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לכבוד:
משתתפי מכרז 04/18
לרכישת מערכת מידע ממוחשבת למעקב אחר החלטות וניהול משימות
א.ג.נ,.
הנדון :מענה לשאלות מציעים
 .1מצורף בזאת מסמך מענה לשאלות המציעים.
 .2הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .על המציעים לצרף הודעה זו אל הצעתם
כאשר היא חתומה כנדרש.

בכבוד רב,
דפנה עטיה
אחראית רכש ,מכרזים והתקשרויות
העתקים:
משתתפי מכרז
חברי ועדת מכרזים
מר משה קומוב ,יועץ למכרז
עו"ד צפריר סלומון ,יועמ"ש
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קובץ מענה לשאלות והבהרות
מס"ד

שאלה  /הבהרה
האם קביל שהמערכת תופעל מדפדפן ולא
מיישומון ייעודי בנייד ובטאבלט?

מענה התאגיד
מדובר בדרישה שאינה חלק מתנאי
הסף אלא חלק ממרכיבי האיכות.

 .1מודול –כללי,
מס"ד
לדרישה 3

 .2מודול –
תוכנית אב,
מס"ד
לדרישה 2

 .3מודול –
החלטות,
מס"ד
לדרישה 2

 .4מודול –
החלטות,
מס"ד
לדרישה 3
 .5מודול –
פעולות,
מס"ד
לדרישה 7
 .6מודול –
מעקב ,מס"ד
לדרישה 11

המערכת תפיק את תכנית האב לקובצי
האם מסמכי וורד ו PDF-עונים על
וורד או  PDFלא מוגנים.
הצורך?
התאגיד שומר לעצמו את הזכות להעניק
נקודות איכות מירביים עבור פתרון
עשיר בתבניות קליטה וייצוא של
נתונים.
כמו כן ,פתרון בעל מסכים לטיפול
בבניה וניהול תכנית אב יהווה יתרון
בשיקולי האיכות.
המנגנון בפתרון שלנו הוא אחר .בוורד :תנאי סף מופיעים בפרק תנאי סף (פרק
קליטה אוטומטית של קובץ פרוטוקול  .)3הדרישה מהווה יתרון בשיקולי
איכות.
והוצאת החלטות ממנו .באקסל -
מיפוי חד פעמי וטעינה .האם מקובל ?

המערכת מספקת תבניות .לא ברור
הצורך בקשר בינן ובין אקסל
ואאוטלוק

זו דרישתו של התאגיד ,ההערה אינה
מתקבלת.

לא קיימת הצגה גרפית של מסלול
הטיפול .האם דרישת סף?

תנאי סף מופיעים בפרק תנאי סף (פרק
 .)3היכולת להצגה גרפית של מסלול
תהווה יתרון בשיקולי איכות.

לא קיים .האם דרישת סף.

תנאי סף מופיעים בפרק תנאי סף (פרק
 .)3הדרישה מהווה יתרון בשיקולי
איכות.
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 .7מודול –
דוחות ,מס"ד
לדרישה 5

 .8מודול –
ממשקים,
מס"ד

האם מתאים כי הדוחות יוצגו בדפדפן
במכשירים ניידים?

תנאי סף מופיעים בפרק תנאי סף
(פרק  .)3הדרישה מהווה יתרון
בשיקולי איכות.

ממשקים לפי הצורך  -בתמחור נוסף
לפי סוג המערכת

לא יהיה תמחור נוסף לממשקים
המוזכרים במפרט הטכני לרבות
הדרישות במודול "ממשקים" סעיפים
.1-6

לדרישה 2
באיזה נתונים מדובר לייבא  /ולייצא
 .9מס"ד
לדרישה – 4

עמוד 21
.10
סעיף 22

עמוד 14
.11
סעיף 2

מתוך הצהרה והתחייבות המציע למכרז
פומבי מס' : 04/18
"אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ,כי תתכן
אפשרות כי פעילות תאגיד המים והביוב מי
שבע  ,תורחב בעתיד ויתכן ותכלול
רשויות מקומיות נוספות ,בדרך של מיזוג של
החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך
של צירוף רשויות מקומיות
נוספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת
בת ו/או בדרך כלשהי אחרת .התאגיד יהיה
רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול
דעתו המלא והמוחלט ,לדרוש ממני לבצע את
העבודות נשוא מסמכי ההליך גם בשטחי
הפעילות שיתווספו לתאגיד,
כאמור לעיל ,וזאת ללא תשלום נוסף,
בתמורה למחירים שהוצעו על ידי בהליך זה,
ובהתאם למסמכי ההליך ,בשינויים
המחויבים .אני מצהיר ,כי האמור לעיל נלקח
על ידי בחשבון בעת הגשת המחירים
המוצעים ,בתמורה לעבודות נשוא
ההליך".
שאלה :מבקשים לשנות את הסעיף ל :
רישיון המערכת הינו לשימוש הלקוח –
תאגיד המים והביוב מי שבע בלבד ולא יכול
לשמש צד ג' כלשהו ו/או חברות בנות ו/או
חברות אחרות.
בעמוד  , 14סעיף " 12התמורה בעד
השירותים" מופיע הנוסח הבא:
"התמורה לנותן השירות בעד אספקת
השירותים תחושב בהתאם למחיר החודשי
למערכות המידע למעקב החלטות ולניהול
משימות (כולל כל העליות לתפעול המערכת)
ומחיר לשעת עבודה כפי שנקבע על ידי המציע

מדובר בכל נושא שיש לו מזהה מרחבי
(כתובת ,קואורדינטות וכד')

ההערה אינה ברורה ואינה קשורה
לסעיף המבוקש להחליפו ,ולכן ההערה
אינה מתקבלת.
עם זאת יובהר ,כי בכל הנוגע לצדדי ג',
הרי שאלו יוכלו לתת היזון חוזר על
משימות התאגיד בלבד ,ללא זכות
שימוש במערכת כאמור.

עלות המערכת כוללת את שעות
ההדרכה בשלב ההקמה וההטעמה .ר'
לעניין זה סעיף ב' בעמ'  62למסמכי
המכרז (מפרט טכני פרק ג' – הדרכה
והטמעה).
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בהצעתו מכפלת שעות העבודה שבוצעו על ידו
בפועל לאחר קבלת אישור התאגיד מראש
ובכתב ,הכלל בכפוף למסמכי
ההליך על כל חלקיו ונספחיו "
בעמוד " 80הצעת המשתתף למכרז" קיימת
התייחסות לתמחור חודשי ושעת הדרכה אך
אין התייחסות לתמחור שעות עבודה שבוצעו
בפועל  ,שעות עבור
פגישות/אפיון/התאמה/יישום שיבוצעו בפועל
ע"י מנהל הפרויקט/מיישם של המציע .האם
העלות החודשית צריכה לכלול שעות עבודה
שיבוצעו בפועל ?

בכבוד רב,
דפנה עטיה
א.רכש ,התקשרויות ומכרזים

חתימה וחותמת המציע____________:

