובה 

 
 72 שאלה

 
 לא מקובל :72תשובה 

 73 שאלה

 
 לא מקובל :73שובה ת



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 74 שאלה

 
 לא מקובל :74תשובה 

 75 שאלה

 
 לא מקובל :75תשובה 

 
 76 שאלה

 
 לא מקובל :76תשובה 

 
 77 שאלה

 
 מקובל  :77תשובה 

 
 78 שאלה

 
 הנחיות הטכניות מתוארות במסמכי המכרז. :78תשובה 

 
 79 שאלה

 
זכרונות מספיקה לצורך אחסון הנתונים,  הקבלן הזוכה ישלב במערכת הקיימת בהנדסה כמות :79תשובה 

את המחירים לנושא זה  יכלול כספיתה פרוט ההצעהגם בעירייה וגם בקומפלוט על פי הצורך. נספח 
  ב'. 1 טבלה 1 בסעיף

 
 80שאלה 

 אין התייחסות להצמדה למדד. 3נספח  - בנוסח הערבות –ערבות מכרז 
 למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הגשת המכרז.כתוב כי הערבות תוצמד  3עמוד  11ואילו בסעיף 

 
 .צמודה למדד תהיההערבות  :80תשובה 

 
 
 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 אגף ההנדסה
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 :הכספית ההצעה פרוט

 ......21/15 מכרז מס....

 .עלות סריקה .1
 
 

 .1טבלה 
 

 מחיר כ"סה  בקשהל מחיר  בקשות כ"סה תיקים כ"סה 
 כולל

והטמעת  ההסב סריקה)*(  

במשרדי העירייה  בקשותה

 .באגף הנדסה

4500 12,000   

 :הערות
 הקמת לשכת סריקה.ליכלול את המחיר לכל הפעילויות הנדרשות  זהסעיף )*( 

, כולל תוכנות A0וסורק  A4סורקים  A3 ,2ים סורק 2+  יםמחשב 5-עמדות עבודה  5 :לולשכה תכל
 ה.הסבסריקה ל להפעלת המערכות

 
 .א1 טבלה

 
 מחיר כ"סה  בקשהל מחיר  בקשות כ"סה תיקים כ"סה 

 כולל
תוספת מחיר עבור תוכנה 

במשרדי  לקישור נתונים

 העירייה למערכת קומפלוט. 

4500 12,000   

התוספת תיחשב כעלות נוספת להטמעת הנתונים למערכת קומפלוט, מחיר זה לא ילקח בחשבון 
  כמרכיב בבחירת הצעת הזוכה.

 .ב1 טבלה
 

תוספת זיכרון  
למערכת גיבוי 

 של קומפלוט

זכרון 
יבוי לג

 לעירייה.

כמות הזיכרון  כולל מחיר כ"סה
 הנדרשת

וזיכרונות לגיבוי הנתונים 

 בקומפלוט ובעירייה.

    

 
 
 
 
 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 אדריכלית העיר

 
 

 

עלויות לפעילות סריקה כללי ) חומר שלא מארכיון תיקי בניה ( לביצוע לאחר  .2
 גמר הסבת התיקים.

 .3טבלה 
 פעילות / סריקה
 )סוג החומר( 

 הערות *מחיר יחידה יחידה 

מטר 1 ושקה שחור לבן גרמ    
   תוספת על כל מטר נוסף גרמושקה שחור לבן

מטר 1 גרמושקה צבע     
   תוספת על כל מטר נוסף גרמושקה צבע

    שחור לבן  A 0 תוכנית

    צבע A 0 תוכנית

שחור  A 3/ מסמך  תוכנית
 לבן 

   

    צבע A 3/ מסמך  תוכנית

    שחור לבן  A 4מסמך 

    צבע A 4מסמך 
    תווים 10מפתוח עד 

    למערכת המיחשוב קישור
 

 כל המחירים לא כוללים מע"מ
 

  .________________ המציע שם
 

 .____________ .פ.ח או .ז.ת מס
 

 .___________________ כתובת
 

  .___________ חותמת + חתימה
 

 .___________________ תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 אגף ההנדסה
 אדריכלית העיר

 
 

 דוגמא יש להגיש ציוד שווה ערך ציוד מינימלי מהווה איפיון -נספח 
 

 .לבקשתכם מספר דגמים שעליהם אנו ממליצים לרכישה במסגרת מכרז הסריקות
על הקבלן לקחת בחשבון שההמלצות הנ"ל הם מינימליות לציוד הנידרש ולשיקולכם להמליץ לעירייה 

 ציוד מתאים לעבודות הנדרשות.
 

 :מחשבים .1

 :מחשבים הבאיםמלץ על הומחשבים מ

1.1. DELL Optiplex 7020 MT -  במידה  -מגיע ללא מערכת הפעלה  -מחשב חזק ואמין

 או להעביר להתקנה של קניון למחשב. win 7ורוצים יש לבקש להתקין מערכת הפעלה מסוג 
 

1.2. DELL Optiplex 3020 -  כנ"ל לגבי  -גם מחשב עבודה טוב אך זול יותר מהמחשב הקודם
  הפעלהמערכת ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 אגף ההנדסה
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 A3-4סורקים  .2
 

 :כגון A4לגבי סורקים הכוונה לדגמים לסריקה של 

Avision AV-1860 -  סרוק מעט גדול שמצריך  -ש"ח  7500סורק קצת יקר מחירים בסביבות ה
 מקום אינו מתאים לשולחן עבודה רגיל הכולל מחשב.

 
 
 

Avision AV-188 - יותר קטן מהסורק  -ו צדדית סורק קטן יותר ומהיר מבצע סריקה ד

 .ש"ח 3700הראשון ומחירו עומד על 

 

 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 A0סורק  -דוגמה לסוג סורק מבוקש  .3
על הקבלן בתחילת פעילות יאפין את הסורק הדרוש שישמש את הקבלן לעבודות 

  סריקה בעירייה.



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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  4נספח 
 טופס פרטי חשבון בנק

 

 ד של הגורמים המאשריםבטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלב

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
  

 
 ___________________________________________________/שותפות/עסק __החברהשם 

 
 מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר ____________________________________________

 
 ישוב ___________ ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 

 
 מייל ______________________ ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _

 
 ______________ מס' סניף _________________: שם הבנק ____פרטי הבנק להעברת תשלומים

 
 ______________________________ יףהסנ_ כתובת _______ן בבנק ______________-מס' ח

 

 

 אישור הבנק

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 תאריך_____________

 _______חתימת הבנק________

 ותמת הבנק_______________ח

 
 

 ללא שיהוי. בית שמש עירייתלגזברות  הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם
 

________________ ______________________________ 
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור שם הממלא

 
_______________________, הקבלן/מורשה הקבלן _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__אני עו"ד/רו"ח__________

 .הקבלןוחתימתו מחייבת את 
 _________________ 
 עו"ד/רו"ח 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 7 נספח
 הבחירה של הזוכה תהליך

תעמוד בתנאי הסף ואליה צורפו כל  אשר ההצעה הזוכה אתעירייה תבחר ה .1
לפי אמות המידה המסמכים הנדרשים ואשר יקנו לה את מירב היתרונות 

 העיקריות הבאות:
 ון מיטבי שיושג על ידי שקלול: צי

o 70% - כספי. 
o  30% -איכות. 

 שיקלל ההצעות לצורך השוואתן יעשה בהתאם לאמור להלן:

 ניקוד מרבי הפרמטרים 

 נק' 70 גובה ההצעה - הצעת המשתתף (1)

כישוריו של המשתתף, רמת עבודתו  (2)

  ומקצועיותו.

 נק' 30

 נק' 100סה"כ: 

 .הההצעות בהתאם ובכפוף להוראות תנאי מכרז זלאחר פתיחת המעטפות יבדקו 

 :תהליך הבחירה יבוצע במספר שלבים .2

o 'עמידה בתנאי סף  :שלב א 

o 'קביעת ציון האיכות : שלב ב 

o  קביעת הציון בגין הצעה כספית :'גשלב 

o  סופיקביעת ציון  :'דשלב 

 

  'שלב א .3

 ריכוז מסמכים ואישורים כלליים להגשה שיבדקו לצורך עמידה בתנאי סף
 אי סף בהוראות למשתתפים.תנ 1.4בסעיף  את כל הנדרשעל המציע לצרף 

 
 רק במקרה שהקבלן יעבור את תנאי הסף והוגשו כל המסמכים תיבדק הצעתו.

 

 



 בס"ד
 
 עיריית בית שמש 
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 רכיב איכות -שלב ב'  .4

המוצעת על ידו מתודולוגיה ה גיש במסגרת הצעתו מסמך אשר יפרט ויתאר אתהמציע י

את  ביצוע כל העבודות נשוא המכרז )"מסמך רקע ופירוט המתודולוגיה"(, אשר יכלולל

 : הפרקים הבאים

 
טיים למתן רקע כללי על המציע וניסיונו, עובדים וספקי השירות שלו, הרלוונ 4.1

 השירותים נשוא מכרז זה.
 

פרויקטים דומים שבוצעו על ידי המציע, בצירוף אישורים והמלצות  אורית 4.2
  .ממזמיני העבודה

  
, השונות תיאור תהליכי ביצוע עבודות המכרז, תוך התייחסות לסוגי העבודות 4.3

ולרבות פירוט לוחות זמנים מוצעים לגבי השלבים בביצוע העבודות ולוח פעילות 
 מתאים.

 
במידה ויש : בהתאם לצורך עריכת מצגת על ידי המציע בפני ועדת המכרזים 4.4

המציעים יזומנו לעריכת מצגת, המתארת ומפרטת  שיוויון ניקוד בין המציעים,
קשר עם אספקת השירותים את רקע המציע והמענה המוצע על ידו ב

לצורך בחינה וניקוד של ההצעות "ברכיב לביצוע העבודה וזאת  והקריטריונים
 האיכות". 

 
בכל מקרה של המצגות כאמור, העירייה רשאית להזמין אך לא מחייבת בעריכת  4.5

, בתיאום ככל הניתן עם המציעים, ותשלח עירייהעל ידי ההמועד יקבעו הזמנה 
 לגביהן הודעה בכתב.

 
ניקוד ההצעות ברכיב האיכות ייעשה על ידי ועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה  4.6

בחינה כאמור תתבצע מתוך  הבלעדי, גם בהשוואה להצעות האחרות במכרז.
 .המתודולוגיה וההתרשמות מחומר שנמסר להמסמך הרקע ופירוט 

 
 מובהר כי תהליך הניקוד והחלטותיה של ועדת המכרזים ביחס לרכיב האיכות, 4.7

יהיו מבוססים, בין היתר, על מדדים ופרמטרים סובייקטיביים של התרשמות 
 . אישית של חברי הועדה, בקשר עם הקריטריונים והנושאים המפורטים בטבלה

 
נושא המכרז ועדת המכרזים תהא רשאית להסתייע בבעל מקצוע מומחה בתחום  4.8

יקודן ברכיב אשר ילווה את הועדה וייעץ לה בתהליך בחינת ההצעות, לצורך נ
  האיכות על ידי חברי הועדה.
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תיתן הועדה ניקוד בהתאם לשיקול דעתה והתרשמותה  איכותין פרמטר הבג 4.9
מנהל כישוריו, ורמת עבודתו של והצגת ומקצועיותה של החברה מהצעת המחיר 

נקודות לכל משתתף, בהתאם לשיקול  30 -ל 0וכ"ו. הניקוד יהא בין הפרויקט 
 דעתה של הועדה. 

אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסיכום הנקודות לסעיף איכות קוד הכולל הני 4.10
 . המצורפת בגין כל אחד מן הפרמטרים המפורטים בטבלה

 

ציון בגין בכפוף לאמור ההצעה הנבחרת תהא זו שחיבור הניקוד הכולל ) של  4.11
 האיכות ( יהא הגבוה ביותר.ציון ו ההצעה הכספית

 
 על פי הטבלה המצורפת:אופן בחינת ההצעות וניקודן יבוצע  4.12
 

 
 
 הערות  ניקוד  אופן ניקוד קריטריון  מס.

 -מתודולוגיה  1
 ניסיון מוכח

לשביעות רצון 
 הוועדה 

 

 0אין ניסיון =  ניסיון בשנים 
  3שנים =  1-5

  5שנים =  5-10

 5 סה"כ אפשרי
 נקודות 

 המלצות 2
 לחברה 

מועדות ותחום 
 מוניציפאלי 

כל המלצה תיבדק 
מתוך  טלפונית

הרשימה שתוגש 
 של ממליצים 

 

 על כל המלצה חיובית 
 נקודות 2

 

 סה"כ אפשרי
 נקודות 10 

נתוני מנהל  3
  הפרויקט

 

 0אין ניסיון =  מספר שנות ניסיון 
 3=  10ל  0בין 
 5ומעל =  10

 סה"כ אפשרי
 נקודות 5 

נתוני השכלה   4
תואר ראשון או 

 יותר

  1תואר אקדמי = 
 2תואר שני = 

 כ אפשריסה"
 נקודות 2 

 8חודשים =  5 קיצור לוח זמנים לוח זמנים  5
 4חודשים =  9

 0חודשים =  12

 סה"כ אפשרי
 נקודות 8 

 נקודות 30סה"כ   
 

 ההצעה הכספית - ג'שלב  .5

 כספיתההצעה הקביעת הציון בגין 

 הציון של המציע יינתן על סמך המחיר שהגיש.
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המשתתף, תעניק הועדה   ת שלשל ציון בגין ההצעה הכספיגין הפרמטר ב

 נק'(. 70בסך התמורה הנמוך ביותר ) עאת הניקוד המרבי להצעה שנקב

המשתתף, בעבורו   ציון בגין ההצעה הכספית שלהניקוד שינתן לפרמטר 

 לא קיבלו את מלוא הנקודות יחושב לפי הנוסחה הבאה:

 y / x * 70 נק' = ניקוד של המשתתף 

 כאשר 

X = הזולה ביותר )שקיבלה את מרב הנקודות(עה הצהתמורה נשוא ה 

Y =  (משתתף הנבדק )התמורה נשוא ההצעה הנבדקתתמורה 

מובהר בזאת כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות והמחירים הינן  .1

ות בהיקף להזמנת שירותים / עבוד תמחויב אינה וועדהבלבד. ה ןבאומד

ם בהיקף נמוך להזמין שירותי תהא רשאימסוים מהמציע הזוכה, והיא ת

, בכלל מזה המצוין בכתב הכמויות והמחירים 50%מ או גבוה  50%עד 

 הו/או לגבי סעיף מסוים בו, או שלא להזמין כלל, הכל לפי שיקול דעת

מעת לעת, ולא יהא בכך כדי להוות  ובהתאם לצרכיה וועדההבלעדי של ה

בסיס ו/או עילה ו/או סיבה ו/או הצדקה לכל טענה או דרישה מצד 

ו/או דרישה  וועדההמציע, לרבות מבלי להגביל: טענה בדבר מצג מצד ה

 .לשינוי הצעתו במסגרת המכרז ו/או לשינוי אופן חישוב התמורה למציע

 ' דשלב  6

 .5ו 4יש לסכם את הניקוד של סיכום שני הפרקים הקודמים  ,קביעת ציון סופי

 

  למקרה שיש שיוויון בניקוד בין הקבלנים. שלב סופי .1

 

 
 
 

במקרה של שיוויון בניקוד בשלב ד', ועדת המכרזים תבקש להתרשם ממצגת רק  
 ותיתן ניקוד על פי התרשמות אישית לקביעת הקבלן הזוכה.

התרשמות  *
מהמצגת 
 החומר 

 

התרשמות אישית 
 של חברי הועדה 

סה"כ אפשרי  נקודות  10עד 
 נקודות 10
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 6 נספח
 

 מידע אבטחת
כדי לזהות פעולות חריגות  ות להקמת תשתיות לטיפול באבטחת המידע,על הקבלן לעזור באיפיון הנחי

על  לעשות פעולות כאלה; על הקבלן למנות לאלתר ממונה בלתי מורשים או ניסיונות של גורמים
ולנהל את המאגר  אבטחת מידע בזמן הפעילות בעירייה ולעזור בגיבוש מדיניות בנושא אבטחת מידע,

 :כנדרש בחוק כלומר רשותמבחינת אבטחת מידע הנוצר ב
  

 מידע אבטחת בתקן להיות המציע על ISO -27001  או על פי הנחיות אבטחת מידע של החשב
 הכללי במכרז הסריקות המרכזי ולעזור לעירייה לקיים הנחיות אלה.

 תוכנית לפי והתאוששות בשרידות ולהנחות את העירייה להציג המציע על DRP – BCP. 
 במכרז אחסון בשרתי קומפלוט ורכישת  המוצע פי על הרשות של מידע לאחסן המציע על

על פי הנפחים שיצטברו  שיסופק ע"י המציע חסון בשרתי קומפלוט וגיבוי מקומישטח א
 .במכרז ולנהל את המאגר מבחינת אבטחת מידע

 הרשות לדרישות ובהתאם חודשים 3 בכל למשתמשים סיסמא שינוי לבצע מתחייב המציע. 
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 רשימת משתתפים -נספח 

 מס. שם הקבלן EMAIL טלפון פקס

086776001 0506701439 ilanitc@taldor.co.il 1 טלדור 
049531784 0507523052 office@ogdanim.co.il 2 אוגדנים 
035355519 0528061068 asher@mpl-way.com MPL 3 

039275111 0525656189 liorr@complot.co.il 4 קומפלוט 
0775120071 0545281789 print@dfus-keshet.com 5 דפוס קשת 
039225131 0525345388 Noam@imagestore.co.il  'אימז

 סטור
6 

 0522770005 Dudi_o@geo-da.co.il 7 גיאודע 

 


