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 2019, באוקטובר 24                                    

      

 לכבוד

 23/19משתתפי מכרז 

 

 23/19מענה לשאלות הבהרה מכרז 

 עבור מתן שירותי מוקד לפניות תושבים עבור עיריית בית שמש

 

 מילגם בע"מ -1שאלות הבהרה מס' 
 
 

סעיף  עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה

חברתנו מתעתדת להגיש הצעה למכרז,   כללי .1
אך בשל לוח הזמנים הצפוף ונוכח 

יוצאים החל  םאליה יםת החגוחופש
שבים רק ביום  הםומ 8.10.19מיום 

,על כן נבקש בזאת לדחות את  22.10.19
מועד הגשת ההצעות, וזאת לפרק זמן 

ימים לפחות ממועד קבלת  10של 
 התשובות לשאלות ההבהרה .

מועד אחרון להגשת ה -בהתאם למה שפורסם
, בשעה 7/11/2019יום עד ל נדחה ההצעות 

12:00. 
 

כי נוסח ערבות הביצוע נא הבהרתכם   14 .2
, הינו נוסח ערבות 14שמופיע בעמוד 

המופיע  נוסח הערבות הנדרש הינו נוסח
 14בעמ' 



ים להגיש המכרז אותו אנו מתבקש
 –במעמד הגשת המכרז? במידה ולא 

   נבקש לקבל נוסח מעודכן. 
מהו תוקף הערבות אותו יש  נבקש לדעת  14 .3

 להגיש למכרז?  
 15.1.20עד ליום  -הצעהערבות 

יובהר כי לאחר זכייתו וכתנאי להתקשרות 
 18יש להעביר ערבות מקורית עד לתום 

 חודשים מתחילת ההתקשרות
4. 2 2.5- 

תנאי 
 סף

כמקובל על המזמין לספק את הממשק 
 למערכת .

אין צורך בממשק מיוחד, מדובר בחיבור 
 אינטרנטי עם אישור שיונפק ע"י העיריה

 
 
 
 
 

 מילגם בע"מ -2שאלות הבהרה מס' 
 
 

סעיף ותת  עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

 – 13סעיף  9 .1
 ביטוח:

תת סעיף 
13.1: 

 

בשורה הראשונה, יש להחליף 
את המילים "כל דין", במילה 

 "דין".
 

 לא מקובל

 – 10סעיף  24 .2
 אחריות:
תת סעיף 

 א':
 

בשורה הראשונה, לאחר 
המילים "סידורי הבטיחות 
הנדרשים", יש להוסיף את 

המילים "כתוצאה מהשירותים 
 הניתנים על ידו".

בשורה השנייה, לאחר המילים 
"יהיה אחראי", יש להוסיף את 

המילים "בשיעור חבותו 

 מקובל –כתוצאה מהשירותים 
 
 
 לא מקובל –אחריות חוקית 



 החוקית".
 

תת סעיף  24 .3
 ב':

 

בשורה השלישית, לאחר 
המילים "לשלם כאמור", יש 

להוסיף את המילים "כפוף 
להוכחת חבותו החוקית של 

 הספק והיקפה".
 

 לא מקובל.
 

תת סעיף  24 .4
 ג':

 

בסוף השורה השנייה, לאחר 
ולשפות את העירייה", המילים "

יש להוסיף את המילים "בשיעור 
 חבותו החוקית".

 

 לא מקובל

 – 11סעיף  24 .5
 ביטוחים:
תת סעיף 

 א':
 

בסוף השורה הראשונה, יש 
להחליף את המילה "במכרז", 

 –במילים "בנספח ה' למכרז 
 אישור על קיום ביטוחים".

 

 מקובל

תת סעיף  25 .6
 ג':

 

בשורה הראשונה, יש להחליף 
את המילים "העתקי פוליסות 
הביטוח ימסרו לידי המנהל", 

במילים "העתק מאישור 
הביטוח בחתימת המבטח 

המצורף להסכם זה, יימסר לידי 
 המנהל".

בשורה השלישית והרביעית, יש 
להחליף את המילים "שתמצא 

לנכון, כדי לגרום שתנאי 
הפוליסות יתאימו לצרכיה 

הסכם זה", במילים בהתאם ל
"הנדרש באישור הביטוח לרבות 

התיקונים שהועברו במועד 
 שנקבע לכך".

 אישורי הביטוח מקובל
 
 
 

 לא מקובל –שתמצא לנכון... 
 
 
 
 
 
 
 

יתוקנו בהתאם לסעיפי הביטוח 
 מקובל -



בסיפא, לאחר המילים "יתוקנו 
בהתאם", יש להוסיף את 
המילים "לסעיפי הביטוח 

 בהסכם זה".
 

 :12סעיף  25 .7
תת סעיף 

 א':

 

בשורה העשירית, לאחר המילים 
"לפי חוזה זה", יש להוסיף את 
המילים "ובלבד ששלחה לספק 

יום  14הודעה בכתב של 
 מראש".

בשורה השתים עשרה, יש 
ימים",  3להחליף את המילים "

 יום". 14במילים "
 

 מקובל

 –נספח ה'  16 .8
אישור על 

קיום 
 ביטוחים:

 :1סעיף 
 

בשורה הראשונה, לפני המילים 
"לעניין מתן שירותי מוקד", יש 

להוסיף את המילים "בין 
 היתר".

 

 מקובל

תת סעיף  16 .9
 א':

בתחילת השורה הראשונה, 
לאחר המילים "ביטוח אחריות 

מקצועית", יש להוסיף את 
משולב עם ביטוח המילים "

 חבות המוצר".
בשורה הרביעית, לאחר המילה 

"איחור", יש להוסיף את 
המילים "עקב מקרה ביטוח 

 מכוסה".
בשורה האחרונה, יש לתקן את 

גבולות האחריות הנקובים 
למקרה ולתקופת ביטוח, 

 ₪. 8,000,000ולהעמידם ע"ס 

 מקובל



 
תת סעיף  16 .10

 ב':
הראשונה, לאחר בשורה 

המילים "חבות הקבלן", יש 
להחליף את המילים "והבאים 

מטעמו", במילים "ובגין הבאים 
 מטכמו".

בשורה החמישית, לאחר 
המילים "פוליסה זו", יש 

להוסיף את המילים "למעט 
אותו חלק של רכוש בו פעל 

 הקבלן במישרין".
בשורה השמינית, לאחר המילים 

ף "זיהום תאונתי", יש להוסי
את המילים "פתאומי ובלתי 

 צפוי".
 

 מקובל

 :3סעיף  17 .11
תת סעיף 

 א':
 

לאחר המילים "כמבוטחת 
נוספת", יש להוסיף את המילים 

"באשר לאחריותה למעשי או 
 מחדלי הקבלן".

 

 מקובל

תת סעיף  17 .12
 ב':

בשורה השלישית, יש לגרוע את 
 .המילים "ו/או כל סיבה אחרת"

 

 מקובל

 
 
 

 מילגם בע"מ -3שאלות הבהרה מס' 
 

סעיף ותת  עמוד מס"ד
 סעיף

 תשובה שאלה

2. 2 2 
תת סעיף 

לחברתנו ניסיון רב בהפעלת מוקד תקלות 
, ע"מ לאפשר השתתפותנו במכרז לתאגידי מים 

 לא מקובל



2.2 
 

 כדלהלן:נבקש לשנות את תנאי הסף 
 4 –המציע סיפק שירותי מוקד טלפוני ל "

רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים שונים בכל 
 "לכל הפחות 2013-2018אחת מהשנים 

 2 2  
 תת סעיף 

2.4 

לחברתנו ניסיון רב בהפעלת מוקד תקלות 
, ע"מ לאפשר השתתפותנו במכרז לתאגידי מים 

 נבקש לשנות את תנאי הסף כדלהלן:
בעל ניסיון מוכח בהפעלת שירותי  הספק הינו"

שנים לפחות ברשות  5מוקד טלפוני של 
 70,000מקומית ו/או בתאגיד מים בעיר בה 

 "תושבים לפחות

 לא מקובל

 
 טלאול קונטקט סנטר בע"מ -4שאלות הבהרה מס' 

 

 תשובה שאלה סעיף מס"ד

 כללי 1
נבקש לדחות  מועד ההגשה שכן חול המועד סוכות מותיר יום עבודה 

  . אחד בלבד על המכרז

עד  נדחה מועד אחרון להגשת ההצעות ה -בהתאם למה שפורסם
 .12:00, בשעה 7/11/2019יום ל

 

 בינה.שא. על איזו מערכת יעבוד הנציג?  כללי 2

 לא מוסכם  נבקש לתמחר בנפרד עבודה ביום כיפור 4.1 3

 כן  ?לתוכנה שעליה יעבוד הנציגהאם כל סוגי הפניות נכנסות ישירות  4.4 4

5 4.4 
במידה  22:00האם ניתן לטפל בפניות אפליקציה גם מעבר לשעה 

 ?והדבר מתאפשר לספק
 כן 

6 4.9 
האם שליחת ההודעה  - 106במידה והפניה אינה באחרית מוקד 

 ?בדוא"ל/טקסט הינה ישירות מתוכנת ניהול הפניות
 כן 

 לא מקובל לזמני מענהנבקש להסיר את סעיף ההתחייבות  5.2, 5.1 7

8 6.7.7 

המתנה בין נסיונות חיוג לכוננים הינו זמן הזמן כי  נבקש להבהיר
 שירות בגינו הלקוח מחויב ותדק

או חלק ממנה נמדדת מרגע המענה לשיחה ע"י נציג דקת שירות 
ע"י נציג  הפניההשירות ועד לסיום הטיפול בפניה לרבות תיעוד 

 .השירות

 לא מקובל.
 האנושי או חלק ממנה נמדדת מרגע המענהדקת שירות יובהר כי 

 לשיחה



 

 מקובללא  הקנסותנבקש לבטל סעיפי  7.7 9

 
 
 

 בכבוד רב,             

 , עו"דמיטל שרעבי             

              

 


