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  התשובות +  -1-להלן שאלות בנושא המכרז של המציע ה

מספר 
  שאלה 

  תשובות    שאלה   סעיף 

 ד -10  1
שיפור במהירות השירות ותמיכת 

  תחנות קצה .

לא נדרש   -דרישות השירות הן עבור תשתית היישומים בלבד נבקש לפרק מה הן הדרישות לשירות בתחנות קצה בסעיף זה 
  לתחנות הקצה עצמן. שירות 

  ד -10  2
שיפור במהירות השירות ותמיכת 

  תחנות קצה .

האם יש מערכת קריאות  שרות/ מעקב ממוחשבת לאחר דיווח התקלות 
  משתמשים ? מה אופן רישום תקלות

  

בשלב זה אופן רישום התקלות יעשה באמצעות תקשורת 
  מיילים 

 ד -10  3
שיפור במהירות השירות ותמיכת 

  תחנות קצה .

  קיימת יכולת לחיבור מרחוק לתמיכה בתקלות    מה הן אפשרויות חיבור מרחוק לתמיכה בתקלות

  ו -10  4
  העלאת אבטחת המערכת 

  נבקש הבהרות לגבי דרישות של העלאת אבטחת המערכת
  

כיום מבוססת המערכת על גרסאות יישומיים ישנות ועם  
נדרש לשפר   את עדכוני המערכות  עדכוני אבטחה מינימליים.

  לגרסאות עדכניות ומאובטחות. 
 א-11  5

  מצב קיים 
  Oracle Database  G11גרסה מדויקת של היא המה 

  א-11  6
  מצב קיים 

    Inventory, מפרט /   האם קיימת רשימת דוחות קיימים במערכת
  

לים בהתאם לתפריט  וכל המודשל קיימת רשימה מסודרות 
  ל.  וכולל דוחות של אותו מודמערכות 

 ב-11  7
  קיים תשתית שרתים נוספים  מצב

הם חלק מהפרויקט וצריכים להיות  NON-ORACLEהאם שרתים 
  מועברים לענן ? 

 FS  
 Printserver  
 Prod-Dtlv 
 Dtlv2 
 Office  light 
 Megic+Excelit 

  
  כן  
  כן  
  כן  
  כן  
  כן  
  כן 
  כן 
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 ב-11  8

  נוספיםקיים תשתית שרתים    מצב
  

-במידה וכן  והדרישה למעבר  לענן , האם יש תאימות של אפליקציות 
ORACLE  NON  למערכת הפעלהWindows 2016 מי אחראי ?

  שדרוג ?  על
  

  
בשלב זה לא נדרש שדרוג מערכות הפעלה אלא העברה  

  . AS-ISבתוצרת 

 ב-11  9
  קיים תשתית שרתים נוספים  מצב

ר עסקי , פרטים טכנים , כיצד מגובה מה היעוד של שרת קבצים , תיאו
  כיום

  

  
שרת הקבצים הנוכחי כולל את כלל קבצי המשתמשים והמידע 

. כיום   one driveבמערכת. שרת זה יועבר לשירותי 
  המערכת מגובה באמצעות תוכנת גיבוי מקומית. 

  
 ג-11  10

  מידע נוסף 
ירוצו עוד    50/50  האם על קו תמסורת שהוגדר על ידי לקוח

  ממשקים או שזהו קו יעודי ?\ישומים\אפליקציות
  

  זהו קו ייעודי , אך ניתן יהיה להרחיבו בהתאם לצורך
  .  השינויים

11  16 
  נתונים בטבלה 

  
נבקש לקבל לקבל פירוט מודולים , מה תדירות השינויים ברבעון אחרון ?  

  הקמפול והעברה ליצורמה היא שיטת 
  

  
  ם נעשים בהתאם לדרישות המשתמשים  ייוכל השינ 

ולאחר בדיקות  TESTשינויים או פיתוחים נעשים במערכת 
  PROD -מעבירים ל- יסודיות 

  
12  16 

  נתונים בטבלה 
נבקש לקבל את פירוט דוחות , מה תדירות השינויים ברבעון אחרון ? מה 

  שיטת הקמפול והעברה ליצור  
  

  
יצירת קבצי אקסל להדפסת -ברבעון האחרון היו כמה פיתוחים

   חשבונית דיגיטלית וגם טעינת נתוני דיווח למערכת
  ערכה לגבי רבעון אחרון הלא ניתן לעשות 

  
13  16 

  נתונים בטבלה 
  

  האם אפשר לקבל תאור של קבצי אקסל, מה תדירות שינויים בשבוע ? 
  בתחנות קצה?   OFFICEאיך ומי יוצר אותם ? מה גרסה של 

  

  
לא ניתן לקבל מידע זה. במידה ותרצו , נוכל לאפשר לכם  

  למדוד נתונים אלו. 
  המתעדכן מעת לעת.  365אופיס  ןבתחנות הקצה מותק
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14    
 ח-11 ז +-13

הספק י וודא הפעלת היישום העדכני  
  על תחנות הקצה של המשתמשים 

  
  
  
  

על הפתרון לכלול הגדרת 
     הקצה של משתמשי הארגון  תחנות

  
בתחנות   MICROSOFTהאם יש מדיניות קבועה ומסודרת של עדכוני 

  אצל משתמשי קצה  WINDOWSקצה ? מה גרסה של 
  

  
כיום ישנם עדכונים אבטחת מידע בתחנות הקצה באמצעות 

windows updates  
  
  
  
  
  

הכוונה היא להגדרת תחנות הקצה בחיבור ליישומים לאחר  
  והמעבר לענן.   oracle-שדרוג ה

  אנו לא דורשים תמיכה בתחנות הקצה עצמן. 
  

 ג -11  15
העברת    יכללו  התהליכים הנ"ל

אפליקציות בדוקות ממערכת 
TEST  לאפליקציית   .PROD  

מה מדיניות השבתות והורדות שקיימת היום לצורך העברות מודולים /  
  דוחות לימור או לצורך תחזוקות יזומות ? 

  

  
מודלים/דוחות מעבירים רק בערב, כאשר משתמשים כבר לא  

  מחוברים למערכת   

 ה-15  16
תהליך קישור אימות המשתמשים 

 Active   ביישום והגדרות גישה עם
Directory יבוצעו כמפורט בהצעה  

והגדרות   הקיים  ביישום  המשתמשים  אימות  קישור  תהליך  מהו 
  , אם יש ?  Active Directoryגישה עם 

  

  
    ADכיום יש 

  האם ניתן לתאר תהליך שליטה ובקרה של סביבת היצור     17
  

   ?  

 א-13  18
  

נוכחי ? אם כן , האם ניתן לקבל תיאור שיטות ,   DRהאם קיים פתרון 
  נוכחי ועוד DRכלים , אתר 

  

    DRכיום לא קיים פתרון 

  –נבקש לקבל תיאור מערך גיבויים של המערכת  ח-13  19
 Database  
 Forms/Reports  
 אובייקטים אחרים 

 

  
  גיבוי יומי בערב  

  גיבוי שבועי ביום חמישי בערב 
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 ט-13  20
על הפתרון המוצע לכלול יכולות 

קישור מאתר הארגון הנוכחי  
  והפעלה תקינה של 

  היישום על גבי קו זה

  
במערכת  In/Outחיצוניים שמתחברים   Legacyהאם יש ממשקי 

FORMS  
  

  
  לא קיימים ממשקים חיצוניים שמתחברים למערכת  

 ט-19  21
על הספק לכלול פירוט של תהליכי 

יצירת הסביבות והתחייבות להמשך  
עבודה במודל זהה לזה המתקיים  

כיום במועצה. כולל, שכפול סביבות 
  TESTועבודה מול סביבות 

  
    

? איך נבנה  PROD-מ TESTענון סביבת  ימהי כיום שיטת ר
DATABASE TEST   מה שיטת העתקה של דוחות/מודולים לסביבה ?

TEST ?  
  
  
  
  
  

  
  test-ל  prod-חודשים מעתיקים בסיס נתונים מ 4-3פעם ב 

  
  

 !TEST -כל הפיתוחים נעשים ב

 ג-9  22
+  

  3ג17
כללית לענן  ITהעברת תשתית  

והסבת שרת קבצים לתשתית 
OneDrive   הקיימת כחלק מהרישוי

  הנוכחי של המועצה

האם בשלב השלישי שהוגדר בפרויקט הסבת שרת קבצים לתשתית 
OneDrive? יש לתאר אופן עבודה ופעילות של  , היא באחריות של ספק

. נבקש  ONEDRIVE  מול חיבור  FORMS ORACLE משתמשי
  3לקבל פירוט לסעיף ג

  

  . oracle forms - ל   one drive-אין קשר בין ה
מטרתה ביטול    one drive-ל  file server-הסבת ה

fileserver  .התהליך באחריות הספק  
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  התשובות+  2-שאלות של המציע ה
  
  
  

  תשובות   השאלה   נושא   סעיף  מסד

1 .    
  
  
  

  כללי

שדרוג הלבצע את פרויקט  ניתןהאם נבקש הבהרה   שדרוג 
  ביצוע המעבר לענן במסגרת החומרה הקיימת לפני

  ניתן לבצע את השדרוג לפני המעבר 

האם עלויות התשתיות  –במידה והשדרוג מבוצע בענן   שדרוג   . 2
בזמן השירוג (שלב בו יהיו במקביל סביבות ישנות 

ובפועל כפל עלויות בענן) כלולות בעלות   –וחדשות 
 ?הכוללת

  

במידה והשדרוג יתבצע בענן עלות המשאבים לסביבה  
  הכפולה לא תיכלל בעלות הכוללת  

האם יש דרישה  נבקש הבהרה האם קיימת דרישה    שדרוג   . 3
  ? )FORMS )C12לשדרג לגרסה הגבוהה ביותר של 

  12cו הסבות של הדוחות (בגרסה עהאם יבוצ  במידה וכן,
  ? )reportsכבר אין 

  ההסבות?באחריות מי ביצוע 

אנו מבקשים לשדרג לגרסה הגבוהה ביותר אך מוכנים לדון  
  בנושא לפי המלצתו של הספק הזוכה.  

תהליך ההסבה הוא חלק קריטי ובלתי נפרד מהפרויקט  
  ובאחריות הספק הזוכה  

בדיקות התקינות והתיקונים  ביצוע האם נבקש הבהרה   בדיקות   . 4
  באחריות הלקוח?  למערכת לאחר השדרוג

  תהליך הבדיקות באחריות הלקוח . 
  התיקון באחריות הספק המציע  

  ? האם קיים תיעוד מלא של כל רכיבי המערכת  תיעוד   . 5
(כולל לא רק תוכנת אורקל אילה גם כל הכלים  

  קפיים) יהה
  

  
  נא פרטו איזה תיעוד נדרש 
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  + תשובות 3-שאלות של המציע ה

  
  
  

  תשובות    ההבהרה הנדרשת  סעיף/ נושא   מס' 

1 .   

סעיף א', סעיף  10
  ה'  17

  

  . 12Cלגרסה עדכנית  10Gנדרש שדרוג המערכות מגרסה  10על פי סעיף 

רק בשלב התכנון המפורט יוחלט לאיזו גרסת   17על פי סעיף יחד עם זאת 
  אנא הבהירו.תשודרג המערכת.  FORMS -אורקל ו

  

אנו מאפשרים לספק הזוכה להציע על פי ניסיונות מעבר לגרסה 
  מסוימת 

שיפור במהירות השירות ותמיכת   בין היעדים המוצגים על ידי המועצה  ד' 20 . 2
להבנתנו התמיכה הנדרשת היא ביכולת להתחבר למערכות,  תחנות קצה.ב

  אשר יתארחו בענן. אנא אשרו. 

  מאושר

מערכת   –א' 11 . 3
  מוסבת 

  נבקש להבהיר בקשר למערכות המיועדות להסבה: 
 ?   fmx מודולים הכוונה ל 130האם  )1

  

( היבט רגולטורי של האם מדובר על מערכת תפעולית או גם פיננסית  )2
 . החלפת גרסה )

  

 וכיוצא בזה ) EMV (  האם מתקיימת גביה למערכת ואם כן כיצד ? )3
  

יש למערכת , כמה , ובאיזה תצורה   אילו ממשקים באם קיימים כאלו )4
 ? הם מופעלים

  

 מהם הרכיבים ? -ואם כן  האם יש שימוש ברכיבי צד ג' )5
  

? יש כלי דוחות נוספים? איזה  report  האם כל הדוחות הם -דו"חות  )6
 פורמט קבצים ?

  

 הוצאה . \האם טעינה  EXCEL 55מה הכוונה ב  )7
  

  ייעודיים?  JAR   האם יש קבצי )8
 עברית בלבד ? –מהי שפת המערכת  )9

  וכמה ?  OLBהאם יש רכיבי  )10

  
  כן -
  
  תפעולית בלבד  -
  
  לא מתקיימת גביה-
  
  AS 400ישנם ממשקים למערכת הנח"ש בסביבת -
  
  
  אין -
  
  RDFבפורמט  REPORT-הקבצים רק ב-
  
  
  גם וגם  -
  
  לא -
  כן -
  יש אחד-
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  תשובות    ההבהרה הנדרשת  סעיף/ נושא   מס' 

4 .   

רישוי  + ג' 11
  כללי 

  

  נבקשכם להבהיר מהו הרישוי הקיים ולכמה משתמשים, 

וירוס, רישוי -להבנתנו מרכיבי הרישוי ובכלל זה רישוי לתוכנת אנטי
לתחנות הקצה, רישוי לאופיס, רישוי לאורקל כולל הרחבות שיידרשו 

,רישוי לענן, רכיבי WLSבמידת הצורך במעבר לענן, רכיבים חדשים כגון 
  באחריות המועצה. אנא אישורכם.  –צד ג', רישוי לתוכנת אמולציה וכו' 

בנוסף, אנו מניחים כי ככל שיידרש שדרוג של תחנות המשתמשים לאור 
  Forms 12המעבר לעבודה בענן והשדרוג לגרסת אורקל החדשה (תשתיות 

  השדרוג יבוצע באחריות המועצה.  – JAVA)מבוססות 

 ברישיונות יעשה שימוש על ידי המציעביצוע השירותים ככל ולצורך 
הקניין הרוחני הנו של צד שלישי לא  , כיון שמצדדים שלישיים שהתקבלו

תנאי הרישיון  . בנוסףלמועצה תהיה העברת בעלות של הקניין הרוחני
   והשימוש יהיו בהתאם לתנאי הרישיון של יצרני/ ספקי המוצרים.

  

  

  

  אכן, הרישוי יהיה  ע"י המועצה ככל ונדרש -

  

  אכן  -

  

  

  מקובל -

נבקשכם להבהיר מהי כמות המשתמשים אולם נדרש לחבר לענן ובכמה   ג'  11 . 5
  סניפים מדובר.

משתמשים רובם ביהוד. עוד שני אתרים בבית דגן ובצומת   50-כ
  קישורים ניידים  רחנניה + מספ

באחריות המועצה.   -הזמנת הקווים מאתרי המזמין ותחזוקתם  –להבנתנו   ט' 13 . 6
  אנא אישורכם.

  

  אכן

אותם נדרש להדריך ולמה  נבקשכם להבהיר מהו מספר המשתמשים  'י 17 . 7
", כאשר מדובר על פרויקט שדרוג טכנולוגי של הדרכה מלאההכוונה ב"

  מערכת.

  

  משתמשים מנהלת הרשת+ מתכנתת.   2-3כ 

נבקש פירוט  –התאמת המערכת למדפסות והתקנים חיצוניים נדרשים   ב' 21 . 8
הפתרון נדרש להתחבר. לדוגמא האם  לאילו מדפסות והתקנים חיצוניים

משקלים, קוראי  (  FORMS  מכשירים לוקאלים שמחוברים היום ליש 
  ). 'צ'קים, סורקים וכד

להבהיר כיצד מתנהלות במצב הנוכחי הדפסות מהמערכת כדי  נבקש כמו כן 
  שניתן יהיה להציע פתרון במעבר לענן. 

  

  אין התקנים חיצוניים מלבד מדפסות. 

  

  כיום יש שרת מדפסות 

נבקש פירוט של רכיבי התוכנה וצד ג' הנדרשים להפעלה תקינה של   ג'  21 . 9
  המערכת.

 As 400קישוריות לסביבת 

חודשים ופירוט  3פירוט תוכנית העבודה. מתבקש כי העבודה תסתיים תוך   30 -+ 29 .10
  נוסף של התוכנית ?

?  



 
 

 
    

 

  כללי
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 11מתוך  8עמוד 

  תשובות    ההבהרה הנדרשת  סעיף/ נושא   מס' 

יכולות  –נבקש להבהיר מהם התבחינים לפיהן ייבחנו ההצעות. בפרט   52 .11
   אלה.על בסיס אילו פרמטרים ייבחנו יכולות  –תשתית הענן 

  כאמור במכרז 

  ההצעה בהתאם להוראות ההזמנה. על פי סעיף זה יש להגיש את  – 35  35,38 .12

  , המתייחס לשאלות הבהרה. 41מפנה לסעיף  35סעיף 

להגיש במסגרת ההצעה, ובכלל   נבקש להבהיר מהם המסמכים אותם נדרש
  זה נספחים, אישורים, וכן הנחיות לגבי חתימה על המסמכים.

  

  כפי שמפורט במכרז 

מן מקבלת התשובות נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעה, כדי שיוותר די ז  47 .13
  לשאלות ההבהרה ועד להשלמת המענה, כך שיעמוד בדרישותיכם.

  12:00בשעה  31.05.21התאריך האחרון נדחה ליום ב'  -מקובל

כדי לאפשר למלא את פירוט   WORDנבקש לקבל את נספח א' בפורמט   נספח א' .14
  ההצעה. 

  ישלח בהמשך –מקובל 

  נבקש להבהיר:   12נספח א'  .15

כיון שמתבקש אירוח   –עלויות שדרוג שרתים ותוכנות נלוות  -. 3א. סעיף 
בענן, נבקש להבהיר אלו שרתים נדרש לשדרג וכן באלו תוכנות נלוות 

  מדובר.

, נבקש להבהיר את הרכיבים  תוספותהטבלה בה נדרש לתמחר  – 4ב. סעיף 
  הבאים: 

  ) עלות מערכת אורקל וסעיף1

  הובהר כי הרישוי יירכש על ידיכם.) עלות שירות חודשית, שכן 3

  אנא הבהירו באיזו הסבה מדובר. –) עלות הסבה למערכת 2

כיון שזה שירות בסיסי שמתבקש ונכלל להבנתנו –) עלות ענן חודשית 4
  אנא הבהירו מדוע הוא מוגדר כתוספת. –באחריות 

  ) עלויות ענן נוספות 5

מות חלופות/  לחלק מהרכיבים קיי 4כיון שבטבלת התוספות לסעיף 
  אפשרויות לא ברור כיצד ניתן לסכם סעיף זה לסכום אחד.

נבקש להוסיף גם טבלה של מחירון ש"ע למקרה של צורך בביצוע שינויים  
  מעבר לתכולה הנדרשת.

₪ לתמורה הכוללת יתייחס רק לעלות  500,000בנוסף, נבקש כי הסכום של 
 בגין השירותים הנדרשים ולא בגין תוספות. 

  

  

  

  

  

  

  

  

שדרוג התוכנות הנדרש הוא רק עבור התוכנות הקשורות ליישום 
  onedrive-. במידה ונדרש שדרוג למימוש המעבר לORACLE -ה

  יש לכלול אותו בהצעה. 
  כנדרש    ORACLEהסבה= הסבת מערכת  

  

  מקובל -

  

  מקובל-



 
 

 
    

 

  כללי

C:\Users\Avigael\AppData\Local\Microsoft\Windows\INet
 

 11מתוך  9עמוד 

  תשובות    ההבהרה הנדרשת  סעיף/ נושא   מס' 

במהלך  נבקש לאפשר סיום מקודם של תקופת האחריות מכל סיבה רק   7הסכם, סעיף  .16
קופת האחריות המקורית, המהווה תתקופת האחריות המוארכת ולא ב

  חלק מהותי מהתמורה בפרויקט.

  לא מקובל  

מבוקש להוסיף סעיף הפוטר את הספק מאחריות לנזקים עקיפים ו/או    22סעיף  ,הסכם .17
לסכום שלא יעלה   האחריות היקף את להגביל מבוקשתוצאתיים כמו כן, 

רוע יהחודשים שקדמו לא 12על התמורה שקיבל הספק בפועל במהלך 
  האחריות

  לא מקובל  

מבוקש להוסיף סעיף הפוטר את הספק משיפוי בגין נזקים עקיפים ו/או    24סעיף  ,הסכם .18
וכיו"ב לרבות (אך מגלי לגרוע) בגין כל שירות או פעולה שנעשו  תוצאתיים

להגביל את היקף   מבוקשעל פי הנחיית המועצה ו/או מי מטעמה. כמו כן, 
  12השיפוי לסכום שלא יעלה על התמורה שקיבל הספק  בפועל במהלך 

למעט במקרים של תביעות שיפוי בגין  ,  רוע האחריותיהחודשים שקדמו לא
  רוחניהפרת קנין 

  לא מקובל  

הספק יהיה פטור מאחריות בגין נזק אשר ייגרם כתוצאה  –מבוקש להוסיף   24סעיף  ,הסכם .19
  משירות או פעולה שנעשו על פי הנחיית המועצה ו/או מי מטעמה

  לא מקובל  

  נבקש כי:   26הסכם, סעיף  .20

"שיירכשו  א. במקום "שיירכשו ממבטח אחד הפועל כדין בישראל", יירשם 
  ממבטחים הפועלים בישראל". 

  ב. במקום "לכיסוי כל הסיכונים" יירשם "לכיסוי הסיכונים". 

ג. במקום "כתוצאה ממתן השירותים לפי ההסכם" יירשם "כתוצאה ממתן  
  השירותים בקשר להסכם". 

  

  מקובל  -

  

  לא מקובל  -

  לא מקובל  -

  לא מקובל    אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק נבקש להוסיף בסיפא בגין   28הסכם, סעיף  .21
  נבקש כי:  29הסכם, סעיף  .22

  א. במקום הפוליסות יירשם לפוליסות
  פטור כאמור לא יינתן למי שגרם לנזק בזדון. –ב. בסעיף א' להוסיף בסיפא 

  יום (להוריד את המילה לפחות).  60הודעה מוקדמת של  –ג. בסעיף ב' 
  להוסיף בסיפא "בגין השירותים נשוא הסכם זה. –ד. בסעיף ג' 

  
  
  מקובל -
  מקובל-
  מקובל -
  מקובל -

  לא מקובל    נבטל לבטל סעיף זה.  30הסכם, סעיף  .23
נבקש כי במקום "ובכל עת" ועד לסוף הפסקה יירשם "אישור קיום   31הסכם, סעיף  .24

  ביטוחים . אישור זה יחודש מע לעת וכל עוד ההסכם בתוקף.
  לא מקובל  

  לא מקובל    יבוטל.  32כיון שהפעילות מתווספת לפוליסות קיימות, נבקש כי סעיף הסכם, סעיפים   .25
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 11מתוך  10עמוד 

  תשובות    ההבהרה הנדרשת  סעיף/ נושא   מס' 

לעיל" יירשם במקום "העתק הפוליסות בהתאם להוראות  34בסעיף   34, 32
  "אישור קיום ביטוחים". 

  לא מקובל    נבקש כי במקום "מכל חבות" יירשם "חבות"   33הסכם, סעיף  .26
למחוק "לשביעות רצונה או שאינו ממלא את דרישותיה" ולרשום "   נבקש  35הסכם, סעיף  .27

  לפי הוראות הסכם זה".  
הנה עניין  הספק מחויב לפעול בהתאם לתנאי ההסכם. שביעות רצון 

  יום בטרם פעולה כאמור. 21סובייקטיבי. כמו כן, מבוקש ליתן התראה של 

  
  לא מקובל  

להוסיף, כי במקרה של ביטול ההסכם, גם עקב הפרה, הספק יהיה  נבקש  36הסכם, סעיף  .28
  זכאי לתשלום בגין שירותים שבוצעו עד אותו מועד.

  לא מקובל  

כמקובל לתנאי מימוש ערבות, מבוקש כי המועצה תהיה  רשאית לממש את    41הסכם, סעיף  .29
הערבות במידה שהספק גרם לה נזק או הפסד המצויים באחריות הספק 

  ימים מראש לפחות. 10סכם וכי תינתן התראה בכתב של לפי הה

  מקובל

הספק יהיה רשאי להיעזר בשירותי קבלני משנה מבלי  –להוסיף  נבקש  47הסכם, סעיף  .30
  שהדבר יגרע מאחריותו של הספק לפי הסכם זה. 

  מקובל

  מקובל  להוסיף, כי זכות הקיזוז כפופה להוראות הדין.נבקש   48הסכם, סעיף  .31
להוסיף: מוסכם בזאת כי ההגבלות לא תחולנה על אותם חלקים של   נבקש  נספח ז' .32

המידע הסודי אשר לגביהם מתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן: 
המידע הינו בבחינת נחלת הכלל ובלבד שהמידע לא הפך לנחלת הכלל עקב 

הפרת הסכם זה על ידי הספק; מידע אשר גילויו אושר ע"י המועצה  בכתב; 
ידי הספק מידי צד שלישי, שלא ע"י הפרת הסכם זה על ידי מידע שהגיע ל

הספק;  מידע שניתן להוכיח כי היה בידי הספק לפני חשיפתו על ידי 
  המועצה ולא הושג תוך הפרה של הסכם זה או הפרת כל דין.   

  
  

  מקובל

מערך   5%- להביצוע ייקבע ההגשה וסכום ערבות נבקש כי סכום ערבות   ערבויות .33
למשך תקופת ההקמה. לאחר  ₪, כמקובל 500,000עומד על ההתקשרות, ה

השלמת השדרוג ומעבר לייצור נבקש להפחית או לבטל את ערבות הביצוע,  
  כמקובל בחוזים של מערכות מידע.

  ₪   20,000-לאחר שנה הערבות תרד ל

התחברות  .34
  לסביבה

נבקשכם להבהיר האם הדרישה היא על ידי  גישה מאובטחת לשולחן  
האם הרישוי יירכש  –) ואם כן  CTRIXעבודה מרוחק (טרמינל, כגון 

  ויסופק על ידי המועצה. 

ובאמצעות  SITE -2 -SITEהחיבור יעשה באמצעות קישור ישיר 
. במידה והספק המציע יציע פתרון נוסף   terminal serverחיבור 
  המועצה תרכוש את הכלי בנפרד. - צה תחליט להשתמש בו והמוע

שיטת עבודה  .35
  בפרויקט השדרוג 

להתחבר לארגון מרחוק  נבקשכם להבהיר האם בשלב ביצוע שדרוג ניתן 
  .לאתר שתדרשלצורך ביצוע הפעילות או 

אך אנו מאמינים שיהיו תהליכים שידרשו  –ניתן לביצוע מרחוק 
  הגעה לאתר. 

36. DR   פתרוןנבקשכם להבהיר DR האם דרך ה , ORACLE  ?  כמה זמן שרתי ה
DR ? באוויר בשנה ? כמה זמן לחזרה לפעילות  

  והתאוששות מהירה .  DRאנו מבקשים מהספק להציע פתרון 
RTO    שעות ו  24של-RPO  שעות.   4של עד  
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 11מתוך  11עמוד 

  

  
  + התשובות 4-ל המציע הששאלות 

  
  

  

 

  מספר סעיף /  פרק/נספח  מס"ד
  סעיף משנה 

  תשובות  / הבהרה מבוקשת השאלהפירוט 

במסגרת   OneDriveהאם נדרשת יתירות לתשתית   ה 10  ב   .1
  ההצעה. 

  לא

. אם  OneDriveהאם הספק אחראי על אבטחת מערכת   ו 10  ב   .2
  נבקש פירוט תרחישי האיום.  –כן 

  לא נדרש מענה אבטחתי 

  המציע. נבקש כי הניסיון המוצע יתגבש בצוות   ג 34  ד   .3
  מקובל 

סעיף  -נבקש לפרט את אופן ומפ"ל מתן הנקודות בכל תת   52  ח   .4
  . 52מסעיף 

  לא מקובל  

  נספח ז    .5
נספח התחייבות  

לסודיות והיעדר ניגוד  
  עניינים 

  05/21יש לשנות ל –טעות סופר במספר המכרז 
  

  אכן 

6.   
  +  1נספח ה
  ערבות הצעה   53סעיף ט 

(מדד מרץ   15/4נבקש כי ההצמדה תהא למדד שפורסם ב 
  – 16-17/5הינו יום שבת וה 15/5) זאת משום שה21

  שבועות. 
על פי המכרז יש להצמיד למדד האחרון הידוע במועד  

  ) 4/21ההגשה (
עלינו להעביר לבנק את הערבות מספר ימי עסקים טרום  

להעמיד הוצאת הערבות והבנק לא יספיק לאור שבת וחג  
  ערבות מוצמדת כנדרש עד יום לפני מועד ההגשה. 

  
  –כמו כן נבקש להוסיף בנוסח הערבות את מספר המכרז 

  ) 2נספח ה –(גם בערבות הביצוע   05/21

  
  

  יום ב'   31/05/21מועד הגשת המכרז ידחה לתאריך 
  . 12:00עד השעה  

  
  
  
  
  
  מקובל   -


