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

 תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 2ר מספמענה לשאלות הבהרה בקשה לפרסום -

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"ע(להלן: "  תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

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

המכרז, והם  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי   .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. 

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם נת"ע או ועדת   .5
המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז, וכן כל  

שיישלחו  הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים  
 מטעם נת"ע, ככל שיישלחו.  

, המציע יחתום על הודעה זו  תנאים מיוחדים  - ) להזמנה להציע הצעות  2(11.3  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  הפניה למסמכי המכרז  ד"מס

האחרון   כללי  כללי   .1 המועד  את  לדחות  שאלות    להגשתמתבקש 
 . 05.09.2021עד ליום הבהרה 

הבקשה מתקבלת. למען הסר ספק, מובהר כי  
 יתר מועדי המכרז עומדים בעינם. 

 הבקשה נדחית.  . וורדבקובץ  4טופס מס' מתבקש לקבל את  כללי  כללי   .2

תנאים    .3
 מיוחדים  

2.2 

 

האם להבהיר  ייעודי    מתבקש  פרויקט  מנהל  נדרש 
ייעודי מוקד  שומנהל  לב  בשים  לא  ,  אלו  פונקציות 

 מפורטות בהמשך המסמך. 

, להעמיד לצורך ביצוע  במכרז  שיזכהעל הספק  
המוקד,   ומנהל  שירותי  ייעודי  פרויקט  מנהל 

ייעודי ליתר  מוקד  ובהתאם  במועד  וזאת   ,
סעיף   הנקובים  וסעיפים    5.2התנאים  לחוזה 

 למפרט.    11-15

מובהר, שאין צורך להציג את בעלי התפקידים  
כחלק מההצעה    2.2הראשיים הנקובים בסעיף  

למכרז. לצד האמור, מוטלת על הספק שיזכה  
החברה   לרשות  להעמיד  החובה  במכרז, 
תפקידים   בעלי  את  המוקדם  ולאישורה 

) מנהל  הראשיים  למערכות,  הפרויקט  מנהל 
המוקד ומנהל  המוקד  לשירות  וכן  הפרויקט   (

הנדרשים  א התפקידים  בעלי  יתר  כל  ת 
במסגרת וכחלק מצוות הספק, באופן ומועדים  

וסעיפים    5.2הנקובים לשם כך בסעיף   לחוזה 
 למפרט, כאמור.   11-15

מהצעה   נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הספק,  צוות 
הכספית   הצעתו  במסגרת  לשקלל  המציע  ועל 
את פעילותם הן במהלך תקופת ההערכות והן  

 וי והתחזוקה.   במהלך תקופת הריש

מתבקש   זה,  כי  לבהקשר  בעלי  הבהיר  מבין 
הראשיים,   יחשב  התפקידים  המוקד  מנהל 

המוקד   מצוות  שירותי  חלק  את  יעניק  אשר 
 המוקד גם לאחר תקופת ההתאמה.  
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"מנהל  על מנת להסיר כל ספק מובהר עוד, ש
למפרט הוא "מנהל    4המוקד" המצוין בנספח  

בסעיף   המצוין  (פרק    14הצוות"  למפרט 
המוקד) המשמרת    .דרישות    מהווה אחראי 

השירות מחלק   (המינימאליים    נציגי 
המוקד שירותי  מתן  לצורך  ואין    הדרושים), 

 . חובה להעמיד אחראי משמרת כמשרה נפרדת

נוספות   להבהרות  גם  מופנית  הלב  תשומת 
נושא שניתנו במסגרת המענה לשאלת הבהרה  ב

    להלן.  62מס' 

תנאים    .4
 מיוחדים 

לאחד    מתבקש להבהיר האם יש לכם עדיפות כארגון 2.2
של     MAGIC QUADRANT CRM-  מהמערכות שישנם ב

GARTNER. 

המדורגת ברביע הימני  על הספק להציג מערכת  
של    MAGIC QUADRANT FOR CRMהעליון 

CUSTOMER ENGAGEMENT CENTER    לשנת
 .  GARTNERבדירוג המפורסם על ידי  2018

תנאים    .5
 מיוחדים 

הינה בין היתר  מתבקש להבהיר האם מטרת המכרז   2.2
ה  את  שהמוקד    מת הקייהתקשרות  להחליף  או 
על פי המכרז יינתנו בנוסף לשירותי  ושירותי המוקד  

   המוקד המוענקים כיום.  

עבור   יעניק  המכרז,  במסגרת  שיבחר  הספק 
החברה את שירותי המוקד בהתאם להוראות  

ההסכם,   הקיימת  התקשרות  החלף  מסמכי 
 .   כיום לחברה

תנאים    .6
 מיוחדים 

להבהיר   4.2.1 דווקא  סף  ה תנאי  כי  מתבקש  מתייחס  אינו 
באמצעות   שנצבר  חברת  לניסיון  של  ספציפי  מוצר 

BUMP YARD  אלא ניתן להציג, לצורך המענה לניסיון ,
מוקד   שירותי  בהענקת  פתרון  שנצבר  באמצעות  גם 

ב  צ'אטים  התקשורת  ומערכלניהול  בערוצי  למענה  ת 
  . הכתובה והרשתות החברתיות

כי   של  מובהר,  למוצר  מכוון  אינו  הסף  תנאי 
  שנצבר ניסיון  להציג,  המציע יוכל  יצרן ספציפי.  

במערכות   צ'אטים  לניהול  פתרון  באמצעות 
והרשתות   הכתובה  התקשורת  בערוצי  למענה 

 .  BUMP YARD  שאינם של חברת החברתיות

תנאים    .7
 מיוחדים  

תנאי הסף המפורטים  לצורך הוכחת    ,להבהירמתבקש   4.2
, יוכל המציע להציג מוקד  במסמכי המכרז  4.2בסעיף  

ב שירותים  הוענקו    CRMמערכת  אמצעות  במסגרתו 
שיציג   שאינה בהכרח אותה מערכת של ספק המערכת

) למכרז  ההצעה  במסגרת  מספר  המציע    -א'  4טופס 

כי   הסף  מובהר,  תנאי  הוכחת  לצורך 
בסעיף   יוכל    4.2המפורטים  המכרז,  במסמכי 

הוענקו  המציע   במסגרתו  מוקד  להציג 
מערכת באמצעות  שאינה    CRM  שירותים 

אותה   המערכת  הבהכרח  ספק  של  מערכת 
ההצעה למכרז  וכחלק מציג במסגרת  עליו להש
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המערכת ספק  סעיף    תצהיר  לתנאים  5(5.2וכן   (
 המיוחדים.  

מספר  באמצעות   ספק  (א'  4טופס  תצהיר 
להוראותו  )המערכת )  5(5.2סעיף    בהתאם 

 .  לתנאים המיוחדים

תנאים    .8
 מיוחדים 

4.2.6 

 

הנקובות בסעיפים  מתבקש   להבהיר, האם הדרישות 
, מתייחסות לשירותי  ם המיוחדיםלתנאי  4.2.1-4.2.5

מ אחד  לכל  המציע  שהעניק  הלקוחות    4  -  המוקד 
הסף   בתנאי  העמידה  הוכחת  לצורך  להציג  שעליו 

 לתנאים המיוחדים.    4.2.6הנקוב בסעיף  

 

בסעיף   הנקוב  הסף  תנאי  להוראות  בהתאם 
המיוחדי  4.2.6 להוכיח  לתנאים  המציע  על  ם, 

לקוחות שונים לפחות,    4שהעניק מוקד עבור  
כאשר עבור כל אחד מהלקוחות, כללו שירותי  

-4.2.1המוקד את כל התנאים הנקובים בסעיף  
 לתנאים המיוחדים.   4.2.5

מובהר, כי אין הכרח שהמציע יציג את הניסיון  
לכן,   שירות.  מוקדם  אותו  באמצעות  שנצבר 

להוכיח את תנאי הסף    במידה והמציע מבקש
אחד   שירות  ממוקד  יותר  באמצעות  האמור 
התקופה   במהלך  ומפעיל  מנהל  הוא  שאותו 

) את  2015-2021הרלוונטית  המציע  ימלא   ,(
עבור כל מוקד רלוונטי,    4הטבלה שבטופס מס'  

בנפרד, ובמסגרתה יציין את הלקוחות שעבורם  
 העניק את שירותי המוקדם.  

תנאים    .9
 מיוחדים 

4.2.4 

 

את    מתבקש לצמצם  הפחות  לכל  או  הדרישה  לבטל 
 שירות במוקד הטלפוני.  נציגי    25  המתייחסת להעסקת

לב   תשומת  האמור,  לצד  נדחית.  הבקשה 
לעיל,    8המציעים למענה לשאלת הבהרה מס'  

לפיה המציע יכול להציג את הניסיון הרלוונטי  
אחד.   שירות  ממוקד  יותר  באמצעות  שצבר 
הסף   תנאי  את  להוכיח  מבקש  והמציע  לכן, 
אחד,   שירות  ממוקד  יותר  באמצעות  האמור 

נציגי  יהיה עליו לציין לגבי כל מוקד את כמות  
המועסקים על ידו כעובדים בכל מוקד  השירות  

ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כך שסך  
מ   יפחת  לא  כאמור,  השירות  נציגי    25  –כל 

 נציגי שירות בכל המוקדים יחדיו.   
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תנאים    .10
 מיוחדים 

4.2.7 

 

 נדגיש, כי   .1

 . בקש להבהיר כי קופ"ח הן בגדר גוף ציבורימת

חולים   "גוף  קופת  המונח:  בהגדרת  נכללת 
 ציבורי" 

תנאים    .11
 מיוחדים 

מתבקש לבטל את הדרישה להצגת לקוח אחד לפחות   4.2.6
 שהנו גוף ציבורי.  

ימחקו  כמבוקש. תנאי הסף יעודכן באופן שבו  
". ,לפחות  1  ציבורי  גוף  מהםממנו המילים: "

 לתנאים המיוחדים.    4.2.7כמו כן, יבוטל סעיף 

מס'   טופס  במסגרת  חובה  4בהתאם,  אין   ,
למלא את שמו של לקוח ציבורי, לצורך הוכחת  

 תנאי הסף.  

עדכונים נוספים יבוצעו בהתאמה בטופס מס'  
 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף.   – 4

תנאים    .12
 מיוחדים  

כי במסגרת המענה לסעיף   ) 11(5.2 )  11(5.2מתבקש להבהיר, 
מענה   להציג  המציע  על  המיוחדים,  מפורט  לתנאים 

הקובץ שצורף     , המהווה את "מפרט השירותים"עבור  
 מסמכי המכרז. ל  130-163  יםעמודכחלק מ

לסעיף  כמבוקש.   המענה  )  11(5.2במסגרת 
מענה   להציג  המציע  על  המיוחדים,  לתנאים 

עבור "מפרט השירותים", המהווה את   מפורט  
מעמודים   כחלק  שצורף    130-163הקובץ 

 .  למסמכי המכרז

תנאים    .13
 מיוחדים 

בגין   15.2.7 ניקוד  יקבלו  המציעים  האם  להבהיר  מתבקש 
) שלהם  האיכות  או  Qהצעת  מהציון    100%שמא  )? 

 במכרז הוא המחיר? 

שלבי   חד  הליך  של  במתכונת  נערך  המכרז 
ציון    100%( למציעים  שניתן  מבלי  מחיר), 

 איכות.  

א'  4טופס מס'   .14
תצהיר ספק   –

 ת  כהמער

(טופס מתבקש, כי חלף צירוף   כללי     תצהיר ספק המערכת 
אפשר למציעים להציג רישיונות מערכת  ית),  א'4  מס'

תקופת  בתוקף, בצירוף התחייבות להחזיקם עד סוף  
 . ההתקשרות

מס'   טופס  נדחית.  ידי  4הבקשה  על  יחתם  א' 
נציגים   באמצעות  לרבות  המערכת,  ספק 

 מקומיים מטעמו.  

  - 5טופס מס'   .15
כתב הצהרה  
בדבר היעדר  
ניגוד עניינים  
 וזיקה אישית 

להבהיר כללי  הטופס    , מתבקש  ההצעה  הגשת  במועד  כי 
החתימה   מורשי  באמצעות  המציע  ע"י  יחתום  הנ"ל 

  באמצעות גם התצהיר, בלבד ובמקרה של זכיה יחתם 
 . הספקאנשי צוות 

 כמבוקש.  
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  7טופס מס'   .16
ונספח י"ב  

  -להסכם 
התחייבות  

בלתי חוזרת  
לשמירה על  

על  סודיות ו
דרישות  

 אבטחת מידע  

לחריגים   כללי  בהתאם  מידע  המונח  את  להחריג  מתבקש 
 המקובלים. 

 לא יחול שינוי בסעיף.  

  – 8 מס'  טופס  .17
ההצעה  
 הכספית 

מתבקש להבהיר, האם במסגרת ההצעה הכספית יש   כללי 
 . (צוות הספק) את מצבת כ"א הנדרשתלגלם 

מצב  את  לגלם  יש  הכספית  ההצעה  במסגרת 
הן   וזאת  הספק)  (צוות  הנדרשת  האדם  כוח 
במהלך תקופת   והן  ההערכות  במהלך תקופת 

 התחזוקה ורישוי.  

  – 8טופס מס'   .18
ההצעה  
 הכספית 

ורישוי   כללי  תחזוקה  בגין  התמורה  מתעדכנת  כיצד 
מ   יותר  מתקבלות  שבהן  שיחות    1,200    -בנסיבות 

 לחודש. 

סעיף   להוראת  המציעים  לב    12.1.3תשומת 
 לחוזה.  

  – 8טופס מס'   .19
ההצעה  
 הכספית 

התמורה    מתבקש כללי  בין  לתחזוקה  השנתית  להפריד 
התמורה   לבין  נציג  שתשולם  ורישוי  שירות  לשעות 

הכספית  ולאפשר   לפי  נפרד  תמחור  במסגרת ההצעה 
 שעות נציג בפועל. 

 הבקשה נדחית.  

  – 8טופס מס'   .20
ההצעה  
 הכספית 

וכפל  מתבקש, כי רכיב התמורה בגין תחזוקה ורישוי י כללי 
 .7 –ב 

 הבקשה נדחית.  

  – 8טופס מס'   .21
ההצעה  
 הכספית 

בין  "מתבקש להוסיף בסיפא:   3סעיף  נקבע אחרת  אלא אם 
 . "הצדדים ו/או במסמכי המכרז

המציעים   לב  תשומת  בסעיף.  שינוי  יחול  לא 
לכך, שהסעיף מפנה את התייחסותו להוראות  
החוזה, שם הוגדר המנגנון להתאמת תמורה,  

 בנסיבות הרלוונטיות הנקובות במסגרתו.   
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לטופס   1נספח    .22
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

האם התמורה בגין רישוי ותחזוקה  מתבקש להבהיר   כללי 
 היא שנתית.  

ינקוב   אותה  ותחזוקה  רישוי  בגין  התמורה 
, מתייחסת לשנה  8לטופס מס'    1המציע בנספח  

בת   המציעים  חודשים.    12מלאה  לב  תשומת 
 לחוזה.   12.1.1להוראת סעיף  

לטופס   1נספח    .23
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

את  מתבקש   כללי  כך  לשנות  הכספית  ההצעה  תחשיב 
רכיב של התמורה בגין התחזוקה ורישוי  תסתמך על  ש

 . בלבד ולא תכלול רכיב של הערכות

 הבקשה נדחית.  

לטופס   1נספח    .24
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

לפי  כך שזו תשולם לשנות את מודל התמורה מתבקש  כללי 
(שיחת טלפון, פניה בערוצי תקשורת) או  סוגי הפניות  

לחילופין למודל תשלום לפי שעת נציג שתכיל בתוכה  
את כל סוגי הנציגים הקיימים והעלויות הן הטלפוני  

 והן תקשורת כתובה. 

 הבקשה נדחית.  

לטופס   1נספח    .25
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

בכמות המתייחסת    6מה מייצג המס'  מתבקש להבהיר   כללי 
 להצעת המחיר לתמורה בגין תחזוקה ורישוי.  

 

התמורה   לרכיב  המתייחסת  הכספית  ההצעה 
  12בגין תחזוקה ורישוי, נקובה עבור שנה בת  
  6  –חודשים. הסכום שינקוב המציע, יוכפל ב  

והמכפלה   הכספית  ההצעה  שקלול  לצורך 
ברכיב התמורה  תתווסף למחיר שינקוב המציע  

הערכות   המוקד.    –בגין  אינו  הקמת  האמור 
מ תייחס  המ לחוזה,    9.2סעיף    הוראותגורע 

שנים, הכוללת    7לתקופת תחזוקה ורישוי של  
שנים ממועד קבלה סופית ועוד    3פרק זמן של  

עד   של  אופציונאלי  זמן  נוספות,    4פרק  שנים 
     לפי שיקול דעת החברה. 

לטופס   1נספח    .26
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

להבהיר,   כללי  העלות  כיצד  מתבקש  את  לגלם  יש 
 י השירות שיועסקו במוקד.  נציג   המתייחסת ל

 

האדם   כוח  תשומות  את  לגלם  המציע  על 
ההערכות   לתקופת  הדרושות  הספק),  ("צוות 
(לרבות שלב ההרצה) וכן למתן שירותי המוקד,  
למכרז   הכספית  הצעתו  והמסגרת  כחלק 
תמורה   תשולם  לא  השונים.  ההצעה  ברכיבי 
שיקדיש   האדם,  כוח  תשומות  עבור  נפרדת 
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ובמהלך  ה ההערכות  תקופת  במהלך  ספק 
 תקופת התחזוקה ורישוי.   

לטופס   1נספח    .27
הצעה   – 8מס' 

כתב   -כספית 
 הכמויות 

תעודכן התמורה בנסיבות בהן  כיצד  מתבקש להבהיר,   כללי 
 יידרש הספק להגיל את היקף הפעילות במוקד.  

סעיף   להוראת  המציעים  לב    12.1.3תשומת 
 לחוזה.  

  - 9טופס מס'   .28
מפרט  

השירותים  
והמענה למפרט  

 השירותים 

סעיף   אנא הבהירו מה נדרש כדי ליתן מענה לטופס.  כללי  להוראת  המציעים  לב  )  11(5.2תשומת 
המיוחדים.   למפרט  לתנאים  ההתייחסות  את 

קובץ   במסגרת  להגיש  הספק  על  השירותים 
עצמאי שיערוך לשם כך, כשהוא מתייחס לכל  

 הסעיפים במפרט השירותים כסדרם. 

  – 10טופס מס'   .29
תכולת  
 המעטפה 

עותק   כללי  למעטפה  להכניס  הדרישה  את  להסיר  נבקש 
 חתום של מסמכי המכרז.  

 . נדחית הבקשה

  -חלק ב'   .30
ההזמנה למכרז  

תנאים   -
כלליים (להלן:  

התנאים  "
 ") הכלליים

מוצע לקבוע כי במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז   33.2  –ו  1.2
התנאים    - (ולא  כנהוג  מחייב,  בהסכם  האמור 

 המחמירים) 

 הבקשה נדחית. 

אנא הבהירו כי למרות האמור בסעיף זה, אין בכוונת   1.4 תנאים כלליים  .31
 נת"ע לבחור ביותר מספק אחד במכרז זה. 

ביותר    איןכמבוקש.   לבחור  החברה  בכוונת 
 במכרז.   1מספק 

 נדחית.   הבקשה ". שני ימי עסקים"- שעות" ב 48נבקש להחליף " 7.5.4 תנאים כלליים  .32

יש לקבוע כי חילוט יבוצע על הפרה יסודית בלבד ובגין   11.10 -11.9 תנאים כלליים  .33
כי   לתיקונה.  הקבוע  הזמן  משך  תוקנה  שלא  הפרה 

יום לפחות לתיקון ההפרה וכי    14תינתן התראה של  
מוכחים   נזקים/הוצאות  על  יעשה  וחלוטים  החילוט 

 הבקשה נדחית. 
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לתיקון   התראה  מתן  (ולאחר  במחלוקת  שנויים  ולא 
החזרת   לגבי  סעיף  להוסיף  יש  כאמור).  תוקנה  שלא 
הערבות למציע (ככל שלא חולטה) לכל המאוחר תוך  

 יום. 60

 לעיל.   31מענה לשאלת הבהרה מס'  ראו .סעיף זה  לבטלנבקש  19.1.7 תנאים כלליים  .34

המוקנית   21.2 תנאים כלליים  .35 המכרז  לביטול  הזכות  כי  להבהיר  נבקש 
לתקופה    חברהל מתייחסת  זה  שהזוכה    לפניבסעיף 

החל בהליכי יישום הזכייה ומימושה. לאחר שהזוכה  
מוגדרת   הביטול  זכות  השירותים,  באספקת  החל 

 להסכם ההתקשרות.  19בסעיף 

 .  לא יחול שינוי בסעיף

 הבקשה נדחית.  מתבקש לקבוע כי העדר בלעדיות הינה הדדית.  24 תנאים כלליים  .36

מעל   25 תנאים כלליים  .37 שליטה  בעלי  שינוי  רק  כי  לקבוע    25%מתבקש 
אסורה.   הסבה  לסרב    החברהמהווה  רשאית  תהיה 

 לבקשה רק מטעמים סבירים שינומקו בכתב. 

 הבקשה נדחית. 

גופים   30.3 תנאים כלליים  .38 עם  המציע  התקשרות  כי  מפורשות  לציין  יש 
ו/או דומים אין בה כדי  נוספים למתן שירותים נוספים  

 להוות ניגוד עניינים. 

 הבקשה נדחית. 

או   31 תנאים כלליים  .39 לעיון  שלחו  אנא  האתי.  הקוד  מהו  להבין  נבקש 
 הפנו למקור עיון.  

של   האינטרנט  באתר  מופיע  האתי  הקוד 
 ". אודות החברה תחת לשונית "

 32 תנאים כלליים  .40

 

 32.2תת סעיף   .1

הערות  בשורה   "ו/או  המילים  לאחר  הרביעית, 
"מעבר   המילים  את  להוסיף  מתבקש  כלשהן", 
 להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה". 

 32.3תת סעיף   .2

 הבקשות נדחות. 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

המילים   את  להחליף  מתבקש  השנייה,  בשורה 
"המצאת העתקי הביטוחים", במילים "המצאת  

 אישור הביטוח". 

והמוחלט",   "הבלעדי  המילים  לאחר  בסיפא, 
לחילופין,    מתבקש "ו/או  המילים  את  להוסיף 

 רשאי המציע לחזור בו מהצעתו". 

מתבקש להחליף את המילים: "העתקי הביטוחים",   32.3 תנאים כלליים  .41
 ". אישור הביטוחבמילים: " 

 הבקשה נדחית. 

הסכם   .42
 התקשרות 

 

המוקד" 1.5 המילים:   –"  דרישות  את  למחוק  מתבקש 
 "בין אם צוינו בחוזה ובין אם לא". 

" בחוזה  המילים:  במפורש  נקובים  שהם  בין 
  פי   על ", ימחקו, ובמקומם יבוא: "ובין אם לאו,

 ".  ונספחיו ההסכם הוראות

הסכם   .43
 התקשרות 

את   3.4 לעדכן  הנקובים  השירות  ורמות  מדדי  מתבקש 
לכמות  למפרט    3בנספח   שיותאמו  כך  השירותים 

 . הנציגים שהתבקש במוקד

בסעיף שינוי  יחול  נספח    לא    3ובהוראות 
השירותים את  .  למפרט  לתמחר  הספק  על 

ההצעה באופן שישקף את כמות נציגי השרות  
המוקד   שירותי  את  ליתן  מנת  על  הדרושים 
בהתאם לרמות השירות הנדרשות. תשומת לב  

 להלן.   79גם למענה לשאלת הבהרה מס' 

הסכם   .44
 התקשרות 

מתבקש לקבוע מנגנון המתייחס לעדכון התמורה בגין   5.2.1
 תחזוקה ורישוי בנסיבות בהן חל גידול בצוות הספק.  

 

הבקשה נדחית. עדכון תמורה יתבצע בהתאם  
בסעיף   המתוארות  לחוזה    12.1.3ובנסיבות 

 בלבד. 

הסכם   .45
 התקשרות 

למתן שירותי  מה היקף כ"א הנדרש    מתבקש להבהיר, 5.2.1
 . המוקד במהלך תקופת הרישוי ותחזוקה

למתן   הדרוש  המינימאלי  האדם  כוח  היקף 
ותחזוקה   הרישוי  בתקופת  המוקד  שירותי 

ב שבמפרט  נקוב  המוקד"  "דרישות  פרק 
 השירותים.  
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הסכם   .46
 התקשרות 

(נספח   5.2.1 יוחל מנגנון קנסות    3מתבקש להבהיר, כי לא 
השיחות   כמות  בהן  בנסיבות  השירותים)  למפרט 

 .   2,000המתקבלות בחודש עולה על  

מענה  תשומת לב המשתפים להבקשה נדחית.  
מס'   הבהרה  עודכנה  79לשאלת  במסגרתה   ,

 .  2,600  –ל  2,000  –כמות השיחות עודכנה מ 

הסכם   .47
 התקשרות 

) ועוד ארכה  14יום (ולא    30מבוקש לקבוע זמן גיוס של   5.2.3
ימים ממועד התראה לתיקון ההפרה. לא יבואו    7של  

אינה   המניעה  כי  הספק  הוכיח  בהם  ימים  במניין 
 בשליטתו.  

לא יחול שינוי בסעיף. על הספק להיערך מראש  
 לגיוס כוח האדם הרלוונטי.  

הסכם   .48
 התקשרות 

להבין   5.3 על  נבקש  מהשירותים,  וכחלק  במסגרת  האם 
אפיון,   לצורך  בעצמו את המידע הדרוש  לרכז  הספק 

המוקדים הקיימים כיום    3  -  מניהול ותפעול המוקד  
עליו  האם  ו זו,  קווי  במסגרת  שמפנים    IVRלספק 

 . למוקדים הללו

המשרת   אחד  שירות  מוקד  כלבחברה    את 
כחלק בלתי נפרד  במסגרת ו .  בחברה  חטיבותה

על   ההערכות,  תקופת  ובמהלך  מהשירותים, 
ולהקים,   המידע  את  ולעבד  לרכז  הספק 
בצוותא עם נציגי החברה, מתודולוגיה סדורה  
תשומת   אותו.  המשרתות  ולמערכות  לשירות 

   לחוזה.    5לב המציעים להוראת סעיף  

הסכם   .49
 התקשרות 

ל   5.3.7 בסעיף  הנקוב  הזמן  פרק  את  לעדכן    3  –מתבקש 
 . חודשים

    . שבועות  12  –פרק הזמן הנקוב בסעיף יעודכן ל  

הסכם   .50
 התקשרות 

פירוט  מתבקש   5.4.4 למידע/לקבל  שיש  נתונים  בהתייחס 
 . להסב

המידע   וסוג  היקף  יוגדר  האפיון  במסגרת 
הספק  שאותו יידרש הספק להסב. באופן כללי,  

יידרש להסב צבר היסטורי של הפניות (סגורות  
למועד    ופתוחות) שנצברו במוקד הקיים. נכון 

כ   ישנן  היסטוריות    60,000  – זה,  פניות 
 ששמורות במערכת הקיימת. 

הסכם   .51
 התקשרות 

להבהיר   5.4.1 שעל    ומה מתבקש  הייעודי  המתחם  גודל 
 . הספק להקצות למוקד

החברה לא קצבה קריטריונים לגבי שטחו של  
על   כמוקד.  לשמש  המועד  הייעודי  המתחם 

בכל   ולהצטייד  להקים  התשומות  הספק 
מוקד  אהו להקים  מנת  על  הדרושים  מצעים 

אשר יוכל לספק את כל שירותי המוקד במהלך  
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ההתקשרות תקופת  לרמות  כל  בהתאם   ,
     . רות הנדרשות במסגרתוהשי

הסכם   .52
 התקשרות 

 לסעיף תתווסף המילה: "נוספת".  כמבוקש.  להוסיף בסוף את המילה "נוספת".   מתבקש 5.4.5

הסכם   .53
 התקשרות 

להבהיר, 5.5 מתבקש  ו/או    א.  המזמינה  בידי  יש  האם 
ניתן   והאם  כתובים,  הדרכה  חומרי  הנוכחי  הספק 

 . יהיה להעבירם לספק הזוכה

להבהיר,   מתבקש  לנציגים  ב.  ההכשרה  זמן  מהו 
 . חדשים בקורס ההכשרה הבסיסי

אפיין  ל הספק על בהתאם להוראות החוזה, א. 
תקגדיר,  ולה ההערכות  במהלך  פי  ופת  על   ,

הניסיון  של    הנחיות  בסיס  ועל  החברה  נציגי 
אפיונים   מהצדדים,  אחד  כל  אצל  שנצבר 
הצרכים   את  התואמת  שירות  ומתודולוגיות 
העדכניים והמתפתחים של החברה, בהיבטים  

זו,   במסגרת  ועתיד.  הווה  פני  ובכפוף  צופי 
הספק   החברה,  כרכי    וךיערלאישור  את 

המתאימים   השירות  ההדרכות  לתצורות 
    המותאמות. 

זמן ההכשרה יקבע במסגרת אישור תוכנית  ב.  
החוזה   הוראות  פי  על  הספק  שיציג  העבודה 
ובאופן   ההערכות  במהלך תקופת  יבוצע  והוא 
המשתלב עם יתר המשימות שהוגדרו במהלך  

 תקופת ההערכות.   

הסכם   .54
 התקשרות 

מדובר בהעדר זכות ל"תמורה    האםלהבהיר    מתבקש 5.6.3
   .נוספת"

לא   כי ההתחייבויות הנקובות בסעיף  מובהר, 
 יזכו את הספק בתמורה.  

הסכם   .55
 התקשרות 

להיערכות    צבהמוקפרק הזמן    מהוהבהיר  ל  מתבקש 5.7
כן   לבדיקת  וכמו  להקצות  זמן  את  החברה  כמה 

 הערכות הספק.  

הרצה/הפעלה   לרבות  ההערכות,  תקופת 
  לחוזה.   5.8מוגדרת בהוראת בסעיף    –מבצעית  

במסגרת    של החברה, יקבעו   ני ההתייחסות זמ
פי   על  הספק  שיציג  העבודה  תוכנית  אישור 

 .  הוראות החוזה

הסכם   .56
 התקשרות 

את   5.8 לגלם  יש  האם  ההרצה  א.  במסגרת  תקופת 
 הקמת המוקד.    –התמורה בגין ההערכות 

לאופני  א.   בנוגע  ייעוץ  מעניקה  אינה  החברה 
האמור,  לצד  הכספית.  ההצעה  של  הגילום 
  מובהר כי תקופת ההרצה והתשומות/אמצעים 
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תאריך   והחברה  במידה  כי  להבהיר,  מתבקש  את  ב. 
ההרצה תמורה    תקופת  כאמור  תקופה  בגין  תשולם 

 . בגין תחזוקה ורישוי

מתקופת   חלק  מהווים  ביישומה,  הכרוכים 
 ההערכות.  

ב. הארכת תקופת ההרצה, עשוי להתבצע בשל  
בגין   תשולם  לא  המוקד.  בשירותי  כשלים 
הארכת תקופת ההרצה ככל שתתבקש תמורה  
לגרוע   מבלי  וזאת  ורישוי,  תחזוקה  בגין 

 מהסעדים הנקובים במסמכי ההסכם.   

הסכם   .57
 התקשרות 

השירות   5.8.2 רמות  לפיה  הדרישה  את  לבטל  מתבקש, 
ההרצה  ככזו    בתקופת  תקלה  כל  עבור  יוגדרו 

משביתה.המאפיינת   כי   תקלה  מתבקש,  בהתאם, 
רמות השירות במהלך כל תקופת השירות והתחזוקה,  

 יחולו גם עבור תקופת ההרצה.

באופן הבא:   במהלך "הפסקה תתוקן  בנוסף, 
במוקד   תקלה  כל  תטופל  ההרצה,  תקופת 

משביתהובמערכות   תקלה  היתה  , כאילו 
התגובה  וזמני  השירות  לרמות  בהתאם 

במפרט כך  לשם  אלא  הקבועים  קבעה  ,  אם 
. החברה תהיה רשאית להורות החברה אחרת

זמן  לפרקי  ההרצה,  תקופת  הארכת  על 
ובפרט   המוקד,  אם  נוספים,  קצובים 
המערכות, אינן עומדות בדרישות המוקד, וכל 

מבלי שהספק יהיה זכאי בשל כך לכל    – זאת  
לגרוע   ומבלי  נוספים,  תשלום  או  תמורה 
בגין   לחברה  המוקנים  מהסעדים  מאיזה 

 . "ורהאמ

הסכם   .58
 התקשרות 

מתבקש, כי מימוש הסעדים הקבועים בסעיף יתאפשר   5.8.4
של   ארכה  בנסיבות  מתן  ולאחר  בלבד  יסודית  הפרה 

 לתיקון שלא תוקנה במועד. 

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .59
 התקשרות 

הורתה   החברה מתבקש להסיר את המשפט: "ואשר 6.3.1
וכי   בכתב לספק  כלשהו ימים מספר או/תקופה 

 במניין השבועות שנקבעו יימנה לא בהוראה שפורטו
 הזמנים".  ובלוח הדרך באבני

 .  הבקשה נדחית

הסכם   .60
 התקשרות 

כל יום  פיצוי מוסכם בגין  הדרישה ל מתבקש לבטל את   6.6
 .  עיכוב

המציעים   לב  תשומת  בסעיף.  שינוי  יחול  לא 
בשיטת   שאינם  לעיכובים  המתייחס  למנגנון 

 הספק.  
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הסכם   .61
 התקשרות 

הפיצוי   6.6.1 את  להכפיף  מתבקש  לתיקון  א.  ארכה  למתן 
 יום במהלכה לא תוקנה ההפרה.    14בכתב בת 

עיכוב של  ב. מתבקש, כי לא יכללו במניין ימי העיכוב  
 . (גרייס)ימים  7עד 

זכות  ב.   מתן  הפרה,  של  מסודר  מנגנון  לקבוע  מוצע 
על קביעת של הפרה/אי עמידה   וערעור למציע  טיעון 
ביעדים שרק לאחריו, ולאחר שהוכרע בידי גורם בלתי  
פיצויים   ישולמו/יקוזזו  למשל),  (בורר  תלוי 

 ות. מוסכמים/קנס

 להכפיף לסיבות אשר בשליטת הספק.   ג. מתבקש

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .62
 התקשרות 

  בעלי התפקידים הראשייםמתבקש להבהיר האם  א.   7.1.1
 .  בלבד צורך ההערכותל הנם

להבהיר,   מתבקש  האדם    ומה ב.  למתן  כוח  הדרוש 
 השירות. שירותי המוקד מעבר לנציגי  

מה אחוז המשרה של מנהל המוקד, מנהל הפרוייקט  ג.  
 ומנהל המערכת? 

ראשיים   התפקידים  הפרויקט,  בעלי  (מנהל 
המוקד),   ומנהל  המערכת  את  מנהל  משקפים 

תקופת   לצורך  הדרוש  המינימאלי  הצוות 
ההערכות (לרבות תקופת ההרצה) והם ידרשו  

 בתקופה זו למשרה מלאה.  

יידרש   והתחזוקה  השירות  תקופת  במהלך 
מנהל   ואילו  מלאה  למשרה  המוקד  מנהל 
מחויבים   אינם  המערכת  ומנהל  הפרויקט 
אך   כלשהו,  משרה  להיקף  או  מלאה  למשרה 
הם ידרשו להקדיש את כל הזמן  שיידרש מהם  
ותחזוקת   המוקד  שירותי  תפעול  עם  בקשר 
החברה   של  דרישה  פי  על  היתר,  בין  המוקד, 

תמו בכל  וללא  לעמוד  מנת  על  נוספת,  רה 
השירות   רמות  לרבות  המוקד,  דרישות 

 הנדרשות במסגרת מסמכי ההסכם.   

גם   זה  בהקשר  שבנושא  ראו  נוספות  הבהרות 
  3מענה לשאלת הבהרה מס'  שניתנו במסגרת ה

     לעיל. 
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הסכם   .63
 ההתקשרות 

 לא יחול שינוי בסעיף.   ". ימים  30" -" ב ימים 15מתבקש להחליף "  7.7

הסכם   .64
 התקשרות 

מתבקש לקבוע כי הספק אינו צד להתקשרות בין ספק   7.12.3
 .  החברהלבין   CRMמערכת 

 הבקשה נדחית.  

הסכם   .65
 התקשרות 

  CRMמתבקש לקבל הסבר האם קיימת כבר מערכת   7.12.3
 . שעל הספק לקבל אחריות עליה

כחלק   מטעמו,  מערכת  ספק  להציג  הספק  על 
) המערכת  ספק  למכרז.  ), CRMמההצעה 

בכל   הספק  של  משנה  כקבלן  לשמש  יידרש 
הקשור להתאמה, תפעול ותחזוקה של מערכת  

CRM    .במוקד 

הסכם   .66
 התקשרות 

השיפוי   7.13.5 לתנאי  כפוף  יהיה  שיפוי  כי  מתבקש 
 המצטברים האמורים בפרק האחריות. 

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .67
 התקשרות 

יהיו   7.13.7 בסעיף  החברה  זכויות  כי    פות כפומתבקש, 
 לתשלום השמה כפי שיוסכם בין הצדדים.  

 הבקשה נדחית.  

הסכם   .68
 התקשרות 

 לעיל.   53ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  . משך ההדרכה ומה מתבקש להבהיר,  7.14

הסכם   .69
 התקשרות 

מערכת  קיימת דרישה לשלב  האם  מתבקש להבהיר,   8.3
הידע להבהיר  לניהול  מתבקש  כן,  כמו  קיים  .   האם 

 . ספקיועבר לחומר כתוב ומסודר נכון להיום ש

סעיף   להוראות  גם  המציעים  לב    8תשומת 
 למפרט השירותים. 

הסכם   .70
 התקשרות 

לספק   9.2 המשולמת  התמורה  מהי  להבהיר  מתבקש 
 ורישוי.  התחזוקה בנסיבות בהן הוארכה תקופת 

תקופת  מ לחברה   את  להאריך  אופציה  וקנית 
הנקובים   התנאים  באותם  ורישוי  התחזוקה 
בחוזה, לרבות התמורה השנתית בגין תחזוקה  
לספק   משולמת  להיות  תמשיך  אשר  ורישוי 

 במהלך התקופה המוארכת.  

הסכם   .71
 התקשרות 

כמה  עבור    ,כמה רישיונות נדרשיםמתבקש להבהיר,   10
 משתמשים.ועבור איזו כמות עמדות  

הספק   ידי  על  מתבצע  המוקד  והפעלת  ניהול 
הנקובים   ולאפיונים  לדרישות  בהתאם 
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לשקלל   הספק  על  ההסכם.  מסמכי  במסגרת 
במסגרת הצעות את כמות וסוג הרישוי הנדרש,  
גם   לאפשר  עשוי  אשר  רלוונטי  במודל  וזאת 
הדרושים   הרישיונות  כמות  ו/או  בסוג  גידול 

 למתן שירותי המוקד.   

הסכם   .72
 התקשרות 

כי   10.2 לקבוע  יידרש  יש  שבגינם  רישוי  תוספות  בגין 
זכאי הספק  תמורה לצדדים שלישייםתשלום   יהיה   ,

 . לשיפוי בגין עלות ישירה שנשא בפועל

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .73
 התקשרות 

ב 10.5 גידול  כי  להבהיר,  אדם  מתבקש  בכפוף  כח  יתבצע 
 תמורה. לעדכון ה

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .74
 התקשרות 

במהלך  שיפוי    מתבקש   11 הספק  שנשא  עלויות  בגין 
תקופת ההשהיה או לחילופין, מנגנון המאפשר לספק  

 . ביטול של ההסכם

"   11.2בסעיף   המשפט:  ימחק  למען  לחוזה, 
בגין   זכאי  יהיה  לא  הספק  ספק,  הסר 

מין  ההשהיה לכל פיצוי, שיפוי ותשלום מכל  
  ."וסוג

לסעיף   חדשה:    11.2תתווסף  פסקה  לחוזה, 
תקופת השהייה    בגין הודעת השהייה    ניתנה "

 הספק   יהיה,  רצופים  ימים  30  –מעבר ל    של
  הוצאות  להחזר ,  ובלעדי  מלא ,  יחיד  כסעד   זכאי

 ותחזוקה  רישוי  עבור  בפועל  נשא  בהן  ישירות
 במישרין   המועסקות  אדם  כוח  תשומת  ועבור

  ההשהיה  תקופת  ובמהלך  בגין  וזאת,  במוקד
  אסמכתאות  להצגת  ובכפוף(מתחילתה),  

בכפוף  החברה  של  לאישורה  בכתב וזאת   ,
 .   "זה לעיל 11.2לחבות המוטלת עליו בסעיף  

הסכם   .75
 התקשרות 

 הבקשה נדחית.   מתבקש לבטל את הסעיף.   11.2

הסכם   .76
 התקשרות 

  12.2הנקובים בסעיף    מתבקש להבהיר את התעריפים  12
 . לחוזה וכיצד הם מתייחסים לתמורה

לחוזה    12.3תעריפי התשומה הנקובים בסעיף  
הקמת   בגין  מהתמורה  חלק  מהווים  אינם 
ורישוי.   התחזוקה  בגין  התמורה  ו/או  המוקד 
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בגין   לתמורה  הספק  זכאי  ההערכות  בגין 
אבני   פי  ועל  הכספית  בהצעה  שנקב  ההקמה 

בסעיף   הנקובות  בגין    12.1הדרך  לחוזה. 
ורישוי  תחזוקה  וכן  המוקד  שירותי    תפעול, 

בגין   השנתית  לתמורה  הספק  זכאי  יהיה 
תחזוקה ורישוי שנקב בהצעה הכספית, וזאת  

לחוזה ("תמורה    12.2בהתאם להוראות סעיף  
הנקובים   התעריפים  ורישוי").  תחזוקה  בגין 

לתמחור    12.3בסעיף   בלבד,  אופציה  מהווים 
תבקש   בהן  בנסיבות  אדם,  כוח  שעות  של 

ינם  החברה לממש/בצע שינויים ושיפורים שא
 כלולים כחלק משירותי המוקד.  

הסכם   .77
 התקשרות 

מתבקשת הצמדה של התמורה בגין התחזוקה ורישוי    12
לשכר מינימום ולשינויים בעטיין של    70%בשיעור של  

 הצמדה למדד.  30%  -החלטות ממשלה ו

 הבקשה נדחית.  

הסכם   .78
 התקשרות 

העמדת צוות נוסף לצורך ביצוע ההערכות  מתבקש כי   12.3.2
 תמורה נוספת.  לתשלום  יתבצע בכפוףוהשירותים 

מובהר במפורש, כי על הספק    הבקשה נדחית.
האדם   כוח  תשומות  באמצעות  להיערך 
המוקד   שירותי  ולמתן  להערכות  הרלוונטיות 
הוספת   בגין  נוספת  תמורה  תשולם  לא  וכי 

 תשומות כוח אדם.  

הסכם   .79
 התקשרות 

מתבקש לקבוע מנגנון לעדכון התמורה בהיקף העולה   12.1.3
 שיחות נכנסות בחודש.  2,000על 

הבא:    12.1.3סעיף  בהוראות   באופן  יעודכן 
"   במקום "1,200המספר  יבוא:   "2,000  ."

" המספר:  " 2,000במקום  יבוא:   "2,600  ."
 ".  600", יבוא: "800במקום המספר: "

להמחשהה תעודכן  דוגמא  בפסקה  ,  ותוחלף 
בגין  ":  הבאה החודשית  והתמורה  במידה 

ובחודש קלנדראי    1,000תחזוקה ורישוי הנה  
שיחות נכנסות, אז    2,500מסוים נענו במוקד  

ורישוי   תחזוקה  בגין  החודשית  התמורה 
) העודפות  לשיחות  השווה  בסך    500תעודכן 

חלקי במכפלת  ,  )25%(   2,000  שיחות), 
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ורישוי   תחזוקה  בגין  החודשית  התמורה 
כלומר1,000( התמורה    ).  של  העדכון 

החודשית בגין תחזוקה ורישוי יהיה בסך של  
המעודכנת    וסה"כ  250 החודשית  התמורה 

קלנדארי   חודש  לאותו  ורישוי  תחזוקה  בגין 
 ".  1,250תעמוד על סך של 

מס'   בשורה  טופס  ל  1מס'  נספח  ל  2בנוסף, 
הכספי  מס'  ההצעה  (טופס  במקום  8ת  יבוא   ,(

" "1,200המספר:  המספר  אף  ".  2,000"  על 
מס'  האמור,   טופס  פורסם  ויש    8לא  מעודכן 

הכספית   ההצעה  את  טופס  להגיש  באמצעות 
    שצורף למסמכי המכרז במועד פרסומו.  8מס' 

הסכם   .80
 ההתקשרות 

 א. מתבקש לבטל את הפסקה הרביעית  12.1.3

בכמות  ב.   גידול/קיטון  בגין  שההתחשבנות  מתבקש 
השיחות לחודש תשולם בתום כל שישה חודשים מיום  
כל   של  השניים  החודשים  ששת  בתום  ולא  ההפעלה, 

 שנה. 

א. לא יחול שינוי בסעיף. ראו גם מענה לשאלת  
 לעיל.    79הבהרה מס' 

 הבקשה נדחית.  ב. 

הסכם   .81
 התקשרות 

  – כמות שיחות הנמוכה מ  בגין  מתבקש להבהיר, האם   12.1.3
תתבצע הפחתה של התמורה החודשית  לחודש    1,200

 בגין רישוי ותחזוקה.  

החודשית    הפחתה  תתבצע  ללא התמורה  של 
בגין כמות שיחות הנמוכה  בגין רישוי ותחזוקה  

 לחודש. 1,200 –מ 

הסכם   .82
 התקשרות 

להוסיף סעיף לפיו יש להחזיר את הערבות    א. מתבקש 13
תוך   ולכל המאוחר  בתום תקופת ההסכם    60למציע 

 יום.  

כי  ו  לקבוע כי חילוט יבוצע על הפרה יסודית בלבדב.  
כן  יום לפחות לתיקון ההפרה ו  14תינתן התראה של  

מוכחים   נזקים/הוצאות  על  יעשה  החילוט  כי 
במחלוקת   שנויים  ולא  בגינם  וחלוטים,  שהאחריות 

לפי ההסכם או הדין מוטלת בלעדית על הספק (ולאחר  
 מתן התראה לתיקון שלא תוקנה כאמור).

 לא יחול שינוי בסעיף.  
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הסכם   .83
 ההתקשרות 

 ימי עסקים.  3 – הסעיף יעודכן ל  ". ימי עסקים 7" -ימים" ב  2מתבקש להחליף "  13.2

הסכם   .84
 התקשרות 

מבוקש לקבוע כי אחריות הספק הינה בגין הפרת  א.   14
 הוראת דין או הפרת הוראה הסכמית. 

ולנזק  ב.   לנזק לפי דין  מבוקש להגביל את האחריות 
בלבד.   כןישיר  נזקים    כמו  למעט  יתווסף:  כי  נבקש 

ידי המזמין ו/או צד שלישי בזדון ו/או  -אשר נגרמו על
 פי דין.- שאחריותם קיימת על

את    מתבקש במילה  להחליף  ״לפצות״  המילה 
 ״לשפות״, שכן הביטוח חל על שיפוי בלבד. 

להוסיף את תנאי השיפוי המצטברים    מתבקשבנוסף,  
) השיפוי יהיה לפי פס"ד חלוט שלא עוכב  1הבאים: (
) דרישה ו/או טענה הובאה לידיעת המציע  2ביצועו. (

בכתב מיד עם קבלתה וקיבל המציע אפשרות נאותה  
) לא תבוצע כל פשרה שלא באישור  3בפניה. (להתגונן  

) ) המזמין ישתף פעולה עם הספק  4הספק ועל דעתו. 
) ההגנה.  בכל  5בדבר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי   (

תקרת    -מקרה תהיה אחריות הספק לשיפוי כפופה ל
חודשים שקיבל בהם הספק    24  - שיפוי בסך השווה ל

לספק    ) דרישת השיפוי הועברה6תמורה לפי ההסכם (
 (שלוש) שנים בלבד".  3 -בתוך תקופת הביטוח, דהיינו

לאחר המילים: "אחראי", יבוא:    14.1בסעיף  
 "על פי דין".  

"  14.3סעיף   הבא:  באופן  מתחייב יעודכן  הספק 
בגין כל נזק ו/או עלות  את החברה  ולשפות  לפצות  

שמקורה בתביעה ו/או דרישה שהאחריות לגביהן 
ם זה ו/או על פי דין. מוטלת על הספק על פי הסכ

במקרה והיא תחויב ע"י בית משפט מוסמך לשלם 
מי   לכל  או  הספק  מעובדי  לעובד  כלשהו  סכום 
מטעמו, או לכל צד ג', עבור אובדן, הפסד או נזק 

כאמור לו  אחראי  אף שהספק  מתחייב  הספק   .
ההליך  בניהול  הכרוכות  ההוצאות  בכל  לשאת 

 . החברה המשפטי, על פי חשבון שיוגש לו על ידי

של   פס"ד  לקבלת  כפופים  יהיו  השיפוי  סכומי 
ביצועו.  עוכב  שלא  מוסמכת  שיפוטית  ערכאה 

למציע על כל תביעה    הודעה   לספקתיתן    החברה
כאמור,   דרישה    להתגונן  סבירה  הזדמנות  וכן או 

תפשר בכל תביעה או דרישה  ת  לא  החברה.  בפניהן 
הסכמת   קבלת  ללא  מראש   הספקכאמור,  לכך 

 ".ובכתב

 מעבר לאמור, לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

הסכם   .85
 ההתקשרות 

מתבקש להבהיר כי בכל הנוגע לזכויות הקנין הרוחני   15
 . לחוזה  15.2ב"מערכת" יחול האמור בסעיף 

זכויות החברה בתוכנה  לא יחול שינוי בסעיף.  
בסעיף   מתייחסות    15.2מוסדר  והן  לחוזה 

 תאם להגדרת הסעיף.   הלרישוי ב

הסכם   .86
 התקשרות 

זכויות   15 על  לשמור  שמהותו  סעיף  להוסיף  מתבקש 
הדרכה   שיטות  המציע,  של  עבודה  שיטות  של  קניין 

   .וכיו״ב

השנייה   לפסקה  המשתתפים  לב  תשומת 
 לחוזה.   15.1.1שבסעיף 
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הסכם   .87
 התקשרות 

זכויות  עגן סעיפים המתייחסים לשמירה על  מתבקש ל 15.2
 קניין רוחני של הספק ו/או צדדים שלישיים.  

 לא יחול שינוי בסעיף.  

הסכם   .88
 התקשרות 

15.2.2 -  
15.2.3 

 הבקשה נדחית.   . מתבקש לבטל את הסעיפים

הסכם   .89
 התקשרות 

שיתוף   15.2.4 יתכן  "בלעדית".  המילה  את  למחוק  מתבקש 
 באחריות עם גורמי ספקי משנה. 

 הבקשה נדחית. 

הסכם   .90
 התקשרות 

פרק   15.3.3 של  השיפוי  תנאי  לכל  להתאים  מתבקש 
 האחריות. 

 לא יחול שינוי בסעיף. 

הסכם   .91
 ההתקשרות 

(א)   את סעיף קטן (א).  לבטלמתבקש  18.4 קטן  סעיף  הוראת  בסעיף.  שינוי  יחול  לא 
אשר  חברות  של  להתקשרויות  מתייחסת 
שירותי   עם  עניינים  ניגודי  להקים  עלויות 

 המוקד או ההתקשרות מושא המכרז.     

הסכם   .92
 ההתקשרות 

 .  הבקשה נדחית סעיף. ה לבטל את מתבקש  18.11

הסכם   .93
 ההתקשרות 

 הבקשה נדחית.   .  בטל את הסעיףמתבקש ל 19.3

הסכם   .94
 ההתקשרות 

יישא 19.5.2 "בנוסף,  המשפט:  את  להסיר   הספק מתבקש 
 ולהיות להמשיך למי מצוות הספק לאפשר באחריות

ספק חילופי". זאת   או/ו החברה ידי על במוקד מועסק
 מהטעמים המפורטים מעלה. 

 הבקשה נדחית.  

הסכם   .95
 ההתקשרות 

את זכות הביטול המוקנית לחברה בסעיף או  מתבקש  21
  - לחילופין, להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל  

 ימים. 60

ל   תעודכן  המוקדמת  ההודעה    30  – תקופת 
 ימים.  
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הסכם   .96
 ההתקשרות 

סכומים   28.1 של  התשלום  חובת  כי  להבהיר  מתבקש 
שאינם שנויים במחלוקת תוסיף לחול על החברה גם  
בין   הסכמה  אי  או  מחלוקת  נתגלעה  בו  במקרה 

 הצדדים.

" המשפט:  יתווסף  הפסקה    החברה בסוף 
  שנויים   שאינם   הסכומים  את  לספק  תשלם

 ".  במחלוקת

הסכם   .97
 ההתקשרות 

מתבקש להבהיר כי החברה תיתן לספק התראה בת   29
ועיכבון   קיזוז  כל  על  ובכתב  מראש  סביר  זמן  פרק 

 שבכוונתה להפעיל.  

 ימים.   5כמבוקש. תוגדר התראה של  

נספחי הסכם    .98
 ההתקשרות 

על   כללי  מראש  לחתום  צורך  אין  כי  להבהיר  מתבקש 
רק   ידרשו  אלו  וכי  להסכם  המצורפים  הנספחים 

 מהספק הזוכה. 

את   להצרף  הנספחיםיש  ו  כל  כחלק  במסגרת 
נפרד   בראשי  מההצעהבלתי  חתומים  כשהם   ,

הכלליים בתנאים  כמפורט  עמוד  בכל  .  תיבות 
לכך   המיועדים  במקומות  בטפסים    חתימה 

   תתבצע על ידי הספק שיזכה במכרז. הללו, 

  1נספח ג'  .99
  –להסכם 

 אבטחת מידע 

 הבקשה נדחית.  להכפיף לאמור בכל דין. מתבקש  כללי 

  –נספח א'   .100
מפרט  

 – השירותים  

לספק   1.8 הספק  נדרש  רישיונות  כמה  להבהיר,  מתבקש 
 ועבור איזו מערכת.  

 לעיל.   71מענה לשאלת הבהרה מס'  או

 

מפרט    .101
 השירותים 

יומי   כללי  בחתך  השיחות  נתוני  של  פירוט  לקבל  מתבקש 
של שעה    לחודש לדוגמא כולל נתונים בחתך אינטרוולי

שעות ביממה ובכללם נתוני כניסת שיחות,    24על כל ה  
 מענה, זמני שיחה. 

במסגרת  נתונים  ה פורסמו  בחברה,  הקיימים 
 . מסמכי המכרז

מפרט    .102
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

להבהיר,   2.1.2 המוקד  מתבקש  מוקד  האם  להחליף  אמור 
 .  טיפול בכל רמות הפניותקיים והאם במסגרתו יבוצע 

לא    והואהמוקד שבמכרז מחליף מוקד קיים,  
השירותים   תכולות  החברה.  מחצרי  ינוהל 

 הוגדרו בחוזה ומפרט השירותים. 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

מפרט    .103
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

תחזוקה  ית בגין  ת התמורה השנמתבקש להבהיר האם   2.2.1
 . קו האדוםעבור הלמענה  מתייחסת רק  ורישוי

או  שמתקבלות    הפניות  בכלעל המוקד לטפל  
בעתיד     קשר   ללא,  החברה  אצלשיתקבלו 

. לשם כך, על הספק לרכוש את  הפנייה  למושא
האדם   כוח  בתשומות  ולהצטייד  הרישוי 

 והמתקנים הרלוונטיים.  

פניות שיתקבלו  מבלי לגרוע מכלליות האמור,  
בהתייחס   הלקוחות  ציבור  ידי  על  במוקד 

הרכבת    ם/זכייניםמפעילישל  פעילות  ל קווי 
יופנו   הצורך  הפעילים,  המוקד  במידת  ידי  על 

כחלק  למוקד של קו הרכבת הרלוונטי,  ,  ונציגיו
נפרד   המוקדבלתי  ובהתאם    משירותי 

  . למתודולוגית השירות שתוגדר

מפרט    .104
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

,  המאוזכרת  CRM  -ה    מתבקש להבהיר האם מערכת 2.2.2
של הספק הזוכה במכרז זה, או מערכת  היא מערכת  

 .צד שלישיאצל שקיימת היום 

למערכת    הסעיף    שמנוהלת   CRMמתייחס 
 ומופעלת על ידי צד שלישי.  

מפרט    .105
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

  -ו   2.4.1
2.4.5 

להבהיר, של  ה  25מיהם    מתבקש  החברה  נציגים 
ב הקיים,  שאינם  ישו מוקד  היום  נציגים    5  נםהאם 

 . במוקד הקיים

כולל  ה הקיים    בחטיבתנציגים.    5מוקד 
לקחת  .  נציגים  25  ישנם  משאבים הספק  על 

את   כ"משתמשים"    25בחשבון  הנציגים 
קיים צפי לגידול  במוקד.    CRM  –במערכת ה  

הפעילות    מהיקףבכמות הנציגים, כפועל יוצא  
מבלי לגרוע   .תמורה, וזאת ללא גידול בבחברה

הצורך   מידת  להפנות  המוקד  על  מהאמור, 
חטיבת   נציגי  אל  במוקד  שיתקבלו  פניות 

מהשירות    משאבים, נפרד  בלתי  כחלק 
   ובהתאם מתודולוגית השירות שתוגדר. 

מפרט    .106
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

להבהיר   2.4.8 מהספק  מתבקש  גם  דורש  זה  מכרז  האם 
 .BIמערכת 

 כחלק מהפתרון.   BI למערכתנדרש   הספק
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מפרט    .107
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

הדרישות   3.2 -ו   2.4.9 כל  של  אפיון  לקבל  המתייחסות  מתבקש 
 הרלוונטיים למוקד.  המערכות והערוצים  לכלל 

יתקבל   שפורט  לא  ממה  יותר  מפורט  אפיון 
 .  מכרזמסמכי הב

מפרט    .108
  –השירותים 

 פרקים כלליים  

מתבקש להבהיר האם ניתן לקבל היקפי פעילויות   .1 7
ברמה של יום ושעה (על מנת להבין את התפלגות  

 השיחות לפי ימי השבוע והשעות השונות)?

הם   .2 שמוצגים  הנתונים  האם  להבהיר  מתבקש 
ישנו צפי   ההיקפים שנצטרך להתמודד איתם או 

 שיחות? אחר של 

 . ממוצע  מתבקש לקבל משך שיחה .3

במסגרת  נתונים  ה פורסמו  בחברה,  הקיימים 
 מסמכי המכרז.  

מפרט    .109
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

עושה היום  איזה מערכת ניהול ידע במתבקש להבהיר  12.2
 החברה שימוש.  

על הספק להקים מערכת לניהול ידע בהתאם  
כחלק   לבצע  וכן  המכרז  מסמכי  להוראות 
וניהול של הידע בהתאם   מהשירותים, שימור 
בשלב   שתאושר  סדורה  למתודולוגיה 

 ההערכות.  

מפרט    .110
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

 כמבוקש.   בקש להמיר את הבקשה לאינטרוול של חצי שעה.  מת 15.17.4

מפרט    .111
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

להעברת    ההמשמעות של הדריש   מתבקש להבהיר את 13.4
בנוגע   ביטוי  לידי  יבוא  הנושא  וכיצד  המערכת, 

 לתשלום בגין הרישוי והתחזוקה.  

במסמכי המכרז, ישנו מנגנון המתייחס לזכות  
המוקנית לחברה להפסיק את ההתקשרות עם  
את   עבורה  להסב  ממנו  ולבקש  הספק 
שבו   באופן  המערכת  ספק  מול  ההתקשרות 
המוקד   את  ולנהל  להמשיך  הבחרה  תוכל 

מה ו/או באמצעות ספק אחר מטעמה עם  בעצ
יופסק   אלה,  בנסיבות  מערכת.  ספק  אותו 

 התשלום בגין רישוי ותחזוקה לספק.   
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מפרט    .112
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

האם 2 להבהיר,  מ  מתבקש  מרכזיים  כחלק  "תהליכים 
ולקבל את כלל    24/7על המוקד לפעול  – של החטיבות"  

השיחות של כלל החטיבות, ולפי אפיון שנקבע מראש  
 הרלוונטיים.   להפנות לגורמי הטיפולו

או  שמתקבלות    בכל הפניותעל המוקד לטפל  
בעתיד   קשר  שיתקבלו  ללא  החברה,  אצל 

מענה לשאלת הבהרה  גם  ראו  .  למושא הפנייה
על  לעיל. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור,    103מס'  

לפניות   מענה  וליתן  לטפל  המוקד  נציגי 
ו. בנוסף, במידת הצורך,  שמתקבלות באמצעות
להפנות   המוקד  מהפניות  על  לגורמים  חלק 

ו ,  חברהב הנדרש  במידה  המידע  בידיו  אין 
 ובהתאם למתודולוגיה שתוגדר.   למענה 

מפרט    .113
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

השיחות   2.4 האם  להבהיר  חטיבת  מתבקש  מנציגי 
 . לטיפול המוקדיועברו   השירות

השיחות   את  מרכזים  משאבים  חטיבת  נציגי 
כ"משתמשים"   אליהם  להתייחס  ויש  במוקד 

דבר.   ינותבו  הפניות  לכל  למוקד,  הללו 
עד  ו הפניה  אחר  לעקוב  המוקד  באחריות 

 לסיומה. 

מפרט    .114
– השירותים 

 פרקים כלליים 

שיקבע תמחור בנפרד לרישיון לשימוש עובדי  מתבקש  1.8סעיף 
 ויהיה בהתאם לכמות המשתמשים בפועל. החברה  

לרישוי נפרד  תמחור  יקבע  גם    .לא  הספק  על 
בהיקפי   גידול  של  תמחור  בחשבון,  לקחת 
ולרכוש   ההתקשרות  תקופת  במהלך  הרישוי 

 ו.  רישוי במודל שתומך בדרישה ז

מפרט    .115
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

האם ספק אשר יציע גם מענה לאוכלוסיית החירשים   6.3.1
וכבדי השמיעה במסגרת המוקד, יקבל תוספת ניקוד  

 באיכות השירות? 

מרכ   המכרז כולל  איכות.  יאינו  של  דרישות  ב 
נפרד   בלתי  חלק  מהוות  דין  פי  על  נגישות 

הספק של  ומהחובות  המכרז  על    ממסמכי 
 .  פיהם

מפרט    .116
  –השירותים 

 פרקים כלליים 

להבהיר,   13 לספק    הספקהאם  מתבקש    WSיכול 
ה  החברהלמערכות   בסיס  על   ,-  CRM   אצל הקיים 

 . המציע

 

לספק  לא    הספק ,  החברהלמערכות    WSיכול 
 .  המציעהקיים אצל  CRM  -על בסיס ה 

מפרט    .117
– השירותים 

את הוראות הסעיפים והיחס שבינו  מתבקש להבהיר   24.3-24.5
 לבין טופס הצעת המחיר.  

 יבוטלו.    24.3-.524 סעיפים
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נושאים  
 רוחביים 

מפרט    .118
  –השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

באם הדרישה    -הדרישה מפעילות המוקד אינה ברורה   כללי 
ל למענה  בהעדר    1,200  -היא  גם  אזי  בחודש,  שיחות 

  1-2  - משך שיחה ההנחה היא שאין מדובר על יותר מ
  5עמדות שירות פעילות (תואם גם את האמור בנספח  

 למפרט השירותים).

של   לדרישות    2שיבוץ  מענה  לתת  יכול  אינו  נציגים 
שמדובר   ככל  נכונה  זו  אמירה  המבוקשות.  הזמינות 

 בעמדות בודדות. 

איוש    - תפיסת ההפעלה המבוקשת    אנא הבהירו את 
אם   כללי?  שירות  מענה  או  ייעודיות  עמדות  ושיבוץ 

כמה עמדות נדרשות. אנא    -מדובר בעמדות ייעודיות  
תקפו את יעדי השירות הריאליים לאיוש כמות עמדות  

 זו.

את   השירותים  במפרט  הגדירה  החברה 
המשקפות מטעמה את    תהדרישות המינימליו

ל שראוי  התשומות  שירותי  צבר  את  העניק 
במלואן,   המוקד  לדרישות  בהתאם  המוקד 
חשוב   האמור,  לצד  השירות.  רמות  לרבות 
להבהיר כי הקמת המוקד ותפעולו מוטלת על  
הספק ולכן בהתאם, מוטלת עליו גם האחריות  
הנדרשות   התשומות  כל  את  ולשקלל  להעמיד 
לביצוע שירותי המוקד באופן הנדרש במסמכי  

מערכ באמצעות  ובפרט  המכרז,  המוקד    - ות 
 לצורך עמידה ברמות השירות.  

 

מפרט    .119
– השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

הבקשות   1.8 של  התמחור  יבוצע  כיצד  להבהיר  מתבקש 
 האופציונליות. 

מהווה    1.8החברה מבקשת להבהיר, כי סעיף  
תכולה אינטגראלית מהמוקד. על הספק לקחת  
 בחשבון יישום של התכולה המתוארת בסעיף.  

מפרט    .120
   –השירותים 

דרישות  
 מהמוקד 

 

דרישות  
 מהמוקד 

 

,  שוטף של המוקדהתפעול  הצוות  כי   מתבקש להבהיר  
אלה:   כל  את  השירותיכלול  ונציגי  מוקד    –   מנהל 

יהיו  כאשר   הראשון  שניים    5בשלב  שירות,  נציגי 
משמרת   ואחד  ערב  במשמרת  שניים  בוקר  במשמרת 

 . לילה

המוקדהתפעול  הצוות   של  במהלך  שוטף   ,
תקופת התחזוקה ורישוי, יכלול את כל אלה: 

השירות   ונציגי  מוקד  בשלב  כאשר    –מנהל 
נציגי שירות, שניים במשמרת    5הראשון יהיו  

משמרת   ואחד  ערב  במשמרת  שניים  בוקר 
מס'  .  לילה הבהרה  לשאלת  מענה  גם    3ראו 

   לעיל. 

מפרט    .121
  –השירותים 

  ליעדים תתבצע על בסיס ממוצע כי המדידה    ,בקשמת 3
 . חודשי
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דרישות  
 מהמוקד  

 

מפרט    .122
  –השירותים 
דרישות  
 מהמוקד  

 

3.5 

להבהיר,    השיחות    ישהאם  מתבקש  לכלל  לחזור 
תוך  נהנ הנטישה  3טשות  ממועד  כן, שעות  כמו  מה    . 

 .הגדרת השעות של יום עבודה לצורך החזרה לנוטשים

שעות    3  תוך   הננטשותלחזור לכלל השיחות    יש
החברה תהיה רשאית לקבוע    .ממועד הנטישה

לשעות   בנוגע  קונקרטיים  נהלים  או  סייגים 
הלילה במהלך תקופת ההערכות ו/או לאחריה,  
מידי   מענה  לרבות  האפיון,  משלב  כחלק 
באמצעות הודעת ווטסאפ בשעת הלילה, מענה  
מאותו   שיחות  של  רצף  עבור  הלילה  בשעות 
וכיו"ב,    קצובים  זמן  בפרקי  שהתקבלו  מקור 

מ זאת  כהוראת  וכל  יחשב  שהאמור  בלי 
 שינויים.  

מפרט    .123
  –השירותים 
דרישות  
 מהמוקד  

 היכן לפרט את המענה לסעיף זה? .1 11.19

 האם נדרש פירוט במסגרת המענה למכרז?  .2

 מה ציון האיכות על המענה?  .3

מס'    ראו הבהרה  לשאלת  לא  ללעי  12מענה   .
 ציון איכות במסגרת המכרז.  נתןיי

מפרט    .124
  –השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

 

 היכן לפרט את המענה לסעיף זה? .1 16.2

 האם נדרש פירוט במסגרת המענה למכרז?  .2

 מה ציון האיכות על המענה?  .3

 הספק לספק בהעדר משך שיחה? איזה פירוט על  .4

 

מס'    ראו הבהרה  לשאלת  לא    12מענה  לעיל. 
 ציון איכות במסגרת המכרז. נתןיי

מפרט    .125
– השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

בזמני  א.   3.2סעיף  היעדים  את  להחריג  אישורכם  נבקש 
 משבר/מגיפה/לחימה. 

  -  באופן הבאאת היעדים   נבקש אישורכם להתאים  ב.  
תוך    90% תענינה    120תוך    8%  ,שניות  60מהשיחות 

 שניות.  360עד   2%  - ו  שניות

 א. הבקשה נדחית.  

 ב. לא יחול שינוי בסעיף.  
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מפרט    .126
– השירותים 
דרישות  
   מהמוקד

 לא תחול שינוי בדרישה.   .5% - נבקש לעדכן את היעד ל 3.3סעיף 

מפרט    .127
– השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

כוח   11.19
 אדם

הספק   נדרש  בהם  היחידים  הנושאים  אלו  האם  א. 
 לפרט במענה האיכות? 

סעיף   בעניין  על    11.19.2ב.  מדובר  כי  הבהירו  אנא 
פרופיל נציג השירות ולא על קורות חיים ספציפיים של  

 במכרזים שכאלו. נציגים, כמקובל 

לעיל. לא    12א. ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  
 יינתן ציון איכות במסגרת המכרז. 

השירות  .  ב נציגי  את  לאשר  הזוכה  הספק  על 
סעיף   להוראות  בהתאם    5.2הרלוונטיים 

ורות חיים של נציגי  אין צורך להגיש קלחוזה.  
  השירות כחלק מההצעה למכרז. 

מפרט    .128
– השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

נעשה שימוש בשם תפקיד   14 כל מסמכי המכרז  לאורך 
"מנהל   זה  סעיף  כי  מניחים  אנו  המוקד".  "מנהל 

 הצוות" מתייחס אף הוא לתפקיד מנהל המוקד. 

 נכון. 

מפרט    .129
– השירותים 
דרישות  
 מהמוקד 

היקפי   16.2
עבודה  
 צפויים 

עבור   הנדרש  הפירוט/המענה  מהו  להבהיר  מתבקש 
 למפרט השירותים.  16.2סעיף 

 יבוטל.   16.2סעיף 

מפרט    .130
  –השירותים 

 נתונים 

אחת   7 לכל  הממוצע  השיחה  זמן  את  לקבל  נבקש 
לקבל   מנת  על  זה  בסעיף  המוצגים  מהשנים/חודשים 

 את היכולת לבצע תמחור נכון.

בחברה,  נתונים  ה במסגרת  הקיימים  פורסמו 
   ז.  מסמכי המכר

מפרט    .131
  –השירותים 

 נתונים 

הנכנסות   .1 7 הפניות  היקף  מהו  להבהיר  מתבקש 
 בתקשורת כתובה. 

הנכנסות   .2 הפניות  של  התפלגות  לקבל  מתבקש 
 באופן יומי. 

במסגרת  נתונים  ה פורסמו  בחברה,  הקיימים 
 ז.  מסמכי המכר

למפרט   1נספח    .132
  -השירותים 

כ"ספק   1 מוגדר  להיות  למציע  לאפשר  מתבקש 
המערכת", זאת במידה ויש לו אפשרות לספק בעצמו  

 הבקשה נדחית. 
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דרישות  
 CRMממערכת 

הלקוח,   דרישות  בכל  עומדת  אשר  פתרון/מערכת 
או   מלא  באופן  המציע  ע"י  פותחה  זו  מערכת  כאשר 

כ"א   למציע  ויש  פתוח"  "קוד  פרויקט  וניסיון  ע"ב 
 מתאים. 

למפרט   3נספח    .133
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

בגובה   4 קנסות  תקרת  לקבוע  מהיקף    5%מתבקש 
 החשבונית החודשית.  

סעיף   כדלקמן:    3לנספח    4.3יתווסף  הקובע 
המוסכם (קנסות) המצטבר, בו   יהפיצו  סכום"

השירות    יחוב מרמות  חריגות  בגין  הספק 
בסעיף   לעיל,    4הנקובות  חודש    לכלזה 

ל    לאבנפרד,    קלנדארי השווה  סך  על   -יעלו 
  תחזוקה   בגין  החודשית   התמורה  20%

 . "ורישוי

למפרט   3נספח    .134
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

 

רמות השירות הנדרשות במוקד,  מתבקש להגדיר את   1
לפרק דרישות המוקד ולסעיף    3וזאת בהתייחס לסעיף  

 . 3לנספח  1

רמות השירות הן לה  מבוטל.    3לנספח    1סעיף  
   לפרק דרישות המוקד.  3בסעיף  המוגדרות

למפרט   3נספח    .135
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

 

 .עבור החברה  ייעודייהיה מוקד    השירותמוקד   .  מוקד ייעודימדובר בהאם מתבקש להבהיר,  1

למפרט   3נספח    .136
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

יהיה   1.1 נענות,  שיחות  עבור  היעד  כי  לקבוע  מתבקש 
(יעדים) במסמך "דרישות   3.2בהתאם להוראות סעיף 

 שניות)   120שניות והשאר בתוך    50תוך    90%המוקד" (

רמות השירות הן לה  מבוטל.    3לנספח    1סעיף  
 לפרק דרישות המוקד.    3המוגדרות בסעיף 

למפרט   3נספח    .137
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

מתבקש לקבוע כי היעד לחזרה אל פונים נוטשים יהיה   1.2
(יעדים) במסמך "דרישות   3.5בהתאם להוראות סעיף 

 המוקד" (תוך שלוש שעות)  

רמות השירות הן לה  מבוטל.    3לנספח    1סעיף  
 לפרק דרישות המוקד.    3המוגדרות בסעיף 
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למפרט   3נספח    .138
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

מתבקש לקבוע כי היעד לשיחות ננטשות יהיה בהתאם   1.3
) ולא בהתאם להוראות סעיף   5%להוראות סעיף זה (

 (יעדים) במסמך "דרישות המוקד" .  3.3

רמות השירות הן לה  מבוטל.    3לנספח    1סעיף  
 לפרק דרישות המוקד.    3המוגדרות בסעיף 

למפרט   3נספח    .139
  –השירותים 

 תגמול מנגנון 

מתבקש להבהיר כי הטלת קנסות תהיה בסמכותו  א.   4
 של המנהל.  

הספק  ב.   על  יוטלו  לא  כי  להבהיר  מתבקש  כן,  כמו 
קנסות בתקופות חריגות או אירועי חירום או אירועי  
כוח עליון, שמגדילים את כמות השיחות למוקד, וזאת  

 עד חזרת המצב לשגרה.  

של  הטלת קנסות תהיה בסמכותו    .כמבוקש.  א
 בחוזה. כהגדרת מונח זה  המנהל 

שיחות   כמות  הגדלת  נדחית.  הבקשה  ב. 
  12.1.3מתוגמלת על פי המנגנון הנקוב בסעיף  

 לחוזה. על הספק להיערך בהתאם. 

למפרט   3נספח    .140
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

מהי "חריגה בגין שעות פעילות    –נודה על הבהרתכם   4.1
 המוקד"? 

. לכן השבתה של 24-7המוקד להיות פעיל    על
חריגה בגין    מהווה,  האמורפעילות מפרק הזמן  

 של המוקד.   הפעילותשעות 

למפרט   3נספח    .141
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

אשר   4.2 חריגות  של  טווח  זה,  למנגנון  להוסיף  מתבקש 
ממנו והלאה יושת קנס על הספק. לדוגמא: עד חריגה  

של   הנענות    10%חודשית  הפניות  יוטל    –מהיקף  לא 
 קנס. 

 יחול שינוי בסעיף.   לא

למפרט   3נספח    .142
  –השירותים 

 מנגנון תגמול 

, הוא כל  "חריגה בגין תוכן שיחה"כוונת המונח   . מהי "חריגה בגין תוכן שיחה" מתבקש להבהיר 4.3
תוכן השיחה בין  שבו    הפניה / פער  לבין האופן 

 היא התקבלה/טופלה בפועל במוקד.  

למפרט   4נספח    .143
  –השירותים 
דרישות  

מהצוותים  
לפרויקט שוטף  

 של המוקד 

האם נדרש לפרט על הצוות במסגרת המענה למכרז?   כללי 
 היכן לפרט? 

 .  עיל(ב) ל 18מענה לשאלת הבהרה  ראו



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

למפרט   3נספח    .144
– השירותים 

 מנגנון תגמול 

ל   3.5 הבונוס  סכום  את  לתקן  (טעות    50,000  - מתבקש 
 סופר) 

 .  כמבוקש

למפרט   3נספח    .145
– השירותים 

 מנגנון תגמול 

ראליים  הסכומים   ) קנסות( 4  אינם  הקנסות  במרכיבי  המוצגים 
שסך   לקבוע  נבקש  הצפויה,  לתמורה  בהתייחס 

 מסך התמורה.  10%הקנסות לא יהיה גבוה מ 

 לעיל.   24מענה לשאלת הבהרה מס'  ראו

  –נספח י'   .146
 ביטוח 

 

1 

 

השנייה   ותחילת  הראשונה  השורה  מתבקש    -בסוף 
להחליף את המילים "לטובתו ולטובת החברה ביחד  

ולהרחיב את ביטוחיו לשבות את  ולחוד", במילים: "
 ". החברה היה ותיתבע בשל מעשיו או מחדליו

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .147
 ביטוח 

 מתבקש כי:  1

המילים "לטובתו ולטובת החברה, ביחד ולחוד"   .1
 תמחקנה. 

המילים "וכל עוד קיימת.... והתנאים" תמחקנה,   .2
 ".  את הביטוחיםובמקומן ייכתב: "

 הבקשות נדחות. 

  –נספח י'   .148
 ביטוח 

1 1. " המלל:  את  להוסיף  להרחבי  מתבקש  בכפוף 
", לאחר המילים: "ולטובת  השיפוי כמפורט להלן

 החברה". 

"ביחד  1בסעיף   .2 המילים:  את  למחוק  מתבקש   ,
 ולחוד". 

 הבקשות נדחות. 

  –נספח י'   .149
 ביטוח 

 

2 

 

 2.1תת סעיף   .1
החברה",   "ו/או  המילים  לאחר  השורה,  בסוף 

באשר לאחריותה  מתבקש להוסיף את המילים "
 ". למעשי או מחדלי הספק

 2.3תת סעיף   .2

 הבקשות נדחות. 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

אחריות   "את  המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
החברה", מתבקש להחליף את המילים "בגין ו/או  

 ". היה ותיתבע בקשר עםבקשר", במילים: "

עבודתם", מתבקש   "בעת  לאחר המילים  בסיפא, 
היה והחברה תיתבע בשל  להוסיף את המילים: "
 ". מעשי או מחדלי הספק

 2.5תת סעיף   .3

ההשתתפות   סכום  את  לתקן  מתבקש  בסיפא, 
 ₪.  250,000העצמית הנקוב, ולהעמידו ע"ס 

 2.7תת סעיף   .4

"אלא   המילים  לאחר  הראשונה,  השורה  בסוף 
לאחר", מתבקש להחליף את המילה "שתימסר",  

 ". שתישלחבמילה: " 

 " המילים  לאחר  השנייה,  השורה  יום",    60בסוף 
 מתבקש לגרוע את המילה "לפחות". 

  –נספח י'   .150
 ביטוח 

את   2.1 הסעיף  בסיפא  להוסיף  "מתבקש  ככל  המלל: 
הספק   מחדלי  ו/או  למעשי  אחראית  שתחשב 
והפועלים מטעמו ו/או ככל שתחשב כמעבידתם של  

 ". מי מעובדי הספק

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .151
 ביטוח 

"הביטוח   2.3 מהמילים  החל  לסעיף,  הסיפא  כי  מתבקש 
 מורחב לכלול את אחריות החברה", תמחק.  

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .152
 ביטוח 

מתבקש למחוק את המילים: "הביטוח מורחב לכלול   2.3
את אחריות החברה כלפי העובדים לנזקי גוף שיגרמו  
של   השירותים  עם  בקשר  ו/או  במהלך  לעובדים 
העובדים אצל החברה ו/או עבור החברה ובכלל זה את  
תביעות המל"ל בגין ת"ע שיגרמו לאותם עובדים בעת  

 עבודתם". 

 הבקשה נדחית. 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

  –נספח י'   .153
 ביטוח 

 הבקשה נדחית.  מתבקש למחוק את הסעיף במלואו.  2.5

  –נספח י'   .154
 ביטוח 

המקסימאלית   2.5 העצמית  ההשתתפות  כי  מתבקש 
 ש"ח.  200,000תעמוד על סך של  

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .155
 ביטוח 

 מתבקש כי:  2.7

ייכתב:  לאחר המילים "תנאיהם לרעה",  .1
 ". במהלך תקופת הביטוח"

 יום כמקובל.  30תקופת ההודעה תעמוד על  .2

 הבקשות נדחות. 

  –נספח י'   .156
 ביטוח 

 הבקשה מתקבלת. מתבקש למחוק את הסעיף במלואו.  4

  –נספח י'   .157
 ביטוח 

גילוי   4 תקופת  היתר  בין  "ויכלול  המילים  כי  מתבקש 
בת   מוארכת  תמחקנה.    6ודיווח  לפחות"  חודשים 

תשומת לב עורך המכרז כי האמור לעיל אינו רלוונטי  
לביטוחים הנערכים על בסיס מועד אירוע (כמו ביטוח  

 אחריות כלפי צד ג' וביטוח חבות מעבידים). 

 ימחק.   4סעיף 

  –נספח י'   .158
 ביטוח 

כי   5 יובהר  לחילופין,  יימחק.  הסעיף  כי  מתבקש 
מסחרי/עסקי   מידע  כל  יימחק  הביטוח  מפוליסות 

 שאינו קשור לפעילות הספק על פי הסכם זה. 

 הבקשה מתקבלת חלקית. 

מידע   יימחק  הביטוח,  פוליסות  ויומצאו  ככל 
מסחרי/עסקי שאינו קשור לפעילות הספק על  

 פי הסכם זה. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

  –נספח י'   .159
 ביטוח 

 הבקשה נדחית.  מתבקש למחוק את הסעיף במלואו.  5



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

  –נספח י'   .160
 ביטוח 

הביטוח   6 "פוליסות  המילים:  את  למחוק  מתבקש 
 ו/או". 

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .161
 ביטוח 

דין",   6 "כל  המילים  את  להחליף  מתבקש  בסיפא, 
 ".דיןבמילה: "

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .162
 ביטוח 

 

7 

 

המילים   .1 את  להחליף  מתבקש  הראשונה,  בשורה 
 ". החל בביטוחיובביטוח", במילים: ""החל 

בפוליסות",   .2 "הקבועה  המילים  לאחר  בסיפא, 
" המילים:  את  להוסיף  שהינם  מתבקש  ובלבד 

 ". בתחום חבותו החוקית

"תישא"   המילה  במקום  הראשונה,  בשורה 
 יתר הבקשות נדחות.  ". ישאיצוין "

 

  –נספח י'   .163
 ביטוח 

מתבקש למחוק את המלל: "וכן תישא בכל נזק שיגרם   7
קבלני   הספק,  של  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  לחברה 
שבא   מי  וכל  עובדיהם  הספק,  של  מטעמו  המשנה 
של   הביטוח  פוליסות  ידי  על  מכוסה  שאינו  מטעמם 
ההשתתפות   לסכום  מתחת  נזקים  לרבות  הספק, 

 העצמית הקבועה בפוליסות".

 הבקשה נדחית. 

  –נספח י'   .164
 ביטוח 

 הבקשה נדחית.  מתבקש למחוק את הסעיף במלואו.  8

  –נספח י'   .165
 ביטוח 

מלא   8 "באופן  כי המילים  ובלעדי" תמחקנה,  מתבקש 
 ".בהתאם לאחריותו על פי הסכם זהובמקומן ייכתב "

 הבקשה נדחית. 

  –  1מסמך י'  .166
אישור קיום  

 ביטוחים 

פרק  
אחריות  
כלפי צד  

 שלישי 

הכיסוי", קוד   כי בעמודת "קודי  יוחלף    318מתבקש 
 .321בקוד 

 הבקשה נדחית. 

(מבקש האישור מבוטח    318יובהר כי הרחבה  
(הרחב שיפוי)    304נוסף) תהיה בכפוף להרחבה 

כך שמבקש האישור יהיה מבוטח נוסף בכפוף  
 להרחב השיפוי. 



 

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

 

 _________________  חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

 

  –  1מסמך י'  .167
אישור קיום  

 ביטוחים 

פרק  
אחריות  
כלפי צד  

 שלישי 

 מתבקש כי: 

 יימחק.  304קוד  .1

 יימחק.  309קוד  .2

 . 321יימחק ובמקומו ייכתב קוד  318קוד  .3

 הבקשות נדחות.  

  60ראו הבהרה במסגרת המענה לשאלה מס"ד  
 לעיל. 

  –  1מסמך י'  .168
אישור קיום  

 ביטוחים 

פרק  
ביטול/שינוי  

 הפוליסה  

 הבקשה נדחית.  יום כמקובל.   30מתבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על  

 


