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 למתן שירותי ניהול, תפעול, אחזקה,  124/2022מכרז פומבי מס' 

 ניקיון ושירותי מוקד וסיור למבנה ולמערכות משרדי נת"ע 

 נוספותמענה לשאלות הבהרה  – 6מס'  הודעת הבהרה

 הבהרה  לשאלות מענה . א

הבהרה  .1 לשאלות  המכרזים  ועדת  מטעם  מענה  המכרז  מצ"ב  עם  בקשר  שהתקבלו  ,  נוספות 

 להודעה זו. בנספח א'כמפורט 

הם והמפורטים בהודעת הבהרה זו ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז    ותיקוניםהבהרות, שינויים   .2

, שפורסמו בקשר עם המכרז   גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרות מוקדמות יותר

 ככל שקיימת סתירה בין המסמכים כאמור.

כפי  .3 השאלות  לנוסח  בהכרח  זהה  אינו  להלן,  א'  בנספח  המפורט  השאלות  נוסח  כי  יובהר, 

שהתקבלו בנת"ע, וכן כי ייתכן ששאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד, והתשובה  

 במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

ת הבהרה זו תהיה המשמעות והמושגים האמורים בהודע המונחיםאלא אם נאמר אחרת, לכל  .4

 שניתנה להם במסמכי המכרז.

מי  .5 או  נת"ע  ידי  על  דרך אחרת,  בכל  או  פה, בכתב  בעל  שניתנה  כל תשובה  על  אין להסתמך 

ככל   במסמכי  כשניתנהמטעמה,  מהאמור  היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל   ,

הבהרה זה בלבד ובמכתבי   המכרז, וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב

 הבהרות נוספים שנשלחו ו/או ישלחו מטעם נת"ע, ככל שישלחו.  

עם המכרז,   .6 או הבהרות בקשר  לביצוע תיקונים, שינויים  ובקשות  כי שאלות הבהרה  יובהר, 

ואינן מופיעות במפורש במסגרת   לנת"ע  הוגשו  וכל הנספחים המצורפים להם, אשר  ההסכם 

 ות שנענו בשלילה ו/או נדחו, לפי העניין. מסמך זה, יש לראותן כבקש

להוראות   .7 זו    6.2.4  סעיףבהתאם  הודעה  על  לחתום  המציע  על  מיוחדים,  התנאים  למסמך 

 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ולצרפה להצעתו במכרז. 

נאמר   .8 אם  אלא  המכרז  במסמכי  מהאמור  גורע  ו/או  משנה  אינו  זו  הבהרה  בהודעת  האמור 

 במפורש אחרת. 

 להצעה לצרף שיש המסמכים  לעניין הנחיות .ב

, למען הזהירות ועל מנת  4הבהרות מס'    מכתבלאור פרסומם של מסמכי מכרז מתוקנים במסגרת  

להסיר כל ספק, להלן הנחיות ביחס למסמכים שעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם ומסמכים 

 שאין צורך לצרף להצעה:

לצרף    במסגרת .1 ב)  וההסכם  ההליך  מסמכי  את  להצעההחובה    6.2.4  -ו  6.2.3סעיפים  כאמור 

המיוחדים(,   התנאים    המכרז  מסמכי  אתורק    אך  לצרף  מתבקשים  המשתתפיםלמסמך 

  תחת מסמכי המכרז. ובאתר נת"ע 4מספר הבהרות   מכתב, כפי שפורסמו במסגרת  המתוקנים

נקייה  מובהר בזאת,   כי המשתתפים מתבקשים לצרף את מסמכי המכרז המתוקנים בגרסה 

המתוקנים  המכרז  מסמכי  את  להצעתו  יצרף  משתתף  אם  אולם  מסומנים(,  תיקונים  )ללא 

 בגרסה הכוללת תיקונים מסומנים, לא יהיה בכך כדי לפסול את ההצעה.  

 . המקורייםלצרף להצעה את מסמכי המכרז צורך  איןיודגש כי  .2

למסמך   6.2.4)כאמור בסעיף    למציעים  והודעות  הבהרה  מכתביהחובה לצרף להצעה    במסגרת .3

,  6  -ו  5,  4,  3,  2,  1התנאים המיוחדים(, המשתתפים מתבקשים לצרף את מכתבי הבהרות מס'  



 

 12מתוך   2עמוד 
DMS  

ידי  ,  אלהלמכתבים    הנספחים  כולל על  חתומים   בהתייחסאולם,  המשתתף.  המציע  כשהם 

לה  ,  4למכתב הבהרות מס'   נספח א' המצורף  מספיק לצרף את הודעת ההבהרה עצמה ואת 

 עם נוספת כלומר אין צורך לצרף פ)  1נספח ב' להודעה זו לצרף את    )מענה לשאלות הבהרה( מבלי

 .  (את מסמכי המכרז המתוקנים

במסמכי    10' מסטופס ב המופיע הנוסח הוא העדכניהסר כל ספק, נוסח ערבות ההצעה  למען .4

 ם. המכרז המתוקני

אין באמור לעיל כדי לשנות או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז בקשר אופן עם הגשת ההצעה   .5

 .אלא אם נאמר במפורש אחרתלמכרז, 

  

 בברכה,    

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע  

 

 חתימת המציע: __________

 

  

 
 שהינו מסמכי המכרז המתוקנים  1
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 נספח א' 

 מסמך השאלות והתשובות

 

מס' הסעיף   מס"ד

במסמכי  

 המכרז 

 התשובה/הבהרה השאלה / הבקשה 

 – 10טופס   .1

נוסח ערבות 

 ההצעה 

ערבות  בנוסח  שינוי  יש  האם 

ו ערבות ההצעה  תוקף  מהו 

 ההצעה? 

הוא  ההצעה  ערבות  נוסח 
במסמכי   10בהתאם לטופס  

 . המכרז המתוקנים

כי   יודגש  ערבות כן  תוקף 

  -נותר ללא שינוי, קריההצעה  

 . 15.9.2022יום ל עד

מסמך    .2

התנאים 

  –המיוחדים 

 2.2סעיף 

משרדים .  1 בעוד  הכוונה  מה 

  אחרים?

. מבוקש להבהיר אילו שירותים 2

במשרדי להעניק  הזוכה  ם יידרש 

וכן של   כאמור,  מפרט  לקבל 

 אלה.  משרדים

שנת"ע1 היא  הכוונה  תהיה   . 

בעתיד  להוסיף  רשאית 

אלה  על  נוספים,  משרדים 

במכרז/   במפורש  שצוינו 

 בהסכם. 

. במועד פרסום מסמך זה אין 2

ידועה   קונקרטית  תוספת 

מפרט  אין  ולפיכך  למשרדים 

 שניתן לפרסם לגביהם. 

מסמך    .3

התנאים 

 -המיוחדים 

 2.2 סעיף

שיידרש  לשירותים  בהתייחס 

הזוכה להעניק במשרדי נת"ע בתל 

 אביב: 

ו .1 רק ינתנו  השירותים  הואיל 

קריאה להבהיר  ,לפי   מבוקש 

חלקי כי   שירות,  הסכמי 

מתכלים  חומרים,  חילוף, 

חשבון ויוכ על  יהיו  לא  "ב, 

 הספק. 

של   מבוקש .2 הערכה  לקבל 

 .קריאות חודשיתהכמות 

 התשובה חיובית. .1

אין בידי נת"ע הערכה של   .2

שתדרש,  הקריאות  כמות 

 ולכן הבקשה נדחית.

 

 

 -ההסכם   .4

 2.3 סעיף

+ 

  16תשובה 

לטבלת 

שאלות 

ותשובות 

בנספח א' 

מבוקש למחוק או לתקן סעיף זה,  

לדרוש   סביר  זה  שאין  מחמת 

בגין  לנזקים  אחריות  מהספק 

ונדליזם הם לא    או  פותיגניבות, שר

 . סבירים במכרז שכזה

סעיף   מתקבלת,   2.3הבקשה 

יתוקן, כך שבמקום האמור בו, 

 יבוא כדלקמן:

הספק  אחריות  "במסגרת 
כאמור  ולמתקנים  למערכות 

מ  2.2בסעיף   ובכל  קום לעיל 
נספחיו,  על  זה,  בהסכם  אחר 

כל או להחליף  לתקן  על הספק  
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להודעת  

 4הבהרה מס' 

פריט אשר יתקלקל או או  חלק  
כלשהי מסיבה  לרבותיפגע   , 

בלאיבעקבות   רגיל,   ,שימוש 
מעשה   התיישנות בעקבות  או 

עצמו  הספק  של  מחדל  או 
השירותים, מתן  עם   בקשר 
בהסכם  נאמר  אם  ולמעט 

 במפורש אחרת." 

 – ההסכם  .5

 136.סעיף 

ו משמש מנהל  הואיל  האתר 

למשרדים  ביחס  גם  זה  בתפקיד 

להגיע   עליו  האם  אביב,  בתל 

לצורך   אביב  בתל  למשרדים 

תיקון   ליווי  תקלות,  קריאות, 

 יו"ב?קבלנים וכ

 

נדרש האתר  מנהל  ככלל,   לא 

ל פיזית  בתל להגיע  משרדים 

 אביב.

לגרוע  ומבלי  זאת,  עם 

חריגים  במקרים  מהאמור, 

נת"ע תהיה רשאית לדרוש את  

במשרדי  האתר  מנהל  נוכחות 

כאמור  ובמקרה  אביב,  תל 

בהתאם  יפעל  האתר  מנהל 

 לדרישות נת"ע. 

 –ההסכם   .6

 10.5סעיף 

תל למשרדי  ת שירות  וקריאהאם  

לאביב   ביחס  שירותים יהיו  מתן 

 כגון: בתחום אחזקת מבנה בלבד )

צבע  תאור פרזול,  אינסטלציה,  ה, 

ל   ('וכד ביחס  גם  מערכות או 

כגון:מכאניות-אלקטרו מיזוג    , 

אש,  גילוי  חשמל,  לוחות  אויר, 

UPSגנראטור וכד ,?' 

תל  למשרדי  שירות  קריאות 

לשירותים  שיהיו  יכול  אביב 

וגם  מבנה  לאחזקת  ביחס 

לאחזקת  ביחס  לשירותים 

 מכאניות.-מערכות אלקטרו

ק בגין  לקבלן  ריאות תשלום 

למערכות  ביחס  שירות 

הן   מכאניות-אלקטרו יהיה 

בגין  והן  עבודה  שעות  בגין 

חלקי חילוף, ככל שיהיה צורך 

 , לפי העניין. בכך

 –ההסכם   .7

 10.5סעיף 

צורת  את  למסור  מבוקש 

חילוף   חלקי  לרכש  ההתחשבנות 

ב שירות  תל  משרדי  לקריאות 

 .אביב

לסעיף  מופנים  המשתתפים 

בו   10.5.3 וכאמור  להסכם, 

בחלקי  צורך  שיהיה  ככל 

בהתאם  יתומחרו  הם  חילוף, 

המאוחד  המאגר  למחירון 

שהוצע   ההנחה  לשעור  )בכפוף 

על ידי הספק בהצעתו למכרז(, 

על בסיס הצעה או הצעות או   

הספק  מטעם  מפורטות  מחיר 

 , לפי בחירת נת"ע.  לנת"ע

 –ההסכם   .8

 10.5סעיף 

משנה קבלני  ליווי  לביצוע    האם 

אביב, תל  במשרדי  ככל   עבודות 

 התשובה חיובית.

מבלי לגרוע מהוראות המכרז /  

ההוראות  לרבות  ההסכם, 
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שירות   ,שידרשו כקריאת  יחשב 

 ? בתשלום

הקשור  בכל  בהם  שנקבעו 

בעניין זה יובהר   לקבלני משנה, 

ככל שהספק יידרש לקבלנ/י   כי

א לנת"ע  לספק  בכדי  ת  משנה 

השירותים, יידרש לכך אישור 

נת"ע שתהיה רשאית להחליט 

דעתה  שיקול  לפי  בעניין 

 הבלעדי. 

 –ההסכם   .9

 10.5סעיף 

השירות  לקריאות  המענה  האם 

יהיה לא במשרדי תל אביב יכול ש

הקבוע   הצוות  ידי  במשרדי על 

טכנאים על ידי  אלא  נת"ע בחולון,  

 של הספק?אחרים 

 . חיובית התשובה

המענה  כי  דרישה  אין 

במשרדי  שירות  לקריאות 

ידי  על  יהיה  אביב  בתל  נת"ע 

צוות העובדים המועסק באופן 

בחולון  נת"ע  במשרדי  קבוע 

מאחריות  לגרוע  מבלי  )וזאת 

עבודות  לביצוע  האתר  מנהל 

 אלו(.  

 –ההסכם   .10

 10.5סעיף 

קריאות שירות מבוקש לקבוע, כי  

במשרדי תל אביב, ניקיון  עבודות  ל

י זמן הילא  מפרק  קצרות  ו 

 שעות עבודה.  3מינימאלי של  

 .  מתקבלת הבקשה

 –ההסכם   .11

 12סעיף 

הספק להגביל את אחריות  מבוקש  

בגובה   השנתית התמורה  לנזקים 

 .לספקהמשולמת 

 .הבקשה נדחית

נספח א'   .12

 –להסכם 

נספח הוראות  

 ביטוח

יש לתקן את הנספח כך שביטוחי 

יוחזקו   קיימת  הספק  עוד  כל 

הספק להחזיקם על פי  אחריות על  

 .דין

 .הבקשה נדחית

נספח א'   .13

 –להסכם 

נספח הוראות  

סעיף  –ביטוח 

2.7 

יש לבטל את הדרישה להגביל את  

לסך  העצמית  ההשתתפות  סכום 

מאחר  ₪  100,000של   ניתן ,  שלא 

ב בה  ללעמוד  אחריות יחס  ביטוח 

שניתן להפר  , וכן מאחר  מקצועית

 .חידוש הביטוחיםאותה בעת 

כך  חלקית,  הבקשה מתקבלת 

יתווספו  הסעיף,  שבסוף 

 : המילים הבאות

פוליסת  לעניין  "למעט 
 ת". האחריות המקצועי

נספח א'   .14

 –להסכם 

נספח הוראות  

סעיף  –ביטוח 

3 

שכן   זה,  סעיף  לבטל  מבוקש 

רכב כלי  רלוונטיים   ביטוחי  אינם 

 למכרז. 

 .הבקשה נדחית
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נספח א'   .15

 –להסכם 

נספח הוראות  

סעיף  –ביטוח 

6 

 .הבקשה נדחית מבוקש לבטל סעיף זה. 

שהספק  ככל  זאת,  עם  יחד 

פוליסות   ידרש את  להמציא 

יהיה  הוא  לנת"ע,  הביטוח 

הסתרה  תוך  להמציאן  רשאי 

נוגעים   שאינם  פרטים  של 

 להתקשרות בינו לבין נת"ע. 

נספח א'   .16

 –להסכם 

נספח הוראות  

סעיף  –ביטוח 

8 

מאחר  זה,  סעיף  לבטל  מבוקש 

ישא  שהספק  סביר  זה  שאין 

גם  ב במקרים השתתפות העצמית 

ממעשה או מחדל שבהם הנזק הוא  

 . של קבלן משנה והבאים מטעמם

 .הבקשה נדחית

 

מסמך    .17

– הטפסים 

טופס ההצעה  

 –הכספית 

 3סעיף 

להערות  

והנחיות  

לעניין ההצעה 

 הכספית

כי אחוז  ההנחה  מבוקש להבהיר 

זה,   בסעיף  לציין  המציע  שנדרש 

 ₪.   50,000-מחושב ביחס ל

 .חיובית התשובה

 - 1נספח ב'  .18

תכולת 

  –העבודה 

 10.7סעיף 

על את    המשתתפים  האם  לתמחר 

המוסמכים  הבודקים  כל 

 ? הנ"להמופיעים בסעיף 

 התשובה חיובית.

 - 2נספח ב'  .19

המפרט 

  –המיוחד 

 2.3סעיף 

השרתים  בחדרי  למזגנים  ביחס 

 סוג המזגנים?  ומהמבוקש לדעת 

מערכות  סוגי  מספר  קיימים 

כפי   אוויר   ו שהוצגמיזוג 

סיור המציעים   יבמסגרת 

 . במשרדי נת"ע מושהתקיי

 - 2נספח ב'  .20

המפרט 

  –המיוחד 

סעיף 

 )ו( 2.3.1.4

מיזוג  לחץ  הגברת  משאבות  כמה 

 קיימות?

 

 

 

 (. 2שתיים )

 - 2נספח ב'  .21

המפרט 

 -המיוחד 

  – 3.8סעיף 

 3 – 1שורות 

 בטבלה 

מבוקש   3  –  1בשורות   בטבלה, 

הכמויות  את  להפחית  או  לבטל 

תשלום   ללא  בהסכם  שכלולות 

 נוסף לספק.

 

  הבקשה נדחית.

יובהר כי הכמויות המפורטות 

כמויות  הן  הנ"ל  בשורות 

 מקסימאליות. 
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 - 2נספח ב'  .22

המפרט 

 –המיוחד 

  – 3.8סעיף 

  8שורה 

 טבלה ב

לשורה   מבוקש   8ביחס  בטבלה, 

יש לנת"ע   גופי להבהיר כי  במלאי 

לגופים  מקבילים  תאורה 

 .  התלויים

המדובר  שלילית.  התשובה 

 בנושא שהינו באחריות הספק. 

בהתאם  כי  הלב  תשומת 

השמאלית(  )בעמודה  לאמור 

 בטבלה:

"גופי התאורה יוחלפו בהתאם 
מאותו  תאורה  לגופי  לצורך, 

 סוג או שווה ערך". 

 - 2נספח ב'  .23

המפרט 

 –המיוחד 

 4.1.9סעיף 

שירותי מבוקש להבהיר האם   .1

יהיו במשרדי תל אביב  ניקיון  

 רק על פי קריאה?

משרדי האם במבוקש להבהיר   .2

אביב   התל  גם  ? דברהתידרש 

זאת  לתמחר  המציע  על  האם 

 אלה בהצעתו למכרז?

מבלי .  חיובית  התשובה .1

נת"ע  של  מזכותה    לגרוע 

בעתיד,  אחרת  לקבוע 

בסעיף    10.5.6כמפורט 

 להסכם. 

במועד  .2 שלילית.  התשובה 

זה   מסמך   איןפרסום 

לביצוע   שירותי דרישה 

  תל אביב.משרדי  הדברה ב

אולם, ככל שבעתיד ידרשו 

הספק  כאמור,  שירותים 

יהיה זכאי לתמורה נוספת 

עבורם, בגובה שיקבע לפי 

 להסכם.  10.5.3סעיף 

לתמ צורך  אין  חר לפיכך, 

בטופס   אלה  שירותים 

 ההצעה הכספית  למכרז.

 - 2נספח ב'  .24

המפרט 

 –המיוחד 

 4.2.2סעיף 

האם מפקח הניקיון במשרדי נת"ע 

שירותי על  נדרש לפקח גם    בחולון

בתל  שיינתנו  ניקיון   במשרדים 

 )ככל שיידרשו(?  אביב

 

 התשובה חיובית. 

ה כי  הניקיון על  מפקח  יובהר 

בתל  נוכח  להיות  חייב  לא 

למעט אם תהיה דרישה ,  אביב

 . פרטנית לכך

 - 2נספח ב'  .25

המפרט 

 –המיוחד 

 4.8סעיף 

ב כי  לקבוע  של  מבוקש  מצבים 

( סופית  של    (end of lifeהשבתה 

אלקטרו כגון:  מכאניות  -מערכות 

חשמל,   אויר  UPSלוחות  מיזוג   ,

וכיו"ב, החלפתן במערכות חדשות 

הספק הזוכה  על חשבון  תהיה  לא  

 במכרז.

 

 דחית. הבקשה נ

לכל  אחראי  יהיה  הספק 

האלקטרו -המערכות 

החלפתן מכאניות לרבות   ,

סופית,  השבתה  של  במקרה 

היא  ההשבתה  אם  ולמעט 

כתוצאה אירוע שלא באחריות 

או  שריפה  גניבה,  )כגון  הספק 

   פגיעה בזדון(.

 - 2נספח ב'  .26

המפרט 

מבוקש לקבוע, כי בגין שירותי  .1

מוקד אזעקה לאתרים אחרים 

 . מתקבלת הבקשה .1
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 5.1.10סעיף 

בחולון,  נת"ע  למשרדי  מעבר 

לתוספת  זכאי  יהיה  הספק 

 לתמורה. 

לתמחר האם   .2 המציעים  על 

ל מוקד  אתרים   3  -שירותי 

לשונים   רק  נת"ע או  משרדי 

 ? חולוןב

של  .3 הערכה  לקבל  ניתן  האם 

מוקד לאתרים שונים קריאות  

אתרים  אביב,  תל  )חולון, 

 רים(? אח

 

כך    5.1.10סעיף   יתוקן, 

יבוא   בו  האמור  שבמקום 

 האמור להלן: 

המזמינה תהיה רשאית "
מוקד   שירותי  להזמין 
עם   ו/או שמירה  אזעקה 
אחרים  לאתרים  שומר 

בחולון  למבנה   , מעבר 
דעתה   עפ"י  שיקול 

שירותים  בגין  הבלעדי. 
הקבלן  יהיה  כאמור 
לתמורה,  לתוספת  זכאי 
בהתאם  שתקבע 

 10.5.3להוראות  
 להסכם." 

נדרשים מוקד  השירותי   .2

למשרדי  ביחס  זה  בשלב 

בלבד.   בחולוןנת"ע  

צורך  אין  אלה,  בנסיבות 

אלה  שירותים  לתמחר 

אחרים   לאתרים  ביחס 

 כלשהם. 

בידי  .3 אין  נדחית.  הבקשה 

כמו של  הערכה  ת נת"ע 

 הקריאות שתדרש.

 – 1נספח ד'  .27

הנחיות  

 מחשוב 

הספק  האם  להבהיר  מבוקש 
כל  את  לרכוש  נדרש  הזוכה 

 התוכנות שצוינו בנספח זה? 

  

הספק יידרש לעמוד בהוראות 

המתוקן  המחשוב  נספח 

ב'  המצ"ב להודעה    כנספח 

מס'   מחליף 6הבהרה  אשר   ,

שצורף  המקורי  הנספח  את 

 למסמכי המכרז. 

 – 3נספח ד'  .28

 אבטחת מידע 

כי   להבהיר,  יתבצע  מבוקש  לא 

בשטח  שיהיו  מחשבים  של  חיבור 

לא יהיה מעבר הספק ונת"ע לרשת  

 מידע בין הרשתות. 

חיובית,   יתבצע  התשובה  לא 

ע לרשת "חיבור של מחשבי נת

 . הספק

 – 3נספח ד'  .29

אבטחת מידע 

 3.6סעיף  –

הסעיף  כי  להבהיר  מבוקש 

אצל  שנצבר  למידע  רק  מתייחס 

הספק במסגרת השירותים שיעניק  

 לנת"ע מכוח מכרז זה.  

 התשובה חיובית.

 – 3נספח ד'  .30

אבטחת מידע 

 3.7.6סעיף  –

הספק   על  בדיקות האם  לבצע 

 ? חוסן

 יידרש  הספק.  חיובית  התשובה

בדיקל בסביבה   ת בצע  חוסן  

 מידע של נת"ע.   יאוחסןבה ש
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 6להודעת הבהרה מספר  'בנספח 

 

 הנחיות מחשוב )נוסח מתוקן(   –להסכם    1נספח ד'

 רקע 

נת"ע .1.1 עם  שלו  ההתקשרות  הסכם  התוכנות במסגרת  בכל  להשתמש  הספק  על   ,
 הנדרשות לשם ביצוע העבודה, ובנוסף בתוכנות המופיעות במסמך זה. 

יודגש, כי רכישת התוכנות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה, לרבות המפורטות בטבלה   .1.2
, תבוצע  על ידי הספק ועל חשבונו. על אף האמור, התוכנות המפורטות בטבלה 1מספר  
יד  2מספר   על  לצרכי ירכשו  הספק  לשימוש  ויימסרו  הספק  של  חשבונו  על  נת"ע,  י 

 ההתקשרות בלבד. 

 (( TPSתוכנות אשר ירכשו על ידי הספק )רכישה מספק צד ג' ) 

תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.   1רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   .2.1
מספר   גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת נת"ע. בטבלה

 מפורטות התוכנות והגרסה מינימלית לה נדרש הספק עבור כל אחת מהן.  1

ו .2.2 ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף  או \נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת 
ו שהן \לעדכן  כפי  תוכנה  כל  עבור  המינימלית  והדרישה  הרשימה  את  לשדרג  או 

מבלי   א בעלותן באופן בלעדי.מפורטות, ומוסכם כי השינויים יחולו על הספק והוא יש
לגרוע מהאמור, מובהר כי כל תוכנה אחרת אשר תידרש לשם ביצוע העבודה בהתאם 
לתכולת העבודה בהסכם, תירכש על ידי הספק ועל חשבונו אלא אם נכתב מפורשות 

 אחרת בתכולת העבודה בהסכם.

 1טבלה מספר  .2.3

 גירסא  שם התוכנה 

Microsoft Office 2013  ומעלה 

 

תוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע על חשבון הספק ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות   
 בלבד.

וכל תוספת, עדכון או שדרוג עבורן לפי שיקול   2התוכנות המופיעות בטבלה מספר   .3.1
דעתה של נת"ע. הספק נדרש להשתמש בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות הרשת 

טרנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה שיימסר שלו או לחילופין על גבי רשת האינ
לו על ידי נת"ע. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת ולעת ולפי שיקול דעתה 

או לשדרגן ומוסכם כי הספק יהיה \או לעדכן את רשימת התוכנות ו\הבלעדי להוסיף ו
 או תוספות אילו. \מחוייב לעבוד במערכת בהתאם לשינויים ו

 2טבלה מספר  .3.2

 שם התוכנה 
כמות  

משתמשים 
 משוערת

SAP  –    מערכתERP    ,התשלומים לניהול 
 והוראות השינוי בפרויקט. 

1 
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 שימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע  

הרישיונות הנדרשים עבור השימוש בתוכנות יכולים להיות מוגבלים לרישיונות בודדים  4.1
המוגדרים "שמית" )לפי שם המשתמש לו ניתנת הגישה( או רישיון "אתר" לארגון כולו.  
ספקי התוכנה של נת"ע יכולים להגביל את השימוש או המעבר של רישיונות בין עובדים 

זה בהתאם למדיניות וכללי הרישוי של ספק התוכנה של  כאלו ואחרים וכל האמור בסעיף  
 או נת"ע. \נת"ע ו

יובהר, כי חלק מהתוכנות נרכשו במסגרת הסכמים המתומחרים על פי כמות המשתמשים  4.2
 או מתן שרות על בסיס תקופה. 

השירות  4.3 אספקת  לצורך  באינטרנט  בגלישה  שימוש  עושות  מהתוכנות  חלק  יובהר,  עוד 
(web based  דפדפן וגרסת  נדרשת  גלישה  במהירות  אינטרנט  תקשורת  דורש  אשר   ,)

( על מחשב בו VPNעדכנית. תוכנות אחרות ידרשו התקנת תוכנת גישה מוצפנת )כדוגמת  
מסוג   הפעלה  מערכת  לשרות    Microsoft windowsרצה  החיבור  יתבצע  שבעזרתה 

החומרה המאפשרת ולתוכנה. במקרים אלו הספק יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקה של  
יכולות מספקות על מנת להריץ עליה את התוכנות הנדרשות. נת"ע תספק את הפתרונות 

 (.VPNהנדרשים לשם חיבור מרחוק )כדוגמת  

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים מהם  4.4
ת לבקש מהספק מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכו

לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים המחשבים 
אינטרנט הממוצעת  גלישה של  לרמת מהירות  נת"ע  מהם מופעלות מערכות המידע של 

 בשוק העסקי. 

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהספק לבצע בדיקות נקודתיות במערכת לקראת   4.5
 שידרוגי גרסא.

יתבקש להגיע להדרכות אודות תפעול תקין של התוכנות וקבלת עדכונים שוטפים הספק   4.6
אודות התוכנה אשר יתקיימו במשרדי נת"ע ו/או במשרדי הספק מעת לעת ולפחות פעמיים  

 בשנה. 

נת"ע תהיה רשאית לדרוש מהספק להשתמש בתוכנה/ות נוספת/ות ו/או חדשה/ות, מעבר  4.7
 אם לדרישות נת"ע. , בהת2-ו 1לאלו שמופיעות בטבלאות 

 להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה: 4.8

4.8.1 ERP – מערכת ניהול פיננסית לוגיסטית 

כוללת מחשוב של תהליכי  SAP ERPנת"ע עושה שימוש במערכת   . המערכת 
העבודה בתחום הלוגיסטי והפיננסי, הזנת תשלומים ובקרת התשלומים, לרבות  

מאפשרת   המערכת  שינוי.  הוראות  אודות הזנת  סטאטוס  דוחות  הפקת 
ה  במערכת  לעבוד  הספק  על  הזמנות.  ופלטי  ליצור    SAP-התשלומים  מנת  על 

 דיווחי חשבון, הוראות שינוי וכל פעולה נוספות שתוגדר על ידי נת"ע.  

החיבור למערכת מבוצע באמצעות פתרונות התחברות מרחוק ואבטחת מידע 
הת ותדרש  ייתכן  כי  יובהר  נת"ע.  ע"י  רכיבי  המסופקים  של  מקומית  קנה 

 הפתרונות על מחשבי הספק.

על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על אותו  
 לעיל ויפעלו על פיהם. 4פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 

 עדכנות טכנולוגית   

מאחר ומחזור חיי הפרויקט הינו ארוך ונפרש על פני מספר שנים רב, יתכן כי במהלך הפרויקט  
תיקרה התיישנות של מערכות, חומרה וטכנולוגיות בהם עושים שימוש כיום. על הספק לערוך 
התוכנה   החומרה,  את  לשדרג  לתוצאותיו  ובהתאם  התיישנות  סקר  לפחות  לשנה  אחת 

ש במהלך מתן השירותים. על הספק לשמור על רמה גבוהה ולעשות והטכנולוגיה בה נעשה שימו 
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לטכנולוגיה   מעבר  או  עדכון/שידרוג  בשוק.  ביותר  מהמובחרות  וחומרה  במערכות  שימוש 
 אחרת יהיה על חשבון הספק בלבד. 

 פקיעת תוקף של רישיון  

אחרת אשר מופיעה בחוזה(, לפי   יום מסיום תקופת הרישיון או החוזה )או תקופה  30בתוך  
המוקדם מביניהם, על הספק להחזיר לנת"ע את המסמכים והמידע הקשורים לאותה תוכנה 

 ולא לעשות במידע זה שימוש נוסף.

 לעניין נספח זה:  

עדכון חדש של תוכנה או גרסה מעודכנת של תוכנה או תוכנה דומה של הספק,   –"  שדרוג" 8.1
ות למוצר או לרישיון. לעיתים קבלת השדרוג כרוכה אשר משפר או מוסיף פונקציונליא

 בעלות כספית נוספת. 

תיקון באגים, תיקון ושיפור בביצועים של התוכנה, תיקון תקלה או תוספת   –"  עדכון" 8.2
לעדכונים אלה מופיעה   זכאות הספק  פעילות תקינה של התוכנה.  הנדרשת לשם המשך 

 . ים "תמיכה ועדכון"בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות ותחזוקה" במיל 

 

 

 

 


