12.7.2020
לכבוד
משתתפי הפנייה

א.ג.נ,.

הנדון :הודעה מס'  2מכרז פומבי מס'  8/2020למערכת מידע גאוגרפית ועדכון שכבות מידע
כפר תבור

.1

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

.2

מספר העמודים בהודעה זו  14עמודים.

.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.

תשובות לשאלות קומפלוט
מס'
.1

שם
מסמך

עמוד

סעיף

מסמך א'

6

מסמך ג'

14

6.8.5
7.1.ב

מסמך ג'

13

שורה
ראשונה

20

 ,14תת
סעיף 3

23

2.2

שאלה
נבקש כי הדרישה להצגת פוליסות ביטוח המהוות מסמך עסקי
חסוי של הספק תוסר.
תשובה – הבקשה נדחית

.2

נבקש שהמילים ":ובין שאינם מצורפים" ,ימחקו ,שכן הספק אינו
יכול להתחייב למסמכים שלא הובאו לידיעתו טרם הגשת הצעה.
תשובה – הבקשה נדחית ,הכוונה להפניות שונות שמסמכי
המכרז מפנים אליהם ואינם מצורפים למסמכי המכרז

.3

לאור העובדה שאין מדובר בהסבה אלא בבניית אתר המבוסס
על מידע גולמי ,נבקש כי תיוסף שורת תמחור להקמה ראשונית,
או לחלופין לתחום את ההקמה לכמות שכבות ידועה מראש.
תשובה – ללא שינוי

.4

מסמך ו'

2.3

נבקש הבהרתכם ,האם מדובר באותן המלצות למערכת מידע,
המפורטות בסעיף  2.2ולהמלצות המפורטות בסעיף 2.5
שביחד מזכות במקסימום  15נקודות ?
תשובה – סעיף  5 2.4נקודות
סעיף  2.5מבוטל

.5

מסמך ח

44

.6

מסמך יא'

49

.7

מסמך יד'

57

2.1

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד ,שכן אין בידיעתו
המידע על כל בעלי הזיקה.
תשובה – הבקשה מאושרת.
לאור העובדה כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
תשמ"א –  1981אין בידי המציע האפשרות החוקית לברר/לגלות
אם עובד כלשהו הורשע בעבירת מרמה  ...וכמו כן אסור למעסיק
לדרשו מעובדו ו/או מי מטעמו קבלת אישור בדבר היעדר מרשם
פלילי (תעודת יושר) נבקש כי:
א .בשורה הרביעית ,לאחר המילה "מצהיר" ,יתוסף "למיטב
הידיעה".
ב .בשורה השישית בסופה ,יתוסף במהלך עשר השנים
האחרונות.

8.5

תשובה – הבקשה מאושרת חלקית ,סעיף א' -מאושר,
סעיף ב' -נדחה.
נבקש כי בסוף המשפט יתוסף ":בהתאם לתכולת המכרז".
תשובה – הבקשה נדחית

מס'

שם
מסמך

עמוד

סעיף

.8

מסמך יד'

57

11.10

.9

מסמך יד'

61

שאלה

נבקש כי יתוסף סעיף חדש
הרשות מתחייבת כי לא תשדל בכול דרך ואמצעי את עובד
הספק לעבור ולעבוד כעובד הרשות .
תשובה – הבקשה נדחית
נבקש כי תיוסף כותרת חדשה  :שונות  ,וסעיף חדש
הספק מצהיר כי התחייבויותיו לאספקת השירותים נשוא המכרז
יסופקו בכפוף למגבלות כל מגיפה ו/או הגבלת פעילות מכול סוג
שאינה קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין.
הגבלות מכול סוג כגון  :סגר ,הנחיות רפואיות ,מצב רפואי וכו')...
אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן השירותים ,עיכוב וכו'..
לא ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית שיש עמה
ביטול והפסקת ההתקשרות ,חילוט ערבות ,ופיצוי בגין כול נזק או
הוצאה מכול סוג.

.10

סעיף 8

29

סעיף 10

30

תשובה – הבקשה נדחית.
נבקש הבהרתכם האם סעיפים אלו רלוונטיים לתכולת המכרז
שכן מדובר בסעיפים המתייחסים לעבודה עם רשת מים
ומותאמת לתאגידי מים .ככל ואין המדובר בטעות סופר וסעיפים
אלו רלוונטיים למכרז ,יובהר כי לדרישה זו תשפיע על תמחור
המערכת.
תשובה – המזמין אינו קשור לתאגיד מים והוא מנהל את
התשתיות בעצמו ,לפיכך הסעיפים הנ"ל ישארו על כנם

פרק ב' – תשובות לשאלות טלדור

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

מספר
עמוד

מספר
סעיף

שאלה/הסגה

6

6.8.5

נבקש לבטל את הדרישה להמצאת פוליסות הביטוח
ולהסתפק בהמצאת אישורי עריכת ביטוח בלבד .ניתן
לספק בנוסף לאישורי עריכת הביטוח גם את תמצית
פרטי הפוליסה .הערה זו רלוונטית גם לסעיף 7.1
למסמך ג' (הצהרת משתתף)
תשובה – הבקשה נדחית הפוליסה מקובלת עלינו יותר
מכל מסמך אחר וזכותנו לבדוק אותה

 .2מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

13

4

 .3מסמך ג' –
הצהרת
המשתתף

15

13

 .4מסמך ה' –
הצעת המציע

20

2

 .5מסמך ה' –
הצעת המציע

20

6

 .6מסמך ה' –
הצעת המציע

21

14

 .7מסמך ז' –
מפרט טכני

30

11

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

נבקש כי תינתן התראה של  10ימי עבודה ואפשרות
לתיקון קודם לחילוט הערבות.
האמור רלוונטי גם לסעיף  8למסמך ה' – הצעת המציע.
תשובה – הבקשה מאושרת

נבקש להבהיר כי השירותים בסעיף זה אינם כוללים
רכישה ואספקה של תוכנת מדף לקליטה ועדכון נתונים
כדוגמת אוטוקאד מפ או  ArcMapוכי באחריות
המועצה לרכוש תוכנה זו במידה ואינה קיימת במועצה.
תשובה – ההבהרה מתקבלת

נבקש לדעת אילו נתוני רקע ותשתיות קיימים במערכת
הקיימת כיום במועצה על מנת שנוכל לתמחר סעיף זה
כנדרש.
תשובה – כיום קיימות השכבות הבאות  :אורטופוטו,
פוטוגרמטריה ,כמו כן יתווספו שכבות תשתית עירונית

סעיף  -7עדכון  /הוספה של שכבה גרפית – עד  10לשנה
– נבקש לשנות נוסח ל "עדכון /הוספה של שכבה
גיאוגרפית שאיננה דורשת טיוב/התאמה למפרט "
תשובה – הבקשה נדחית

סעיף  -8עדכון  /הוספה של שכבה גרפית " – משכבה ה
 11ואילך – נבקש לשנות נוסח ל "עדכון /הוספה של
שכבה גיאוגרפית שאיננה דורשת טיוב/התאמה למפרט
".
תשובה – הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי עדכון  /הוספה של שכבות הדורשות
טיוב/גיאוקוד/התאמה למפרט ,כגון שכבות תשתיות
וכו' יבוצע על פי סעיף  9בהצעת המציע  -סל שעות
לעדכון נתונים
תשובה – במידה ויתברר כי מדובר בהתאמה
משמעותית ,אזי תתוסף עלות עדכון נתונים

נבקש כי הדרישה ליצוא קבצים תתייחס לפורמט אחד
לפחות מתוך השלושה שצוינו.
תשובה – הבקשה נדחית  .זו פונקציונאליות שנדרשת
מהמערכת

נבקש להסיר את הדרישה ליצוא קבצים להדפסה
בגדלים A4,A3,A2,A1,A0דרך מודול עדכונים בשטח.
לא ברור מדוע נדרש יצוא והפקה לגדלים שונים בנייד?
נבקש כ דרישה זו תתייחס למערכת הראשית

 .8מסמך ז' –
מפרט טכני

31

13.7

 .9מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת
מידע

39

1.1

 .10מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת
מידע

39

1.4

 .11מסמך ז' –
התחייבות
ספק תוכנה
לאבטחת
מידע

39

1.5

 .12מסמך ז'– 3
הסכם רמת
שירות SLA

42

4

 .13מסמך י' –
התחייבות
לשמירת
סודיות

48

[ 10חדש] 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 המועצה 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,
מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו מהווה פיתוח
ייחודי עבור המועצה; ו/או (ו) מידע אשר גילויו נדרש
עפ"י דין".

תשובה – הבקשה נדחית .אין הכוונה להדפסה במקום
אלא אפשרות להפיק קובץ בהתאם ולשלוח אותו
להדפסה במשרד

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 מהמועצה ,אשר היא
בעלת המידע שנדרשת אבטחתו.
תשובה – הבקשה מאושרת

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

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

נבקש לשנות את שעות השירות בימי חול בין השעות
 08:00עד  17:00כמקובל במכרזים מסוג זה.
תשובה – הבקשה מאושרת

תשובה – הבקשה מאושרת

 .14מסמך יא' –
תצהיר לעניין
העדר עבירות
פליליות

49

כללי

 .15מסמך יד' -
הסכם

55

3

 .16מסמך יד' -
הסכם

55

4.2

 .17מסמך יד' -
הסכם

55

6.1

 .18מסמך יד' -
הסכם

56

6.6

 .19מסמך יד' -
הסכם

56

6.7

 .20מסמך יד' -
הסכם

56

6.9

 .21מסמך יד' -
הסכם

56

6.10

 .22מסמך יד' -
הסכם

56

6א
[חדש]

מאחר ואין למציע אפשרות לקבל מידע מהמרשם
הפלילי ביחס למנהליו נבקש להוסיף את המילים
"למיטב ידיעתו" לאחר המילים "מצהיר בזאת כי".
תשובה – הבקשה מאושרת.
נבקש להבהיר כי המועצה מתחייבת כי לא תוציא
הזמנה לספק אלא אם תהיה ברשותה הרשאה
תקציבית כדין.
תשובה – הבקשה מאושרת

האמור בסעיף זה איננו ברור .האם הספק מחוייב
לשירותים ועבודות שאינם מפורטים במפרט הטכני או
ביתר מסמכי המכרז?
תשובה – הספק יהיה מחויב רק לשירותים הכלולים
במסגרת מכרז זה

נבקש להבהיר כי במידה והספק יחלוק על ההוראות
שיקבל ,ויתריע על כך בכתב בפני המועצה ,ובכל זאת
ידרש לפעול על פיהן ,הוא לא יהיה אחראי לתוצאות
הנובעות ממילוי ההוראות כאמור .הערה זו רלוונטית
גם לסעיף  8.5להסכם.
תשובה – ההבהרה מקובלת

נבקש לקבוע קריטריונים ברורים לעמידה בבדיקות
הקבלה ,ולא "לשביעות רצון המועצה".
תשובה – הבקשה נדחית

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט אם למועצה חוב
לספק העולה על  20,000ש"ח".
תשובה – הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי אם הספק יידרש לשאת בעלויות
נוספות עקב נהלים אלה ,תשא המועצה בעלויות אלה.
תשובה – הבקשה נדחית

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

נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המועצה לתת
לספק גישה למידע שרלוונטי למכרז ,להשיב לשאלות
ולאשר תוצרים במועדים אשר יאפשרו לספק לעמוד
בלוחות הזמנים אליהם התחייב.
תשובה – על הספק לעמוד בלוחות זמנים התלויים בו .

 .23מסמך יד' -
הסכם

56

6ב
[חדש]

נבקש להבהיר ,למען הסר ספק ,כי הספק איננו מעביר
למועצה בעלות במערכת או בכל התאמה ,פיתוח או
תוצר שיעשה עבור המועצה במערכת אלא רק רישיון
שימוש במערכת ,בכפוף לרישינות תוכנות הקוד הפתוח
המוטמעים ,וכי אין בהסכם כדי להעביר לבעלות
המועצה כל חלק מהמערכת עצמה.
נבקש להבהיר כי רישיון השימוש במערכת מוענק
למועצה במגבלות שלהלן ,והמועצה מתחייבת 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 המועצה עצמה 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 בכלליות
האמור ,תוכניות המקור ()SOURCE CODE
אם תהיינה בידי המועצה ,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 ,בעצמה או באמצעות
צד שלישי.

תשובה – הבקשה מאושרת

 .24מסמך יד' -
הסכם
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7.5

 .25מסמך יד' -
הסכם

57

8.4

 .26מסמך יד' -
הסכם

57

8.6

נבקש להבהיר כי ככל שיש בשינוי או בעדכון כדי להטיל
על הספק עלויות נוספות ,יסכימו הצדדים על התנאים
לביצוע השינוי או העדכון.
תשובה – הבקשה נדחית .מדובר במערכת תוכנה ועל
הספק להיות ערוך לשינויים בנהלי העבודה מול
המועצה

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

נבקש להחליף את המילים "והכרעתו תהיה סופית ע"פ
כל דין" במילים "מבלי לגרוע מזכותו של הספק לגישה
לערכאות".
תשובה – הבקשה נדחית

 .27מסמך יד' -
הסכם
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12.3

 .28מסמך יד' -
הסכם
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,13.1
13.3

 .29מסמך יד' -
הסכם
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13.4

נבקש כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,בכפוף לכך
שהמועצה 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 – סעיף  12.3ינוסח מחדש כדלקמן:
 ."12.3מובהר כי הספק פוטר את המועצה ,ובאורח
בלתי חוזר ,מכל חבות ו/או אחריות בקשר עם יחסי עובד
מעביד בין המועצה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו ,הספק מתחייב לשפות את המשכיר ,על פי
דרישה ראשונה ,בגין כל הוצאה שתיגרם למועצה
בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה אשר תופנה אל
המועצה ו/או מי מטעמה ,ואשר עניינה כמפורט
בסעיפים קטנים  12.1-12.2בכל הקשור עם הסכם זה,
ובלבד שהמועצה תמסור הודעה לספק מיד עם היוודע
לה על תביעה ו/או דרישה כאמור ,ויאפשר לספק
להתגונן בשם המועצה נגד התביעות ו/או הדרישות
כאמור .שיפוי או פיצוי כאמור יכללו גם הוצאות
משפטיות שיהיו למועצה וישולמו לו ע"י הספק באופן
מיידי ,עם דרישה ראשונה .מוסכם ,שבמקרה בו הספק
לא ינצל את זכותו להתגונן כאמור לעיל ,המועצה תהיה
רשאית להתגונן על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות
להגיע לפשרה סבירה ולא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או
לגרוע מחובת השיפוי של הספק".
על פי הסעיפים בנוסחו הנוכחי למעשה ,הספק אחראי
בנזיקין לנזקי גוף או רכוש למרות שעל פי דין יתכן
והמועצה אחראית להם ,למשל בקרות נזק באתר
המועצה עקב רשלנות המועצה .זו אחריות שאינה
מוצדקת והיא מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר,
שאינו בר ביטוח ,שעה שביטוחי המועצה אמורים
לכסות נזקים אלה .לכן ,נבקש לתקן את הסעיף כך
שבמקום "הספק בלבד יהיה אחראי" יכתב "הספק
יהיה אחראי על פי דין" ,וכן ימחקו המילים "בין
שנעשה כהלכתו או ברשלנות" בסוף הסעיף.
תשובה – הבקשה נדחית

מאותה סיבה יש למחוק את המילה "המוחלטת"
בסעיף .13.3
תשובה – הבקשה נדחית

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

 .30מסמך יד' -
הסכם
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13.5
[חדש]

 .31מסמך יד' -
הסכם
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15.3

 .32מסמך יד' -
הסכם

59

16.1

מגעים שקוימו עם נציגי החשב הכללי ועם נציגי משרד
האוצר הובילו לגיבוש הבנות אשר באו לידי ביטוי
במכרזים רבים מטעם משרדי ממשלה וגופים ציבוריים
שונים ,ושלפיהן יהיו הספקים במכרזים שעניינם עיבוד
נתונים ומחשוב פטורים לחלוטין מאחריות לכל נזק
עקיף ותוצאתי ,ואחריותם לנזקים ישירים תוגבל
בתקרה סבירה שתוגדר בחוזה .הבנות אלה מעידות על
הכרה בכך שהסעיף האמור בניסוחו הקיים מהווה
תנאי בלתי סביר אשר אינו תואם את הלכי הרוח
והמסחר בשוק עיבוד הנתונים.
לפיכך אנו מבקשים להוסיף סעיף בנוסח דלהלן :בכל
מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או
בדין הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף ,תוצאתי,
מיוחד או עונשי שייגרם למועצה 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  -הבקשה נדחית

נבקש כי תנתן לספק התראה של  10ימי עבודה
ואפשרות תיקון קודם לחילוט הערבות .כמו כן נבקש
להבהיר כי הערבות תחולט עד לגובה הנזק שנגרם עקב
ההפרה .הערה זו רלוונטית גם לסעיף  17.4.3להסכם.
תשובה – הבקשה מאושרת

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "או ככל שמידע דרוש
לצורך קיום התחייבויות הספק".
תשובה – הבקשה מאושרת

 .33מסמך יד' -
הסכם
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17.1

 .34מסמך יד' -
הסכם
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17.3

 .35מסמך יד' -
הסכם
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17.4.1

 .36מסמך יד' -
הסכם

60

17.5.5

נבקש לכתוב אחרי המילה "נזק" את המילה "מוכח".
תשובה – הבקשה נדחית

נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין".
תשובה –הבקשה נדחית

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 – ראה התייחסות במענה לשאלה/הבהרה מס'
 34להלן.

נבקש ליתן ארכה לספק לתיקון ההפרה בת  10ימי
עבודה טרם ביטול ההסכם .המבוקש רלוונטי גם לסעיף
 17.4.1להסכם זה.
תשובה – סעיף  17.3יתוקן כדלקמן:
מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של המועצה לפי הסכם זה
ולפי כל דין ,תהיה המועצה רשאית לבטל הסכם
זה ,במידה והספק יפר הפרה יסודית של הסכם זה ,בגין
ההפרה כאמור ניתנה לספק ארכה בכתב לתיקון
ההפרה בתוך  10ימי עבודה וההפרה לא תוקנה בפרק
הזמן כאמור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
נבקש למחוק את המילים "או עקיף".
תשובה – (הכוונה לסעיף  - )17.4.2הבקשה נדחית.
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 המועצה רשאי
לבטל את השתתפותו של המציע במכרז ,כסעד יחיד
ובלעדי (וזאת מבלי לחלט את ערבות ההצעה).
האמור רלוונטי גם לסעיף  20להסכם זה.
תשובה – הבקשה מאושרת ,האמור לא יחול על חברה
ציבורית.

 .37מסמך יד' -
הסכם

60

18.1

 .38נספח ב'-
תנאים
כלליים
לביטוחי
הספק

66

16

 .39נספח ב'-
תנאים
כלליים
לביטוחי
הספק

67

22

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 המועצה,
ואלה ישארו בבעלות הספק.
תשובה – הבקשה מאושרת

נבקש להוסיף בסוף הסעיף "בכפוף להוראות ההסכם".
תשובה – הבקשה נדחית

נבקש להוסיף לאחר המילים "באופן מלא" את המילים
"על פי תנאי השיפוי בהסכם".
תשובה – הבקשה נדחית

פרק ג' תשובות לשאלות גאודע

מספר

שם

מספר

מספר

סידורי

המסמך

עמוד

סעיף

1

ערבות
בנקאית
להגשת
ההצעה

12

2

הצהרת
המשתתף

14

 7.1ב'

3

ערבות
בנקאית
להבטחת
ביצוע
מסמך א

62

1

4

2.4

4

פירוט השאלה

נבקש בשורת בקשר עם " :להוסיף "..במכרז פומבי מס'
 "..8/2020כמו כן נבקש למחוק את המילים" :כולל בין השאר,
חוזה ההתקשרות במסגרתו"  -בא לידי ביטוי בערבות ביצוע.
תשובה – הבקשה מאושרת.
לא נהוג למסור ללקוח העתקים מפוליסת הביטוח של הספק.
הספק יחתים את חברת הביטוח כל נספח ג' – אישורי ביטוחי
הספק ,נספח זה יימסר חתום ומקורי למועצה.
תשובה – הבקשה נדחית
טעות סופר – נבקש לעדכן למערכת מידע גיאוגרפית ולא
מערכת מחשב גיאוגרפית.
תשובה – הבקשה מאושרת
אנו מבקשים להכיר כעונה על תנאי סף גם ספק שמספק לרשות
מקומית שירותי פיתוח של מערכת .GIS

תשובה – הבקשה מאושרת בתנאי ששירותי הפיתוח הינם
עבור המערכת מידע הגאוגרפית המשרתת את הרשות
אנו מבקשים להכיר כעונה על תנאי סף גם מערכות שסופקו
לרשויות מקומיות דוגמת מועצות אזוריות וכד'

5

מסמך א

4

2.4

6

מסמך א

4

2.4

7

מפרט טכני

29

8.4

8

מפרט טכני

29

8.5

תשובה – המידע יגיע מהרשות
מה הכוונה "לפי אפיון של המזמין"? מה המידע שיידרש להצגה
בחתך?

9

מפרט טכני

30

9

תשובה – כל מידע הרלוונטי למושג חתך
המכרז הוא מכרז למערכת  .GISהאם המציע יספק את מודול
שעת חרום או רק ממשק בין  GISלמודול שעת חרום?

10

מפרט טכני

31

13

11

מפרט טכני

31

13.7

12

מפרט טכני

32

15

13

מפרט טכני

37

3.13.2

14

מסמך ז'2

39

תשובה – הבקשה מאושרת
אנו מבקשים להכיר כעונה על תנאי סף גם מערכות שסופקו
בחברות\רשויות ממשלתיות
תשובה – הבקשה נדחית
מהיכן יגיע מידע על אזורי לחץ?

תשובה – הכוונה למודול לשעת חירום
כמה משתמשים יהיו למודול שטח?
תשובה – כמות המשתמשים לא מוגבלת
הפקת קבצים להדפסה לא נהוגה בכלי  GISלשטח .אנו
מבקשים לשקול ביטול הדרישה.
תשובה – הכוונה בהכנת קבצים להדפסה
אנו מבקשים להבהיר שהמציע לא יישא בעלויות פיתוח ותפעול
ממשקים מצד מערכות הליבה וכלל המערכות צד ג'
המתממשקות למערכת .GIS
תשובה – המציע יישא בעלויות הקשורות למערכות שלו
אנו מבקשים להגדיר כמות דו"חות שעל ה מציע יהיה לבנות.
תשובה – לא ניתן להגדיר בשלב זה את מספר הדוחות
אנו מבקשים להכיר בהסמכת תקן  ISO 27001כעונה על
דרישות הנספח.
תשובה – על המציע להתחייב כי הוא יפעל בהתאם לאמור
בנספח ז' 2

פרק ד' 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

4

מסמך י"ד – הסכם

סעיף 10

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

אחריות
מקצועית
וחבות מוצר

5

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

השתתפות
עצמית

6

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

צד ג'

7

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

צד ג'

8

נספח ג' – אישור
ביטוחי הספק

אחריות
מקצועית
וחבות מוצר

9

נספח ז'

1.1
3.8.1

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 למועצה 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 – הבקשה נתקבלה
נבקש למחוק את המילים "יפצה ו/או" ולהוסיף בסוף הסעיף:
השיפוי יהיה בכפוף לאמור להלן( :א) המועצה תאפשר לספק
לנהל את ההגנה; (ב) המועצה לא תודה בעובדות כלשהן
(למעט אם נדרש לכך בעדות בבית משפט); (ג) המועצה לא
תתפשר ללא הסכמת הספק; (ד) השיפוי יהיה על פי פסק דין
סופי שאין עליו עוד ערעור ושלא עוכב ביצועו.
תשובה – הבקשה נתקבלה
נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות" ולהוסיף בסוף הסעיף
"המועצה תאפשר לספק לנהל את ההגנה ,המועצה לא תודה
בעובדות כלשהן (למעט אם נדרש לכך בעדות בבית משפט),
המועצה לא תתפשר ללא הסכמת הספק והשיפוי יהיה על פי
פסק דין סופי שאין עליו עוד ערעור ושלא עוכב ביצועו.
תשובה – הבקשה נתקבלה
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 – הבקשה נתקבלה
לפי נוסח המפקח ,אין להוסיף לאישור הביטוח עמודה שכוללת
השתתפות עצמית .נודה להסרת העמודה.
תשובה – הבקשה נתקבלה
בכיסויים הנוספים  -סעיף  312לא ברור למה נדרש .מאחר
ואנו לא מבצעים שימוש בציוד מכני הנדסי במהלך מתן
הישרותים ,נבקש להסיר כיסוי זה.
תשובה – הבקשה נתקבלה
בכיסויים הנוספים – נבקש להחליף את סעיף  318בכיסוי
שבסעיף .321
תשובה – הבקשה נדחית
אנא אשרו שבמידה ופוליסת אחריות מקצועית וחבות מוצר
הינה פוליסה משולבת ,מספיק שהכיסויים הנוספים
המבוקשים יהיו בתת גבול אחריות של  4מיליון ש"ח למקרה
ולתקופה.
תשובה – הבקשה נתקבלה
בסעיף  1.1כתוב "המערכת תותקן בסביבת ענן ועלותה תכלול
את האחסון בענן" .סעיף זה עומד בסתירה לכתוב בסעיף 3.8
שכותרתו "התקנת המערכת במועצה" ,תת סעיף  ,3.8.1בו
כתוב "הספק יתקין את כל רכיבי המערכת בשרת המיועד
למועצה" .איזו תצורת עבודה נדרש לממש? עבודה בענן או
עבודה מול שרת המותקן במועצה?
תשובה – ההערה מתקבלת .
בסעיף  1.1הכוונה למערכת אשר תשרת את כלל
המשתמשים והיא תאוחסן מחוץ לכותלי המועצה

בסעיף  3.8.1הכוונה למערכת שולחנית אשר תאפשר לבצע
את האמור בסעיף
10

נספח ז' 1

3.2.1

11

נספח ז' 2

3.10

במטרה לתמחר באופן מיטבי את המאמץ הנדרש בקליטת
והטמעת הנתונים ,בין אם קיימים ובין אם חדשים שייקלטו
במסגרת מיפוי התשתיות ,אנו מבקשים לדעת באילו פורמטים
מדובר ובאילו היקפים.
תשובה – מיפוי התשתיות טרם החל .אך אנו מעריכים כי
היקף התשתיות השונות לא יעבור את ה  100ק"מ .
בכל הנוגע לפורמט הקבצים הוא נדרש בפורמט dwg

4.6.1

בסעיף  3.10נדרשת הפרדת סביבת היצור מסביבות אחרות.
בסעיף  4.6.1נדרש "הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים
של החברה לבין בסיסי נתונים של לקוחות אחרים".
נבקש הבהרתכם אם תצורה של multi-tenant environment
המשרתת מספר לקוחות על אותו שרת ,ומאותו שרת נתונים,
עונה על דרישות המכרז.
תשובה – עונה על הדרישות כל עוד קיימת הפרדה ברורה
בין בסיסי הנתונים השונים

