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.1.1

בהתאם לסעיף  11למיון המוקדם שבנדון ,להלן הבהרות ותיקונים למסמכי המיון המוקדם.

.1.1

כדי לא לחשוף את זהות הפונה ,ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה ,אלא בהתאם לסדר הסעיפים במסמכי ההזמנה ,ועל פי נושא הפניה.

.1.1

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה ,הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה .בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא ריכוז של מספר שאלות
שנשאלו על ידי גורמים שונים באותו נושא.

.1.1

יובהר ,כי כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.1.1

כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן – יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי ועדת המכרזים.

מענה לפניות להבהרות

מס"ד
.1

סעיף
1.1

תמצית השאלה

תשובה  1הבהרה  1תיקון

נבקשכם להבהיר כי הגדרת "גוף בטחוני" אשר בסעיף  ,1.1כוללת גם סעיף  1.1יתוקן כדלקמן:
את "רשות המיסים" בישראל או לחילופין משרדים או גופי סמך "" .1.1גוף ביטחוני" – כל אחד מהגופים הבאים:
ממשלתיים שאינם כפופים למשרד ראש הממשלה או משרד הביטחון.
 .1.1.1צה"ל;
 .1.1.1גופים העוסקים בביטחון הכפופים למשרד ראש הממשלה;
 .1.1.1משטרת ישראל;
 . 1.1.1גופי חקירות או מודיעין במשרדי ממשלה או ביחידות סמך של
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הממשלה.
 .1.1.1גוף מקביל לגופים המפורטים בסעיפים  1.1.1 – .1.1.1במדינות
אירופה או צפון אמריקה".
.1

11.1.1

.1

11.1

האם ההיקף הכספי אליו מתייחס הסעיף כולל את כלל התקבולים ההיקף הכספי של הפרויקט כולל רישוי ,פיתוח ותחזוקה ,אך אינו כולל
מע"מ.
מהלקוח עבור הפרויקט ובכלל זה רישוי ,פיתוח ותחזוקה?
בסעיף  ,11.1.1במקום(" :עבור הקמת המערכת ותחזוקתה)" ,יבוא:
"(ללא מע"מ ,עבור הקמת המערכת ,תחזוקתה וכן עבור כלל הרישוי
הנדרש למערכת".
לחברתנו יש ניסיון בפיתוח פרויקטים תחקוריים רבים עבור גופים הבקשה נדחית.
בטחוניים (משטרת ישראל ,המכס ,רשות המיסים ,אלביט ואחרים).
מעולם לא נדרשנו לספק אנשים עם סיווג של סודי ביותר (העובדים
שביצעו את הפרויקטים הנ"ל מועסקים אצלנו אך אין להם סיווג כזה).
נבקש כי ועדת המכרזים תאפשר לצרף אנשים עם ניסיון בפרויקטים
הללו ללא סיווג סודי ביותר.
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