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לאספקת שירותי  04/2019מכרז פומבי במסגרת  –מענה לשאלות הבהרה  – 2הודעה 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

, בשאלה מס'  07.10.19במענה לשאלות הבהרה מתאריך  1
 את לשנות "נבקשאשר הועברה מטעם חברתנו :  26

 התושב הטיפול בפניית .שירות דקת עבור למחיר הנוסח
 .השיחה סיום עם מיד בהכרח מסתיים אינו

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

 הטיפול לסיום ועד השירות נציג י"ע לשיחה המענה
 בפניה

 ".השירות נציג י"ע שלה תיעוד לרבות

 ניתנה התשובה להלן:

 לכלול שיחה לדקת המחיר על .מקובלת אינה "הבקשה
 עבודה לרבות שהוא סוג מכל השירות עלויות נותן כלל את

 ".השיחה זמן בסיס על יתבצע החיוב .שישנה ככל ,נוספת

 נבקש הבהרה נוספת בנושא.

זמן שיחה אינו כולל רק את המענה לתושב וקבלת הפניה. 
זמן השיחה נספר מרגע המענה לשיחת האזרח ועד סיום 
תיעוד השיחה במערכות התאגיד לרבות זמן איתור כונן, 

 .יוהתקשרות לכונן והעברת הפניה אל

 כל אלו נכללים בטיפול בפניית השירות.

מוקד אל פניות המחיר עבור מובהר בזאת:  16 8.2.4 2
 יהיה לדקת שירות נטו. התקלות

 
מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי 

 למוקד התקלותהמכרז יובהר כי הטיפול בפניה 
יכלול: קבלת הפניה, איתור הכונן מטעם התאגיד 
ויידועו, התעדכנות לאחר הטיפול ויידוע חוזר של 

 התושב.
 

משך שיחת  –החיוב יבוצע עבור זמן הטיפול נטו 
התושב, העדכון במערכת, השיחה אל הכונן 
ושיחת העדכון של התושב ללא זמני המתנה )ללא 

 פעילות( בין אלה.
 

ללא שינוי.  –לעניין שיחות אל מוקד הבירורים 
 לכלוללמוקד הבירורים  שיחה לדקת המחיר על
 שהוא סוג מכל השירות עלויות נותן כלל את

 יתבצע החיוב. שישנה ככל ,נוספת עבודה לרבות
 השיחה זמן בסיס על

 


