
 

 

 

 

 
 

 כ"ז אב תש"ף

 2020אוגוסט  17

            לכבוד

 07/20המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 1מסמך הבהרות  -טלפוני חיצוני ולמתן שירותים נלוויםמוקד מענה למתן שירותי  20/70מכרז מס'  הנדון:

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

 כללי כללי  .1

נבקש לקבל את כמות השיחות 

היוצאות והנכנסות בחלוקה לחודשים, 

(, ואת משך השיחה 2020ימים ושעות )

 הממוצע בהתפלגות חודשית.

רוב השיחות הנענות ע"י המוקד 

החיצוני הן מעבר לשעות פעילות 

ערב ושבתות  –המועצה, אחה"צ 

 וחגים.

כמות שיחות ממוצעת נכנסות 

  150בחודש: 

  דק 4.5משך שיחה ממוצע: 

 9.2תנאי סף  3  .2

תנאי הסף מגביל את הניסיון הנדרש 
להפעלת מוקדים לרשויות מקומיות 

 בלבד.
במשק  חברתנו הינה מהגדולות

בהפעלת מוקדים טלפוניים במגוון 
תחומים. אנו עובדים הן במגזר 

הציבורי עם משרדי ממשלה, בתי 
חולים, קופות חולים ועוד והן במגזר 
הפרטי עם חברות עסקיות בגדולות 

 ביותר.
תנאי הסף הנוכחי מצמצם את קשת 

המציעים האפשרית ומגביל את 
התחרות הבריאה שתועיל קודם כל 

 מה.למועצה עצ
נבקשכם לשנות את תנאי הסף האמור 

לדרישת ניסיון עם גופים ציבוריים 
כהגדרתם בחוק חובת המכרזים 

 וללקוחות נוספים.

 ישונה: 9.2מקובל, תנאי סף 

המציע מספק שירות של הפעלת 

גופים ציבוריים )כהגדרתם  3-מוקד ל

בחוק חובת מכרזים( לפחות ברצף 

 2016-2019בין השנים 

3.  8 

איכות, טבלת 

 -2סעיף 

 דוחות מוקד

לאור משבר הקורונה שהחל מחודש 
שכן בתקופה זו זמני  2020מרץ 

ההמתנה אינם משקפים את השגרה, 
נבקש כי הדוחות הנדרשים בסעיף 

עבור חודשים אוקטובר האיכות יהיו 
 .2020עד מרץ  2019

 נודה להתחשבותכם.

מקובל. הדוחות יינתנו עבור 

 החודשים:

 2020מאי  – 2019אוקטובר 

4.  24 
אחריות 

ושיפוי 

בשורה הראשונה, לאחר המילים "נותן 
השירות אחראי", נבקש להחליף את 

 "בלעדית"תימחק המילה 



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

בנזיקין:סעיף 

63: 

המילה "בלעדית", במילים "בשיעור 
 חבותו החוקית".

בשורה השלישית, לאחר המילים 

"בקשר לשירותים", נבקש להחליף את 

המילה "ו/או", במילים "ואשר נגרמו 

 עקב".

5.  25 

אחריות 

ושיפוי 

סעיף  בנזיקין

65 

בשורה השנייה, לאחר המילים "על פי 
דין", נבקש להוסיף את המילים 

 "למעט כלפי מזיק בזדון".
בסוף השורה השלישית, לאחר המילים 

"בגין מקרה שהאחריות", נבקש 

 להוסיף את המילים "על פי דין".

בסיפא "הפטור  יצויין .א

כאמור לא יחול כלפי מי 

 שכרם לנזק בזדון"

 נדחה .ב

 

 

6.  25 

אחריות 

ושיפוי 

בנזיקין סעיף 

66 

בסוף השורה הראשונה, נבקש לגרוע 
 את המילים "ו/או מכל סיבה אחרת".

בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", 
נבקש להוסיף את המילים "כפוף 

לשליחת הודעה בכתב לנותן השירות 
 יום מראש". 14שך 

 מקובל .א

 מקובל .ב

7.  
בשורה הראשונה, נבקש להחליף את  67סעיף  25

 המילים "כל דין", במילה "דין".

 נדחה

בשורה הראשונה, נבקש לגרוע את  69סעיף  25  .8
 המילים "פוליסות הביטוח ו/או".

 נדחה

9.  

25 

70 

בשורה השנייה, לאחר המילים "ביטוח 
אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את 

המילים "משולב עם ביטוח חבות 
המוצר". בסוף השורה, לאחר המילים 
"התחלת ההתקשרות", נבקש להוסיף 

 ".1.1.2005-את המילים "אך לא לפני ה
בשורה הרביעית, לאחר המילים "לא 

נבקש להוסיף ₪",  50,000יעלה על סך 
את המילים "למעט בביטוח רעידת 

אדמה ונזקי טבע, בביטוח חבות כלפי 
לישי ובביטוח אחריות מקצועית צד ש

 משולב עם חבות המוצר".
בסוף השורה החמישית, לאחר המילה 
"מבוטל", נבקש להוסיף את המילים 
"אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע 
מחובות המבוטח וזכויות המבטח על 

 פי חוק".

 מקובל כחלופה נוספת  .א

 . מקובל כחלופה נוספת   .ב

בשורה הרביעית   בסיפא   .ג

לאחר המילים "לא יעלה על 

 יצויין ₪",  50,000סך 

"למעט בביטוח רעידת 

 " אדמה ונזקי טבע

 מקובל   .ד

10.  25 71 
בסיפא, לאחר המילים "שתדרוש 

המועצה", נבקש להוסיף את המילים 
"כדי להתאימן לדרישות סעיפי ביטוח 

 שבהסכם זה".

 מקובל

11.  26 72 
בסיפא, לאחר המילים "בעת הצורך", 

להוסיף את המילים "ככל שאין נבקש 
זה נוגד את האינטרס של נותן 

 השירות".

 נדחה

12.  26 73 
בשורה הראשונה, לאחר המילים "נותן 

השירות", נבקש לגרוע את המילה 
"לבדו". בהמשך, לאחר המילים "יהיה 

 מקובל .א

 נדחה .ב



 

 

 

 

 
 

 תשובת המועצה שאלת המציע מראה מקום עמ' שאלה

אחראי", נבקש להוסיף את המילים 
 "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "הקבועה 

בפוליסות", נבקש להוסיף את המילים 

"כפוף להוכחת חבותו החוקית של נותן 

 השירות והיקפה".

 נדחה .ג

13.   

נספח א' 

אישור קיום 

 ביטוחים

בסוג ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי", 
בעמודת "קודי הכיסוי", נבקש להחליף 

 ".321בקוד  318קוד 
"כיסויים", לאחר המילים בעמודת 

"אחריות מקצועית", נבקש להוסיף 
את המילים "משולבת עם חבות 

 המוצר".
בהתאם, בעמודת "גבול האחריות", 

נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב 

למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 

 למקרה ולתקופת ביטוח.₪  2,000,000

 נדחה .א

 מקובל חלופה נוספת .ב

 מקובל כחלופה נוספת .ג

14.  40 
מפרט טכני 

 4סעיף 

 crm -נבקש לדעת מהי מערכת ה
 הפועלת ברשות.

 מוקד א.ש בינה )נכון להיום(

15.  40 
מפרט טכני 

 5סעיף 

האם חלה חובה על המוקד להיות 
 מאויש ביום הכיפורים?

 לא 

16.  40 
מפרט טכני 

 9סעיף 

נבקש לשנות את מקסימום זמן המתנה 
 90ממוצע זמן המתנה של שניות  ל  90

 שניות
שכן בעת הפסקות מים/תקלות 

מהותיות ישנם פיקים שלא מאפשרים 

 לעמוד בזמן מקסימום זה.

 מאושר

17.  40 
מפרט טכני 

 10סעיף 

 CALLהאם חלה חובה על שימוש ב 
BACK? 

 כן

 

 :דגשים להגשת המכרז

 

 )דיסק און קי(.תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

בלבד  על ידי המציעבשוליו כשהוא חתום  (לחוזה א'נספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 כשהוא חתום ע"י המציע.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. יש לצרף את המסמך הזה  .3

 

ה כ ר ב  ,ב

 יערית הרוש

   רכזת מכרזים         


