
 
 

מכרז פומבי לאספקת מערכת נוכחות עובדים, כולל מתן שירותי אפיון, הקמה, הטמעה, תחזוקה ותפעול 

 תשובות לשאלות הבהרה – 10/21 שוטף של המערכת

 

 תשובה פירוט השאלה / בקשה  עמוד סעיף המסמך #

 ב2 הזמנה 1

 

נבקש להבהיר מה מספר הארגונים המונים  3

עובדים לפחות להם נדרשים המציעים  3,000

 להוכיח ניסיון לשם עמידה בתנאי סף זה.

 3לפחות 

 ג2 הזמנה 2

 

בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  3

, התחום בו פועל המציע 2013רישוי(, תשע"ג 

י )מתן שירותי תוכנה( אינו נדרש בהוצאת רישו

עסק. לפיכך, נודה לביטול הדרישה להמצאת 

 רישיון ניהול עסק כמפורט בסעיף זה.

לחלופין, נבקש להבהיר כי האישור הנדרש 

בדבר פטור מרישיון ניהול עסק, הינו אישור 

מטעם המציע )באמצעות מורשי חתימה 

מטעמו(, על כך שאינו חייב ברישיון ניהול עסק, 

ם בפניו, וכי בתוספת אישור עו"ד כי המציע חת

 הגורם שחתם מוסמך לחתום בשם המציע.

 הסעיף יתוקן באופן הבא:

שככל שלא נדרש רישיון עסק על פי 

מטעם המציע  אישורדין, יש להמציא 

 ()באמצעות מורשי חתימה מטעמו

ברישיון על פי דין על כך שאינו חייב 

 חתום ומאומת בפניניהול עסק, 

 עו"ד.

כי ישנה כפילות בסעיפים לגבי מספר  נראה 3-4 7ג,4ה, 2 הזמנה 3

עותקים להגשת המענה. נבקש הבהרתכם 

 האם אנו נדרשים לשלושה עותקים או שניים

3 

נבקש להבהיר מה היא הנוסחה על פיה יקבע  5 ג'8 הזמנה 4

 רכיב הצעת המחיר של המציעים

 ד  8כמפורט בסעיף 

 נספח א' 5
 

 נבקש להבהיר מה היא כוונת המזמין במונח 9

"משתמשים"? ובאיזה סוג של משתמשים 

מדובר? האם הכוונה היא )א( למספר 

העובדים/עובדי קבלן הפעילים הרשומים 

בתוכנת דיווח הנוכחות או )ב( האם הכוונה 

למשתמשי המערכת אצל המזמין המעבירים 

דיווחי נוכחות מרוכזים לעובדי הלקוח בעמדות 

הקצה? במידה וכוונת המזמין הינה לאופציה 

נבקש להבהיר מה היא כמות משתמשי  –)ב( 

 הקצה?

כלל העובדים שידווחו שעות 

 במערכת

נבקש להסב את תשומת הלב לכך שנספח ג' אינו  12 כללי נספח ג' 6

כולל התייחסות לאופן הוכחת תנאי הסף הקבוע 

)ב(. לאור האמור, נבקש כי לצורך הוכחת 2בסעיף 

)ב(, יוכלו המציעים לצרף 2-)א( ו2תנאי הסף בסעיף 

אסמכתאות בנוסח שונה מנוסחו של נספח ג', 

ובלבד שהן כוללות התייחסות הממליצים לעמידה 

 )ב(.  2-)א( ו2נאי הסף הקבועים בסעיף בת

 מקובל.



 
 

נבקש להבהיר כי שיפוי יעשה על פי פס"ד  16 6, א11ה, ו4 נספח ד' 7

( מסמכי התביעה או 1חלוט ובכפוף לכך ש: )

הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל 

( תינתן לספק אפשרות לנהל את קו 2המזמין; )

נוי יועץ ההגנה של עצמו )בין היתר על ידי מי

( לא ייחתם על ידי המזמין 3משפטי מטעמו(; )

כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת 

 הספק בכתב ומראש.

 לא מקובל.

 הסעיף ינוסח באופן הבא:

פס"ד חלוט ל בכפוףשיפוי יעשה 

ניתנה לספק הזדמנות ובכפוף לכך ש

 להצטרף להליך כצד נוסף בהליך.

נספח  8

ד', 

 הסכם

למנוע מצב בו הסיכון של הספק על מנת  17 (א) 6

במכרז זה עולה על הסיכוי מבחינתו, נבקש 

להגביל את תקרת אחריות הספק לנזקים 

ישירים בלבד שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו 

עקב מעשה או מחדל של הספק בקיום 

התחייבויותיו במסגרת השירותים, ולא תעלה 

בכל מקרה על סך התמורה ששולמה לו בפועל 

החודשים אשר קדמו  12 -רז זה במכח מכ

 למועד היווצרות עילת התביעה.

 לא מקובל.

נספח  9

ד', 

 הסכם

נבקש להחריג את אחריותו של הספק ביחס  17 (א) 6

לנזקים אשר נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של 

המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו או 

 עקב מעשה שאינו בשליטת הספק.

 לא מקובל.

נספח  10

ד', 

 הסכם

נבקש להבהיר כי רישיון השימוש ניתן למשך  19 (ג) 11

תקופת ההתקשרות, ולא לתקופה בלתי 

 מוגבלת.

 מקובל.

נספח  11

ד', 

 הסכם

לאור ההערכות הנדרשת מהספק במקרה של  19 (ב) 12

סיום ההסכם, נבקש להאריך את תקופת 

 ימים. 90ההודעה המוקדמת לפרק זמן של 

 ה מוקדמת.יום הודע 60יתוקן ל 

נספח  12

ד', 

 הסכם

בהתאם למקובל, נבקש לסייג את חובת  20 13

( מידע שכבר היה ידוע 1) -הסודיות גם ביחס ל

לספק במועד קבלת המידע הסודי שלא מאת 

( מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת 2המזמין; )

הספק מגורמים אחרים וללא הפרת התחייבותו 

( מידע שפותח ו/או יפותח 3על פי סעיף זה; )

או כל מי מטעמו /באופן עצמאי על ידי הספק ו

ושאינו מבוסס או כולל את המידע הסודי של 

( ידע מקצועי, 4המזמין בשום אופן שהוא; )

know-how מתודולוגיה, רעיונות ושיטות ,

( מידע המצוי 5עבודה שאינם ייחודיים למזמין; )

 בנחלת הכלל.

 הסעיף יתוקן באופן הבא:

( מידע 1חובת הסודיות לא תחול על: )

שכבר היה ידוע לספק במועד קבלת 

המידע הסודי שלא מאת המזמין ושלא 

( מידע 2אגב הפרת חובת הסודיות; )

שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מגורמים 

אחרים ללא הפרת התחייבותו על פי 

סעיף זה ושלא אגב הפרת חובת 

( מידע שפותח באופן 3הסודיות; )

י על ידי הספק ו/או כל מי מטעמו עצמא

ושאינו מבוסס או כולל את המידע הסודי 

( ידע 4של המזמין בשום אופן שהוא; )

, מתודולוגיה, know-howמקצועי, 

רעיונות ושיטות עבודה שאינם ייחודיים 

 ( מידע המצוי בנחלת הכלל.5למזמין; )



 
 

 נבקש כי חלון השירות יעודכן כך שתמיכה 32 30 נספח א' 13

תינתן בשעות העבודה המקובלות, קרי בימים 

וכי ימחק  17:00 – 08:00ה' בין השעות  -א' 

חלון השירות בימי שישי וערבי חג. לחלופין, 

נבקש כי מוקד שירות עבור ימי שישי וערבי חג 

יתייחס רק לקריאות שירות בגין תקלות 

 משביתות וחמורות.

 

נספח ב'  14

 ביטוח

במסמכי המכרז, את נספח ב' לא מצאנו  36 כללי

ביטוח. נבקש לקבלו וכן מועד נוסף לשאלות 

 הבהרה ביחס אליו

 מצ"ב 

הגשת  7 4 15

 הצעות

מבקשים לדחות את המועד להגשת הצעות 

בשבועיים לאור היקף הפירוט הנדרש   בנספח 

 א'.

  ה של שבועידחימאושרת 

עד  25/11/21מועד ההגשה החדש 

 בנפרד, הודע ה תצא 12:00שעה 

מבקשים לקבל פירוט של שמות כל  5ד.ב. בחינת הצעות 8 5 16

המערכות/מודולים לקליטת נתונים וייצוא 

נתונים למערכות פיננסיות, חישובי שכר, 

אפליקציות, משאבי אנוש וכו', הנדרשות 

 בהתממשקות עם מערכת נוכחות?

ונים ממערכת מל"מ תיבוא / ייצאו נ

 HRMשכר ומערכת מל"מ 

 

האם יכולות ביצוע תרגול וסימולציה בנתוני  9ד.ב. בחינת הצעות 8 5 17

השכר וחוקת השכר במערכת נוכחות הינה 

דרישה הכרחית מאחר ומערכת נוכחות אינה 

מחשבת שכר ומרכיביה אלא מתממשקת 

 למערכת השכר?

 לא

נספח ג' טופס  12 18

חוות דעת 

 הממליצים

מבקשים לקבל הבהרה בנוגע לנספח ג'  1,2,3

לקבלת חוות דעת למילוי הטופס. האם יש 

למסור את הטופס ללקוח למילוי וחתימה, 

ולצרף להצעה בשלב ההגשה או תהיה פניה 

של המזמין ללקוח ממליץ למילוי הטופס לאחר 

 הגשת ההצעה. 

 עתדנותן חוות ה

עם תקציב לרבות בנוגע תמיכה בעבודה  12ד.ב. בחינת הצעות 8 5 19

תקציבים מפוצלים, מבקשים פירוט והבהרה 

 בנושא.

ישנם עובדים אשר מועסקים במספר 

יחידות / משרדים ויש לתת ביטוי 

 בדיווח לנוכחות בכל יחידה

 SAASהאם הכוונה לתוכנה בשיטת      א. ח' שירותי תוכנה 16 21 20

אינטרנטית המאפשרת למשתמשים לגשת 

אליה מכל מחשב באמצעות שם משתמש 

 וסיסמא בלבד?

האם המזמין יספק את השרתים שעליהם      ב.

תאוחסן התכנה או באחריות המציע לתמחר 

 ולנהל שרת כזה?

א. צריך שתהיה אפשרות לגשת 

למערכת ממספר נקודות והלקוח 

יחליט למי תהיה הרשאה לגשת 

 דים.ממספר מוק

 

ב. הנושא יבחן ע"פ דרישות 

 המערכת

נספח א' מפרט  23 21

 השירותים

את נספח א'  wordמבקשים לקבל בקובץ  -

 לצורך מענה למכרז.         23-35עמודים 

 לא ניתן



 
 

נספח א' מפרט  24 22

 השירותים

האם יש לענות באופן מפורט לכל הסעיפים  6

 של סקר תכנון ראשוני במענה למכרז? 

 

נספח א' מפרט  24 23

 השירותים

האם יש לענות באופן מפורט לכל הסעיפים  6

או מענה מיועד CDRבסקר תכנון מפורט  

 לספק הזוכה?

ש לענות באופן מפורט כחלק י

 מההצעה

אפליקציה שבאמצעותה עובד מערך  מה זה אפליקציית מגע"ר? HR1.01.20 מפרט דרישות 12 27 24

ת נוכחוסעים מדווחים על יליווי ה

 התלמידים אותם הם מלויים בהסעה

הדרכה  37 33 25

 ועדכוני גרסאות

האם באחריות הספק להדריך את משתמשי  39

המערכת הראשיים והם ידריכו את משתמשי 

הקצה החדשים והפעילים שמדווחים ביומיום 

 נוכחות עם המערכת?

תבוצע הדרכה למשתמשי  -

 המערכת הרשאים 

 יש להפיק סרטון הדרכה קצר -

ופשוט לטובת הסבר על 

 העבודה עם המערכת

יש לספק שירותי תמיכה  -

טלפונים באופן שוטף לפניות 

של משתמשי המערכת : יש 

לפרט את אופן ומתכונת 

 השירות

איוש אנשי קשר  5 26

קבועים...ותפעול 

שוטף באתר 

 העמותה

מערכת הנוכחות יושבת בענן ומתופעלת  4ד.ב.

נוכחות פיזית  מרחוק, אין צורך בדרישה לחיוב

באופן קבוע, מעבר לכך אם הדרישה 

מנדטורית, לדרישה לנוכחות פיזית ולא ביצוע 

מרחוק יש עלויות משמעותיות שיושתו 

 במסגרת המענה.

מטעם המציע במשרדי  נדרש איוש

של  הלקוח לשלב ההטמעה

שירות -המערכת. לאחר ההטמעה

במסמך  25מרחוק, כמפורט בסעיף 

פן עיתי על פי זה וההגעה ללקוח באו

 דרישה

קיום ממשקים  5 27

לכלל המערכות 

המקוונות של 

העמותה )לרבות 

).... 

ישנם ממשקים סטנדרטים המקובלים  5ד.ב.

יה בין מערכות נוכחות למערכות יבתעש

חיצוניות וסטנדרטים קבועים לאופן העברת 

הנתונים, ככל שאין הגדרה של הממשקים 

הספקים הנדרשים וכן שיתוף פעולה מצד 

הקיימים הדרישה הכוללת אינה מוגדרת היטב 

 ומהווה אפליה אל מול ספקים קיימים.

כמקובל בארגונים שבהם יש מערכת 

נוכחות שנדרשת להתממשקות 

למערכת שכר, הנתונים 

ייקלטו/יעובדו ממערכת הנוכחות 

באופן שוטף. באחריות הלקוח לוודא 

 שיתוף פעולה נדרש בהתאם

סימולציה יכולת  5 28

 בנתוני השכר...

הדרישה אינה רלוונטית לנוכחות ומהווה  9ד.ב.

 אפליה אל מול ספק השכר

 לא נדרש

קליטת נתונים  5 29

 ממקורות קיימים

ישנם ממשקים סטנדרטים המקובלים  9ד.ב.

בין מערכות נוכחות למערכות  הבתעשיי

חיצוניות וסטנדרטים קבועים לאופן העברת 

הנתונים, ככל שאין הגדרה של הממשקים 

הנדרשים וכן שיתוף פעולה מצד הספקים 

הקיימים הדרישה הכוללת אינה מוגדרת היטב 

 ומהווה אפליה אל מול ספקים קיימים.

כמקובל בארגונים שבהם יש מערכת 

משקות נוכחות שנדרשת להתמ

למערכת שכר, הנתונים 

ייקלטו/יעובדו ממערכת הנוכחות 

באופן שוטף. באחריות הלקוח לוודא 

 שיתוף פעולה נדרש בהתאם



 
 

המציע קיבל את  10 30

מלוא המידע 

הרלוונטי לצורך 

הגשת הצעתו... 

המציע קיבל את 

 מלא המסמכים...

בשלב זה אין אפיון למערכת הנדרשת, לכן  6

עשויה לכלול מרכיבי סיכון הצעת המציעים 

שייקרו משמעותית את ההצעה, ביצוע אפיון 

מסודר והוספתו למכרז תוכל להקטין את 

 מרכיבי הסיכון ולתחום את דרישות המכרז

יש פירוט רחב של הדרישות במסמכי 

 המכרז

31 
 

 כללי
 

 שאלה לא ברורה  מה היקף ההתקשרות הצפוי?

32 
 

 כללי
 

על פיהם יבחר  מה הם הפרמטרים והמשקלים

 הזוכה?

 בהתאם למסמכי המכרז

33 
 

 כללי
 

האם יש היום ספק שנותן את השרות ? ככל 

שיש כזה , כמה זמן הוא כבר נותן את השרות 

 כולו?

 לא רלוונטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 הספק אישור עריכת ביטוחי -נספח ג
 

 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

העמותה העירונית לפיתוח החינוך  –לביא 

 בירושלים

 שירותים☐ שם

אחר: מערכת דיווח ☐

 נוכחות

 

 מזמין שירותים☐

 

 
 ת.ז./ח.פ. 580014983ע"ר 

 מען ירושלים, 42אגריפס 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

לפי  חלוקה

 גבולות

אחריות או 

 ביטוח סכומי

נוסח ומהדורת  מספר הפוליסה

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום

 סכום ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או  תלמידיו    - 308, 304, 302       צד ג'

של מקבל האישור ו/או משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או  

של עיריית ירושלים ו/או  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושלים

עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען 

עובדיו ו/או מנהליו של  320, 318, 315, 309מבקש האישור , 

של  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםמקבל האישור ו/או  

עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך 

    329, 328,  322, 321, אישור זה מען מבקש האישור

אחריות 

 מעבידים

עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או  תלמידיו   308, 304, 302       

של מקבל האישור ו/או משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או  

של עיריית ירושלים ו/או  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושלים

עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען 

 328, 319, 315, 309מבקש האישור , 

אחריות 

 מקצועית

עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או   308, 304,  303, 302, 301      

תלמידיו  של מקבל האישור ו/או משתתפי הפעילות נשוא אישור 

של עיריית ירושלים  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםזה ו/או  

ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך אישור זה מען 

מנהליו ו/או עובדיו של  320, 318, 315, 309, מבקש האישור

של  ופים עירונייםו/או ג עיריית ירושליםמקבל האישור ו/או  

עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך 

,  332,  328, 327 326, 325,  321, קש האישוראישור זה מען מב

 חודשים,  6
 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
 

 בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 


