
 

 25/5/2020       13/2020לכבוד משתתפי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות  לביצוע עבודות 13/2020מכרז פומבי מס' 
 אזעקה ואינטרקום במועצה

  ומענה לשאלות הבהרה  הודעה בדבר דחיית מועדים

  –המועצה להודיע על דחיית מועדים ומענה לשאלות הבהרה 

 , עד השעה15/6/2020 תאריך שניליום  –המועד האחרון להגשת הצעות נדחה 
15:00 . 

  -להלן מענה לשאלות הבהרה 
 

 מספר

 שאלה

 מספר

 סעיף
 שאלת הבהרה

 תשובות הבהרה

 חלפים.הצעת מחיר גלובלית... כולל  7.15.2  .1
שאלה: האם הזוכה יהיה מחויב 

להחליף על חשבונו רכיבים/ מערכות 
שלא הותקנו על ידו בתקופת השירות 

או הרכיבים יחויבו לפי המחירון 
 הנקוב במכרז 

הזוכה לוקח אחריות על 
המערכות הכוללות כולל 

 חלפים, ללא עלות נוספת

"תשלום שנתי עבור אחריות ותחזוקה  2911  .2
 קיימות בסך... לשנה".של מערכות 

שאלה: האם בסעיף זה לרשום את 
מחיר התחזוקה השנתית/ החודשית 

למערכות קיימות ללא קשר לתוספות/ 
 מערכות חדשות שיותקנו?

חיובי. התשלום הינו עבור 
 המערכות הקודמות 

 )קיימות(

 ערבות ביצוע . 31.1  .3
שאלה: במידה ויימשך המצב המיוחד 

ערבות במשק ויהיה קושי לספק 
בנקאית מהבנק האם ניתן לכתוב צ'ק 

ערבות ביצוע לפקודת המועצה, כפי 
 שניתן צ'ק ערבות עבור המכרז?

 לא.

הבנקים חזרו לפעילות 
 שגרתית. 

 מערכות אזעקה קיימות. אין  .4
קוד טכנאי עצה שאלה: האם בידי המו

לכל מערכת קיימת על מנת לתת שירות 
למערכות ומה יעשה בנידון במידה 

ויידרש לפרוץ מערכות שלהם אין פרטי 
 סיסמה למתן שירות?

 יש קוד טכנאי לכל המערכות

 .pan codפנל כניסה  021  .5
 pan codשאלה: האם מדובר במותג 

המתממשק למרכזיית  ITSשל חברת 
טלפונים או ביחידה חיצונית 

המתקשרת מול יחידת קצה כמערכת 
 סגורה? 

 

ביחידה חיצונית המתקשרת 
יחידת קצה כמערכת מול 
 סגורה

 "השלוחה תהיה בעיצוב נאה". 022.2.1  .6
שאלה: מושג הנתון לפרשנות ואינו 

מינוח מקצועי, מבקש להסיר את 
השורה או לשנות "השלוחה תהיה 

 יחידה התואמת לציוד הקצה".

 מקובל



 "השלוחה תהיה בעיצוב נאה". 02.6.6.1  .7
שאלה: מושג הנתון לפרשנות ואינו 

מקצועי, מבקש להסיר את מינוח 
השורה או לשנות "השלוחה תהיה 

 יחידה התואמת לציוד הקצה".

 מקובל

8.  0216 SLA .תקלות משביתות 
שאלה: מבקש לשנות " זמן תגובה 

שעות  4לתקלות משביתות תוך 
מהמועד בו הועברה הודעה ראשונה על 

התקלה לספק ובתנאי שהתקבלה עד 
באותו היום, תקלה  12:00השעה 

שתגיע למוקד לאחר שעות אלו תטופל 
 ביום שלמחרת".

 

 לא מקובל

כתב   .9
 כמויות/מחירון

  FORCE       האם רכזת  –רכזת 
 של חב' פימא מקובלת כש"ע?     8144

 מקובל

באם ניתן לקבל פירוט מלא של הציוד  הכל  .10

 המותקן בכל אתר

פירוט הציוד המותקן בכל 
אתר יישלח למציעים שיבקשו 

 באמצעות מייל :לקבלו 

AsafEiluz@Modiin-
Region.Muni.il 

האם קיים חיבור מרחוק לכל  3.2  .11

 המערכות

 לא קיים

12.  13.1 
 : 13.1סעיף 

לאחר המילים "ביטוח  - 1שורה  .1
כמפורט" נבקש שיתווספו המילים 

 (".30"בסעיף הביטוח )סעיף 

נבקש למחוק את המילים  - 2שורה  .2
 "ובעלת מוניטין".

למחוק את המילה נבקש  -3שורה  .3
"מהם" ולהחליפם במילים 
"מאישור עריכת הביטוח בהתאם 
להוראות המפקח על הביטוח, 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

2019-1-6." 
 

 

 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

13.  13.2 
 : לא צורף אישור ביטוח.13.2סעיף 

 

 

אישור קיום  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

14.  13.4 
: חלק מהסעיף אינו 13.4 סעיף

רלוונטי. החלק שרלוונטי לביטוח 
הינו החלק המתייחס להמצאת 
אישור עריכת הביטוח. מה שלא 
רלוונטי יש להעביר מסעיף 

 הביטוח.

 

 

 הבקשה נדחית

15.  13.5 
נבקש  - 3שורה  – 13.5סעיף 

למחוק החל מהמילים "ובמקרה 
כזה הזוכה מחוייב ...... ערבות 

 ההצעה".

 

 נדחיתהבקשה 



 

 בהסכם  30  .16
מהסעיף לא ברור איזה ביטוחים על 
הקבלן לערוך. נראה כי נדרש ביטוח 
עבודות קבלניות אך הדבר לא ברור. 

אנא הבהרתכם אם אכן נדרש ביטוח 
עבודות קבלניות ואם לא איזה 

 ביטוחים על הקבלן לערוך?

 

 לא נדרש ביטוח קבלנים 

אישור קיום  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

17.  30.1 
 : 30.1סעיף 

נבקש להחליף את  - 1שורה 
 .13לסעיף  38ההפניה מסעיף 

נבקש למחוק את  - 1שורה  .1
 המילה "מיד".

נבקש למחוק את  - 2שורה  .2
המילים "וכל הבאים 
מטעמם את הביטוחים 

כאשר  המפורטים בהמשך
הביטויים יערכו" ולהחליפם 
במילים "ביטוח עבודות 

 קבלניות".

למחוק את נבקש  - 4שורה  .3
המילים "ובעלת מוניטין" 
ולהחליפם במילים "מורשית 

 כדין".
 

 

 

 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

הבקשה נדחית לא מדובר 
 עבודות קבלניותפוליסת ב

אישור קיום  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

 

 הבקשה נדחית

18.  30.2 
: נבקש למחוק את 30.2סעיף 

 המילים "לכל הפחות".

 

 

 הבקשה נדחית

19.  30.3 
 :30.3סעיף 

נבקש למחוק  - 1שורה  .1
את המילים "אחת 
מפוליסות הביטוח" 
ולהחליפן במילים 
"פוליסת ביטוח 

 העבודות הקבלניות".

נבקש להחליף  - 1שורה  .2
את המיליה "במיידית" 
ולהחליפה במילים "תוך 

 זמן סביר".
 

 

 הבקשה נדחית

לא מדובר בפוליסות עבודות 
 קבלניות 

קיום אישור  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

20.  30.4 
נבקש למחוק  -: ברישא 30.4סעיף 

את המילים "לכל הפוליסות" 
ולהחליפן במילים "בביטוח 

 העבודות הקבלניות".

 

הבקשה נדחית ראה 
 התייחסות בשאלה קודמת

21.  30.5 
 :30.5סעיף 

נבקש למחוק את  - 1שורה 
המילים "עפ"י הנוסח המצ"ב 

 

 



כנספח ג'" ולהחליפן במילים 
להוראות המפקח  "בהתאם 

על הביטוח, רשות שוק ההון, 
". 2019-1-6ביטוח וחיסכון 

]לא צורף נוסח אישור עריכת 
 ביטוחים[.

 הבקשה נדחית

אישור קיום  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

22.  30.5.1 
נבקש  - 1: שורה 30.5.1סעיף 

למחוק את המילים "בפוליסה, וכי 
בכל מקרה של פיצוי עפ"י פרק א 

הרכוש( הפיצוי ישולם אך )ביטוח 
ורק לפקודתה" ולהחליפם במילים 
"בפרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח 
העבודות הקבלניות. אולם תגמולי 
הביטוח ישמשו לשם קימום 

 הנזק".

 

 הבקשה נדחית

23.  30.5.3 
 -: הפסקה בסיפא 30.5.3סעיף 

נבקש למחוק. לא רלוונטי בביטוח 
עבודות קבלניות. במידה ונדרש 

 אחר אנא הבהרתכם.ביטוח 

לא מדובר בפוליסת עבודות 
 קבלניות

אישור קיום  –מצ"ב נספח ג' 
 ביטוחים.

24.  30.6 
נבקש למחוק  -: ברישא 30.6סעיף 

את המילים "הביטוחים הנזכרים" 
ולהחליפם במילים "הביטוח 

 הנזכר לעיל".

 

 הבקשה נדחית

 23שאלה תשובה לראה 

25.  30.7 
: נבקש למחוק את 30.7סעיף 

המילים "ביטוחים אלו הינם 
ראשוניים" ולהחליפם במילים 

 "ביטוח זה הינו ראשוני"

 הבקשה נדחית 

     23שאלה תשובה לראה 

בקשה להוספת   .26
 סעיף לערבות

האם ניתן להוסיף סעיף : "דרישה 
על פי ערבות זו יש להפנות לסניף 

 הבנק שכתובתו______ "

 

 אין מניעה.

נוסח הערבות  –תשומת לבכם 
 הינו לדוגמא. 1ד'

כפי שהובהר במכרז לנושא 
המועצה תקבל גם  -הערבות 

ערבות בנוסח אחר ובלבד 
שתהיה בלתי מותנית, כאשר 
סכום הערבות ותוקפה יעמדו 
בדרישות המפורטות בסעיף 

 הערבות.

 צד ג'  .27
נבקש למחוק את  -צד שלישי 

 318-ו 309,312הקודים: 
 .321ולהחליפם בקוד 

 

 הבקשה נדחית

אחריות   .28
 מעבידים

נבקש למחוק  -אחריות מעבידים 
 .315קוד 

 

 הבקשה נדחית

29.  
נבקש למחוק  -אחריות מקצועית אחריות 

 



 .302קוד  מקצועית

 

 הבקשה נדחית

פירוט   .30
 השירותים

נבקש למחוק  -פירוט השירותים 
 089ולהחליפו בקוד  398את קוד 

 הרלוונטי למתן השירות.

 

 

 398אין סעיף 

  098אני מניח שהבקשה בגין 

 הבקשה מתקבלת

ביטול/שינוי   .31
 הפוליסה

נבקש  -ביטול/שינוי הפוליסה 
 יום. 30 -יום ב 60להחליף 

 

 

 הבקשה נדחית

מופיע כי יש  29.1.1בחוזה בסעיף  29.1.1  .32
להגיש מחיר לשנה ומחיר לחודש עבור 

שרותי אחריות ותחזוקה של מערכת 
 קיימת

איזה מחיר  בכתב הכמויות לא ברור
 )לשנה או לחודש( יש להגיש?

 נבקש הבהרה

 

 

המחיר המוצע הינו מחיר 
 שנתי )לשנה(.

ישולם  –המחיר השנתי 
 12 -בחלוקה ל

 ם. שייתשלומי/חוד

)עמוד  10.10סעיף  -המפקח וסמכויותיו 10.10  .33
( לחוזה, בשורה הראשונה, אחרי 23

המילה "המפקח" נבקש להוסיף את 
 המילים "בתוך זמן סביר". 

 

בתוך זמן  –יתוקן ויתווסף 
 סביר. 

 15סעיף   - שמירה על רכוש המועצה 15  .34
נבקש להוסיף סעיף   -( לחוזה 24)עמוד 

בנוסח הבא: "מוסכם כי הקבלן  15.3
לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או 
נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה 
מבלאי, חבלה, כוח עליון או מטיפול לא 
נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי 
מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות 

 של הקבלן."

לא מקובל, אין למועצה 
 ממשק של טיפולים במערכות. 

)עמוד  19.1סעיף  - איסור הסבת החוזה 19.1  .35
( לחוזה: נבקש להוסיף בסיפא: 26

"ולמעט לחברות קשורות מקבוצת 
 הקבלן".

הבקשה נדחית.  הסבה מסוג 
 יש לקבל אישור המועצה.  –זה 

( 26)עמוד  20.4סעיף  - העסקת עובדים 20.4  .36
לחוזה, בשורה השניה, אחרי המילה: 
"העבודות" נבקש להוסיף את המילה: 

 "בכפוף לכל דין".

 

הבקשה מאושרת. הסעיף 
 יתוקן בהתאם. 

 –תקופת הבדק אחריות ושירות הקבלן   23.1  .37
( לחוזה, נבקש 28)עמוד  23.1סעיף 

יתוקן לאחריות ע"פ דין וע"פ 
 הסכם זה.  



להחליף את המילים: "מלאה 
 פי דין". ומוחלטת" במילים: "על

 

להסכם בנוסח  23.7נבקש להוסיף סעיף  23  .38
להלן: "בכל הנוגע לאחריות הקבלן 
כאמור, אנו מבקשים להוסיף את 
הסעיף הבא: "למען הסר ספק מוסכם 
כי הקבלן לא יישא באחריות לאובדן, 
הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע 

או כוח עליון או כתוצאה מחבלה 
מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי 
המזמין או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו 

 המפורשות של הקבלן."

 

 הבקשה נדחית

  –אחריות לנזיקין  28.1  .39
( לחוזה, בשורה 32)עמוד  28.1סעיף 

הראשונה אחרי המילים: "הקבלן 
אחראי" נבקש להוסיף את המילים: 

 "על פי דין". 
 

 

 נדחיתהבקשה 

  –אחריות לנזיקין  28.3  .40
( לחוזה, נבקש 32)עמוד  28.3סעיף 

להחליף את המילים: "מיד עם דרישתה 
הראשונה של המועצה לכך" במילים: 
"עם קבלת הכרעה שיפוטית שלא עוכב 

 ביצועה". 
 

 

 הבקשה נדחית

  –אחריות לנזיקין  28  .41
לחוזה:  28.5נבקש להוסיף את סעיף 
כספית מצד "במקרה שתקום חבות 

הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו 
יחויב הקבלן על סך התמורה המשולמת 
לקבלן במסגרת חוזה )מכרז( זה למקרה 
ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר 
קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית 
לאחריות נותן השירות לנזק. מובהר כי 

 סעיף זה הינו סעיף יסודי בחוזה זה."
 

 

לשם כך  הבקשה נדחית
קיימות פוליסות הביטוח 

 שדרשנו

( לחוזה, 35)עמוד  33.1סעיף  – קיזוז 33.1  .42
נבקש להוסיף בסיפא: "ובלבד שנתן 

ימי עסקים  7לקבלן התראה כתובה של 
במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן 

 כל הפרה בגינה נדרש הקיזוז". 

 

 מאושר, הסעיף יתוקן בהתאם 

בקשה להוספת   .43
 סעיף בחוזה

נבקש להוסיף לחוזה  - חשבונות
שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח 
להלן: "המועצה מצהירה כי היא 
מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות 
מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין 
היתר, באמצעים דיגיטליים. המועצה 
תוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה 
שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, 

 מקובל



ם לשליחת הודעות בין באחת מהדרכי
 הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."

 

( לחוזה 24)עמוד  16סעיף  - בטיחות 16  .44
 :-ונספח ז'

דרישות המכרז בתחום הבטיחות אינן 
 מקובלות:

מחויבת לפי חוק  החברה שלנו.1
בממונה בטיחות )לא "מהנדס 

 בטיחות"(. 

.הדרישה להצהרה של "מהנדס 2
אינה מקובלת בטיחות" בנספח ז'  

ואינה רלוונטית לתפקידו של ממונה 
 הבטיחות בחוק.

.האחריות על בטיחות העובדים ובכלל 3
זה בטיחות ביצוע העבודות, חלה על 
המנהלים הרלוונטיים בחברה והם 
אמורים לחתום על הצהרות מסוג זה, 

 אם בכלל.

בהתאם נבקש כי חלף חתימה של 
מהנדס בטיחות יחתום מנכ"ל חטיבת 

דים בחברה, האחראי על הגשת המוק
 המכרז.

1.  

אין צורך למלא את נספח ז' 
רק  –בשלב הגשת ההצעה 

לחתום בתחתית העמוד כמו 
 על יתר מסמכי המכרז. 

 

ידרש להציג  –הזוכה בלבד 
נספח בטיחות/ אישור ממונה 

וסח המצורף נב –בטיחות 
כנספח ז' או כל נוסח אחר 

 שיאושר ע"י המועצה.

  

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון 
 וחותמת, להצעתו במכרז.על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה בהגשת הצעתו. 

       

 עו"ד עינב אבוחצירה      

 מנהלת מחלקת חוזים ומכרזים 

 מועצה אזורית חבל מודיעין    
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