
 

 

 3/2022מס'  פומבי מכרז 
 שירותי ניהול מערכות מידע )מנמ"ר(

 
 : מענה לשאלות הבהרה 

 

 תשובה הבהרה

אש"ח משולם  15-25מבחינת השכר, האם טווח השכר 
 לעובד או לחברה? 

 

 לזוכה במכרז.  מת משול התמורה
 
עי שיעניק את השירותים לגורם מקצו כרז מייחס מה

 כספק חיצוני ולא מדובר במכרז כוח אדם.
עם המיועד   מודגש שאין יחסי עובד מעסיק של המועצה

 לספק את השירות בפועל. 

השאלה אינה ברורה. המציע הוא גורם אחד שיכול   הגיש ניתן ל ם יכמה מועמד 
להגיש הצעה. ככל שבכוונתו לבצע את העבודה  

ות עובד מטעמו, עליו להציג את האישורים  באמצע
 בד. המתחייבים ממסמכי המכרז ביחס לאותו עו

ניהול  \פיתוח \מאיזה רקע המנמ"ר צריך להגיע? תשתיות 
 פרויקטים? 

 

 ח ב'. למפרט בנספ ההתאמה פ"יועף מפורט בתנאי הס
קראם כחלק  )יש ל בהקשר זה ראו תנאי הסף הנדרשים 

 :(שפורסם  יים בסעיף כפילפני הנוסח הק 15מסעיף 
 :אי סףנ ת  .1

הוא בעצמו  על המציע לקיים בעצמו, ככל ש
צמו למועצה, ו/או על עובד יספק את השירות בע

ות במועצה המציע שיוצב מטעמו למתן השיר
 )להלן: "המיועד"(, לקיים בעצמו את כל התנאים 

  המצטברים הבאים:
  150בהיקף מצטבר של  סים קורבוגר  .1

מערכות מידע   שעות לפחות בניתוח
מנהלי  ו/או ניהול פרויקטים ו/או

( ו/או קורס ניהול cioמערכות מידע )
(, כל קורס בהיקף של ctoטכנולוגיות )

 שעות פחות.  40
מי מערכות קדמיים בתחואו קורסים א

 נ"ז לפחות.  20מידע של 
 בוגר קורס ניהול אבטחת מידע.  .2
שנים לפחות  10עי של וצמק יוןניס .3

ע בארגון בסדר  כמנהל מערכות מיד 
 . רשת(י משתמש 150-גודל דומה )כ

 ?ERP ון מערכות האם חובה בניסי
 

תנאי הסף מפורטים במכרז ובתשובות לשאלות  
 ההבהרה לעיל. 

ובדים יש במערכות ן? כמה עם יש בארגוכמה משתמשי
 המידע? 

 עובדים במח' 2משתמשים ו 160כ 

. נותן השירות  מ"משת ואחראי אטכנאי ר 1-2 הבמחלק ה תפקידם? ינהל? ומ כמה אנשים 
אלא , עובד המועצה המיועד מטעמו אינושכן הל אינו מנ 

 .עיומנחה מקצ

אתם עובדים? האם יש מערכות    ERPעם אילו מערכת 
 נוספות? 

 נכון למועד זה.    EPRמערכת המידע העיקרית היא 
 נספח א' במכרז ט בפורקיימות מערכות נוספות עפ"י המ



 

 

 
 
 
 

 הבהרה

 
 
 
 

 התשוב

 מעבר להיותו מנמ"ר, האם יש דרישות נוספות?  
 

, נספח ב'  16, סעיף  4ת סעיף ) כדוגמורט במכרז כמפ
 . ועוד( 

המכרז הוא מכרז לקבלת שירותי ניהול מערכות מידע.  האם מדובר בתפקיד חדש? או החלפה?
חס  יית כאמור לעיל, אין מדובר במכרז כוח אדם המ

שירותים בהתאם למפרט ובד אלא לקבלת לתפקיד של ע
 המכרזי.

ש? אם לא, ונפסלו מועמדים בעבר, ד חהאם מדובר בתקן 
 על מה הם נפסלו? מה לא צלח בסבב הקודם?  

לא היתה   ,מקום השאלה אינה שאלת הבהרה. מכל 
 .בר של מועמדים בע "להפסי"

האם ישנה אפשרות לעבודה מהבית? אם כן, כמה ימים 
 מים מהבית?משרד וכמה ימה

ם ובשעות העבודה השירות ניתן ממשרדי המועצה בימי
כפי    24/7אך נדרשת זמינות   8:00-17:00המועצה  של

 שמופיע במסמכי המכרז ובחירום בכל שעה!

 האם יש דגשים נוספים שחשוב לדעת? 
 

הרלוונטי  המכרז מפורט מאוד ויש בו את כל המידע
 . המועמדות לתפקיד ולהגשת 

ההצעה  א', במקום "18בסעיף   ות סופר:תיקון טע*  
ניקוד יתר ההצעות  (,30י )הזולה ביותר תקבל ציון מרב

  יחסית למחיר הנמוך ביותר על פי הנוסחה:"יחושב 
ניקוד  (25)יבוא: "ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון מרבי 

יתר ההצעות יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר על פי  
 "הנוסחה:

הציע הצעות יתוקן באופן ה לך ההזמנ בנוסף, מסמ* 
 ווסף בסיומו: שית 

לכל דבר  בלשון זכר משמעו,  כל האמור בכתב זה   .1
 . ועניין, גם בלשון נקבה 

 . המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע  .2
הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת   .3

 . המועצה על ההסכם שבין הצדדים 
ז כזוכה לא יבוא  מובהר בזה, כי מציע שהוכר  .4

ות כלפי  ו/או בטענות ו/או בדריש בתביעות  
המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז  

לוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה  זמנית או לח 
מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים  

 . כלשהם 
כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות   .5

הליכים כגון אלה  של עיכובים ו/או הפסקת  
ו/או דרישה     כל טענה    בחשבון והוא מוותר על 

 . ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך 
בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או   .6

למציע ו/או  חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה  
ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי    לזוכה כל תביעה 

 . לפיצוי מכל מין וסוג 
כל מין וסוג שהוא, הכרוכות  כל ההוצאות, מ  .7



 

 

השתתפות במכרז  בהכנת ההצעה למכרז וב 
 . המציע   תחולנה על 

קיימת   .8 כי  מאשר,  והוא  לו  ידוע  כי  מצהיר  המציע 
כל   על  מוותר  הוא  וכי  הדין  לפי  בהצעתו  עיון  זכות 

כזו על ידי המועצה    ענה בקשר עם מתן זכות עיון ט 
סודות  לעניין  לגרוע  מבלי  וזאת  שלישי,    לצד 

בהצעתו  מסחרי  לציין  המציע  על  ים/מקצועיים. 
נתונים המהווים סודות מסחריים/  / המסמכים  מהם 

לא   מבקש  הוא  אותם  שקיימים,  ככל  מקצועיים 
גם   )ובהתאמה  אחרים  משתתפים  בפני  לחשוף 

על   מראש  במסמכים/נתו מוותר  לעיין  זכות  נים  כל 
האחרים(.  המציעים  של  בהצעותיהם  גם    אלה 

המציע והמחיר שהוצע    מודגש כי שמו וכתובתו של 
מסחרי   סוד  יהוו  לא  ידו,  כל  על  עסקי.  סוד  או 

המכרזים   ועדת  בסמכות  הינה  זה  לעניין  החלטה 
 . ובכפוף להוראות הדין 

למועצה.   .9 שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
לעשות  המשת  רשאים  יהיו  לא  שימוש  תפים  כל 

הצעה   והגשת  הכנת  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי 
לה  אין  זה.  או  במכרז  המכרז  מסמכי  את  עתיק 

אח  מטרה  לשום  בהם  לצורך  להשתמש  אלא  רת, 
 . הגשת הצעה למכרז זה בלבד 

10.  
שיקול דעתה הבלעדי,  ה רשאית, על פי  ועצ המ  .1

תדורג   שהצעתו  מציע,  על  כזוכה  להכריז 
שני"(,   "הזוכה  )להלן:  השני  זאת  במקום 

את   להפסיק  המועצה  ותחליט  במידה 
א  בשל  במכרז,  הזוכה  עם  י  ההתקשרות 

ששת   במהלך  מתפקודו  רצון  שביעות 
הראשונ עימו  החודשים  להתקשרות  ים 

המועצה   ותחליט  היה  הניסיון(.  )תקופת 
כן  להחל  לעשות  השני  הזוכה  מתחייב   ,

תוך   ההודעה    20בהתקשרות  ממועד  יום 
 . שנמסרה לו ע"י המועצה 

הכל  .2 המחייבים  כל  זה  שבמכרז  והתנאים  לים 
הזוכה השני  גם את  יחייבו  הזוכה,  , לרבות  את 

  הפקדת ערבות ביצוע כנדרש, עריכת ביטוחים 
 . וכיו"ב 

של   .11 מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 
לפנות  קבעה    המועצה  לא  אם  גם  שני  למציע 

   מראש את זהותו, בנסיבות בהן הדין מתיר כך. 
כל הצעה אשר לא תענה  המועצה רשאית לפסול   .12

 "בקפדנות על תנאי מכרז אלו. 

 חדש, נוסף:  17סעיף  א בנוסח ההסכם יבו* 
 אבטחת מידע  . 17" 



 

 

ות יחתום על כל מסמך שיידרש ביחס  השיר נותן  .1
להנחת דעתה לשמירה על סודיות ואבטחת מידע, 

 . של המועצה
נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי כל תוכנות   .2

הוא משתמש  המחשב ואמצעי המחשוב בהם  
במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה הינן  

 . חזיק בזכות לעשות בהן שימוש מ   מקוריות וכי הוא 
יב להחזיק במידע תוך הקפדה  השירות מתחי נותן   .3

על אמצעי זהירות ואבטחת מידע מירביים, למנוע  
אובדן המידע והשחתתו, ולמנוע העברת המידע  

 . לידי צד שלישי כלשהו 
להקפיד על אבטחת מידע  עוד מתחייב היועץ,   .4

 כנדרש בהתאם למפורט בנספח ז' להסכם זה." 

   התאמה.יתר סעיפי ההסכם הבאים יעודכנו ב יפרמס
 
יתן לעיין בנספח ז' באתר המועצה בנוסח המכרז  נ  

 המלא.

 


