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  2סבב  – מענה לשאלות ההבהרה –נספח א' 

 

ס
 פ'

מספר 
החלק 

במכרז / 
 הנספח

מספר 
סידורי של 

הסעיף 
בחלק או 
 בנספח 

 תשובה מוצעת פירוט השאלה

1 

הגדרות  
כלליות 

 2.1סעיף 

3.3.7 
סף  תנאי

  מנהליים

 3.3.7לפי תנאי הסף המנהלי בסעיף 
במכרז, המציע לא יכול להיות "גוף 
מפוקח"...  "גוף מפוקח" מוגדר בסעיף 

במכרז, בין השאר, כמי שהוא בעל  2.1
חוק התקשורת )בזק  רישיון כללי מכח

, לרבות 1982-ושירותים(, תשמ"ב
חברה בעלת זיקה לבעל רישיון כללי.    

החברה )המציע( הינה חלק מקבוצת 
חברות כאשר אחת  7-חברות הכוללת כ 

החברות בקבוצה הינה בעלת רישיון 
כללי ובעלת זיקה למגיש. מבקשים 

 כי המכרזאין שינוי במסמ לשנות את הסעיף \להוריד את תנאי זה 

2 

הגדרות 
מקצועיות 

2.2 

מודול 
ניהול 

ספקטרום 
MFP 
  4סעיף 

קבלת עדכוני וועדות תדרים 
,  האם  ITUקבלה/משלוח עדכוני 

וכו'( שדורש עדכון  PDFקבלת קובץ )
 עדכון ידני מקובץ ו/או קבלת קובץ. האם ממשק? \ידני או עדכון של הסדין 

3 

הגדרות 
מקצועיות 

2.2 

מודול 
ניהול 

ספקטרום 
MFP 
 3סעיף 

נשמח להבהרה בכוונה ל , "ניהול 
 הזנת רשומות מקובץ ו/או ידנית. אוטומטי וידני של סדין התדרים"

4 

הגדרות 
מקצועיות 

מודול  2.2
  EMהנדסי 
 2סעיף 

ניתוח אנליטי של הפרעות ממקור קורן, 
זיהוי שידורים לא מורשים. המכרז 

 להסבראינו כולל ניטור  נשמח 

ניתוח הקלטה ספקטרלית של אות 
מפריע ובדיקה האם אות חוקי על פי 

 צורת הגל.
שלב ראשון ללא חיבור למקור קורן, 

בהמשך ישנה כוונה להרחיב את 
הפרוייקט ולכן נדרשת יכולת טכנית 

 עקרונית בשלב זה

5 

הגדרות 
מקצועיות 

2.2 

מודול 
GIS  סעיף

2  

את יכולת יבוא וייצוא מפות, מי מספק 
 \המפות? האם יש הגדרת רזולוציה 

 קנה מידה?
מסופקות ממפ"י, ברזולוציות המפות 
 שונות.

6 

 - 3נספח ב
הדרכה 

ותיעוד     
 9סעיף  

הדרכה 
ותיעוד עמ' 

69 

האם ההדרכה והספרות יכולה להיות 
 באנגלית

תיעוד והדרכת המערכת יהיו 
באנגלית, התאמות הנדרשות על ידי 

 המשרד יהיו בעברית

7 

 – 1נספח ד
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
ניהול 

 ספקטרום

שאלה 
 כללית

מי מספק את כל מערכות 
 DMZההלבנה/השחרה/ 

 המזמין.
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 – 1נספח ד
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
ניהול 

 ספקטרום

שאלה 
 כללית

 -סכימות ב 2מה המשמעות של 
secured DB 

הכוונה כי בבסיס הנתונים ינוהלו 
אחת  שתי סכמות שונות, כאשר

משמשת את הנתונים שהינם בסיווג 
בלמ"ס בלבד, והשנייה כוללת את 

כלל הנתונים בבסיס המידע.  בדרך 
זאת, ימומש מעגל אבטחה נוסף, 
שנמנע זליגת נתונים מסווגים אל 

 מחוץ למערכת המסווגת.

9 

טבלת 
מועדים 

1.14 

מועד 
אחרון 

להגשת 
הצעה 

בתיבת 
 מבקשים לדחות את המועד הנ"ל המכרזים

ראו עדכון במועדי המכרז כמפורט 
 במסמכי המכרז המעודכנים

1
0 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

2.6 API’s 
to 

external 
systems 

(4) 

What is the meaning of:  "Other 
external systems and business 

services" 

All  services depicted in fig. 1 
other than MOC portal, 

MERKAVA and E-
Government . 

1
1 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

Page 9 : 
Figure 1 

– 
General 

system’s 
architect

ure 
diagram 

What is the meaning of:  
"printing companies?" 

הכוונה לחברות המספקות שירותי 
הדפסה למשרדי הממשלה, כדוגמת 

 דפוס בארי, המדפיס הממשלתי ועוד.

1
2 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

Page 9 : 
Figure 1 

– 
General 

system’s 
architect

ure 
diagram 

Block Reports,Prints      אנו
משרד   מניחים שעבור שימוש אנשי

 נכון. התקשורת בלבד

1
3 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

Page 10 
: Figure 

2 – 
System’

s 
operatio

nal 
process 
diagram 

What is the meaning of the 
block : refine 

See workflow in table 5.2.2, 
especially to lines 5.2.2.4 and 

5.2.2.6  
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4 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

עמ'  8סעיף 
ביבת ס - 8

TEST 

אנו מניחים שלכל מודול יש סביבת 
TEST  , עליה ניתן לבצע בדיקות

 נכון. אישורכם

1
5 

מסמך 
גרסה 

 אנגלית

Page 9 : 
Figure 1 

– 
General 

system’s 
architect

ure 
diagram  ": מה הכוונה בOnline miling " 

On line mailing through 
electronic mail. 

1
6 

 – 1נספח ד 
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
ניהול 

 ספקטרום

שאלה 
 כללית

על פי הנספח ניתן להבין כי הקישוריות 
בין האזור המאובטח לאזור הלא 
מאובטח יאופשר רק על ידי תקשורת 
חד כיוונית. מצב זה לא יאפשר סנכרון 
בין בסיסי הנתונים ותקשורת דו 

 בין המערכות. TCPכיוונית ברמת ה 
האם ניתן להניח שתתאפשר תקשורת  

דו כיוונית )מאובטחת כמובן( ברמת ה 
TCP  למטרת סנכרון בסיסי נתונים

 וממשקים בין רכיבי המערכת השונים?

דו  TCPלא תתאפשר תקשורת 
כיוונית, בין האזור המאובטח לאזור 
שאיננו מאובטח. התקשורת היחידה 

שתאושר הינה באמצעות בודלים, 
-ודרך המערכות המותקנות באזור ה

DMZ. 

1
7 

 -חלק א' 
 הגדרות 

הגדרת 
 "מידע" 

הנוסח המתוקן שעושה שימוש בלשון 
שלילה אינו בהיר. נבקש לחזור לנוסח 
המקורי, העושה בסייפא שימוש 

מידע        .1במילים:  "וזאת למעט:  
מידע שהיה        .2שהוא נחלת הכלל; 

ברשות הספק או היצרן לפני החתימה 
על הסכם זה, ולמען הסר ספק לרבות 

נו קודי המקור של המערכת;". דרישת
זו נועדה להבהיר כי הבעלות בקודי 
המקור, שהינם קניין רוחני של היצרן, 
אינה עוברת למזמין. מדובר בדרישת 
הבהרה של היצרן הזר אשר מבקש 
להגן על הקניין הרוחני שלו. הדרישה 
היא סבירה ומקובלת.  כמו כן, נבקש 
להחזיר את החריג שנמחק מההגדרה 
 המקורית: "מידע שפותח ע"י הספק

 ההגדרות - 2ראו עדכון בסעיף  באופן עצמאי שלא על בסיס המידע".
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8 

 –חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

ביחס לסעיף זה, כמו גם ביחס  3.4.2סעיף 
להוראות אחרות במסמכי המכרז 
המתייחסות לניסיון המציע ו/או 
לפרויקטים שניהל המציע )לרבות 

(, נבקש 9לנספח ג' 5ההוראה בסעיף 
המציע רשאי להתייחס  שיאושר כי

לפרויקטים שניהולם החל בתקופה בה 
נוהלה פעילות המציע כחטיבה עסקית 
עצמאית בתוך חברה אחרת, בהינתן 
שפעילות החטיבה העסקית הנ"ל 
נרכשה ע"י המציע בשלמותה )על כלל 

כך  -התקשרויותיה, עובדיה ונכסיה( 
שלמעשה כיום מרוכזת בתוך המציע כל 

העסקית הנ"ל,  הפעילות של החטיבה
הקיימת ומתנהלת ברצף כבר עשרות 

הערתנו לסעיף זה לא הובנה  שנים.
 -ולכן נחדד כדלקמן  -בסבב הקודם 

נציין כי ניסיון זה מוכר כניסיון המציע, 
בעניין שבשגרה, במסגרת מכרזים של 
משרדים ממשלתיים אחרים אליהם 

 ניגש המציע.

על המציע לעמוד בתנאי הסף כפי 
ים במכרז. וועדת שהם מוגדר

המכרזים תיבחן את עמידת המציע 
 בתנאי הסף בהתאם למענה שיוגש

1
9 

המענה 
 למכרז

סעיף 
4.5.7.1 ,

 2.1וסעיף 
 3לנספח ב

להסכם 
)לוח 
 זמנים(

הואיל והן שלב הפיתוח והן שלב 
ההקמה וההסבה תלויים גם בפעולות 
של המזמין ו/או תיאום עם נציגי 

עיכוב המזמין, נבקש להבהיר כי כל 
שייגרם עקב פעולה או מחדל או אי 

לא יימנה במניין  -מענה של המזמין 
 המועדים.

 ראו עדכון במסמכי המכרז 

2
0 

בדיקת 
ההצעות 
 והערכתן

 7סעיף 
לטבלת 
הניקוד 

 לציון

לטבלת הניקוד  - 1פסקה  - 7בסעיף 
לא  - 17בנספח ג' 9ישנה הפניה לפסקה 

קיימת פסקה כזו. נבקש הבהרתכם 
 - 8ככל שהכוונה היא לפסקה   בנושא.

הרי שמדובר בהתחייבות של היצרן 
כלפי המציע ולא כלפי המשרד 

 ראו עדכון למסמכי המכרז )המזמין(.

2
1 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

, שכן לא 6.4מבוקש לבטל את סעיף  6.4סעיף 
ייתכן שנציג המזמין הוא שמכריע בכל 
מקרה של מחלוקת; בכל מקרה, יש 

לאפשרות פניה להכפיף את הסעיף 
 לערכאות.

 אין שינוי במסמכי המכרז

2
2 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

סעיף 
14.1.3 

שכן הוא  14.1.3מבוקש לבטל את סעיף 
יוצר פתח רחב באופן לא סביר להטלת 
אחריות מעבר לסכום התקרה. לספק 
זכות לגיטימית כי אחריותו תוגבל 
לסכום התקרה, בכפוף לשאר סעיפי 

 אין שינוי במסמכי המכרז .14.1ההחרגה המפורטים בסעיף 
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הסכם 
ההתקשרו

 ת

מתייחס  14.2מבוקש להבהיר כי סעיף  14.2סעיף 
 .14.1.6 - 14.1.1לסעיפים 

 אין שינוי במסמכי המכרז

2
4 

הואיל והן שלב הפיתוח והן שלב  2.1סעיף  3נספח ב
ההקמה וההסבה תלויים גם בפעולות 
של המזמין ו/או תיאום עם נציגי 

נבקש להבהיר כי כל עיכוב  המזמין,
שייגרם עקב פעולה או מחדל או אי 

לא יימנה במניין  -מענה של המזמין 
 לעיל  19ראו תשובה לשאלה  המועדים.

2
5 

סעיף  3נספח ב
17.3.4 

 -מבוקש למחוק את "קודי המקור" 
היצרן הזר מבקש להבהיר כי קודי 
המקור אינם חלק מהעסקה. הותרת 

המזמין היא דרישה קודי המקור בידי 
שאינה סבירה ופוגעת בזכות הקניין 
הרוחני של הספק או היצרן. המידע 
וזכות השימוש בתוכנה בהתאם 

 המילים קוד המקור נמחקו לרישיונות יישארו בידי המזמין.

2
6 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

,  17סעיף 
וכן נספח 

 2 - 7ב'

אנו חוזרים על הערתנו בסבב הקודם 
העניינים רחב, ולפיה סעיף ניגוד 

מעורפל ועלול לחול על התקשרויות 
שונות ומשונות בתחומים שאינם 
רלוונטיים כלל למכרז וכן על עשרות 
)ואולי מאות( חברות שעוסקות 
בתחומי קמעונאות, ביטוח, נדל"ן, 
ועוד. המציע הנו חברה עם מאות 
עובדים העוסקת במגוון תחומים ואין 
אפשרות לפנות ולבקש אישור של 

זמין כאשר מתקשרים למשל המ
בהסכם עם חברת נדל"ן כלשהי 
)כדוגמא בלבד(, רק משום שהיא חברה 
אחות )בשרשור כזה או אחר( ל"גוף 
מפוקח". לא ניתן אפילו להטמיע מנגנון 
פיקוח לאיסור כה רחב וגם אין בו כל 
טעם הגיוני. לכן אנו מפנים להערתנו 
הקודמת ונבקש שוב כי סעיף "ניגוד 

 2 - 7ם", כמו גם נספח ב'הענייני
מתן שירות בתחום -יצומצם אך ורק ל

ניהול ספקטרום לגופים מפוקחים 
במדינת ישראל; וכן ביחס לגופים 
המפוקחים בלבד )ולא לחברות בעלות 

 אין שינוי במסמכי המכרז  זיקה אליהן(.
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2
7 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

מדובר במערכת המותאמת עבור משרד  18.5סעיף 
ובהתאם לתנאי המכרז. התקשורת 

מבוקש להבהיר כי זכות השימוש 
בתוכנה שניתנת למזמין מכוח ההסכם 
אינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה 
לצד שלישי כלשהו, ללא אישור בכתב 
של היצרן. זוהי דרישה מקובלת, 

 להסכם  18.5ראו עדכון בסעיף   לגיטימית וסבירה של היצרן.

2
8 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

 19.3סעיף 
וכן סעיף 

לנספח  4.3
 שבוטל 6ב'

נבקש להבהיר כי בהסכמים כגון אלה 
ובפרויקטים כגון אלה קיימות נורמות 
מקובלות שהשתרשו בתעשייה, הן 
במגזר הפרטי והן במגזר המוסדי. פיצוי 
מוסכם בגובה מלוא התמורה לספק 
אינו מקובל וחורג בעליל ממתחם 
הסבירות. לא בכדי, הופיעה במסמכי 

 15%מקוריים מגבלה של המכרז ה
מגובה התמורה. אנו מבקשים על כן כי 

( 6לנספח ב' 4.3הסעיף שבוטל )סעיף 
 להסכם  19.3ראו עדכון בסעיף   יוחזר.

2
9 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

גם בעניין זה נבקש להבהיר כי הטלת   19.6סעיף 
אחריות על הספק במקרה של כוח עליון 
הינה פרקטיקה לא מקובלת ובלתי 

בעליל. אנו חוזרים על כן על סבירה 
הערתנו ולפיה כל איחור ו/או עיכוב 
ו/או אי מילוי התחייבות בשל אירוע 
כוח עליון ו/או מקרה שאיננו בשליטת 

 אין שינוי במסמכי המכרז לא יחויב בפיצוי. -הספק 

3
0 

 -חלק ב' 
הסכם 

 התקשרות 

הוספת 
סעיף חדש 

 להסכם

לפי בירור שנערך מול היצרן, יידרש 
אישור הרגולטור בארץ המוצא של 

(, Export Regulationsהיצרן )
להתקנת המערכת בישראל. בנסיבות 
אלה, לא ברור מדוע דרישה זו, שהיא 

לא  -דרישה פורמלית וחוקית 
התקבלה. נציין שוב כי על בסיס המידע 
הקיים, יש להניח כי אישור כאמור 
יינתן, ואולם, הואיל והדבר תלוי בצד 

)רגולטור(, יש להוסיפו כתנאי שלישי 
 מתלה כמבוקש.

אין שינוי במסמכי המכרז. מוצע 
לקבל את האישור טרם הגשת המענה 

 למכרז

3
1 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

 - 7נספח ב'
 1סעיף 

נבקש כי הגדרת "מידע" תהיה בהתאם 
להגדרה במסמכי המכרז, כפי שתתוקן 

 לפי המבוקש לעיל.

 ההגדרות - 2ראו עדכון בסעיף 
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3
2 

 - 1נספח ג'
תצהיר 
 המציע

מבוקש כי תצהיר המציע ו/או כל  1נספח ג
מסמך על גביו נדרשת חתימה של בעל 
זכות חתימה מטעם המציע, יהיה בנוי 
באופן שיאפשר חתימה של שני בעלי 
זכויות חתימה. יצוין כי הנוסח כבר 
מאפשר זאת, אך אין מקום לחתימה 

 תוקן בהתאם 1נספח ג כפולה.

3
3 

+  5ב'נספח 
 3נספח ג'

סעיף תוקף 
 הערבות

אחרי המילים: "אלא אם כן תוארך על 
פי בקשת החייב", נבקש למחוק את 
המילים: "או על פי דרישתכם קודם 
לכן". המזמין רשאי לחלט את ערבות 
ההצעה או ערבות הביצוע אם המציע 
לא מחדש את תוקפה, אך לא סביר כי 
תוקף הערבות יוארך לפי דרישת 

 אין שינוי במסמכי המכרז   המזמין.

3
4 

,  7סעיף  3נספח ב' 
 5)+ ס' 

 (2לנספח ב'

בהיעדר יכולת לתכנן  –תהליך ההסבה 
את תהליך הערכת שעות לביצוע 
ההסבה בשלב הגשת הצעה, שכן הוא 
תלוי בנתונים ומידע המצויים רק בידי 
המזמין ואינם מצויים בשלב זה בידי 
 המציעים, ובהתייחס למגבלת השעות

שעות, )  1,000המקסימלית בסך של 
( מבוקש 2לנספח ב'  5כמפורט בסעיף 

לדעת מה יקרה במצב בו התכנון 
לביצוע ההסבה אשר בשלב מאוחר 

 1,000יותר יאושר על ידכם, יעלה על 
 שעות.

( הינה 1,000כמות השעות המצוינת )
בגדר אומדן בלבד, אינה מהווה 

מגבלת שעות מקסימלית. כל כמות 
שתאושר ע"י המזמין להסבה השעות 
 תשולם.

3
5 

 9נספח ב 
ביטוח + 

  2נספח ד 

כל נספחי 
 הביטוח

מרבית ההערות באשר לפרק הביטוח 
)נספח הביטוח / אישור הביטוח(, אשר 
לפי המענה לשאלות ההבהרה התקבלו 

לא הוטמעו בתוך מסמכי המכרז  -
החדשים, זאת להבדיל משאר ההערות. 

בטעות. נא אנו מניחים כי מדובר 
 הטמיעו.

 נספח הביטוח נותר ללא שינוי.
שינויים אלה יבוצעו מול הספק 

 הזוכה, ככל ורלוונטי

3
6 

-חלק ב'
הסכם 

ההתקשרו
 ת ונספחיו

נבקש שהמילים: "ולהמציא את  13.2סעיף 
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על 
ידי המבטח או" ימחקו. היות 
ומועברים אישורי הביטוח, הצורך 

 בהעברת פוליסות מתייתר.

אין שינוי במסמכי המכרז. על הספק 
הזוכה למסור את אישורי הביטוח 

מידי שנה, ולכן הדרישה החוזית 
 עינהבנותרת 

3
7 

 - 9נספח ב
 ביטוח

א' 3סעיף 
ביטוח 
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 
 סעיף א'

המילה: "בהתאם" לאחר המילים: 
במילה "ספקטרום התדרים" תוחלף 

"בקשר " יש להסיר את המילים: 
"בביטוח משולב" וכן להסיר את 
המילים: "וחבות המוצר". המבטחת 
איננה צד להסכם ולכן משנה את 
המילה ל"בקשר". הדבר מאושר על ידי 

 ענבל.

החלפת מילה  "בהתאם" במילה 
 "בקשר"  מאושרת
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3
8 

 - 9נספח ב
 ביטוח

כללי 
פסקה 

ראשונה 
 )אחרי ח'(

שהמילים: "העתקי פוליסות נבקש 
הביטוח מאושרות על ידי המבטח או" 
ימחקו. היות ומועברים אישורי ביטוח 

 הצורך בהעברת פוליסות מתייתר.

 אין שינוי במסמכי המכרז

3
9 

 - 9נספח ב
 ביטוח

כללי 
פסקה 

ראשונה 
 )אחרי ח'(

נבקש שהמילים: "העתקי פוליסות 
הביטוח מאושרות וחתומות ע"י 

ימחקו. נבקש שבמקום המבטח או" 
המילה: "שבועיים" ירשם : "שבוע". 

 -זמן סביר להמציא נוסחים שבועיים 
 אין שינוי במסמכי המכרז לא סביר.

4
0 

 - 2נספח ד
אישור 
קיום 

 ביטוחים

פסקה 
 ראשונה

המילה: "בהתאם" לאחר המילים: 
"ספקטרום התדרים" תוחלף במילה 
"בקשר". המבטחת איננה צד להסכם 

משנה את המילה ל"בקשר". הדבר ולכן 
 מאושר ע"י ענבל.

 מקובל.

4
1 

 - 2נספח ד
אישור 
קיום 
 ביטוחי

ביטוח 
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 

 1סעיף 

המילה: "בהתאם" לאחר המילים: 
"ספקטרום התדרים" תוחלף במילה 
"בקשר " יש להסיר את המילים: 
"בביטוח משולב" וכן להסיר את 

"וחבות המוצר". המבטחת המילים: 
איננה צד להסכם ולכן משנה את 
המילה ל"בקשר". הדבר מאושר על ידי 

החלפת מילה  "בהתאם" במילה  ענבל.
 "בקשר"  מאושרת

4
2 

 - 2נספח ד
אישור 
קיום 
 ביטוחי

ביטוח 
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 

 ב'  2סעיף 

נבקש שהסעיף יוסר. המבוטח מחזיק 
בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה 
משולבת. המילים החל מהמילה:" 

COMBINED  ועד "
 LIABILTIYהמילים:"

INSURANCE :ימחקו. המילה "
"משולב" תמחק. המילים: ")בכפוף 
לבחינה ולשיקולה של ענבל( ימחקו.  

 PIבחלק זה יתווספו המילים: "
TECH GT 06/16הפוליסה של  ". נוסח

המציע כפי שמפורט הנו נוסח רחב אשר 
כולל את כל ההרחבות הנדרשות של 
המכרז, ולכן מבקשים אישור הנוסח 

 המוצע.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
הביטוח ונספח הביטוח, ככל שיוצגו 

ביטוחים נפרדים לאחריות מקצועית 
או חבות המוצר, שהיקף הכיסוי 

מהנדרש המצרפי בהם אינו נופל 
 במכרז, תישקל בחיוב קבלתם.
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4
3 

ביטוח  – 2נספח ד
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 

 1סעיף 

נבקש שהסעיף יוסר. המבוטח מחזיק 
בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה 
משולבת. המילים החל מהמילה: " 

COMBINED  ועד "
 LIABILTIYהמילים:"

INSURANCE :ימחקו. המילה "
המילים: ")בכפוף "משולב" תמחק. 

לבחינה ולשיקולה של ענבל(" ימחקו.  
 PIבחלק זה יתווספו המילים: "

TECH GT 06/16 נוסח הפוליסה של ."
המציע כפי שמפורט הנו נוסח רחב אשר 
כולל את כל ההרחבות הנדרשות של 
המכרז, ולכן מבקשים אישור הנוסח 

 המוצע.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
טוח, ככל שיוצגו הביטוח ונספח הבי

ביטוחים נפרדים לאחריות מקצועית 
או חבות המוצר, שהיקף הכיסוי 
המצרפי בהם אינו נופל מהנדרש 

 במכרז, תישקל בחיוב קבלתם.

4
4 

-2נספח ד
אישור 
קיום 
 ביטוחי

ביטוח 
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 

   2סעיף 

ג יוסרו. המבוטח -נבקש שסעיף א ו
מחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה 
משולבת. המילים החל מהמילה:" 

COMBINED  ועד "
 LIABILTIYהמילים:"

INSURANCE ":ימחקו. המילה "
משולב" תמחק. המילים:" )בכפוף 
לבחינה ולשיקולה של ענבל( ימחקו.  

 PIבחלק זה יתווספו המילים: "
TECH GT 06/16" נוסח הפוליסה של .

המציע כפי שמפורט הנו נוסח רחב אשר 
כולל את כל ההרחבות הנדרשות של 
המכרז, ולכן מבקשים אישור הנוסח 

 המוצע.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 
הביטוח ונספח הביטוח, ככל שיוצגו 

ביטוחים נפרדים לאחריות מקצועית 
או חבות המוצר, שהיקף הכיסוי 

ופל מהנדרש המצרפי בהם אינו נ
 במכרז, תישקל בחיוב קבלתם.

4
5 

-2נספח ד
אישור 
קיום 
 ביטוחי

ביטוח 
משולב 

לאחריות 
מקצועית 

וחבות 
המוצר 

 4סעיף 

ב יוסרו. המבוטח -נבקש שסעיף א ו
מחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה 
משולבת. המילים החל מהמילה:" 

COMBINED  ועד "
 LIABILTIYהמילים:"

INSURANCE " ":ימחקו. המילה
משולב" תמחק. המילים:" )בכפוף 
לבחינה ולשיקולה של ענבל( ימחקו.  

 PIבחלק זה יתווספו המילים: "
TECH GT 06/16 נוסח הפוליסה של ."

המציע כפי שמפורט הנו נוסח רחב אשר 
כולל את כל ההרחבות הנדרשות של 
המכרז, ולכן מבקשים אישור הנוסח 

 המוצע.

לנוסח סעיף הבקשה נדחית ביחס 
הביטוח ונספח הביטוח, ככל שיוצגו 

ביטוחים נפרדים לאחריות מקצועית 
או חבות המוצר, שהיקף הכיסוי 
המצרפי בהם אינו נופל מהנדרש 

 במכרז, תישקל בחיוב קבלתם.

4
6 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

מבקשים הבהרות לגבי המפרטים  6.6
הטכניים של הממשקים המבוקשים 

(ICD ,להפעלת המערכות החיצוניות )
, XML, סכימות WSDLלדוגמא: 

הגדרות הממשקים תבוצענה בשלב  הזדהות וכיוצ"ב.
אפיון המערכת, אינו זמינות במועד 

 זה.
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4
7 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

מבקשים להבהיר את מאפייני הפעלת  6.6
הממשקים המבוקשים לרבות: כמות 

הפעלות מצופה של כל ממשק, יוזם 
הפעלת הממשק, ממשק סינכרוני או 

 סינכרוני וכיוצ"ב.-א

הגדרות הממשקים תבוצענה בשלב 
אפיון המערכת, אינו זמינות במועד 

 זה.

4
8 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

2.1.1 Does this mean the client 
component is useable from the 
MOC site, or the servers are also 
located here? 

השרתים והמשתמשים ממוקמים 
 באותו אתר.

4
9 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

2.1.2 Does this physical separation 
apply to both client and server 
components? .כן 

5
0 

We can implement separate 
physical servers for secure/non-
secure infrastructure, but would 
the end-user access also be 
separated physically – i.e. 
separate desktops for accessing 
each part of the system? 

כן. יעשה שימוש עמדות עבודה 
 שונות.

5
1 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

 Do all elements of connectivity רישא 2.2
need to be separated? I.e. a 
different IP subnet which 
connects through separate 
firewalls into separate Citrix 
NetScaler Gateways in order to 
launch secure/non-secure 
applications כן 

5
2 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

2.3.8 Small system testing 
environment? 

 השאלה איננה ברורה.

5
3 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

2.5.5 Assuming SMTP relay to an 
existing MOC email server? 

 כן.

5
4 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

3.4.3 We’re assuming that there will 
be two groups of ‘clients’, secure 
and non-secure in different sites. 

 כן
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5
5 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

3.4.4 We’re assuming that this will be 
an additional geographically 
separate site with a permanent 
routed network connection 
having at least 100Mbit/s 
bandwidth and latency <5ms, 
sharing the same IP subnet for 
VMs .נכון 

5
6 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

3.4.5 Is this a separate DR system 
located at the MOC premises, for 
instance a different rack in a non-
secure area, distinguished 
separately from the off-site DR 
location for the secure area? 

לסביבה שאיננה מסווגת הינו  DR-ה
 במתקן אירוח.

5
7 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

3.5 Complete duplication of the 
system, relying upon near 
continuous data protection (5 
min replication) or persistent 
real-time replication of data (e.g. 
stretched cluster)? 

 near continues dataפתרון של 

protection   .מספק 

5
8 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

3.6 We’re assuming that this is a 
non-secure backup device which 
would be responsible for storing 
backups of data and/or virtual 
machines .נכון 

5
9 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

)תרשים  3
3) 

Need to understand what is the 
form and function of ‘secured 
access server’ in diagram below. 
Is this a bastion server or VPN 
gateway into the network? מדובר ב-VPN gateway. 

6
0 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

4.1 What is the split between secure 
and non-secure communities of 
users? 

מדובר על עמדות עבודה נפרדות 
 ברשתות נפרדות.
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6
1 

 - 1נספח ב
שירותים 

 מוצעים

6.5.4 Oracle Data Guard and 
Enterprise edition licenses (or) 
SAN storage replication between 
arrays (or) VMware Fault 
Tolerant VM (or) Virtual machine 
replication on a near-continuous 
basis Please supply approved 
methods of DRP or system 
components in relation to above 
suggestions. .לשיקול המציע 

6
2 

 - 3נספח ב
הנחיות 
למימוש 

השירותים 
 בפרויקט

מבקשים הבהרה שהמשרד יעמיד  6.3.4
לרשות הספק גם את רכיבי מערך 
אבטחת המידע הנדרשים למימוש 
הממשקים ברשת הבלמ"סית וברשת 
 המסווגת.

 הרכיבים יסופקו ע"י המשרד.

6
3 

 - 3נספח ב
הנחיות 
למימוש 

השירותים 
 בפרויקט

 ) RPO -האם הכוונה הינה ל 11.3.6
(Recovery Point Objective   12של 

 .RPO-כן. הכוונה ל שעות ?

6
4 

(Recovery Time Objective) RTO  
הנו מונח המתייחס למשך הזמן 
הנדרש להחזרת המערכת לפעילות, 
 ראה תשובה לשאלה הקודמת. לאו דווקא לעדכניות המידע במערכת.

6
5 

 - 3נספח ב
הנחיות 
למימוש 

השירותים 
 בפרויקט

 12של  RTO -במידה והכוונה היא ל 11.3.6
פרק הזמן אינו עומד בדרישה  -שעות 

 שעות השבתה בשנה. 8של מקסימום 

 .RPO-הכוונה ל

6
6 

 - 3נספח ב
הנחיות 
למימוש 

השירותים 
 בפרויקט

מבקשים הבהרות עבור דרישות  כללי
אבטחת מערכות מידע החושפות 
 ממשק משתמש לאינטרנט.

לא תאושר חשיפת ממשק משתמש 
 לאינטרנט.

6
7 

 - 1דנספח 
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
לניהול 

 הספקטרום

כללי 
)תרשים 

ארכיטקטו
 רה(

Which components of the 
described system are already 
in place and need to be 
interfaced and which ones 
need to be developed by us? 

רכיבי אבטחת המידע אינם קיימים 
הספק. כיום, והם יוגדרו, בשיתוף 

הרכיבים יסופקו ע"י המשרד, כאשר 
אחריות הספק הינה לשלבם בפתרון 

 שיוקם.
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6
8 

 - 1נספח ד
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
לניהול 

 הספקטרום

ברשת  SIEMהאם קיימות מערכות  2
 המשרד?

 לא.

6
9 

 - 1נספח ד
שכבת 

אבטחת 
מידע 

למערכת 
לניהול 

 הספקטרום

ברשת  Active Directoryהאם קיים  2.6
 המשרד?

כן, נפרדים לסביבה המסווגת 
 והבלמ"סית.

7
0 

2.7 6.6.1 
Figure 1 

6.6.1.2 

MoC Web/MoC Web Site/MoC 
Web Portal difference - The 
Spectrum Management System 
Requirements Document 
mentions: ·        MoC Web, MoC 
Web Site, ·        MoC Web Portal - 
What is the exact role and 
functionality of each?  Is the Web 
Portal separate from the Web 
Site?  We are assuming that the 
Web Portal has the responsibility 
to allow the public to upload 
requests for spectrum?  Should it 
support all the authorization 
procedures?  הכוונה לאותו אתרWEB. 

7
1 

6.6.1 6.6.1.2  

MoC Web site pages 
development - Shall the web 
pages be developed by the 
contractor and then be inserted 
into the secure area (secured 
server) of the MoC Web Site? 
What approach should be 
undertaken by the contractor: 
·        The contractor develops the 
web pages and the authorization 
area? ·        The contractor 
develops the templates for the 
pages?·        The contractor 
simply provides access to an API 

לשימוש  APIעל הספק יהיה לפתח 
 של המשרד. WEB-אתר ה
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(via SOAP, RESTful web services) 
for the data exchange? 

7
2 

2.7 Figure 1 

Secured access server - In figure 
1, are the secured access server 
and the secured server different 
servers or are they the same 
one?  Assuming these are 
separate servers, is it possible to 
have a functional description of 
both? 

הכוונה למערכות מסווגות חיצוניות, 
כאשר המערכת על המוצעת לספק 
ממשקים מולן.  הגישה לממשקים 

אלו יכולה להיות לשרת ממשקים, או 
ישירות לשרתים עצמם, בהתאם 

 יע.לשיקול המצ

7
3 

6.6 
General 

question 

Third parties obligation in charge 
of development of external 
systems - What sort of 
contractual obligation do third 
parties in charge of external 
systems have with regards to 
providing integration options 
with the proposed spectrum 
management system?  In the 
case additional development 
must be performed on the 
external systems in order to 
ensure an automated, bi-
directional exchange of 
information, how will the MoC 
guarantee that the third parties 
will be cooperative and perform 
the development tasks required? 

הספק לפתח ולתעד את באחריות 
הממשקים. שיתוף הפעולה עד 

הגופים החיצוניים הינו באחריות 
 המשרד.

7
4 

6.11 
General 

question 

Data migration - Is it possible to 
obtain the list of data sources? Is 
it possible to obtain the structure 
of the data sources? 

לאחר  המידע יועבר לספק זוכה  
 הכרזתו כזוכה במכרז
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7
5 

  

Who will be responsible for the 
data extraction from the data 
source?  If this is the contractor’s 
responsibility, then the access to 
the data source is required as 
well as the description of the 
data structures. Has the MoC 
properly prepared the data 
sources to be ready for a data 
migration?  Has the data been 
purged, cleaned and organized in 
a way so as to allow for a data 
migration in a fixed  timeframe? 

ייצוא הנתונים מהמערכות הקיימות 
 הינו באחריות המשרד.

7
6 

6.6.5 
General 

question 

Monitoring OEM and sensors  - 
As this section is not only about 
the interface with OEM 
monitoring equipment, but also 
about data storage and 
management, shall the storage 
and management of the 
spectrum monitoring data be 
handled by a separate server, 
and in which area shall this 
server be located (secure or not-
secured)? To confirm, the MoC is 
not asking the bidder to propose 
the delivery of spectrum 
monitoring sensors as an option 
included with their proposal for 
the Spectrum Management 
System?  To confirm, the MoC 
only wishes to know with which 
OEM monitoring systems does 
the proposed spectrum 
management system already 
have an established interface 
with? 

מאושר. אין דרישה למערכת ניטור, 
אלא רק למידע על מערכות הניטור 

 אותן ניתן לממשק למערכת המוצעת.
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7
6 

6.6.5 
General 

question 

Monitoring OEM and sensors  - 
As this section is not only about 
the interface with OEM 
monitoring equipment, but also 
about data storage and 
management, shall the storage 
and management of the 
spectrum monitoring data be 
handled by a separate server, 
and in which area shall this 
server be located (secure or not-
secured)? To confirm, the MoC is 
not asking the bidder to propose 
the delivery of spectrum 
monitoring sensors as an option 
included with their proposal for 
the Spectrum Management 
System?  To confirm, the MoC 
only wishes to know with which 
OEM monitoring systems does 
the proposed spectrum 
management system already 
have an established interface 
with? 

מאושר. אין דרישה למערכת ניטור, 
אלא רק למידע על מערכות הניטור 

 אותן ניתן לממשק למערכת המוצעת.

7
8 

Part A 
3.2.1.1 

3.2.1.1 

Sections 3.2.1.1 and 3.2.1.2 of 
Part A of the tender allows for 
multiple legal entities to bid 
either through the formation of a 
joint corporation or through a 
manufacturer and authorized 
distributor relationship.  In the 
event the interested legal 
entities decide to form a joint 
corporation, does this joint 
corporation need to be formed 
prior to bidding?  Does the 
bidder need to be the joint 
corporation?  Does the bid 
maintenance guarantee need to 
be supplied in the name of the 
joint corporation?  Or is it 
sufficient for the interested legal 

המציע בחלופת ההתארגנות 
למכרז לא  3.2.1.1המפורטת בסעיף 

רשם כתנאי להגשת המכרז.  ילה נדרש
 -מפורשות בסעיף  ןהנושא מצוי

"כתנאי לזכיית המציע לפי חלופה זו, 
והיצרן יהיה  יעל הגורם הישראל

להקים תאגיד משותף שירשם כדין 
במרשם הרלוונטי בישראל " ראו גם 

 למכרז 6.4.1סעיף 
ערבות ההצעה תוגש על ידי המציע 

 או על ידי אחד השותפים במציע
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entities to simply supply a 
statement that they intend to 
form a joint corporation in the 
event they are notified as the 
winning bidder? 

7
9 

Part A 
3.2.1.2 

3.2.1.2 

Section 3.2.1.2 of Part A of the 
tender states that the Israeli 
company that is serving as the 
authorized distributor of the 
proposed manufacturer’s 
spectrum management system 
can leverage the manufacturer’s 
experience to meet the 
Professional Threshold 
Conditions stated in section 3.4.2 
of the same tender 
document.  Can this 
interpretation of this section of 
the tender document be 
confirmed?  Or must the Israeli 
company that is serving as the 
authorized distributor of the 
spectrum management system 
manufacturer provide their own 
personal examples of the 3 
integration project references 
that comply with the 
requirements in section 3.4.2 
Professional Threshold 
Conditions. 

מתייחסת  3.4.2הדרישה בסעיף 
 לגורם הישראלי בלבד. לא ניתן

ידה בדרישות סעיף זה על להציג עמ
 בסיס ניסיון היצרן
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8
0 

Part A 
3.4.2 

3.4.2 

To confirm, the 3 integration 
projects specified in section 3.4.2 
Professional Threshold 
Conditions can be for the 
integration of any type of 
software system if it complies 
with the requirements set forth 
in sections 3.4.2.1 to 3.4.2.5?  
These integration projects do not 
have to be specifically for the 
delivery of a spectrum 
management system? מאושר 

8
 5.5.4 חלק א' 1

General question about woman 
owned company - What kind of 
additional advantage or credit is 
afforded to the bidder if they can 
certify with a Certified Public 
Accountant that the prime 
bidding company is owned by a 
woman? 

ורלוונטי(  השימוש בהצהרה זו )ככל
למכרז  5.5.4תשמש לצורך סעיף

 בלבד

8
2 

Part A 4.4.5.1 

Section 4.4.5.1 of the tender 
document specifies that the 
manufacturer must supply a 
Certificate of Incorporation.  The 
equivalent legal document from 
a legal entity would typically be 
known as the “Articles of 
Incorporation”.  This type of 
document usually describes the 
company ownership, mission 
statement, corporate policies, 
etc. but does not usually include 
any details about the commercial 
products offered by the 
manufacturer.  Would a 
Certificate of Origin prove to be 
more relevant for ensuring that 
the proposed spectrum 
management software system 
originates with the manufacturer 
specified in the proposal? 

הדרישה בסעיף זה מתייחסת למקום 
רישום התאגיד שיוגדר כיצרן 

עמידת היצרן  בהצעה, לצורך בדיקת
למכרז,  ואיננו  3.2.2בדרישות סעיף 

נדרש לצורך הוכחת יכולות המערכת 
 המוצעת
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3 

General 
question 

about 
document

s 
legalizatio

n   

Because the Certificate of 
Incorporation (or any other 
equivalent document provided 
by the bidder) is a legal 
document, must it be 
authenticated with an Apostille 
as per the 1961 Hague 
Convention for the abolishment 
of the requirement for the 
legalization of foreign public 
documents, of which Israel is a 
member?  Should other legal 
documents such as the 
Manufacturer’s Affidavit also be 
authenticated with an Apostille?  .השאלה לא ברורה 

8
4 

  4.7.9 

Documents language and 
notarized translations - Section 
4.7.9 of the tender document 
states that all documents and 
attachments included with the 
proposal should be in Hebrew 
except for documents provided 
by the manufacturer.  However, 
if the manufacturer must supply 
the manufacturer’s affidavit or 
any other legal document in 
English, must that document 
include an official notarized 
translation to Hebrew? 

ניתן להגיש את תצהיר היצרן )נספח 
למענה(באנגלית )כפי שהוא  17ג

 מנוסח במכרז(

8
5 

General 
question 

about 
evidence 

of 
intellectu

al 
property 
ownershi

p   

Does the customer require any 
evidence of intellectual property 
ownership of the commercial 
spectrum management system 
being offered? 

ההוכחה תתבסס על תצהיר היצרן, 
 למענה 17שיוגש כנספח  ג
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8
6 

Technical 
requirem

ents 2.3   

The technical requirements 
describe a need for a High 
Availability (HA) server for the 
secured area.  Does the customer 
mean an HA server cluster for 
failover purposes? .כן 

8
7 

Extension 

  

Would it be possible to receive 
an extension of two additional 
weeks to ensure that the 
interested bidders have sufficient 
time to prepare all the relevant 
technical and legal 
documentation as well as all 
notarized translations of relevant 
documentation required by the 
customer for a compliant 
proposal? 

את לוח הזמנים המכרזי עודכן. ראו 
 מסמכי המכרז המעודכן

 
 
 

 


