
 

 
 ' תשרי, תש"פח
 2019אוקטובר,  7

 200/12/618/2019סימוכין: 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 
 

 ג.א.נ.,
 
 

לאספקת שירותי  04/2019מכרז פומבי במסגרת  –מענה לשאלות הבהרה  – 1הודעה מס' הנדון: 
 מוקד טלפוני לבירורים, למענה לתקלות ולתשלומים למי לוד בע"מ

 המזמין לשאלות.מצ"ב שאלות שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת  .1

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם,  ההודעה זו מהוו .2
 כנדרש. החתומ יאכאשר ה

יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט  .3
 .במקום בו ציון במפורש אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהן

 .0012:בשעה  2019/10/29', גיום  הינוהמועד האחרון להגשת הצעות , לתשומת לב המציעים .4

 

 

 בכבוד רב,          

 

 דורין זילברברג                                    
 ס. מנהל שירות לקוחות וגביה                       

 ואחראית פניות הציבור                             
 
 
 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

עותקים:  מקור + העתק  2נא הבהרתכם כי יש להגיש  1

 צילומי של המקור

הגשת  כללי
 הצעות

מובהר בזאת: יש להגיש שני עותקים: מקור +  3
 העתק מצולם של המקור על כל מסמכיו

 04/2019מעטפות ההצעה במסגרת מכרז פתיחת    כללי מתי מועד פתיחת הצעות?  2
 29/10/2019ביום ה  12:15בשעה  תתבצע

ישנה סתירה בסעיף מבחינת אופן ההגשה, אנא הבהרתכם  3
יוגש במעטפה נפרדת או יחד באותה מעטפה  1האם טופס 

 עם שאר המסמכים. 

ביחד עם כלל מסמכי המכרז. כלל יוגש  1טופס  15 8.1 
המעטפה מסמכי המכרז במעטפה אחת )להלן: "

, הצהרת המציע והצעתו, 1"( וטופס הראשית
שתוכנס ביחד עם שאר בתוך מעטפה נפרדת 

 .מסמכי המכרז למעטפה הראשית
 

למען הסר ספק יובהר כי ככל שהוגשו המסמכים 
 1טופס  באופן עיטוףוההצעה באופן תקין אין 

 בכדי לפסול את ההצעה.
בשורה הרביעית, לאחר המילים ")בנוסחו המקורי(", יש  4

 להוסיף את המילים "על תיקוניו".

 :1סעיף  

תת סעיף 
1.6 – 

ביטוחי 
 המציע:

תת סעיף 
1.6.4 

 .מקובלת אינה הבקשה 10

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים ")בנוסחו המקורי(",  5

 המילים "על תיקוניו".יש להוסיף את 

תת סעיף  
1.6.7: 

 הבקשה אינה מקובלת. 11

בשורה הראשונה, לאחר המילים "יהיה אחראי", יש  6
להחליף את המילה "בלעדי", במילים "בשיעור חבותו 

 החוקית".

 – 12סעיף  
אחריות 
 וביטוח:

 הבקשה אינה מקובלת. 80



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

בשורה השמינית, לאחר המילים "המועסקים על ידו", יש 
 להחליף את המילה "ו/או", במילים "ואשר נגמרו".

בסיפא, יש לגרוע את המילים "בין אם הדבר כרוך ברשלנות, 

 ובין אם לא".

תת סעיף 
12.1 – 

 אחריות:

תת סעיף 
12.1.1: 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ישא בתשלום", יש  7
 לגרוע את המילה "כל".

 

תת סעיף  
12.1.2: 

 

 
 

 פסקה ראשונה ללא שינוי 80
 
 
 

בסיפא, לאחר המילים "בקשר לאמור לעיל", יש להוסיף 
את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".

 מקובל -פסקה שניה  

בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להוסיף  8

 והיקפה".את המילים "וכפוף להוכחת חבותו 

תת סעיף  
12.1.3: 

 הבקשה אינה מקובלת. 80

בשורה הראשונה, לאחר המילים "ישפה את החברה", יש  9
להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי 

 וכפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".

בסיפא, לאחר המילים "ההוצאות המשפטיות השונות", יש 

 תקרת חבותו החוקית".להוסיף את המילים "עד 

תת סעיף  
12.1.4: 

 

 הבקשה אינה מקובלת. 80

בשורה הראשונה, לאחר המילים "יפצה את החברה", יש  10
 להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי".

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "דרישתה 

 הראשונה", יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו

 והיקפה".

תת סעיף  
12.1.5: 

 

 הבקשה אינה מקובלת. 80



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

בשורה השנייה, לאחר המילים "כמי שהיתה לו", יש  11

להחליף את המילים "השליטה המלאה והבלעדית עליו", 

 במילים "שליטה עליו".

תת סעיף  
12.1.6: 

 הבקשה אינה מקובלת. 81

"יהיה אחראי", יש בשורה הראשונה, לאחר המילים  12
 להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "של קבלני משנה", יש להוסיף את 

המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון".

תת סעיף  
12.2 – 

אחריות 
לעובדים 

 ולשלוחים:

תת סעיף 
12.2.1: 

 הבקשה אינה מקובלת. 81

בסיפא, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף  13

את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין 

יום  14חלוט, וכפוף לשליחת הודעה בכתב לנותן השירות של 

 מראש".

תת סעיף  
12.2.2: 

 הבקשה אינה מקובלת. 81

מקצועית", יש להוסיף את לאחר המילים "ביטוח אחריות  14

 המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".

תת סעיף  
12.3 – 

 ביטוח:

תת סעיף 
12.3.1: 

תת סעיף 
 )ג(

ניתן לערוך את הביטוח במשולב עם ביטוח חבות  81
המוצר ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב, 

 יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב.

המילים "ואינו מסוייג", במילים בסיפא, יש להחליף את  15

 "על תיקונים שהוגשו במועד שנקבע לכך"

תת סעיף  
12.3.2: 

 

 הבקשה אינה מקובלת. 82



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

בשורה הראשונה, לאחר המילים "פוליסת ביטוח אחריות  16

מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 

 המוצר".

תת סעיף  
12.3.8: 

במשולב עם ביטוח חבות ניתן לערוך את הביטוח  83
המוצר ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב, 

 יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב.

בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "ואחריות  17

מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות 

 המוצר".

תת סעיף  
12.3.9: 

 

 ניתן לערוך את הביטוח במשולב עם ביטוח חבות 83
המוצר ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב, 

 יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב.
מובהר כי, גבול האחריות בביטוח צד שלישי 

 .לפוליסה ספציפייוותר 
תתי סעיפים אלה רלוונטיים למקרה שאתם מעסיקים  18

קבלני משנה לצורך מתן השירותים. במקרה כזה, עליכם 
 ביטוחי שאינו נופל מהנדרש מכם.לוודא כי ברשותם כיסוי 

 בכל מקרה האחריות בגינם תחול עליכם.

תתי  
סעיפים 

-ו 12.3.14
12.3.15: 

 

 הערה פנימית לספק... ללא התייחסות. 84

בסוף השורה השישית, יש להחליף את המילים "למוסכם על  19

ידי החברה", במילים "לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת 

 הביטוח".

תת סעיף  
12.3.27: 

 הבקשה אינה מקובלת. 86

בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים ")בנוסחו  20

   המקורי(", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".

תת סעיף  
12.3.33: 

 הבקשה אינה מקובלת 87

בכותרת, לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף  21
 את המילים "משולבת עם חבות המוצר".

 

 –ב' נספח  
אישור על 

קיום 
 ביטוחים:

 – 3סעיף 
אחריות 
 מקצועית:

ניתן לערוך את הביטוח במשולב עם ביטוח חבות  134
המוצר ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב, 

 ₪ 4,000,000יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב 
 ש"ח. 2,000,000במקום 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

ביטוח יש לתקן את גבול האחריות הנקוב למקרה ולתקופת  22

 .₪ 4,000,000ולהעמידו ע"ס 

גבול  
 האחריות:

 

במקרה של ביטוח משולב לאחריות מקצועית  134
וחבות המוצר יהיה גבול האחריות בביטוח 

 המשולב, מכפלת גבול האחריות הנקוב.

בשורה השנייה, לאחר המילים "ואחריות מקצועית", יש  23

 להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".

 – 4סעיף  
תנאי 
 מיוחד:

ניתן לערוך את הביטוח במשולב עם ביטוח חבות  135
המוצר ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב, 

 ₪ 4,000,000יהיה מכפלת גבול האחריות הנקוב 
 ש"ח. 2,000,000במקום 

נבקש לקבל את כל נספחי המכרז עליהם צריך חתום כקבציי  24

PDF  

 אינה מקובלת.הבקשה  כללי כללי כללי

נבקש לשנות את הסעיף להדדי, כך שתהיה אפשרות גם  25

 למזמין וגם לנותן השירות לסיים את ההתקשרות

 הבקשה אינה מקובלת. 14 6.7 2

נבקש לשנות את הנוסח למחיר עבור דקת שירות. הטיפול  26

בפניית התושב אינו מסתיים בהכרח מיד עם סיום השיחה. 

להלן הנוסח: "דקת שירות )או חלק ממנה( נמדדת מרגע 

המענה לשיחה ע"י נציג השירות ועד לסיום הטיפול בפניה 

 לרבות תיעוד שלה ע"י נציג השירות."

 הבקשה אינה מקובלת. 16 8.2.4 2
על המחיר לדקת שיחה לכלול את כלל עלויות 
נותן השירות מכל סוג שהוא לרבות עבודה נוספת, 

 ככל שישנה. החיוב יתבצע על בסיס זמן השיחה.

 המזמין אינו עובד כיום עם מערכת שיחוח 17 8.2.6 2 נבקש לדעת על איזה מערכת צ'אט התאגיד עובד? 27

האם יש עלויות התחברות למערכת הצ'אט החלות על  28

 הספק?

מערכת השיחוח ככל שהמזמין יבחר באופציה זו,  17 8.2.6 2
ותנוהל מאתר נותן השירות. כלל תוקם, תופעל 

 העלויות תחולנה על נותן השירות

 מתחילת השיחה ועד לסיומה  17 8.2.6 2 נבקש לקבל הבהרה כיצד יחושב זמן השיחוח 29
 

. למען הסר ספק הכוונה הבקשה אינה מקובלת. 19 10.4 2 נבקש להסיר את המילים "בכל משמרת" 30
 מסופק השירות.הינה לכל נקודת זמן בה 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

נבקש לקבל נתונים אודות כמות פעולות תשלום במוקד  31

ואינטרנט בשנה האחרונה בהתפלגות  IVRהאנושי ,

 חודשית.

 :IVRתשלומי  28 5 3

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

 תשלומים באינטרנט:

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

 תשלומים במענה אנושי:

 
נבקש לקבל נתונים אודות אחוז השיחות שמסתיימות  32

השיחות הנענות במוקד התשלומים בשנה בתשלום מסך 

 האחרונה בהתפלגות חודשית.

 כיום לא מבוצעת מדידה בנושא.  28 5 3
 

מדובר במכרז חדש אשר אינו משקף את רמת 
השירות הנוכחית ו/או את אופן אספקת השירות 
הנוכחית אלא את ציפיות המזמין מהשירות 

 המוזמן.



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

את המילים "ככל נבקש להוסיף לאחר המילה "יימשכו"  33

 המתאפשר"

יובהר כי היות ושירות מוקד התקלות הינו שירות  76 8.1 הסכם
שינוי בתיאום עם הרשויות כל חיוני יבוצע 

 המוסמכות מטעם מדינת ישראל.
 
 

נבקשכם להוסיף להסכם סעיף הצמדה לשיעור עלייה בשכר  34

 המינימום מאחר ומדובר בשירות עתיר שכר.

 אינה מקובלת.הבקשה  79 10 הסכם

נבקש להוריד את המילה "אינו" בשורה הראשונה. וכן את  35

 המילה "אלא" בשורה הרביעית

 הבקשה אינה מקובלת. 79 11.1 הסכם

הסעיף בכללותו הנו סעיף דרקוני. הדרישות לאחריות  36

מרחיקות לכת ולכן נבקש לשנות את הסעיף בכללותו כך 

הבא: "בנוסף לאמור בכל דין, נותן השירות שיופיע באופן 

יהיה אחראי לנזק ישיר אשר יגרם כתוצאה ממעשה או 

 מחדל של נותן השירות"

 הבקשה אינה מקובלת. הסעיף ללא שינוי 80 12.1.1 הסכם

 הבקשה אינה מקובלת. 80 12.1.2 הסכם נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל 37

ובמקומו לציין כי נותן השירות נבקש להסיר את הסעיף  38

ישפה את החברה בגין נזק ישיר בלבד, בכפוף לפסק דין 

 חלוט.

 הבקשה אינה מקובלת. 80 12.1.4 הסכם

 הבקשה אינה מקובלת. 80 12.1.5 הסכם 12.1.4נבקש לבטל את הסעיף לאור התיקון בסעיף  39

 הבקשה אינה מקובלת. 80 12.1.6 הסכם נבקש להסיר סעיף זה 40

שחלות על  CRM-האם יש עלויות הקשורות למערכת ה 41

 הספק?

נספח 
 -א'

מפרט 
 טכני

לא מעבר לחובתו להתחבר אל מערכות אלה  96 4.2
באופן מקוון וישיר )ללא ממשקים בין מערכות 
המוקד אל מערכות התאגיד אלא בעבודה ישירה 

 על מערכות התאגיד(.  



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

 
מערכת ניהול קשרי הלקוחות בנושאי שירות 
הלקוחות והגביה הינה חלק ממערכת החיוב 
והגביה הממוחשבת של המזמין )כיום 

Prioricity ומערכת מוקד התקלות הינה מערכת )
מקסווב. את רישיונות השימוש במערכות אלה 

 משלם המזמין.
 

מעבר לדרישה להתחבר ולהשתמש במערכות 
עלות הכרוכה בתשלום  אלה באופן ישיר, אין

 לספקי המערכות אשר תחול על נותן השירות.
נבקש לדעת איזו מערכת ניהול פניות ישמש את מוקד  42

התקלות והאם יש עלויות החלות על הספק בהתחברות 

 למערכת.

נספח 
 -א'

מפרט 
 טכני

 לעיל 41נא ראו מענה לשאלה  96 4.2

שבו פיצוי יינתן בכללותו באופן  28נבקש לשנות את סעיף  43

 רק בכפוף לפסק דין חלוט.

 הבקשה אינה מקובלת. 94 28 הסכם

 הבקשה אינה מקובלת. 94 28.1 הסכם נבקש להוריד את המשפט ,כלפי כל צד שלישי" 44

נבקש להסיר את המילים "מיד לפי דרישת  -6בשורה  45

 המזמין" בכפוף לפסק דין חלוט

 הבקשה אינה מקובלת. 94 28.1 הסכם

 הבקשה אינה מקובלת. 94 28.3 הסכם נבקש להוסיף "בכפוף לפסק דין חלוט" -שורה לפני אחרונה 46

נבקש להוסיף כי מספר הטלפון המזוהה יהיה מס' טלפון של  47

 מרכזיית נותן השירות

נספח 
 א'

מקובל, ובלבד שפניה חוזרת של הצרכן אל מספר  98 5.9
טלפון זה תאפשר לו קבלת שירות / בירור נושא 

 הפניה

על  לתחונבקש לשנות את הסעיף כך שעלות הפיתוח לא  48

נותן השירות. הדבר אינו מקובל היות והפיתוח הנדרש אינו 

נספח 
 א'

נדרש כי לנותן השירות תהיה מערכת המאפשרת  98 5.7
פניה באמצעות שיחוח כמקובל במוקדי שירות 

שיחה בשיחוח )"צ'ט" בלעז( עם נציג  –טלפוני 
 שירות. 



 

 תשובת המזמין הפניית השואל אל מסמכי המכרז השאלה מס'
 עמוד סעיף מסמך

מאופיין בשלב המענה למכרז ואין באפשרות נותן השירות 

 להעריך את העלות של הפיתוח.

 
מעבר לכך לא נדרש פיתוח. ככל שלמציע אין 
מערכת כזו בנמצא עליו לפתחה קודם להגשת 

 ההצעה.
 

שניות סותרת את  60הדרישה לעמוד ביעד של זמן מענה עד  49

דקות. נבקש לבטל סעיף  6הדרישה לעמוד זמן מענה של עד 

 זה.

 הבקשה אינה מקובלת. 124 26.1.1 הסכם
 .בין הסעיפים סתירהכל אין 

 
הן יעד איכות שניות  60דקות הן דרישת החוק ו  6

ביחס לדרישות המחמיר המזמין שהוגדר על ידי 
 לטובת רמת שירות סבירה ונאותה לצרכן. החוק

 
 הביצוע מדדיובהר כי דרישה זו מתייחסת אל 

ולא לתשלום הקבוע בגין  הבונוס תשלום לעניין
רמת שירות סטנדרטית, הבא לידי ביטוי בתעריף 

 לאחר הנחה.
 

הציון בהתאם למנגנון הבונוס  –יש עמידה ביעד 
כנ"ל.  –עמידה ביעד  שהוגדר יהיה בהתאם, אין

לא קשור לתעריף שנקבע עבור דקת שיחת 
 בירורים ו/או עבור תשלום.

 

 


