
 
 

 
 

 

 
ליך מס' ה– הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ סייבר למערכות רכבתיות –מענה לשאלות מציעים 
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סעיף  מסמך מס'
 תשובה שאלה רלוונטי

1.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות 

נבקש לאפשר לבקש שכר  5.3.1
גבוהה יותר. לחילופין נבקש 

לשנות את תנאי הסף 
ולהציע נותן שירותים בעל 

מספר שנות ניסיון נמוך יותר 
. 

רחה יתוקן שכר הט
בהתאם להוראות 
 1תכ"ם ליועץ סייבר 
המועסק על ידי 
תאגיד. נספח ב' 

מתוקן יפורסם בדף 
 המכרז באתר.

הבקשה לגבי שינוי 
 תנאי הסף נדחית.

2.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות 

יש להתייחס ולאפשר  כללי
אפשרות של הגעה גם 

באמצעות אחד מאנשי 
הצוות האחרים בתאגיד 

גרעו שלא י )בשימת לב
ממדדי האיכות המצוינים 

( עקב חוסר זמינות 5בסעיף 
של נותן השירות הנבחר 

)למשל, ככל שהוא נמצא 
מחוץ לישראל / בהסגר עקב 
מגפת הקורונה וכל כח עליון 

 אחר(.

אין שינוי בדרישה 
 . אחד לנותן שירותים



 
 

 
 

 

3.  

הזמנה 
הציע ל

 הצעות 

נדרשת הבהרה לגבי תוספת  8.4
תשלום במקרה של חריגה 

 500 –מהיקף שעות ההזמנה 
 לכל שנה.

היקף החוזה הוא 
ש"ע. היקף  2,500

העבודה השנתי הוא 
ממוצע משוער. ככל 

מת ובשנה מסוי
היקף תדרש עבודה ב

תשולם גדול יותר 
תמורה מלאה בעבור 

העבודה שתבוצע. 
ץ יהא היוע יודגש, כי

רשאי לעבוד מעבר 
ש"ע רק  2,500ל

קבלת אישור  לאחר
בכתב מטעמו של 

ות. היועץ לא הצו
גין ורה ביקבל כל תמ

 2,500מעבר ל)עבודה 
ה ללא ( שנעשתש"ע

 קבלת אישור בכתב.

 

4.  

הזמנה 
ע להצי

 הצעות 

אנו סבורים כי דרישות אלה  6.4
לניסיון ומקנות יתרון לא 
הוגן למציעים ספציפיים 

ומשכך יש להסירן. מתן ציון 
על בסיס ניסיון הרשות 

מהווה פגיעה בשוויון 
ההזדמנויות בין המציעים 

להבהיר כי ככל לרשות  ויש
קיים ניסיון עם מציע מסוים 

או מי מטעמו, יינקטו 
ים למניעת אמצעים מתאימ

 ון.פגיעה בשוויה

הבקשה אינה 
מקובלת. הסעיף אינו 
מתייחס לניסיון נותן 

 שירותים עם הצוות

5.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות 

אנו סבורים כי דרישות אלה  6.5
ן לא לניסיון ומקנות יתרו

הוגן למציעים ספציפיים 
מתן ציון ומשכך יש להסירן. 

על בסיס ניסיון הרשות 
 יוןשוומהווה פגיעה ב

ההזדמנויות בין המציעים 
ויש להבהיר כי ככל לרשות 

קיים ניסיון עם מציע מסוים 
או מי מטעמו, יינקטו 

אמצעים מתאימים למניעת 
 הפגיעה בשוויון.

הבקשה אינה 
מקובלת. הסעיף אינו 

תייחס לניסיון נותן מ
 צוותשירותים עם ה



 
 

 
 

 

6.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות 

ת אלה ישואנו סבורים כי דר 6.6
לניסיון ומקנות יתרון לא 
הוגן למציעים ספציפיים 

ומשכך יש להסירן. מתן ציון 
על בסיס ניסיון הרשות 

מהווה פגיעה בשוויון 
ההזדמנויות בין המציעים 

ות ויש להבהיר כי ככל לרש
קיים ניסיון עם מציע מסוים 

או מי מטעמו, יינקטו 
אמצעים מתאימים למניעת 

 הפגיעה בשוויון.

אינה שה הבק
מקובלת. הסעיף אינו 
מתייחס לניסיון נותן 

 שירותים עם הצוות

7.  

מבוקש לקבוע מדדים   6.1 הזמנה
ברורים להשוואת 

ההצעות בעניין השכלתו 
 של נותן השירותים. 

  כיצד ינוקד  –למשל
מועמד שהוא ד"ר 

במדעי המחשב עם נסיון 
שנים לעמדת מועמד  10

עם  CISSPבעל תעודת 
 שנים?  20ון של נסי

נבהיר כי הניקוד ינתן 
באופן יחסי בהתאם 

לניסיון נותני 
, השירותים שיוצעו

, הכשרתם השכלתם
ושיקול  הרלוונטית

 רהדעת ועדת הבחי

 

8.  

במקום "ארגון" מבוקש   6.6 הזמנה 
לכתוב "פרוייקט". 

ע כמה שהרי ניתן לבצ
פרוייקטים עבור אותו 

ארגון, ביחוד בארגונים 
גדולים כמו משרדי 

ממשלה ומערכת 
 הבטחון. 

  שהרי אין יתרון למי
 3-פרוייקטים ל 3שביצע 

ארגונים קטנים לעומת 
ם פרוייקטי 3מי שביצע 

 לארגון אחד גדול. 

 מקובל. 

 

9.  

מבוקש לתקן את   6.7 מנה הז
 15הניקוד בסעיף. שהרי 

תחלקות נקודות אינן מ
 . 2-באופן שלם ב

הבקשה אינה 
מקובלת. תשומת 
המציעים, כי אין 
הכרח שפרויקט 

נקודות,  2-ינוקד ב
 תנקודו 2עד אלא 

10.  

מכתבי המלצה עבור   7.4 הזמנה 
המציע ]החברה[ או 

המועמד ]נותן 
 השירותים[? 

החברה ונותן  בורע
 השירותים



 
 

 
 

 

11.  

האם שעות עבודה   8.2 הזמנה 
חת טלפון שבוצעו בשי

או בכל אמצעי 
אלקטרוני אחר אינן 

חשבות במניין שעות נ
 העבודה? 

הסעיף מתייחס 
להוצאות נוספות, 
כגון עלות ביצוע 
שיחת טלפון או 

התקשרות עם ספק 
 אינטרנט.

עבודה מרחוק 
באמצעים 

תתבצע אלקטרונים 
 באישור נציג הצוות

12.  

 –י סף תנא 
 5סעיף 

יובהר כי " –בסעיף זה נרשם 
ככל והמציע הוא תאגיד, 

המציע מתחייב כי ככל וייבחר 
 , עליוכזוכה במסגרת הזמנה זו

את  בהעסקה ישירהלהעסיק 
נותן השירותים המוצע על 

נבקש לקבל הבהרה  –" .ידו
האם הכוונה ליועץ שכיר מטעם 

החברה או האם ניתן להגיש 
למתן  מועמד שיש עמו חוזה

שירותים אך לא מתקיימים 
 יחסי עובד מעביד ישירים.

הכווה היא ליועץ 
 שכיר

 

 


