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יום ראשון, 24 במאי 2022 

לכבוד 

המציעים למכרז פומבי מס' 2022/ 10   

שלום רב, 
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 ____________________________
             חתימה וחותמת המציע 

לקוחות בעיריית קרית אונו 

מסמך שינויים והבהרות – מס' 2 

 CRM עיריית קרית אונו מתכבדת להבהיר בקשר עם מכרז פומבי מס' 2022/ 10 לאספקה, הקמה ותחזוקת מערכת
לניהול קשרי לקוחות בעריית קרית אונו, כדלקמן: 

1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה בזאת ליום 31.5.22, בשעה 12:00 

2. מובהר גם כאן  - על כל מציע לצרף את כתב הערבות הבנקאית להבטחת הצעתו בתוך ניילונית משודכת 
לכריכה הפותחת את מסמכי ההצעה. 

3. כמו כן מובהר בזאת כי על כל מציע מתבקש לסמן את עמוד ההצעה באמצעות דגלון או מדבקה. 

4. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לקבוע כשיר שני לביצוע העבודות מכח המכרז דנן. נקבע כשיר שני 
כאמור, יאריך הכשיר השני את ערבות ההצעה, בסך 50% מסך הערבות המפורט במסמכי המכרז. הערבות 

תעמוד בתוקף לתקופה של 14 חודשים ממועד הכרזת המציע ככשיר שני.  

5. תנאי הסף הנקוב בסעיף 3.5 למסמכי המכרז מבוטל.  

6. טבלת ניקוד האיכות תשונה לפי פרטי הטבלה להלן. המפרט הטכני ישונה בהתאמה, כך שיתווספו לו 
מאפייני התקנים לפי סעיף הרחבה 10, כדקלמן: 

10. תקנים: 

10.1. דרישת העיריה היא למציע בעל הסמכה לניהול אבטחת מידע.  

10.2. על המציע לפרט את תקני אבטחת המידע להם הוא מוסמך.  

10.3. מציע בעל תקן אבטחת מידע ISO27001  יזכה את המציע בניקוד הסעיף.  

10.4. יובהר כי מציע שאין בבעלותו תקן אבטחת מידע- לא יקבל ניקוד בעבור סעיף זה. 

10.5. יובהר כי מציע במידה וזכה בהיעדר תקן- יתחייב לפעול לקבלת עד לקבלתו בזמן שלא יאוחר מ-
12 חודשים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות מול עירית קרית אונו. אי- עמידה בפרק זמן זה, מאפשרת 

לעירייה מתן פיצוי מוסכם ו/או ביטול ההסכם עם הספק הזוכה ומעבר לכשיר שני.   

7. מובהר בזאת כי מציע זוכה אשר במועד הגשת ההצעות אינו בעל תקן או תקני ISO לאבטחת המידע, יהיה 
עליו להשלים את קבלת תקן אבטחת מידע תקן ISO 27001, ובתוך 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם, 
ובהגשת ההצעתו המציע מתחייב לעשות כן. אי קבלת התקן במועד האמור, והצגתו למנהל – יעלה כדי 
הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות, ויזכה את המציע בכל סעד שימצא לנכון, לרבות ביטול ההסכם 

והתקשרות עם כשיר שני שיוכרז על ידי ועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה. 

8. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.  
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9. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום כנדרש בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק 
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             חתימה וחותמת המציע 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

10. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים 
הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

11. יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי. 

בברכה, 

עיריית קריית אונו 

 

 

 

 

 

נושא  
סעיף 

הרחבה 
פרמטר לבחינה משקל 

 10%  3 ניהול פניות  1.  
מ 
ערוצי כניסת פניות 
משק פתיחת פניות

ממשק ניהול פניות 
אזור אישי 

טפסים מקוונים 
הפצה 

 10%  4 מודולים  2.  

 

מערכת בשעת חרום 
לחצני מצוקה 

תמיכה בסקרים 
שיבוץ 

אפליקציה לאנשי שטח
הפצת הודעות 

תמיכה בהגדרות נדרשות וחיווי מערכת   הגדרות 
 10%  5 3.  

מערכות  
 Follow-up ,Work Flow ,ניהול תהליכי אוטומטיים

ותמיכה בתסריטים   10%  6 ניהול תהליכים  4.  
 

ממשק מרכזיה ומערכות נלוות נוספות 
 7 ממשקים  5.  

 
 10%

תמיכה במחולל ידע ותצורת דוחות   8 דוחות  6.  

ניהול ידע 
 10%  9 7.  

ומסמכים 

מודול ניהול המידע והידע 

ניהול מסמכים 

המציע בעל תקן/תקני ISO לאבטחת מידע    10%  10 תקנים  8.  

Dummy TextDummy TextDummy Text
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איכות המערכת המוצעת 
 30%  11 התרשמות  9.  
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התרשמות מניסיון המציע וניסיון מנהל פרויקט 
שביעות רצון מלקוחות קודמים 
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