
 
 

  
  

 

   –מענה לשאלות מציעים 

עבור  ידע וסקריםרותי ניהול, בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים על מאגרי משיהזמנה להציע הצעות למתן 
  36/2020הליך מס'  – צוות תכנית אב לתחבורה

פרק וסעיף   מסמך  מס'
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

  כללי  כללי  1

חס לעצמו את האם מציע יוכל ליי
ניהול,  ם חוסיון והוותק בתיהנ

בקרה, עיבוד מידע וניתוח נתונים 
של בעל על מאגרי מידע וסקרים 

מניות מהותי המחזיק ביותר מ 
ממניות המציע, אשר ביצע  30%

שינוי ארגוני בצורת התאגדות 
ופעילותו העסקית השתלבה 

  במלואה אצל המציע?

  כן

  3.4.5  ההזמנה  2

האם ניתן להעסיק בשתי משרות 
 עובדים, 3משכים" מתה" הבקרים

 67%-בהיקף משרה ממוצע של כ
עובדים בהיקף של  2לעובד במקום 

  משרה מלאה לעובד?

 הזמנהמסמכי הכאמור ב
, מידי תקופה יוציא ובהסכם

הצוות הזמנות עבודה אשר 
יגדירו את התפוקות והיקף 

מהזוכה  והשירותים שיידרש
בפירוט בעלי  וזבתקופה 

היקפי פקידים שיידרשו והת
  ד מהםלכל אח ודההעב

  3.4.6  ההזמנה  3

האם ניתן להעסיק בשתי משרות 
 3מנתחי הנתונים ה"מתמשכים" 

עובדים, בהיקף משרה ממוצע של 
עובדים  2לעובד במקום  67%-כ

  בהיקף של משרה מלאה לעובד?

4  
כולת ת

עבודה 
SOW  

4  

"עיקר עבודתם (הכוונה ם שנרש
לעבודה המשרדית) של מנהל יחידת 

ם אש תחוידע, רוח מוניתאיסוף 
בקרה וראש תחום ניתוח נתונים 

המזמין תתבצע במשרדי 
שגם  לוודא בירושלים". מבקשים

עיקר עבודתם (המשרדית) של בעלי 
איש המחשוב, -התפקידים הנוספים

הבקרים ומנתחי הנתונים, תתבצע 
  מין בירושלים.  במשרדי המז

   

  נכון

5  
 ההזמנה

+  
  נספח ג

ף תנאי ס
5.5  

 לשנות לאחת מן שיםקמב
  ות:האפשרויות הבא

א."המציע העסיק/ניהל צוות של  
בקרי שטח ו/או מנתחי  3לפחות 

נתונים בממוצע בשנה, בכל אחת 
  ". 2018-2020מהשנים 

ב. "המציע העסיק/ניהל צוות של 
או מנתחי בקרי שטח ו/ 3לפחות 

 3נתונים בממוצע בשנה, במשך 
השנים  5- ב ,שנים לפחות
  .האחרונות"

  

נאי סף הבקשה מתקבלת. ת
המציע נה ל: ". ישו5.5

העסיק/ניהל צוות של לפחות 
או מנתחי בקרי שטח ו/ 3

נתונים בממוצע בשנה, במשך 
השנים  5-ב ,שנים לפחות 3

  האחרונות".



 
 

  
  

 

  ההזמנה  6
קריטריון

6.11  

שהגורם המנוקד בסעיף זה נרשם 
 +הצוותים ראשי הוא ה"מציע+

 איש המחשוב", הקריטריון הוא
מים" בודה קוד"המלצות ממזמיני ע
(נקודות).  10והניקוד המירבי הנו 

ראשי צוותים" היא האם הכוונה ב"
לשלושת התפקידים הבאים: 

א.מנהל יחידת איסוף וניתוח מידע. 
  ב. ראש תחום בקרה.

  ג. ראש תחום ניתוח נתונים. 

  נכון

  8.7  ההזמנה  7

שה להגשת מבקשים לוודא שהבק
בעלי  8 האסמכתאות הנה עבור

ה, ראש מנהל יחידהתפקידים (
תחום בקרה, ראש תחום ניתוח 

איש מחשוב, שני בקרים נתונים, 
ושני מנתחי נתונים) בלבד ואינה 
עבור עובדים שיועסקו במסגרת 

  . חבילת "בנק השעות"

  נכון

8  
ההזמנה

סעיף  -
+נספח 7

  ב

  בקרים

היקף שעות העבודה האם חישוב 
ברבעון של משרות הבקרים 

משכים" (למטרת ה"מת
צע במצטבר לשתי בנות) יתבהתחש

בי כל נושא המשרות או בנפרד לג
   משרה?

תלוי בהיקף העבודה שיידרש 
ובכל מקרה לא ייספרו יותר 

 לכלחודשיות שעות  180-מ
  בעל תפקיד

9  
ההזמנה

סעיף  -
+נספח 7

  ב

  בקרים

דר האם במידה שבקר ייאלץ להיע
ל מספר מעבודתו לתקופה העולה ע

רות ת שידדים (כגון מפאימים בו
מחלה) יתאפשר לזוכה מילואים, 

לבצע את העבודה על ידי ממלא 
  מקום אשר יאושר על ידי המזמין?

  הבקשה מתקבלת

10  
ההזמנה

סעיף  -
נספח +7

  ב

מנתחי 
  נתונים

האם חישוב היקף שעות העבודה 
נתונים ברבעון של משרות מנתחי ה

ה"מתמשכים" (למטרת 
תי לש התחשבנות) יתבצע במצטבר

א פרד לגבי כל נושהמשרות או בנ
  משרה?

  8אלה ר' תשובה לש

11  
ההזמנה

סעיף  -
+נספח 7

  ב

מנתחי 
  נתונים

האם במידה שמנתח נתונים ייאלץ 
ו לתקופה העולה להיעדר מעבודת

על מספר ימים בודדים (כגון מפאת 
חלה) יתאפשר שירות מילואים, מ

לזוכה לבצע את העבודה על ידי 
ידי  אושר עלממלא מקום אשר י

  ?המזמין

  9ה ר' תשובה לשאל

  כללי  נספח ב  12

והתארגנות, נבקש לטובת תמחור 
לדעת מהו המחיר המירבי (תשלום 

 180שעתי/ תשלום חודשי לפי 
ת) עבור יחידות העבודה שעו

שנות  2הבאות: א. בקרים בעלי 
ן (לפחות) במסגרת "בנק סיוינ

השעות". ב. מנתחי נתונים בעלי 
ק ת) במסגרת "בנ(לפחוסיון ינ שנת

  השעות".

לנותני בהתאם למחיר 
שירותים אלו בהצעה 

 הכספית



 
 

  
  

 

הזמנה   13
להציע 
  הצעות

  כללי
נבקש לדעת האם פעילות זו 

מבוצעת כיום ע"י ספק חיצוני? אם 
  כן, מיהו הספק?

"י פעילות דומה ניתנת כיום ע
 6סיגמא חברת 

הזמנה   14
להציע 
  הצעות

4.4  

נבקש כי תקופת ההודעה 
ן ימים, שכ 60וארך ל המוקדמת ת

ע משאבים רבים המציע ישקי
  לצורך עמידה בהוראות המכרז.

האמור רלוונטי בשינויים 
 19.1, 10.3 לסעיפים המחויבים גם 

  ם ההתקשרות.להסכ

 הבקשה אינה מתקבלת

נה הזמ  15
להציע 
  הצעות

תנאי סף 
5.3  

סיון רב של עשרות שנים ילמציע נ
שטח  ריבניהול, תכנון וביצוע סק

נבקש כי הניסיון ים במגוון תחומ
הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף 
בסקרי תחבורה יהיה שנה לפחות 
במקום שנתיים לפחות בעשר 

  השנים האחרונות.

 קשה אינה מתקבלתהב

16  
הזמנה 
להציע 
  הצעות

10.1  

ה מיטבי ולאור לשם מתן מענ
ב נגיף הקורונה נבקש קהמגבלות ע
מועד שבועיים בלפחות דחיה של 

ת תשובות בלק ועדממ הההגש
  ההבהרה

. מועד מתקבלת הבקשה
 -ום הליההגשה נדחה 

21/02/2021.   
  

 הודעה מצורפתראו 

תכולת   17
עבודה 
SOW  

3.7  

נבקש כי עלויות רכב/ פתרונות 
הסעה הנדרשים לטובת הגעה או 
חזרה לחלק מפעילויות הבקרה 
יתומחרו בנפרד ולא כחלק 

  מהתמורה עבור שעת עבודה.

ף תמחירי מבקשים להוסיף סעי
שהתשלום יבוצע  ןפילחילונפרד או 

  יצוע.בגב אל גב במועד ה

ראו הבקשה מתקבלת. 
 זמנה מעודכנים.מסמכי ה

18  
תכולת 
עבודה 
SOW  

3.8  

ככל ונדרשת עבודה בימי שבת וחג 
נבקש כי עובדי המזמין יוכנסו 

  מטעם המזמין.להיתר העבודה 

 9.18האמור רלוונטי גם לסעיף 
  להסכם ההתקשרות

מתבצעת עבודה בשבתות  לא
 חגיםו

תכולת   19
עבודה 
SOW  

3.13  

נבקש להבהיר כי ככל שבכלי זה 
היה שימוש במוצרי מדף ו/או י

ות צד שלישי, הרי שהשימוש נבתוכ
המזמין יהא בהתאם  על ידי

  לרישיון שימוש ולתנאיו.

בכפוף הבקשה מתקבלת 
 להסכם 16לסעיף 



 
 

  
  

 

תכולת   20
עבודה 
SOW  

3.14  
ד י הכוונה לציונבקש להבהיר כ

  מטעם המזמין.שיושאל 
 נכון

21  
ר תצהי

ניגוד 
 -עניינים

  נספח ה'

3  

נבקש לעדכן במסגרת החלופות, כי 
הכוונה למונח עובדיו הינו ביחס 
לעובדים אשר מועסקים במסגרת 
מכרז זה. שכן המציע הינו חברה 
ציבורית עם עובדים רבים, 

  בחטיבות שונות.

בשינויים ונטי ולהאמור ר
ם בהסכ 18יף ויבים גם לסעהמח

  ההתקשרות.

הביא לידיעת המציע נדרש ל
לניגוד  המזמין כל חשש

 עניינים 

22  
  5.1  הסכם

נח סובייקטיבי שביעות רצון הינו מו
שאינו ניתן לצפייה ו/או למדידה, 
לפיכך, נבקש כי במקום המילים 
"לשביעות רצונו המלאה" יבואו 

ם להוראות מכרז אתהמילים "בה
  פחיו. זה על נס

 לתהבקשה אינה מתקב

  8.1  הסכם  23

נבקש להבהיר כי הכוונה בסעיף זה 
הינה להחלפה שהינה ביוזמת 
הספק. ייתכנו מצבים בהם 

ת ההחלפה כאמור תהיה ביוזמ
  העובד (התפטרות לדוגמא).

 קשה אינה מתקבלתהב

  8.2  הסכם  24
הודעה  ןנבקש כי במקרה כזה תינת

 30כתב בת מוקדמת מראש וב
  ימים.

 קשה אינה מתקבלתהב

  8.3  הסכם  25

כדי להתאים להוראות החוק 
בהקשרים אלו נבקש כי תקופת 
ההודעה המוקדמת במקרה כאמור 

  ימים. 30לא תפחת מ

  . 8.5האמור רלוונטי גם לסעיף 

 קשה אינה מתקבלתהב

  9.11  הסכם  26
ה כי דומ ,רנו ברונוסח המשפט אי

אנא  –נדרש לתקן את הניסוח 
  הבהרותיכם

פר. ר"ל: "המזמין וס ותטע
יספק עמדות עבודה 

ומחשבים במשרדי המזמין 
 "עבור נותני השירותים



 
 

  
  

 

  9.13  הסכם  27

נבקש למחוק את המילים "המלאה 

והבלעדית", אחריות הספק צריכה 

על פי דין להיות על פי דין, שהרי 

נזק שנגרם ל ייתכן והמזמין אחרא

בקרות נזק באתר , למשל לספק

ות המזמין. זו המזמין עקב רשלנ

קת והיא אינה מוצדאחריות ש

מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר, 

שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי 

המזמין אמורים לכסות נזקים 

  אלה.

 13.3האמור רלוונטי גם לסעיף 
  להסכם

 קשה אינה מתקבלתהב

  10.2  הסכם  28

נבקש להבהיר כי במקרה של סיום 
הסכם יהא זכאי הספק לתשלום 

עבודה שבוצעה בפועל עד בגין ה
יסתו לתוקף של הביטול נכלמועד 

וכן תשלום בגין הוצאות שהוצאו 
על ידי הספק בטרם הודעת הביטול 

  נן ניתנות לביטול.ואשר אי

ר רלוונטי בשינויים האמו

  להסכם. 19.2המחויבים לסעיף 

 קשה אינה מתקבלתהב

  12.6.3  הסכם  29

נבקש למחוק סעיף זה. שליחת 
ר עשויה להיגרם בשל חשבון באיחו

טכני ואין זה ראוי כי בשל כך  כשל
יהא זכאי הספק לקיזוז סכומים 

  שהם בגין עבודה שקיבל בפועל.כל

לחילופין , נבקש כי סעיף זה לא 
חשבון  יופעל אלא אם הספק הגיש

  באיחור יותר מפעמיים בשנה.

 קשה אינה מתקבלתהב

  13.2  הסכם  30

נבקש למחוק את המילה "בלעדית" 
הספק אינה  כן עיתים האחריותש

בלעדית, כך לדוגמא אחריות 
  ויה להיות משותפת.בנזיקין עש

האמור רלוונטי בשינויים 
  13.5המחויבים גם לסעיף 

 קשה אינה מתקבלתהב



 
 

  
  

 

  הסכם  31
13.6  

13.7   

לאחר המילים  – 13.6.3סעיף 
" יתווספו "אחריות מקצועית

 המילים "משולב חבות המוצר" 

המילים "תהיינה –. 13.7סעיף 
ובמקומם ימחקו  –ף במשך " תוקב

  ירשם " יחודשו במהלך"

  

 קשה אינה מתקבלתהב

  13.4  הסכם  32

נבקש כי בכל מקום בו קיימת חובת 
שיפוי של הספק על פי ההסכם היא 

 כפופה לכך שהמזמין צריכה להיות
על כל  בתבכ לספקיודיע מיידית 

 ולה עםישתף פעתביעה כאמור, 
את השליטה  ויעניק להספק ו

ית בהגנה או בהסדר הבלעד
. מחוייבות הספק לשיפוי פשרהה

תווצר עם קבלת פסק דין חלוט של 
רשות שיפוטית המחייב בתשלום 

  .כאמור

האמור רלוונטי בשינויים 
, לסעיף 13.5המחויבים גם לסעיף 

  16.5לסעיף , 15.6

 קשה אינה מתקבלתהב



 
 

  
  

 

  דש]ח[ 13.8  הסכם  33

  וסיף סעיף נוסף כדלקמן:נבקש לה

מור בהסכם זה ו/או על אף הא
כאמור  הספקאחריות בדין, 

תהא לכל נזק ישיר בהסכם זה 
או לצד  צוות, בלבד שייגרם ל

שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, 
, ואו שלוחי ואו של מי מעובדי ושל

זה.  הסכםבמסגרת פעולתם על פי 
 הספקלמען הסר ספק, מובהר כי 

 יות לכל נזק עקיף,שא באחרלא י
או עונשי שייגרם  תוצאתי, מיוחד

ו/או לצד שלישי כלשהו,  צוותל
לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, 
אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב. 
הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי 
כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא 
עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין 

 מקרה,נזיקית ובין אחרת. בכל 
לפיצוי בגין נזק הספק חריות גבול א

, למעט נזק גוף או נזק לרכוש ישיר
מוחשי, לא יעלה על גובה סך 

על לספק מגיעה שנתית ההתמורה ה
זה. מובהר בזה, כי הגבלת  הסכםפי 

האחריות דלעיל לא תחול על נזק 
שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל 

או  ואו מי מעובדיהספק מכוון של 
  ו.שלוחי

 בלתקשה אינה מתקהב

  14.2  הסכם  34
ובלבד שזכויות נבקש להוסיף "

 קשה אינה מתקבלתהב  הספק לא תיפגענה"

  16.3  הסכם  35

נבקש להבהיר כי הוראות הסעיף 
לא יחולו לגבי זכויות הקניין 
במתודולוגיות, נהלי ושיטות 
עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, 

ו/או  know-howתפישות, 
אשר  תוחים סטנדרטיים ו/או ידעפי

פיתוח ווה הנו ידע ג'נרי ואינו מה
אשר נוצר באופן יעודי עבור 

  המזמין.

 קשה אינה מתקבלתהב



 
 

  
  

 

  16.6  הסכם  36

נבקש להבהיר כי ככל והמזמין 
יעשה שימוש במוצרי מדף ו/או 
תוכנות צד ג', הוא יידרש לשלם 
בגין השימוש בהם במקרה של 

  ו.הפסקת התקשרות ז

 .קשה אינה מתקבלתהב

  17.1  הסכם  37

ף יש להוסיף בסוף הסעיף "על א
האמור, חובת הסודיות לא תחול 

יטים הבאים: חומר שהינו על הפר
פומבי בעת ההתקשרות ו/או 
שיעשה פומבי לאחר מכן שלא 
באמצעות היועץ; חומר שהיה 
בידיעת וברשות היועץ ו/או מי 

ת; מטעמו לפני מסירתו על ידי צוו
חומר שהתקבל או יתקבל על ידי 

ץ ו/או מי מטעמו מצד ג'; ידע היוע
עי, רעיונות, טכניקות, מקצו

Know-howולוגיות וכיוצ"ב , מתוד
), ITבתחומי טכנולוגיות מידע (

עיבוד נתונים שאינם ייחודיים 
לצוות; חומר שפותח על ידי היועץ 
ו/או מי מטעמו באופן עצמאי; 

מו חייבים חומר היועץ ו/או מי מטע
י או לגלות עפ"י דין לרשות כלשה

 לאדם כלשהו לרבות על פי חוקי
  ניירות ערך."

 קשה אינה מתקבלתהב

  18.2  הסכם  38

את הסעיף. הוא אינו  נבקש למחוק
  מקובל ולא סביר בנסיבות העניין.

במקרה של ניגוד עניינים כאמור, 
נבקש כי תינתן הודעה לספק, וכן כי 

עמוד לזכות הסעד היחיד שי
המזמין הינו סיום ההסכם כסעד 

עדי. אין זה ראוי כי שני צדדים בל
הלו מו"מ אשר ויחייבו צד שאינו ינ

 למו"מ בתשלומים כלשהם. יתרה
מכן, הסדר זה מאוד לא מקובל, 
ואין זה סביר כי לקוחות הספק 
ינהלו בינהם משא ומתן ביחס 

  למחויבות הספק.  

 קשה אינה מתקבלתהב



 
 

  
  

 

  18.4  הסכם  39

המציע הינו חברה ציבורית אשר 
ורסה בתל אביב, לפיכך, נסחרת בב

ליטה על מחזיקי אין לספק ש
המניות. לפיכך נבקש למחוק את 
המילים "בעלי מניות" או להחריג 

ות ציבוריות ביחס עם סעיף חבר
  זה.

כמו כן נבקש כי ביחס לעובדי/ 
הספק ו/או המנהלים להבהיר כי 

ר עובדים המדובר באנשים אש
  במסגרת פרויקט זה.

ת תקופת כמו כן נבקש להגביל א
ר חודשים לאח 3הניגוד למשך 

  הפרויקט.

האמור רלוונטי בשינויים 
  .18.7המחויבים גם לסעיף 

הביא לידיעת המציע נדרש ל
לניגוד  המזמין כל חשש

 עניינים

   19.3  הסכם  40

י במקרה שיוגש אילו נבקש כ
עיף, מההליכים המתוארים בס

תינתן השהות המקובלת לחברה 
  ימים.  30להסיר צווים אלו בתוך 

 קשה אינה מתקבלתהב

  20.1  סכםה  41

 14ימים יבואו  7נבקש כי במקום 
  ימים.

כמו כן נבקש כי מועד ספירת 
הימים יהא ממועד ההודעה על 

  ההפרה בכתב ולא ממועד ההפרה.

ים נבקש למחוק את המילבנוסף, 
מהאמור לעיל" שכן  "מבלי לגרוע

בטרם יפנה המזמין לביצוע עצמי 
סעיף נדרש כי בהתאם לאמור ב

זדמנות תינתן הודעה לספק וה
  לתיקון הדרוש תיקון. 

 קשה אינה מתקבלתהב

  20.2  הסכם  42

נבקש להבהיר כי סעיף זה הינו 
כפוף לסעיף האחריות בהסכם זה, 
וחובות הספק יהיו לתשלום בגין 

  ד.וישירים בלב נזקים מוכחים

 קשה אינה מתקבלתהב



 
 

  
  

 

  21.1  הסכם  43

תחול רק  נבקש כי זכות הקיזוז
ס ביחס לסכום קצוב ולא ביח

 לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש
להגביל את זכות הקיזוז 

זה בלבד.  חוזהלתשלומים עפ"י 
קיום או אי קיום מחויבויות הספק 

זה לא ישפיעו על קיום  חוזהעפ"י 
אחרים  הסכמיםתיו עפ"י מחויבויו

יום מחויבות בין הצדדים ועל ק
 ם;הסכמיעפ"י אותם  המזמין

הסנקציה של קיזוז צריכה להיות 
קשורה קשר ישיר לאי קיום 

כמו כן  מחויבות ספציפית וישירה.
 7נבקש הודעה מראש ובכתב של 

  ימים טרם ביצוע הקיזוז.

 קשה אינה מתקבלתהב

הזמנה   44
להציע 
  הצעות

3.1  
האם יש מספר זוכים במכרז? אם 
כן, בין כמה ספקים יחולקו 

  השירותים?

ייבחר  זהבמסגרת מכרז 
 מציע אחד

45  
הזמנה 

ע להצי
  הצעות

3.1  

במידה ויש יותר מזוכה אחד, האם 
יערך תיחור נוסף בין הזוכים 
בפרויקטים השונים שיבוצעו לאורך 

  הדרך?

ייבחר  במסגרת מכרז זה
 מציע אחד

הזמנה   46
להציע 
  הצעות

3.4  

מצויין כי היקף  3.4.1בסעיף 
השעות המשוער למנהל היחידה 

"ע ואילו בנספח ב ש 150הוא 
 180ש לתמחר בטבלת המחירים י

ש"ע. אנא הבהרתכם מהו ההיקף 
  הרלוונטי

 הזמנהמסמכי הכאמור ב
, מידי תקופה יוציא ובהסכם

הזמנות עבודה אשר  זמיןמה
פוקות והיקף יגדירו את הת

השירותים שיידרש מהזוכה 
זו בפירוט בעלי בתקופה 

היקפי פקידים שיידרשו והת
, ואלו מהם לכל אחד העבודה

 באופן יחסיתומחרו י
  נספח ב'.מצוין באם לבהת

  
תקופה מתייחס ל 3.4.1ף סעי

  .הראשונה
 

הזמנה   47
להציע 
  הצעות

5.8.1  

נבקש להרחיב את התארים 
נוספים או  כמקובל לתחומים

לחילופין לתואר שני בתחומים 
  רלוונטיים במדעי החברה

הבקשה מתקבלת, תואר שני 
נאי יכלל בתידעי החברה במ
 5.8.1סף 

הזמנה   48
להציע 

  תהצעו
6.10  

נבקש להרחיב לתוכנות ומערכות 
נוספות הקיימות בשוק במשמשות 

 / BIו  SQLלניתוח נתונים, כגון 
POWER BI  

ובא לשיקול דעת הדבר י
ועדת הבחירה כלשון 

 "כדוגמת": הקריטריון



 
 

  
  

 

  ליכל  כללי  49

נבקש כי לאחר הגשת התשובות 
למציעים  לשאלות ההבהרה, יוותרו

 ימי עבודה להגיש 10לפחות 
  הצעתם.

 16ר' תשובה לשאלה 

  ליכל  כללי  50

לאור הקורונה, נודה אם תתאפשר 
הגשה מקוונת של המסמכים 
באמצעות אתר ייעודי / מערכת / 

  מייל

 הבקשה אינה מתקבלת

  ליכל  כללי  51

מטעמי איכות הסביבה, נבקש 
לאשר כי ניתן להגיש את העותקים 

ל המכרז, מודפסים המודפסים ש
  משני צידי הדף.

 בקשה מתקבלתה

  ליכל  כללי  52

ככל שהפרוייקט נשוא המכרז, או 
חלקו מבוצעים כיום/בוצעו עד כה, 

א/הם הגורמים נבקש לדעת מי הי
  המבצעים/שביצעו

 13 בה לשאלהר' תשו

  ליכל  כללי  53

לגבי מנהל יחידת איסוף וניתוח 
מידע היקף המשרה המשוער בסע' 

ש"ע חודשיות ו"בנספח  150-כ 3.4
 180-ת מחיר" משוער לכהצע -ב' 

  ש"ע. מה ההיקף הנכון?

 הזמנהמסמכי הכאמור ב
, מידי תקופה יוציא ובהסכם
הזמנות עבודה אשר  המזמין

והיקף  יגדירו את התפוקות
השירותים שיידרש מהזוכה 

זו בפירוט בעלי בתקופה 
היקפי פקידים שיידרשו והת

ואלו  ,לכל אחד מהם העבודה
באופן יחסי תומחרו י

  נספח ב'.וין במצבהתאם ל
  

תקופה מתייחס ל 3.4ף סעי
  .הראשונה

 

  ליכל  כללי  54

מבוקש כי המזמין יטמיע את 
ההבהרות והתשובות שייתן לכלל 

ת ההבהרה בנוסח מעודכן שאלו
המכרז. הדבר ימנע ) של 2(נוסח 

תקלות, אי הבנות, פרשנות וכד'. 
זו בקשה  רק הנוסח המתוקן יחייב.

מקובלת המיושמת במכרזים 
  מים.דו

ייערכו שינויים מידה וב
בעקבות  במסמכי המכרז

, המענה לשאלות ההבהרה
הללו יועלו לאתר המזמין. 

המציע להגיש,  באחריות
את  תו,הגשת הצעבמועד 

  המסמכים המעודכנים
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