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02/07/2020 
 תש"פ ' בתמוזי

 כבוד,ל
 מציעים פוטנציאליים

 
 א.ג.נ.,

 
לקבלת שירותי רישוי, תחזוקה וישום אוטומציה של תהליכים  754/20מס' מכרז פומבי דו שלבי  הנדון :

 -בתחום פעילות החברה- OCRו Robotic process automation  -RPAעסקיים על גבי טכנולוגיית מוצר
 "(המכרזן: "הלל מענה לשאלות הבהרה )

 
 רב, םשלו

 
 הבהרות כלליות  .1

 
 .12:00עד השעה   202007.80.'  ד נדחה ליוםהמועד האחרון להגשת הצעות  1.1

 
 :ןפורט להלכמ עודכן -"המחירטופס הצעת " 'פח אסנ  1.2

ל קריאת ת.ז בעל יכולות ש OCR  עבור 3מס'  עיףתווסף סהו בוטהרועלות מ דופרה 2מס'  סעיף  1.2.1
+PDF ע. במבנה קבו 

שנות  8יועץ ו/או מנתח מערכות ו/או מיישם בכיר עם מעל שעת עבודה של עבור  10נוסף סעיף מס'  1.2.2
 .ניסיון

שעת עבודה של יועצים לביצוע שירותים נוספים הנדרשים שאינם כלולים עבור  11נוסף סעיף מס'  1.2.3
 .בהתאם לתעריף משרד הביטחון בתעריף

 
 .עודכןמחיר" הצעת השקלול אופן "כרז סמכי המלמ 20.7.3סעיף מס'  1.3

  
 כמפורט להלן:" תקשרות"הסכם הה' נספח זבסעיפים  ספוונ 1.4

 .לסעיפים הבהרותנוספו  -"תקופת ההתקשרות ואופציות רכישה" -7סעיף  1.4.1

  ."קניין רוחני" -10.3סעיף  1.4.2

 ."םייחודייוממשקים  םייעודייל פיתוחי קוד הפקדת קוד מקור ש" – 11סעיף  1.4.3

  .תמורה ותנאי תשלום"" -12.3סעיף  1.4.4

  ."הצמדהתנאי " -13ף סעי 1.4.5

 ."העדר בלעדיות" -21.2סעיף  1.4.6

 .₪ 100,000-ל פחתהו סכםוי מופיצ" "ביטול ההסכם -22.7סעיף  1.4.7

 

אתר האינטרנט של החברה ביחד  בפורסמו י   מסמך זהבהתאם ל מסמכי המכרז המעודכנים 2
יש להגיש את ההצעה עם מסמכי המכרז המעודכנים ומסמך   ות.עם מסמך הבהר

 ות זה. הבהר 
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אלות הבהרה שהתקבלו )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לש "מבע 2010 םת מי אביבינה חברלהלן מע 3

 ון :ז שבנדהמכר מסגרתב
 

סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
1.  

מסמכי ל 28.5
 רזהמכ

מבוקש להבהיר שבמקרה כאמור תינתן 
ידע ולהגיש אותו מלמציע הזכות לעיין ב

 בה לאותוויחסותה הכתה/התיאת עמדת
דע והחברה תשקול את טיעוני המציע ימ

ופית בעניין זה טרם קבלת החלטה ס
 בעניינו.

 
ולהגיש את במקרה כאמור תינתן למציע 

עמדתה/התייחסותה הכתובה לאותו מידע 
והחברה תשקול את טיעוני המציע בעניין זה 

 .ינוטרם קבלת החלטה סופית בעני

2.  

מסמכי ל 28.6
 רזהמכ

רה על פי בהיר שהחלטת החבש להקמבו
ה תיתמך במסמכים ונתונים סעיף ז

תן הזכות תיניע ושלמצ  אובייקטיביים
לעיין באותו מידע ולהגיש את 
ע ו מידעמדתה/התייחסותה הכתובה לאות

תשקול את טיעוני המציע בעניין  הוהחבר
 זה טרם קבלת החלטה סופית בעניינו.

ש את גילהת יע תינתן הזכולמצ. תנדחי הבקשה
בעניין זה טרם הכתובה  ותהתייחסו/ומדתע

 .קבלת החלטה סופית בעניינו

כם להס 5.3.1  .3
ות ההתקשר

 )נספח ז'(

מבוקש להבהיר למה התכוונה החברה 
 בביטוי "וכו'".

הכוונה היא למקרים דומים שכלולים בשירותי 
  .למשל עדכוני גרסאות תחזוקה

   .קתימחכו' מילה וה

4.  
להסכם  5.3.6

התקשרות ה
 ז'( )נספח

על לא יפסיוע בהיר שמוקד הש להמבוק
 ן.ושבתו בימי חג

 
 .מקובל

 

5.  

הסכם ל 5.3.9
ההתקשרות 

 ז'( )נספח

מבוקש להבהיר שעל מנת למנוע מקרים 
בהם כל תקלה תסווג כתקלה דחופה או 

אף יותר מכך, סיווג התקלה ייעשה 
מקרה בהתייעצות עם הספק כאשר כל 

 גופו.ל

 
 

 מי אביבים. ההחלטה היא שלאך, מקובל 

6.  

סכם לה 5.4
ת ותקשרהה

 )נספח ז'(

ק הספור כאממבוקש להבהיר שבמקרה 
מלאה בגין כל  הא זכאי לתמורהי

ו עד למועד דהשירותים אשר יבוצעו על י
הפסקת שירותי היישום בפועל על ידי 

 הספק.

 
 
 

 .מקובל

7.  

להסכם  5.5
ההתקשרות 

 )נספח ז'(

ר הספק שבמקרה כאמו להבהירמבוקש 
שירותי כל ין לאה בגיהא זכאי לתמורה מ

למועד אשר יסופקו על ידו עד  התחזוקה
 זוקה בפועל.תי התחירות שהפסק

 
 

 מקובל.



 
 
 
 
 
 
 
 

 - עסקי שמור -

3 

 

סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
8.  

להסכם  6.4
ההתקשרות 

 )נספח ז'(

ף זה שהוראות סעי רמבוקש להבהי
תחולנה ככל שהדבר תלוי בספק והן לא 

ר הוא אשתחולנה במקרה שבו העובד 
 סקתו על ידי הספק.ייזום את סיום הע

 
 
דים של הספק העובוות מצ בדועו קרה במב

חלופי מול בד העל הספק לאשר את העו, יתפטר
  בחברה. המנהל המקצועי

 

9.  

להסכם  7.1
ההתקשרות 

 )נספח ז'(

ש תקופות הודעת מימומבוקש להבהיר ש
ו חלקן( בכתב, תינתנה האופציה )כולן א

ם תום תקופת חות טרימים לפ 90
 לוונטית.רהות ההתקשר

 ים"טביטוי "מיכי הבי רימבוקש להבה
 יפורש לטובת הספק.

רה בגין אותי התמוכן, מבוקש להבהיר כי 
צרים שירותים ומו

נוספים/חלופיים/מעודכנים תסוכם בין 
 תב.הצדדים מראש ובכ

 
ככל  ,יחד עם זאת .לא מקובלת הבקשה

תים רושישהחברה תבחר לרכוש מהספק 
 ם/ מעודכנים/ייופחל נוספים/מתקדמים 

כם התמורה וס, תחדשים בתחום נשוא המכרז
נה הסכם מעלכך בין הצדדים וזאת ככל, שאין ב

 לכך.

10.  
להסכם  7.2

ההתקשרות 
 )נספח ז'(

מבוקש להבהיר הספק יהא זכאי לתמורה 
על תים שניתנו וגין כלל השירהמגיעה לו ב

סקת ביטול ההסכם או טרם הפידו טרם 
 .לפי המאוחרעו, צובי

 
 .לובמק

11.  
להסכם  7.4

ההתקשרות 
 )נספח ז'(

בהיר שהפסקת ההתקשרות ש להמבוק
 60בהתראה של  שהיעסעיף זה ת על פי

 ימים לפחות מראש ובכתב.

 
תיעשה  שרות על פי סעיף זההפסקת ההתק

 ובכתב.  מראשימים לפחות  30ה של ארבהת

12.  
להסכם  7.5

ההתקשרות 
 )נספח ז'(

 את ברה תסייםהיר כי החלהבקש מבו
 אך לאחר שהתריעה בפני תקשרותהה

זאת לא תוקנה  הפרה והפרההספק על ה
ממועד קבלת פניית  ימים 14על ידו תוך 

 החברה בכתב.

 
 .מקובל

13.  

ם להסכ 7.6
ות ההתקשר

 )נספח ז'(

מבוקש להבהיר שהספק לא יהא זכאי 
ם כלשהו מהחברה לפיצוי או תשלו

אין  זה וכיבהסכם מעבר לקבוע במפורש 
פק לקבל סמזכות ה עגרודי לזה כבסעיף 

רותים אשר מלוא השילא בגין ם משלות
הוזמנו ממנו ניתנו על ידו בפועל ואשר 

 על ידי החברה.

במקום עם זאת,  דיחהבקשה לא מקובלת. 
הספק יהיה זכאי לתשלום התמורה "-המשפט

השירותים שנתן במקרה של הפסקת עבור 
הספק יהיה זכאי " משפטה בואי" ההתקשרות.

יתנו על השירותים שנום התמורה עבור לתשל
 ".הפסקת ההתקשרות.ל םידו טר

14.  

להסכם  8.13
 קשרותההת

 (ח ז')נספ

רוב החברה לא ימבוקש להבהיר שס
שה אלא מטעמים מקצועיים סבירים ייע

 ומקובלים.

 
זה הוא בסעיף ל להכובלת. א מקהבקשה ל

ולא  בעצמו ק מתחייב לבצע את השירותהספש
כולו או יצוע השירות, ביר לאחר את בלהע

החליט יכולה לברה חהאת, יחד עם ז. חלקו
 טעמיה לאשר העברה כאמור.מ
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
15.  

להסכם  9.1
ההתקשרות 

 ז'( )נספח

לא  המבוקש להבהיר שהוראות סעיף ז
נזק נגרם תחולנה במקרה שבו אירעו ה

ו רשלנות עשה ו/או מחדל ו/אבעקבות מ
או ו/ עמהמט של החברה ו/או מי

תו של שר אינן בשליטקבות נסיבות אבע
 הספק.

 
אחריות מצוין  בסעיף זהר. איו צורך להבהי

 או על פי דיןכם זה ו/על פי הסהספק היא 
כתוצאה ממעשה או מחדל של שייגרם  במקרה
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  הספק

צוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה במסגרת בי
 סח הסעיף.נוי בנואין שי .ר עמןו/או בקש

16.  

להסכם  9.2
רות שההתק

 )נספח ז'(

סעיף זה לא  יר שהוראותמבוקש להבה
הנזק נגרם  עותחולנה במקרה שבו איר

או רשלנות /ל ודבעקבות מעשה ו/או מח
 או מי מטעמה של החברה ו/

ו/או בעקבות נסיבות אשר אינן 
 בשליטתו של הספק.

 
 מקובלת.לא הבקשה  

על המגיעים  פיצוי ק/נזדמי  כיין מצובסעיף זה 
לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא פי כל דין 

תן ר עם מבשירותו ו/או הפועל עבורו בקש
רותים נשוא הסכם זה, עקב נזק לגוף השי

ו/או לנפש ו/או לרכוש, במסגרת ביצוע 
ו/או בקשר  על פי הסכם זההתחייבויותיו 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. עמן.
 

17.  
ם הסכל 9.3

התקשרות ה
 נספח ז'()

ק תינתן פלסהבהיר שמבוקש ל
רם סק הדין בטלערער על פהזכות גם 

 לחלוט.הפיכתו 

 
 -כאמור בסיפת הסעיףורה. הבקשה אינה בר

ונן עד ותאפשר לו להתג החברה תודיע לספק
 .למתן פס"ד חלוט

18.  
להסכם  9.5

שרות ההתק
 )נספח ז'(

אך כאמור ייעשה מבוקש להבהיר שניכוי 
 ימי 14בכתב פק התראה נה לסשנית רלאח

ניכוי ות קודם למועד ביצעו החעסקים לפ
 בפועל

 
 .קובלמ

19.  
להסכם  9.6

ההתקשרות 
 ז'( )נספח

 מבוקש להבהיר שאחריות הספק על פי
 הסכם זה לא תעלה על "התמורה אשר

חודשים התקבלה מהחברה" בששת ה
 ת הנזקשקדמו למועד קרו

 
 .הבקשה לא מקובלת

20.  

כם להס 11.4
קשרות תהה

 ז'( )נספח

 יידרש לספק איר שהספק להלהב שמבוק
לאחר שניתן  אאלשירותים כלשהם 

 חברה.הגורם המקצועי ב אישורו של
לעניין הסיפא, מבוקש להבהיר שהספק 

זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לא יהא 
לו בגין מלוא השירותים ה לתמורה המגיע

אשר סופקו על ידו בפועל עד למועד 
 ת בפועל.והתקשרסקת ההפ

 
 .מקובל

21.  

ם כהסל 11.7
ת וההתקשר

 )נספח ז'(

לא יידרש לספק  הספקמבוקש להבהיר ש
ר שניתן ם כלשהם אלא לאחותישיר

המקצועי בחברה וכי של הגורם אישורו 
עניין כאמור יחייב את החברה ל אישור

 שלום לספק.ביצוע הת

 .מקובל

להסכם  15.6  .22
ההתקשרות 

 )נספח ז'(

סעיף זה  אותהורכי בהיר מבוקש לה
תנאי פר הק פרה בו הסתחולנה אך במק

 יסודי הקבוע בהסכם.

 .למקוב
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
23.  

להסכם  13סעיף 
קשרות ההת

 פיצוי -'(פח ז)נס

 יותר או אחת בביצוע עיכוב או/ו "איחור
 המועד מן או/ו ההסכם ייבויותתחמה

 שיפורים..."./שינויים ועלביצ שנקבע
כל עים בנבקש כי יתווספו לסייגים המופי

וב או העיכיחור ו/ם כי האיפים הנ"ל געהס
 נובע מכל עיכובים בשליטת נויא

 לקוח.יות הובאחר

 .ובלמק

24.  

להסכם  13סעיף 
 התקשרותה

 פיצוי -)נספח ז'(
 

 בתקלה וללטיפ התגובה בזמני עמידה "אי
XXXXX 6.7 בסעיף כמפורט 

 ...."כם.להס
נבקש כי יתווספו לסייגים המופיעים בכל 

נובעות  התקלות אינן גם כיהנ"ל  הסעיפים
וגם כי אביבים,  במיתשתית  מבעיות

י איתור לתקלות יכללו זמנ במניין זה לא
מתקלות  נובעותבסוף כת רוהמתבר

 תשתית של מי אביבים ו/או מערכות צד ג'.

 
 מקובל.

25.  
ם להסכ 15.7

ת ההתקשרו
 )נספח ז'(

מבוקש להבהיר שגבייה כאמור תיעשה אך 
ו ת מהמועד בחום לפעסקי יימ 14בחלוף 

והודיעה לו  בהספק בכת פנתה החברה אל
 כן.תה לעשות על כוונ

סקים ימי ע 5גבייה כאמור תיעשה אך בחלוף  
מהמועד בו פנתה החברה אל הספק בכתב 

 .תה לעשות כןוהודיעה לו על כוונ

26.  

להסכם  17.1
ההתקשרות 

 ספח ז'()נ

להבהיר שהוראות סעיף זה לא קש מבו
 שר הינם חלקאברים על נע התחולנ

 ק.של הספ החברות מאשכול

 
 תה לא מקובלהבקש

27.  

כם להס 21.1
רות ההתקש

 )נספח ז'(

שהמועד הקובע  מבוקש להבהיר בסיפא
הינו המועד בו נודע לספק אודות הליכים 

ביטול הליכים ך שהפרה תיחשב אי אלו, כ
יכים ועד בו נודע לו על הלאלו מהמ

 ר.כאמו

 
 .תמקובל הבקשה לא

28.  

כם סלה 21.7
רות ההתקש

 )נספח ז'(

לבטל סעיף זה שכן מדובר  מבוקש .1
 ס שאינה מידתית.בהטלת קנ

כל  כם זהעם סיום ו/או ביטול הס. 2
הזכויות והרישיונות שהוענקו לחברה 

בטלים ומבוטלים והחברה תשיב לספק כל 
מידע שיש בידיה בקשר עם המוצר ולא 

 קלמו לספתהא כל השבה של סכומים ששו

 
-רה של הפרה יופחת למקב סכוםה .1

100,000 ₪. 
שומרת החברה . לא מקובלת הבקשה .2

הזכות להחליף מיישם ככל  עצמה אתל
 .וקודפת רצון מתשביעושלא תהיה 

השבה של כאמור לא תהיה  במקרה
 . םעבור היישושכבר שולמו כספים 

 
29.  

 -א' למכרז פחנס
טופס הצעת 

 המחיר

ל צפים למבקש Unattendedבנוגע לרישוי 
ף לסעי OCR -יף הצעת המחיר לסעאת 

רד )בשל העובדה כי מחירי התוספים נפ
י דפים בעוד שלרישוי לפלטפורמות הם לפ

 חיר שנתי קבוע(.זה מ

 דיופרהסעיף כך שמסמכי המכרז יעודכנו 
בעל  OCR  עיף עבוריתווסף סו בוטהרועלות מ

במבנה קבוע, עד  PDFל קריאת ת.ז +יכולות ש
₪  5000ר מקסימום חימ – דשם בחודפי 25,000

 .לשנה
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
30.  

 -נספח א' למכרז
טופס הצעת 

 ירהמח
 9 סעיף

 האופציונלי, כי כפי OCR -ה בנוגע לרכיב
 9.6 -בכנס מציעים שהתקיים ב שנדון

ברמות מחיר שונות,  תיתכנו חלופות רבו
ים יבים האופציונאלין בייחוד לרכיתרבמ

ה ב= ים הצעמאפשר הם במחירים שאינם
 קסימום .ר המא מחיח שהו"ש 30,000
מהטבלה  ליצים להסירוממ אנולפיכך 
הסעיף  אותו במסגרתגם לול ולכבנספח 

לי עתידי עם ופציוני לדיון ומו"מ אהכלל
 הזוכה.

 צעת המחיר. ס הפטומקובל. רכיב זה יוסר מ
בתחום גם ם יתווסף בהסכ 5יף של סעייפא בס

 .ורובוטים משודרגים OCR-ה
 
 

31.  

 למכרזנספח א' 
 

צים להוסיף בטבלה סעיף ממליאנו 
 Discovery -ור לגבי פיתרון רישוי לתמח

להבנתנו  של תהליכים. אוטומטילמיפוי 
ינת פוטנציאל בחל Mustפיתרון  יהיהזה 

RPA אי בהמשך וודבוולות, ליחידות גד
 Attendedכי י תהליומיפולוי ך גילצור

גם ערכים  מוקדים ויש לווהיברידיים ב
ר נושאים איתוגון כ אחריםמוספים 

אפשרים יחידות שמבפעילות הנוספים 
לות וץ לגבופילו מחלבצע בהם שיפורים א

תוח ואיתור קיצור זמני הפי, RPA -ה
 קצה בקלות ועוד ועוד. י מקר

ומי דרישה היא מקהאם ה ירו גםאנא הגד
(On Premiseכי ) בר בנתונים רגישים מדו

ן ענ וןתרלקוחות או שניתן להציע גם פי של
 .כנ"ל

 
 
 
 
 

 הבקשה לא מקובלת. 
 

32.  

מסמכי ל 13.2
 רזהמכ
 

אביבים תשמור לה אנו ממליצים שמי 
שנבחר  שםופציה להתקשר גם עם מייהא

מקסימאלי, גם  על ידה בציון איכות
ע ציה ישם לאשאותו המי צרוביישום מ

הרישוי למוצר שמי  שעלות בתנאי במקור,
צע תר שהויואביבים בחרה יהיה הנמוך ב

 ורו.עב

 
 

 לא מקובלת. הבקשה

33.  

סכם לה 1נספח 
 ף()תערי

של הגדלת מבוקש להבהיר כי במקרה 
אי ותים סכום התמורה לו זכהיקף השיר

 ההספק יגדל בהתאמ

 
ל היקף השירות שיגדככל  .לא מקובלת הבקשה

תר רובוטים ו/או שעות עבודה החברה תרכוש יו
שינוי ך התמורה תעלה אך לא יהיה ליישום וכ

 בהסכם. בהנקו תעריףב
לנספח  1סעיף א.  .34

סכם לה 3
הצהרה על מתן )

 ת(פטור מאחריו

ר לאחבסוף הסעיף  ש להוסיףוקמב
את הביטוי "ו/או מי  "ביטוי "החברהה

ברשלנות או /ף "ויהסעמטעמה" ובסוף 
 ו/או במחדל"

 
הוספת הביטוי למעט,  ,תא מקובלהבקשה ל

 ""ו/או מי מטעמה" לאחר המילה "החברה

ח פסנל 2.יף אעס  .35
 להסכם 3

)הצהרה על מתן 
 מאחריות( פטור

לאחר מבוקש להוסיף בסוף הסעיף 
את הביטוי "ו/או מי  הביטוי "החברה"

או ברשלנות /טעמה" ובסוף הסעיף "ומ
 "לחדמבו/או 

 
 .34ראה את התשובה לסעיף 
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
לנספח  3א. סעיף  .36

להסכם  3
)הצהרה על מתן 

 ר מאחריות(פטו

חר אלעיף ף הססוב מבוקש להוסיף
מי "ו/או יטוי את הב "חברהיטוי "ההב

ת מה" ובסוף הסעיף "ו/או ברשלנומטע
 ו/או במחדל"

 .34ראה את התשובה לסעיף  

37.  
 לנספח 4סעיף א.

להסכם  3
ה על מתן )הצהר

 ת(טור מאחריופ

 הספק על פימבוקש להבהיר כי אחריות 
זה כפופה לסעיף מגבלת האחריות  סעיף

 הסכם.עה בהקבו

ווה ההמ נספחב וברמד ת.לבמקו ה לאקשהב
יוד וגע לצר מאחריות בכל הנהצהרה על פטו

ו/או  וו/או באחריות הספק בעלותממוחשב ב
וד ו/או הגבלה כל צי וללאבות ו לרבשימוש

 ת הספקרכוש אחר המשמשים א ומתקנים ו/א
  נשוא המכרז.ודות שבביצוע העב

38.  
 10.1סעיף 

סכם לה 4לנספח 
)נספח 

חייבות הת
 (סודיותל

סודי לא יכלול  היר שמידעלהבקש מבו
בכתב, היה ידע אשר על פי ראיות גם: מ

הספק עובר להתקשרותו בהסכם זה;  בידי
יעותיו הסבירות בגדר יד מידע שהוא

חום קצוע בתמ שיוהמקובלות של א
שנתקבל  השירותים המסופקים; מידע

 כדין מצד שלישי.

פח בנס "רת "מידעדאין צורך בהבהרה. ראו הג
 .10.2 -ו 10.1יפים סעור בוהאמ כןו

 

לנספח  16סעיף   .39
להסכם )נספח  4

התחייבות 
 יות(לסוד

 ש להגביל אתמבוק מקובל. לא מידתי ולא
 5על  יות לתקופה שלא תעלהתקופת הסוד

 ם.ישנ

 ת.קובללא מהבקשה 

לנספח  17סעיף   .40
להסכם )נספח  4

התחייבות 
 לסודיות(

הוראות סעיף זה הבהיר שמבוקש ל
חריות בלת האאות מגלהור פופותכ

 סכם ההתקשרותבה

 א מקובלת.הבקשה ל

41.  
לנספח  24סעיף 

)נספח להסכם  4
ות התחייב

 (לסודיות

להבנתנו יש  את הסעיף. מבקש למחוק
ל הספק ולא נדרש ומם כמנגנון פיצוי מוס

ית מהעובדים מר ספציפמעבר לכך, קל וחו
שית איכדי לא ליצור בעיתיות בחתימה 

 סמך".שלהם המ

 ת יובהראחד עם זמקובלת אך י אינה הבקשה
 על הספק בלבד. לוחיף הפיצוי יסע כי

נספח נספח א' ל  .42
סכם לה 4

)הצהרת סודיות 
 אגרי מידע(למ

ת ובמבוקש להגביל את תקופת ההתחיי
 ם.שני 5ה על ה שלא תעללתקופ

 ת.לא מקובלהבקשה 

43.  

להסכם 
 ההתקשרות

 )נספח ז'(

חון ת איבאנו מבקשים שלצורך אפשרו
מחוץ לשעות העבודה, או ות בתקל טיפולו

במשרד ו נמצא כאשר הצוות/מומחה אינ
לשם  סיבות מאושרות כלשהן, יתאפשרמ

בת מי אביבים. ר מרחוק לסביכך חיבו
גם  ה, אךופת הקורונקתהצורך מתחדד ב

 .ייםא קת שגרה הובתקופ

 
 מבוקר ולא בלתי אמצעי.יהיה חיבור מקובל. ה

44.  
להסכם  7.1
                     ותשרתקהה

 )נספח ז'(

 5-שנים ל ך הנות את סמבוקש לש
וימומשו כל  מידה, ב (7)במקום 
 ופציות בהסכם .הא

שנים.  5ההסכם תעודכן לעד  תקופת מקובל.
שתי ללהמשיך  וכלוים הצדדים ינש 5לאחר 

במידה בנות שנה כל אחת ות תקופות נוספ
 ויגיעו לסיכום.
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
45.  

להסכם  5.3.5
                  ות   ההתקשר

 )נספח ז'(

כלולים ים צד ג' המות רכיבלהלן רשי
 === ל במוצר ש

http://kryonsystems.com/CompanyF
iles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx 

רכיבים אלו כפופים לתנאי הרישיון 
ואחד )כפי שמופיע אחד  לים לכמתאימה

 מצורפת(.ברשימה ה

רכיב הדרישה לאת  29ה שאלמענה לב הגדרנו
 . כרז עודכנוובהתאם לכך מסמכי המ OCR -ה

46.  

להסכם  5.3.8
              ההתקשרות       

 '()נספח ז

ו לחתום על תנאי ידרשבים מי אבי
בין  וללים וש בתוכנה של היצרן, הכמהשי

הסטנדרטי  SLA – ת ה, אר ולא רקהית
 .היצרן )מצ"ב ( של 

 === ==,יצרן התגובה של ה לעיניין זמני
כספק ,תוכל לגשר על פערי ===== ,

הנדרשים בגין התקלות, למעט   ניםהזמ
למדות כי ה מם תוצאות בחינת התקלא

פלטפורמה הדורשת מדובר בתקלת 
 ל היצרן לפתרונה.שות מעורב

 
לה קתל ה שמקרביחד עם זאת,  .הבקשה נדחית

, ניתן ידי היצרן  הניתנת לפתרון רק על תוכנהב
 SLA -כך שיכול הם, סכבה SLA -מהלחרוג 

עשה כל הוכיח שפק סהשל היצרן ובלבד, ש
 .שניתן ע"מ לקדם את הטיפול בה

47.  

 כרזלמ 13.2
יש להוסיף  4+ג'1ג'לנספחים  האם בנוסף
יקה מספ אומנכ"ל החברה  הצהרה של

 ל הנספחים?ימתו עתח

נספחי  נכ"ל עלימת המוונה היא לחתהכ
 הניסיון.

48.  

 סעיף –' א נספח
2 

 

, זה 2 בסעיף ₪ 60,000 של עלות האם
 הגלובלי השנתי םוהתשל את גם כוללת
 אופציונאלי רותשי עבור והסופי הקבוע
 של בעלות שמדובר או OCR ?ב לרכי
 של עלות+ הרובוט הפעלת עבור ₪ 60,000

 ? OCR -ה עבור ₪ 30,000

 
 OCR-ה. סעיף 29מפורט בתשובה לשאלה כ

ם יף זה. במסמכי המכרז המעודכנייופרד מסע
וט בלבד היה עבור עלויות הרובעלות סעיף זה ת

 עבורו יהיה מק"ט נפרד OCR-כיב הללא ר

49.  
סמכי במ 7 סעיף

 המכרז
 

 ניתן לא שנים 7 שבמשך הכוונה האם
 םאה?  שרותתקהה מחיר את לשנות יהיה
 או המוצר על הרישוי לדמי היא ונההכו

 ? הפיתוחי ותשיר על גם

 
 לשאלה בהבתשושנים כמפורט  5אבל עד  ,כן

תקופת עים לכל המחירים קבו .44מס' 
מכי מס. ההתקשרות למעט הצמדה למדד

 דהמכרז יעודכנו לעניין ההצמדה למד
50.  

, במכרז' א נספח
 9 ףיסע

 אשרו נאא, ספקים במפגש שדובר כפי
 - OCR ה כלי ןיבג היהת במכרז צעהשהה

 מציע שהמציע וצרבמ הקיים הבסיסי
 במכרז

 
 

 .29ראה תשובה 

51.  

 - 7 פחנס
 הפיילוט

 מכיםמהמס דוגמאות לקבל נבקש
. לוטהפיי פרויקט עבור OCR- ל הדרושים

 יההי המסמכים של שהמבנה אשרו אנא
 יהיה שלא יםקהספ בפגישת דובר.  קבוע

 וכל יד בכת םע םבמסמכי מדובר
 קבוע במבנה יויה החומרים

 
 

 
יילוט לא נדרשות יכולות עבור פרויקט הפ

OCR. 

http://kryonsystems.com/CompanyFiles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx
http://kryonsystems.com/CompanyFiles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx


 
 
 
 
 
 
 
 

 - עסקי שמור -

9 

 

סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
52.  

 - 7 נספח
 ילוטהפי

 יההזכי לאחר יהיה טהפיילו ביצוע האם
? הפיילוט מטרת ימה?. המיון בשלב או

 ? POC האם
 

 
הוא למעשה התהליך  לאחר הזכייה, הפיילוט

 ייצורב מעוניינת להטמיע הראשון שמי אביבים
 .בסביבת טסט(  POCלא מדובר בתהליך )

53.  
 - 7 נספח

 ילוטהפי

 של ארכיטקטורה הצגת נדרשת האם
 מסמכי תשהג בשלב יילוטפה תהליך

 ? האישי ראיוןה בשלב או המכרז

 
 .לא

 במכרז 6 סעיף  .54
 - 5' ג ניספח

 הצהרה טופס
 על

 עובדים
 קצועייםמ

 הצוות כל יןבג הינם והטופס הפירוט האם
 מנהל: כלומר טרויקבפ שיתמוך

 מנתח ,מפתחים גם או קוחל/פרויקט
 רשום 6 בסעיף? ' וכו מערכת

 
יקט מנהלי הפרות יייש להציג את קולקצ

 ים.ינטוהרלו
יקט תתבצע לאחר הודעת הפרו בחירת מנהל

 .פקהזיכה בשת"פ בין החברה לס

55.  

מסמכי ל 5.3.2
 רזכמה

ור שילוב המוצר ה לתיאלאור הבקש
ט רוש פידרבתשתיות החברה, נ
יבת העבודה ב)ארכיטקטורה( של ס

ציות בחברה מעבר לאפליק
 העיקריות

 
 . הבקשה לא מקובלת

ה במסגרת ישיבת התנעה הזוכה זכיילאחר ה
 מידע הנדרש.יקבל את ה

56.  

מסמכי ל 5.3.3
 רזהמכ

להשיב במדוייק על סעיף זה נידרש ע"מ 
את כמות התהליכים והמורכבות  בלקל

ר ספ* מ ות)משך/כמות מסכים ומערכ
לאורך התקופה  ריטים ליום( שלהםפ

 Scalingה   את ותהמבוקשת ע"מ לבנ
 הנדרש.

פיקה ס מסככלל, תשתית בסי
 לעשרות רובוטים במקביל

 
תתקיים יה ילאחר הזכמקובלת.   הבקשה לא

 .נתוניםהיועברו בה התנעה  פגישת

57.  
מסמכי ל 20.7.3

 רזהמכ

ה שגויה שכן נא בדקו שהנוסחא אינ
את ההצעה ף לתעדה היא עשוי

 .רהיקרה ביות

 תוקן.

58.  

מסמכי ל 20.8
 רזהמכ

ש במכרז לנהל רלאור העובדה שנד
הוי התהליך , דרך מזיאת היישום 

האם יש או  – יישום ותחזוקהאיפיון 
 פרמטר איכות?יהיה לכך 

 
 

 לא 
 
 

59.  

מסמכי ל 7
 רזהמכ

מול היצרן היא  ההתקשרות
 רןשנים. היצ 5לתקופות של עד 

 ל תקופות ףעין את הסקש לעדכמב
 במידה שנים 5 הכל סך) נוספות

 (סכםהב האופציות לכ וימומשו
 זהים בתנאים

 
 

 .44לשאלה מס' בה ראה תשו
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סעיף במסמכי  "דמס
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 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
60.  

הצעת  -נספח א
 –  5יף  סע  -מחיר

מחיר שעת 
 דהעבו

מוצע לשקול ולתמחר שעת עבודה ע"פ 
 ם.יניסיון ותפקיד

הקלות, ניתן להגדיר מחיר קבוע לצורך 
 -CTOכיר/ ב למיישם מחיר שונה לםאו

שאים מורכבים טכנולוגית/ ן נולפתרו
מערכות לא יתמרץ את הספק מנתח 

ים שיכולים לספק ומחמנע מאספקת מילה
כו תקלות חספתרונות מתוחכמים שי

מן פיתוח: כך לדוגמא עתידיות וז
כאל  במכרזים אחרונים שפורסמו כגון

ממליצים לכל הפחות  וחשמל.  אנ וחברת
ת/מאפיין כונתח מערהתפקידים מל ע

שנות ניסיון  3-5בעל  CTO/בכירומפתח 
 וח לפחותבפית

 
ירות שית לטופס הצעת המחיר תתווסף קטגור

 ח מערכותיועץ ו/או מנת עבור שעת עבודה של
בעלות  סיוןינשנות  8ו/או מיישם בכיר עם מעל 

כמו כן במידה  .₪ לשעה 350של מקסימלית 
ירותים וידרשו שירותים של יועצים ו/אן ש

שולמו י תעריף הםשאינם כלולים בספים נו
משרד הבטחון המעודכנים בהתאם לתעריף 

 בהתאם. יעודכנו רזהמכ מסמכי בכל עת.

61.  

הצעת  -א חנספ
 – 9עיף ס -מחיר

OCR 

באשר לרכיב  בהמשך לשיח בכנס הספקים
קסט לדיגיטלי , רכיבי פענות טOCRה 

ת ממבנה קבוע ועד פיענוח כתב יד ותמונו
א ונים אשר בגרך כלל לש יםהינם רכיב

ת ביליצרנים כחלק מחה פקים ע"ימסו
מום שהגדרתם(. ר )ובמחיר המקסימקו

 למתקדמים בדרך כל OCRיבי רכ
ר על כן ד מפוענח. אשמחויבים לפי עמו

 אחד מהמצ"ב: אנו ממליצים על
ביצעתם תהליך ככל שיש )ולאחר ש -1

 בחינת יצרנים( הגדרה של חבילת הבסיס,
ת ציג את החבילה הנדרשלהם אנו ממליצי

רץ בא ( היצרנים2-3) עטיצרן ממ מכל
 3הגדרתם )לפחות ומדים בדרישות ששע

 בארץ(.מיישמים 
לק ה מח OCRאת חלק ה  דלהפרי -2

RPAמילא מה שמתקבל בחבילת .  מ
הבסיס יתקבל ומורכבותו של פרויקט 

OCR .היא ביישום 
 הגדרה של מספר תבניות ליישום + -3

נת ננים בחודש/שנה על מוכמתכמות דפים 
ת שרומקרה זה מתן אפב –מחר .  לת
דע להתחבר )כמעט ירת כלי אחר שיולבח

הטכנולוגי  RPAלכלי ה  עים(כולם יוד
 המוצע.

 בצים הנדרשים לפענוחמשלוח הק -4
לל איכות ומבנה( כחלק המהמענה )כו

אלות הספקים.  ניתן כמובן גם לש
ך תמחור דוגמאות לצור 2-3לצרף 

 נירועק

 
 
ם את שימבק נחנוא לת.הבקשה לא מקוב. 1

את המוצר על הספק להתאים והיכולת, 
 ליכולות.

 
 29תשובה לשאלה ראה  ל. מקוב  .1
 
לף דפים בחודש, א 25עד  – מקובל, .2

 .הנלמעיצורפו דוגמאות 
 
 

יחד עם זאת,  – לא מקובלתשה הבק .3
חלק מצורפים למענה זה קבצים לדוגמא. 

ופענוח  קריאה יכולת הם מכרזשות הירמד
ברור לנו שאיכות  מובנה ות.ז. PDFשל 

של  סריקה משפיעה על אחוזי ההצלחהה
  הפענוח
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
62.  

 – 2נספח ג'
 תתאור השרו

בין שרות של  להפריד ם מליצימ
הול יישום" לשרות של אספקת "ני

 כח אדם

 
 .רורהבה לא הבקש

63.  

סעיף  –נספח ז' 
5.1 

 המבוקשת OCRנדרש פרוט של חבילת ה 
ולים ג' הכל להלן רשימות רכיבים צד

 :_____במוצר של 
 

http://kryonsystems.com/CompanyF
iles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx 

בים אלו כפופים לתנאי הרשיון ירכ
)כפי שמופיע המתאימים לכל אחד ואחד 
 ת(ברשימה המצורפ

 קובלת. הבקשה לא מ
 

יכולות של קריאת ת.ז  אנחנו מבקשים כלי בעל
 במבנה קבוע. PDFו 

המתאימה ביותר התוכנה לבחור את המציע על 
 .מכרזהצעתו בבמסגרת  ההגישלו

64.  

נספח ז' סעיף 
5.1.1.3.6 

 אות, מדרשלכל הסעיפים נדרשות דוגמ
,  FDF,TIFF)הקובץ ואיכותו  פורמט
JPEG,  ב אחר( ועומקDPIיש להבין . 

קובץ ה שאיכות החילוץ תלויה באיכות
מות חבילות מורכבות יהמתקבל. קי

 בציםם לקג ות שיכולות לספק פתרוןויקר
יש  – ם, לא איכותיים וכו'לא מובני

יר במדוייק מה נדרש )ככל שנדרש גדלה
של לת הבסיס מענה באמצעות חבי

. מוצע תרון זה יתקבלונות היצרנים, פפתר
 כך(להגדירו 

 
 
 
 

שדות קבועים  במכרז היא לקריאתהדרישה 
ת לבחור אהמציע על במבנה קבוע.  PDFבת.ז ו 

במסגרת  ההגישלוהמתאימה ביותר התוכנה 
 .מכרזעתו בהצ

 ז' סעיף נספח  .65
5.1.2.1.2 

 10סידורי  אה לעיל, רOCRבנושא 
 ה.לא ברורבקשה ה

66.  

ף סעי נספח ז' 
5.2.2.1.5 

ו"ז שמוגדר הוא לו"ז האם הל .1
או לאחר  TESTלהצגה בסביבת 
 ?PRODהעברה ל 

לעמוד בלו"ז שהוגדר   ע"מ .2
 שעדץ לעריכת הפילוט מומל

חילת השרותים )תחילת ספירת ת
 יהיו:  עות(שבו 3ה 

 ופיוסי מאושר איפיון טכנ -1
דת כולל בסביבת פיתוח מוכנה ועו -2

 נדרשותות ההרשאות לכלל האפליקצי
 דיקותאוכלוסיה לב

 PRODהחברה  תפרט את תהליך מעבר ל 
להיות עד בחברה )ככל שהפילוט אמור 

 .PRODמצב 
ים עלהאם עובדי החברה )מתפ .3

( , בודקים וכו'ITנשי תשתיות וא
ים באופן מלא לביצוע זמיניו יה

 "ז שהוגדר?לופיילוט בה

 
 

 .PRODהכוונה היא ל  .1
 

את מירב המאמצים החברה תעשה  .2
לסייע לספק לעמוד בלו"ז שנקבע 

 .לפיילוט
שעל החברה להעביר ע ממידע ככל שהעיכוב ינב

 .לו"ז בהתאמה, ייקבע לספק
 

 כן. .3

http://kryonsystems.com/CompanyFiles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx
http://kryonsystems.com/CompanyFiles/RPA-20.3-FOSS-REPORT.xlsx
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
67.  

ף ז' סעי נספח
6.1.1 

בין מיישם למנהל ד להפרימומלץ 
סיון רב יותר ובעל ראייה בעל ני ייקטפרו

 ת יותרחבלוגית נרטכנו

 .60ראו מענה לשאלה מס' מקובל. 

68.  

נספח ז' סעיף 
6.8 

הערכה לתדירות  הפגישות של  קשתמתב
 ו. היגוי

 
חר מכן אלו אחת לשבועיים בשלב הפיילוט
  .(לחודשבהתאם לצורך )הערכה של אחת 

69.  
עיף סנספח ז' 
6.9 

חד ת העובדים ובמיולהדרכופירוט נדרש 
רשות דים שלישיים הנדצד להדרכות

 יףבסע

 5 -לכהערכת החברה היא שהדרכה תדרש 
 עובדים.

70.  

סעיף  נספח ז'
11.3 

ניתן לקבל את החלטת הגורם ככל ש
קצועי באשר לתשלום נודה לקבלתה המ

קובל שנתי ע"מ לאשר זאת עם היצרן. )מ
 אש(ומר

ם החברה תשל ,יףערבתהרישוי סעיפי עבור 
 .שנה מראש

71.  

סעיף נספח ז' 
11.6 

ט? ירופ אפשר –ם עותקי 3ב חשבונית 
חתומה  קה(חשבונית )מס או עס

ידרש אם נמייל. הקטרונית נשלחת באל
 תהליך אחר?

רש פירוט )פורמט? נד –ת מדיה מגנטי
 מבנה?(

 
 מכרזה סמכינספח ז' למב 12.10ראו סעיף 
  .ל הספקיםטלעניין הגשה לפור המעודכנים

 

72.  

 כםלהס 6נספח 

 3 התהליך ובוודאי בלו"ז שללצורך פיתוח 
 שבועות נדרש :

 מסכיםה יהליך ע"פירוט הת -1
 טיפול בחריגים? -2

 יציאה?דוחות ונקודות  -3
 ?וש בסרוויסיםהאם יש שימ -4

עריך בצורה מקצועית ע"מ לה לכל הפחות
 נדרש כמות המסכים ושדות למסך.

 
 עבר לאחר הודעת הזכיה.הכל יו מקובל.

73.  
ח ז סעיף ספנ

5.3. 

שלו לתקלה  SLAהיצרן עומד ברמות ה 
שלו .  SLA על פי ה וזאת 4ברמה של דרג 

מי )הספק( , של דרג מקוSLAרמת ה 
 .מקובלת

 
ובה ברורה. יחד עם זאת, ראו תש השאלה לא

 .46ה לשאל
 

74.  

ח ז' סעיף נספ
5.3.9 

הדורשות התערבות יצרן דורשות  תקלות
לטה של גורם מקצועי מטעם היצרן ם החג

 חומרת התקלה.באשר ל

 
ת, הגורם לא מקובלת. יחד עם זאהבקשה 

את חוות גם ישקול המקצועי מטעם החברה 
 .דעתו של היצרן
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סעיף במסמכי  "דמס
 המכרז/ההסכם

 
 

 פירוט השאלה

 
 

 מענה החברה
75.  

פח ז' סעיפי נס
 9.3-9.6ח ביטו

הספק אחראי שארועים כיש להגדיר רק 
למשל איפיון ך כ התרשל.להם ו/או 

תהליך שאינו ם ושהחברה תגדיר לייש
חוק( ללקוח שלא כקי )חיוב ריבית חו

יבצע והחברה תיתבע על כך,  ובוטוהר
 הספק לא יפצה.

ככל שהרובוט פועל על פי איפיון שאושר 
על ידי החברה,  דקעל ידי החברה ונב

 כמתואר םספק לא יהיה אחראי לנזקיה
עיף הסת עדכן איש ל -וכו' 9.3בסעיף 

 בהתאם

 
 

יף ראו נוסחו של סע .הרהאין צורך במתן הב
 להסכם. 9.1

 

76.  
סעיף  פח ז'סנ

21.7 

נו. יש לקבוע הסכום אינו מידתי לטעמ
סכום מידתי לרמת הנזק שיכול להיגרם 

 .לחברה

 . 28ראו תשובה לשאלה 

77.  

שאלה מכנס 
 המציעים

 
 כללי

את צמה מור לעלשלחברה  לץוממ
בחור את האופציה הטובה ל האפשרות
שאם  כך העתד"פ שיקול ע רהביותר עבו

ה הביא תוכנה אחרת ממל יוכלישם המי
ים ומחירים א במכרז באותם תנאשהוצ

תרצה ל לקבל זאת אם החברה תוכ
   רו המחיותוהמיישם יהיה מחויב לא

 
 
 . בקשה לא מקובלתה
 

78.  

שאלה מכנס 
 םהמציעי

 
 

מסמכי ל 20.8
ראיון  -רזכהמ

 4.2אישי סעיף 
 
 
 

 להציג דרישה שיבאמת המידה לראיון 
 אתהמציג א לדוגמ E2Eיך הלתסרטון 

ר פסט על מעבודת הרובו
ספק נדרש הו מאחר מערכות/ממשקים.

 ניתן להציג לאסודיות  לחתום על
לא א ותברות אחרח רטונים שנעשו עבורס
  :םא

ל הצהרת תחתום החברה ע 3.2.1
 .דיותסו

עבורו החברה לגוף שיגיעו נציגי  3.2.2
 . ה בסרטוןותצפ בוצעו השירותים

 ןיפולקבל לחלחברה התסכים  3.2.3
  י.מה שיווקדגון הסרט

 

  
 דוגמה בראיון סרטון ציגיעים להעל המצ
 .שיווקי

79.  
מכנס  השאל

 המציעים
 

למסמכי  6סעיף 
  ההסכם

ת העובדים של ווצמתייחס להסעיף 
החלפה  יההתובמידה  כמו כןהספק. 

ת בור מנהל מערכע בצורת התשלום
מה ימים כדשי לשעתי או להיפך מחו

לפת החעל דיע החברה לספק ראש תומ
 ?עובד

 סף בהסכםוההבהרה תתו ים מראש.מי 30
 .שייחתם עם הזוכה

 סשאלה מכנ  .80
 המציעים

 
טופס  -נספח א'

 הצעת המחיר 

לכם צוות מיטבי ת ו וכדי לתעתנלד
להוסיף לכם ץ מומלשלב מנוסה בכל ו

ועץ, י  ידיעל שירות של בלת לק פיםסע
ק לכם אנשי פכדי לס 'וות וכמנתח מערכ

  ₪ 220בים שעלותם מעל מקצוע טו

 

 
 .60 בה לשאלהו תשורא
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שאלה מכנס  1 .81

 המציעים
 
ף יסע -נספח א'

 בטופס 6מס' 
 הצעת המחיר

מה . םעד שישה רובוטימגדיר הסעיף 
 רךטתצ רהחבתהיה התמורה במידה וה

  ?וטיםרוב העבר לשישמ
 

 םיהיא עד שישה רובוט ההערכה של החברה
רה תהיה תמוככל שיידרשו יותר האך  ,נוספים

שגם אם כך  הגבלה ללא למחיר שנקבע תאםבה
חיר התאם למנוספים זה יהיה ב 10נרכוש 

ה עד, לכמו כן המי .סףע לכל רובוט נושיקב
   .חקתימ

82. 2 

שאלה מכנס 
 המציעים

 
 9 עיף מס'ס

 עתצה ספבטו
 המחיר

 5.1.2.1.2.3מתייחס גם לסעיף  הסעיף
. OCRלנושא ה  5.1.2.1.2.4 ףוגם לסעי
 יד או להגידרכדאי לכם להפרלדעתנו 

דוגמאות איזה בדיוק ב ולהראות היט
ם ם ולתת גאתם צריכי OCRרמה של 

ת כה של כמות דפים כי שיטהער
היא פי  OCRה  ספקי להתמחור ש

 .דפים

 

  .29אלה לשו תשובה רא
  

83. 3 

 שאלה מכנס
 המציעים

 

מה פורש דיר במתוכל להג הרבהאם הח
על מנת ש נדרה OCR רישיוןסוג 

לצרכי החברה  יתאימוההצעות ש
 ?קיבמדו

 

נוכל לציין סוגי רישיון ספציפיים, מאחר לא 
קיימים מספר פתרונות בשוק, וזוהי אחריות ו

ו במענה לשאלה פורט OCR. דרישות ה מציעה
וחלטת על להסיק בצורה מניתן ש, ובאופן 29

 סוג הרישוי הנדרש. 
 

84. 4 
שאלה מכנס 

 המציעים
 

 רובוט של ףסעילהוסיף לכם מומלץ 
 כי י לתהליכיםיסקאברי אוטומטד

פה פני עתיד זה משהו ובמבט צ
 .שתצטרכו

 .קשה לא מקובלתהב
 

 

 המכרז מכי רטות במסגרת מסהמפו מההוראותבהוראה כל שהיא  עאין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגו .4

 וההסכם.

 

 רסמו באתר האינטרנט של החברה.יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז המעודכנים שיפו .5

 

 .תפותכםנשמח להשת .6

 
 

 וד רב,בכב                                                                                                                                     
 

 ליאור לנצ'יצקי
 קת רכש והתקשרויותהל מחלמנ                                                                                      

 בע"מ 2010מי אביבים                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 מכרזתיק העתק: 


