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 08/2022משתתפי מכרז פומבי מס' 
 

 ג.א.נ.,

 עירוניותלמתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע  2220/08מכרז מס' הנדון: 
 עיריית בית שאןעבור  

 5מסמך הבהרות מס' 
 

 בקשר למכרז שבנדון:"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו העירייה)להלן: " עיריית בית שאןלהלן המענה של 

 מענה שאלה  סעיף הפניה #

1.  

מסמך 

הבהרו

ת מס' 

1 

באופן חריג, מתנהלים כעת במקביל כשמונה מכרזי  כללי

מערכות מידע ברשויות מקומיות הנוגעות למערכות 

, CRMהליבה, ובמקביל מכרזים נוספים בתחום השכר, 

רווחה ועוד, שרלוונטיים לשחקנים הפוטנציאלים למכרז 

 זה. 

בשל מורכבותו של המכרז שמכיל מגוון רחב של מערכות, 

 אנו זקוקים לארכה נוספת להיערכות להגשת הצעתנו.

נודה לדחיית המועד האחרון להגשת הצעות בשבוע לכל 

 הפחות.

הבקשה מקובלת, תאריך 

 -הגשת ההצעות יעודכן ל

ולא יאוחר  24/07/2022

, הצעות 12:00מהשעה 

שתגענה לאחר מועד זה לא 

 קבלנה.תת

2.  

מסמך 

הבהרו

ת מס' 

2 

1,3 

הניסיון לצורך הוכחת תנאי הסף במערכת הליבה יחול על 

המערכות המרכזיות במע' הליבה, קרי מע' גביה 

 ואוכלוסין, פיננסים ולוגיסטית.

 בקשתנו נענתה בשלילה.

ברצוננו להבהיר את בקשתנו. תחת מערכות הליבה במכרז 

נכללות מספר רב מאד של מערכות, שלא כולן בהכרח מע' 

 ליבה, ולא כל שכן מערכות מרכזיות. 

 

לדוגמא: מודול חיובי חשמל, מודול אירועי תרבות, מודול 

ניהול תלמידי חוץ, מודול לשכה משפטית, מודול ניהול 

מקוון של ספקים, מודול ניהול  פרוייקטים, מודול תיחור

 משימות, מודול רישוי עסקים ועוד. 

 הוכחת ניסיוננו עבור כל אחת ממערכות אלו אינה ישימה.

לפיכך, נודה כי תאשרו את בקשתנו ואת בקשת המציע 

הנוסף כי בהגדרת מערכות הליבה לצורך הוכחת הניסיון 

סים בתנאי הסף, כוונתכם היא למע' גביה, אוכלוסין, פיננ

ולוגיסטית ולא לכלל המערכות והמודולים המפורטים 

 בהצעת המחיר.

 

הבקשה מקובלת, תנאי 

אשכול בנוגע להסף 

עבור  מערכות ליבה יהא

המערכות המרכזיות 

פיננסית, מערכת  בלבד:

 ,אכיפת הגבייה, תקציב

 רכש.

3.  
מסמך 

הבהרו

 .2ר' מענה לשאלה מס'  , 29/06/2022בהמשך להבהרתכם מתאריך  כללי



2 

 מענה שאלה  סעיף הפניה #

ת מס' 

3 

במקרה שהמציע מציע קבלן משנה " 9.2הסף  בנוגע לתנאי

מטעמו עליו לצרף את כלל הדרישות להוכחת עמידותו 

 ..." בתנאי הסף 

על מנת לאפשר לנו להגיש הצעה נבקש להחריג מדרישה 

"מערכת דיווח גננות".  מדובר   ED6זו את מודול 

במערכת שהטמעתה במסגרות חינוכיות התחילה בשנים 

האחרונות וצבירת הניסיון שלה לא בהכרח לפי רשויות 

 מקומיות.

נבקש כי להוכחת ניסיון של מערכת זו, יידרש המציע 

 100להוכיח ניסיון של מערכת הפועלת ומותקנת במעל 

( בשנה שקדמה להגשת מסגרות )גני ילדים או מעונות יום

רשויות  3שנים ב 3המכרז )במקום להוכיח ניסיון של 

 תושבים(. 20,000המונות מעל 

4.  

מסמך 

הבהרו

ת מס' 

2 

2 

הוכחת הניסיון הנדרש ביישום מערכת ניהול קשרי 

לקוחות יהיה של המציע עצמו באספקת והטמעת מערכת 

ניסיון המערכת המוצעת לניהול קשרי לקוחות, ולא ע"ב 

 במכרז.

ת רבות וחברתנו מספקת שנים רבות מערכיצויין כי 

ומגוונות לניהול קשרי לקוחות, וקיימת לנו מערכת חדשה 

  ומשודרגת.

לפיכך, ע"מ שחברתנו תוכל להגיש הצעה, נבקשכם לאשר 

 .2את שאלתנו מס' 

 

מקובלת, תנאי הבקשה 

הסף בנוגע לאשכול קשרי 

 כך:לקוחות יעודכן 

 3המציע פועל ברציפות 

שנים לפחות, במהלך 

 2015-2021השנים ,

בשלוש רשויות מקומיות 

לפחות, המונות מעל 

תושבים כל אחת  20,000

ע"פ נתוני הלמ"ס (

המעודכנים ליום הגשת 

 .)המכרז

5.  

65 Ip1.0

1.050 

האתר ומערכת ניהול ... טכנולוגית מערכת ניהול התוכן"

 ..."פתוחהתוכן יהיו כתובים בקוד 

ברצוננו להציע פתרון איכותי שאינו מבוסס על תשתית 

קוד פתוח. נא הבהירו כי אין מניעה להציע אתר אינטרנט 

 שאינו מבוסס קוד פתוח

אין מניעה ובלבד שהעברת 

סיום הנתונים ב

פורמט ההתקשרות תהא ב

הסבת נתונים המאפשר 

ת ללא עלויות מערכמה

תוך שיתוף פעולה הסבה, 

 מלא.

6.  

65 Ip1.0

1.040 

הספק יהא אחראי על הנגשת ...  דרישות כלליות מהאתר"

" התכנים באתר ובטיפול השוטף בהעלאת התכנים לאתר

נא הבהירו כי הנגשת קבצים ומסמכים שעלו או יעלו לאתר 

לא כלולים במחיר המוצע, ובמקרה שהעירייה תהיה 

 מעוניינת להנגיש מסמכים הדבר יהיה כרוך בהצעת מחיר. 

המערכת שתוצע על ידי 

המציע תכיל כלים להנגשה 

להדריך  יידרשהספק ו

ולייעץ באופן הנגשת 

באתר  המסמכים

 האינטרנט של העירייה.



3 

 
 
 

  :כללי
 
ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות  .1

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל ככל שנערך  .2

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

ידי מורשה החתימה -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .3

 מטעמם.

   בהצלחה למשתתפי המכרז. תמאחל העירייה .4

 
 בכבוד רב,            

 עיריית בית שאן       

 
 
 


