 21אוקטובר 2020
הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז מס  24/2020למתן שירותי תחזוקה ופיתוח למערכת ה ERP -של החברה
לשירותי איכות הסביבה – קובץ הבהרות מס' 1
בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון ,מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה
בע"מ (להלן" :החברה") ,על שינויים והבהרות ,כפי שיפורט להלן.
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין
משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.
מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי ההליך המחייבים .יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת המציע,
לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.
יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה ,יוותרו ללא שינוי.
המועד להגשת ההצעות יידחה ליום  12/11/2020החל מהשעה  09:00ועד השעה .14:00
מס"ד

חלק
בהליך

מספר סעיף שאליו
מתייחסת השאלה

פירוט השאלה

מענה

1

מכרז

א' – 1א', 10
מסמך ב' (מפרט
השרותים) ומסמך
ג'

התשובה חיובית .למען הסר ספק,
האם בתאריך  29.10.2020יש להגיש יש להגיש את כל מסמכי המכרז,
הבאים :לרבות הנספחים – כשהם
הסעיפים
את
א' – 1א' , 10מסמך ב' (מפרט חתומים במקומות המיועדים
לכך וכן חתומים בתחתית כל
השרותים) ומסמך ג' בלבד?
עמוד ועמוד.

2

מכרז

כללי

באיזה שלב נקבל את מסמך הצעת מובהר כי בשלב זה מדובר בהליך
מקדים .הספקים שיעברו את
המחיר (התמחור עצמו)?
שלב זה יעברו להמשך התהליך,
אשר יכלול גם את שלב הגשת
ההצעה.

3

מכרז

תנאי סף 3.3

מובהר בנוגע לסעיף "( 3.3בעלי
תעודת הסמכה מטעם פריוריטי
חברתנו הינה משווק מורשה מטעם סופטוור בע"מ") כי במקרה שבו
פריוריטי ומבצעת הכשרות בעצמה .חברת פריוריטי סופטוור בע"מ
האם עצם זה שאנחנו שותף עסקי של (יצרן המערכת) אישרה להכיר
להכיר
ניתן
בהסמכותיכם
פריוריטי עונה על סעיף 3.3
בהסמכות אלו .יש להציג
אסמכתא המעידה על האמור.

2.2.7

לחברה  125רישיונות שונים.
במסגרת השלבים הנוספים
במכרז תוצג למציעים שיעברו
לא ברור כמה משתמשים צריכים לשלב הבא טבלה אשר תכיל את
להיכלל בהצעה
כמות הרישיונות הנדרשים
לתימחור ,כמפורט לפי סעיף 10.3
בהליך.

5

2.2.9

איזה  APIיש לכם – לכמה
טרנזקציות בחודש

לחברה  APIפרימיום .המידע
המלא ייחשף לספקים אשר יעברו
את הליך המיון המקדים,
כמפורט בסעיף 10.3

6

2.2.15

איזה  WMSיש לכם לייט או מלא

גרסה מלאה

7

2.2.18

האם פיתוח פרטי –מה היקף השעות
שהושקע בפיתוח פרטי עד כה?

החברה תציג בפני המשתתפים
שיעברו את השלב המקדים את
הנתונים המצויים ברשותה לפי
סעיף  10.3במכרז .בנוסף לפי
סעיף  1.4.1תאפשר החברה גישה
במשרדיה למציעים שיעברו את
השלב באופן כזה אשר יוכל
להעריך את כמות השעות אשר
הושקעו או לחלופין להעריך את
הנדרשת
ההשקעה
מידת
בתחזוקת פיתוחים אלו

8

2.3

4

מכרז

כפי שצוין במסמכי המכרז
מערכות
מפעילה
החברה
משלימות בפריוריטי כגוןWMS :
וסמדר.
בהסכם לפי סעיף  – 10.2מבוקש אין מניעה להמשך פעילות מול
לאשר הפעלה של יצרן המערכת של יצרני התוספים הקיימים גם
סמדר
בכפוף לסעיף  10.2בהסכם.
החברה לא תדרוש החלפה –
כאשר לא ניתנות חלופות אחרות.
על אף האמור ככל וניתן לבצע את
השירותים הניתנים במסגרות

אלו על ידי יצרנים נוספים יהיה
רשאי הזוכה במכרז להציע אותם
כחלופה ,וההחלטה תהא לשיקול
דעתה הבלעדי של החברה.
ראה מענה לסעיף  7לעיל

9

2.6

מה היקף השעות שהושקע בפיתוח

10

4.17

לא תהא מניעה להחלפת מודול
זה ובלבד שהוא עונה על דרישות
לוג שינויים – זה לא מודול סטנדרטי המפרט הטכני ובנוסף יסתנכרן
של המערכת אנו מבקשים לאפשר או שיועברו אליו הנתונים
החלפה של המודול במודול חברתנו
הקיימים ותישמר רציפות רישום
השינויים.

11

4.9

–לא ראינו בהסכם את המערכת ואת
הפיתוחים המיוחדים ,אנו מבקשים
למחוק את הדרישה,אלא אם ניתן
יהיה לראות את כל הפיתוחים
והמערכת לפני מועד הגשת ההצעה

1

לנבקש לבטל את המילה "כל"

נספח ה'-
ביטוח

 2פסקה שנייה

בבמקום  30יירשם 14

ההסכם ייחתם מול המציע הזוכה
לאחר שזה יעבור את השלב
המקדים ,יקבל מידע אודות
המערכת לרבות הפיתוחים
המיוחדים ויגיש הצעת מחיר.
לאור האמור ,וככל שחברתכם
תעבור לשלב הבא ,ותוכרז כזוכה,
הרי שבמועד החתימה על ההסכם
היא כבר תקבל נתונים ומידע
אודות המערכת והפיתוחים
המיוחדים.

הבקשה מתקבלת

הבקש מתקבלת

3

נבסיפא נבקש להוסיף "ובלבד שאין
הדבר נוגד את אינטרס הספק"

הבקשה מתקבלת אולם לא
"הספק" אם כי "המבוטח"

7

לאחר הפסקה הראשונה נבקש
שיירשם "לחלופין הספק יכלול את
קבלני המשנה בביטוחיו"

הבקשה מתקבלת

פסקה שלישית – לאחר המילים
"ו/או מי מטעמם" נבקש שיירשם
"בגין אירועים שהינם באחריות
הספק"
8.1

פסקה שלישית לאחר המילים "עד
לסך  "₪ 1,000,000יירשם למקרה
ולתקופה

8.4

נבקש להבהיר שגבולות האחריות
בביטוח מוצר ומקצועית בגבולות
אחריות משולבים
לאחר המילים "חריגה מסמכות"
יירשם "בתום לב"
לאחר המילים "הפרת זכויות
יוצרים" ירשם "למעט פטנטים"

הבקשה מתקבלת אולם לא
"הספק" אם כי "המבוטח"

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת ,אולם יש
להגדיל את גבולות האחריות
בביטוח אחריות מקצועית וחבות
המוצר לסך של ₪ 4,000,000
הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת

בברכה,
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

