
 11מתוך  1עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

 6/7/2021תאריך:

 

 לכבוד

 המכרז משתתפי

  באתר המועצה ובאמצעות דוא"ל

 
 שלום רב,

להספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול אולמות  2/2021מכרז מסגרת פומבי מס' הנדון: 
תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם ו/או למערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות, תרבות, 

 פנאי, נוער וספורט  
 , דחיית מועדי המכרז(לרבות שינוי בתנאי הסף)מענה לשאלות הבהרה  –  1 מס' הודעת המועצה

 

 

 תשובות לשאלות הבהרה: .1

 1קובץ שאלות 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

1.  
להזמנה  2.3סעיף 

 להציע הצעות 

נבקש להבהיר כי אין ולא יהיה באמור בסעיף זה כדי 

לחייב את הספק לספק למועצה ייעוץ משפטי ו/או 

שירותים משפטיים וכי האחריות בעניין זה, כדוגמת 

שמקורם האחריות על שימוש ו/או אספקת תכנים 

במועצה המפרים זכויות קניין רוחני תחול על המועצה 

 . בלבד

 ההבהרה מקובלת.



 11מתוך  2עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

2.  
להזמנה  3.5סעיף 

 להציע הצעות

נבקשכם לאשר כי תנועות נוער אשר פועלות בשיתוף 

פעולה עם רשויות מקומיות ואזוריות ועושות שימוש 

במערכות כאמור תיחשבנה כגוף לצורך עמידה בתנאי 

 .  3.5.2 -ו 3.5.1המכרז לרבות עמידה בתנאי סעיפים 

בהתאם, נבקשכם להוסיף לתנאי הסף ולכל מקום 

 במכרז ״לרבות תנועות נוער״

מקובל ביחס למערכת ) מקובל חלקית

 . (הול מרכזי חוגים ופעילויות בלבדני

 

 :ישונה כדלקמן 3.5סעיף 

הוא בעל נסיון מוכח מי ש 3.5"

מערכות זכות שימוש בת ספקבה

 לניהול אולמות תרבותמידע 

ו/או ולמכירת כרטיסים לסוגיהם 

לניהול מרכזי  ת מידעומערכב

חוגים ופעילויות תרבות, פנאי, 

ברשות מקומית,  נוער וספורט

עפ"י מכרז  דוגמת הנדרש למועצה

 כדלקמן:זה, 

כל אחד מסוגי המערכות  3.5.1

לפחות המוצעות משמשת 

 ( רשויות מקומיות3) שלוש

או גופי סמך שלהן )חברה 

עירונית/עמותה עירונית 

, עמותה מעין עירונית וכיו"ב

לגבי מערכות מידע לניהול 

פעילויות ומרכזי חוגים 

 –תרבות, פנאי נוער וספורט 

וזאת  ,(תנועות נוערלרבות 

, 2018במהלך השנים ברצף 

2019 ,2020.  

מהרשויות, כאמור אחת  3.5.2

 50,000היא בת  ,3.5.1בסעיף 

לגבי ו) תושבים לפחות

מערכות מידע לניהול מרכזי 

חוגים ופעילויות תרבות, 

לרבות  –פנאי נוער וספורט 

 5,000הכוללות  תנועות נוער

 ".(לפחות משתתפים



 11מתוך  3עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

3.  
להזמנה  4סעיף 

 להציע הצעות

נבקשכם לאשר כי תנועות נוער אשר פועלות בשיתוף 

פעולה עם רשויות מקומיות ואזוריות ועושות שימוש 

במערכות כנדרש במסמכי המכרז תיחשבנה כגוף 

לצורך עמידה בתנאי המכרז לרבות עמידה בתנאי 

 זה. 4סעיף 

להוסיף לתנאי הסף ולכל מקום  בהתאם, נבקשכם

 במכרז ״לרבות תנועות נוער״

 .2ראו תשובתנו לשאלה 

4.  
להזמנה  6סעיף 

 להציע הצעות

נבקש כי חילוט הערבות ייעשה לאחר מתן הודעה 

מראש ובכתב בה תינתן לספק הזדמנות לתקן את 

 הטעון תיקון.

 הבקשה לא מקובלת.

5.  
להזמנה  7.7סעיף 

 להציע הצעות

להבהיר כי ככל שתידרשנה עבודות מעבר נבקש 

לתכולה המפורטת במסמכי המכרז הדבר יהיה 

 בתמחור נוסף.

 יהיה על פי תמחור העבודות שיוזמנו

 מפורט בכתב הצעת המחיר ובמפרט.ה

6.  

 11.5.1סעיף 

להזמנה להציע 

 הצעות

נבקש להבהיר כי מבלי לגרוע מעלות נוספת שתשלם 

תבנית ו/או פיתוח  המועצה בגין כל רישיון, מודול,

נוספים שיוזמנו ע"י המועצה עבור הפרויקט במסגרת 

שו"שים )מעבר לתכולת הפרויקט המקורית( ו/או 

בכלל, תשלם המועצה, בנוסף על עלות הרישיון, 

המודול, התבנית ו/או הפיתוח הנוסף תוספת תחזוקה 

מערך כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף 

בלתי נפרד משירותי התחזוקה  והתוספת תהווה חלק

 השנתית.

 לא מקובלת. הבקשה

7.  

 11.5.2סעיף 

להזמנה להציע 

 הצעות

הנחיות דין חדשות שיחולו על  נבקשכם לאשר כי

ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות מעבר 

למפורט במסמכי המכרז אשר תדרושנה עלויות 

 נוספות תתומחרנה בהתאם.

 הבקשה לא מקובלת.

8.  

 11.5.3סעיף 

להזמנה להציע 

 הצעות

נבקש להבהיר כי מבלי לגרוע מעלות נוספת שתשלם 

המועצה בגין כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח 

נוספים שיוזמנו ע"י המועצה עבור הפרויקט במסגרת 

שו"שים )מעבר לתכולת הפרויקט המקורית( ו/או 

בכלל, תשלם המועצה, בנוסף על עלות הרישיון, 

ו/או הפיתוח הנוסף תוספת תחזוקה המודול, התבנית 

מערך כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף 

והתוספת תהווה חלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה 

 השנתית.

 הבקשה לא מקובלת.



 11מתוך  4עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

9.  

 11.5.4סעיף 

להזמנה להציע 

 הצעות

כנהוג בפרויקטי תוכנה, נבקש להחריג מסעיף זה 

מוצרים גנריים של הספק, ידע ומיומנויות של הספק 

שפותחו על ידי הספק שלא מסגרת השירותים עבור 

המזמין או שאינם ייחודיים עבור המזמין, לרבות 

מתודולוגיות  know howשיטות עבודה, ידע מקצועי, 

ן שימוש אשר יהיה ורעיונות, בגינם יינתן למזמין רישיו

רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, ובלתי ניתן 

( וללא Stand Aloneלהעברה, העומד בזכות עצמו )

זכות להענקת רישיונות משנה לשימוש המזמין בלבד 

ובכפוף לתנאי הרישיון של מוצרי צד ג' אשר ייכללו 

בתוצרים ככל שיכללו, לרבות תמונות ו/או רכיבים 

ע"י הספק ממאגרי תמונות שונים,  גרפיים שנרכשו

בגינם יקבל המזמין זכויות שימוש בהתאם לרישיונות 

השימוש שנרכשו ע"י הספק, ובלבד שהמזמין יפעל 

עפ"י תנאי רישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק 

מספק/י התמונות, לרבות יפעל להצגת התמונות / 

, AS IS -הרכיבים הגרפיים באופן שנמסרו למזמין 

נאי הרישיון של מאגרי התמונות כגון שכן ת

shutterstock  וכו' אינם מאפשרים רכישת רישיונות

שימוש של תמונות ורכיבים גרפיים ע"ש המזמין 

 והרישיון הנרכש הוא רישיון שאינו ניתן להעברה.

בכל המועצה זכויות הסעיף מתייחס ל

הנתונים, תוצרי ו/או תפוקות 

לרבות השרותים בכל צורות אחסונם, 

כל הקבצים ו/או המסמכים שינהל, 

שיצור ו/או יפיק הספק עבור המועצה 

 .)להלן" תוצרי השרות"(

האמור לא יחול על תמונות / רכיבים 

גרפיים שחלים עליהם זכויות יוצרים 

והרשיון לשימוש בהם ניתן לספק 

  בלבד ואינו בר העברה.



 11מתוך  5עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

10.  

 11.5.6סעיף 

להזמנה להציע 

 הצעות

כנהוג בפרויקטי תוכנה, נבקש להחריג מסעיף זה 

מוצרים גנריים של הספק, ידע ומיומנויות של הספק 

שפותחו על ידי הספק שלא מסגרת השירותים עבור 

המזמין או שאינם ייחודיים עבור המזמין, לרבות 

מתודולוגיות  know howשיטות עבודה, ידע מקצועי, 

ן שימוש אשר יהיה ורעיונות, בגינם יינתן למזמין רישיו

רישיון קבוע, לא בלעדי, בלתי הדיר, ובלתי ניתן 

( וללא Stand Aloneלהעברה, העומד בזכות עצמו )

זכות להענקת רישיונות משנה לשימוש המזמין בלבד 

ובכפוף לתנאי הרישיון של מוצרי צד ג' אשר ייכללו 

בתוצרים ככל שיכללו, לרבות תמונות ו/או רכיבים 

ע"י הספק ממאגרי תמונות שונים,  גרפיים שנרכשו

בגינם יקבל המזמין זכויות שימוש בהתאם לרישיונות 

השימוש שנרכשו ע"י הספק, ובלבד שהמזמין יפעל 

עפ"י תנאי רישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק 

מספק/י התמונות, לרבות יפעל להצגת התמונות / 

, AS IS -הרכיבים הגרפיים באופן שנמסרו למזמין 

נאי הרישיון של מאגרי התמונות כגון שכן ת

shutterstock  וכו' אינם מאפשרים רכישת רישיונות

שימוש של תמונות ורכיבים גרפיים ע"ש המזמין 

 והרישיון הנרכש הוא רישיון שאינו ניתן להעברה.

 הבקשה לא מקובלת.

הסעיף מתייחס למידע שהוא בבעלות 

 המועצה לפי כל דין.

 

11.  

 11.5.7סעיף 

להציע להזמנה 

 הצעות

נבקש להוסיף ובלבד שהאמור הנו בגדר התכולה 

 המפורטת במסמכי המכרז ואינו מהווה הרחבת תכולה

 הבקשה לא מקובלת.

12.  
להצהרת  2סעיף 

 המציע מסמך ג' 

נבקש כי ככל שההצעה תוגש יחד עם קבלן משנה ניתן 

יהיה לייחס את ניסיונו של קבלן המשנה לצורך 

 .העמידה בתנאי הסף

 הבקשה מקובלת.



 11מתוך  6עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

13.  
לנספח  5+ 4סעיף 

 12ג'

לעניין זה נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי 

במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע עבודה או שינויים 

במערכת או של כל חלק ממנה אשר נעשו ע"י גורם 

כלשהו שאינו הספק ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני 

ככל  משנה מטעמו שיאושרו ע"י המזמין מראש, וכי

שהמזמין יבחר להתקשר עם ספקים נוספים אחרים 

לאספקת השירותים, האחריות על השירותים תהיה 

של הספק המבצע בלבד. בקשה להבהרה זו מתייחסת 

לכל מקום במכרז בו קיים אזכור להתקשרות המזמין 

 .עם ספקים אחרים

מקובל כי הספק לא יהיה אחראי 

, לביצוע עבודה או שינויים במערכת

ו/או על  י הספקשלא נעשו על יד בדובל

קבלני משנה על ידי ידי מי מטעמו ו/או 

מטעמו, אף אם קבלני המשנה אושרו 

 ע"י המועצה.

 12לנספח ג' 7סעיף   .14
הסעיף אינו ברור שכן כל מידע שיאוחסן אצל הספק 

 הנו מידע של המועצה

הסעיף מתכוון לחובת הספק להעברת 

 למועצה. מידע המאוחסן אצלו

15.  
למסמך ד'  1.2סעיף 

 הסכם ההתקשרות

 הבקשה מקובלת. נבקש להוסיף לסעיף זה את הצעת הספק

16.  
למסמך ד'  5.3סעיף 

 הסכם ההתקשרות

נבקש להבהיר כי התמורה הנקובה בהצעת הספק 

כוללת אך ורק את התכולה המפורטת במסמכי המכרז 

 כאשר כל תכולה מעבר תתומחר בנפרד.

 לעיל. 5ראה תשובתנו לשאלה 

17.  
למסמך ד'  5.4סעיף 

 הסכם ההתקשרות

נבקש כי קיזוז ייעשה על בסיס סכומים קצובים בלבד 

 ומהסכם זה בלבד

 הבקשה לא מקובלת.

18.  
למסמך ד'  5.6סעיף 

 הסכם ההתקשרות

נבקש כי אישור החשבון או אי אישורו ייעשה בתוך עד 

ימים מיום קבלת החשבונית. נבקש כמו כן לשנות  7

 .30לתנאי שוטף + את תנאי התשלום 

 הבקשה לא מקובלת



 11מתוך  7עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

19.  
למסמך ד'  7סעיף 

 הסכם ההתקשרות

על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד 

הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על 

הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את תקרת 

אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג 

סיבה שהיא יחויב הספק לשאת זה, כאשר אם מכל 

באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה 

עפ"י דין, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך 

שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה 

להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה 

כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו 

חודשים שקדמו  12כם זה במשך ח הסובפועל מכ

למועד היווצרות עילת התביעה. מבלי לגרוע מהאמור 

ועל אף האמור בכל דין, נותן השירותים לא יהיה 

אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין ו/או 

לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח 

מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק 

ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או לתקלות במוצרי  תוצאתי

עליהם יהא אחראי היצרן לפי תנאי הרישוי.  -צד ג'

כמו כן, שיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט שלא עוכב 

ביצועו מבלי שייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה 

עם התובע, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב. מבלי 

מין יהא לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל נבקש כי המז

האחראי הבלעדי בכל הנוגע לחומרים שונים ובין 

היתר, לתכנים, ולתמונות שישולבו באתר ו/או 

במערכת ואשר יסופקו ו/או יוכנסו ע"י ו/או אשר 

 מקורם במזמין ו/או במי מטעמו.

 הבקשה לא מקובלת.

20.  
למסמך ד'  9סעיף 

 הסכם ההתקשרות

 90נבקש כי ביטול ההסכם יבוצע בהודעה מראש בת 

 . ימים

 הבקשה מקובלת.

21.  
למסמך ד'  11סעיף 

 הסכם ההתקשרות

נבקש כי קיזוז ייעשה על בסיס סכומים קצובים בלבד 

 .ומהסכם זה בלבד

 הבקשה לא מקובלת.

22.  
למסמך ד'  12סעיף 

 הסכם ההתקשרות

נבקש כי הסבה לחברה קשורה לספק בהתאם לדין 

 תהיה הסבה מותרת.

 הבקשה לא מקובלת.

 ישאר כלשונו.נוסח הסעיף 



 11מתוך  8עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

23.  
למסמך ד'  14סעיף 

 הסכם ההתקשרות

דומה כי מדובר בקנסות/פיצויים מוסכמים גבוהים 

שלא לצורך, וסעיפי ההסכם יהוו "הרתעה" מספקת 

ומשמעותית ביותר. לאור האמור, נבקש למחוק את 

 הסעיף.

לחילופין, כפי שלהווי ידוע לכם, חלק מתמחור מכרז 

פיצויים קבועים תמחור  –הנו תמחור סיכונים 

מוסכמים במסגרת סעיף זה ייקר את ההצעה רק בשל 

ה"חשיפה" המשמעותית של הספק לקנסות, תוך 

שבסכומים אלה יישא בסופו של דבר המועצה. לפיכך, 

נבקש למחוק את הבקשה לגביית פיצויים קבועים 

מוסכמים מראש או לחילופין, נבקש גרייס של 

נבקש כי בכל שבועיים לפחות, טרם הטלת קנס, ו

מקרה סך העיצומים המוסכמים על פי הסכם זה לא 

מסך התמורה השנתית המגיעה לספק  0.5%יעלו על 

 על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 הבקשה לא מקובלת.

24.  

כתב  3נספח ד'

, סעיף הצעת מחיר

 (10כללי, ס"ק  1

המועצה  משמעות הסעיף היא כי סעיף זה אינו ברור, אנא הבהרתכם

רשאית להזמין מהספק רק חלק 

מהשירותים, לרבות צמצום חלק 

מהשירותים המוזמנים במהלך תקופת 

ההתקשרות, והתמורה תהיה על פי 

 בהצעת המחיר התמורה הנקובה

למרכיבי השירות שהמועצה תבחר 

 להזמין מהספק בפועל.

25.  

כתב  3נספח ד'

 הצעת מחיר

כללי, ס"ק  1סעיף 

11) 

להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לעניין זה נבקש 

במישרין ו/או בעקיפין לגבי ביצוע עבודה או שינויים 

במערכת או של כל חלק ממנה אשר נעשו ע"י גורם 

כלשהו שאינו הספק ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני 

משנה מטעמו שיאושרו ע"י המועצה מראש, וכי ככל 

שהמועצה תבחר להתקשר עם ספקים נוספים אחרים 

ת השירותים, האחריות על השירותים תהיה לאספק

של הספק המבצע בלבד. בקשה להבהרה זו מתייחסת 

לכל מקום במכרז בו קיים אזכור להתקשרות המזמין 

 עם ספקים אחרים.

 לעיל. 13ר' תשובתנו לשאלה 



 11מתוך  9עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

המסמך ומספר  שם #
 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת סעיף

26.  

כתב  3נספח ד'

, סעיף הצעת מחיר

"א. פעולות 

. 1חריגות", סעיף "

שירותים שינויים 

 שו"ש"ושיפורים 

נבקש כי כל החלטה לפיה פיתוח נדרש הוא בתחום 

 המכרז או מחוצה לו תתקבל במשותף ע"י שני הצדדים

 הבקשה לא מקובלת

27.  

כתב  3נספח ד'

 – הצעת מחיר

הבהרה מסומנת 

 62במסגרת בעמוד 

נבקש הבהרה לסיפא של הסעיף לפיו חומרה ו/או ציוד 

תשתיות תקשרות הנדרשים להבטיח עמידת מרכיבי 

השירותים יהיו על חשבון הספק. אנו מניחים כי אין 

הכוונה לכך שהספק יישא בעלויות ציוד מחשב ו/או 

מודמים וכיוצ"ב ולפיכך נבקש לקבל דוגמא למה 

 כוונתכם בסעיף

הכוונה לכל החומרה ו/או ציוד 

או  תשתיות תקשורת שהספק עושה

בהם שימוש לצורך  נדרש לעשות

 זה.הספקת השירותים מושא מכרז 

28.  

כתב  3נספח ד'

, סעיף הצעת מחיר

"ב. שירותים 

דמי  –שוטפים 

שימוש חודשיים 

. 1במערכת", סעיף "

 63עמוד  –כללי" 

נבקש להבהיר כי מבלי לגרוע מעלות נוספת שתשלם 

המועצה בגין כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח 

נוספים שיוזמנו ע"י המועצה עבור הפרויקט במסגרת 

)מעבר לתכולת הפרויקט המקורית( ו/או שו"שים 

בכלל, תשלם המועצה, בנוסף על עלות הרישיון, 

המודול, התבנית ו/או הפיתוח הנוסף תוספת תחזוקה 

מערך כל רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף 

והתוספת תהווה חלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה 

 השנתית.

 הבקשה לא מקובלת.

29.  

כתב  3נספח ד'

, סעיף מחיר הצעת

. הצעת המחיר" 2"

 64עמוד 

באשר לדמי השימוש החודשיים, נבקש להבהיר כי 

מבלי לגרוע מעלות נוספת שתשלם המועצה בגין כל 

רישיון, מודול, תבנית ו/או פיתוח נוספים שיוזמנו ע"י 

המועצה עבור הפרויקט במסגרת שו"שים )מעבר 

לתכולת הפרויקט המקורית( ו/או בכלל, תשלם 

עצה, בנוסף על עלות הרישיון, המודול, התבנית המו

ו/או הפיתוח הנוסף תוספת תחזוקה מערך כל רישיון, 

מודול, תבנית ו/או פיתוח נוסף והתוספת תהווה חלק 

 בלתי נפרד משירותי התחזוקה השנתית.

 הבקשה לא מקובלת.

 

  



 11מתוך  10עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

 2קובץ שאלות 

שם המסמך  
ומספר 

 סעיף

 ת המועצהתשוב פירוט השאלה

1.  
סעיף  6עמ' 

3.3 

נבקש להבהיר כי מציע אשר הינו בעל זכויות חוזיות של 

 המערכות שפיתח והתקין צד ג' יכול לעמוד בסעיף זה.

ככל ותיעתרו לבקשתנו יש להסיר ו/או לעדכן את נספח ג' 

9. 

 הבקשה לא מקובלת.

, חל גם 9מובהר כי האמור בנספח ג/

על ניסיונו של קבלן משנה מטעם 

 המציע

2.  
 35עמוד 

טבלת 

איכות  

 1סעיף 

נבקש לעדכן כי לצורך קבלת ניקוד איכות מלא לסעיף זה 

ו/או קודם  2016נבקש לעדכן כי ניסיון המציע יחל משנת 

 לה.

הבקשה לא מקובלת. הדרישה היא 

לניסיון העולה על הנדרש בתנאי 

 הסף.

3.  
נבקש להבהיר מי הגורם הרלוונטי במועצה אשר מולו  כללי

 מנהל הפרויקט מטעם המציע.יעבוד 

העבודה של מנהל הפרויקט תהיה 

מול נציג מכל אחת מהמחלקות 

 שתשתמשנה במערכות. 

4.  
ימים  10נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות ל כללי

 ממועד קבלת תשובות ההבהרה.

 הבקשה מקובלת 

מועד עדכני להגשת הצעות יפורסם 

 באתר המועצה.

5.  
 64עמוד 

 הצעת מחיר

לאחר בדיקה ראשונית נמצא כי הסכומים בטבלה אינם 

סבירים לאור השירותים הנדרשים  נבקש לעדכן את 

 המחירים המקסימאליים כדלקמן: 

 ₪  8,000–. הסבת נתונים מהמערכת הקיימת 1

. דמי שימוש חודשיים וכלל מרכיבי המערכת כנדרש ללא 2

 ₪ 8,000 –הגבלת גופים, פעילויות ומשתמשים 

ביחס אך ורק  מקובלתהבקשה 

הצעת מחיר , 2.3לטבלה בסעיף 

למערכת מידע לניהול מרכזי חוגים 

ופעילויות תרבות, פנאי, נוער 

 , וספורט

 

 3קובץ שאלות 

 תשובת המועצה פירוט ההבהרה המתבקשת 

כעוסק מורשה, מתוקף החובה  2010חברתנו החלה את פעילותה בשנת  כללי

העוסק מורשה הפך  2017בסיס מחזור, ב בחוק לעבור לחברה בע"מ על 

"..תומך במשתמשים בהן וזאת לפחות  3.3בהתייחס לסעיף  לחברה בע"מ.

עוסק מורשה לחברה בע"מ וכל  -נבקש לאפשר למי שהפך מ, "2015משנת 

ניסיונו, לקוחותיו היו של העוסק מורשה כפי שהם היום של החברה 

 בע"מ, לעמוד בתנאי הסף הנדרשים.

ונה על שני הצרכים המרכזיים במערכת הוליסטית אחת חברתנו ע

המאפשרת ניהול ושיווק מלא לאירועים, חוגים, צהרונים, קורסים, חנות 

ארגונים,  140מקוונת קאנטרי קלאבים וחדרי כושר. ומסייעת למעל 

 מוסדות, רשויות מקומיות וחברות עירוניות.

 החברהש הבקשה מקובלת ובלבד

על היותה תוכיח למועצה  המציעה

לעוסק המורשה  במהותה זהה

במעבר לחברה  שארע כלו שהיתה

הרכב  שאותו הואבע"מ הוא 

 המסגרת את שינה אנושי

, העסק פעילות של המשפטית

 לחברה הפך מורשה ומעוסק

 .מ"בע

 



 11מתוך  11עמוד 

  
 חתימה וחותמת המציע:________________

 
 

 עדכון מועדי המכרז:

 00:12בשעה  22/7/2021 ה'ביום יהיה ו יידחה המועד האחרון להגשת הצעות

 

 

נא לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי 

  החתימה מטעמו.

  נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.

 

 מועצה אזורית

 מטה יהודה 

 


