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י"טחשון,תשע"ט 
28אוקטובר,2018
מתן הבהרות למכרז לפיתוח ותחזוקת עמדות דיגיטליות 161-18
 .1כללי
בתאריך4.10.2018פורסםמכרז"לפיתוחותחזוקתעמדותדיגיטליות "ונתנההאפשרותלספקיםלפנותבשאלותולקבל
תשובותמנציגיהמרכזהרפואיאסףהרופא.

 .2שאלות/תשובות
הסעיף
מס'
במכרז
סיד' 
4.4

.1
סיד' 

פירוט השאלה /הבקשה להבהרה
נסיוןבהתקנתעמדותדיגיטליות 
האםאיןיתרוןשניתןבהתקנתמערכותדומות?מערכותניווט
בתוךמבנים?מערכותניווטעלגביקיוסק?מערכתניווטכאלה
בישראל?בבתיחולים? 

תשובות/הבהרות
ניסיון-ספקשעבראתתנאיהסףהאמור
בסעיף4.4,יקבלניקודבסעיףאמותמידה
()14בעבורשביעותרצוןמעבודותקודמות
(14.1.2.1)וסעיף14.1.2.2 

נדמהכיהאתגרבמכרזהינוהתוכנהיותרמאשרהחומרה,ולא
ראינוכלדרישהלנסיוןבמובןזהאויתרוןלחברהשישלהנסיון
בפרויקטיםדומים
ראוסעיף14.1.2.2אמותמידה 

.2

14.1


איןשקלוללחדשנותשלהממשקעצמווהתוכנה?

.3

15.13


להגדילאולהקטיןאתסכוםההזמנההכוללתב30%במסגרת
אותםתנאיהתקשרות–מבקשיםלהבהירשלאמדוברבאותה
התכולהתמורתסכוםהזמנהנמוךב30%

.4

נספחג' 


האםהאפיוןמחייבאומומלץ?

.5

 2.1


המערכתמבוססתאנדרואיד–האםישאפשרותשהמערכתתהיה
מבוססתעלחלונות?מנסיוננוזוהימערכתהפעלההרבהיותר
יציבה,מאובטחתומומלצתלסוגכזהשלעמדות.בכלהעמדות
שלנוזוהיהמערכתשקיימתובחנואתשתיהאופציותבעבר.לא
ברורההדרישההספציפיתלאנדרואיד

.6

 2.1


האפליקציהלמוביילצריכהלהיותזהה
אפשרותלהורדתאפליקציהלטלפוניםדרךחנות–נאלהבהיר
לאפליקציהעלהעמדה,אךמותאמת
דרישהזו.האםהמכרזמבקשלפתחאפליקציהלניידבנוסף
לאפליקציהשלהעמדות?עלאיזואפליקציהלניידאםכןמדובר?  למובייל,ההבדלהיחידשבמובייליצטרכו
לבחוראתנקודתהמוצא,להבדילמהעמדה
בההנקודהידועהמראש 

.7

2.2


ניהולתוכן–האםישנהאפשרותלהעמידלרשותהלקוחמערכת
ניהולתוכןעצמאיתשבהינהלאתכלהתוכןשלו?הגיוניכי
השליטהבתוכןוהאחריותלגביותהיהשלבעלהתוכן–הלקוח

.8

2.3


התממשקותלאתראינטראנט–האםישאפשרותלהציגמידע
בדףנחוץבדףיעודיבמסגרתהממשקבמקוםלהעבירלאתר?

נכון 

מדוברבדרישותמינימוםמחייבות 

1

ניתן 

זוהבקשהבמכרז.בשלבההקמהמדובר
בעבודהמשותפת 
באתראינטרנטישנותוכןרב,לאננהלאת
התוכןבמקביל,לכןישלהציגאתהדףשל
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האתר 
ישלהציגמספרמסלולים,כאראחדמהם
לחייבלהיותמונגש.אםקייםמסלולאחד
שהואמונגש,אזלהציגרקאחד

.9

2.12


האםמקובללהציגללקוחאתדרךההגעההקצרהביותר?
(שתחושבאוטומטית).

.10

חומרה

ואופי
המסך

האםניתןלקבועסוגתצוגהורזולוציהאחידלכלהעמדות–
כלומרלמשלתצוגהרוחבית landscape

.11

 

האםגדליהמסכיםהםסופייםאויהיוניתניםלקביעהבשיתוף
עםהזוכה?

.12

5.3


מודולסלולרי-למההכוונה?

מדוברבמודםסלולריהמאפשרתקשורתאל
חוטיתלעמדות

.13

5.5


מדועישצורךלאתחלאתהעמדותפעםביום?

לפיהניסיוןוההמלצותהדברמשפראת
הפעלתהעמדותומונעתקלות

.14

5.8


תרגומים–האםתפקידושלהספקלתרגםאתשמותהיחידות,
המבניםונקודותהענייןשלביהחולים?מניסיוננוהתוכןשל
הלקוחרצוישיהיהבאחריותו,ושליטהבתרגוםובתוכן
המתפרסםהיאחשובהביותרוכדאישתהיהבאחריותהלקוח.

מדוברבתפקידושלהספקובשיתוףפעולה
עםהמזמין

.15

5.10


אילוהקלטותנדרשותלטובתהפרויקט?למההכוונהבהקלטות?
ואםהכוונהלהכוונהקולית–הקראהשלסיפורהדרך–האם
אפשרלפרטמדוענדרשהפיצ'רולמימיועד? 
מהבנתנו–עיווריםשיעמדומולהמסך(100%לקות)לאיוכלו
לעשותבושימושגםככהלפיהאפיוןהנוכחי.

מדוברבהכוונהקוליתוהקראהשלסיפורי
דרך

.16

האםישדרישהמןהספקלעצבמפהויזואליתאושמאתועבר
נספחג

סעיף 2.12 מפהמעוצבתאלהספק 

בסעיף3.1.2בנספחגמוגדרהמסךהמבוקש

ברזולוציה1080*1920? 
(תמיכהבגדליםשונים/סוגיתצוגהשוניםמייקרתאתהמערכת)
ניתןלהציעחלופות,אךמסכי PORTRET
ובהסכמהעםהמזמין 

המזמיןיעבירמפהקיימתבפורמט,flash
יהיהצורךלבצעעדכוניםוהתאמות 

האםסיפורהדרךצריךלכלולניווטביןקומות?כלומרהוראות
לעלות/לרדתבמעלית/מדרגות?הוראותלהיכנס/לצאתבין
מבנים? 
האםהמערכתצריכהלתמוךבמסלוליםרגיליםומסלולים
מונגשים?(עםכסאותגלגלים/עגלות) 
במידהוישצורךלסעיפיםהנל-האםיועברומפותPDFשל
המבניםהשוניםוהקומותבכלמבנה? 

ראהתשובהבסעיף.17קיימותמפות PDF
שלכלהקומותבכלהבניינים 

.20



האםהמערכתצריכהלעמודבתקןהנגשהAA(ניגודיות/קורא
מסךוכו')? 

המערכתתעמודבכלהדרישותהמפורטות
במסמכיהמכרז,ראיסעיף 3.1.4

.21



.22



אבקשלדעתהאםישצורךבמקלדתבעמדה?ואםכןהאם
מקלדתרגילהאומקלדתאנטיונדליזםעם/בליעכבר? 
לאיזהצורךאמורההעמדהלשמש?ניהולתורים/קבלתמידע/
וכו'

ישצורךבמקלדתוירטואליתעלהמסך 

.23



האםישצורךבקוראמגנטיבעמדהואםכןהאםקורהרגיל-
שפתיים/קורא/P&PהאםצריךשיהיהקוראעםEMV?האםיש

.17

 2.14


.18

 2.14


.19

 2.14


לאנדרשבמכרז,אםיוצעלאנשלולזאת 
ראהתשובהבסעיף 9

העמדהתשמשלהנגשתמידעוהכוונה .
ראהסעיף1.2במכרז
איןצורך
2
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גםצורךלתשלוםבעמדה? 
.24



האםלספקתהיהשליטהמרחוקלטיפולבתקלותבעמדות? 

.25



האםניתןלקבליותרפרטיםלגביהאפליקציההמבוקשתשתפעל
בעמדות? 

מפורטבנספחג

.26

סעיף

5.6.3

תיקוןנזק/שבר.במידהוהשברנובעמוונדליזםבשטחביה"ח

מקובל

.27



.28



.29



כן

חייבלהיותרשוםשהתיקוןיבוצעבתשלום 
האםניתןלספקמסכימגעמקצועייםבגודל"?40(במסמכי
המכרזמופיעדרישהלעמדותבעלותמסכיםבגודל)"43

לא

לאלכליצרניהפאנליםהמקצועייםקיימיםמסכימגעבגודל
ספציפיזה-ניתןלהוזילעלויותבמידהוישנהמעטגמישותבגודל
המסך
האםכללהעמדותנמצאותתחתקירוימסוים(בתוךמבנהאו
תחתסוכךכלשהו)ואינןחשופותלמיםאושמשישירהאושיש
צורךבמספרעמדותבתקןחוץמלאIP65ומעלה?

בתוךהרשימהישנן2עמדותמחוץלמבנים.
הןצריכותלהיותבתקןחוץמלא.

לענייןזהחשיבותמכרעתמבחינתתמחורהעמדות
במסמכיהמכרזלאמופיעהדרישהלבהירותמסוימתשלהמסכים
-האםקיימותדרישותסףכאלו?

ראוסעיף3.1.4

בהירותמסכיםהינהקריטיתבמידהשלתנאיתאורהשוניםבין
מיקומיהעמדות-לנראותטובהומקסימלית 
.30

נספחג'

סעיף 2.1

האםניתןלהשתמשבמערכתהפעלהווינדוסעלגביהקיוסקים? 

.31

נספחג'

סעיף 2.2

האםישנהדרישהלענןמסוים? 

.32

בהנחהשהאתרביתהחוליםהינואתררגילבעלעמודיםסטטיים
נספחג'

סעיף 2.3 המתאימיםלחיפושיםהנדרשים(למשל"מחלקהנוירולוגית")אנו
מביניםמסעיףזה,שבעמדתהמידעיהיהחיפושנוחלמשתמש
שתוצאתהחיפושתהיהפתיחתאותודףסטטימתאיםמהאתר
(למשלעםפרטיהמחלקה,טלפוניםוכו').ישלהביןהאםהאתר
בכללמותאםלעמדתקיוסק? 

.33

האםישממשקשבומנהליםמההםהחיפושיםהנפוצים?או
נספחג'

סעיף 2.4 שהמערכתצריכהללמודמהמשתמשיםחיפושיםנפוצים?
( )?MACHINE LEARNING

.34

נספחג'

האםהכוונהניווטשמודדהתקדמותלקוחכמוWAZEבREAL -

2.14
סעיף
TIMEאוהכוונהסטאטיתשלקבלת"הוראות"? 

כן
נושאהענןיתאםעםמנהלאבטחתהמידע
שלהמזמין
כרגעמתבצעשדרוגהאתרלאתררספונסיבי

לא

הכוונהסטטית.אםתוצגאופציהשל
הכוונהדינאמיתנכבדזאת

ובמידהוישנהאפליקציהבניידעםקבלתההוראות,האםשםהן
סטטיותאודינמיותבREAL TIME? 
3

מרכז רפואי אסף הרופא
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.35

נספחג'

סעיף 2.15

.36

כיצדיתבצעהסקר?האםבתוךהאפליקציהעלהעמדה?אובאתר
נספחג'

סעיף 2.18 נפרד?לינקלטלפון?ישנהפהחשיבותלזמןהשהייהמולהעמדה
ולכןסקריכוללעכבאתהעמדה.בכלאופןנדרשתהגדרהמדויקת
יותר 

כנראהמדוברבסעיף.2.19מודוללסקרים
יכוללהיותחלקמהאפליקציהאו
אפליקציהנפרדת.חשובשלמזמיןתהיה
גישהלבנייתהסקריםולתוצאותהסקרים

.37

ומהאםבאתריםהחיצונייםישנםלינקיםנוספיםלאתרים
נספחג'

סעיף 2.19 אחרים?למשלמאגדעובריםלאתרשלמשרדהתחבורה?(שאלה
רלוונטיתגםלסעיףהבא).והאםהאתריםהחיצוניים
רספונסיביים(כלומרמתאימיםלתצוגתקיוסק?) 

כנראהמדוברבסעיף 2.20

האםאפשרלחדדאתהבקשהאלומשתמשים? 

השאלהלאברורה.הסעיףמתייחסלרישוי
ל3שניםלעמדותולאפליקציה

ייפתחדףשלהאתר,האתריםהחיצוניים
יפתחוכפישהםבנויים

.38



כלנושאיהגרפיקהלאורךהפרויקט:מימגדיר,נותןדוגמה
מאפיין?עלויותהגרפיקהיכולותלהיותבסטייתתקןאדירה
מאפיוןלאפיוןודרישהלדרישה .

.39



דוגמאות:כיצדניתןלקבלדוגמאותלINPUTשנקבלמהלקוח:
,PDFסריקות,גרמושקהאוכלINPUTאחר? 

הספקהזוכהיקבלאתכלהמידעוהקבצים
הנדרשים.

.40



היותוהאפיוןמאודבוסרי,האםישנומנהלפרויקטטכנימטעם
הלקוחלליוויהפרויקטוהגדרתצרכיםלאורךכלהפרויקט? 

כן

.41



האםכלהעמדותיוצבובתנאי INDOOR

.42



נדרשמידענוסףעלשלטיהלוקבונד-גודל,עלגבימהיוצבו? 

השילוטיוצבבמקומותקיימיםומתאימים
וגודלהשילוטיהיהעדמטראורךועדמטר
רוחב

.43



סעיף-14.1.2בסעיףזהנקבעכיניתןציוןלשביעותרצון
מעבודותקודמות-עד10%מהמחירהמשוקלל.האםישהבדל
בניקודשיקבלמציעבענייןשביעותרצוןמעבודותקודמות
עבוראסףהרופאלביןניקודהניתןלמציעשמפרטעבודות
קודמותעבורגורמיםאחרים? 

לא

.44



סעיף.14.1.2.2בסעיףזהנקבעותאמותמידהלבחירתספק
בנושאהנדסתאנושוחדשנותהמכשיר–לאורהעובדהכי
תוכנתההכוונההינהפיתוחעבורהמרכזהרפואיואינהמוצר
מדף .

בכדילקבועאתהפרמטריםהמבוקשים
הספקיםמתבקשיםלהעביראלנואתכל
המידעהנדרשכפישביקשנובסעיפים6.5ו-
6.6בפתיחלמסמכיהמכרז.כמוכןאנו
נבקשמידערלוונטילפרמטריםמכל
המוסדותשהספקיםהתקינולהםאת
העמדותולכןחשובלמלאאתהתשקיף .

נבקשלקבלאתהפרמטריםעלבסיסםיבחנוהנושאים
המצויניםבסעיף :
.1
.2
.3
.4
.45
.46

ידידותיות העמדה למשתמש 
קלות הפקת דוחות 
שימוש בתוכנות 
טכנולוגיות מתקדמות 

בשורההראשונה-לאחרהמילה"באחריות",תתווספנההמילים:
ביטוח

סעיף 15.1 "עלפידין" .
ביטוח


בשורההראשונה-לאחרהמילה"באחריות",תתווספנה

הגדרתהגרפיקהיעשהבשיתוףפעולהעם
הספקוהמזמיןבנוגעלעיצובהגרפישל
המפהראהסעיף16.

ראהסעיף28

לאחרקבלתכלהמידעהצוותהמקצועישל
המזמיןיבדוקאתהפרמטריםוינקדאת
הנושאים. 

מקובל
מקובל
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סעיף 15.2 המילים:"עלפידין" .
בשורהשניה-תמחקהמילה"לפצות",ובמקומהתתווסף
המילה:"לשפות" .
.47

בשורההראשונה-לאחרהמילה"באחריות",תתווספנההמילים:
ביטוח

סעיף 15.3 "עלפידין" .
בשורהשניה-תמחקהמילה"לפצות",ובמקומהתתווסף
המילה:"לשפות" .
בשורההשלישית-תתווספנההמילים:"ובלבדוניתנהלקבלן
הודעהמראשובכתב,באמצעותדואררשום,עלכלטענהו/או
דרישהו/אותביעהוניתנהלוההזדמנותלהתגונן" .

הערהראשונהמקובלת 

הערהשניה–מבחינהמילוליתאיןהבדל.
אםהכוונההיאלהבחנהביןפיצוימוסכם
וביןהשבהבגיןכלהנזקיםשנגרמולמרכז
הרפואיבגיןהתביעה,הרישהכוונההיא
לאופציההשנייה .
הערהשלישית-מקובל.

.48

בשורההראשונה-לאחרהמילה"באחריות",תתווספנההמילים:
ביטוח

סעיף 15.4 "עלפידין" .

הערהראשונהמקובלת 


בשורהשניה-תמחקהמילה"לפצות",ובמקומהתתווסףהמילה:
"לשפות" .
הערהשניה–מבחינהמילוליתאיןהבדל.
אםהכוונההיאלהבחנהביןפיצוימוסכם
בשורההשלישית-תתווספנההמילים:"ובלבדוניתנהלקבלן
וביןהשבהבגיןכלהנזקיםשנגרמולמרכז
הודעהמראשובכתב,באמצעותדואררשום,עלכלטענהו/או
הרפואיבגיןהתביעה,הרישהכוונההיא
דרישהו/אותביעהוניתנהלוההזדמנותלהתגונן 
לאופציההשנייה .
הערהשלישית-מקובל
.49

ביטוח

סעיף 15.5

ימחק .

.50

ביטוח

סעיף 16

בפסקתהמבוא–בשורההראשונה-תמחקהמילה"ולטובת",
ובמקומהתתווספנההמילים:"וכןיורחבולשפותאת" .

.51

חבותמעבידים-תתסעיףא-לאחרהמילה"החוקית",
ביטוח

סעיף 16.1 תתווספנההמילים:"עלפיפקודתהנזיקין[נוסחחדש]וחוק
האחריותלמוצריםפגומיםהתש"ם– "1980

הבקשותנדחות,אולםיובהרכיהתיקון
יתקבלבאישורהביטוחהחתוםכשיוצג.
יובהרכימחיקתהמילה:"שנה"תתקבל
באישורהביטוחהחתוםככלותקופת
הביטוחשתצויןבאישורשונהמ"שנה".

.52

ביטוחאחריותכלפיצדשלישי-תתסעיףב-תמחקהמילה
ביטוח

סעיף 16.2 "(שנה)" .

הבקשהנדחיתאולםיובהרכימחיקת
המילה:"שנה"תתקבלבאישורהביטוח
החתוםככלותקופתהביטוחשתצוין
באישורשונהמ"שנה".

.53

ביטוחאחריותמקצועיתוחבותהמוצר–פסקתהמבוא–
ביטוח

סעיף 16.3 תתווספנההמילים:"אוכיסויביטוחינפרדלביטוחאחריות
מקצועיתולביטוחחבותהמוצר" .

הבקשהנדחיתביחסלנוסחסעפיהביטוח
אולםמובהרכיטפסיפוליסותנפרדים
המקניםכיסוימקביליהיהכפופיםלבחינה
ואישורהשל"ענבל". 

תתסעיףב-תמחקהמילה"(שנה)" .

סעיףא'-בשורההראשונה–לאחרהמילה"אחריותו",

לאמקובל
הבקשהנדחית.
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תתווספנההמילים:"עלפידין" .
סעיףב'-לאחרהמילים"חבותהספק"–תתווספנההמילים:
"ואחריותובגין" .

סעיףא'–הבקשהנדחיתביחסלנוסח
סעיפיהביטוחאולםתתקבלבאישור
הביטוחהחתוםלכשיוצג. 

סעיףב'()1–תמחקהמילה"הזנחה" .



סעיףב'()2–תמחקהמילה"מפגם" .

סעיףב'-כלהבקשותנדחות.

סעיףב'()3–ימחק .
.54

כללי–בשורההחמשעשרה–ימחקוהמילים"העתקיפוליסות
ביטוח

סעיף 16.5 הביטוח,מאושרותעלידיהמבטח" .

כלהבקשותנדחות.

בשורההשמונהעשרה-ימחקוהמילים"שנהבשנה",ובמקומן
תתווספנההמילים"תקופתביטוח" .
בשורההעשרים-ימחקוהמילים"העתקיפוליסותהביטוח
המחודשות,מאושרותוחתומותעלידיהמבטח" .
.55

נספח

ביטוח 

בפסקתהמבוא–בשורההראשונה-תמחקהמילה"ולטובת",
ובמקומהתתווספנההמילים:"וכןיורחבולשפותאת" .

הבקשהלהבנתנורלוונטיתלסעיפיהביטוח
ולאלנספחהביטוח.הבקשהנדחית.

.56

נספח

ביטוח 

חבותמעבידים-סעיף1-לאחרהמילה"החוקית",תתווספנה
המילים:"עלפיפקודתהנזיקין[נוסחחדש]וחוקהאחריות
למוצריםפגומיםהתש"ם– "1980

הבקשותנדחותביחסלנוסחנספחהביטוח,
אולםיובהרכיהתיקוןיתקבלבאישור
הביטוחהחתוםכשיוצג.יובהרכימחיקת
המילה:"שנה"תתקבלבאישורהביטוח
החתוםככלותקופתהביטוחשתצוין
באישורשונהמ"שנה".

.57

נספח

ביטוח 

ביטוחאחריותכלפיצדשלישי-סעיף2-תמחקהמילה
"(שנה)" .

הבקשהנדחיתביחסלנוסחנספחהביטוח,
אולםיובהרכימחיקתהמילה:"שנה"
תתקבלבאישורהביטוחהחתוםככל
ותקופתהביטוחשתצויןבאישורשונה
מ"שנה".

.58

נספח

ביטוח 

ביטוחאחריותמקצועיתוחבותהמוצר–פסקתהמבוא–
תתווספנההמילים:"אוכיסויביטוחינפרדלביטוחאחריות
מקצועיתולביטוחחבותהמוצר" .

הבקשהנדחיתביחסלנוסחנספחהביטוח
אולםמובהרכיטפסיפוליסותנפרדים
המקניםכיסוימקביליהיהכפופיםלבחינה
ואישורהשל"ענבל". 

סעיף2-תמחקהמילה"(שנה)" .

סעיף1-בשורההראשונה–לאחרהמילה"אחריותו",
תתווספנההמילים:"עלפידין" .
סעיף2-לאחרהמילים"חבותהספק"–תתווספנההמילים:
"ואחריותובגין" .
סעיף2()1–תמחקהמילה"הזנחה" .

סעיף1–הבקשהנדחיתביחסלנוסחנספח
הביטוחאולםתתקבלבאישורהביטוח
החתוםלכשיוצג. 
סעיף2כלהבקשותנדחות

סעיף2()2–תמחקהמילה"מפגם" .
סעיף2()3–ימחק .
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האפיוןהכלליניתןבנספחג'סעיף .2

.59



עלמנתשנוכללתתמענהמדויקמבחינתלוחותזמניםישלקבל
איפוןמפורטלגבידרישותהתוכנה 

.60



אבקשלקבלדחייהלהגשתהמכרז 

.61



האםניתןלהפרידביןאספקתהחומרהוהתוכנהולהגישרקעל
חומרהבלבדאותוכנהבלבד? 

מבקשיםחומרהותוכנה 

.62



מהבדיוקנדרשלגביהתוכנההאםניתןלקבלמסמךאיפיוןשל
הבקשהלתוכנה? 

ראהתשובהסעיף59לעיל 

מקובל-תינתןדחייהשלשבוע .
מסמכיהמכרזיוגשובתאריך12.11.18-
ראוהמשךפירוטבסעיף3לעיל 

 .3לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך  12.11.18שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן  204 .מודגש כי
הערבותשתוגשתהייהכפישביקשנובמסמכיהמכרזולאתשתנהבשוםפרמטר(סכום,תאריך,נוסח).
 .4אנומאחליםלכםבהצלחה

שם הספק _______________
חתימת הספק ______________ 


ישלצרףמסמךזהחתום,כחלקמהגשתהחומראשרייחשבלמסמכיהמכרז.
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