05.04.2017
ט' בניסן התשע"ז

לכבוד:
משתתפי המכרז
הנדון :הבהרות למכרז פומבי מספר הס'  – 17/2017לפיתוח ותחזוקת אתר אינטרנט למוזיאון הטבע
עבור אוניברסיטת תל-אביב

.1

בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב ,להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו
במסגרת הליך ההבהרות ,במכרז שבנדון:
נוסח קיים

השאלה

מס"ד עמ'

סעיף

"חברתנו הינה חברה גדולה
המונה עשרות עובדים
והקימה עשרות אתרים
גדולים למגזר הפרטי ולמגזר
המוניציפלי על תשתית
 .sharepointנבקש
אישורכם כי האתר יבנה על
תשתית זו".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.1

1

1.3

"אתר האינטרנט יבוסס על
תשתית "wordpress

.2

2

2

"מועד הגשת הצעות
"23/4/2017

"חברתנו נערכת להגשת מענה
למכרז .עקב חופשת חג הפסח
וסמיכות המועדים נבקש
לפנים משורת הדין דחייה
של שבועיים בהגשת
ההצעות".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.3

4

5.2.3

"במסגרת הצעתו יידרש
המציע להציג לפחות שני
עובדים מטעמו שהינם
מתכנתים בעלי ידע ב-
."PHP

"נבקש כי הסעיף יורחב גם
למתכנתים בעלי ידע ב-
 sharepointו/או ב.NET -

אין שינוי במסמכי המכרז.

מכתב הבהרות למכרז הס' 17/2016
עמוד  1מתוך 9

התשובה

מס"ד עמ'

סעיף

נוסח קיים

השאלה

התשובה

.4

4

6.1

"להוכחת עמידה בתנאים
...יצרף המציע העתק,
כשהוא מאושר כמתאים
למקור."..

"נבקש כי הדרישה לאישור
"מאושר כמתאים למקור "
תוסר שכן תעודות רישום
...מורדות מאתרים
סטטוטוריים ולא ניתן
לאשרם כמתאים למקור".

מקובל

.5

5

6.8

"יש לצרף קורות חיים של
עובד מעובדי המציע".

"נבקש הבהרתכם באם
הכוונה לקורות חיים של
עובד אחד".

לא .הכוונה להגשת קורות
החיים של כל עובדי המציע
שאותם המציע מציג לטובת
בחינת האיכות.

.6

8

10.4

"בעמודת "סה"כ שקלול"
על המציע לחשב את
התוצאה המתקבלת בגין
כל אחד מהשירותים
הנדרשים במכרז זה
(הקמה ופיתוח האתר
ושעת תחזוקה) בהתאם
למשקל כל רכיב בהצעה
המצויין בטבלה .תוצאת
המכפלות שיתקבלו תהווה
את גובה ההצעה
הכספית".

"נבקש אישורכם כי גובה
ההצעה הכספית תתקבל ע"י
התוצאה המתקבלת בגין
הקמה ופיתוח האתר +
המחיר הכולל לשירותי
תחזוקה (קרי ,מחיר השעה
כפול מספר השעות) ,ולא
בגין הקמה ופיתוח האתר +
תעריף שעת התחזוקה
הבודדת".

מקובל.
מובהר בזאת כי בנספח ב'
(טופס ההצעה הכספית)
עבור סעיף מס' – 1
"הקמה ופיתוח אתר",
סך השקלול הינו הכפלת
משקל של  70%במחיר
שיוצע בעמודה B
שבטבלת ההצעה
הכספית ועבור סעיף מס'
" – 2שעת תחזוקת
אתר" ,סך השקלול הינו
הכפלת משקל של 30%
בהערכת כמות שעות
שנתית בסך  540שעות
כפול המחיר שיוצע
בעמודה  Bשבטבלת
ההצעה הכספית שהינו
המחיר המוצע לשעת
עבודה אחת .סך שקלול
ההצעה הכספית הינה
סכימת שורות  1ו.2 -

.7

10

11.3

"את המעטפה הסגורה יש
להפקיד בתיבת המכרזים
"..

"נבקש לקבל זימון למועד
פתיחת המעטפות".

לא מקובל.
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צוות ועדת פתיחת ההצעות
שיוגשו למכרז שימונה ע"י
ועדת המכרזים הינו היחיד
שיורשה לפתוח את תיבת
ההצעות לבדיקת ההצעות
שיוגשו למכרז.

מס"ד עמ'

סעיף

נוסח קיים

השאלה

התשובה

.8

11

13.2

"בשלב השני של בדיקת
איכות ההצעה יזומנו
לריאיון אישי עד 4
מציעים".

"נבקש כי יתר המציעים שלא
זומנו לראיון יקבלו הודעה
שלא עברו את השלב".

מקובל

.9

15

16.5

"זכות העיון נתונה למציע
כאמור יצורף שיק בנקאי..
על סך ."₪ 500

"נבקש כי סכום הציק יופחת
ל  ₪ 50 -מחיר סביר לעלות
דפי צילום".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.10

16

18.2

"האוניברסיטה רשאית
לצמצם  ...והכול בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי".

"שורה רביעית  -נבקש כי
המילה "הבלעדי" ,תוחלף
במילה ":סביר".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.11

19

מס"ד 2
של
מעטפה
מס' 2

.12

21

1.3

.13

32

טבלה

"נבקש אישורכם כי בשורת
תחזוקת האתר ,יוכפל המחיר
לשעה ( )Bבהערכת כמות
"המציע ישלים את המחיר
שעות נדרשת שנתית,
המחיר
ליחידה (עמודה ,)B
והתוצאה תרשם בעמודת
ראה תשובה לשאלה מס' 6
בכמות
ליחידה יוכפל
סה"כ מחיר לשנת תחזוקה .לעיל.
(עמודה  )Aויירשם בעמודת
בנוסף ,כי סה"כ השקלול
הסה"כ".
לאותה השורה יהיה הכפלת
המחיר לשנת תחזוקה כפול
המשקל (.")A

.14

32

טבלה

"נבקש אישורכם כי סה"כ
ההצעה המשוקללת הינה
סכום עמודות  1+2ולא
."A*B

נדרש לחתום על כל אחד
מהעמודים של נספח א'
"מפרט השירות – דרישות "נבקש הבהרתכם האם נדרש (מפרט השירותים) וכן נדרש
לצרף מענה מעבר לחתימת לצרף כל מידע/מענה/אישורים
והבהרות טכניות
נוספות .",מורשי החתימה של המציע אשר נדרשים לטובת בחינת
ומצוותו
דרישות מהמציע
איכות המציע כמפורט בטבלת
על המפרט".
האיכות שבעמוד מס' 12
למסמכי המכרז.
"האתר יעוצב ויפותח
באמצעות ."wordpress

"סה"כ הצעה משוקללת
(.")A*B
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ראה שאלתנו מס' 1
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ראה תשובה לשאלה מס' 1
לעיל.

ראה תשובה לשאלה מס' 6
לעיל.

מס"ד עמ'

סעיף

נוסח קיים

השאלה

.15

34

2

"..ואם המציע הוא חבר
בני אדם – גם בעל השליטה
בו"..

"נבקש כי ההתחייבות
תתייחס למציע בלבד ולא
לחברת האם וכו'..
שורה שניה – המילים ":גם
בעל השליטה ...ועד הסוף
ימחקו ".

.16

35

נספח
ד'

"אישור בדבר ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים".

"נבקש כי נספח זה יוסר
והאוניברסיטה תסתפק
באישור ניהול ספרים תקף".

.17

40

1

"הנני מתחייב לשמור על
סודיות גמורה ומוחלטת
של המידע."..

נבקש לסייג את האמור
בסעיף זה באמצעות הוספת
הפסקה הבאה" :האמור לעיל
לא יחול על מידע אשר ()1
הינו נחלת הכלל או שיהפוך
לנחלת הכלל שלא עקב מעשה
או מחדל של הספק או מי
מטעמו; ( )2מידע שהגיע
לספק מידי צד ג' שלא עקב
הפרת חובת סודיות; ()3
מידע שהיה בידי הספק קודם
למסירתו על ידי המזמינה;
( )4מידע אשר פותח על ידי
הספק באופן עצמאי ללא
שימוש במידע סודי כאמור
בסעיף זה; ( )5מידע כללי
אשר אינו מכיל נתונים ו/או
מידע אשר הועברו על ידי
המזמינה".

.18

44

2.2

"במהלך תקופת ההקמה
מתחייב הספק כי יעלה
לאוויר אתר אינטרנט
מצומצם עד ליום ,1.6.2017
וכי לאחר מכן יעלה אתר
האינטרנט במתכונתו
המלאה ,תוך עמידה בדרישות
מסמכי המכרז והמפרט
הטכני במלואו וזאת עד ולא
יאוחר מיום  4.9.2017וכן
יבצע הרצה לאתר
האינטרנט".

התשובה

אין שינוי במסמכי המכרז.

יש לשים לב לשורה האחרונה
שבנספח ד' למסמכי המכרז:
"תשומת הלב :ניתן להגיש
אישורים מקוריים או את
העתקם כשהוא מאושר
כמתאים למקור ,במקום
תצהיר זה".
עם זאת ,מובהר בזאת כי
המילים "כשהוא מאושר
כמתאים למקור" יושמטו
משורה זו.
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מקובל

"נבקש כי לוחות הזמנים
לוחות הזמנים לביצוע העבודה
האלו יתקיימו ובתנאי
מעודכנים בזאת כך שהמציע
שלספק יוותר מספיק זמן
הזוכה מתחייב לעלות לאוויר
ממועד חתימת האוניברסיטה אתר אינטרנט מצומצם
(מיניסייט) בתוך  20ימי עבודה
על הסכם ההתקשרות
ממועד הוצאת הזמנת הרכש
(כמפורט בסעיף  2.1בעמ'
ע"י האוניברסיטה.
.")43

עמוד  4מתוך 9

נוסח קיים

מס"ד עמ'

סעיף

.19

44

3.1

"..יעניק את השירותים
לשביעות רצונה של
האוניברסיטה "...

.20

45

3.8

"נבקש כי המילים
"לשביעות רצונה של
האוניברסיטה" ימחקו".

.21

45

4.5

"...אשר לא בוצעו בהתאם
להסכם זה ,למסמכי מכרז
או להוראותיו"...

.22

46

4.5

א" .נבקש לעדכן את הספרה
 4.5ל ( 4.6מדובר בטעות
סופר).
"נציג האוניברסיטה יהיה
ב .נבקש כי המילים
הקובע היחיד ואחרון בכל
":קובע
שאלה שתתעורר ביחס
יחיד ואחרון – ימחקו"
לטיס ביצוע השירותים
ויתוסף ":ב מקרה של
ביצועם".
והעבודות ואופן
חילוקי דעות ביחס לטיב
ביצוע השירותים ולאופן
ביצועם יקבע גורם מקצועי
מסוכם על הצדדים".

.23

47

6.2

"....לשביעות רצונה המלא
של האוניברסיטה "..

"נבקש כי המילים ":
לשביעות רצונה המלא של
האוניברסיטה ,ימחקו ,
ויתוסף ":בהתאם למסמכי
המכרז".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.24

47

6.5

" ...ובכפוף לאישור
התשלום על ידי
האוניברסיטה".

"נבקש כי המילים "ובכפוף
לאישור התשלום על ידי
האוניברסיטה -ימחקו".

אין שינוי במסמכי המכרז.
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השאלה

התשובה

"נבקש כי המילים "לשביעות
רצונה של האוניברסיטה"
ימחקו".

אין שינוי במסמכי המכרז.

"נבקש לסייג את התחייבות
הספק "ככול והדבר תלוי
בו".

אין שינוי במסמכי המכרז.

שורה שניה -נבקש כי המילים
אין שינוי במסמכי המכרז.
" או להוראותיו"...,ימחקו.
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א .מס' הסעיף יתוקן.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

נוסח קיים

מס"ד עמ'

סעיף

.25

47

6.9

"...יעוכב ללא חבות "..

.26

50

11.6

"...הספק מתחייב לשפות
"...
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השאלה

התשובה

"נבקש כי יתווסף סעיף
חדש בנוסח הבא:
"איחור בתשלום התמורה
לספק העולה על  45ימים
מהמועד המצוין בסעיף 6.5
לעיל ,יהווה הפרה יסודית של
ההסכם על ידי העירייה אשר,
על אף כל האמור בהסכם זה
תזכה את הספק בביטול
ההסכם או בעיכוב ביצוע
העבודות עד לתשלום מלוא
התמורה המגיעה לספק וזאת אין שינוי במסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מכל סעד ו/או
תרופה העומדים לספק על פי
כל דין .מוצהר ומובהר כי
במקרה של פיגור בתשלום
התמורה לספק ,העולה על 30
ימים כאמור בסעיף זה,
יתווספו לסכום שבפיגור
הפרשי הצמדה וריבית
פיגורים בשיעור החשב
הכללי".

נבקש כי השיפויים לפי סעיף
זה יהיו בהתאם :
א .לפסק דין חלוט
הקובע את אחריות
הספק ,ובלבד
שהמזמינה הודיעה
לספק על דבר הגשת
התביעה ו/או
הדרישה מיד עם
היוודע לה ונתנה
לספק הזדמנות
להתגונן בפניה.
ב .לא הושגה פשרה
שלא בהסכמת הספק
בכתב .
הוצאות מכול סוג יהיו
סבירות גובה השיפוי לא
יעלה על סך התמורה
ששולמה לספק בפועל.
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א .מקובל.
ב .מקובל.
המשפט האחרון בשאלה –
"הוצאות מכול סוג יהיו
סבירות גובה השיפוי לא יעלה
על סך התמורה ששולמה
לספק בפועל" – אינו מקובל.

נוסח קיים

מס"ד עמ'

סעיף

.27

51

12.1

"הספק יישא באחריות לכל
נזק ישחר ו/או עקיף"

.28

51

12.2

נבקש כי ההתחייבות
לשיפויים לפי סעיף זה יהיו
בהתאם :
א .לפסק דין חלוט
הקובע את אחריות
הספק ,ובלבד
שהמזמינה הודיעה
לספק על דבר הגשת
התביעה ו/או
"הספק מתחייב לשפות את
הדרישה מיד עם
היוודע לה ונתנה
האוניברסיטה בגין."..
לספק הזדמנות
להתגונן בפניה.
ב .לא הושגה פשרה
שלא בהסכמת הספק
בכתב .
הוצאות מכול סוג יהיו
סבירות גובה השיפוי לא
יעלה על סך התמורה
ששולמה לספק בפועל.

.29

51

12.3

נבקש כי ההתחייבות
לשיפויים לפי סעיף זה יהיו
בהתאם :
א .לפסק דין חלוט
הקובע את אחריות
הספק ,ובלבד
שהמזמינה הודיעה
לספק על דבר הגשת
התביעה ו/או
הדרישה מיד עם
היוודע לה ונתנה
לספק הזדמנות
להתגונן בפניה.
ב .לא הושגה פשרה
שלא בהסכמת הספק
בכתב .
ג .הוצאות מכול סוג
יהיו סבירות גובה
השיפוי לא יעלה על
סך התמורה
ששולמה לספק
בפועל.
שורה ראשונה החל מהמילה
פוטר ...ועד ביצוע השירותים
תימחק.

"הספק פוטר את
האוניברסיטה מאחריות
לכל תביעה."..
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השאלה

"נבקש כי המילה "עקיף"
תימחק".
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התשובה

אין שינוי במסמכי המכרז.

א .מקובל.
ב .מקובל.
המשפט האחרון בשאלה –
"הוצאות מכול סוג יהיו
סבירות גובה השיפוי לא יעלה
על סך התמורה ששולמה
לספק בפועל" – אינו מקובל.

א .מקובל.
ב .מקובל.
ג .לא מקובל.
המשפט האחרון בשאלה –
"שורה ראשונה החל מהמילה
פוטר ...ועד ביצוע השירותים
תימחק " – אינו מקובל.

נוסח קיים

השאלה

מס"ד עמ'

סעיף

"נבקש לאחר המילה
"יוכחו" ,יתוסף ונקבעו בפסק
דין חלוט שלא עוכב ביצועו".

מקובל.

.30

52

14.4

"...לרבות פיצוי בגין נזקיה
כפי שיוכחו".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.31

53

16.2

"בטרם תעשה
האוניברסיטה שימוש
בזכותה לקיזוז "...

"נבקש כי לאחר המילה
"קיזוז יתוסף ":על פי דין".

.32

54

20.3

"...וזאת לאחר מתן
התראה בכתב של  7ימים
"...

"נבקש כי הספרה  7תעודכן
ל."14-

מקובל.

.33

58

3
נספח
י"א

"את הזיכוי בגין הפיצוי
המוסכם "...

"נבקש כי המילה "מוסכם
תוחלף במוכח בפסק דין
חלוט הקובע את אחריותה
לנזק".

אין שינוי במסמכי המכרז.

.34

58

6

"נבקש כי הספרה  6תתוקן
ל8-
"בתוספת  15%תקורה".

א.
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ב.

התשובה

נבקש כי המילים
":בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי"-
ימחקו.
 - 15%יעודכן ל.1%-
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א .אין שינוי במסמכי המכרז.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.

מס"ד עמ'

.35

59

.36

59

סעיף

טבלת
פיצויים
נספח
י"א

טבלת
פיצויים

נוסח קיים

אמנת שירות SLA

"גובה הפיצוי"

השאלה

התשובה

"נבקש כי יתווסף סעיף
חדש ,סעיף ,כדלקמן:
"במקרה של חריגה של
הספק מלוחות
הזמנים/זמני תגובה או אי
ביצוע תיקון בהתאם
לסעיפים הרלוונטיים לעיל
בשל מעשה ו/או מחדל של
המועצה ו/או עובדיה ו/או
מי מטעמה ו/או בגין אי קיום
התחייבויותיה של המועצה אין שינוי במסמכי המכרז.
ו/או בגין אי שיתוף פעולה
מצד המועצה במקום בו היא
נדרשה ו/או בגין תקלות
בחומרה ,תוכנות המועצה,
ציוד קצה ,רשתות
תקשורת ,תקשורת
מחשבים ,אינטרנט וכיוצ"ב
אשר באחריות הרשות ,לא
ייקנס הספק כאמור
בסעיפים הנ"ל".
"נבקש כי גובה הפיצוי יופחת
ויתאם לגובה הנזק המוכח"  .אין שינוי במסמכי המכרז

 .2אין שינוי בשאר פרטי המכרז ,להזכירכם מועד אחרון להגשת ההצעות הינו  23.04.2017עד השעה
12.00
.3

יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז ,כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע ,וזאת
לאישור
כי המכתב התקבל על ידי המציע ,הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.
בברכה,
הרצל הדר
מזכיר ועדת המכרזים

העתק:
חברי ועדת מכרזים
משה איטח – אחראי צוות מכרזים
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