
 
 
 
 

 ____________________ חתימת המציע
 

 2023 ינואר 18                              

 לכבוד

 08/2022מכרז מס' בהמשתתפים 

 

 

 שאן בית עיריית עבור מידע מערכות ותחזוקת אספקת שירותי למתן 08/2022' מס מכרזהנדון: 

 2מס'  תשובות לשאלות הבהרה

 

 ."( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדוןהעיריי)להלן: "עיריית בית שאן להלן המענה של 

 ידי מורשה החתימה מטעמם.-ה, כשהוא חתום כדין עלזסמך הבהרות מעל המציעים לצרף להצעותיהם 

 

 מענה שאלת המציע הפניה עמוד #

1.  4 8 

נודה לקביעת תשלום מחיר מכרז מותאם למציע אשר מעוניין לגשת 
לפרק אחד בלבד מכלל הפרקים המפורטים ובפרט למציע אשר 

 מעוניין לגשת לאשכול רישוי עסקים. 
-מחיר המכרז ביחס להיקף ההתקשרות הכולל של המכרז עומד על כ

 2018ואילו בהתאם לעמדת השלטון המקומי שפורסמה בשנת  1.5%
מהיקף המכרז ובלבד,  %0.1 עדעלות רכישת המכרז צריכה להיות 

אנא הפחיתו את מחיר המכרז . ₪ 300שהסכום לא יפחת מסכום של 
בהתאם לעמדת  ₪ 300-למציע אשר מעוניין לגשת לפרק אחד ל

 השלטון המקומי

 הבקשה נדחית
 

2.  4 9.2.1 

עפ"י מפרט השירותים, אשכולות המכרז כוללים מערכות ומודולים 

רבים ומגוונים. כך למשל, באשכול הליבה כלולים מודולים שאינם 

בהכרח מודולים עיקריים ומרכזיים לפעילות הרשות )חיובי חשמל, 

אירועי תרבות, מערכת דיווח גננות, ניהול ניהול תלמידי חוץ, מערכת 

 מוסדות חינוך ועוד(.

לא ישים ואף לא סביר כי תידרש הוכחת עמידת המציע בדרישות 

הניסיון האמורות ביחס לכל מערכת ומודול הכלולים בכל אשכול. 

 לפיכך נבקש כי:
להוכיח ניסיון יהיה ליבה נדרש אשכול מערכות בהגדרת  .א

ת ומע' פיננסימערכת   והכנסות, מערכת גביהאספקת ב

 .חינוך בלבד

בהגדרת אשכול קשרי לקוחות נדרש יהיה להוכיח ניסיון באספקת 

 ( בלבד.CRMמערכת קשרי לקוחות )

 מקובל
הוכחת עמידת המציע 

 תהיה ב:
 מערכת גביה .1

   והכנסות,
 ת פיננסימערכת  .2
 מע' חינוך  .3

 בלבד
 

3. 4 9.2.1 

חברתנו מספקת במשך שנים רבות מערכות רבות ומגוונות לניהול 

קשרי לקוחות בהתאמה לצרכי לקוחותינו, ואף קיימת לנו מערכת 

 חדשה ומשודרגת. 

על מנת שחברתנו תוכל להגיש הצעה, נבקש כי ביחס לאשכול זה 

באספקת מערכת קשרי לקוחות  למציעדרישות הניסיון ייוחסו 

תושבים ולא בהכרח למערכת  20,000נות מעל רשויות המו 3-לפחות ל

 המוצעת.

 מקובל
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 מענה שאלת המציע הפניה עמוד #

4.  4 9.2.3 

בהמשך לתשובתכם, נבקש לשקול בשנית את בקשתנו להציג מנמ"ר 

תושבים, שכן בהתאם לנתוני הלמ"ס  19,000בעל ניסיון ברשות מעל 

 20,000מספר התושבים בבית שאן אינו עומד על  2022לסוף נוב' 

 תושבים.

שנדרש  הסעיף ישונה כך
ניסיון ברשות מעל 

 תושבים. 15,000

5.  5 10 

 ערבות בנקאית לקיום הצעה

נבקשכם לצמצם את גובה הערבות למציע אשר מעוניין לגשת לפרק 

אחד בלבד מכלל הפרקים המפורטים, ובפרט למציע אשר מעוניין 

 לגשת לאשכול רישוי עסקים בו התמורה יחסית נמוכה.
מסך היקף ההתקשרות המקסימלי  50%-כסכום הערבות עומד על 

היקף  2018ואילו בהתאם לעמדת המרכז לשלטון מקומי משנת 
מהיקף ההצעה המוערך,  %2.5עד ערבות ההצעה צריך לעמוד על 

במקרה בו תוגש ההצעה במחירים המקסימליים.  ₪ 4,500דהיינו 
אנא הפחיתו את סכום הערבות למציע אשר מעוניין לגשת לפרק 

 .₪ 4,500-אחד ל

 הבקשה נדחית

6.  11  
הינה המערכת המרכזית במודול  CRMמע'  –אשכול קשרי לקוחות 

והיא אינה מנוקדת. נבקשכם כי המערכת תנוקד במקום מערכת 
 ניהול פרוייקטים.

 מקובל
המערכת תנוקד במקום 
 מערכת ניהול פרויקטים

7.  18 
כותרת  
הטבלה, 

 3עמודה 

הקיים במערכת" נבקש הבהרתכם לכותרת עמודה "האשכול 
 המתייחסת לאשכולות ליבה, שירות לקוחות, מש"א בלבד(

 אכן
ההתייחסות היא 

לאשכולות הליבה 
 2המפורטים בשאלה 

 לעיל

8.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

A 

02.020 
 

כידוע, במהלך השנים עלויות השכר עלו באופן משמעותי וכך גם 
עלויות צד ג', ולכן, לאור העובדה שבמכרז הקודם )שבוטל( ניתן 

תשלום נפרד למע' רכש, נבקשכם כי למערכת הפיננסית/רכש תנתן 
)לחלופין כי המחיר הכולל למערכת  ₪ 4,000תמורה נפרדת בסך 

 (.₪ 4,000 -יעלה ב

 הבקשה נדחית

9.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

A 

02.020 

 

מערכת החינוך הינה מערכת עצמאית ונפרדת. בנוסף, נדרש לכלול גם 
רישום והעברה למשרד החינוך. לאור זאת, נבקש כי למערכת תנתן 

)לחלופין כי המחיר הכולל למערכת  ₪ 2,500תמורה נפרדת בסף 
 (.₪ 2,500 -יעלה ב

 הבקשה נדחית

10.  
 6מסמך 
 66עמוד 

הצעת 
 המחיר

לאור מורכבות המכרז ותכולת הפתרונות העשירה הנדרשת במכרז, 
 הבקשה נדחית 20%נבקש לעלות את מחירי המקסימום המוצעים בהצעת המחיר ב

11.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

A 

02.020 

 סעיף ה'

נבקש לוודא כי גם עבור עדכון בסיס הנתונים באמצעות מערכת אביב 
 מקובל .cost+10%ישולם לספק 

12.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

C 

01.010 

 סעיף ד'

(. OP4במפרט הטכני לא קיים מפרט דרישות למערכת וטרינרית )

 נבקש לקבל המפרט או לחלופין להסיר את המערכת מתכולת המכרז. 
 לחלופין והואיל ומדובר במערכת צד ג' נבקש לתמחרה בנפרד. 

מפרט הדרישות מצורף 
 בסיפא למסמך זה.
לא מערכת וטרינריה 

תומחר בנפרד ת
 מאשכול התפעול

13.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

C 

02.020 

מסופונים, נבקש להעלות את המחיר  3לאור העובדה שנדרש לספק 
 לכל מסופון. ₪ 600, לחלופין כי תנתן תמורה נפרדת בסך ₪ 1,000 -ב

 מקובל 
המחיר יעודכן בתוספת 

שח לחודש  1000של 
 המסופונים 3עבור 
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14.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

D 

01.020 

 סעיף ז'

להבנתנו, מערכת ניהול פרוייקטים אינה מערכת חוצה ארגון, אלא 

מתממשקת למספר מערכות מצומצם. לאור זאת, נבקש להסיר את 

 הדרישה למודול זה במסגרת האשכול.
במידה ובקשתנו תענה בשלילה, ולאור העובדה שלמיטב ידיעתנו 

נבקש כי מודול זה מודול זה הינו מודול צד ג' למרבית המציעים, 
 יתומחר בנפרד )הקמה ותחזוקה חודשית(.

 מקובל

15.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

D 

02.020 

א. נבקש כי עבור מערכת ניהול מסמכים תשולם תמורה נפרדת בסך 

600 ₪. 
ב. נבקש כי עבור מערכת טפסים דיגיטליים תשולם תמורה נפרדת 

 .₪ 1,000בסך 

 מקובל

16.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

D 

02.040 

לאור העובדה כי לא ניתן מחיר להנגשת סרטוני וידאו, נבקש לוודא 
 כי הספק לא יידרש להנגשתם.

לא נדרש להנגיש 
סרטוני וידיאו. 

הסרטונים יונגשו בהליך 
 נפרד

17.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

D 

02.070 

02.080 

נבקש הבהרתכם לסכומים וליחידות המידה, שהרי ברור כי כוונתכם 
 ₪ 50 -בחודש בגין הנגשת מסמכים ו ₪ 20כי העירייה תשלם מקס' 

 סרוק / תמונה. PDFלחודש בגין הנגשת מסמכים מסוג 
 אכן זו היא הכוונה

18.  

 6מסמך 
 69עמוד 

הצעת 
 המחיר

סעיפים 
02.060 ,
02.070 

סעיפים המתייחסים ו לא נכלל ED6ו  ED5בהצעת המחיר במודלים 
מחיר חד פעמי לביצוע ההסבה עבור   בקש להוסיף, נלהסבת נתונים
 המודלים הללו.

מחיר ההסבה ייקבע על 
שח כמחיר  7500סך של 

קבוע לספק הזוכה 
מציע שאינו הובלבד 

שסיפק את המערכת 
לעירייה טרם פרסום 

)אשר לא יקבל  המכרז
 תמורה על ההסבה(.

19.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

E 

02.020 

לאור העובדה כי נדרשת אפליקציה סלולרית )צד ג'(, נבקש כי הסכום 
 , לחלופין, כי האפליקציה תוסר מהתכולה.₪ 1,300 -יעלה ב

 הבקשה נדחית

20.  
הצעת 
מחיר 

 מעודכנת

F 

02.020 

כידוע, במהלך השנים עלויות השכר עלו באופן משמעותי וכך גם 
נבקש כי הסכום יעודכן למחירי השוק עלויות צד ג' לאור זאת, 

 לתלוש. ₪ 16ויעמוד על 
 הבקשה נדחית

21.  
 6מסמך 
 Cפרק  72עמוד 

נראה שקיימת טעות סופר, בשורה השלישית מלמעלה, בסיכום מצוין 
נודה  – C .01ונראה שצריך להיות רשום סה"כ  D.01ה"כ פרק סב

 .להבהרה ותיקון בהתאם

מדובר  –טעות סופר 
 Cבסיכום של אשכול 

22.  

 6מסמך 
 82עמוד 

הצעת  –
 מחיר

 Gאשכול 

 - 01.050 01.040,  -ו  01.30 01.020פים סעי Gבהצעת המחיר אשכול 
נבקש לוודא כי כל המחירים הנקובים בסעיפים הנ"ל רלוונטים לכל 

ספק גם במידה ותחליט הרשות לפצל את השירותים בין ספקים 
 שונים.

 מקובל

23.  

 המפרט
הטכני, 
עמודים 

92-97 

 5.4סעיף 
מערכת 

 ניהול מוסד
 חינוכי

 

 חינוכי  מערכת ניהול מוסד
להבנתנו מדובר על מערכת לניהול כספי למוסד חינוכי )בית ספר( 

מאחר ולהבנתו הם אינם הנ"ל לאור זאת נבקש להסיר את הסעיפים 
 .נדרשים במסגרת תכולת מערכת לניהול כספי לבית ספר

 שנבקש להסיר:להלן הסעיפים 
  סעיףED5.01.020 – .מהמילה ישות ועד סוף הסעיף 

  סעיףED5.01.030  סעיף ועדED5.01.080  
  סעיפיםED5.01.140  ו- ED5.01.150.   

 

 מקובל
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24.  
 92עמוד 

למפרט 
 הטכני

 4.5סעיף 
סעיף 

ED5.01.010 

נודה  – הצורך בממשק למנב"ס נט איננו רלוונטי בגלל רפורמת גפן
 להסירו

 
 לא נדרש. מקובל

25.  
 94עמוד 

למפרט 
 הטכני

סעיף 
ED5.01.060 

מאיפה הנתונים על העולים מגיעים? האם הם מוזנים על ידי גורם 
 בבית הספר?

 

מוזנים על ידי העירייה 
וכן ממאגרים שונים 

המתקבלים במח' 
 הקליטה

26.  

המפרט 
הטכני, 
עמוד 

144 

 סעיף

Cm2.01.200 

. CRM-נתונים גיאוגרפיים בהאם הממשק הנדרש יצריך שמירת 
 דוגמא., נודה לבהנחה וכן

הממשק הוא ברמת 
שמירת נתוני מיקום 

 בלבד.

 

 (OP4מפרט מערכת וטרינריה )

 תיאור דרישה דרישה

Op4.01.000 כלליות דרישות 

Op4.01.010  ניהול מאגר כלבים ורישיונות בעלי כלבים, חיסונים, צ'יפים )זיהוי ייחודי לפיCHIP  אלקטרוני

 בזמן אמת. – תמונותו לכלב(, תלונות, נשיכות, לכידות, הסגרים

Op4.01.020 משתמשיםגישה ל ניהול מערך הרשאות. 

Op4.01.030  ע"פ מספר תעודת זהות בעלים או מספר  כלבזיהויchip הגדרת ריבוי  – בעליםפרופיל פתיחת ו

 .לכידות, תשלומי אגרות וקנסות, ניהול משימות חיסונים, הסגרים, לבעליםכלבים 

Op4.01.040 .'הוספת לוגו של המזמין לכל שובר, מסמך, משימה, קנס וכו 

Op4.01.050 שה.ע"פ דרי, ע"י הלקוח או ומידע שיופיעו על גבי שובר תשלוםשל שדות טקסט  הוספה / שינוי 

Op4.01.010  .הדפסת חותמת זמן/תאריך על כל מסמך 

Op4.01.020  התראה על ריבויchip  / רישום כלב עם ריבוי  אפשרותלכלבchip. 

Op4.01.030 .התאמה של שדות נוספים ברמת טפסים ומסכים לרבות הפקת טקסט מודפס לפרופיל הלקוח 

Op4.01.040  מעקב אחר קניית מוצרים, קניית תרכיבים בנפרד, שבבים בנפרד ומוצרים נוספים.  -מלאי 

Op4.01.050  ממשק מקוון  ותשאול מצבת המלאי לשבבים וחיסוניםהצגת( מול מרכז שבבים ארציonline). 

Op4.01.010  הוצאת הודעותSMS  .מסרונים( ומיילים לתושב( 

Op4.01.060 .עמידה בתנאי אבטחת המידע כפי שהם מופיעים בנספח אבטחת המידע 

Op4.01.070 טכניות דרישות 

Op4.01.080  עליו יהיה בסיס  בענן הספק )ולא תותקן בשרתי המזמין(מערכת ניהול וטרינריה תופעל משרת

 הנתונים של כלל הנתונים, תמונות וכו' בצורה רציפה. 

Op4.01.090  ,המערכת תמדוד ותכיל דוחות לפי כל מודול לרבות דוחות בנושאי חיסונים, הסגרים, לכידות

  תשלומי אגרות וכו'. משימות פנימיות, קנסות, חיובים,

Op4.01.100  רישום ע"פ תבניות מוגדרות במערכת, הפקת שובר תשלום ותיעוד  -מערכת ניהול קנסות וטרינריים

 מתן הקנס בתיק הבעלים.
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 תיאור דרישה דרישה

Op4.01.100  המערכת תכיל מערכת אינטואיטיבית למשתמש ותכלול מידע זמין ואינטגרטיבי הכולל התאמות

ובמיוחד אינדיקציה ברורה לגבי סטטוס תשלום עבור  שות המזמיןויישום נוספים על פי דרי

 שוברים הקיימים בתיק הבעלים.

Op4.01.100  המערכת תאפשר ניווט בין מסכים מובנה לפי מודולים / מסכים ראשיים לרבות קישור בין שדות

 נתונים.

Op4.01.110  שירות נדרשת אשר תקבע עם המערכת תכיל יכולות מדידה של משימות, פעילויות מול רמת

 המזמין והניתנת לשינוי על ידי מנהל במזמין.

Op4.01.120 המערכת תוכל לעבוד בשטח עם חיבור רשת אלחוטית לצורך הפעלה בתו 

Op4.02.000 ייצוא נתונים 

Op4.02.010  ייצוא נתונים ודוחות מפורטים ומסכמים עבור כל פעילות במערכת אותם ניתן יהיה להמיר ולייצא

 HTML-ו Excel, PDF, TXT, ASCIIלפורמטים 

Op4.02.020 .העברת דיווח נתונים אוטומטי למשרד החקלאות ע"פ הפורמטים השונים הנדרשים לכל סוג דיווח 

Op4.02.030 למשלוח התראות, דיוור )יזום ואוטומטי( ישירות במייל  לבעלי הכלבים / לקוחות המערכת ממשק ,

)מסרונים( לבעלי הכלבים עבור התראות ותשלום שוברי חיסונים, כלב משוטט ע"פ  SMSשליחת 

דרישת המזמין והתממשקות לספק חבילת המסרונים של המזמין. יובהר שעלויות שליחת 

 מזמין באופן בלעדי.המסרונים יחולו על ה

Op1.03.000 מערכת שליטה ובקרה 

Op4.03.010  בעלת גישה למגוון דיווחים בזמן אמת וניתוחים סטטיסטיים, היסטוריים  שליטה ובקרהמערכת

 של הפעילות המתקיימת על ידי הווטרינר.

Op4.03.020  לקוחות, סוגי פניות, מוצרים פילוח לפי מאפייני  -הדיווח יכלול דוחות כספיים, דוחות פעילות

 ושירותים ועוד.

Op4.03.030 ומשימות. , כספיםהמערכת תאפשר להפיק דוחות ניתוח פעילות, ביצועים 

Op4.03.040  המערכת תתעד כל פניה אם במייל או במסרון שיצאו דרכה לבעל הכלב ותשמור את התיעוד תחת

תיבת דואר להעברת הודעות דוא"ל. הספק תיק הלקוח. יובהר כי המזמין תספק לספק המערכת 

יידרש להקים ממשק למערכת מסרונים כחלק מהתמורה עבור רכישת חבילת המסרונים על ידי 

 המזמין.

Op4.03.050  כגון: התראות חיסונים, הוצאת שוברים,  –במערכת תתעד כל פעולה הנעשית למול תיק הלקוח

 '.תשלום שוברים, סגרים וסיבותיהם, שוטטות וכד

Op4.04.000 ממשקים להעברת מידע מול המערכות הקיימות 

Op4.04.010 הכספים של המזמין. תוהמערכת תכיל ממשק העברת חיובים ושוברי תשלום למערכ  

Op4.04.020 וף אשראי אשר יוקם במערכת. מסוף אשראי יהיה על פי הסליקה והתשלומים באמצעות מס

וכל תקן אחר הנדרש על ידי חברות האשראי. בנוסף ניתן יהיה לרשום חיובים גם  EMVדרישות 

 במערכת הגבייה והכספים של המזמין.

Op4.04.030 .המערכת תקבל בממשק מידע את פירוט החיובים והתשלומים ששולמו בגינם 

Op4.04.040 של המזמין.גבייה יתקיים ממשק יכולת הצגת פרטי חיוב במערכת הווטרינריה ממערכת ה 

Op4.04.030  יכולת התממשקות עתידית מול מערכתCRM .המוקמת בימים אלו המזמין 

 
  



 
 
 
 

 ____________________ חתימת המציע
 

 

  :כללי

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

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

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

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

 בהצלחה למשתתפי המכרז.   תמאחל העירייה .3

 

 

 


