
 
 

 
 

 

 
 הליך מס' -הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי פיתוח תוכנה לצוות תכנית אב לתחבורה –מענה לשאלות מציעים 

2019-029 

הטבלה שלהלן מפרטת את תשובות הצוות לשאלות הבהרה רלוונטיות שנתקבלו במסגרת ההליך שבנדון. בנוסף 
 נבקש להבהיר: 

הוא  שצורף להזמנהנוסח ההסכם כי  , נבהירסכםבנוגע לבקשות המתייחסות לשינוי נוסח סעיפים בה .א
הבקשות שהתקבלו על ידי מקרים בודדים, לא נוכל לאשר בו שינויים. במלבד  הנוסח הקבוע של הצוות ולכן

 משמעות הדבר כי היא נדחתה.  - מופיעה בטבלה לשינוי אינה ככל שבקשה מפורטות בטבלה מטה.  –הצוות 

באמצעותן בכוונת הצוות  ת העבודהונתקבלו שאלות רבות על משמעות הסכם המסגרת ושיטיצוין, כי  .ב
זמנה. הצוות המעידות על כך שמציעים לא התעמקו בקריאת הה להפעיל את הזוכים במסגרת הזמנה זו,

 מפציר בכל המציעים לקרוא בעיון את ההזמנה ונוסח הסכם המסגרת.   

  

 תשובה שאלה סעיף רלוונטי מסמך מס'

  כללי  .1
האם ניתן לקבל את מסמכי 

 המכרז בפורמט וורד ?
 מכים יועלו לאתר המכרזסכן המ

נוסח   .2
 ההזמנה

הגדרת   – 2סעיף 
 המציע

על אשכול  חברה הנמנית האם
רות הפועלות יחד כגוף אחד חב

כולה יאחת אם  תתחת חבר
בדרישות  הסף   עמידה  לייחס 

לשם  באשכול של חברות אחרות
  ?הוכחת עמידה בתנאי סף

במקרים מעין אלו, על המציע לפרט 
את מבנה הבעלות והקשרים בין 

החברות השונות באשכול וכל מקרה 
 ייבחן לגופו. 

נוסח   .3
 הזמנה

הסכם מסגרת 
ותנאים נלווים, 

 4.6סעיף 

בסעיף זה לא מופיע כל תוכן, 
 המספר מופיע בטעות. אין להתייחס. ס עליו.כיצד יש להתייח

4.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

6.6. 

נבקש לשנות את תנאי הסף כך 
שחברה בעלת ניסיון בפיתוח 

 –או אפליקציות   webמערכות 
 תוכל לעמוד בתנאי הסף

 הבקשה אינה מקובלת 

5.   6.8 
נבקש לאפשר העסקת פרילנסרים 

 ת. הבקשה אינה מקובל בהיקף שלפחות חצי משרה.

נוסח   .6
 הזמנה

קריטריונים 
לקביעת ההצעה 

 7.4הזוכה, סעיף 

האם מספר אנשי הפיתוח 
המקסימאלי שאנו יכולים להציג 

בהצעה לצורך קבלת ניקוד 
במענה על  3) 10מקסימאלי הוא 

 3) 13תנאי הסף +  נוספים( או 
מפתחים במענה על תנאי הסף + 

 נוספים( 10

על מנת לצבור את מלוא הנקודות 
 10גרת קריטריון זה, יש להציג במס

עובדים )בהעסקה ישירה( בעלי 
לאלו  מעברשנים לפחות  3ניסיון של 

 13. 6.8שהוצגו בתנאי הסף שבסעיף 
  סה"כ.



 
 

 
 

 

נוסח   .7
 הזמנה

המסמכים שיש 
לצרף להצעה, 

 8.5סעיף 

האם לצורך הצגת תיק העבודות 
די במילוי הטבלה שבנספח א' או 

 שניתן להוסיף מסמכים נוספים
 להצגת המערכת

להזמנה  8.5יש לקרוא את סעיף 
  :המציין בפירוש

יש לצרף עד חמישה  –תיק עבודות "
פרויקטים בלבד אשר ינוקדו 

. יש לצרף  7.5במסגרת סעיף 
מסך וכן הסבר נלווה  צילומי

 "לסביבת הפיתוח עבור על פרויקט

8.  
הזמנה 
להגיש 
 הצעות

5.2 ,9.4  

, 6.1וכן סעיפים 
10.1 ,11.7.2 

 הסכםל

שביעות רצון הינה מדד 
סובייקטיבי, אשר באופן טבעי 

יקשה על הספק לעמוד בו או 
לבחון האם הוא עומד בו. מוצע 

להחליף מונח זה במדד אחר, 
"על פי  –אובייקטיבי כדוגמת 

 הוראות ההסכם".

 לא מקובל

9.  
הזמנה 
להגיש 
 הצעות

12.7 

למציע חברת בת בבעלות מלאה 
המבקשת להגיש הצעה למכרז 

צויין כי שתי ההצעות יוגשו זה. י
בנפרד ויתומחרו בנפרד ללא 

תיאום או שיתוף בין שתי 
 החברות. האם ניתן?

 הבקשה אינה מקובלת.

  נספח   .10

נבקש להבהיר כי בכל מקום 
במכרז בו יש התייחסות למורשי 

חתימה מטעם המציע ו/או 
המוסמכים להתחייב בשמו, 

הכוונה היא למורשי החתימה 
רך ובקשר עם מטעם המציע לצו

 . מכרז זה

 

 מקובל

 אישור עו"ד נספח א'  .11
שכן  2020 –יש לתקן את השנה ל 

 .2020ההצעה תוגש בשנת 
 מקובל

  נספח ב'  .12

נבקש לשנות את מבנה ההצעה 
הכספית כך שיינתן מחיר לשעת 

מפתח, מחיר למנהל פרויקט 
כמו כן, נבקש .  ומחיר למומחים

לשקול בשנית את מחירי השעה 
ם, שהם נמוכים המירביי

 מהמקובל. 

הבקשה מקובלת בחלקה. מחירים 
שונים יקבעו עבור שעת פיתוח ועבור 

שעת מנהל. ככל ויידרשו מומחים 
נוספים, המחיר ייקבע בהתאם 
לתעריפי החשב הכללי, אך בכל 

מקרה לא יותר מעלות שעת מנהל 
 פרויקט. 



 
 

 
 

 

  נספח ג'  .13

נבקש להבהיר כי מתן השירותים 
עצמם, לא נשוא המכרז לכש

יהווה הימצאות במצב של ניגוד 
עניינים, שכן זהו עיסוקו של 

המציע ואין זה סביר להגבילו 
בכך. נבקש כי הדרישה לניגוד 
עניינים בקשר לעובדי המציע 

תהיה רק בקשר לעובדים אשר 
מספקים שירותים במסגרת מכרז 
זה בלבד. הבהרה זו רלוונטית גם 

 להסכם על תתי סעיפיו. 18לסעיף 

לקיומו של חשש נספח ג מתייחס ל
ניגוד עניינים ואין הכרח כי קשר עם 
אחת או יותר מן החברות המצויות 

ברשימה משמעו ניגוד עניינים. כל 
 מקרה יבחן לגופו.

 2 נספח ג'  .14

נבקש לתקן את הוראות הסעיף 
כך שידרש דיווח על קשרים עם 
החברות המפורטות באתר, רק 
אם קשר זה מעמיד את המציע 

בניגוד עניינים עם התחייבויותיו 
 על פי המכרז.

ל המציעים לדווח על עלא מקובל. 
המזמין הוא הגורם כל קשר ו
 .בעניין קיום ניגוד ענייניםהמכריע 

 נבקש לראות דוגמא של נספח ב'.  1.2 הסכם  .15

נספח ב' הוא נספח השירותים 
ובע סכום כללי בלבד. קה והשכר

נספח ב' שיצורף להזמנת עבודה 
ספציפית ייקבע את התמורה ושלבי 

 התשלום עבורה. 

 8.11 הסכם  .16

נבקש להבהיר כי ככל שמדובר 
בעבודה בתמורה קבועה )ולא על 

פי שעות(, הרי שכל שינוי 
בפרוייקט שמהווה שינוי 
מהאפיון המאושר, יעשה 

 בתשלום נוסף על פי נוהל שינויים
 ותוספות. 

אינה מקובלת. כל מקרה  הבקשה
בהתאם למהות השינוי ייבחן לגופו 

 8.2לעניין זה, ראו סעיף הנדרש. 
 להסכם 

 16.1 הסכם  .17

נבקש להבהיר כי ככל שיעשה 
במסגרת השירותים שימוש בקוד 

(, Open Source Codeפתוח )
יהיו זכויות צוות בחומר 

הפרוייקט כפופות להוראות 
הרשיון של הקוד הפתוח שבו 

 שימוש.  נעשה

כמו כן נבקש להבהיר כי אין 
בהוראות הסעיף כדי להעביר 

לבעלות צוות זכויות קניין 
במתודולוגיות, נהלי ושיטות 

 עבודה, ו/או ידע ג'נרי של היועץ.

ההבהרה  –לגבי ההערה הראשונה 
 ברורה ואינה נדרשת. 

הסעיף קובע  –לגבי ההערה השניה 
מפורשות כי האמור בו מתייחס 

תוצרים נשוא הפרויקט לחומרים/
 בלבד. 

 19.3, 19.2 הסכם  .18

נבקש כי במקרה של ביטול 
ההסכם תשולם ליועץ גם תמורה 
בגין עבודה בתהליך )חלק יחסי(, 

וכן הוצאות שאינן ניתנות לביטול 
)כגון בגין רכישת רשיונות או 

 סביבת פיתוח(. 

במקרה של ביטול הזמנת עבודה 
תשולם ליועץ תמורה בגין החלק 

חסי של עבודתו. לא תשולם הי
תמורה בעבור רישיונות או סביבות 

 פיתוח 



 
 

 
 

 

 הסכם  .19
זכויות יוצרים, 

 16.3סעיף 

נבקש להחריג מסעיף זה חומרים 
אשר נוצרו בהתבסס על ניסיון או 
מוצרים שפותחו ע"י היועץ קודם 

 להטמעתם אצל הלקוח.
 הבקשה מקובלת

20.  

כתב 
 ההזמנה + 

הסכם 
 מסגרת

פרק "הסכם 
ותנאים  מסגרת
 4.2סעיף  -נלווים"

+ 

פרק "תקופת 
ההתקשרות 

סעיף  -והיקפה"
5.3  + 

פרק "התמורה 
סעיף  -הכספית"
9.3 + 

פרק "הסכם 
 5.2סעיף  -מסגרת"

+ 

פרק "נהלי 
סעיף  -עבודה"

8.12 

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף, 
מתייחס אך ורק להיקפי עבודה 

ואולם לא יהיה באמור, בכדי 
ר השעתי, להביא להפחתה מהשכ

 כפי שהוגש בהצעת היועץ.

 

הסעיפים מתייחסים היקף המסגרת 
ולא לתמורה לעבודה ספציפית, 

בגינה קיימת התייחסות בסעיפים 
 אחרים

21.  
כתב 

 ההזמנה +

 

 -פרק "תנאי סף"
 6.7, 6.6סעיפים 

 

נבקש להבהיר כי היועץ יוכל 
לייחס לעצמו ניסיון שנצבר על 

ידי קבלן משנה, בקשר לתכולות 
בייל, לצורך עמידת היועץ מו

 6.7-ו 6.6בתנאי הסף שבסעיפים 
 לכתב ההזמנה.  

  בקשה לא מקובלת

22.  

כתב 
ההזמנה + 

הסכם 
 מסגרת

פרק "התמורה 
סעיפים  -הכספית"

9.9 - 9.10  + 

 -פרק "התמורה"
, 11.5סעיפים 

11.7 ,11.9 

הואיל ומועד התשלום נגזר 
ממועד קבלת אישור החשבון על 

ש להבהיר כי ידי הצוות, מתבק
-אישור כאמור יינתן לא יאוחר מ

ימים לאחר קבלת החשבון  10
 מהיועץ.

 

הבקשה אינה מקובלת עם זאת 
הצוות יעשה את מירב המאמצים 

לאשר את החשבון במהירות 
 האפשרית

הסכם   .23
 מסגרת

פרק "טיפול 
סעיף  -בתקלות"
7.4 

נבקש להבהיר, כי הכוונה בסעיף, 
היא לזמינות )לפי צורך( של צוות 
למתן שירותי תמיכה כאמור וכי 

אין הכוונה להימצאות פיזית 
ם במשרדי הצוות כל טווח הזמני

 .7.4.1המוגדר בסעיף 

ההבהרה אינה נדרשת ועולה מניסוח 
 הסעיף.



 
 

 
 

 

הסכם   .24
 מסגרת

פרק "נותן 
השירותים מטעם 

סעיף  -היועץ"
9.1.1 

נבקש לתקן את הסעיף, כך  .1
שהצוות לא ידרוש מהיועץ 
להפסיק עבודתו של מי 
מנותני השירותים, אלא 
מטעמים מנומקים סבירים 
בלבד, שיעוגנו מראש ובכתב, 

ביטחון ו/או חוסר שהם: 
התאמה וניסיון מקצועיים 
ו/או רשלנות בביצוע 
העבודות ו/או התנהגות בלתי 
הולמת. וכן, זאת בכפוף 
למתן נימוק בכתב מהצוות 
ליועץ והענקת זכות ליועץ 
ו/או לנותני שירותיו, 

 להתגונן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2
נבקש לתקן את מניין הימים 

 30"-להעסקת אדם אחר ל
 " ממועד דרישת הצוות.יםימ

 אינה מקובלת.  1הבקשה בסעיף 

  הבקשה מקובלת – 2לגבי סעיף 

הסכם   .25
 מסגרת

פרק "נותן 
השירותים מטעם 

סעיף  -היועץ"
9.1.2 

נבקש להבהיר, כי לוחות הזמנים 
יידחו בהתאם לפרק הזמן שנדרש 
להעמיד עובד חלופי )ובלבד שלא 

 ימים(.  30-יאמיר מעבר ל

 

 תקובללא מהבקשה 

הסכם   .26
 מסגרת

פרק "אחריות 
 13סעיף  -וביטוח"

נבקש לצרף מסמך ביטוח 
 להתייחסות 

הצוות אינו מחייב את היועץ לנוסח 
הקבועה ספציפי אלא להתחייבות 

 :בנוסח הסעיף לפיה

"היועץ מתחייב לבטח את עצמו 
בביטוחים, בהתאם למקובל בענף 
הביטוח ביחס לביצוע השירותים 

 "הכאמור בהסכם ז

 


