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עבור  מערכת כספית חדשהלהטמעת להתקשרות בהסכם  02/2019 מס'מכרז פומבי 
 2מסמך הבהרה מס'  - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט

 ואשר חלקן עלו במסגרת מפגש המציעיםשהתקבלו במשרדי החברה, נוספות בעקבות בקשות ושאלות  .1
 מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

1.  
 16.04.19נבקש לדחות את מועד ההגשה ל  כללי

 .מאושר
 16.04.2019המועד יידחה עד ליום 

 במסירה ידנית לחברה. 12:00בשעה 
2.  

 כללי

, WORDנבקש לקבל את מסמכי המכרז ב
ע"מ למלא את הנספחים ולענות תחת כל 

 סעיף

 .מאושר
מעוניין לקבל את המסמכים  מציע אשר

 יפנה במייל לחברה. WORD-ב

3.  

למסמכי  2.5+2.6
 המכרז

מובהר בסעיפים אלו כי היועץ של קנט הינו 
עובד חברת מטריקס, ובהתאם חל איסור על 

 מטריקס להגיש הצעה.

מבוקש להבהיר שחברות בבעלות מטריקס 
 – לא יוכלו להגיש הצעה ולהשתתף במכרז

 אינטרסיםשכן קיים ניגוד 

מטריקס, וחברות בת של מטריקס, 
הנמצאות בשליטה מלאה שלה, לא 
תוכלנה להשתתף במכרז. כל מקרה 

 אחר ידון לגופו של עניין.
 

4.  

)ד( למפרט 2.3
 הטכני

במכרז נדרשת שמירת ההיסטוריה של  (1)
המציע כלומר, הסבות מידע. נבקש לקבל 

 פירוט בעניין אופן שמירת ההיסטוריה.

כמה שנים מבקשת החברה בנוסף,  (2)
 לשמור על המידע?

במסגרת האיפיון המפורט ייקבע  (1)
 אופן שמירת המידע וההסבות.

החברה מבקשת לשמור על מידע  (2)
 .אחורה שנים 7של 

5.  

 כללי

מהם כלי הממשק שנדרש הספק להציע?  (1)
 באילו שיטות?

בנוסף, אנא פרטו למה הכוונה בהגדרה  (2)
של ממשק למערכת קומטק. האם 
הבקרה במערכת כספית או במערכת 

 קומטק?

יכול להציע כלים ושיטות  הספק  (1)
 בהתאם לשיקוליו.

יכלול   ממשק עם מערכת קומטק (2)
פתיחת חשבון במערכת כספית וגם 
רישום פקודות יומן. יובהר כי 
במערכת כספית קיימת בקרת 

 תשלומים.

6.  

 כללי
תהליך להאם אפשר להגדיר גבולות גזרה 

 ? ואם כן, מהם?המתואר במכרז

כיום חלק מהתהליך מבוצע בתוכנת 
הקומטק וחלק במערכת הכספית. 

שיבוצע עם המציע במסגרת האפיון 
ייבחנו האפשרויות השונות הזוכה 

 .לעדכון התהליך
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הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

7.  

 כללי

מערכת הממשקים כיום מורכבת, האם 
נעשתה בדיקה להחלפת המערכת הביטוחית, 
ע"מ לאפשר התממשקות נוחה יותר ולהעמיד 

 פיתרון פשוט יותר ומתקדם יותר?

הנושא נבדק על ידי החברה. עפ"י 
השנים הקרובות לא  3-ב –החלטת קנט 

 תוחלף המערכת הביטוחית המרכזית.

8.  

נספח י"ב מפרט 
הדרישה סעיף 

5.4.1 

בסעיף המצוין, ציינתם בסיס נתונים טבלאי 
 SQL SERVERסטנדרטי כגון אורקל או 

כיום ישנם -ותמיכה לעשר השנים הקרובות 
האם  –הנתונים בזכרון פתרונות לניהול בסיס
 הדרישה היא תנאי סף

המציע יכול להציע כל פתרון אחר ואשר 
 תואם לקריטריונים שהוגדרו

9.  

 כללי

גופי תמיכה  2במכרז מדובר על שירות שיש בו 
משמעותיים, מי יחוייב לתת את השירות? 

 האם השירות של הספק או של היצרן?

על המציע לדאוג שהחברה תקבל 
תמיכה לתוכנה הבסיסית ולפתרון כולו 
בין אם מדובר על תמיכה שלו ובין אם 

הכל  –מדובר על תמיכה של היצרן 
 באחריותו.

10.  
 כללי

האם מדובר על חברה אחת שתנוהל בהנהלת 
 אכן מדובר על חברה אחת החשבונות?

11.  
בהתאם, נדרשים  במערכת הפרים, היכן מתבצע ניהול ההשקעות? כללי

 ממשקים לקליטת תנועות.
12.  

קופה שמנהלת מספר מטבעות, לא רק  מהי קופת גטר? מפרט טכני
 שקלים.

פיצוי  – 14.12  .13
 מוסכם

מבקשים לבטל את האופציה של פיצוי 
 הבקשה מתקבלת במקרה של התפטרות שאינה תלויה במעסיק

שינויים  – 16.4  .14
 ושיפורים

רשות המיסים מבקשים ששינויים אלה של 
 ה בתשלום נפרדישמגיעה לספק תה

ביחס לתקופה של  הבקשה מתקבלת
 שנה לאחר ההתקנה.

15.  
 שונות – 28.1

מבקשים להוסיף שקוד המקור ישמר על 
 ולא בהכרח אצל נאמן טקנמחשבי 

אין מניעה כי קוד  –הבקשה מתקבלת 
המקור יישמר במחשבי קנט או 

 במחשבי הנאמן

16.  

2.2 

נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול  (1)
לביטול ההצעה, תינתן לספק אפשרות 

 או לתמחור מחדש של הצעתו.

כן נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול  (2)
ההצעה, יישא הספק באחריות רק ביחס 

 לחלק אשר סופק על ידו.

 ( הבקשה נדחית1)

 ( הבקשה מתקבלת2)

17.  

4.1 

הדרישה להמצאת אנא הבהרתכם בעניין 
"אישור" המעיד כי המציע הינו בעל הזכויות 

ידו -בקניין הרוחני של המודול המוצע על
אינה ברורה. האם הכוונה להצהרה מטעם 

 המציע?

של מודול קניין הרוחני הזכויות ככל ו
 -הכספים המוצע הינן של המציע 

 מבוקשת הצהרה.

ככל וזכויות הקניין הרוחני במודול 
הכספים המוצע שייכות לאחר, 
מבוקשת הצהרה של בעל הזכויות כי 

הינו בעל הרשאה מטעם בעל המציע 
שימוש רישיונות  הזכויות להעניק

 י המציעבמודול הכספים המוצע על יד
 .וליישם אותו כנדרש בתנאי מכרז זה
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הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

18.  
11.2 

נבקש להסיר את המשפט "אין באמור 
 הבקשה נדחית לעיל....כאמור".

19.  
11.6 

נבקש להוסיף ובלבד ששולם ע"י המזמינה 
 הבקשה מתקבלת החלק היחסי של העבודה שבוצעה

20.  11.6 

14.5 

14.6 

נבקש להוסיף "בכפוף לפנייה לזוכה טרם 
 הבקשה נדחית ביטול זכייתו."

21.  
14.4 

סעיף לא מקובל. )אילו בדיקות מתכננים, ה
 הבדיקות...(מה המגבלות של 

הבקשה נדחית. ככל והחברה תראה 
לנכון היא תהא רשאית לבצע כל בדיקה 

 ו/או בדיקה המותרות על פי דין

22.  

 נספח ט'
נודה לקבלת פירוט נוסף לגבי הדרישות 

 לנספח.

יש לפרט את כל הרישיונות הנדרשים 
שיונות ילשם הפעלת המערכת החל מר

המערכת ותנאי השימוש ועד לרישיונות 
שלישי שיש לרכוש לצורך הפעלת צד 

המערכת אם יש תנאי רישוי מיוחדים 
שיונות ילדוגמא ניתן לקנות רק עשרה ר

 ביחד יש לפרט וכמובן עלות 

23.  

להסכם  2.1.4
 ההתקשרות

 אנא הבהירו מהו נספח א'. (1)

נבקש לקבוע כי במקרה של סתירה בין  (2)
הצעת הספק  –הצעת הספק למפרט 

 תגבר. 

כמו כן נבקש לקבוע, כי בכל הקשור  (3)
לנושא טכני ו/או מקצועי, נספח מאוחר 
יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי 

 יגבר על כללי. 

כמו כן, ההסכם יגבר הן על המפרט והן  (4)
 על ההצעה.

מדובר על טעות סופר. הנספח  (1)
הנכון הנו  מפרט הדרישה, קרי, 
נספח י"ב. סדרי העדיפויות 

 נים:המעודכ

נספח י"ב, ההסכם, נספחי  
 ההסכם, הצעת המציע במכרז.

 הבקשה נדחית (2)

הבקשה מתקבלת ובלבד שהנספח  (3)
 המאוחר אושר על ידי החברה

ההסכם יגבר על ההצעה אך לא על  (4)
 ( לעיל1ראו תשובה ) –המפרט 

להסכם  1.5סעיף   .24
 ההתקשרות

נבקש להגדיר את המושג "המערכת 
 המערכת המוצעת ע"י המציע. התפעולית" בהסכם

להסכם  1.5סעיף   .25
 ההתקשרות

( בהגדרת "השירותים" או "הפרויקט" 1)
נבקש להוסיף בשורה השניה "בהתאם לאפיון 

בנוסף, נבקש להוסיף הבהרה ( 2)המפורט". 
בשורה החמישית "ביצוע התאמות ופיתוחים 

 -לצורך מתן מענה שלם ומיטבי לצורכי קנט
 שבאפיון המפורט".והכל בהתאם לתכולה 

 ( הבקשה מתקבלת1)

 הבקשה מתקבלת ( 2)

 

להסכם  3.3סעיף   .26
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי עמידת המערכת במפרט 
הדרישות הינו בכפוף ובהתאם למענה שניתן 

 וכי המענה מבוסס על מוצר מדף

  הבקשה נדחית

 

סעיף  34עמוד   .27
להסכם  3.4

 ההתקשרות

רכיבי למה הכוונה. עבור הבהרתכם נא 
המערכת אחריות החידוש והתשלום הינה של 

 .הלקוח

 הרישיונות הנדרשים למערכתחידוש   
   הינם ע"ח קנט



9283308/2 

הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

סעיף  34עמוד   .28
להסכם  3.14

 ההתקשרות

וכל להתחייב לגבי נא הבהרתכם כי הספק י
 ההבהרה מתקבלת בלבד צד ג' על מה שידוע לו

29.  

להסכם  3.21
 ההתקשרות

 נבקש להוסיף סעיף נוסף, כדלקמן: 

המזמינה תשתף פעולה עם הספק ותענה  א(
 ל בירור או שאלה  לצורך הפרויקט.לכ

תינתן לספק גישה לאתרי המזמינה,  ב(
סביבת עבודה ועזרים באתרי המזמינה 

 ככל שהדבר דרוש לצורך הפרויקט.

למנות מנהל פרויקט מטעמה איש קשר  ג(
הטיפול מטעם  מול הספק אשר ירכז את

המזמינה ויהא בעל סמכות לתת את כל 
האישורים הנדרשים במהלך הפרויקט, 
לרבות בנוגע לשינויים ותוספות, החלטות 
מנהליות, חשבוניות והוצאות כספיות 

 אחרות".

 בקשה מתקבלת, בנוסח הבא:ה

המזמינה תשתף פעולה עם הספק  (א
ל בירור או לכ תוך זמן סביר ותענה

 יקט.שאלה  לצורך הפרו

תינתן לספק גישה לאתרי  (ב
המזמינה, סביבת עבודה ועזרים 
באתרי המזמינה ככל שהדבר דרוש 

, והכל בכפוף לצורך הפרויקט
לתיאום מראש מול המזמינה ותוך 

 .זמן סביר

, מטעמה איש קשרהמזמינה תמנה  (ג
ירכז את אשר יעבוד מול הספק ו

 .הטיפול מטעם המזמינה

להסכם  4.7סעיף   .30
 ההתקשרות

להוסיף למשפט : יפעל הספק לשמירת  נבקש
במסגרת המקובל  – יציבות הצוות ורציפותו

 וככל שתלוי בספק. 

יהא  4.7הבקשה מתקבלת, ניסוח 
 כדלקמן:

בנוסף, מוסכם כי לאור החשיבות  4.7
שרואים שני הצדדים בשמירת 
הרציפות והיציבות של הרכב צוות 
הפרויקט וניהול הפרוייקט, יפעל הספק 

המקובל וככל שתלוי בספק  במסגרת –
לשמירת יציבות הצוות ורציפותו עד  –

לסיום מבחני הקבלה והמסירה, 
קבלתה הסופית של המערכת וסיום 
תקופת ההרצה כהגדרתה להלן, הכל 

 .בהתאם לתוכנית העבודה

להסכם  4.4סעיף   .31
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי בקשה יזומה מטעם 
המזמינה להחלפת מי מבעלי התפקידים 
בפרויקט אשר עלולה להשפיע על לוח 
הזמנים, תתואם מול הספק. עדכון לוחות 
הזמנים לפרויקט, בהתאם לבקשה זו, תבוצע 

 בתיאום הדדי בין המזמינה לבין הספק.

 הבקשה מתקבלת

להסכם  4.9סעיף   .32
 ההתקשרות

נבקש להסיר את המשפט: "מובהר למען הסר 
מקצועיות  הספק לא יהיה זכאי.... יספק כ

לו". ישיבות אלו הינן חלק ממתודולוגיה א
 וניהול פרויקט וכרוכות בשעות עבודה.

 הבקשה נדחית.

33.  

להסכם  5.2סעיף 
 ההתקשרות

מבוקש להבהיר כי יחד עם האמור בסעיף, 
ומבוסס על   GAP Analysysהאפיון הינו 

 .מוצר מדף

המערכת הינה סטנדרטית   כפי שצויין
יחד עם זאת המערכת צריכה להיות  
גמישה מספיק שתוכל לתת מענה 
לצרכים הקיימים והמשתנים של קנט, 
במסגרת הפרוייקט ידרשו גם התאמות 
לצרכי קנט ויש לקחת את הנושא 

 בחשבון.
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הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

להסכם  5.4סעיף   .34
 ההתקשרות

ימי  10נבקש כי הערות לאפיון יינתנו עד 
ימי עבודה. כמו כן, נבקש  5ון עבודה , תיק
סבבי תיקון לאיפיון על מנת  3להגדיר עד 

 שהדבר יאפשר עמידה בלוח הזמנים

הבקשה מתקבלת רק לגבי מספר סבבי 
 התיקון. 

להסכם  5.5סעיף   .35
 ההתקשרות

מורכב יהיה -נבקש לסייג כי שינוי בינוני
 הבקשה נדחית במסגרת תוספת תשלום. 

להסכם  5.6סעיף   .36
 ההתקשרות

נבקש לסייג כי האחריות לאפיון הינה גם של 
הלקוח. וככזה יש תהליך של אישור וסבב 
אישרים. לאחר האישור, שינויים ותוספות 

מהותיות יהיו כרוכות בהצעת -בינוניות
 מחיר.

  הבקשה נדחית 

להסכם  5.9סעיף   .37
 ההתקשרות

נבקש הבהרה מה המשמעות של "הקפאת 
 תצורה"?

כן, נבקש להבהיר כי הקפאת תצורה -כמו
אשר יש בה השפעה על לוחות הזמנים של 
הפרויקט אינה בעלת השלכות בכל הקשור 
לסנקציות על הספק בכל הקשור לעיכוב 

כל  –בלוחות הזמנים של הפרויקט, קרי 
עיכוב בלוחות הזמנים כתוצאה מבקשה 
יזומה של המזמינה יהיה באחריות המזמינה 

זמינה כל טענה בגין עיכוב ולא תהיה למ
 בלוחות הזמנים כאמור.

לאחר אישור האפיון לא יבוצעו שינויים 
במסמך האפיון שגורמים לתוספות 
למערכת וכתוצאה מכך שינויים בלוח 

 הזמנים 

 5.10סעיף   .38
להסכם 

 ההתקשרות

מקובל לקבל התראה מראש ופיצוי של אחוז 
 הבקשה נדחית מסוים מהפרויקט בגין שריון צוות לפרויקט

להסכם  6.2סעיף   .39
 ההתקשרות

הספק בסיוע היצרנים נותן המלצות ללקוח. 
ה פרמטרים נוספים ביצועים קשורים להרב

. נבקש להסיר את האחריות של תקשורת וכד'
כל מה שקשור לתשתיות חומרה של הספק ל

 וכד'.

 הבקשה נדחית 

להסכם  6.2סעיף   .40
 ההתקשרות

יישא באחריות נבקש להבהיר כי הספק לא 
כלשהי בגין פעולות שבוצעו על ידי המזמינה 

 בניגוד להוראות הספק.
 הבקשה מתקבלת
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להסכם  6.4סעיף   .41
 ההתקשרות

נבקש להסיר סעיף זה. הסבות וממשקים 
 -הינם אחריות משותפת. בדיקת ביצועים

ניתן לבצע בדיקות ביצועים סבירות 
ומקובלות במסגרת בדיקות קבלה ואין 
הכוונה לבדיקות ביצועים מקיפות 
)שמבוצעות באמצעות כלים וצד ג'(, כמו כן, 
קיימות אינטגרציות של המערכת שנקבעות 

לא יוכל ולא "יתקן" אותם ע"י היצרן והספק 
 על חשבונו. 

הספק יוכל להצהיר כי הספק יבצע את 
המיטב על מנת שהמערכת תעמוד במבחני 
המסירה/הקבלה בהתאם למדדים שנקבעו 

 עם המזמינה.

הבדיקות הינן בדיקות משותפות יחד  
לקחת יש ל הספק ע מניסיוננועם זאת 

בחשבון את כל נושא הממשקים ואת 
והפעלתם  מצדוכל הכרוך בהקמתם 

 התקינה.

להסכם  6.5סעיף   .42
 ההתקשרות

קיימת אינטגרציה אשר דורשת גם את 
המזמינה וצדדים ג' של המזמינה שהיא 
האחראית להם. בדיקות אינטרגציה של 
מדולים/תשתיות הינן לפי הוראות ואישור 

 היצרנים.

 השאלה לא ברורה 

להסכם  7.4סעיף   .43
 ההתקשרות

נבקש לסייג כי האחריות לאישורים ובדיקות 
קבלה הינן של המזמינה. וכי כל טענה שהיא 

 צריכה להיות מקובלת על שני הצדדים.
 הבקשה נדחית 

להסכם  7.5סעיף   .44
 ההתקשרות

בדיקות מסירה הינן חלק מבוקש להבהיר כי 
 מתמחור הפרויקט. 

רכיב הקמת המערכת כולל גם תמחור 
ביצוע בדיקות מסירה ולא תשולם בגינו 

 תמורה נוספת

 7.8+7.9סעיף   .45
להסכם 

 ההתקשרות

נבקש לתקן כי הן מבוצעות ביחס לאפיון 
שאושר ותסריטי הבדיקות שאושרו. כמו כן, 
יוגדרו ביחד מדדי בדיקות וסעיף זה בכפוף 

 לכך

החברה רשאית לבצע כל בדיקה גם  
מעבר לתסריטי הבדיקה לצורך בחינת 
המערכת והמערכת צריכה לספק את 

 כל המוגדר באפיון ובמכרז

46.  
להסכם  7.9

 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי המזמינה תאפשר קודם כל 
לספק לבצע את הדרוש על מנת להבטיח את 

 תפקודה המוצלח של המערכת.
 מקובל 

להסכם  8.4סעיף   .47
 ההתקשרות

הדרכות הינן חלק מעלות הפרויקט ולא על 
 חשבון הספק

תמחור רכיב הקמת המערכת כולל גם 
ביצוע הדרכות ולא תשולם בגינו 

 תמורה נוספת

להסכם  8.6סעיף   .48
 ההתקשרות

תנאי לקבלת המערכת אמור להיות אישור 
 מבחני קבלה ואישור עלייה לאוויר

אחד מתנאי הקבלה בנוסף לאמור  
 7.9לעיל הינו סעיף 

להסכם  8.7סעיף   .49
 ההתקשרות

קבלת  הסעיף לא ברור. עלייה לאוויר משמעה
המערכת. כל שינוי לאחר מכן הינו שו"ש כולל 

 .תיעודים

מדובר על ביצוע תיעוד של השינוי בגינו 
לא תשולם תמורה )בשונה מהשו"ש 

 עצמו(.

להסכם  9.2סעיף   .50
 ההתקשרות

מבחני קבלה הינן צד לקוח אשר גם אמור 
 להביא את תוצאות הבדיקה.

הלקוח יעביר לספק באופן מסודר את  
כל התקלות והחריגות מאפיון המערכת 
זאת לאחר שהספק ביצע מבדקי 

 מסירה והוכיח כי בדק את המערכת.
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להסכם  9.3סעיף   .51
 ההתקשרות

 אישור החברה על  תקינות המערכת  ש להגדיר מדדי הצלחה לאישור.מבוק
"עמידה בכל מבחני הקבלה שמשמעותו 

והמסירה והתאמה מלאה לאיפיון 
 .המפורט"

להסכם  9.4סעיף   .52
 ההתקשרות

לא ניתן להתחייב לזמני תיקון. הספק יעשה 
את מירב המאמצים או לחילופין להוסיף 
סיפא שקובעת כי "וזאת בתנאי שהדבר תלוי 

 בספק בלבד".

עוסק  במועד אישור קבלה סופי הסעיף 
 ולא בהתחייבות לזמני תיקון

53.  

להסכם  9.5
 ההתקשרות

נבקש להוסיף ולהבהיר כי אישור על קבלת 
המערכת ע"י המזמינה יתבצע בקרות מוקדם 

( התאריך שבו יוכיח הספק 1מבין הבאים: )
למזמינה, בדרך של ביצוע, כי התוצרים 

הקבלה תואמים באופן מהותי את עקרונות 
המפורטים בתכולת העבודה/במסמך האפיון 

( התאריך שבו מתחיל 2המאושר; או )
המזמינה להשתמש בתוצרים/מערכת או 
בחלקם/ה לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע 

( ביום העשירי לאחר 3מבחני הקבלה; או )
הודעת הספק שהתוצרים/מערכת מוכנים 
למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדחו 

( ביום 4ת במזמינה; או )מסיבות התלויו
העשירי לאחר תחילת מבחני הקבלה אם 
המזמינה לא אישרה עד אז את מבחני הקבלה 
או לא מסרה לספק רשימה בכתב של כל אי 
ההתאמות המהותיות של התוצרים/מערכת 

 לקריטריונים לקבלה.

נבקש להבהיר כי המזמינה תמסור רשימת 
ש תקלות לספק מיד עם גילוין. כמו כן, נבק

להבהיר כי שימוש יצרני במערכת, כולה או 
חלקה, יהווה אישור קבלה סופי ע"י 

 המזמינה.

. החברה תיתן אישור הבקשה נדחית
קבלה סופי בהתאם ללוח הזמנים  
במידה והמערכת עמדה בהצלחה 
במבחני הקבלה למערכת כולה.  ככל 
ויוסכם עם הספק על התחלת שימוש 
 חלקי ברכיב במערכת, תחול תקופת

האחריות לרכיב החלקי מהתחלת 
השימוש. אין בשימוש חלקי זה להעיד 
על אישור המערכת או התחלת תקופת 

 האחריות לחלק שלא אושר. 

54.  

להסכם  11.1
 ההתקשרות

מאחר ותקופת האחריות בגין התוכנה, 
חודשים בגין  6משתנה מספק לספק )לדוג' 

( נבקש לשנות את הסעיף כך Xתוכנת 
האחריות ותשלום שיירשם שתקופת 

, תהא בהתאם למדיניות תחזוקת הרישיונות
 6, לאחר Xיצרן התוכנה. ובמקרה של תוכנת 

 .כפי שרשום בסעיף 12חודשים ולא 

 לא מקובל

להסכם  11.1  .55
 ההתקשרות

בהתאם לתנאי היצרן, תשלום בגין תחזוקת 
 רישוי הינו רציף ולא תלוי בתקופת אחריות.

על בשנה הראשונה התחזוקה הינה 
 .הזוכה המציע

להסכם  11.2  .56
 ההתקשרות

אישור המערכת הינו באחריות המזמינה. יש 
להגדיר מהם רכיבי המערכת. ונבקש לסייג 
מקרים שהתקלה אינה של הספק אלא 
מקורה ביצרנים, חומרה, תקשורת, תפעול 

בשל לא נכון וכד' ו/או אצל המזמינה וזאת 
ל או ששלה ו/ פעולה ו/או רשלנות ו/או מחדל

 מי מטעמה

 מקובל
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57.  

להסכם  11.3
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי יצרן התוכנה מפיץ גרסאות 
עדכניות לכלל הלקוחות שלו באופן אחיד, לפי 
המדיניות שלו ואינו יכול להתחייב לגבי 
תכנים כאלה או אחרים של הגרסאות. היה 
ויהיה צורך להתאים התאמות ופיתוחים 

עדכניות של ייחודיים של המזמינה לגרסאות 
חבילת התוכנה, יבוצע שרות זה במסגרת 
הזמנת שינויים, כמקובל בהיותו של פרויקט 
שדרוג גרסה פרויקט נפרד שאין נוהגים לכלול 

 בתכולת הסכם אחריות והתחזוקה.

להתאמות ובלבד היא הדרישה  .מקובל
שהספק לא היה מודע לגביהם  במועד 
ההצעה ועד שנה לאחר אישור 

 המערכת.

58.  

להסכם  12.1
 ההתקשרות

המונח "שביעות רצון המזמינה" הינו 
 קריטריון סובייקטיבי.

על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש, 
כי המונח "שביעות רצון המזמינה" 
משמעותו: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם 

 לתנאי החוזה ונספחיו

 הבקשה מתקבלת

59.  
להסכם  12.1

 ההתקשרות

כאמור בסעיף תינתן  נבקש להבהיר כי הודעה
יום מראש בטרם חידוש  60לספק לפחות 

 תקופת תחזוקה העוקבת.

חלקית, הודעה  הבקשה מתקבלת
 ימים מראש. 30כאמור תינתן לפחות 

60.  
להסכם  12.6

 ההתקשרות

נבקש להוסיף לניסוח הסעיף, כך שיירשם 
ספקת המענה הטכני לתמיכה הנה בכפוף אש

לתשלום הלקוח לתמיכה טכנית 
 ואפליקטיבית הן בגין המוצר והן בגין היישום

 מקובל

להסכם  12.6  .61
 ההתקשרות

את המילים המופיעות במשפט,  נבקש להסיר
 הבקשה נדחית ""לא הצליח..-החל מ

62.  
להסכם  13.2

 ההתקשרות

נבקש להוסיף כי שימוש במערכת 
למשתמשים נוספים, הנה מותנית ברכישת 

 רישיונות נוספים
 מקובל

להסכם  13.2  .63
 ההתקשרות

נבקש להוסיף כי הכל בכפוף להסכם הרישוי 
 מקובל של היצרנים

64.  
להסכם  13.3

 ההתקשרות

נבקש לשנות את ניסוח הסעיף לכך שהעברת 
זכויות השימוש ברישוי הנה בכפוף להסכם 
השימוש ברישיונות של יצרן התוכנה 

(EULA.ולא כפי שנכתב בניסוח הסעיף ) 

 1ר' מסמך הבהרה מס' 

65.  

להסכם  14.6
 ההתקשרות

כי כל קיזוז ו/או ניכוי יהיה להוסיף נבקש 
ימים מראש  30כפוף להודעה לספק בכתב 

ומתן אפשרות לספק לתקן, כמו נבקש 
להגביל בתקרה את סך כל הפיצויים, הקנסות 

מערך  5% -וחילוט הערבות בלא יותר מ
 התמורה ששולמה לספק בהתאם להסכם.

 הבאה.הבקשה נדחית, וראה תשובה 
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66.  

להסכם  14.6
 ההתקשרות

נבקש שבמקום המילים "על פי כל דין 
 והסכם" יופיע "על פי הסכם זה".

בנוסף, נבקש כי קיזוז/ניכוי יעשה בכפוף 
ימים טרם  10למתן התראה מראש ובכתב בת 

ביצוע הקיזוז/ניכוי ובכפוף למתן הזדמנות 
 לספק לתקן במהלך כל פרק הזמן האמור.

למעט מתן הודעה הבקשה נדחית, 
ימים  7לספק אודות קיזוז/ניכוי בת 

 מראש.

67.  

להסכם  14.6
 ההתקשרות

ף, סעיף זה הוא אנו מבקשים לפסול את הסעי
לתי מוגדר המאפשר סעיף רחב מאוד וב

ללא  –פסילה גורפת בגין חוות דעת שלילית 
הגדרה מעוגנת של מהי "חוות דעת שלילית" 

דהוא אף ואף מאפשר לקבלה מכל גורם מן 
אם לגורם זה יש אינטרס כלשהו שאינו 
רלוונטי לעניין המכרז הנדון. סעיף זה אינו 
מקובל במכרזים מסוג זה, לא צוין בו שום 
אומדן מקובל ומוגדר, מהווה סעיף סל 

וללא מתן  לפסילה בנקל ללא בדיקה מעמיקה
 זכות תגובה למציע.

הבקשה נדחית, וראה תשובה לעיל 
אשר תקנה לספק הזדמנות של שבעה 
ימים לפנות לכל גורם עד למועד מימוש 

 הקיזוז/ניכוי. 

 

להסכם  14.10  .68
 ההתקשרות

סעיף אינו מקובל. עלייה לאוויר הינה לאחר 
 הבקשה נדחית אישור המערכת ע"י המזמינה.

69.  

להסכם  14.11
 ההתקשרות

יום  45 -של מעל לנבקש להוסיף כי פיגור 
בתשלום תמורה אשר אינה שנויה במחלוקת 
מהווה הפרה יסודית, ובמקרה של הפרה 
יסודית אשר לא תוקנה על ידי המזמינה יהיה 

 הספק רשאי לבטל את ההסכם.

 הבקשה מתקבלת

להסכם  14.12  .70
 ההתקשרות

נבקש החל מהיום החמישי ובאופן הדדי )גם 
במקרה והמזמינה מבטלת ללא סיבה 

 מוצדקת עבודה(.

הבקשה מתקבלת חלקית כך שהפיצוי 
המוסכם ייגבה החל מהמקרה השלישי 

אנשי המפתח אותם העמיד הספק בו 
אינם משתפים  אינם מתייצבים ו/או

. פעולה עם קנט מסיבה שאינה מוצדקת
 יתר הדרישות נדחות.

להסכם  14.12  .71
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי נסיבות של התפטרות 
איש צוות )נסיבות שהן אינן  ופיטורין של

בשליטת הספק( לא יהוו עילה לדרישת פיצוי 
 מוסכם.

  לעיל 30ר' תשובה לשאלה מספר 

להסכם  14.13  .72
 ההתקשרות

אפשר חייב לשיון יהר .לא מקובל בכפוף להסכם הרישוי של היצרנים
עבודה הן באתר הראשי והן לצרכי 

 DRבדיקות באתר ה 

להסכם  16  .73
 ההתקשרות

המערכת  –נבקש למחוק את הסעיף כולו 
 הבקשה נדחית קיבלה אישור עלייה לאוויר.

להסכם  16.3  .74
 ההתקשרות

פעולה אשר מנהל המערכת יכול לבצע  אנא הבהירו את כוונת הסעיף.
בעצמו לא תהווה שו"ש ולא תשולם 

 בגינה תמורה נוספת 
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להסכם  16.4  .75
 ההתקשרות

נבקש להבהיר כי בקשה לשינוי, התאמה, 
תיקון, תוספת או הפחתה כאמור בסעיף זה 
שמקורה בגורם חיצוני שאינו בשליטת הספק 

תהא בתוספת עלות של שו"ש בהתאם  –
 לתמחור של כוח האדם הדרוש לביצוע.

הבקשה מתקבלת ביחס לתקופה של 
 .שנה לאחר ההתקנה

להסכם  17  .76
 ההתקשרות

 נבקש למתן את הסעיף 
 הבקשה נדחית.

77.  

להסכם  17.1
 ההתקשרות

נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי בחוזה כך 
שהמזמינה תודיע מידית לספק אודות 
התביעה/דרישת התשלום, המזמינה תשתף 
פעולה עם הספק ותעניק לו את השליטה 
הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר 

הספק  פשרה. בכל מקרה מחויבותו של
לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של 
רשות שיפוטית מוסמכת שלא עוכב ביצועו 

 המחייב תשלום כאמור.

 הבקשה מתקבלת חלקית בנוסח הבא: 

המזמינה תודיע לספק אודות 
התביעה/דרישת התשלום, תשתף 

את  לנהללו  ותאפשרפעולה עם הספק 
ההגנה או המו"מ להסדר פשרה. 

ללא קבלת הסכמת החברה לא תתפשר 
 הספק מראש.

78.  
להסכם  17.2

 ההתקשרות

נבקש למחוק את המילה "זמני", וכן למחוק 
את המילים "אם לדעת הספק יש חשש 

 שיינתן צו כאמור.."
 הבקשה נדחית

להסכם  18.2.2  .79
 ההתקשרות

וככל הדבר תלוי ובשליטת נבקש להוסיף "
 הבקשה מתקבלת "הספק בלבד

להסכם  18.2.5  .80
 ההתקשרות

תהווה  14נבקש להוסיף כי גם הפרה של סעיף 
 הבקשה נדחית הפרה יסודית.

81.  

להסכם  18.3
 ההתקשרות

נבקש לבטל סעיף זה. הספק נתן למזמינה 
ערבות ביצוע , כאשר חילוט הערבות הינה 
סנקציה להפרה יסודית. לפיכך אין מקום 
לכפל פיצוי, ובוודאי לא להשבת התמורה 

המערכת נמסרה כולה ופיצוי, במיוחד כאשר 
 למזמינה ומתפקדת.

 .הבקשה נדחית

 

 

82.  
להסכם  19

 ההתקשרות

נבקש להגביל בתקרה את סך כל הפיצויים 
המצטברים והסעדים, כך שלא יעלו על יותר 

מערך מהתמורה ששולמה לספק  10% -מ
 בהתאם להסכם

 הבקשה נדחית

83.  
להסכם  19

 ההתקשרות

כמו  לא מקובל לבצע קיזוזים באופן חד צדדי.
כן, נבקש לסייג כי הסעיף הינו לאחר הוכחת 

 נזק כאמור
 הבקשה נדחית

84.  

להסכם  19
 ההתקשרות

נבקש לבטל את סעיפי הפיצוי המוסכם. 
בנסיבות ההתקשרות אין הצדקה לפיצוי 

 מוסכם בנוסף על הערבות.

לחילופין,  וככל שאינו מבוטל, נבקש כי סך 
הפיצוי המוסכם על פי כל סעיפי ההסכם לא 

מסכום התמורה הנקובה בנספח  3%יעלה על 
 התמורה.

 הבקשה נדחית
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להסכם  20  .85
 ההתקשרות

 100%נבקש להגביל את האחריות לנזקים ל 
 הבקשה נדחית מהתמורה ששילמה בפועל המזמינה לספק

86.  

להסכם  20.1
 ההתקשרות

נבקש למחוק סעיף זה ובמקום ייכתב: "כל 
יהא צד יישא באחריותו על פי דין. הספק לא 

אחראי לנזק אשר לא ייגרם על ידו, לרבות 
נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של 

 המזמינה או מי מטעמה או צד ג' כלשהו."

 הבקשה נדחית

87.  

להסכם  20.2
 ההתקשרות

נבקש לשנות סעיף זה כך : למחוק את  (1)
 המילה "לכל". ולהגביל לנזק ישיר בלבד.

הספק לא יהיה אחראי לנזק אשר לא  (2)
ייגרם על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין 
מעשה או מחדל של המזמינה או מי 

 מטעמה או צד ג' כלשהו. 

כן נבקש להוסיף כי הספק לא יהיה  (3)
אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, 
וכן נבקש להוסיף כי בכל מקרה גבול 
 אחריות הספק לפי הסכם זה לא יעלה על
 -סך כל התמורה ששולמה לספק בפועל ב

 חודשים שקדמו לאירוע. 12

 הבקשה נדחית( 1)

 ( הבקשה מתקבלת2)

 ( הבקשה נדחית3)

88.  
להסכם  21.7

 ההתקשרות

נבקש כי המילים "ללא מגבלת זמן" ימחקו, 
"לאחר תום חמש שנים  -ובמקומם ייכתב

 מתום ההתקשרות".
 הבקשה מתקבלת

89.  
להסכם  22.1

 ההתקשרות

נבקש לתקן כי העברת ידע תעשה כאמור 
לאחר העברת מלוא התשלום, על פי ההסכם 

 לספק.

 בסיפא של הסעיף נכתב במפורש כי: "

העברת ידע כאמור תעשה לאחר ביצוע 
מלוא התשלומים שאושרו לספק על ידי 

 "המזמינה

להסכם  23.2  .90
 ההתקשרות

נבקש למחוק סעיף זה וכי האחריות תהיה 
 נדחיתהבקשה  ע"פ דין.

91.  

להסכם  24.6
 ההתקשרות

נבקש כי חילוט הערבות יבוצע אך ורק 
במקרה של הפרה יסודית וזאת לאחר הודעה 

יום ומתן ארכה לתיקון  30מראש ובכתב של 
ההפרה בטרם חילוט הערבות, וכי הסכום 
שינוכה ישקף את הנזק שנגרם בפועל. כן 
נבקש, שחילוט הערבות יהיה הסעד הבלעדי 

 המזמינה. העומד לזכות

למעט מתן הודעה  הבקשה נדחית
מראש בת שלושה ימים לספק לפני 

 חילוט הערבות

להסכם  25.5  .92
 ההתקשרות

נבקש כי כל העברת זכויות לא תפגע בזכויות 
 הבקשה מתקבלת הספק.

93.  
להסכם  25.5

 ההתקשרות

נבקש להוסיף כי סעיף זה הינו בכפוף לתנאי 
ניגוד הרישוי של היצרנים ובתנאי שאין בכך 

 יצרנית התוכנהו/או  עניינים גם מול הספק
 הבקשה מתקבלת
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94.  

להסכם  27.7
 ההתקשרות

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתה 
הראשונה". נבקש להכפיף את סעיפי השיפוי 
בחוזה כך שהמזמינה תודיע מידית לספק 
אודות התביעה/דרישת התשלום, המזמינה 
תשתף פעולה עם הספק ותעניק לו את 
השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ 
להסדר פשרה. בכל מקרה מחויבותו של 
הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין 
חלוט  של רשות שיפוטית מוסמכת שלא עוכב 

 ביצועו המחייב תשלום כאמור

 לעיל  77ראה תשובה לשאלה 

95.  
להסכם  28.1

 ההתקשרות
 כפוף לתשלום מלוא התמורה לספק

מתקבלת, בכפוף לתשלום הבקשה 
מלוא התמורה המגיעה לספק, בהתאם 
לאופן ביצוע התשלום, ואבני הדרך, 

 המפורטים בהסכם.

96.  

להסכם  28.1
 ההתקשרות

, מוצרי מדף וכלי קוד מקור של המערכת
קניינה הרוחני של יצרנית הינם פיתוח 

 ין זה מקובל להעבירו לגורם צד ג'התוכנה וא
לכל ניתנים להפקדה.  בהתאם, אינם –

ניתן להפקיד רק פיתוחים ייעודיים היותר, 
 .עבור המזמינה

החברה רואה חשיבות בהפקדת קוד   
מקור. על הספק לציין אילו תוכנות 
אינו מסוגל להפקיד קוד מקור והעניין 
יישקל בהתאם למידת התפוצה של 

 התוכנה.

להסכם  28.4  .97
 ההתקשרות

שהתשלומים הועברו נבקש להוסיף וכל זמן 
 הבקשה נדחית המזמינה בכפוף להסכם ילספק ע"

98.  

להסכם  28.5
 ההתקשרות

נבקש כי כל קיזוז ו/או ניכוי יהיה כפוף 
ימים מראש ומתן  30להודעה לספק בכתב 

אפשרות לספק לתקן, כמו נבקש להגביל 
בתקרה את סך כל הפיצויים, הקנסות וחילוט 

התמורה מערך  5% -הערבות בלא יותר מ
 ששולמה לספק בהתאם להסכם

למעט נושא  הבקשה נדחית
הקיזוז/ניכוי אשר בעניינו ראה תשובה 

 לעיל 66

99.  

 כללי

אנו מבקשים כי תובהר הגבלת אחריות  (1)
מפורשת לגובה התמורה של המזמינה לספק 
)מלבד התמורה עבור הרישוי( וכן הבהרות 

 לגבי בטוח אחריות מקצועית.

עוד נבקש שיובהר כי כל תוספת ו/או שינוי  (2)
לעומת המוסכם בכל המפרטים הנכללים 
במכרז יבוצעו בתוספת תשלום שתסוכם 

 מראש בין המזמינה לספק. 

 הבקשה נדחית (1)

 להסכם 16הנושא מוסדר בסעיף  (2)

100.  

פיצויים 
 1 -מוסכמים 

נבקש כי פיצוי מוסכם /קנס יוטל רק  (1)
נסיבות כאשר ההפרה נגרמה עקב 

 הקשורות בספק בלבד.

יום טרם  30של  Graceנבקש כי יינתן  (2)
נבקש להגביל בתקרה ( 3גביית הקנסות.

את סך כל הקנסות והפיצויים 
מערך  10% -המצטברים, , לא יותר מ

מהתמורה ששולמה לספק בהתאם 
 להסכם

הבקשה מתקבלת באופן בו פיצוי  (1)
מוסכם/קנס יוטל כאשר ההפרה 

הספק ו/או מי נגרמה על ידי 
מטעמו ו/או בנסיבות הקשורות 
לספק ו/או למי מטעמי ו/או 

 בפעולות שנעשו על ידם.

 לעיל 66ר' תשובה לשאלה  (2)

 הבקשה נדחית. (3)
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תנאי התשלום   .101
 2בסעיף 

לאחר חתימה ואישור האפיון  10%נבקש 
  הבקשה נדחית 20%

תנאי התשלום   .102
 3בסעיף 

 לתנאי התשלום. 1ראה סעיף  רישוי משולם מראש לפי גם תנאי היצרנים

 1סעיף  54עמוד   .103
 בטבלה 2סעיף  –

נבקש רק עבור מנהל הפרויקט ובתנאי והדבר 
אינו תלוי בספק ו/או הספק מצדו עשה 

 מאמצים מקובלים להשאיר
 הבקשה מתקבלת

 1סעיף  54עמוד   .104
 בטבלה 4סעיף  –

 האמור לא מקובל
 הבקשה נדחית

 1סעיף  54עמוד   .105
 בטבלה 5סעיף  –

 האמור לא מקובל
 הבקשה נדחית

 1סעיף  54עמוד   .106
מלל לאחר 

 הטבלה

 לא מקובלהאמור 

 
 הבקשה נדחית.

 –רמת התחזוקה   .107
 2סעיף  55עמוד 

סוגי התקלות יוגדרו ויסוכמו בין מבוקש כי 
 התקלות מוגדרות  היטב  המזמינה לספק

108.  
רמת התחזוקה 

סעיף  55עמוד 
2.2 

מקובל ולא זמנים לסיום טיפול התקלה אינו 
ניתן להתחייב לגביהם. לא בהכרח תלוי 
בספק והיצרן אינו יכול להתחייב בהכרח על 

 זמני תיקון

 הבקשה נדחית

רמת התחזוקה   .109
סעיף  55עמוד 

2.3.1 

 שבת, חגים-לא כולל זמני כניסת שבת
לנספח  ה עמוד  2.5בהתאם לאמור –

56. 

רמת התחזוקה   .110
סעיף  56עמוד 

2.4 

 לעיל 2.2-ו 2סעיפים להתייחסות ראו שאלה ו

 2.5מוגדר בסעיף 

רמת התחזוקה   .111
סעיף  56עמוד 
 2.6-ו 2.5

מבוקש כי המוגדר בסעיפים אלו יוגדר 
  הבקשה נדחית במסגרת שעות עבודה בחיובלביצוע 

112.  

רמת התחזוקה 
סעיף  56עמוד 

2.6 

מבוקש להגביל לביצועים ברמת הנורמה  א.
למערכת . אבטחת זמינות אינה בהכרח 
תלויה בספק ובמערכת . נבקש לסייג 

 בסעיף דברים שאינם באחריות הספק. 
כמו כן, יש להגדיר למה הכוונה הדרכה  ב.

לצורך תפעול עצמאי של המערכת ע"י 
רמת מיישם/מפתח אינו כלול  –המזמינה 
 ERPבפרויקט 

 הבקשה מתקבלת. .א

הדרכה שתאפשר לחברה הכוונה ל ב.
 לתפעל את המערכת בשוטף.

 

רמת התחזוקה   .113
סעיף  56עמוד 

2.8 

לא מקובל. שדרוגים הינם במסגרת שעות 
 עבודה בחיוב

 הבקשה נדחית
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114.  
 סודיות –נספח י' 

כי סודיות אינה חלה עבור  נבקש להחריג
מידע אשר ידוע לכלל, או הגיע בדרך עקיפה, 

 או אשר נדרשת לפי דין
 הבקשה מתקבלת

מובהר כי על הספקים להגיש את  נבקש לקבל את הרשימה בהתאם סודיות –נספח י'   .115
 הרשימה

 –נספח יא'   .116
אישור על עריכת 

 ביטוחי הספק
  הבקשה נדחית זה טרם החתימהלנספח נבקש להתייחס 

 מפרט הדרישה  .117
 סעיף א'

ובכפוף לשינויי המחירים של נבקש לציין כי "
 הבקשה נדחית. "היצרנים

118.  

 מפרט הדרישה
איזו צורת  –למה הכוונה בצ'קים מאובטחים 

 אבטחה נדרשת.

קים מודפסים ע"י שיכוונה שהה
החברה במדפסת של החברה על נייר 

וכנדרש  שאינו ניתן להעתקה וצילום
 בהתאם לסטנדרט בבנקים

מה  –ממשק מול מערכת ביטוח תביעות  מפרט הדרישה  .119
המידע שמועבר, באילו היקפים ואילו קבועי 

האם הם  –באם מדובר בפקודות יומן  זמן,
 מטחיות או פקודות יומן שיקליות

בתרשים מתואר ממשק דו כיווני מה מועבר 
 בכל כיוון.

 ממשק יומי בש"ח ובמט"ח

האם זה ממשק נכנס  –מערכת קרדיט גארד  מפרט הדרישה  .120
. מה מהות ERP-או יוצא למערכת ה

החשבונות המחוייבים ומזוכים בפקודת 
 היומן שתועבר.

ם יסליקת כרטיסי אשראי שמגיע
 מהמערכת הביטוחית  

 מפרט הדרישה  .121

מול אילו בנקים עובדת החברה והאם יש ספק 
 שירות כיום למתן שירותי דפי בנק

החברה עובדת בחשבונות השוטפים עם 
בנק המזרחי והבנק הבינלאומי 
וההתאמה החשבונות נעשית באמצעות 
בזק זהב. החברה עובדת מול בנקים 
נוספים בחשבונות ההשקעות, בנק 
לאומי ופועלים סהר, אולם ההתאמה 

 בהן נעשית באמצעות ממשק לפריים. 

ת ת שעוברות ממערכומה מהות הפעול מפרט הדרישה  .122
PRIME –  האם יש נושא של סינכרון

כרטיסים/קודי ספק/לקוח בין המערכות? 
באילו השקעות מדובר ולאיזו ישות במערכת? 

 ERPהאם זה ממשק נכנס או יוצא מה 

ממשק קליטה של תנועות ושערוכים 
 ממערכת הפריים למערכת הכספית

האם זה  –אר וקליטת נתונים מבנק הד מפרט הדרישה  .123
אם כן באיזה מבנה והאם ניתן  –פקודת יומן 

את מבנה  ERPלהגדיר בצד של מערכת ה 
 הקובץ

לבנק הדואר יש מבנה ידוע ומוסכם 
 ואנחנו משתמשים במבנה זה.

לגבי כל ממשקי פקודות היומן שידרשו האם  מפרט הדרישה  .124
יוכל הספק להגדיר מול כל אחת מהמערכות 

שתיובא או שתיוצא  את מבנה פקודת היומן
 בהתאמה

הממשק מול כל המערכות קיים והספק 
יקבל את הממשק הקיים היום מכל 

 אחת מהמערכות
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האם ניתן לצאת מנקודת הנחה כי עבודה  מפרט הדרישה  .125
שהממשקים בין המערכות יבוצעו על ידי 
העברת קבצים. אם לא נא לציין באיזו שיטה 

 יבוצעו הממשקים.

רוב הממשקים  .נכונההנחת העבודה 
 מתבצעים ע"י העברת קבצים

איזה מידע צפוי להיקלט  – BDIקליטת מידע  מפרט הדרישה  .126
לאילו ישויות. האם מדובר בממשק נכנס ל 

ERP? 
 יוגדר באיפיון

נא לפרט אילו  –ממשקים למערכות תשתית  מפרט הדרישה  .127
מערכות, כיוון הממשק נכס או יוצא, מה 
מהות המידע שמועבר בממשק, באילו קבועי 

 זמן.

כל הממשקים  מהמערכות התפעוליות 
 למערכת הפיננסית.

מה ידרש בהקשר של העברת  –לנושא הסבות  מפרט הדרישה  .128
תנועות היסטוריות ועומק היסטורי. האם 

ניח כי ספרי החברה יועברו כתנועה ניתן לה
ביום  ERPאחת ממוניטין למערכת ה 

 המעבר?

מאחר ואין כוונה לתחזק מערכת 
שנים  7קודמת, נדרשת הסבה ל 

 אחורה.

מה היקף הנתונים של כמות לקוחות, כמות  מפרט הדרישה  .129
ספקים, פרטי רכוש קבוע, הלוואות וישויות 

 מרכזיות נוספות.

 10-אלף ספקים כ 20-30 -לקוחות כ
 כל השאר אלפים בודדים ו  ,אלפים

מה כמות המשתמשים הצפויים להיות  מפרט הדרישה  .130
 לפי כמות הרישיונות לפי תחומים רכש/כספים. –בהדרכה 

האם ניתן לפרט את סוג התיעוד הנדרש מעבר  מפרט הדרישה  .131
לתיעוד של שימוש במסכי המערכת במסגרת 

 כלי המערכת?

לפי פעילות המערכת יש לתת הסבר 
לפונקציות הקיימות במערכת ואיך 

 מבוצע תפעולן 

 SLAנא לפרט מה ה  –תחזוקה למערכת  מפרט הדרישה  .132
שאותו מצפים בנושאים שהם אפליקטיבים 
ולא יכולים לקבל מענה במסגרת מוקד 
)שאינו בקיא בפרטי היישום הספציפי של 

 הלקוח(.

ים פירוט תחזוקה קי 8ראה את סעיף 
 והגדרות 

נא לציין מה כמות הגורמים שיהיו מעורבים  מפרט הדרישה  .133
 בשלב האפיון, לפי תחומים

ים מרכזיים מנהל הפרויקט משני גור
מטעם הלקוח ומנהל הפרויקט מטעם 

 המיחשוב

באחריות מי לספק תרחישים ותסריטים  מפרט הדרישה  .134
 הספק  לבדיקת המערכת? 

במידה והמערכת כוללת תשלום תחזוקת  מפרט הדרישה  .135
 תהרישיונורישיונות תקופתי כשיעור מעלות 

האם יש להכניס סכום זה ככלול בעלות  –
 המוצעת? תהרישיונו

 כן

במידה והמערכת עוברת שינוי גרסה פעמים  מפרט הדרישה  .136
האם החברה מצפה לשדרג את  –בשנה 

המערכת בכל פעם שיש העלאת תוכנה לאורך 
 האמורה.התקופה 

שדרוג גרסא יהיה להחלטת החברה 
בהתאם לצורך בהכנסת פונקציות 

 שקיימות בגרסא החדשה.
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נא להסביר את הכוונה בזכות החברה להעביר  מפרט הדרישה  .137
 בכפוף למגבלות הספק להעברה שיונות לצד ג'. יר

נא לפרט מה כולל נושא של ניהול גזברות ומה  מפרט הדרישה  .138
לתזרים מהמערכת מול הדרישות בנוגע 

 הבנקים?

תהליכים רגילים ומקובלים של ניהול –
 מזומנים

נא להסביר מה כולל תכנון תקציב ומה כולל  מפרט הדרישה  .139
האם זה תזרים מול  –תזרים מזומנים 

 הבנקים? האם זה תזרים יומי? נא לפרט.

קליטת תקציב ברמת הכרטיס או –
קבוצת כרטיסים.  אשר יאפשר בקרה 

 תקציבית

 - מפרט הדרישה  .140
 2.2סעיף 

מרכיבים 
, דרישה עיקריים
 ז'

מבקשים הבהרה מה הפירוש של "קווי 
מה הפונקציונליות הנדרשת  – אשראי"

 ?בנושא של קווי אשראי

מובהר בזאת כי, הדרישה ביחס לקווי 
אשראי מבוטלת. אין צורך לטיפול 

 בקווי אשראי.

הקבועים אותם נדרש מה כמות הנכסים  מפרט הדרישה  .141
מה המערכת  –להעביר ממערכת המקור 

 בשימוש כיום.
 , מנוהל כיום ברם ניהול.נכסים 1,200כ 

האם נדרש משהו  –דוחות כספיים ומאזנים  מפרט הדרישה  .142
מעבר להפקת מ. בוחן ודוח מאזן /רווה על 

 סמך מאזן הבוחן. אם כן נא לציין מה נדרש.
 יאופיין בשלב האיפיון

מה נדרש לנהל במסגרת של ניירות ערך  הדרישה מפרט  .143
ואג"ח. תחת איזו ישות במערכת? מה 

תמך יהתהליכים המרכזיים שצריכים לה
 תחת מודולים אלו.

שנדרש   PRIMEלכאורה מנוהל במערכת 
להתממשק אליה,  האם הכוונה רק לניהול 
השווי הכספי כתנועות יומן ללא התייחסות 

 ר?ילכמויות ושווי של כל ני

ההשקעות ימשיכו להיות מנוהלות 
במערכת הפריים. מדובר על קליטת 
תנועות יומן לצורך השווי הכספי בלבד 

 ללא כמויות.

ם ימה הכוונה שהמערכת מנוהלת כך שהנתונ מפרט הדרישה  .144
הפיננסים משולבים בסינרגיה עם מערכות 
התקציב והבקרה התקציבית. האם הכוונה 

הרכש האם לקישור של התקציב לתהליך 
נדרשת חיבוריות כלשהיא לתכנון תקציבי 

 אם כן מה? נא לפרט.

אנו מבקשים שתהיה אפשרות לסנכרן 
בין מערך התקציב לבין הרכש, כך 

ויהיו  שהרכש יוכל להתייחס לתקציב
התראות/חסימות בשלב הוצאת 

 ההזמנה אשר חורגת מהתקציב.

 –כי יש לקלוט ישירות נתוני ריביות  צוין מפרט הדרישה  .145
באילו ריביות מדובר ולאיזו תשתית/ישות 

 במערכת הן נדרשות?

בקליטת  אין צורךמוהר בזאת כי 
 ריביות.

נא לפרט איזה תהליך מידוד של תשלומים  מפרט הדרישה  .146
 יוגדר בתהליך האיפיון   נדרש?

ממוניטין כמה שנות היסטוריה נדרש לשמור  מפרט הדרישה  .147
 האם זה כולל גם תנועות יומן היסטוריות. –

וכן האם נדרש להסב גם הזמנות רכש 
 ותעודות קבלה היסטוריות?

, שנים אחורה לגבי הנהלת חשבונות 7
 שנים לרכש 3ו
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אלו נתוני רכש היסטוריים נדרש לשמור  מפרט הדרישה  .148
 במערכת החדשה?

נדרש לשמור את ההזמנות את 
הכניסות ואת כל האישורים את 

 האסמכתאות הקשורות בהזמנות.

דוח יתרות  –נא לפרט מה כולל דוח כיסויים  מפרט הדרישה  .149
 למגדלים.

דוח שמבצע התאמה בין תשלומים 
 וחיובים ברמת הלקוח

מה הדרישה הפונקציונלית סביב ניהול  מפרט הדרישה  .150
 עיקולים והמחאות זכות?

, הגבלת תשלום והעברת תשלום רישום
לגורם הרלוונטי תוך יצירת תנועות 

 יומן מתאימות. 

קליטת שוברים בגין פרמיות ששולמו מבנק  מפרט הדרישה  .151
נא לפרט מה סוג הממשק, האם זה  –הדאר 

 פקודת יומן. מה מהות הפקודה?
 קליטת קובץ מבנק הדואר 

 למערכות משקתצוין כי  המערכת ת מפרט הדרישה  .152
מגדל  כרטיסי פתיחת לצורך בקנט הקיימות

באיזה מערכת מנוהל כרטיס המגדל? מה  –
המידע שנידרש להעביר בממשק? האם 

 ?Onlineמדובר בממשק אחת לתקופה או 

במערכת התפעולית קומטק קיים 
כרטיס מגדל וגם במערכת הפיננסית 
קיים כרטיס מגדל כל פעולה שנעשית 
 במערכת התפעולית בכרטיס המגדל

 צריך להתעדכן במערכת הפיננסית

 CRMנא לפרט את הממשק מול מערכת ה  מפרט הדרישה  .153
באיזו שליפה מדובר  –ומול אתר האינטרנט 

 לאתר? של איזה מידע באילו קבועי זמן?

נתוני יתרות ללקוח חובות מגדלים , 
נתוני עיקולים והמחאות זכות בעיות 
גביה של מגדלים , המידע נשלף 

 יומית . לקבצים ברמה

 –שידור מספרים ונתוני שיקים לבנקים  מפרט הדרישה  .154
לאילו בנק צריך לשדר, האם מדובר בפורמט 
קבוע ידוע שניתן לקבל את שמו או פרטים 

 לגביו?

 כיום מבוצע לבנק הבינלאומי

האם הכוונה ליכולת  –מודול מסמכים  מפרט הדרישה  .155
של ספק  לשמור קבצים המקושרים ליישות

 לקוח או מעבר לכך?

הכוונה לשמור מסמכים גם בתחום 
 . וחשבוניות ספקיםהרכש 

מה רמת התיעוד והניהול הנדרשת בנושא  מפרט הדרישה  .156
 עיקולים?

 תפעול של מערכת העיקוליםאופן ה  
  וצורת ניהולה

 מפרט הדרישה  .157

מה נדרש להיכלל במודול התראות להמחאות 
-בתוך מערכת ה זכות מהמערכת הביטוחית

ERP? 

המחאת זכות היא הוראה לשלם 
למוטב שונה מהמוטב בפוליסה יש 
לשמור את ההוראות הנ"ל בתוך 
מערכת ולאפשר ניהול פתיחת המחאת 
זכות עדכון ההמחאה מועד סיום 
מומחה ואפשרות סגירת המחאת זכות 
צריך שתהיה אפשרות למספר המחאות 
זכות לאותו מגדל הן לפי עונות הן לפי 

 ענפים וכו.

מה כולל שידור הממשק של יתרות לקוחות  הדרישה מפרט  .158
 יוגדר באיפיון למערכת הביטוחית, באילו קבועי זמן?

האם מדובר  –פקודות תשלום למגדלים  מפרט הדרישה  .159
 כן בממשק פקודת יומן מהמערכת הביטוחית?
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האם  –מודול שמירת חוזים עם ספקים  מפרט הדרישה  .160
לישות ספק. מדובר ביכולת לקשר קובץ חוזה 

 או שנדרש משהו מעבר לכך?

וניהול מספר חוזים  כן כולל מפתוח
 לספק. ביכולת לשמירה וקישור

נא לפרט את אופי וסוגי היישויות המועברות  מפרט הדרישה  .161
ממשקים נכנסים  –מול המערכת הביטוחית 

 ויוצאים )לקוחות
 השאלה לא ברורה 

 מפרט הדרישה  .162
סעיף  66עמוד 

 י 2.2

את הפונקציות במפרט הדרישה פרטנו  הסבר על התהליך הנדרשנבקש 
העיקריות הקיימות אצלנו במערכת 

 הנהח"ש התהליך הינו סטנדרטי 

 מפרט הדרישה  .163
סעיף  67עמוד 

 ג 2.3

כמה חברות נדרש להקים במסגרת הפרויקט? 
 מה הפעילות הרב חברתית הנדרשת?

ייקבע בשלב האיפיון. מדובר על חברה 
מנוהלת כיום כשתי חברות אחת. אשר 

  לצרכים תפעוליים.

 מפרט הדרישה  .164
סעיף  67עמוד 

 ד 2.3

מה נדרש להסב ממערכת מוניטין? כמה שנים 
אחורה? מה ההקפים הכמותיים הנדרשים 

 להסב?
 שנים אחורה. 7נדרש להסב 

 מפרט הדרישה  .165
סעיף  67עמוד 

 א' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

,  סליקת כרטיסי אשראי יומי /מיידי
אלף  20-30הכמות של כ"א הינה כ

פעולות בשנה הממשק הינו לכוון 
חברות האשראי ומוחזרים פקודות 
יומן ונתונים שנכנסים למערכת 

 הפיננסית 

 מפרט הדרישה  .166
נסעיף  67עמוד 

 ב' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 

טמטי? מתבצעות בחודש? ממשק יזום או או
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

אפשרות לספק קובץ עם פקודות יומן 
במבנה מוסכם והקובץ יקלט בתוך 
המערכות הפיננסיות  הממשק הנכנס 
הינו קובץ פקודות יומן המערכת 

 מייצרת פקודות יומן

 מפרט הדרישה  .167
סעיף  67עמוד 

 ג' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

ממשק לקליטת פקודות יומן ברמה –
 חודשית.

 הדרישהמפרט   .168
סעיף  67עמוד 

 'ד 2.4

האם ניתן לקבל  -דוח כיסוי מגדלים בעניין 
 יוגדר בשלב האיפיון– ?דוגמא לדוח או סרגל עמודות

 מפרט הדרישה  .169
סעיף  67עמוד 

 ו' 2.4

 נבקש הסבר על התהליך הנדרש

 קופה רב מטבעית

 מפרט הדרישה  .170
סעיף  67עמוד 

 י' 2.4

 נבקש הסבר על התהליך הנדרש

 157ראה סעיף 
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הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 מפרט הדרישה  .171
סעיף  67עמוד 

 יא' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

 100הממשק הינו יומי   123ראה סעיף 
ע"י פעולות בשנה הממשק הינו יזום 

הממשק הינו חד כווני משתמש בקנט 
  למערכת הפיננסית נכנס 

 מפרט הדרישה  .172
סעיף  68עמוד 

 כב' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 

כיווני או חד כיווני? מה האם הממשק דוח 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

  153ראה סעיף 

 מפרט הדרישה  .173
סעיף  68עמוד 

 כט' 2.4

נבקש הסבר על התהליך הנדרש, מה 
 157ראה סעיף  הפונקציונאליות הנדרשת מהמודול? 

 מפרט הדרישה  .174
סעיף  68עמוד 

 ל' 2.4

הנדרש, מה נבקש הסבר על התהליך 
 157ראה סעיף  הפונקציונאליות הנדרשת מהמודול?

 מפרט הדרישה  .175
סעיף  68עמוד 

 לא' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
 מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 

אפשרות לשלוף באופן יזום לפי דרישה  
 . או יומי את יתרות הזכות לכל מגדל 

 מפרט הדרישה  .176
סעיף  68עמוד 

 לד' 2.4

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 
האם מבנה ממשק יהיה זהה בין המערכות? 

 אם לא כמה מבנים שונים צפויים?

 166ראה סעיף 

 מפרט הדרישה  .177
 2.5.1סעיף 

בתהליך הפקת הפוליסה ובתהליך תשלום 
מבקשים לחדד את גבולות הגזרה  -תביעה 

בין המערכת הכספית המוצעת לבין המערכת 
הביטוחית, איזו פעולה מבוצעת באיזו 
מערכת ומה עובר בממשק מהמערכת 

 הביטוחית למערכת הכספית וההיפך

מועברים נתוני  מהמערכת הביטוחית 
תשלום הפוליסה למערכת הכספית, 
וממערכת התביעות מועברים נתוני 
תשלום התביעה למערכת הכספית כל 
הנתונים מפוצלים לפי חלוקה לנושאים 

 שונים

 מפרט הדרישה  .178
 2.5.2.1 סעיף

יש עוד ספקים האם  – D&Bו   BDIמעבר לספקי 
 במידה ולא מצוין אז לא ?םירלוונטי

 הדרישהמפרט   .179
סעיף  70עמוד 

 א' 2.6

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 
מתבצעות בחודש? ממשק יזום או אוטמטי? 
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

תדירות הממשק יומית . 177ראה סעיף 
אלף פעולות  הממשק  30-40מתבצעות 

הוא מהמערכת הביטוחית לכספית  
רכת הכספית מועברים חזרה מהמע

 יקים ויתרותמספרי ש
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הסעיף/הנספח  מס"ד
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 מפרט הדרישה  .180
סעיף  70עמוד 

 ה' 2.6

סוג  –נבקש פירוט על הממשק הנדרש 
הממשק? תדירות המשק? כמה פעולות 

אוטמטי? מתבצעות בחודש? ממשק יזום או 
האם הממשק דוח כיווני או חד כיווני? מה 
הממשקים הנכנסים ומה הממשקים 

 היוצאים למערכת הפיננסית?

 171ראה סעיף 

 מפרט הדרישה  .181
סעיף  70עמוד 

2.6 

 ?טכנולוגיה יופעלו הממשקים ובאיז

 העברת קבצים 

 - מפרט הדרישה  .182
 כללי

נבקש הבהרה, כיצד מתבצע היום הממשק 
למערכת הפיננסית  בין מערכת הפוליסות 

 ...( Web service)קבצים, 
 עברת קבצים + הרצת תוכניתה

נבקש לסייג כי הספק אינו אחראי לאבטחת  3סעיף  71עמוד   .183
 המידע לגבי המערכת באתר המזמינה.

כמו כן, קיימות מתודולוגיות פיתוח שהינן 
 בהנחיית היצרנים ואנו כפופים אליהן. 

המציע אחראי על אבטחת המידע 
 במערכת שהוא מציע

184.  
סעיף  71עמוד 

3.2 

האם עלינו לספק את תוכנות אבטחת המידע 
של כלל המערך , או רק להגדיר מה הן? האם 
להגדיר עד רמת יצרן/שם מוצר וגרסה, או 

 התוכנה יספיק?שסוג 

 183ראה תשובתנו לסעיף 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל  .2
 תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים

 הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי. .3

 בכבוד רב,

 נזקי טבע בחקלאות בע"מביטוח לקרן  -קנט 


