
 

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

 

 _________________  חתימת המציע

 2021אוקטובר   04ו
 כ"ח תשרי תשפ"ב 

 1723848סימוכין: 
 

 
נתיבי   -ומערכות נוספות עבור נת"ע  CRMלניהול מוקד טלפוני בשילוב מערכת   494/2021מכרז פומבי מס'  הנדון:

 תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 4ר מספהודעה  - מענה לשאלות הבהרה 

מכרז .1 למסמכי  מערכת    494/2021מס'  פומבי    בהמשך  בשילוב  טלפוני  מוקד  ומערכות    CRMלניהול 
, מצ"ב תשובת  ")מכרז (להלן: "ה  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נוספות עבור נת"ע  

 .  המכרזועדת המכרזים לשאלות ההבהרה, וכן תיקונים והבהרות למסמכי  

נתיבי    –  יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו לנת"ע .2
, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.  ")החברה " או "נת"עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "תחבורה ע 

כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד, ולכן התשובה במסמך זה  
 מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

רה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז, והם  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבה .3
 גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.  

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור   .4
 במסמכי המכרז. 

י מטעם נת"ע או ועדת  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מ .5
המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  
הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו  

 מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

, המציע יחתום על הודעה זו  תנאים מיוחדים  -להזמנה להציע הצעות  )  2( 5.2  בהתאם להוראות סעיף .6
 באמצעות מורשה החתימה מטעמו ויצרפה להצעתו.  

גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש   .7 ו/או  אינו משנה  זה  האמור במכתב הבהרה 
 אחרת.  

 

 

 בברכה,   
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע    
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 מענה נת"ע  השאלה  סעיף מסמך ד"מס

לדחות את המועד האחרון להגשת    בוקשמ 1 כללי   .1
 . הצעות

 

מס'   הבהרה  הודעת  במסגרת  גם  שהובהר  המועד   3כפי 
ל  ב'האחרון  ליום  נדחה  ההצעות  עד   18.10.2021,  הגשת 

לא יחולו שינויים נוספים ביתר מועדי ההליך    .13:00השעה  
 המכרזי.  

מפרט    .2
השירותים  

פרקים   –
 כלליים  

ל   1.8 –ו  5 לבהמשך  מס'שאלמענה  הבהרה    105  ת 
מס'    הודעת ב להבהיר  2הבהרה  מתבקש   ,

למהו   הנדרש  הרישיונות  ניהול  מספר 
גם   , זאת בין היתר בשים לבמוקדוהפעלת ה

במסגרתו  אמור במסמך אפיון השירותים  ל
ל כי  נגישות    100  -  צוין  תהיה  עובדים 
 למערכת.  

כי   להבהיר,  מבקשת  במערכת, החברה  המשתמשים  כמות 
משק  נה שצוי המכרז,  הנוכחית    פתבמסמכי  המצבת  את 

מידע  לצרכי  ניתנת  היא  הקיים,  המוקד  עבור  הרלוונטית 
 והיא אינה מחייבת את החברה.   כללי בלבד

  האמור לעדכן את  חברה  מבקשת הבשים לב ובכפוף לאמור,  
המכרז, מס'  לרבות    במסמכי  הבהרה  לשאלת    105המענה 

מס'   הבהרה  המשתמשים   2להודעת  מצבת  כי  ולהבהיר, 
  25את    כוללת והיא    35   - הנוכחית של המוקד עומדת על כ  

כ"משתמשים" ה    הנציגים  . במוקד  CRM  –במערכת 
 1.8ובסעיף    5הנקובה בסעיף  בהתאם לאמור תעודכן הכמות  

 .  משתמשים  35, לסך של  לפרקי המבוא של מפרט השירותים

בשנית   מופנית  זה,  של בהקשר  הנוספת  הלב  תשומת 
להודעת    71המציעים, בין היתר, למענה לשאלת הבהרה מס'  

 ההצעה הכספיתלטופס    1לנספח    2וכן לסעיף    2הבהרה מס'  
, במסגרתם הובהר כי  להסכם ההתקשרות  12.3.2וכן סעיף  

תידרש  אשר  הרישיונות  בכמות  לגידול  אפשרות  קיימת 
על   ההתקשרות.  תקופת  במהלך  המוקד  ולהפעלת  לניהול 
הספק לגלם גידול אפשרי זה במסגרת הצעתו וכי בכל מקרה 

ן  הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספות, פיצוי או שיפוי בגי
הגדלת סך כך, לרבות בדרך של תשלום על רישוי נוסף ו/או  

  התשלום בגין רישוי ותחזוקה. 

הסכם   .3
 ההתקשרות 

לשקול   12.2 הסכומים    מבוקש  את  מחדש 
שינויים    המופיעים בגין    או   בתמורה 
יאפשר    לחילופים  אשר  סעיף  שיתווסף 

 הבקשה נדחית. 

 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

בין    ומתן  במשא  המחירים  את  לעדכן 
 .  הצדדים


