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 תשובות לשאלות הבהרה. –2/2019מכרז פומבי מספר 

 הקמת מערכת לניהול נכסים

  18.4.2019 תאריך  עד -הבהרה הגשת שאלות 

 29.4.2019 תאריך  עד -לשאלות הבהרה העברת תשובות 

 12:00שעה  7.5.2019מועד הגשת ההצעות : 

 5.8.2019תוקף עד  :ערבות מציע  מקורית

 :לן סיכום שאלות ותשובות למכרז הנדון שנשאלו  ע"י המציעים השונים לדוא"ל כפי שפורסם במודעת הפרסוםלה

מס' 

 הסעיף

 תשובה פירוט השאלה שם סעיף

איזו מערכת נכסים קיימת היום בחטיבת  כללי 0.1

 ההתיישבות?

מפותחת ב  2001מערכת ישנה משנת 

access   עלaccess db מותקנת מקומית . 

בעבר על ידי איש מערכות מידע מקומי , כיום  מי החברה המתחזקת את המערכת? כללי 

פעילויות הסיסטם הינן  –כמעט ללא שינויים 

 פנימיות

ישנה , לא עונה על הצרכים, מפותחת בכלים  מהי הסיבה להחלפת המערכת? כללי 

 ישנים , אין יכולת בקרה וכדומה

-רז בהאם ניתן לקבל את מסמכי המכ כללי 

Word? 

יועלו יחד עם  WORDמסמכי המכרז ב 

 המענה לשאלות ההבהרה לאתר.

עקב סמיכות לחג הפסח, אנו מבקשים  כללי 

לדחות את מועד ההגשה כך שבין פרסום 

תשובות המזמין לבין מועד ההגשה יהיו 

ימי עבודה לפחות, לגיבוש המענה  10

 המיטבי.

 אין אפשרות לדחות את מועד ההגשה 

האם המציע יכול להציג את ניסיון קבלן  כללי 

 המשנה כעונה על תנאיי הסף?

 לא 

 1נספח 

 + 

סעיף 

0.6.1.1 

 

 נוסח ערבות ההצעה

 + 

ערבות אוטונומית 

 בגין הגשת ההצעה

בנוסח הערבות וכן בסעיף הערבות )סעיף 

( לא צוין לאיזה מדד יש להצמיד 0.6.1.1

את הערבות. )בסעיף לא אוזכר דבר 

 צמדה(. נא הבהרתכם.בנוגע לה

 

 03-2019מדד אחרון שפורסם 
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מס' 

 הסעיף

 

 שם סעיף

 

 פירוט השאלה

 

 

 תשובה

ניסיון  -דרישות סף 0.6.2.1

המציע והיקף 

 פעילותו

שנים ועוסקת  6חברתנו פועלת מעל 

בפיתוח מערכות מידע באמצעות 

טכנולוגיות חדשניות עבור גופים ורשויות 

 שונות בהצלחה רבה. 

עובדים  16החברה מעסיקה מעל 

ערכות המידע מקצועיים בתחומי מ

והתכנות אשר מפתחים באופן שוטף 

מערכות בקרה ושליטה, אפליקציות 

ואמצעים תומכים שונים עבור רשויות, 

גופים ציבוריים וחברות עסקיות במגוון 

 תחומים.

לחברה, בין השאר,  ניסיון מגוון בפיתוח, 

הטמעה ומתן תמיכה למערכת ניהול 

מערכת מקורית שפיתחה החברה  .נכסים

גופים  3-ם זה הוטמעה בהצלחה בבתחו

 עסקיים שונים. 

כידוע, בתחום מערכות המידע, מקובל 

מאוד לבצע שיתופי פעולה בין חברות 

מתמחות אשר נועדו לייצר ידע, הרחבת 

 יכולת ומינוף של יכולות.

לחברתנו שיתוף פעולה רב שנים ומוצלח 

אצל מספר לקוחות מובילים, עם חברה ב' 

נים ועוסקת בפיתוח, ש 6אשר פועלת מעל 

הטמעה ותפעול של מערכות מידע  

מתקדמות אצל עשרות לקוחות במגזר 

 המוניציפלי.

משיקולים של הרחבת מספר המציעים, 

מתן הזדמנות לחברות ועסקים קטנים, 

קבלת הצעה איכותית של מוצר חדשני עם 

ניסיון, אנא הבהרתכם כי המציע יוכל 

ו להיות מורכב משתי חברות אשר יחדי

-תהיינה בעלות מחזור שנתי של למעלה מ

, 2017-2018בכל אחת מהשנים ₪ מ'  3

וכי הקשר ביניהן במכרז זה יהיה באמצעות 

 .הסכם מחייב

 לא 
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מס' 

 הסעיף

 

 שם סעיף

 

 פירוט השאלה

 

 

 תשובה

ניסיון  -דרישות סף  0.6.2.1

המציע והיקף 

 פעילותו

חברת פיתוח ישראלית צעירה, המאוגדת 

שנים ומעסיקה מעל  5 -כחברה למעלה מ

ים, בעלת ניסיון בפיתוח עובדים מקצועי 10

ויישום מערכות מידע באמצעות טכנולוגיה 

מקורית פורצת דרך. בידי החברה פתרון 

מדף וניסיון מוכח המבוססים על טכנולוגיה 

זו, בהטמעת מערכת מתקדמת מוכחת 

לניהול נכסים אצל לקוחות שונים ברחבי 

 בשנים האחרונות. -הארץ 

י בהתאם למכרזים אחרים שפורסמו על יד

רשויות ציבוריות אחרות שבהם ניתנה 

הזדמנות שווה לעסקים קטנים, נבקש כי 

המכרז יאפשר גם לחברות צעירות 

המצויות בצמיחה, להגיש הצעות ועל כן 

נבקש כי תנאי הסף ישתנה ל"למציע היקף 

מלש"ח בכל אחת  1.5שנתי של מעל 

 ".2017-2018מהשנים 

סף המעודכן לעיל, בתוספת שאר  תנאי

תנאי הסף המקצועיים כאמור בסע' 

וכן תנאי  0.6.2.4עד וכולל סע'  0.6.2.2

, וכן ערבות הביצוע, 0.6.3הסף בסע' 

יבטיחו רמה מקצועית ויכולת ביצוע 

גבוהים, והכל תוך מתן הזדמנות לעסקים 

 קטנים ובצמיחה להתמודד במכרז. 

 לא 

ו מבקשים לאפשר הוכחת ניסיון מנהל אנ מנהל פרויקט 0.6.4.3

פרויקט על סמך תצהיר מנהל הפרויקט 

 מאושר ע"י עורך דין.

הוכחת נסיון מנהל הפרוייקט תהיי ע"פ 

 המפורט במסמכי המכרז 

0.7.3 

 

הדרישה היא להגשת עותק מקור חתום  תכולת ההצעה

 1ועוד שני העתקים. במעטפה מספר 

ז נאמר "את מסמכי המכר 2בסעיף מס' 

החתומים ואת התשובות לשאלות ספקים  

ניתן להגיש בעותק מקור בלבד ללא 

האם מעטפה מספר  -העתקים." לא ברור 

או  0עותקים של פרק  3צריכה להכיל  1

 רק עותק אחד ?

 2כל מעטפה יושם הן עותק המקור והן 

 ההעתקים כלומר 

יושם עותק מקור של המנהלה +  1במעטפה 

 העתקים של המנהלה 2

 

ק לגבי מסמכי המכרז החתומים והתשובות ר

לשאלות הספקים  ניתן להגיש בעותק מקור 

 בלבד
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מס' 

 הסעיף

 

 

 

 שם סעיף

 

 

 

 פירוט השאלה

 

 

 

 

 תשובה

התחייבויות ואישורים  0.10.4
 בגין זכייה בפרויקט

נבקש לפרט עם אילו גורמים יידרש 
 המציע לשתף פעולה במסגרת הפרויקט.

כל גורם שיוגדר ע"י החטיבה להתיישבות 
 לרבות : 

 ים מנהל החטיבה לניהול נכס 

    עובדי היחידה לניהול נכסים 

  מנהל הפרוייקט מטעם הלקוח 

  נציגי החשבות 

  , גורמי משיקים כדומת בנק הדואר
 ( . sapנציגי מרכבה)

 ... 
 

התחייבויות ואישורים  0.10.5

 בגין זכייה בפרויקט

נבקש להבהיר לאילו מוצרי מדף תידרש 

 התאמה של המערכת.

 רד : מוצרי מדף / תוכנות בשימוש המש

 אופיס + אאטלוק 

 4אופק הזמן המבוקש בסעיף זה הוא  אופק הזמן 1.9

נדרשת מערכת   4.4.1חודשים.  בסעיף 

חודשים. על מנת להציג תוכנית  6בתוך 

עבודה  מתאימה נבקש הבהרה בכמה 

 זמן מדובר.

 חודשים 4

יכולת בקרה ע"י גורם חיצוני הגדרה  דרישות מהמוצר 2.3.3.1

נו מבקשים לפרט למה כללית מדי. א

 הכוונה?

עבור פעולות מיוחדות )כיום לאחר שינוי מידע 

כספי , ובעתיד יהיו מקרים נוספים( יש לאפשר 

להעביר למשל לחשב )שאינו  W.Fבמסגרת ה 

 הקלאסי( לאישור/בקרה  W.Fחלק מה 

 -דרישות מהמוצר  2.3.3.1

 ניהול

 ממשקים

נבקש לקבל מידע נוסף  -ממשק למס"ב  

הממשק ומה הדרישות ממנו.  האם  לגבי

לחטיבה להתיישבות יש  מנוי במס"ב עם 

תוכנה מתאימה? האם כיום מתבצעת 

 העברת נתונים למס"ב ? 

האם האחריות על שידור הקובץ למס"ב 

 תהיה באחריות החטיבה להתיישבות ?

 למערכת כיום אין ממשקים ממוחשבים

 

האם האחריות על שידור הקובץ למס"ב תהיה 

כן  ,  -   ריות החטיבה להתיישבות ?באח

כנראה שיהיה ממשק דו כיווני , יוזמה 

 ראשונית ע"י החטיבה

 -דרישות מהמוצר  2.3.3.1

 ניהול

 ממשקים

נבקש לקבל מידע  -כספים  ERPמשק ל 

לכספים שבה  ERPמהי מערכת 

משתמשת החטיבה להתיישבות.  איזה 

מידע נדרש להעביר בממשק זה על מנת 

 מה אפיקים נדרשים.להגדיר כ

 SAP –מרכבה 

 כל פעילות כספית  -המידע הנדרש 
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 בכבוד רב 

 ועדת מכרזים

מס' 

 הסעיף

 פירוט השאלה שם סעיף

 

 תשובה

מוגדרות בו  Sסעיף זה מסווג ברמה  תכנית בדיקה 4.10.1

דרישות פורטות. נבקשכם להבהיר מה 

נדרש לפרט מעבר להסכמה לבצע את 

הכתוב בסעיף? בתשובות למכרז קודם 

 .I-שונה סיווג הסעיף ל

 I – זהו סעיף בסיווג –טעות סופר 
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