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משתתפי המכרז שבנדון

הנדון :תשובות לשאלות הבהרה ( – )2מכרז פומבי  1/20202לאספקת,
התקנת ותחזוקת מערכת ניהול מסמכים וידע ארגוני
להלן הודעת הבהרה ,ביחס לתשובות ההבהרה מיום .25.02.2020
מסמך זה מהווה המשך למסמך ההבהרות שהופץ ביום .25.02.2020
רק התשובות שלהלן (והתשובות למסמך ההבהרות הקודם) מחייבות את מרכז השלטון המקומי.
יש לצרף מסמך זה ואת תשובות ההבהרה מיום  ,25.02.2020להצעת המשתתף.

נסיון בהסבת מסמכים (סעיף  3.4.3להוראות למשתתפים):
 .1לאחר שליחת התשובות לשאלות ההבהרה ,נעשתה בדיקה נוספת ע"י מש"מ ,בדבר דרישת
הנסיון בהסבת המסמכים ,והוחלט על ביטול דרישה זו.
 .2יחד עם זאת ומאחר שהשמירה על המידע המצוי כיום במאגרי מש"מ והסבתו למערכת ניהול
המסמכים החדשה היא חיונית ביותר ומהווה אבן יסוד בלעדיה אין להתקשרות המבוקשת,
הוחלט על ביצוע השינויים הבאים במסמכי המכרז:
 .2.1במקום סעיף  5.1.2לנוסח ההסכם ,העוסק בהליך הסבת המסמכים כחלק משלב
ההיערכות לגרסה מלאה ,יבוא:
"בתוך  5ימים ממועד התקנת גרסת הבסיס כאמור בסעיף  ,5.1.1הספק יבצע ייבוא של כל
מאגר הנתונים ( )DBהקיים במערכת הנוכחית של מש"מ (להלן" :המערכת הישנה"),
לשם הוכחת יכולת הסבת המידע כולו בצורה תקינה .בדיקות תקינות יבוצעו ע"י הספק,
ובאחריותו לוודא כי ייבוא הנתונים בוצע בהצלחה .הספק ימציא למש"מ דו"ח בדיקות
לאחר ייבוא הנתונים ,אשר יציג את הבדיקות שבוצעו ואת תוצאותיהן.
לאחר קבלת אישור המנהל כאמור בסעיף  ,5.1.4תבוצע מחיקת כלל הנתונים מהמערכת
החדשה והסבה מהמערכת הישנה כאמור בסעיף /5.2.1ייבוא של יתרת הנתונים שהצטברו
במערכת הישנה והנכסים הדיגיטליים של מש"מ ,מיום ביצוע הייבוא כאמור לעיל ,והכל
בהתאם לתכנית העבודה ובלו"ז לביצוע כאמור בסעיף ."5.2.1
 .2.2יתווסף סעיף  5.4לנוסח ההסכם:

"הספק מצהיר כי ידוע לו כי ייבוא של כל מאגר הנתונים ( ,)DBכאמור בסעיף  5.2.1לעיל,
וכן ארכוב ,המרת והסבת כלל הנכסים הדיגיטליים (מסמכים ,קבצי מדיה ,דוא"ל וכד')
שמצויים בארגון ,כאמור בסעיף  5.2.1לעיל ,הם תנאים חיוניים והכרחיים לקיום
ההתקשרות ,וכי ביצוע לקוי של פעולות אלו ,כולן או חלקן ,מהווה עילה לביטול
ההתקשרות לאלתר ,תוך חילוט ערבות הביצוע במלואה ,וזאת נוסף על כל סעד אחר
העומד למש"מ לפי דין או הסכם".
 .2.3בסעיף  15יתווסף" :פיצוי מוסכם כאמור בסעיף  5.4לעיל".
 .3למען הסר ספק יובהר למשתתפים כי ייבוא מאגר הנתונים ( )DBהקיים במערכת הישנה,
כנדרש בסעיף  5.1.2להסכם ,מתייחס למסמכים ולנתונים הקיימים במערכת הישנה בלבד
( ,)MPLואילו הדרישה שבסעיף  5.2.1מתייחסת לכלל הנכסים הדיגיטליים (מסמכים ,קבצי
מדיה ,דוא"ל וכד') שמצויים בארגון ,לאו דווקא על גבי המערכת הישנה.
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