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  -לאספקת שירותי אחזקת מערך המחשוב במועצה המקומית מצפה רמון 9/2019מכרז   הנדון:
 תשובות לשאלות הבהרה

 תשובה שאלת הבהרה פרוט  סעיף במכרז מס'
תנאי  -1סעיף  1

 סף
השנים  3-המציע אחראי ב

( על המחשוב 2016-2018האחרונות )
 רשויות מקומיות שונות . 5-ב

האם ניתן להרחיב את תנאי 
הסף באופן שתינתן חלופה 

לפיה: "לחלופין המציע אחראי 
-2016השנים האחרונות ) 3-ב

חברות  5-( על המחשוב ב2018
 1000שונות המונות מעל 

 משתמשים"

 חלופה מאושר. תינתן
פן שיכול להשתתף אוב

אשר  במכרז גם מציע
היה אחראי על המחשוב 

חברות שונות  5-ב
 1000המונות מעל 

 .משתמשים
למציע טכנאי מחשוב זמין עם  ז' 1 2

שנים, במרחק  3ניסיון של לפחות 
 ק"מ מהמועצה. 30של עד 

אין ישוב שעונה על הקריטריון 
 ק"מ. 30הזה בטווח של 

 מבקשים לבטל הגבלה

 100-יורחב להמרחק 
 ק"מ.

ה'  5סעיף  3
 חוזה ל

הציוד נשוא חוזה זה, ובכלל זה 
זכויות הקנין הרוחני ובדבר עמידת 

 הציוד על כל רכיביו בתקן
ישראלי(ובהיעדר תקן ישראלי 

תקן אמריקאי ו/או  –רשמי 
 אירופי), וימציא למנהל את כל

האישורים מיד עם דרישתו, וכי 
מרגע אספקת הציוד מעביר הוא 

 למועצה את מלוא זכויות

אין ציוד מבקשים להסיר את 
 הסעיף

 הסעיף יימחק

אנחנו עובדים עם מערכת  טופס הצהרת שעות - נספח ב' 4
דיווח שעות שלנו שמבנה הדוח 

שלה שונה וכולל את כל 
הפרטים הנדרשים מבקשים 

 לאשר פורמט אחר

ניתן לעשות שימוש 
בפורט אחר ובלבד 

שיופיעו בו כלל 
ם המופיעים הפרמטרי

 בטופס הצהרת השעות.
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  נספח ביטוח  5

כמפעיל יחד עם אחרים ואחראי 
 לפעילות אתגרית ופארק

. -בגבול האחריות לתובע של  מים
לאירוע ולתקופה ( ₪  1.000.000

 .)חודשים 12

לא שייך למכרז הזה מבקשים 
 לשנות את הנוסח

יצורף נספח ביטוח 
 מתוקן.

 4 סעיפים -חוזה 6
 ב', ג' , ד'

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, 
המועצה רשאית להחליט על ביצוע 

 חלק מן ההזמנה בלבד
ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן 

ההזמנה למועד מאוחר יותר ו/או 
 להגדיל את היקף

ההזמנות שיידרש הספק לבצע מכוח 
המכרז ו/או להקטינן, בהתאם 

 ול דעתה הבלעדי שללשיק
המועצה ולצרכיה, ו/או בהתחשב 
 .בתקציב שיעמוד לרשות המועצה

מבקשים לבטל אפשרות של 
ביצוע חלקי מההזמנה , לא ניתן  

בתנאי המכרז הנוכחיים של 
 העסקת עובד במשרה  

 סעיף זה לא ישונה.



 

  

    
  

 

 5 סעיף  -חוזה 7
 ה

הספק מצהיר כי בידיו כל הרישיונות 
לאספקתו וההיתרים הדרושים 

 והתקנתו של הציוד נשוא
חוזה זה, ובכלל זה זכויות הקנין 

הרוחני ובדבר עמידת הציוד על כל 
 רכיביו בתקן

ישראלי(ובהיעדר תקן ישראלי רשמי 
 )תקן אמריקאי ו/או אירופי –

מבקשים להסיר אין ציוד במכרז 
 והסעיף לא שייך

 סעיף זה יימחק


