22.6.2020
לכבוד
משתתפי הפנייה
א.ג.נ,.
הנדון :הודעה מס'  4מכרז פומבי מס'  5/2020למערכת מידע גיאוגרפית לניהול ועדכון תשתיות
מים וביוב והטמעת מידע גיאוגרפי הנדסי – תאגיד המים והביוב מי אונו
.1

הודעה זו מכילה הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז שבנדון ותשובות לשאלות
מטעם החברות קומפלוט ,טלדור ,סיסטמטיקס .

.2

מספר העמודים בהודעה זו  21עמודים.

.3

תשומת לב המשתתפים כי הוראות הודעה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז
והוראותיה גוברות על האמור במסמכי המכרז.

.4

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה .על המציעים לצרף את הודעה זו
להצעתם ,כאשר היא חתומה כנדרש.
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לאור העובדה שנדרש מענה מפורט ,נבקש דחייה
בת שבוע במועד הגשת המכרז.
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תשובה – הבקשה נדחית
נבקש לוודא כי בסה"כ יש לחבר את המחיר
לשנה הראשונה ,ולשנה נוספת אחת.
תשובה – שורה  8מבטאת סה"כ עלות
לשנתיים
נבקש לוודא כי בתפוצת המערכת ובהמלצות

ילקחו בחשבון לקוחות להם מסופקת מע' GIS
המאפשרת לנהל תשתיות מים ומגופים שולטים.
תשובה – הכוונה למערכת גאוגרפית באופן
כללי
נבקש לוודא שסעיפי הבקרה הטופולוגית
מנוהלים במערכות המומחה המשלימות ,קריא,
מערכות הקליטה המבוססות אוטוקאד ו\או
מערכת  ArcMapשולחנית ,ובכל מקרה לא
בצפיין ה GIS -ב.Web -
תשובה – הכוונה למערכת שולחנית
נבקש כי בכל הנוגע להקמת הנתונים והמערכת,
ימי העבודה יספרו ממועד קבלת המידע מהספק
הקודם.
תשובה – הבקשה מתקבלת
נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד ,שכן
אין בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה.
תשובה – -נדחה( בעלי הזיקה הם בעלי
השליטה ,בעלי מניות שותפים וסמנכל כספים)
כשמדובר בחברה ציבורית הבקשה מתקבלת
לאור העובדה כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי
ותקונת השבים תשמ"א –  1981אין בידי המציע
האפשרות החוקית לברר/לגלות אם עובד כלשהו
הורשע בעבירת מרמה ואסור למעסיק לדרשו

מס'

מסמך

עמוד

8

מסמך
יא'

52

שאלה

סעיף

מעובדו ו/או מי מטעמו קבלת אישור בדבר
היעדר מרשם פלילי (תעודת יושר) .לפיכך ,נבקש
כי:
א .בשורה שניה ,לאחר המילה "מצהיר",
להוסיף "למיטב הידיעה".
תשובה  -נדחה מדובר במנהלים בלבד
ב .בשורה השישית בסופה  ,יתוסף במהלך
עשר השנים האחרונות.
תשובה  -מקובל
נבקש כי העמוד ימחק שכן אינו משויך
לתצהיר.
תשובה – העמוד ימחק

פרק ג' – תשובות לשאלות סיסטמטיקס

 #סידורי
1

שם מסמך
מסמך י"ד  -הסכם

מספר סעיף
13.1
17.1
17.4.2

2

מסמך י"ד  -הסכם

12.3

3

מסמך י"ד  -הסכם

13.4

פירוט השאלה/הסגה
אנו מבקשים לבטל את האחריות לנזקים עקיפים או לפחות
להגבילם להיקף התמורה השנתי .אין באפשרות הספק לאמוד
את הנזקים העקיפים שעשויים להגרם לתאגיד ואין באפשרותו
להתגונן מפניהם .לאור זאת ,מקובל בתעשיה להחיל על הספק
אחריות לנזק ישיר בלבד .לצערנו ,לא נוכל להגיש הצעה באם
הסעיף לא ישונה.
תשובה -
 13.1 .1באחריות היועמ"ש.
 17.1 .2באחריות היועמ"ש.
 17.4.2 .3באחריות היועמ"ש.
הבקשה מתקבלת
נבקש למחוק את המילים "יפצה ו/או" ולהוסיף בסוף הסעיף:
השיפוי יהיה בכפוף לאמור להלן( :א) התאגיד יאפשר לספק לנהל
את ההגנה; (ב) התאגיד לא יודה בעובדות כלשהן (למעט אם
נדרש לכך בעדות בבית משפט); (ג) התאגיד לא יתפשר ללא
הסכמת הספק; (ד) השיפוי יהיה על פי פסק דין סופי שאין עליו
עוד ערעור ושלא עוכב ביצועו.
תשובה – מקובל
נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות" ולהוסיף בסוף הסעיף
"התאגיד יאפשר לספק לנהל את ההגנה ,התאגיד לא יודה
בעובדות כלשהן (למעט אם נדרש לכך בעדות בבית משפט),
התאגיד לא יתפשר ללא הסכמת הספק והשיפוי יהיה על פי פסק
דין סופי שאין עליו עוד ערעור ושלא עוכב ביצועו.
תשובה –הבקשה נדחית

4

מסמך י"ד – הסכם
נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

סעיף 10
אחריות
מקצועית
וחבות מוצר

5

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

ביטוח אש
מורחב

6

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

אחריות
מקצועית
וחבות מוצר

7

מסמך י"ד – הסכם

סעיף 8.5
וסעיף 9.4

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק
8

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

אחריות
מקצועית
וחבות מוצר
ביטוח צד
שלישי

פוליסת האחריות המקצועית של חברתנו הינה משולבת עם חבות
המוצר .מאחר וגבול האחריות הינו משותף וסכומו עולה על גבול
האחריות הנדרש לאחריות המקצועית וגבול האחריות הנדרש
לחבות המוצר ,לא אמורה להיות סיבה להתנגד להצגת אישור
ביטוח המתייחס לאחריות מקצועית במשולב עם חבות מוצר ולא
להציג את חבות המוצר בנפרד ,וזאת בגבולות אחריות של
 4,000,000ש"ח במשותף .אנא אשרו.
תשובה – במקרה של ביטוח משולב באחריות מקצועית וחבות
מוצר יש להכפיל את גבול האחריות הספציפי ₪ 2,000,000
לגבול אחריות משולב .₪ 4,000,000
אנא אשרו שבסעיף  314כיסוי לפריצה ושוד יהיה על בסיס נזק
ראשון.
תשובה – הכיסוי הנדרש לסיכוני פריצה ושוד הינו על בסיס נזק
ראשון.
אנא אשרו שבמידה ופוליסת אחריות מקצועית וחבות מוצר הינה
פוליסה משולבת ,מספיק שהכיסויים הנוספים המבוקשים
(אובדן מסמכים ,דיבה השמצה והוצאת לשון הרע ,מרמה ואי
יושר עובדים ופגיעה בפרטיות) יהיו בתת גבול אחריות של 1
מיליון דולר למקרה ולתקופה.
תשובה – ניתן לקבל את הבקשה לתת גבול אחריות בדולרים
השווה לסך של .₪ 4,000,000
בסעיף  8.5ו 9.4-להסכם צויין שהתאריך הרטרואקטיבי יהיה
ממועד תחילת מתן השירותים.
על פי הנחיות המפקח על הביטוח ביחס לחתימה על נוסח אישור
ביטוח אחיד ,לא ניתן לציין באישור תאריך רטרואקטיבי ולכן
נבקשכם להוריד מילה זו מהאישור.
תשובה – הבקשה נדחית
אנא אשרו בביטוח צד שלישי למחוק את סעיף " 322מבקש
האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה" מאחר וסעיף זה אינו מתיישב
עם סעיף  321באותו הפרק.
תשובה – הבקשה נדחית

פרק ד' – תשובות לשאלות טלדור
מספר
עמוד

מספר
סעיף

נוסח השאלה

מס"ד שם המסמך
 .1מסמך א' –
מידע והוראות
למשתתפים

4

2.6

תנאי סף לא ברור .באיזו רשות מקומית מדובר? אנא
הבהירו.
תשובה – לא מדובר ברשות ספציפית אלא בהוכחת
יכולת של ממשק בין המערכת הגאוגרפית של
המציע לבין מערכת גאוגרפית ברשות המקומית

 .2מסמך א' –
מידע והוראות
למשתתפים

8

11.4

לא ברור איזה אישור נדרש על ידי עו"ד ביחס
לתעודת ההתאגדות ,האם אישור כי החברה מאוגדת
כדין בישראל מספק לצורך סעיף זה?
תשובה  -לא ,יש לצרף מכתב חתום ע"י עו"ד או
רו"ח המאשרים מי מורשי חתימה בתאגיד
לגבי רשימת המנהלים ,מאחר ובמציע יש מנהלים
רבים נבקש לציין את מנכ"ל המציע וסמנכ"ל
הכספים במציע בלבד.
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .3מסמך א' –
מידע והוראות
למשתתפים

9

11.7.2

לאור התיקון לסעיף  22לחוק המרשם הפלילי
ותקנות השבים ,תשמ"א –  ,1981מעביד אינו יכול
לדרוש מעובד לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם
אם עובד כאמור הסכים לכך .הדרישה בסעיף זה
מחייבת את המציע לדרוש מידע כאמור ממנהל
התאגיד בו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף,
דרישה זו מהווה עבירה פלילית ,ועל כן נבקש למחוק
אותה ביחס למנהל התאגיד ולהסתפק בתצהיר
המציע בלבד .לחילופין ,נבקש להמיר דרישה זו
בקבלת תצהיר מטעם מנהל התאגיד או המנהל
המעורב במתן השירותים נשוא המכרז להיעדר
הרשעות פליליות מאומת על ידי עורך דין.

כוונת התאגיד ליצור ממשק בין מערכת בתאגיד
למערכת בעיריית קריית אונו ולמערכת בעיריית
יהוד מונוסון

תשובה –תצהיר המציע אמור לכלול את המידע
שיש ברשותו לגבי מי ממנהליו ,לשם כך יאחז בכל
האמצעים החוקיים כדי לקבל את המידע (בהסכמת
המנהל/ים ) באם אין ברשותו המידע לגבי מי
ממנהליו יציין זאת ( לענין הדרישה ר' סעיף  8לחוק
המרשם הפלילי
האמור מבוקש גם ביחס למסמך יא' – תצהיר לעניין
העדר תביעות פליליות.
תשובה –כנ"ל

 .4מסמך א' –
מידע והוראות
למשתתפים

9

14.2

נבקש למחוק את המילים "הכל להנחת דעתו של
התאגיד" המהוות קריטריון סובייקטיבי ,ולכתוב
במקום "בהתאם להוראות המכרז".
האמור רלוונטי גם לסעיף  5במסמך ג' – הצהרת
המשתתף.
תשובה – הבקשה נדחית

 .5מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

13

2

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ככל שהאמור במסמכי
המכרז הינו נכון ומדויק".
האמור מבוקש גם ביחס לסעיף  15למסמך ג' זה
ולסעיף  2למסמך ה' – הצעת המציע.
תשובה – הבקשה נדחית

 .6מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

13

3

נבקש להבהיר כי עמידת המציע בלוחות זמנים
תלויה בעמידת התאגיד בהתחייבויותיו (כמבוקש
בסעיף 6א למסמך יד' – הסכם ,וראו להלן) במלואן
ובמועדן.
האמור רלוונטי גם לסעיף  17.2למסמך יד' – הסכם.
תשובה – על המציע לעמוד בלוחות הזמנים של
המכרז

 .7מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

13

4

נבקש להחיל על סעיף זה את החריגים למידע סודי
המבוקשים בסעיף  10למסמך י' – התחייבות
לשמירת סודיות (ראו להלן).
תשובה – הבקשה מאושרת

 .8מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

15

13

נבקש לתקן את הסעיף ולהבהיר כי ערבות הביצוע
לא תחולט אלא במקרה של הפרה יסודית שלא
תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך מאת
התאגיד ,ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה לתיקון
הטעון תיקון .בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק
סכומים בגין נזקים שהוכחו ,וכי הערבות לא תהווה
פיצוי מוסכם.
האמור רלוונטי גם לסעיף  8למסמך ה' – הצעת
המציע ולסעיפים  17.4.2 ,15.3למסמך יד'  -הסכם.
תשובה – הערבות תחולט לאחר התראה מראש של
 10ימי עבודה .כל היתר ללא שינוי

 .9מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

17

אישור
עו"ד

מאחר ולמציע מורשי חתימה רבים בתחומים שונים,
נבקש למחוק את המילים "לכל דבר ועניין" ולכתוב
במקום "לצורך מכרז זה".
תשובה  -נדחה יש לצרף אישור בדבר מורשי
החתימה בתאגיד המוסמכים לחייבו לכל דבר וענין
בכלל זה המכרז ,ההסכם מכוחו וההתחייבויות
הנובעות ממנו ,אם נדרשים מספר מורשי חתימה כך
יהיה

 .10מסמך ה' –
הצעת המציע

21

7

באילו נהלים מדובר? נבקשם לקבל לידינו טרם
הגשת ההצעה.
תשובה – נהלי העבודה הקיימים בתאגיד ואלו
שיהיו בעתיד

 .11מסמך ה' –
הצעת המציע

22

12

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונו המלאה
של התאגיד" המהוות קריטריון סובייקטיבי ומטבע
הדברים ,יקשו על המציע להיערך בהתאם על מנת
להבטיח עמידה בקריטריון זה .לפיכך מוצע להחליף
הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית ,לפיה כל התייחסות
לשביעות רצון במסמכי המכרז ובהסכם ,בין של
התאגיד ו/או כל גורם מטעמו משמעותה :ביצוע
התחייבויות המציע בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.
האמור רלוונטי גם לסעיפים  4.7 ,4.5למסמך ו' –
קביעת ההצעה הזוכה ,לסעיפים 11.4 ,8.5 ,6.6
למסמך יד' – הסכם.
תשובה – הבקשה נדחית

 .12מסמך ה' –
הצעת המציע

22

14

ככל והתאגיד מבקש לבצע קליטה בצורה עצמאית
נבקש להוסיף סעיף לעלות רשיון אוטוקאד (או יותר
וזאת בהתאם לכמות הקולטים שיעבדו בתאגיד)
שיותקן במשרדי התאגיד על מנת לאפשר עבודה
במערכת הקליטה ,לחילופין נבקש להבהיר שעלות
רכישת  autocad mapהינה על חשבון המציע.
תשובה – הנושא תומחר בסעיף  2בטבלה

 .13מסמך ה' –
הצעת המציע

22

כללי

נבקש להוסיף שורת תמחיר לשעת הדרכה מעבר
לשעות ההדרכה הכלולות במסגרת ההקמה.
תשובה – ראה נספח א' המצורף למסמך זה

 .14מסמך ז' –
נספח טכני

30

3.4

מערכת  GISמאפשרת התמקדות לכל קנ"מ ולכן
במקרים בהם נדרש דיוק יוצא דופן ניתן להתמקד
לאזור המבוקש ולהקליק במדיוק .נבקש לאפשר
התמקדות לכל קנ"מ מבוקש במקום הדרישה
לזכוכית מגדלת.
תשובה – ככל שלמציע אין יכולת זו ,עליו להצהיר
כי הוא מתכוון לפתח זאת במהלך תקופת ההקמה
או לחלופין להצהיר כי אין ביכולתו לפתח זאת ואז
הוא עלול לקבל ניקוד חסר

 .15מסמך ז' –
נספח טכני

31

9

נבקש להבהיר כי על המציע לבצע את ההתקנה ,עלות
המחשב שעליו תותקן המערכת הינה על חשבון
התאגיד
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .16מסמך ז' –
נספח טכני

32

12

נבקש להבהיר שהקליטה מבוצעת באמצעות כלים
שיספק המציע ומתוך מערכת קליטה מבוססת
אוטוקאד וזאת על מנת לבצע בדיקות לתקינות
הנתונים (טופולוגיה ,טיוב ועוד).
אתר ה  GISיספק למשתמש כלים לטעינת קבצים
מסוגים שונים על מנת להציגם גראפית באתר.
תשובה – השאלה כללית מידי
ככל שהמציע מבקש הבהרה עליו להתייחס לסעיף
עצמו ולהבהיר מה השינוי או ההבהרה המתבקשת
ללא שינוי בשלב זה

 .17מסמך ז' –
נספח טכני

39

3.9.3

נבקש להוסיף סעיפי תמחור לקליטת חומרים
נוספים מעבר לשלב הסבת החומרים הקיימים על פי
עלות לק"מ .לחילופין נבקש להבהיר (בהמשך לכנס
הספקים) שכל קליטת חומרים נוספת מעבר לשלב
ההסבה תבוצע על ידי חברת GEOPOINT
תשובה – למזמין יש ספק המבצע עדכון נתוני
תשתית באופן שוטף  .במידה והמציע ידרש לבצע
עבודות עדכון לתשתיות המים ו הביוב הן
תתומחרנה בנפרד

 .18מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת מידע

41

1.1

מאחר וחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו קובע שורה
ארוכה של דרישות והתחייבויות ,נבקש להבהיר כי
עמידת הספק בחוק ותקנותיו וכן ביישום הוראותיו
תהא בהתאם להנחיות שיקבל מהתאגיד ,אשר הוא
בעל המידע שנדרשת אבטחתו.
תשובה – על המציע לעמוד בדרישות רשות המים
המתעדכנות מעת לעת .
הנחיות אלו יגיעו מהמזמין

 .19מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת מידע

41

1.2

החוק אינו מחייב מינוי של ממונה אבטחת מידע
וסייבר .נבקש להחליף את הדרישה באיש קשר
שאחראי על יישום נהלי אבטחת המידע והסייבר
בקשר עם השירותים.
תשובה – ללא שינוי

 .20מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת מידע

41

1.4

נבקש להחיל על סעיף זה את החריגים למידע סודי
המבוקשים בסעיף  10למסמך י' – התחייבות
לשמירת סודיות (ראו להלן).
תשובה – הבקשה מאושרת

 .21מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת מידע

41

1.5

נבקש כי ביקורת תהא בתיאום מראש ,בשעות
העבודה המקובלות ותוך הפרעה מינימלית לפעילות
הספק.
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .22מסמך י' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

49

2

נבקש לכתוב אחרי המילים "במשך תקופת מתן
השירותים לתאגיד או" את המילים " 3שנים".
בהתאם ,נבקש למחוק את המילים "ללא הגבלת
הזמן".
תשובה – הבקשה נדחית  .המידע המתייחס
לתשתיות הינו של התאגיד בלבד ואין למציע רשות
לעשות בו שימוש כלשהוא

 .23מסמך י' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

49

5

נבקש לכתוב אחרי המילים "או תוצאה מכל סוג"
את המילה "מוכחים".
תשובה – נדחה
נבקש למחוק את הסיפא לסעיף "וזאת בין אם אהיה
אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי
ביחד עם אחרים" שכן אחריות בנזיקין על פי דין
עשויה להיות משותפת.
תשובה  -נדחה

 .24מסמך י' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

50

8

נבקש לכתוב אחרי המילה "לפעילויותיכם" את
המילים "בניגוד לאמור בנספח זה".
נבקש לכתוב "עלולים להוות" במקום "מהווים".
תשובה – הבקשה נדחית

 .25מסמך י' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

50

10
[חדש]

נבקש להוסיף לסעיף זה את החריגים המקובלים
לחובת הסודיות ,לפיהם חובת הסודיות לא תחול
על( :א) מידע שהיה ו/או הפך נחלת הכלל (ב) שהיה
מצוי בחזקתו של הספק קודם לגילוי ע"י המשרד
ללא הפרת חובת שמירת סודיות; ו/או (ג) שפותח
באופן עצמאי ע"י הספק; ו/או (ד) מידע שנמסר
לספק ע"י צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; ו/או (ה)
מידע אשר יוצר על ידי המציע במסגרת תכולת
העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי לרבות
ידע מקצועי ,שיטות עבודה ,מתודולוגיהknow- ,
 howוכו' ,ואינו מהווה פיתוח ייחודי עבור המשרד;
ו/או (ו) מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין".
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .26מסמך יא' –
תצהיר לעניין
העדר עבירות
פליליות

51

כללי

ראו הערתנו לעיל ביחס לסעיף  11.7.2למסמך א' –
מידע והוראות למשתתפים .נבקש בהתאם לתקן את
המסמך כך שיחול על המציע בלבד ולמחוק כל
התייחסות למנהליו בעניין זה.
תשובה –ראה תשובה לעניין 11.7.2

 .27מסמך יב' –
תצהיר העדר
תביעות
משפטיות

53

2

מאחר ואין בידיעת מורשה החתימה מידע לגבי
תביעות המתנהלות נגד מנהלי החברה ו/או נושאי
משרה בחברה ,נבקש למחוק את ההתייחסות
אליהם בנספח זה .לחילופין ,נבקש כי ההצהרה ביחס
לגורמים לעיל תינתן למיטב הידיעה.
תשובה –נדחה באם ישנה בקשת פירוק/כינוס
/פשט"ר /תביעה כספית מנכ"ל החברה/בעל
השליטה חייב לדעת על כך – לא התבקשה חתימתו
של מורשה התחימה לענין זה

 .28מסמך יד' -
הסכם

57

4.2

נבקש להבהיר כי הספק יבצע את השירותים בהתאם
למפרט הטכני שצורף למכרז (נספח ז') ,וכל שינוי
ממנו יהא בהתאם לנוהל שינויים ,כך שכל שינוי
ושיפור במערכת ,בין אם הוא נובע משינויים רגולציה
ובין אם הוא נובע מדרישות של התאגיד – צריך
להיות בתשלום נוסף על פי התעריף של פיתוחים
מיוחדים בהצעת המחיר.
האמור רלוונטי גם לסעיף  7.1להסכם זה.
תשובה – הבקשה נדחית  .המזמין רואה בשינויים
המגיעים מלקוחות דומים למזמין כהזדמנות
להעשרת המערכת וזה כלול במחיר השוטף

 .29מסמך יד' -
הסכם

58

6.7

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט מחלוקת כספית
או פיגור בתשלום העולים על  30יום".
תשובה – הבקשה נדחית

 .30מסמך יד' -
הסכם

58

 6.9 ,6.8נבקש להעביר את הנהלים וההנחיות לידינו
הנדרשים גם לשם תמחור ההצעה ככל שיש בהם
להטיל עלויות על הספק.
תשובה – הבקשה נדחית

 .31מסמך יד' -
הסכם

58

6.10

נבקש להחיל על סעיף זה את החריגים למידע סודי
המבוקשים בסעיף  10למסמך י' – התחייבות
לשמירת סודיות (ראו לעיל).
תשובה – הבקשה מאושרת

 .32מסמך יד' -
הסכם

58

6א
[חדש]

נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות התאגיד
כדלקמן:
התאגיד —
()1

יתן לספק גישה ושימוש בכל מידע ,נתונים,
תיעוד ,זמן מחשב ,מתקנים ,שטח עבודה
ושירותי משרד ,אשר לדעת הספק יש צורך
בהם.
תשובה – המזמין יתן גישה למידע הרלוונטי
למכרז זה בלבד

()2

יספק מידע ומענה לשאלות  -תוך  3ימים מיום
הבקשה; קיום פגישות עם גורמים שונים אצל
התאגיד  -תוך  5ימים מיום הבקשה; בדיקת
מסמכי ביניים ומסירת תגובתו המלאה של
התאגיד עליהם או אישורו ,וכן תגובה או
אישור לכל תוצר שלא נקבע לגביו מועד
ספציפי אחר  -תוך  7ימים מיום הגשתם .לא
נמסרה תגובת התאגיד למסמך ו/או לתוצר
בפרק זמן של  7הימים הנ"ל ,ייחשב המסמך
ו/או התוצר כמאושר.
תשובה – הבקשה נדחית

 .33מסמך יד' -
הסכם

58

6ב
[חדש]

נבקש להבהיר ,למען הסר ספק ,כי הספק איננו
מעביר לתאגיד בעלות במערכת או בכל התאמה,
פיתוח או תוצר שיעשה עבור התאגיד במערכת אלא
רק רישיון שימוש במערכת ,בכפוף לרישינות תוכנות
הקוד הפתוח המוטמעים ,וכי אין בהסכם כדי
להעביר לבעלות התאגיד כל חלק מהמערכת עצמה.
נבקש להבהיר כי רישיון השימוש במערכת מוענק
לתאגיד במגבלות שלהלן ,והתאגיד מתחייב בזה
כלפי הספק כדלקמן:
.1.1

לא להעתיק ,לשכפל ,לתרגם ,או לשנות את
המערכת (או לנסות לעשות את כל אלו או
פעולות דומות לאלו) שלא בהתאם להוראות
הסכם זה ושלא לצורך שימוש פנימי רגיל
וסביר;

.1.2

לא להעביר לאחרים ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,את רישיון השימוש ,ו/או להעביר
את המערכת לאחרים או לתת רשיון משנה
לשימוש המערכת ו/או להעבירה בצורה
אחרת כלשהי ו/או לחשוף אותה ,לצד ג'
כלשהו;

.1.3

לעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכיה
ושימושיה של התאגיד עצמו בהתאם
להוראות הסכם זה ולהנחיותיו המקצועיות
של הספק;

.1.4

לא להסיר ,לא למחוק ולא לשנות המערכת
ו/או בכל העותקים שלה ו/או בתיעוד את
הודעת הספק על היותו בעל הזכויות (לרבות
זכויות היוצרים) המערכת  -אם נכללה
הודעה כאמור;

.1.5

לא למסור או לאפשר לצד ג' כלשהו ,בכל
צורה ואופן ,לבחון ,לתרגם או להתאים (או
לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות
לאלו) את המערכת ובכלל זה ,אך מבלי לפגוע
המקור
תוכניות
האמור,
בכלליות
( )SOURCE CODEאם תהיינה בידי
התאגיד ,תוכניות המופיעות בשפת מכונה
) ,(OBJECT CODEתיעוד ,רשימות וכיו"ב;

.1.6

לא ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה או
חלקה ,ולא לעשות כל פעולה שמטרתה פיצוח
קוד המקור של המערכת ו/או חשיפת
התוכנה בשפת המקור ,בין באמצעות הידור
חוזר ( )decompilingו/או הרכבה הפוכה
( ,)reverse assembleו/או ניתוח או בדיקות
אחרות של התוכנה לשם ביצוע הנדסה
מהופכת ( ,)reverse engineeringבאמצעים
מכאניים ,אלקטרונים ,ידניים ו/או בכל דרך
אחרת;

.1.7

לא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או
למכור כל זכות או קניין במערכת ,בעצמו או
באמצעות צד שלישי.

תשובה – הבקשה מתקבלת על כל תת סעיפיה

 .34מסמך יד' -
הסכם

58

7.1

ראו הערתנו לסעיף  4.2לעיל .בנוסף ,יודגש כי
עמדתנו היא שכל שינוי ושיפור אמור להיות בתשלום
אחרת לא ניתן לתמחר את ההצעה .לא יתכן שבמשך
תקופה של חצי שנה כל בקשה של המזמין תעשה ללא
תשלום.
תשובה – ללא שינוי

 .35מסמך יד' -
הסכם

58

7.3

נבקש כי ישולמו לספק גם תשלומים בגין
הוצאות/הזמנות שהוצאו על ידי הספק בקשר עם
ביצוע השירותים ולפני מועד הביטול ,ושהללו אינן
ניתנות לביטול.
האמור רלוונטי גם לסעיף  17.6להסכם זה.
תשובה – הבקשה נדחית  .מאחר ומדובר במערכת
ולא בפרויקט איסוף נתונים כל נושא שלא עבר
בקרת איכות עד להודעה על הפסקת ההתקשרות לא
ישולם

 .36מסמך יד' -
הסכם

58

7.5

נבקש כי בכל מקרה שיהיה שינוי בנהלי העבודה שיש
בו להטיל עלויות על הספק ,יישא התאגיד בעלויות
אלו.
תשובה – הנושא ייבחן כל מקרה לגופו

 .37מסמך יד' -
הסכם

59

8.4

נבקש כי ביקורת תהא בתיאום מראש ,בשעות
העבודה המקובלות ותוך הפרעה מינימלית לפעילות
הספק.
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .38מסמך יד' -
הסכם

59

8.6

אין זה הוגן ליתן זכות הכרעה חד צדדית למנכ"ל
התאגיד .נבקש כי חילוקי דעות כאמור בסעיף זה
יוכרעו על ידי גורם מקצועי ניטרלי המוסכם על
הצדדים.
תשובה – ללא שינוי

 .39מסמך יד' -
הסכם

59

9.3

נבקש כי סיום ההתקשרות על ידי התאגיד יהיה
במקרה של הפרה יסודית שבוצעה על ידי הספק ולא
תוקנה תוך  14יום .לחילופין ,נבקש לכתוב " 90יום"
במקום " 30יום" וכי בכל מקרה ישולמו לספק גם
תשלומים בגין הוצאות/הזמנות שהוצאו על ידי
הספק בקשר עם ביצוע השירותים ולפני מועד
הביטול ,ושהללו אינן ניתנות לביטול.
תשובה – הבקשה נדחית

 .40מסמך יד' -
הסכם

60

12.3

נבקש כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכפוף לכך
שהתאגיד העביר לספק את השליטה הבלעדית
בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה ,סייע לספק ככל
שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשר בכל תביעה
ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך
בכתב (להלן" :תניות השיפוי").
תשובה – מקובל

 .41מסמך יד' -
הסכם

60

13.1

אחריות הצדדים מתבקשת להיות על פי דין .נבקש
למחוק את המילה "בלבד" ולכתוב אחרי המילים
"יהיה אחראי" את המילים "על פי הוראות הדין".
נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין" – אחריות
הספק תהיה לנזק ישיר בלבד.
תשובה – נדחה

 .42מסמך יד' -
הסכם

60

13.2

נבקש להוסיף אחרי המילים "כל נזק שייגרם" את
המילים "על ידי הספק ו/או מי מטעמו" .כן נבקש
להוסיף בסוף הסעיף "למעט נזק שנגרם בזדון על ידי
התאגיד ו/או מטעמו".
תשובה – נדחה הסיפא של הסעיף ברורה וחדה

 .43מסמך יד' -
הסכם

60

13.3

האמור בסעיף זה איננו מקובל .יש בהטלת אחריות
מוחלטת על הספק לנזקים כדי להטיל עליו אחריות
מעבר לזו שבדין ,בשים לב שאחריות זו אינה בת
ביטוח ומה גם שאחריות בנזיקין יכולה להיות
משותפת .נבקש למחוק את המילה "המוחלטת".
תשובה –הבקשה נדחית

 .44מסמך יד' -
הסכם

60

13.4

נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף
 12.3להסכם זה (ראו לעיל) ולתקן בהתאם סעיף זה.
תשובה – מקובל

 .45מסמך יד' -
הסכם

60

13.5
[חדש]

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל
מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק לא יישא
באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי ,מיוחד או עונשי
שייגרם לתאגיד ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות
אובדן הכנסה ,רווח מנוע ,אובדן נתונים ,אובדן זמן
מחשב ,עלויות זמן השבתה ,וכי גבול האחריות
לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה התמורה
השנתית ששולמה לספק.
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג
שהוא ,תהא עילתה אשר תהא ,בין חוזית ,בין נזיקית
ובין אחרת ,למעט תביעות בגין נזקי גוף או נזק
לרכוש מוחשי.
תשובה – לא מקובל אין לינקג' בין הנזק שעלול
להיגרם לבין התמורה

 .46מסמך יד' -
הסכם

60

16.2

נבקש למחוק את המילה "מוחלטת" ובמקומה
לכתוב "על פי דין".
תשובה – הבקשה נדחית

 .47מסמך יד' -
הסכם

62

17.1

נבקש לכתוב אחרי המילה "נזק" את המילה
"מוכח".
נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין".
נבקש כי טרם ביטול ההתקשרות ו/או התקשרות עם
ספק אחר ,תינתן לספק ארכה בת  14ימים לפחות
לתיקון ההפרה .בכל מקרה ,נבקש כי ביצוע
השירותים על ידי ספק אחר יהא בכפוף לסיום
ההתקשרות עם הספק ,ויובהר כי במקרה זו הספק
יהא אחראי לשירותים שבוצעו על ידו בלבד.
המבוקש רלוונטי גם לסעיף  17.4.4להסכם זה.
תשובה – מקובל

 .48מסמך יד' -
הסכם

62

17.3

נבקש ליתן ארכה לספק לתיקון ההפרה בת  14יום
לפחות טרם ביטול ההסכם .המבוקש רלוונטי גם
לסעיף  17.4.1להסכם זה.
תשובה – יינתנו  10ימי עבודה

 .49מסמך יד' -
הסכם

62

17.4.1

נבקש לכתוב אחרי המילה "נזק" את המילה
"מוכח" ,ולמחוק את המילים "או עקיף".
תשובה –נדחה ,דרישת פיצוי חייבת להסתמך על
נזק מוגדר וברור

 .50מסמך יד' -
הסכם

62

17.4.2

נבקש למחוק את המילים "לעכב כל תשלום המגיע
לספק" – לא מקובל לעכב תשלומים לפני שהתבררה
אחריותו של הספק להפרות ולנזקים.
תשובה – נדחה -עיכוב הכספים נדרש לאחר ביצוע
הפרה ובטרם קיזוז

 .51מסמך יד' -
הסכם

62

17.5.5

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול על חברה
ציבורית .המציע הינו חברה ציבורית אשר מניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך ולפיכך אין לו שליטה
על העברת הבעלות במניות החברה .כמו כן – התנאי
האמור לעיל מהווה למעשה הגבלה על בעל השליטה
בחברה מלעשות עסקאות במניות החברה ,וזו הגבלה
שאיננה סבירה בנסיבות העניין ,מה גם שקבלת
אישור מראש לביצוע העברה זו עשוי להוות עבירה
של מסירת מידע פנים .לחלופין ,ניתן לקבוע כי במצב
כזה יהיה התאגיד רשאי לבטל את השתתפותו של
המציע במכרז ,כסעד יחיד ובלעדי (וזאת מבלי לחלט
את ערבות ההצעה).
האמור רלוונטי גם לסעיף  20להסכם זה.
תשובה – מקובל

 .52מסמך יד' -
הסכם

62

18.1

נבקש להחריג מהוראות סעיף זה קניין רוחני קודם
של הספק ,וכן מידע שהינו כללי ,מתודולוגיות,
שיטות עבודה know-how ,וידע אחר הינו ידע ג'נרי
ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן יעודי עבור
התאגיד ,ואלה ישארו בבעלות הספק.
תשובה – הבקשה מתקבלת

 .53מסמך יד' -
הסכם

62

19

נבקש להגביל את זכות המזמין לקיזוז לסכומים
קצובים בלבד ,וכנגד הודעה בכתב שתמסר לפחות 7
ימים מראש .יובהר כי אין הצדקה לקיזוז סכומים
בגין נזקים שטרם הוכחו.
תשובה – נדחה מדובר על סכומים קצובים
שהתאגיד נדרש לשלמם

 .54נספח ב – '
תנאים
כלליים
לביטוחי
הספק.

65-70

סעיף  – 1.4 – 1יתווספו המילים " משולב חבות
המוצר":
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
 – .1.5יתווספו המילים "משולב אחריות מקצועית"
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
סעיף  – 2.2ימחק.
תשובה :
הבקשה נדחית.
סעיף  – 2.3ימחקו המילים " ההעתקים מפוליסות
הביטוח (מסמכי הביטוח) ,כאמור לרבות".
תשובה  :מוסכם כי :
 .1יוגבל למקרים בהם אין באישור הביטוח
את המידע הנדרש לתאגיד.
 .2מוסכם כי הספק ימציא לתאגיד רק את
חלקי הפוליסות הקשורים למכרז זה.
סעיף  – 2.4ימחקו המילים "מסמכי הביטוח לרבות"
תשובה  :ראה/י התשובה לסעיף . 2.3
סעיף  - 3ימחקו המילים "מי הבאים מטעמם"
ובמקום ירשם "מנהליו ו/או עובדיו" .
תשובה :
הבקשה מאושרת .
סעיף  - 4לאחר המילים "אחריות מקצועית"
תיתוסף המילה "משולב חבות המוצר".
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
סעיף  – 6.1המילים "למי הבאים מטעם התאגיד"
ימחקו במקומם ירשם "מנהליו ו/או עובדיו" .
תשובה -הבקשה מאושרת.
סעיף  – 8בכותרת – לאחר המילים "אחריות
מקצועית" יתווספו המילים " משולב חבות המוצר".
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000

סעיף  – 8.1לאחר המילים "אחריות מקצועית"
יתווספו המילים "משולב חבות המוצר"
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
סעיף  - 8.4ימחקו המילים "מי הבאים מטעמם"
ובמקום ירשם "מנהליו ו/או עובדיו"
תשובה  -הבקשה מאושרת.
סעיף  -9לכותרת יתווספו המילים "משולב אחריות
מקצועית"
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
סעיף  - 9.1המילים "למי הבאים מטעם התאגיד"
ימחקו במקומם ירשם "מנהליו ו/או עובדיו"
תשובה  -הבקשה מאושרת.
סעיף  - 11.1 – .11.2המילים "למי הבאים מטעם
התאגיד" ימחקו במקומם ירשם "מנהליו ו/או
עובדיו"
תשובה  -הבקשה מאושרת
סעיף  - 12המילים "למי הבאים מטעם התאגיד"
ימחקו במקומם ירשם "מנהליו ו/או עובדיו"
תשובה  -הבקשה מאושרת.
סעיף  "60" – 13ימחק" ובמקום ירשם "– "30
בהתאם לרשום באישור הביטוח נספח ג'.
תשובה  -הבקשה נדחית .נספח ג' יתוקן בהתאם.
סעיף  – 16נא למחוק את המילים "ו/או לפצות" ,וכן
את המילים "במישרין ו/או בעקיפין" .בנוסף ,נבקש
להחיל על סעיף זה את תניות השיפוי המבוקשות .
תשובה -
 .1הבקשה למחיקת "ו/או לפצות" - ,הבקשה
מאושרת .
 .2הבקשה למחיקת "ו/או בעקיפין" - ,הבקשה
מאושרת
 .3הבקשה להחלת תנאי השיפוי ,הבקשה
מאושרת
בסעיף  12.3למסמך יד' – הסכם (ראו לעיל).
הבקשה  -אינה ברורה ,לפיכך הבקשה נדחית.
סעיף  – 19לאחר מהמילים "אחריות מקצועית"
יתווספו המילים "משולב חבות המוצר".

תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול
האחריות הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות
משולב .₪ 4,000,000
סעיף  – 20לאחר המילים "עם היוודע" – יתווספו
המילים " ותוך זמן סביר"
תשובה  -הבקשה מאושרת.
סעיף  - 22נבקש להחיל על סעיף זה את תניות השיפוי
המבוקשות בסעיף  12.3למסמך יד' – הסכם (ראו
לעיל)
תשובה  -ההפניה אינה ברורה ,הבקשה נדחית .
סעיף  – 23המילים "ו/או פיצוי" – ימחקו
תשובה  -הבקשה מאושרת.
המילים "למי הבאים מטעם התאגיד" ימחקו
במקומם ירשם "מנהליו ו/או עובדיו"
תשובה -הבקשה מאושרת
סעיף 24
המילים " העתקים בתוקף של .....לרבות " – ימחקו
המילים "מסמכי הביטוח לרבות" – ימחקו.
תשובה  -מוסכם כי :
 .1יוגבל למקרים בהם אין באישור הביטוח
את המידע הנדרש לתאגיד.
 .2מוסכם כי הספק ימציא לתאגיד רק את
חלקי הפוליסות הקשורים למכרז זה.
סעיף  – 25המילים " מסמכי הביטוח כאמור לרבות"
– ימחקו
תשובה  -ראה/י תשובה לסעיף .23
סעיף  - 27המילים " מסמכי הביטוח כאמור לרבות"
– ימחקו
תשובה  -ראה/י תשובה לסעיף .23
סעיף  – 28המילים "העתקי פוליסות הביטוח ...
ואת" – ימחקו
תשובה  -ראה/י תשובה לסעיף .23
במקום המילה "לבצע" ירשם "יפעל לביצוע".
תשובה  -הבקשה נדחית
סעיף  – 29המילים "למסמכי הביטוח( פוליסות)
ואת" ימחקו.
תשובה  -ראה/י תשובה לסעיף .23
המילה "מסמכי" תמחק
תשובה  -ראה/י תשובה לסעיף .23

המילים "למי הבאים מטעם התאגיד" ימחקו
במקומם ירשם "מנהליו ו/או עובדיו"
תשובה  -הבקשה מאושרת
סעיף  – 34נבקש למחוק את המילה "הבלעדית
תשובה  -הבקשה נדחית.
 .1נספח ג '
אישור ביטוחי
"הספק"

"אש מורחב" – ימחק
תשובה – הבקשה נדחית
"ביטוח אחריות מקצועית" לאחריו יתווספו המילים
"משולב חבות המוצר"
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול האחריות
הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות משולב
.₪ 4,000,000

71-72

"חבות המוצר" – לאחריו יתווספו המילים "משולב
אחריות מקצועית"
תשובה  -במקרה של ביטוח משולב באחריות
מקצועית וחבות מוצר יש להכפיל את גבול האחריות
הספציפי  ₪ 2,000,000לגבול אחריות משולב
.₪ 4,000,000
ביטוח אחריות צד ג' וחבות מעבידים – תנאי הביטוח
"ביט 2013
תשובה  -ניתן לערוך את הביטוחים גם בתנאי ביט
.2013
ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר –
תנאי הביטוח – "" 2015MENORA TOP IT
תשובה – ניתן לערוך את הביטוחים גם בתנאי
מנורה ,כמבוקש.
 .2נספח ג'(– )1
הצהרה על
מתן פטור
מאחריות
לנזקים

73

4

נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף
 12.3למסמך יד'  -הסכם (ראו לעיל) ולתקן בהתאם
סעיף זה.
תשובה  -ההפניה אינה ברורה ,לא ניתן לקבלה.

נספח א
להלן מסמך ה'  -הצעת המציע המעודכן
מסמך ה’  -הצעת המציע
לכבוד
מי אונו בע"מ
א.ג.נ,.

.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.

 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים על
העבודה ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית בנוסח שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .למסמכי
המכרז .ידוע לי ואני מסכים כי התאגיד יהיה רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית.
 .4אני מצהיר בזאת כי:
 .4.1הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .4.2ברשותי ,או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחיבויותי את כל כח האדם ,המשרד ,המערכות
והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .4.3הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.
 .4.4הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.
 .4.5המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז.
 .4.6הסכומים הכלולים בהצעתי אינם כוללים מע"מ.
 .4.7ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין.
 .5ידוע לי ,כי ביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירת סודיות ,בכל הנוגע למידע שיגיע
לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר
הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי כאמור בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא ,.במהימנות
ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע לצנעת הפרט.
 .6ידוע לי ,כי בביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים
בתאגיד.
 .7אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן ,וזאת תוך  14ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .7.1לחתום על שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .למסמכי המכרז ונספחיו ,ולהחזירו לתאגיד כשהוא
חתום בצירוף כל מסמכי המכרז הנלווים.
 .7.2להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת כדין ,להבטחת קיום תנאי ההסכם בנוסח
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .למסמכי המכרז.

 .8אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  7לעיל ,כולן או מקצתן,
אאבד את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והתאגיד יהא רשאי לחלט את הערבות הבנקאית
שמצורפת להצעתי זו ,ולהתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.
 .9כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות התאגיד עקב
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .10הנני מתחייב לשמור ולקיים את רמת השרות כפי שהיא מציינת בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
למסמכי המכרז.
 .11אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לפי
המחיר שרשמתי בהצעתי ,לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.
 .12ידוע לי כי:
 .12.1על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד .לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.
.12.2

בכפוף לאמור לעיל ,הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז ,ע"י
ספק משנה ,ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.

 .12.3בסכום ההצעה ייכללו כל העבודות והשירותים כפי שמפורטות שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא..

 .13הצעת המציע (הסכומים אינם כוללים מע"מ).
פריט

מספר

1

מערכת הכוללת מודול אחזור  ,עבודה בשטח

2

מודול קליטה ועדכון שכבות מידע

3

הקמת מערכת (חד פעמי) כולל הקמת

עלות לשנה
ראשונה

עלות לשנה
נוספת

ללא תשלום

בסיס נתונים גיאוגרפי
4

ממשק למערכת גבייה

ללא תשלום

5

ממשק למערכת קר"ם

ללא תשלום

6

ממשק למערכת אחזקה

ללא תשלום

7

סה"כ לכל שנה

8

סה"כ

הטמעת נתונים במערכת

עלות

מספר

פריט

9

הטמעת נתוני רקע ותשתיות
הקיימים במערכת

10

עלות  50שעות הטמעה והדרכה

11

סה"כ עלות

סה"כ עלות – סה"כ עלות מערכת  +סה"כ עלות הטמעת נתונים
12

סה"כ עלות ()8+11

התשלום בגין המערכת בשנה הראשונה יקום רק לאחר התקנת המערכת כולל בסיס הנתונים הקיים
בתאגיד במועד ההתקנה.
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