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החברה הממשלתית
להגנות ים המלח בע"מ

יום שני ח' תשרי תשע"ז
 10אוקטובר 2016

מכרז פומבי מס' 2/16
ל תכנון הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח
הבהרה מס' 2
לכבוד
המשתתפים במכרז 2/16
להלן מסמך הכולל הבהרות מאת החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן" :החברה") ביחס
למסמכי המכרז שבנדון .בהתאם לסעיף  20למסמך ההזמנה ,הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ,ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז ,ועל המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.
אין באי התייחסותה של החברה לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות הסכמה להנחותיו של
השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,
וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
הבהרה
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דחיית מועד הגשה
בהמשך למכתב שנשלח אליכם ביום  18.8.2016בדבר שלב הגשת ההצעות
נדחה המועד המיועד ליום .15.1.2017
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הבהרה חשובה:
במסמכי המכרז נקבע כי עם סיום שלב ההדרכה תחל תקופת האחריות
ותחזוקה.
מובהר כי על אף האמור תכלול תקופה זו גם תפעול מלא של המערכת
בתקופה זו.
כמו כן הוחלט על הוספת תקופת אופציה לתקופת התפעול ,אחריות
ותחזוקה לתקופה/ות זמן אשר לא תעלה/נה יחדיו על  5שנים נוספות.

הפנייה

כללי
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שם המכרז יוחלף ויהיה כדלקמן:
הזמנה להציע הצעות  -מכרז פומבי מס' , 2/16מעודכנת לאחר הבהרה 2

עמוד ראשון להזמנה
להציע הצעות

לתכנון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן
הדרומי של ים המלח
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סעיף  1להזמנה להציע
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
" החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן " :המזמי נה ") ,הצעות
מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן ,להגיש
הצעות להתקשרות בהסכם עם המזמינה ,ל מתן שירותי תכנון ,
הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי
של ים המלח .השירותים יסופקו בהתאם לפירוט תכולת השירותים
( מסמך א'(  ,) ) 2ולתנאים אשר יפורטו להלן ובהסכם המצורף
להזמנה זו (להלן " :השירותים ")" .
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סעיף  11.6.3להזמנה
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
" ליתן אחריות  ,תפעול ותח זוקה שוטפת לתקופה של  60חודשים להציע הצעות
מתום שלב ההרצה " .
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סעיף  11.11להזמנה
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
" ההתקשרות עם הזוכה תהא למשכי זמן בהתאם לאבני הדרך להציע הצעות
המפורטים ב מסמך א '(  ) 2ו בנספח ד ' להסכם  ,כאשר תקופת
האחריות  ,תפע ול ותחזוקה למערך הניטור תהא  60חודשים מתום
שלב ההרצה עם אופציה להארכת תקופת האחריות ,תפעול
והתחזוקה עד  60חודשים נוספים והכל כמפורט שם ".
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להזמנה

הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:

סעיף

11.4

" השירותים מושא המכרז יהיו אפיון ,תכנון  ,הקמה  ,תפעול להציע הצעות
ותחזוקה ש ל מער ך ניטור  ,ו בקרה הנדסי ,הנתמך על ידי מערכת
ממוכנת ממוחשבת בהתאם למפורט במסמך תכולת השירותים
( מסמך א '(  ,) ) 2אשר מטרתו תהא לנטר ולבקר שבגורמים המאוימים
לא יתפתחו אי  -יציבויות וסיכונים שמקורם בפעילות גורמי הסיכון
ובפעילות או כשלים במערכי ההגנה; שמערכי ההגנה יהיו בכל עת
במצב מבני ובכושר תפקודי התואמים את יעדי התכנון ורמת הסיכון
המותרת (על פי ניהול הסיכונים לגורמים המאוימים ולמערכי
ההגנה)" .
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הקריטריון הרביעי יוחלף ויהיה כדלקמן:

סעיף

38.3

להזמנה

" יעילות אופן התפעול השוטף המוצע על ידי המציע בהיבט פשט ות להציע הצעות
התפעול והיקף העלויות המשוער (הן ישירות והן עקיפות)  ,הנדרש
מהמזמינה לשם תפעול מערך הניטור והבקרה ".
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הפסקה האחרונה בסעיף תועבר לסוף סעיף .38.4

סעיף 38.3
להציע הצעות

להזמנה

חתימת המציע______________ :
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הנדון יוחלף ויהיה כדלקמן:
" הצעה לתכנון  ,הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה
הנדסי באגן הדרומי של ים המלח "
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"המציע נדרש למתן שירותי אפיון ,תכנון ,הקמה ,הרצה ,תפעול ותחזוקה
של מערך ניטור ,בקרה ושליטה הנדסי הנתמך על ידי מערכת ממוכנת
ממוחשבת (להלן" :מערך הניטור והבקרה") ,בהתאם לאמור להלן".

הנדון במסמך א' 1
להזמנה להציע הצעות
סעיף  1למסמך א' 2
תכלית
"תמצית
השירותים הנדרשים"
להזמנה להציע הצעות

סעיף  4למסמך א' 2
הבהרה ביחס ל וי הראשון ב"בולט השני"; "כ"א מקצועי"
תכלית
מובהר כי ככל ויידרש מי מכ"א המקצועי לשם פתרון בעיה בתפעול "תמצית
המערכת עצמה ותפקודה האפקטיבי כמתחייב מתחולת השירותים השירותים הנדרשים"
ה מפורט ת במסמך תכולת השירותים ( מסמך א '(  ) ) 2הוא יהיה על להזמנה להציע הצעות
חשבון המציע.
ככל ויידרש מי מכ"א המקצועי בהצעת פתרון מקצועי הנדסי למזמינה על
יסוד הנתונים המתקבלים מהמערכת או בניתוח מקצועי של הנתונים
המתקבלים מהמערכת לרבות ההקשרים ביניהם ומשמעויותיהם תהא
עלות אותו כ"א מקצועי על חשבון המזמינה.
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לאחר ה"בולט" שמסתיים במילים "וכישורים הנדסיים" יתווסף "בולט" סעיף  5.2למסמך א' 2
תכלית
"תמצית
נוסף כלהלן:
"פירוט תשומות ישירות ועקיפות נדרשות לתפעול המערכת לרבות כח אדם השירותים הנדרשים"
נידרש ,תיאור התפקיד והיקף התפעול הצפוי בכל אחד מהם ,אמצעים להזמנה להציע הצעות
אלקטרוניים וכל תשומה נוספת נדרשת".
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סעיף  5.6למסמך א' 2
כותרת הסעיף תוחלף כדלקמן" :תפעול ,אחריות ותחזוקה שוטפת"
תכלית
כל מקום בסעיף בו מוזכרות המילים "תקופת אחריות ותחזוקה" תבאנה "תמצית
השירותים הנדרשים"
להזמנה להציע הצעות

במקומן המילים "תקופת תפעול ,אחריות ותחזוקה".
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סעיף  1למסמך א' 3
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
ח.פ/ת.ז .להזמנה להציע הצעות
ב _______________
חתימה
מורשה
" אני
___________(להלן " :המציע ") ,מוסמך ליתן תצהי ר זה כחלק
מהצעתו במסגרת מכרז [ 2/16הזמנה להציע הצעות לתכנון  ,הקמה ,
תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים
המלח ] " .
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סעיף  1למסמך א' ()4
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
" אני הח"מ ________ ____ _______ (להלן " :קבלן המשנה ") )1( ,להזמנה להציע
התקשרת י עם ___________________ (להלן " :המציע ") ,למתן הצעות
שירותים להכנת מתודולוגיה וארכיטקטורת מערכת למערך ניטור ,
ובקרה הנדסי (להלן " :השירותים ") במסגרת פרויקט לתכנון  ,הקמה
תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים
המלח " .

חתימת המציע______________ :
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סעיף  1למסמך א' ()4
הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
" אני הח"מ ________ ____ _______ (להלן " :קבלן המשנה ") )2( ,להזמנה להציע
התקשרתי עם ___________________ (להלן " :המציע ") ,למתן הצעות
שירותים לאפיון  ,תכנון  ,אספקה והתקנה של מערכת ממוכנת
ממוחשבת ל מערך ניטור ובקרה הנדסי (להלן " :השירותים ")
במסגרת פרויקט לתכנון  ,הקמה  ,תפעול ותחזוקה של מערך ניטור
ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח " .
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המסמך הושלם ויש להגישו במסגרת הגשת ההצעות כ"הצעה הכספית" מסמך א' (" )7הצעה
כספית" להזמנה להציע
כנדרש במסמכי המכרז.
הצעות
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הראשון

ה"הואיל"
ה"הואיל" הראשון יוחלף ויהא כדלקמן:
"והחברה פרסמה את מכרז  2/16לתכנון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של מערך להסכם
ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח (להלן בהתאמה" :המכרז",
ה"והואיל"
ו" -הפרויקט");"
ה"והואיל" הרביעי יוחלף ויהא כדלקמן:
"והספק מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,היכולת הכלים והמיומנות
בתחום בניית מתודולוגיה הנדסית מקצועית וארכיטקטורת מערכת,
עריכת אפיון ותכנון מפורט להקמת מערך ניטור ובקרה ,יכולת אספקת
והתקנת מערך הניטור והבקרה ,כמפורט במסמך תכולת השירותים (נספח
א') וכנדרש על-פי הסכם זה ,לרבות הרצה ,הדרכת עובדי החברה ,תמיכה,
תפעול ותחזוקה במערך כאמור וכיוצ"ב ,וכן כי הוא בעל כוח האדם
המיומן ,האמצעים ,ההיתרים ,הרישיונות והציוד הנדרשים ע"מ לעמוד

הרביעי

להסכם

בכל תנאי המכרז ,לרבות הסכם זה על נספחיו ,לבצע את הפרויקט ולספק
לחברה את כל העבודות והשירותים הנדרשים ושיידרשו ממנו ,לשביעות
רצונה המלאה של החברה;"
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סעיף  3.5להסכם

הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"קיבל על עצמו לפתח ולספק את מערך הניטור והבקרה ,לבצע אינטגרציה
בין כל רכיבי מערך הניטור והבקרה לכל המערכות הפועלות בחברה ולקיים
את כל התחייבויותיו ,ובכלל זה בנוגע להסבת נתונים וטיובם לצורך
השימוש במערך ,ניהול הפרויקט ,בקרת איכות ,לספק שירותי הדרכה
ותיעוד וכן לספק שירותי אחריות ,תפעול ותחזוקה ,הכל כמפורט בהסכם
זה ונספחיו".
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סעיף  3.6להסכם

הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"ישלב בצוות הספק ,לרבות במשך תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה,
נציגים מטעם החברה עליהם יוסכם ,תחת פיקוחו ובהנחייתו ,הכל בהתאם
לתוכנית עבודה שתוסכם בין הצדדים ובכפוף להוראות הסכם זה .מטרת
השילוב האמור הינה ,בין היתר להקנות לנציגים הנ"ל היכרות ראויה עם
מערך הניטור והבקרה ,ולהכשירם לביצוע פעולות באופן עצמאי לתפעול

חתימת המציע______________ :

ותחזוקה .כל עוד מספק הספק שירותי תפעול ותחזוקה לחברה ,מתחייב
הספק לתאם עם החברה מועדים בהם הוא יקיים הדרכות ו/או הכשרות
ו/או ימי עיון לעובדי החברה בנוגע למערך הניטור והבקרה ולאפשר
לגורמים נוספים מטעם החברה להשתתף בהדרכות אלה ללא תשלום
תמורה נוספת".
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סעיף  3.14להסכם

הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"כי ככל ויידרשו היתרים מגורמי הרישוי יהא על הספק לעמוד בתנאים
הנלווים להיתרים במלואם .הספק מתחייב להציג בפני החברה ,ככל
שיידרש ועל חשבונו ,שרטוטים ו/או אישורים ו/או תכניות ו/או כל מסמך
אחר ,הנדרשים במסגרת היתרים כאמור .החברה תשתף פעולה כמיטב
יכולתה ,בהתאם לשיקול דעתה ,בסיוע לספק בהליכי קבלת ההיתרים ו/או
אישורים אחרים מגורמי הרישוי ,ככל ויידרשו ,ובלבד שאין בכך כדי
להטיל עליה חבות כספית כלשהי".
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כותרת הסעיף תוחלף כדלקמן" :תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה סעיף  8להסכם
השוטפת"
כל מקום בסעיף בו מוזכרות המילים "תקופת האחריות והתחזוקה
השוטפת" תבאנה במקומן המילים "תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה
השוטפת".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה השוטפת תחל מיד עם קבלת אישור
בכתב מאת החברה ,בתום תקופת ההרצה ,בדבר תפקוד מערך הניטור
והבקרה לשביעות רצון החברה ,ותמשך ברציפות  60חודשים קלנדריים.

סעיף  8.1להסכם

לחברה תהיה הזכות להאריך את תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה
השוטפת עד ל 60-חודשים קלנדריים נוספים ,כולם או חלקם ,בהודעה
אחת או באמצעות מספר הודעות (להלן" :תקופת האופציה") (להלן יחדיו:
"תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה")".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
במהלך תקופת האחריות התפעול והתחזוקה כאמור בסעיף  8לעיל ,יספק
הספק את שירותי התפעול והתחזוקה על פי מסמך תכולת השירותים
(נספח א') והוראות סעיף זה.

סעיף  9.1להסכם
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"תמורת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה לרבות בגין שירותי

סעיף  11.1להסכם

האחריות ,התפעול והתחזוקה במהלך תקופת האחריות ,התפעול
והתחזוקה (ללא תקופת האופציה) ,תשלם החברה לספק סך של
________________ ש"ח (להלן" :התמורה")".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"התמורה בגין תקופת האחריות ,תפעול ותחזוקה שוטפת תשולם לספק
בתשלומים שנתיים שווים לאורך תקופת האחריות והתחזוקה .התשלומים
יבוצעו במתכונת שוטף פלוס  .60מובהר כי המונח "שוטף" משמעותו :תום

סעיף  11.6להסכם

חתימת המציע______________ :

שנת האחריות ,התפעול והתחזוקה בגינה נדרש התשלום.
התמורה בגין תקופת הארכת תקופת האחריות ,תפעול והתחזוקה תהא
זהה (תקופות של שנה) לתמורה לעיל".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית של בנק בישראל או חברת
ביטוח ,בשיעור של ( 5%חמישה אחוזים) מסכום התמורה (כולל מע"מ)
צמודה למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס – המדד הידוע ביום האחרון
להגשת הצעת הספק למכרז (המתודולוגיה)) בנוסח המצורף כנספח ו'
להסכם זה ,אשר תופקד בידי החברה עם תחילת תקופת האחריות ,תפעול
והתחזוקה ותהיה בתוקף עד תום תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה
(להלן" :ערבות הבדק")".

סעיף  11.11.3להסכם
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:

סעיף  11.11.3להסכם

"הספק יעניק לא יאוחר מתום שלב ההרצה לחברה ו/או למי מטעמה רשיון
שימוש בלתי חוזר ,בלתי ניתן לביטול ,לא בלעדי ,לתקופה בלתי מוגבלת,
לשימוש במערך הניטור והבקרה לצורך ביצוע הפרויקט ,תוך שימוש בכל
אמצעי טכנולוגי ,והמשקת המערך לממשקי החברה".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"הספק יפקיד בידי החברה עד לא יאוחר מתום מועד האספקה וההתקנה

סעיף  14.1להסכם

את קוד המקור ( )source codeשל מערך הניטור והבקרה ,לרבות
בתצורת ( ,)object codeהמשקף את תוכנות מערך הניטור והבקרה
שנמסרה לחברה .כמו כן בכל עת יספק הספק לחברה עדכונים של קוד
המקור ,על מנת שישקפו את מערך הניטור והבקרה ,כפי שיעודכן ע"י
הספק מעת לעת"" .קוד המקור" לצרכי סעיף זה יהא קוד המקור עבור
החלקים שפותחו ונכתבו עבור מערך הניטור והבקרה של החברה ,ולא קוד
מקור עבור תוכנת מדף של הספק ,ככל שתהיה".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"הודיעה החברה על סיום ההסכם כאמור בסעיף  17.1.1לעיל ,תשלם
החברה לספק ,כסכום סופי לסילוק כל דרישותיו ותביעותיו של הספק ,את
מלוא הסכומים המגיעים לספק בגין התקופה שעד למועד מתן הודעת
הביטול ,וזאת על פי אבן הדרך אליה הגיע הספק (נספח ג') במועד מתן
הודעת הביטול או בהתאם לעבודה שבוצעה ו/או הוצאה שהוצאה ו/או
התחייבות שנלקחה על ידי הספק ואין אפשרות לבטלה ,וזאת בהתאם

סעיף  17.1.3להסכם

לאישור החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בתוספת  10%מיתרת תמורת
ההסכם שטרם שולמה לספק".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לחברה על פי הסכם זה (ובכלל זה ביטול
הסכם זה עקב הפרתו ע"י הספק ,ו/או זכות הקיזוז של החברה) ,תהיה
החברה רשאית לקצר את תקופת/ות האחריות ,התפעול והתחזוקה על פי
הסכם זה ,על פי שיקול דעתה וללא צורך בנימוק ,וזאת בהודעה בכתב

סעיף  17.1.4להסכם

חתימת המציע______________ :

לספק בת  60יום מראש".
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סעיף  17.1.5להסכם

הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"הודיעה החברה על קיצור תקופת האחריות ,התפעול והתחזוקה כאמור
בסעיף  17.1.4לעיל ,תשלם החברה לספק ,כסכום סופי לסילוק כל
דרישותיו ותביעותיו של הספק את הסכום היחסי בגין תקופת האחריות,
התפעול והתחזוקה שחלפה מתוך כלל תקופת האחריות והתחזוקה".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"בכל מקרה של ביטול או הפסקה של שירותי האחריות ,תפעול והתחזוקה
מכל סיבה שהיא ,ישתף פעולה הספק ככל שיידרש על ידי החברה לצורך
העברה מסודרת של מערך הניטור והבקרה והידע הכרוך בתפעולו לידי
החברה או כל מי מטעמה ולרבות קיום הדרכה ,העברת החומרים
המקצועיים הרלבנטיים ומתן הסברים ככל הנדרש על מנת להבטיח המשך

סעיף  17.1.6להסכם

תפעול ותחזוקה תקינים של מערך הניטור והבקרה".
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הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
"מבלי לגרוע מכלליות האמור ומהתחייבויותיו של הספק על פי ההסכם

סעיף  20להסכם

ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק לערוך ,לקיים ולהחזיק על חשבונו בכל
תקופת תחולתו של ההסכם ועד תום תקופת האחריות ,תפעול והתחזוקה
על פי ההסכם ,וכל תקופה נוספת בה עלול הספק להימצא אחראי על פי
הוראות ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ,את פוליסות הביטוח
המפורטות בנספח ז' להסכם זה".
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הטבלה תוחלף בטבלה כדלקמן:

אבן דרך
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נספח ג' להסכם

אחוז לתשלום מסך
התמורה

חתימת הסכם
סיום שלב השלמת הפערים

5%
15%

סיום שלב התקנה והרצה

55%

סיום שלב ההדרכה

10%

סיום שנה ראשונה של תקופת האחריות ,
התפעול והתחזוקה

3%

סיום שנה שניה של תקופת האחריות ,
התפעול והתחזוקה

3%

סיום שנה שלישית של תקופת האחריות ,
התפעול והתחזוקה

3%

סיום שנה רביעית של תקופת האחריות ,
התפעול והתחזוקה

3%

סיום שנה חמישית של תקופת
האחריות  ,התפעול והתחזוקה

3%

סה"כ
תיאור אבן הדרך החמישית תוחלף ותהא כדלקמן:

100%
נספח ד' להסכם

חתימת המציע______________ :

"שלב האחריות ,תפעול ותחזוקה"
.38

נספח ה'  -ז' ( )1להסכם

תיאור שם הפרויקט יוחלף ויהיה כדלקמן:
"תכנון  ,הקמה ,תפעול ותחזוקה"...
בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע______________ :

