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 2710דצמבר  70 רביעי יום
 א' טבת תשע"ד רביעי יום

 

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה-מכרז פומבי למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע, עבור ענבל 

 חברה לביטוח בע"מ מכרז 5102/51

כשם  במסמכי המכרז המעודכניםתשומת לב המציעים כי תנאי מסמך מחייב זה, והשינויים האמורים בו, הוטמעו 

 באתר החברה.  71.12.2710שפורסמו ביום 

 על כלל המציעים חלה חובה להגיש רק את מסמכי המכרז המעודכנים.

 כים המעודכנים, יכול וייפסלו.  הצעות שיוגשו כאשר הינן נושאות את מסמכי המכרז הקודמים לפרסום המסמ

 הודעה בדבר השינויים כאמור במסמך זה תפורסם בעיתונות בימים הקרובים.
 להלן מספר הבהרות:

 
המזמינה מודיעה בזו כי כמות השעות הצפויה אינה ידועה. מבלי להתחייב למינימום ו/או מקסימום שעות  .1

חודשים שקדמו להליך זה  20 -ייעוץ, וועדת המכרזים מודיעה למציעים כי כמות השעות הממוצעת לחודש ב
 שעות לחודש.  87 -עמדה על כ

צגת מודפסת ו/או חוברת חברה ובלבד, שמסמכים אלו מסמכים נוספים כגון מ 0ניתן להגיש במסגרת טופס  .2
 אשר יהיה מלא וחתום, ולא במקומו.  0יהיו בנוסף לטופס מס' 

המזמינה פרסמה, בנוסף למענה לשאלות ההבהרה אשר בטבלה, נספח עדכון להזמנה להציע הצעות על נספחיה  .0
לות ההבהרה ואלו הן שיחייבו את "(,  אלו עודכנו בהתאם לתשובות לשאנספח א' לתלש"הוהסכם )ולהלן: "

 המציעים ואת המזמינה. 

לתשל"ה אשר להלן( המעודכנת לפיה  6תשומת לב מיוחדת למציעים בעניין הצעת המחיר )כאמור בתיקון מס'  .0
ונוסף סעיף עבור יועץ )שאינו היועץ הבכיר(  ₪ 207 -המחיר המקסימאלי לשעת עבודה של יועץ בכיר הועלה ל

 . ₪ 277מאלי עבור שעת עבודתו הינו אשר המחיר המקסי

 תשומת לב המציעים כי לאור שינויים שנערכו גם בתנאי הסף, לוח הזמנים השתנה בדרך הבאה:  .1

 . //:52בשעה  22.52.2/51 מועד אחרון להגשת הצעות הינו עד ליום .1.1

ריכים על המציעים, לרבות ראש הצוות והצוות המוצע, להיות זמינים לראיונות התרשמות בין התא .1.2
 .28.12.2710ועד ליום  22.12.2710

 להלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע למכרז שבנדון וכן התייחסותנו:
 

תשובת ועדת  שאלה  הסעיף מס"ד
 המכרזים

 
ראה  -התקבל חלקית  האם ניתן לקבל את כמות השעות הנדרש חודשי/שני או אחוז משרה  5

 1הבהרה 
לכדי הסך של  ₪בקשה כי הדרישה למחזור כספי של הספק תפחת ממליון  0.1 2

177,777 ₪  
אין כל שינוי  -נדחה

 בתנאי הסף.
חודשים לאור סתירה מהאמור  06חודשים או  20מהו משך ההתקשרות   1

 במסמכי ההזמנה אל מול מסמכי ההסכם
 2ראה סעיף  -התקבל

 לנספח א' לתלש"ה
 לא. -נדחה ו/או המחאה במקום הוצאת ערבותהאם ניתן להפקיד שיק   4
 1ראה סעיף  -התקבל מה מספר היועצים הכולל אותו אתם מבקשים כי נגיש כמועמדים? 0.2 1

לנספח א' תלש"ה 
ומסמכי ההזמנה 
להציע הצעות על 

 נספחיה. 
 1ראה סעיף  -התקבל האם מנהל אבטחת המידע הינו בנוסף למנהל אבטחת המידע הבכיר 0.2 6

 ספח א' לתלש"ה לנ
 0ראה סעיף  -התקבל האם המחיר אשר יוגש הינו זהה בין יועץ לבין יועץ בכיר  7

 8להבהרות וסעיף 
 לנספח א' לתלש"ה.

 CISA (Certified. האם הכוונה היא להסמכת CICAמצוינת הסמכת  0.2.2.1 8

Information Security Auditor)? 

  1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה
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 ISO)לשעבר   ISO 27001של המפקח על הביטוח נגזרת מתקן 210הוראת  0.2.2 9

 ISO-(, כך שמנקודת מבט מקצועית, יועץ שהנו בעל הסמכה כ17799

27001 Lead Auditor  הנו בעל הסמכה המקבילה ליועץ בעל הסמכתCISA .
 ISO ?להסמכת  CISAלפיכך, האם ניתן להמיר את תנאי הסף להסמכת 

27001 Lead Auditor 

  1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

 CISSP? )לדוגמא, הסמכת  ISACAהאם מחייב כי ההסמכות יהיו מטעם  0.2.2 /5
 (.ISC2ידי -ניתנת על

 1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

האם אפשר לקבל תחזית להיקפי שעות הייעוץ הצפויות? האם ישנה  2.0 55
 כלשהוא?התחייבות למינימום 

ראה  -התקבל חלקית
 1הבהרה מס' 

 מהו סכום פיצוי מוסכם מינימאלי?  0.0 52
 

ללא שינוי, כמוגדר 
 במסמכי ההזמנה

 ע יש צורך גם בחילוט הערבות? ואם מוגדר סכום פיצוי מינמאלי, מד 0.0 51
 

ללא שינוי,  ראה 
 מסמכי ההזמנה

לגשת למכרז, טרם הצטרפותי, הגוף הצטרפתי כשותף לגוף ממנו אני מעוניין  0.1 54
לא עסק בייעוץ אבטחת מידע, אך לי יש את הניסיון במכרז. האם זה בעייתי 

 שנים לפחות ? 0לאור דרישה כי הגוף צריך להיות בעל וותק של 
 

למעט אם נאמר  -נדחה
אחרת, בעניין זה אין 
 כל שינוי בתנאי הסף.

 1ראה סעיף  -התקבל ? CISAהאם הכוונה היא ל  0.2.2.2 56
 לנספח א' לתלש"ה

טופס  57
 0מס' 

תצהיר בדבר ניסיון המציע, קיים הבדל בין הנדרש בהצהרה לבין הנדרש 
 , איזה מהם גובר ? 0.2בסעיף 

 0ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

 CISAשם ההסמכה הוא  0.2.2.1 58
 

 1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

59 0.2.2.0    CISSP מטעם ארגון  ISC𝑥2 

 ISACAולא -
 

 1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

2/  ISACA - של   CRISC  יש הסמכה נוספת מהמשפחה שאינה מופיעה במכרז 

 

 1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתלש"ה

 לא ניתן -נדחה WORDאנו מבקשים לקבל את מסמכי המכרז בפורמט   25
: לא ידוע לנו על קיום רישיון לחברה לעסוק באבטחת מידע. 1מספר הצהרה  2טופס  22

 מבקשים הבהרה לנושא זה.
 0ראה סעיף  -התקבל

 לנספח א' לתלש"ה
 0ראה סעיף  -התקבל לא ברורה הדרישה להצהרה המתייחסת ל"תיקונים בהיקף כספי" -2.0סעיף  0טופס  21

 לנספח א' לתשל"ה
האם ניתן לספק לענבל אישור מחזור על טופס  -הכנסותהצהרה על מחזור  1טופס  24

 של משרד רו"ח בלבד
 לא.  -נדחה

 6ראה סעיף  -התקבל למה הכוונה ב"חתימת וחותמת של החבר במציע"  -הצעת המחיר 8טופס  21
 לנספח א' לתשל"ה

 לא. -נדחה WORDהאם ניתן לקבל את טפסי ההצעה בפורמט   26
ככל שהכוונה הינה  מועמדים לתפקיד?האם ניתן להגיש מספר   27

 -ליועץ הבכיר: נדחה
 לא. 

צוות מקצועי: אבקש להבהיר האם לצורך המכרז נדרש הן מנהל אבטחת  0.2 28
מדובר בשתי משרות  -מידע והן מנהל אבטחת מידע שהינו יועץ בכיר? דהיינו

 או במשרה יחידה

 1ראה סעיף  -התקבל
 לנספח א' לתשל"ה

האם לתפקיד מנהל אבטחת מידע שהינו יועץ בכיר נוכל להגיש מועמד בעל  0.2 29
הסמכה אחת רלוונטית מתוך רשימת ההסמכות הנדרשות ולהתייחס לכך 

של  210שהיועץ הינו בעל נסיון רב בתחום ניהול אבטחת מידע וברגולציה 
 המפקח על הביטוח?  

 לא -נדחה

ועץ בכיר נוכל להגיש מועמד בעל האם לתפקיד מנהל אבטחת מידע שהינו י 1 /1
הסמכה אחת רלוונטית מתוך רשימת ההסמכות הנדרשות כאשר היועץ 

 בתהליך הסמכה נוספת  רלוונטית?

 לא -נדחה

? אנחנו לקראת סוף השנה  2710האם אפשרי שהשנה הקודמת תהיה  0.0 51
 , זה גבולי.2712מדים בקריטריון זה, לגבי ווע
 

 1ראה סעיף  -התקבל
 לתשתל"ה

 
 

למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו0או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו0או על ההסכם על נספחיהם. 
ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו0או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
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 )תשל"ה(28.55.2/51נספח א' לתשובות שאלות ההבהרה מיום_

 
תוספת לאמור ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה ו/או הסרה של סעיפים מהסעיפים  -כלל האמור להלן, לרבות

האמורים במסמכי המכרז כאמור בנספח זה )ולהלן: "כתב התיקון"( הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המחייב 
 את כלל המציעים בשינויים המחויבים. 

 
הכביד ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, הרי שהשינויים אשר בכתב ככל שיש בכתב התיקון בכדי ל

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.  -התיקון וכלל האמור בו, יהיו עדיפים על סעיפי המקור
 
 
 

 הזמנה להציע הצעות:  .5
 

 לתנאי הסף ימחק, ובמקומו יופיע הנוסח הבא: 0.2.1האמור בסעיף   .1.1
 

 .   מנהל אבטחת מידע שהינו היועץ הבכיר:0.2.1        

 .שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע 1בעל ניסיון של  .0.2.1.1

 עובדים לפחות. 177שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ לחברות בעלות  0בעל ניסיון של  .0.2.1.2

 הביטוח.של המפקח על  010או  210בעל ניסיון במתן שירותי ייעוץ על פי הוראה  .0.2.1.0

 בעל ניסיון בביצוע ביקורות תהליכיות בתחום אבטחת המידע. .0.2.1.0

 מתוך ההסמכות הבאות:  2בעל לפחות  .0.2.1.1

0.2.1.1.1. CISA  מטעםISACA  ו/אוISC2 

0.2.1.1.2. CISM  מטעםISACA  ו/אוISC2 

0.2.1.1.0. CISSP  מטעםISACA  ו/אוISC2 

0.2.1.1.0. CRISC  מטעםISACA  ו/אוISC2 

0.2.1.1.1. CPA .מוסמך 

 הסמכה מוכרמטעם גורם  ISO27001 לתקן Lead Auditor תעודת .0.2.1.1.6

 

 בנוסח הבא: 0.2.2. יופיע סעיף 0.2.1לאחר סעיף  .1.2

חודשים לפחות לכל אחד, אשר ביצעו את כלל השירותים המבוקשים  6"יועץ ו/או צוות יועצים, בעל ניסיון של 

כאשר כלל הצוות ביצע, גם אם כל אחד  -. במצטבר לעניין סעיף זה2.1במצטבר( לפי סעיף  -)כאשר מדובר בצוות

 לעיל לעניין השירותים המבוקשים". 2.1י הצוות ביצע סעיף אחר, את האמור בסעיף מאנש

 תתווסף לסוף המשפט התוספת הבאה:  0.1בסעיף  .1.0

 ". 2710"ו/או לחילופין לשנת 

 

 , ניקוד איכות, באמת המידה של ניסיון וותק מקצועי יחולו השינויים הבאים:6.2.1באמור בסעיף  .1.0

 

נקודות ושווי הסעיף  1מקצועי של היועץ הבכיר )מנהל אבטחת המידע( , ירדו מסעיף ניסיון וותק  .1.0.1
 (.17נקודות )במקום  1יעמוד על  

 

 מיד אחריו יופיע הסעיף הבא:  .1.0.2
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 נקודות". 1 –אנשי צוות(  0 -"ניסיון מקצועי של הצוות המוצע )לא יותר מ

 ימחק, ובמקומו יופיע הנוסח הבא: 6.2.2.0האמור בסעיף  .1.1

 

 נקודות וכל שאר ההצעות תקבלנה ציון יחסי.  177. הצעת המחיר הזולה ביותר  תזכה לציון משוקלל של 6.2.2.0

 יאמר את הדברים הבאים: 6.2.2.0. סעיף 6.2.2.1יעבור לסעיף  6.2.2.0האמור בסעיף  .1.6
 

 המחיר יחושב באופן הבא: 6.2.2.0

Y1  (₪ 207= עלות יועץ בכיר )עלות מקסימלית 

2Y (₪ 277ות יועץ שאינו היועץ הבכיר)עלות מקסימלית = על 

Y1 +  Y2Zi= 

 הסכם  .2
 

 להסכם ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא: 11.1האמור בסעיף 
 

 תקופת ההתקשרות .11.1
 

  חודשים( מיום חתימת החוזה שלושים ושישה ) לוש שנים החוזה הינו לתקופה בת ש
 "תקופת ההתקשרות"(. ולהלן:)
 

 להארכת תקופת ההתקשרותאופציה  .11.2
 
חודשים  12ענבל רשאית, אך לא חייבת, להאריך את ההתקשרות לתקופה של עד "

נוספים, באופן חלקי או מלא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת ע"י מתן 
ימים לפני תום תקופת  11הודעה לספק בכתב על רצונה להאריך את ההתקשרות, 

ת ההתקשרות המוארכת"(. בתקופת ההתקשרות החוזה כאמור )להלן: "תקופ
 ."המוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים

 
 2טופס מספר  .1

 
 ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא: 2לטופס  1האמור בסעיף 

 
המציע הינו חברה / שותפות בעלת תעודת התאגדות, תעודת עוסק מורשה "

 ."עפ"י דין, בתוקף נכון ליום זה וכל תעודה ו/או אישור הנדרש
 

 4טופס מספר  .4
 

 ימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא: 0טופס מס' ל 2.1בסעיף האמור  .0.1
 

שנים לפחות במתן שירותי ליווי וייעוץ לאבטחת מידע  0"גוף בעל וותק של 
 לעיל". 2.1בסדר הגודל כאמור בהזמנה זו ובהתאם לאמור בסעיף 

 
 

 שבתחילת הסעיף יתווספו המילים:  שתנה כךי 0טופס מס' ל2.2 פיםבסעיהאמור  .0.2

 
לעיל, שהינו  2.2"מנהל אבטחת המידע מטעם הגוף המציע כאמור בסעיף 

 היועץ הבכיר המוצע הינו"
 
 

 שבתחילת הסעיף יתווספו המילים:  שתנה כךי 0טופס מס' ל 2.0 פיםבסעיהאמור  .0.0
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 2.2המציע כאמור בסעיף "הגוף המוצע ו/או מנהל אבטחת המידע מטעם הגוף 
 לעיל, שהינו היועץ הבכיר המוצע הינו"

 
 יימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא: 0לטופס מס'  2.0האמור בסעיף  .0.0

 
( המציע נתן שירותי ליווי וייעוץ 2717-2710"אני מצהיר כי בשנים האחרונות )

בתחום אבטחת המידע עבור חברת __________________ )ניתן לציין יותר 
 ". ₪רה אחת( בהיקף כספי בגובה של ____________ מחב
 

 יאמרו הדברים הבאים: 2.1ובסעיף  2.6ימוספר כסעיף  2.1סעיף   .0.1
 

"איש הצוות המוצע ו/או כל חבר בצוות המוצע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון 

 חודשים לפחות במתן השירותים המבוקשים". 6של 

 

 1טופס מספר  .1
 

 המילים בדרך הבאה:יתווספו  1בטופס מס' 
 

 .")מחק את המיותר( 2710/ "יתווסף:  "2712"בהצהרה, לאחר האמרה:  .1.1

 באישור על מחזור הכנסות:  .1.2

  ".)מחק את המיותר( 2710"/ יתווסף:  "2712"לאחר האמרה  .1.2.1

 70.12.2710עד ליום  71.71.2710"/לתקופה שבין יתווסף:  "01.12.2712"עד ליום לאחר האמרה:  .1.2.2
 ".ר()מחק את המיות

 

 9טופס מספר  .6
 

 227מהמחיר המקסימלי העומד על המהווה הנחה  עבור שעת עבודה ) "מחיר במקום המילים : .6.1
  ."לשעת עבודה( ₪

מהמחיר המהווה הנחה ) בגין היועץ הבכיר עבור שעת עבודה "מחיריבואו המילים: 

 . "לשעת עבודה( ₪ 270המקסימלי העומד על 

המהווה הנחה  ) בגין יועץ שאינו היועץ הבכיר עבור שעת עבודה "מחיר

 . "לשעת עבודה( ₪ //2מהמחיר המקסימלי העומד על 

 "חתימה וחותמת החבר במציע" במקום המילים:   .6.2
 

 "חתימת מורשה החתימה במציע" יבואו המילים:
 

 בברכה,                                                                                            
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  
 


