
 

 

 
 

 

 
 :3הודעה מס'  מערכות מחשוב:: 15/2022מכרז מס' 

 (קובץ מעודכן + מענה להבהרות)עדכון מועדים + 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 2מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
 2023 ינואר 22

 
 15/2022מכרז פומבי מס' 

אספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות תוכנה 
 (2022ומערכות נלוות עבור עיריית רהט )

 
 למשתתפים 3מס' הודעה 

 
מת עדכון מועדים להשלידי המציעים, להלן -בשל התארכות המענה לשאלות ההבהרה שנשלחו על

לעניין מועד סיום מכירת מסמכי המכרז ולעניין השינוי הוא גם לעניין הודעה זו, ) 15/2022מכרז 
 מועד הגשת ההצעות(:

 
 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד

 6.1.1 10:00 29.11.22 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 15.12.22 סיום רישום מוקדם 2
 6.3.1 13:00 15.12.22 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 6.2.23 מכירת מסמכי המכרזסיום  4
 6.4.1 13:00 8.2.23 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
 .נוספות שהוגשו לעירייהבהרה מצורפים להודעה זו, המענה שניתן לשאלות הבנוסף, 

 
ו עבור רכישת שביצעו רישום מוקדם ושילמכן, במקביל לפרסום מודעה זו, יועברו למשתתפים כמו 

ת א .(מסומן כקובץ מעודכן)של מסמכי המכרז בו, קובץ מעודכן מסמכי המכרז וההשתתפות 
  ההצעות למכרז, יש להגיש אך ורק על הקובץ המעודכן, ולא על הקובץ שנמסר בעבר למשתתפים.

 
ביא לפסילת ההצעה , ת(ולא המעודכן)הקובץ הקודם באמצעות הצעה הגשת 

קובץ שת ההצעות על גבי הבמלואה, ולכן, מבוקש מן המציעים להקפיד על הג
  .המעודכן

 
שינוי אין ובהתאם לשינוי שבוצע במסמכי המכרז במענה לשאלות ההבהרה, למעט האמור לעיל, 

 . ביתר תנאי המכרז
 

 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו. 
 
 

 בברכה,
 
 

 עיריית רהט
  



 

 

  

 
 

 

    
 :3הודעה מס'  מערכות מחשוב:: 15/2022מכרז מס' 

 (מעודכןקובץ  + )עדכון מועדים + מענה להבהרות
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 2מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
 מענה שאלה מסמך סעיף  עמוד דסמ

1.  32 
33 
34 
35 

9.2.1.5 
9.2.2.5 
9.2.3.5 
9.2.4.5 

על אף תשובתכם בתשובות הבהרה  א'מסמך 
 אנו מעלים בשנית את בקשתנו, 2

ספי הדרישה לפירוט היקף כ תרלהס
ו המהווה נתון עסקי חסוי, ואינ

 מהווה נתון אשר יש בו להוכיח את
  .תנאי הסףב עמידתנו

חברתנו מבקשת לשמור על זכותה 
שלא לחשוף את נתוני ההתקשרויות 

 מול לקוחותיה. 

 שינוי במענה.אין 
חסים פיים המתייבנתונים כסמדובר 

הם אינם לגופים ציבוריים, ולכן, 
 חיסיון סוד מסחרי.תחת נכללים 

לאור תשובתכם בתשובות הבהרה  8ס פטו 8טופס  70  .2
בקובץ(,   11בעמ'  10)תשובה  2מס' 

ולאור  כמקובל בהגשות מכרזים
 ,לוחות הזמנים הקבועים להגשה

 הצעהבשלב הגשת הנבקש בשנית כי 
 ייחתם המסמך ע"י מורשה חתימה

 ומנהל הפרוייקט בלבד.  במציע
ככל שהצעתנו תזכה, יוגשו 
תצהירים נדרשים ע"י בעלי 
תפקידים רלבנטיים נוספים בתיאום 

 עם העירייה. 

 ניתן.המענה שראה 
להגיש את התצהירים  המציעיםעל 

ידי בעלי -כשהם חתומים על
התפקידים אצלו, אשר יש להם נגיעה 

 ישירה למכרז. 

לאור תשובתכם בתשובות הבהרה  10טופס  10טופס  79  .3
בקובץ(,   11בעמ'  10)תשובה  2מס' 

כמקובל בהגשות מכרזים ולאור 
לוחות הזמנים הקבועים להגשה, 
נבקש בשנית כי בשלב הגשת ההצעה 
ייחתם המסמך ע"י מורשה חתימה 

 במציע ומנהל הפרוייקט בלבד. 
ככל שהצעתנו תזכה, יוגשו 
תצהירים נדרשים ע"י בעלי 

רלבנטיים נוספים בתיאום  תפקידים
 עם העירייה.

 מענה לעיל. ראה 

4.  89 8.1 
8.2 

טופס 
 (ב)12

על אף תשובתכם בתשובות הבהרה 
 , נבקשכם לשקול בשנית:2מס' 

כידוע, במהלך השנים עלויות השכר 
ועלויות צד ג' עלו באופן משמעותי. 

אינם משקפים המחירים המצוינים 
עליית מחירים זו והינם אף נמוכים 

 .ממחירי השוק למערכת
 נבקשכם כי:לפיכך, 

 10מחיר המינימום לעובד יעמוד על  .א
₪ 

מחיר המינימום לפנסיונר יעמוד על  .ב
8 .₪ 

בקובץ  8.2תיקון לסעיף ראה 
 המסמכים המעודכן.

טופס  8.3 89  .5
 (ב)12

נבקש בדיקתכם והסברכם לפער בין 
כמות העובדים במערכת הנוכחות 

( לעומת כמות העובדים להם 500)
 (.1600יודפס תלוש שכר )

 אינה ברורה.השאלה 
נקבעה בהתאם למספרם של הדרישה 
ידי -ים עלהעובדים המועסקסך כל 

 עירייה.ה
 


