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 לקבלת הצעות להקמה,   9/2022מסמך הבהרות למכרז מס' הנדון: 
 תפעול ותחזוקת אתר אינטרנט עיריית כפר יונה

 

 פוטנציאליים במכרזבהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים 
 וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה. שבכותרת

חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים.  האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות העירייה הן אלו 

 שתחייבנה.

 על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

 

 תשובה  שאלה  סעיף עמוד מס'

נבקשכם לאשר את רכישת המכרז באשראי והגשת ההצעות ע"ג מסמכים  7.7.2 12  .1
 שישלחו למציע באמצעות המייל. 

. נדחית הבקשה
 שינוי אין

 המכרז במסמכי

 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד שכן אין בידיעתו מידע על כלל  4טופס  22  .2
 בעלי הזיקה. 

. נדחית הבקשה
 שינוי אין

 המכרז במסמכי

הבקשה נדחית.  מבוקש כי המילה "לפחות" תמחק.   ג' 31  .3
מינימום הנדרש 

 שנים. 3הוא 

 מבוקש כי: 5 31  .4

 המילה "לצמצם" תמחק ובמקומה ייכתב "לשנות לרעה".  .א

 יום, כמקובל.  30תקופת ההודעה תעמוד על  .ב

הבקשה  .א

 מתקבלת

הבקשה  .ב

 מתקבלת

הבקשה נדחית.  )שבעה( ימים" תמחקנה.7"מבוקש כי המילים  6 31  .5
אין שינוי 

 במסמכי המכרז

הבקשה  מבוקש כי המילים "דין ו/או" תמחקנה. 7 31  .6
 מתקבלת

מבוקש כי בסיפא ייכתב אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות  9 31  .7
 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".

הבקשה 
 מתקבלת

 מבוקש כי: 14 32  .8

 תמחק ובמקומה ייכתב "תוך זמן סביר". המילה "מיד" .א

השיפוי כאמור בסעיף זה כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו  .ב
 הקובע את אחריות הזוכה לנזק".

הבקשה  .א

 מתקבלת

הבקשה  .ב

 מתקבלת

מבוקש כי המילים "את כל הביטוחים הנדרשים.... כמפורט לעיל"  15 32  .9
והיקף סעיפי ביטוח הולמים ביחס לסוג תמחקנה ובמקומן ייכתב "

 ".פעילותם

הבקשה 
מתקבלת 
 כדלקמן:



 
 

 
 חתימה+חותמת:_______________   2

 תשובה  שאלה  סעיף עמוד מס'

"פוליסות ביטוח 
הולמות ביחס 

לסוג והיקף 
 פעילותם". 

מבקש  33  .10
 האישור

המילים " ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם" מבוקש כי 
 תמחקנה.

הבקשה נדחית. 
אין שינוי 

 במסמכי המכרז

 :מבוקש כי צד ג' 33  .11

 ימחק.  304קוד  .א

הבקשה 
 מתקבלת

אחריות  35-34  .12
 מקצועית

הבקשה  ימחק.   304קוד  מבוקש כי
 מתקבלת

ביטול/ שינוי  36  .13
 הפוליסה

הבקשה  יום, כמקובל. 30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 
 מתקבלת

ע"י הספק הזוכה בלבד ובשלב  נבקש כי שאלון איתור ניגוד עניינים יחתם 13טופס  40  .14
 הגשת ההצעות ייחתם ע"י המציע כחלק מהגשת מסמכי המכרז. 

 

הבקשה נדחית. 
 שינוי אין

 המכרז במסמכי

נבקש להוסיף סעיף להצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן. המכרז  9.2 53  .15
שנים, והשחיקה שעלולה להיווצר  5מסדיר תקופת התקשרות של עד 

 במחירי המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה ממשית בספק לאורך זמן. 

. נדחית הבקשה
 שינוי אין

 המכרז במסמכי

ולעניין  שבדין" תמחקנה ובמקומן ייכתב "מבוקש כי המילים "וכל עוד....  15.7 56  .16
שנים לאחר תום  3ביטוח ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

 תקופת מתן השירותים.

הבקשה 
 מתקבלת

 "מבוקש כי המילים "וזאת ללא... מעירייה" תמחקנה ובמקומן ייכתב "  15.8 56  .17
המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא -על אף האמור, מוסכם כי אי

 העירייהעד דרישת וימים ממ 14תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 ".בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור

הבקשה 
מתקבלת חלקית 

ע"י הוספת 
המשפט המבוקש 
אך ללא המחיקה 

 המבוקשת.

הבקשה נדחית.   פוליסות הביטוח ו/או". המילים "והמצאתמבוקש כי  15.9 56  .18
אין שינוי 

 במסמכי המכרז

הבקשה  מבוקש כי לאחר המילה "אחראי" ייכתב "על פי דין". 15.11 56  .19
 מתקבלת

מבוקש כי המילים "באופן מלא ובלעדי" תמחקנה. ובמקומן ייכתב "על  15.13 57  .20
 פי דין".

הבקשה נדחית. 
אין שינוי 

 במסמכי המכרז

ביטול/ שינוי  57  .21
 הפוליסה

המצאת אישור -על אף האמור, מוסכם כי אייכתב "מבוקש כי בסיפא י
ימים  14עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 ".בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור העירייהעד דרישת וממ

הבקשה 
 מתקבלת

ללא קשר להיקף הנזק אינו  ₪ 10,000סכום שרירותי של פיצוי בסך  20.2 60  .22
סביר. לפיכך נבקש כי העירייה תקבע סכום פיצוי הולם בהתאם לנזקים 

 שייגרמו לרשות. 

. נדחית הבקשה
 שינוי אין

 המכרז במסמכי
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 תשובה  שאלה  סעיף עמוד מס'

חברתנו עובדת עם שירותי ענן מהמאובטחים ביותר אשר נמצאים ב  2.2.2 62  .23
GOOGLE  נמצא באירופה( תחת ניהול של(WP Engine. 

 כמן כן עומדים בכל התקנים המתבקשים גם למכרז זה והרבה מעבר.

 נבקש אישורכם לעבודה בתצורה כזו.

הבקשה 
 מתקבלת

  נגיש אתר קוד מספקת אשר האתר לניהול מערכת למציע כי לחדד נבקש 6 טופס 26  .24
 AA  של ברמה 5568 תקן בדרישות בהתאם

 הבקשה
 מתקבלת

 :  הבאה הדרישה את לבטל נבקש 9טופס  31  .25

 להמשיך השירותים נותן מתחייב, מקצועית אחריות ביטוח בעניין
 תקופת מתום שנים 3 לפחות מקצועית לאחריות בפוליסה ולהחזיק

 דין י"עפ אחריות השירותים נותן על חלה עוד וכל המזמין עם ההתקשרות

 הבקשה נדחית
 פוליסתש היות

 אחריות
 הינה מקצועית

 הנערכת פוליסה
 הגשת" בסיס על

 "תביעה

 מותנה במערכת השימוש הספק הסרת למען: לסעיף כללית הסתייגות 21 60  .26
 לא האתר קוד הפרדות של במקרה וכי ותחזוקה אירוח רישוי בתשלום

 האתר תכני עם דיגיטאלית מדיה יספק השירות נותן. ללקוח יימסר
 .הרשות י"ע שיבחר אחר לספק במעבר ויסייע

הבקשה 
 מתקבלת

 לקבלת בכפוף' ג צד למערכת ממשק לחיבור בקשה כל כי להוסיף נבקש 2.2.3 62  .27
 נוסף ותמחור התכנות בדיקת, טכני ואפיון API  מסמכי

הבקשה 
 מתקבלת

הבקשה  זה סעיף לבטל נבקש 3.1.5.4 66  .28
 מתקבלת

 ובאחריותו, לדאוג הספק על כי מובהר:  " הבא לנוסח לשנות נבקש 3.2.3 67  .29
 שורות כתיבת למועד ונכון דין כל בהוראת יעמוד האתר קוד כי, המלאה

 תוכן) השירות הנותן י"ע יונגש לא האתר תוכן הספק הסרת למען " אלה
 (בלבד הרשות באחריות האתר

הבקשה 
מתקבלת 

חלקית, למעט 
המשפט "למען 
 הסרת ספק..."

 תוכן כל בודק אינו הספק כי להבהיר נבקש: לסעיף יתלכל הסתייגות 3.2.4 67  .30
 מבחינת ייבדק לא לדוגמה word קובץ. לא או חוק פ"ע נגיש  הוא האם

 את יעדכן השרות נותן סרוק קובץ יתקבלש במידה, זאת  עם. נגישות
 .טקסטואלית חלופה ללא תמונה קבלת לחילופין או ,הלקוח

הבקשה 
מתקבלת, אך יש 

להבהיר כי 
נגישות מלל 

חופשי באתר 
היא באחריות 

 הספק 

 
 

 

 


