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 ערבות

 מענה לשאלות הבהרה

 למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות 01/2022מכרז פומבי מס' 

 התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז. .1

ורה שהיא. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צ .2

 כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. 

ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, מסמך  .3

 גבי כל עמוד.

דרך כלשהי את אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות ב .4

 פרשנות תנאי המכרז.

יותו ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחר .5

 בלבד.

 ל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כ .6

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .7

 .11:00בשעה  7.202221.ביום הינו תשומת ליבכם כי, המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת מכרז זה  .8

 :להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה .9
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 מס"ד
מס' 

 עמוד

סעיף 

 רלוונטי
 תשובה נוסח השאלה

1 6 5.1.10 

האם הבחירה בנוגע לאופן העברת ההדרכה 

 )מוקלטת/זום /לייב( היא של הספק?

 

. ר' תוספת סיפא סעיף לבחירת הספק

כי ככל ותועבר הדרכה   5.1.10

מוקלטת, אזי ההדרכה תועבר לאישור 

 המשרד לפני העברתה לבעלי העסקים

2 25 11.2 

ימי  28אתרים תוך  100הקמה של קצב 

עסקים אינו ריאלי מהיכרות מעמיקה עם 

 התעשייה

קצב ההקמה הנדרש של מספר 

אתרים )ובכפוף  75-הופחת להאתרים 

למספר בעלי העסקים שיזכו בקול 

הקורא ולאספקת החומרים על 

 ר' תיקון במסמכי המכרז ידיהם(

3 26 12.3 

לתנאים תנאי התשלום במכרז אינם בהלימה 

המקובלים בתעשייה. משולמת מקדמה 

מראש עם קבלת הזמנת עבודה לכיסוי עלויות 

 הפקה מידיות

ר ימי אין אפשרות לתקן את מספ

 שנקבעו ע"י החשכ"ל האשראי

4 26 12.4 

מבקשים להגדיר קריטריונים ומדדים 

מדויקים להשלמת ביצוע העבודה הנדרשת 

 ע"פ ההסכם לצורך קבלת התמורה

 למכרז 13כמפורט בנספח 



 
     

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 
 

5 34 25.3 
מבקשים להגדיר מה מינימום ומקסימום של 

 כמות זוכים במכרז

 זוכה אחד.

יבחר  שרדמעבר לבחירת הספק הזוכה, המ

 שני כשירים שישמשו כעתודה.

 1נספח  58 6
מבקשים לדעת האם ניתן להגיש מחיר שונה 

 להקמה וליווי מערכת פתוחה ומערכת סגורה

לייצר אחידות בניהול  , על מנתלא

 התקציב המשרדי

7 11 
 -ו 5.3.3.2

5.3.3.3 

₪  10,000נכתב כי תקציב רכש המדיה הינו 

מדובר על תקציב חודשי  5.3.3.2אך בסעיף 

מדובר על  5.3.3.3שח, ובסעיף  2000של 

כיצד המספרים ₪.  4000תקציב חודשי של 

מתחברים לתקציב הכולל המאושר? האם 

ק יוסיף תקציב לטובת הכוונה היא שהעס

 מימון הקמפיינים?

₪  10,000תקציב של מקצה המשרד 

עבור כל בעל עסק לטובת רכש מדיה. 

המכרז מציע מספר מסלולי ליווי 

לבחירת בעל העסק. לבחירה במסלול 

 נדרש בעל העסק לתקציב –קמפיינים 

לבחירה במסלול . ₪ 4,000של חודשי 

נדרש בעל העסק לתקציב  –משולב 

קציב יגיע הת₪.  2,000של חודשי 

בעל  ה שלמתמיכת המשרד או מהשלמ

העסק ככל וימוצה תקציב תמיכת 

 ₪ ( 10,000המשרד )בסך 

8 6 5.1 

מבוקש לשנות: הקמת הפלטפורמה לפי בחירת בעל 
העסק )כאמור יוצאו לפחות שתיים מבין שלוש 

האופציות הבאות: פלטפורמה פתוחה, פלטפורמה סגורה 
 פלטפורמה היברידית(.או 

מבוקש כי ששינוי זה יחול בכל מקום בו קיימת 
התייחסות לנושא מבחר הפלטפורמות שיש להעמיד 

על הפלטפורמות המוצעות ע"י המציע 

לעמוד במאפיינים המוגדרים בסעיף 

ראו תוספת . למכרז 5.2-ו 5.1.11

דרה לפלטפורמה פתוחה והגדרה הג

 סגורה במכרז למערכת
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כאופציה עבור בעלי העסקים, בתנאי המכרז )למשל סעיף 
2.12.) 

 

9 28 15.2 

מבוקש לשנות את הנוסח: עם גמר הליכי 

המכרז, הזוכה יחתום על התחייבות לשמירת 

יחתים את כל מורשי החתימה סודיות וכן 

שלו על הצהרת סודיות לעובד/ספק משנה 

 בחוברת ההצעה.

 

החתימה  לנוסח: וכן יחתים באמצעות מורשי

שלו על הצהרת סודיות לעובד/ ספק משנה 

 בחוברת ההצעה

 מתקבל. ר' תיקון במסמכי המכרז

 4נספח  64 10

נבקש להחליף מספר מילים בנוסח כתב 

ערבות המציע. מהנוסח הנוכחי: "אנו ערבים 

בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

)במילים: שלוש מאות שבעים ₪   375,000

קלים חדשים( )"סכום וחמישה אלף ש

הערבות"(,  אשר תדרשו מאת: 

_____________ להלן "החייב"( בקשר עם 

למתן שירותי  1/2022"מכרז פומבי מס' 

הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי 

הנוסח הינו  .אין שינוי במסמכי המכרז

 7.3.3ת תכ"ם בהתאם להורא
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עסקים ביישובי הפריפריה החברתית הנגב 

 והגליל".

 

לנוסח: אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל 

)במילים: שלוש ₪  375,000סכום עד לסך של 

מאות שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים(( 

)"סכום הערבות"(, אשר תדרשו מאת: 

 ________________________________

 בכפוף להפרתו ע"י החייב)להלן "החייב"( 

למתן  1/2022בקשר עם "מכרז פומבי מס' 

שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות 

לבעלי עסקים ביישובי הפריפריה החברתית 

 הנגב והגליל".

 18נספח  99 11

 נבקש להחליף מספר מילים בנוסח כתב ערבות הביצוע:

"אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  הנוכחי:מהנוסח 

 אשר ₪ (סכום עד לסך של ____________ 

תדרשו מאת: __________________ )להלן "החייב"( 

מכרז פומבי מס'  בקשר עם הסכם שנחתם בעקבות

הנוסח הינו  ,אין שינוי במסמכי המכרז

 בהתאם להוראות התכ"ם.
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למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות  1/2022

 ." ביישובי הפריפריה החברתית הנגב והגליל

 

ההסכם  בכפוף להפרתו ע"י החייב של  :הבאלנוסח 

למתן שירותי  2022/1מכרז פומבי מס' "שנחתם בעקבות 

הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה 

 .ובכפוף להוראותיו , החברתית הנגב והגליל

 

 

"ערבות זו תהיה בתוקף עד  לשנות את הנוסח:וכן 

 "_______________ תאריך

 

 לנוסח:

ככל שלא מומשה על ידכם ושולמה לכם ערבות זו, 

 תאריך , תהיה בתוקף עדבמלואה קודם לכן
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דרישה שתתקבל אצלנו לאחר מועד . ______________

 זה לא תיענה.

 

12 18 8.7.1 

 נבקש לשנות לניסוח הבא:
מוכח של הקמה של לכל הפחות "המציע הינו בעל ניסיון 

 חנויות מקוונות אשר 100
וכאשר כל חנות  2018-2021הוקמו על ידו בין השנים 

 תוחזקה על ידו לכל הפחות
 שנה.
 

אנחנו סמוכים ובטוחים שספק שהתמודד עם הקמה של 
חנויות שבר את תקרת הזכוכית וידע להתמודד  100מעל 

ף להוכחת עם ריבוי כזה של חנויות וזה כמובן יצטר
יכולות נוספות שהצענו בסעיף מטה על מנת להראות 

 שניתן מענה הולם ואיכותי למכרז הנ"ל.
 
 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

הקמת כמות מאחר והמשרד נערך ל

ועדת משמעותית של חנויות, 

על המכרזים המשרדית החליטה כי 

המציע להציג ניסיון של הקמת 

מאתיים חנויות ותחזוקת לכל הפחות 

 לטובת עמידה ביעדי הפרויקטבשנה 

13 18 8.7.1 

הוכחת יכולת באמצעות מספר החנויות בלבד עלול 
להתעלם מיכולות חשובות נוספות מעבר להקמה בעולם 

קומרס לכן נבקש כי הוכחת יכולות מהותיות -האי
במדדים נוספים )שיפורטו מטה( תחשב עמידה בתנאי 

 הסף המקצועיים
 2022משתמשים בחודש לשנת  500,000-מיותר  ●

 בכלל החנויות שהמציע מתחזק
מוצרים  5,000 -ניהול מצרפי של לא פחות מ ●

 .2022בשנת 
עסקאות  7000תמיכה בסליקה בהיקף של  ●

 .2022חודשיות בכלל האתרים בשנת 
 

ועדת המכרזים . אין שינוי בתנאי הסף

המשרדית, בהתייעצות עם יועץ 

ף את תנאי הסמומחה בתחום, קבעה 

 הנדרשים לטובת הגשת הצעה למכרז.

מעוניין לראות ניסיון של  המשרד

המציע המתפרס על פני מספר שנים 

 לטובת עמידה ביעדי הפרויקט.
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14 18-19 8.7.3 

סיון ינבקש כי עמידה בתנאי הסף המקצועיים, תחת נ
 40-( תחשב גם עבור עמידה ב8.7.3המוצע ) הפרויקטור

אתרי סחר שבהם כמות הגולשים החודשיים המצרפי 
מוצרים  5,000-או שיש להם יותר מ 500,000לפחות מעל 

 .2022בשנת 
על מנת לייצר פתרון יציב, התמודדות עם ריבוי קטלוגים 

 וריבוי מבצעים תוך שמירה על המשכיות עסקית.

ועדת המכרזים  אין שינוי בתנאי הסף.

לעניין המשרדית, בהתייעצות עם יועץ 

קבעה את תנאי הסף  מכרז זה,

. הנדרשים לטובת הגשת הצעה למכרז

כמות הגולשים אינה פרמטר הכרחי 

 לתנאי סף זה.

15 19 8.7.4 

אנו סבורים שאיתנות פיננסית הינה גורם חשוב במענה 
פיננסית למכרז זה, המציע הנבחר צריך גב רחב ויציבות 

על מנת לתמוך ולהקים מאות חנויות לכן נבקש לשנות 
 מיליון ש"ח )עשרה מיליון 10-את היקף מחזור הכספים ל

 שקלים. לפחות(₪( 
בסך הפעילות שלו  2019-2021בכל אחת מהשנים ) מע"מ

 בתחומים: הקמת אתרי
אינטרנט, ליווי ותמיכה של אתרים, ייעוץ קידום דיגיטלי 

 וניהול קמפיינים.
 

. ועדת אין שינוי בתנאי סף זה

המכרזים המשרדית דנה ברף 

וקבעה  היקף מחזור כספיהמינימום ל

כרף מינימום רף של חמישה מלש"ח 

 .מספק

16 21 9.7.2.2.1 

נבקש לקבוע ניקוד מתאים לניסיון המציע על פי 
 פרמטרים נוספים מלבד כמות החנויות:

 היקף הפעילות ●
 כמות המוצרים ●
 כמות המשתמשים ●

 היקפי הסליקה ●

. ועדת אמות המידהאין שינוי ב

המכרזים המשרדית דנה באמות 

המידה לטובת ניקוד הבקשות 

והחליטה כי אמות המידה שנקבעו 

לטובת הצלחת אספקת  ותהינן מספק

השירותים המבוקשים במסגרת 

 המכרז.

17 35 26.1 
 נבקש לשנות לניסוח הבא:

"...כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  
 וכאשר גבולות האחריות הנם כמצויין להלן:"

הבקשה נדחית. הספק רשאי לרכוש 

 ביטוח בגבולות אחריות גבוהים יותר
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18 35 26.1.1.2 

 נבקש לשנות לניסוח הבא:
ש"ח לעובד, למקרה  20,000,000"גבול האחריות בסך 

 ולתקופת הביטוח.
 כן נבקש להוריד את ההגבלה של שנה()כמו 

הבקשה נדחית. הספק רשאי לרכוש 

 ביטוח בגבולות אחריות גבוהים יותר.

מחיקת המילה תאושר  –לגבי המילה שנה 

בהסכם חתום ככל ותקופת הביטוח של הספק 

 הזוכה תהיה שונה משנה.

19 35 26.1.2.2 

 נבקש לשנות לניסוח הבא:
ש"ח למקרה ולתקופת  2,000,000"גבול האחריות בסך 

 הביטוח."
 )כמו כן נבקש להוריד את ההגבלה של שנה(

 

הבקשה נדחית. הספק רשאי לרכוש 

 ביטוח בגבולות אחריות גבוהים יותר.

מחיקת המילה תאושר  –לגבי המילה שנה 

בהסכם חתום ככל ותקופת הביטוח של הספק 

 הזוכה תהיה שונה משנה.

20 36 26.1.3 

 ולכתוב במקומו 26.1.3 נבקש למחוק את סעיף
נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות 

 המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב, כדלהלן: 
Menora top it 2015 

הבקשה נדחית. קיימים נוסחים שונים בשוק 

לביטוח זה המאושרים על ידנו, והנוסח של מנורה 

 הוא רק אחד מהם.

21 36 26.1.3.2.3 

כך  26.1.3.2.3המילה "כל" בפסקה נבקש למחוק את 
 שיישמר הניסוח הבא:

"פעילות הספק, עובדיו ובגין הפועלים מטעמו בגין הקמת 
 …"ותחזוקת חנויות מקוונות

 הבקשה נדחית.

22 37 26.1.3.3 
 נבקש לשנות לנוסח הבא: 

ש"ח למקרה ולתקופת  6,000,000" גבול האחריות בסך 
 הביטוח."

לרכוש ביטוח  הבקשה נדחית. הספק רשאי

 בגבולות אחריות גבוהים יותר.



 
     

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 
 

23 37 26.1.3.4 

נבקש לשנות לנוסח  26.1.3.4סעיף בבפסקה הרביעית 
 הבא:

חודשים בתנאי שאין כיסוי  12" תקופת הגילוי לפחות 
ביטוחי חלופי ולמעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או 

 מרמה"

 ר' תיקון במסמכי המכרז. הבקשה מתקבלת.

24 37 26.1.3.4 
 

נבקש למחוק את  26.1.3.4בפסקה האחרונה בסעיף 
 המשפטים הבאים:

 "לחלופין יציג הספק"
 "שלא יפחת"

 ")שנה("
 כך שיישמר הנוסח הבא:

"...ביטוח כנגד סיכוני סייבר )כלפי צד שלישי( בגבול 
 …"2,000,000אחריות בסך 

הבקשה נדחית. לספק הזוכה קיימת אפשרות 

הסייבר כהרחבה בביטוח להציג את ביטוח 

אחריות מקצועית משולב מוצר או כפוליסה 

 עצמאית.

25 38 26.1.5.2 

נבקש למחוק את המילה "לפחות" כך שיישאר הנוסח 
 הבא: 

יום  60"...אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
 …"במכתב רשום

 ר' תיקון במסמכי המכרז. הבקשה מתקבלת.

 את המשפט: 26.1.5.6לסוף סעיף נבקש להוסיף  26.1.5.6 38 26
 "לפי השירותים נשוא הסכם זה."

 ר' תיקון במסמכי המכרז. הבקשה מתקבלת.

"לא יפחתו -נבקש לשנות בתוך הפסקה את הניסוח מ 26.1.5.7 38 27
 נם כמקובל"י"ה -מהמקובל" ל

 הבקשה נדחית.

28 38 26.1.5.8 

 באופן הבא: 26.1.5.8נבקש להוסיף לסעיף 
כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים, אולם "חריג 

אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או 
 זכויות המבוטח עפ"י הדין."

 ר' תיקון במסמכי המכרז. הבקשה מתקבלת.

נבקש למחוק את המשפט: "לכל המאוחר  26.3בסעיף  26.3 38 29
 שבועיים"

 הבקשה נדחית.

30 39 26.7 

נבקש לשנות סוף המשפט ומחוק את המילה "כל" באופן 
 הבא: 

"על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי 
 הסכם זה"

 הבקשה נדחית.



 
     

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 
 

 

31 39 26.8 

 באופן הבא: 26.8נבקש להוסיף לסעיף 
"אי עמידה בתנאי סעיף מהווה הפרה יסודית של הסכם 

 ההתקשרות. אולם אי אספקת אישור ביטוח חתום
ימי עסקים מחתימת הסכם זה לא תחשב  14במהלך 

 הפרה יסודית"

 הבקשה נדחית.

 8פרק  17 32

אנחנו חברה זאת, , יחד עם אנו לא עומדים בתנאי הסף
שקיימת מעל שבע שנים עם ניסיון עשיר עם תיק עבודות 

מרשים של אתרים שבנינו ובניהם גם אתרי חנות 
WooCommerce ,וניהול אתרי  סיון בתחזוקייש לנו נ

יש לנו עובדים קבועים  חנות וניהול פרוייקטים גדולים.
, אנשי השעובדים איתנו, עובדים מקצועיים ברמה גבוה

קידום )SEO  פיתוח, עיצוב גרפי ניהול קמפיינים ואנשי
חברתנו מתמחה בקידום אורגני בגוגל, , אורגני בגוגל(

אתרים  90-כיום אנו מנהלים ומקדמים בגוגל מעל ל
 בארץ, מרבית הלקוחות איתנו כבר מעל חמש שנים.

 נשמח לשינוי תנאי הסף

מאחר  אין שינוי בתנאי הסף. 

הקמת כמות נערך לוהמשרד 

משמעותית של חנויות, ועדת 

המכרזים המשרדית החליטה כי על 

המציע להציג ניסיון של הקמת 

ותחזוקת לכל הפחות מאתיים חנויות 

 קטלטובת עמידה ביעדי הפרויבשנה 


