
 

 26/5/2020    14/2020לכבוד משתתפי מכרז 

 בפקס' / דוא"ל ______________________

 וידוא קבלה _________________________

שדרוג מערך שליטה  :לביצוע עבודות :פניה לקבלת הצעות 14/2020מכרז פומבי מס' 
אנליטיקה, כריזה ושו"ב ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס, 

 במועצה

  ומענה לשאלות הבהרה  , דחיית מועדיםובתנאי המכרז דרישות סףבהודעה בדבר תיקון 

להלן התייחסות המועצה לשאלות הבהרה שנתקבלו אצלה כמו גם הבהרות באשר לשינויים יזומים 
   .מצד המועצה בהוראות המכרז השונות

יחולו שינויים אי לכך ובשים לב להחלטות אחרות שהתקבלו במועצה ביחס למכרז שבנדון, 
 כמפורט להלן. בתנאי הסף

  – עדכון דרישות סף .1

  –לדרישות הסף עודכן, להלן נוסח מעודכן של הסעיף   4.1סעיף 

4.1.  
של "עיר ללא  פרויקטיםבביצוע  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח,  המציע .4.1.1

 2016אשר בוצעו והסתיימו החל משנת אלימות" או "עיר בטוחה" 
 בהתאם להיקפים ובכמויות כמפורט להלן :  –ואילך 

 

שבוצעו עבור שתי רשויות  שני פרוייקטיםלפחות  .4.1.1.1
 2, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של מקומיות/גופים ציבוריים 

 הותקנו:כל פרויקט )לא כולל מע"מ( ושב ₪ מיליון 

לניהול רשות  GISשו"ב מבוססת  מערכת .4.1.1.1.1
מוניציפלית כמוגדר במפרט עם שתי עמדות 

 שליטה ובקרה.

. עם שתי עמדות VMSתוכנת ניהול וידאו  .4.1.1.1.2
 שליטה ובקרה.

 IPמצלמות  60מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .4.1.1.1.3
 אתרי קצה חיצוניים. 10בלפחות 

 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .4.1.1.1.4

שבוצעו עבור שתי רשויות מקומיות /  פרוייקטיםלפחות שני  .4.1.1.2
 ₪  750,000בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של גופים ציבוריים 

 הותקנו:כל פרוייקט )לא כולל מע"מ( ושב

 .ביטחון שו"ב  מערכת .4.1.1.2.1

. עם שתי עמדות VMSתוכנת ניהול וידאו  .4.1.1.2.2
 שליטה ובקרה.



 IPמצלמות  35מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .4.1.1.2.3
 אתרי קצה חיצוניים. 10בלפחות 

 עורקים אלחוטיים. 10 מערך של לפחות .4.1.1.2.4

ביצע המציע  –על תתי סעיפיו  4.1במקום דרישת הסף בסעיף  –לחלופין  .4.1.2
פרויקטים עבור  10לפחות  –ואילך  2016במהלך השנים  כקבלן ראשיוהשלים 

 מועצות אזוריות  במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" של המשרד לביטחון
 . פנים

ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניסיונו  2ה'את נספח  המציעלהוכחת תנאי סף זה ימלא 
 כנדרש. 

 

עד , 15/6/2020ליום שני,  –המועד האחרון להגשת הצעות נדחה  .2
 . 15:00 השעה

  –להלן מענה לשאלות הבהרה  .3

 
 מספר

 שאלה

 מספר

 סעיף
 תשובות הבהרה שאלת הבהרה

כיצד ניתן להעריך את עלות ביצוע  3.15-16  .1
סעיפים אלו ללא קבלת תוכניות 
האתרים או ביצוע סיור, מכיוון שאינם 

 באים לידי ביטוי בסעיפי ההקמה.

 –כמפורט במסמכי המכרז 
אין מניעה לבצע סיור עצמאי 

 בשטח. 

האם נסיון קודם בעבודות מורכבות  4  .2
בהיקפן וגודלן  בעלות כללי תכנון 
ואישור על ידי גורמים מטעם המדינה 
של מערכות דומות בתכולתן יתקבלו 

 כמענה לתנאי הסף.

דרישת הסף מתייחסת 
לניסיון עבור רשויות 

 מקומיות /גופים ציבוריים.

מדינת ישראל /משרדי 
 הם גוף ציבורי  –ממשלה 

-"רשויות מקומיות וגופים ציבוריים" 4.1.1  .3
מרכז הדרכה  -פוליסיטי""–כדוגמת 

לשוטרים של משטרת ישראל בהיקף 
מליון(,  ומערכות שליטה  20)-של כ

עבור משרד  443בכביש ובקרה 
 מליון.( 10-)בהיקף של כהביטחון 

הוא גוף  משרד הבטחון
 ציבורי

משטרת ישראל היא גוף 
 ציבורי. 

האם חובה שהנסיון בסעיף זה של  4.1.2  .4
המציע נובע מפרויקטים שונים מאלו 

 .4.1הנדרשות בסעיף 
 שפרויקטיםמניעה  אין

יוצגו גם  4.1.1שהוצגו בסעיף 
ובלבד שהם  – 4.1.2בסעיף 

עומדים בכל דרישות הסף 
 בכל אחד מהסעיפים. 

לא נמצא במסמכי המכרז פרוט  22.4.7  .5
הוצאות המועצה אותן ישא הקבלן 

 במסגרת הצעתו, נא לפרט.
כמפורט, כל עבודה, כלי 
עבודה,  צמ"ה, הובלה, 
אספקה וכל שנדרש להפעלה 

 מושלמת של הפריט.
אנו מבקשים להגביל את אחריות  28  .6

הקבלן לגובה ההסכם או לחילופין 
לקבוע את סכום אחריות הקבלן במחיר 

 נקוב מירבי.

 הבקשה נדחית

 45האם מועד התשלום הינו שוטף +  29.7  .7
מחודש הביצוע או מאישור החשבון ע"י 
המפקח ומה פרק הזמן העומד לרשות 

 המפקח לצורך אישור החשבון.

ממועד הגשת  45+  שוטף
החשבון בכפוף לאישור 

 המפקח. 



מפרט מצלמות   .8
 קיימות

פרוט האמצעים המופיעים בטבלה  7.1
אינו ברור לדוגמא פשר עמודת הערות 

 ועמודה אחרונה )השמאלית(.
בנוסף נבקש לדעת האם מרכזי   7.2

השליטה נמצאים בתקופת תחזוקה על 
ידי אחרים ומה מועד התקנתם בכל 

 אתר.

שנים  5המערכות הותקנו ב 
האחרונות ונמצאות במסגרת 

 אחריות ושרות

-171סעיף   .9
בכתב כמויות 

 ומחירים

כיצד ניתן לקבוע מחיר לשרות בתקופה 
שנים  3שלאחר תקופת הבדק למשך 

,כשהמציע אינו יודע את תכולת 
העבודות בשנה הראשונה או בשנים 
שלאחר מכן, שכן במסמכי המכרז נכתב 

ראשי להגדיל או להקטין את כי המזמין 
, ומה דינם של 50%-תכולת העבודות ב

אמצעים שיוחלפו במרכזי השליטה 
 לצורך קביעת ערך סעיף זה.

נכללות  –קיימות  מערכות
במכרז ואין מניעה לתמחר 

 למערכותאת עלות השירות 
 אלו. 

מערכות שיותקנו ע"י  לגבי
עבור  מילאמ –הספק הזוכה 

שנים ראשונות קיימת  3
אחריות של הספק )הכלול 

 במחיר ההתקנה(.

 לתמחר מניעה אין, זאת לאור
 . בהתאם

 –תשומת לב המציעים 
בטבלת האקסל שהופצה 

 קיימת טעות. 

בכתב  172וסעיף  171סעיף 
 הכמויות אוחדו.

הסעיף הינו תחזוקה שנתית 
של מערכת קיימת ומערכות 
שסופקו /יסופקו ע"י הספק 

שנות תחוזקה/  3במהלך 
 אחריות ראשונות. 

תצורף  טבלת אקסל עדכנית
  . 28/6/2020עד ליום 

10.  
4.1 

 
אנו מבקשים להוסיף תנאי סף חליפי 

בנוסח "או לחילופין  4.1לדרישה בס' 
 10מציע שביצע כקבלן ראשי למעלה מ 

מועצות אזוריות בין פרויקטים עבור 
במסגרת פרויקט  2016-2019השנים 

"עיר ללא אלימות" של המשרד 
 לביטחון פנים".

 .הבקשה מאושרת

ראו תיקון תנאי סף כמפורט 
 לעיל.

 

 

בשל ריבוי שאלות הבהרה , ופרק הזמן  כללי   .11
הקצר ביותר שיש כרגע מהמועד 
( 17.5האחרון להגשת שאלות הבהרה )

(,  נבקש 27.5המכרז )ועד למועד הגשת 
לדחות את המועד האחרון להגשת 

 המכרז בשבועיים.

 נודה על מתן מענה מהיר לשאלה זו.  

 הבקשה מאושרת.

 כמפורט לעיל.

בהמשך לדרישה להגשת הצעת המציע   4.3  .12
נבקש לקבל את  -בפורמט אקסל פתוח 

 כתב הכמויות בפורמט של אקסל 
מצ"ב לתשובות ההבהרה, 

 בקובץ אקסל.כתב הכמויות 
ניתן לפנות גם בדוא"ל של 



איש הקשר להבהרות, הח"מ, 
 לצורף קבלת הקובץ בדוא"ל. 

 נספח ח +   .13

כתב כמויות , 
 7.15.1.2סעיף 

נפרד( כולל  PDFכתב הכמויות )מסמך 
 פריטים 172

לעומת זאת, כתב הכמויות שמהווה 
כולל  –נפח ח' במסגרת מסמכי המכרז 

לא נכלל  172פריטים, כאשר פריט  171
 בתוכו

רשום כי אין צורך  7.15.1.2בשורה 
 להגיש הצעת מחיר לסעיף 

 

נבקש לוודא כי כתב הכמויות הנכון 
, 172הינו כתב הכמויות ללא שורה 

כיוון והתוספת הינה באחוז קבוע של  
6%  

התמורה בגין שירותי אחריות 
שנים  3 -ותחזוקה מעבר ל

 –ראשונות של ההתקשרות 
 29.1.2הינה ע"פ סעיף 

 בהסכם. 

הינו  –כתב הכמויות הנכון 
כלומר ללא  – 172ללא שורה 

עלות תחזוקה עבור תקופה 
השנים  3 -שמעבר ל
 הראשונות. 

למען הסר ספק, ככל 
 –שתמומש האופציה 

עבור תחזוקה מעבר התשלום 
השנים הראשונות, הינו  3 -ל

 כמפורט בהסכם. 

מצ"ב כתב הכמויות בקובץ 
 אקסל.

  
  -כתב כמויות  .14

 נספח ח'

כמויות : במידה ויש צורך  – 172סעיף 
למלא סעיף זה במסגרת הצעת המחיר  

נבקש לוודא למה הכוונה בתמחור  -
סעיף זה. לגבי מערכות שיותקנו 

הרי לא ניתן לדעת  –במהלך הפרויקט 
כיום מה היקפן, כך שלא ברור איך 

ניתן לתמחר במועד הגשת המכרז את 
 עלות התחזוקה שלהם.  

 9 -ו 13לה ראו תשובה לשא
 לעיל 

מנגנון הקנסות מחמיר ביותר, ללא  26  .15
 פרופורציה להערכתנו להיקף המכרז. 

-נבקש להפחית את גובה הקנסות ב
75%  . 

 לא מקובל

 

במקרה של צורך בחפירה, יש צורך  6.3  .16
גופים  7בקבלת אישורים מלפחות 

שמאשרים ביצוע עבודה זו. לקבלן אין 
 10בהכרח השפעה עליהם. לכן זמן של 

ימים אינו סביר. נבקש לשנות הדרישה 
 לזמן סביר   

 

 ימי עבודה.  14 -יתוקן ל

₪, מיליון  1במקרה של עלות ציוד של  29.1.2.2  .17
נבקש ₪ ,  600ולא ₪  6000הרי הינו 

 לוודא כי מדובר בטעות
 -מ  6%, טעות סופר. אכן

 6,000תוספת של  -₪  100,000
 .₪ 

נבקש לוודא כי גם על עלות התחזוקה  29.1.2  .18
עבור המערכת הקיימת יש גידול של 

 בשנים הנוספות 6%
התשלום בגין שירות תחזוקה 
ואחריות משנה רביעית ואילך 

  –הינו 

תשלום תחזוקה  -
ע"פ מה ששולם 

שנים  3 -לשנה ב
 ראשונות. 



 6%בנוסף )תוספת(  -
שתגזר מעלות 
ההקמה של מערכות 
שהותקנו ע"י 
הספק, בהתאם 

 למפורט בסעיף. 
-  

 הסעיף אינו ברור.  29.1.1  .19

למה הכוונה "כולל מערכות שיסופקו 
ע"י הקבלן". איך אנחנו יכולים לציין 
סכום בגין מערכות אלו כעת, הרי אין 

לנו ידיעה כמה בפועל ירכשו )אלא אם 
שנות אחריות  3כן, בשל העובדה שיש 

בגין מערכות חדשות ,ממילא לא נחייב 
 שנים הראשונות(.  3-בגינם במהלך ה

 

מה הכוונה כמו כן, נבקש להבין ל
אין מינוח  –"תקופת ההסכם השנייה" 

כזה במכרז. ובגין תחזוקת המערכת 
הקיימת לבטח אנו אמורים לחייב 

 בתחילת ההסכם.

  

ומה הכוונה "קרי לאחר אישור קבלה 
למערכות והתממשקות למערכת 

הרי  הפיסקה הראשונה  –הקיימת" 
 מדברת על תשלום בגין מערכת קיימת.

 

ר באופן ברור נודה על קבלת הסב
 אודות מנגנון החיוב הנדרש. 

 9מענה לשאלה מס'  ראו
 לעיל. 

נבקש כי התשלום לאחריות ותחזוקה,  29.1.1  .20
תשלומים, יבוצע דרך הוראת  12אשר ב

קבע בנקאית ואשראית, שתחתם עם 
חתימת הסכם זה. כנ"ל גם לגבי שנת 
 הארכת ההסכם במידה ותצא לפועל.

הבקשה נדחית, תנאי 
התשלום בהתאם למפורט 

 במסמכי המכרז.

סעיפים :    .21
7.2.1.3 

23.1 

1.2 

1.3.10 

1.3.12 

7.7 

במסמכי המכרז יש מספר איזכורים 
סותרים לתקופת בדק ותקופת 

 אחריות. 

מצויינת  – 22בעמוד  7.2.1.3בסעיף 
 חודשים. 12שנת בדק של 

מציין תקופת  – 29בעמוד  23.1סעיף 
חודשים, ומוזכר חוק מכר  13בדק של 

 )דירות(, שלא מובן הקשרו לנושא. 

 3מדבר על   90בעמוד  1.3.10סעיף 
שנות אחריות, אשר יחלו ממועד תום 

 שנת הבדק. 

 

 .שנים 3 אחריות

  –לנושא ערבויות 

ערבות הביצוע בסך של 
לתקופת ההסכם. ₪  150,000

לאחר התקנת המערכות 
 12ובתום תקפת בדק של 

 –חודשים ממועד המסירה 
תומר הערבות בערבות בדק 

  .  5%בשיעור 



שנים  3מדבר על  –כתב הכמויות 
 שירות ואחריות

מדבר על תחזוקה  8בעמוד  7.7סעיף 
 שנים 3של ואחריות 

משך האחריות  – 90בעמוד  1.2סעיף 
 יהיה חמש שנים וחודשיים

סך תקופת  –91בעמוד  1.3.12סעיף 
 5התחזוקה והאחריות לא תעלה על 

 שנים

 

נבקשכם להבהיר לנו מהי תקופת 
האחריות הנדרשת עבור התקנות ציוד 
חדש , והאם מעבר לכך אכן יש תקופת 

 בדק. 

 

נבקש לשנות את המשפט כך שיהיה  1נספח ד  .22
כתוב: "אנו מתחייבים לשלם לכם כל 

ימים עם  7סכום עד לסך הנ"ל, בתוך 
 דרישתכם הראשונה..."

 .מניעה אין

נוסח  –לבכם  תשומת
 הינו לדוגמא. 1הערבות ד'

שהובהר במכרז לנושא  כפי
 גם תקבל המועצה -הערבות 

 ובלבד אחר בנוסח ערבות
 כאשר, מותנית בלתי שתהיה

 יעמדו ותוקפה הערבות סכום
 בסעיף המפורטות בדרישות
 הערבות. 

  
המשפט כך שיהיה  נבקש לשנות את 2נספח ד  .23

כתוב: "אנו מתחייבים לשלם לכם כל 
סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי 

ימים עם דרישתכם  7הצמדה, בתוך 
 הראשונה

 אין מניעה. 

נבקש לבטל את ערבות הבדק, שכן  31.4-31.7  .24
קיום ערבות זו יחד עם ערבות ביצוע 
מהווה כפל בטוחות, נושא אשר אינו 

   מקובל. 

בהקשר זה נציין גם כי לא ברור לנו   
האם בכלל נדרשת תקופת בדק במכרז, 

שכן יש מספר איזכורים סותרים 
 בנושא בקשר לתקופת בדק / אחריות. 

 הבהרה לעיל.  ראו

הבדק תחליף את  ערבות
 ערבות הביצוע. 

במידה ויוחלט להשאיר את ערבות  31.5  .25
לא ברור מנגנון קביעת  -על כנה  הבדק

הסכום של ערבות זו, שכן רשום כי 
משווי העבודות, אבל  5%תהיה על סך 

 5% -ערבות הבדק תחושב כ
משווי העבודות /התקנות 

 3שבוצעו בפועל במהלך 
 השנים הראשונות. 



הרי מדובר על מספר פרוייקטים ולא 
 על מסירה של פרוייקט אחד בלבד.

מפרט מערכות   .26
 קיימות

האם עמודת ההערות מציינת כמות 
 כמות מצלמות סה"כ?

מפרט מערכות   .27
 קיימות

הינה בנוסף לכמות  LPRהאם כמות ה 
 בנוסף המצלמות או חלק ממנה?

מפרט מערכות   .28
 קיימות

נבקש לקיים הליך של "יישור קו" 
לכלל המערכות הקיימות טרם קבלת 

תחזוקתית של הספק על אחריות 
מערכות אלו, נדגיש כי תיקון כל 

במהלך ביצוע  הממצאים שיתגלו
 "יישור הקו" יהיו על חשבון הלקוח

לא מקובל. הנ"ל יבוצע 
 במסגרת השירות

נבקש שיובהר כי בכל מקרה בו יבוטל  25  .29
ההסכם על ידי החברה, הספק יהיה 

זכאי לתמורה בגין כל השירותים 
 הפסקת ההתקשרות.שביצע עד למועד 

 

תשלום יהיה ע"פ ביצוע 
בפועל. במידה ובוטל ההסכם 

 –עקב הפרתו כמפורט בסעיף 
התשלום כאמור יהיה בכפוף 
לזכותה של המועצה לניכוי 

 נזקיה, כמפורט בהסכם. 

 
בשל לוחות הזמנים הקצרים וריבוי  כללי   .30

שאלות ההבהרה, אשר לחלק מהן 
המכרז,  משמעות רבה על תימחור

נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז, 
ימי עבודה  10כך שיינתן משך זמן של 

 להגשה לאחר קבלת תשובות הבהרה 

, מועד ההגשה במכרז נדחה
 כמפורט לעיל. 

נבקש לאפשר כי תוכנית הבטיחות  16.1  .31
תוגש ע"י ממונה בטיחות ארגוני בעל 

 בבנייה ובנייה הנדסית רשמית הכשרה
שנים בבטיחות וכתיבת  10וניסיון מעל 

  תוכניות בטיחות   

 מקובל

נבקש לאפשר כי המכתב ייחתם ע"י  נספח ז'  .32
 רגוני בעל הכשרהממונה בטיחות א

וניסיון  בבנייה ובנייה הנדסית רשמית
שנים בבטיחות וכתיבת  10מעל 

תוכניות בטיחות  , ובמקרה זה 
להחליף בכותרת "מהנדס בטיחות" 

במילים "ממונה בטיחות בעל הכשרה 
  בבנייה ובנייה הנדסית" 

 מקובל

לשם כך יש  –"ביקרתי"  – 2סעיף  נספח ז'  .33
צורך בביקור פיזי בכל אתר, נבקש 

לוודא כי יהיה מספיק זמן לאחר זכייה 
 כדי להגיש הטופס. 

לממונה הבטיחות ינתן זמן 
יום לסיור בישובי  14של 

 המועצה והמוסדות

מבקשים להוסיף בסיפא  – 2סעיף  נספח ז'  .34
"כפי שמופיעים בסקר הסיכונים 

 שבוצע פרויקט"
. למען הסר ספק, סקר מקובל

יבוצע  –סיכונים ככל שיבוצע 
 ע"י הקבלן. 



מבקש לצמצם או להסביר  – 3סעיף  נספח ז'  .35
הכוונה שהקבלן יוודא שעובר  את המינוח "כל גורם" 

אורח שהולך בסביבות 
העבודה לא יפגע כתוצאה 

 מעבודת עובדי הקבלן
נבקש להוריד את כל  – 3סעיף  נספח ז'  .36

ההתייחסות לאבטחת שלמות של 
הרכוש, כיוון והדבר אינו בתחום 

 עיסוקו ואחריותו של מהנדס בטיחות

 מקובל. 

להחליף את המילה "ערים"  – 4סעיף  נספח ז'  .37
 מודרכים כבר מצוין בסעיף במילה "מודרכים"

להחליף את המילים  – 4סעיף  נספח ז'  .38
"מצוידים בכישורים" במילים 

 "מצוידים באישורי הדרכה רלוונטיים"
 מקובל

 -כתב הכמויות   .39
 3סעיף 

תוכנת שיתוף אתרי קצה  -
Multisystem . 

אין פירוט במפרט הטכני לגבי 
 המערכת. נבקש לקבל פרטים נוספים.

מודול המנהל מספר אתרים 
מרוחקים בהם מותקנות 

 NVR/VMSמערכות 
כמערכת אחודה, יתכן 
ובמערכות אחרות שאינן 

Digivod המודול לא נדרש 
 -03פרק   .40

 מצלמות
האם יאושרו מצלמות ללא הצהרה של 

*היצרן* על מתן אחריות לאורך כל 
 תקופת השירות עפ"י מסמכי הדרישה?

כל הציוד לכל תקופת 
האחריות באחריות המציע 

 ולא היצרן.

– 03פרק   .41
 מצלמות

שקיים מוצר העונה על המפרט  בהנתן
של שני פריטים יחדיו, האם ניתן 
להציע אותו בסעיף הראשי מבין 

 השניים

 לא

 – 03פרק   .42
 מצלמות

האם יאושרו מצלמות שאין להן תקן 
האמריקאי או  ULבטיחות כדוגמאת 

CE .?האירופאי   
 כן

 – 03פרק   .43
 מצלמות 

האם יאושרו מצלמות שלא תומכות 
 כן העדכני?  Onvif-Tבתקן 

 – 03פרק   .44
 מצלמות

האם יאושרו מצלמות שאין להן הגנת 
נושא הגנת סייבר מפורט  ? 802.1xבתקן  סייבר באמצעות

במסמכי המכרז, נא עיין 
 שנית

 -03פרק   .45
 מצלמות

 Flickerהאם יאושרו מצלמות עם 
Control  50שלHz 60-וHz  וקצבfps 

 של מחצית מכך?
ב יאושרו רק מצלמות העונות 

 על המפרטים הנדרשים 100%

 -03פרק   .46
 מצלמות

לטובת הרחבת התחרות ומגוון 
המצלמות, האם יאושרו מצלמות 

 10%בעלות רגישות לאור השונה פי 
 מהאפיון ? 

יאושרו רק מצלמות העונות ב 
 על המפרטים הנדרשים 100%

 -03פרק   .47
 מצלמות

האם יהיה ניתן להציע מצלמות 
מצלמות העונות ב יאושרו רק  ? 8FPSתרמיות 

 על המפרטים הנדרשים 100%



מפרט טכני   .48
 - 16.11סעיף 
16.12 

 - 16.12 - 16.11מפרט טכני סעיף 
מכיוון שהעמודים נמצאים בשטחים 

פתוחים האם יש אפשרות לספק ללא 
 צמר סלעים ומחיצות?

 לא מקובל

האם ניתן  -מערכת הכריזה  5פרק    .49
 לא מקובל ? IPלחבר מגבר אנלוגי לפורס אודיו 

בשורה שנייה, אחרי המילים "על שם  30.1  .50
"בפוליסת  –המזמין", מבוקש להוסיף 

עבודות קבלניות ובפוליסות חבות 
בכפוף להרחבי השיפוי", וכן מבוקש 

להסיר את המילים "וכל הבאים 
 מטעמם".

 הבקשה נדחית

במקום המילים "לכל הפוליסות",  30.4  .51
מבוקש לכתוב "לפוליסת עבודות 

מבוקש להוסיף כי "לעניין  קבלניות". 
פוליסת חבות כלפי צד שלישי המזמין 

ייכלל כמבוטח נוסף בגין מעשי ו/או 
מחדלי הקבלן ולעניין ביטוח חבות 

מעבידים המזמין ייכלל כמבוטח נוסף 
היה וייחשב כמעביד של מי מעובדי 

   הקבלן". 

 הבקשה נדחית

בשורה רביעית מבוקש להסיר את  30.5.3  .52
 יום".  15המילים "לפחות 

 

 הבקשה נדחית

מבוקש להסיר. מבוקש כחלופה  30.5.1  .53
לאפשר כי ייקבע כי תגמולי הביטוח 

בגין פרק א' של פוליסת עבודות 
קבלניות ישמשו את הקבלן לקימום 

 הנזק.

 

 

 

 הבקשה נתקבלה

נבקש להסיר את הקודים הבאים  נספח ביטוח  .54
 -מהאישור

בקוד יוחלף  318צד ג' קוד  .1
321 

 302אחריות מקצועית קוד  .2
 

 

 הבקשה מאושרת

 הבקשה נדחית

נבקש לשנות להכרעה של גורם מקצועי  להסכם  2.4  .55
ולא להכרעה בסיכסוך ע"י  –שלישי 

 אחד הצדדים לעיסקה 
 הבקשה נדחית. 

האמור בסעיף אינו סביר, נבקש להסיר  4.7  .56
 הבקשה נדחית.  בסעיף 

בסעיף מובהר כי ככל שיחול 
עיכוב כתוצאה מדרישת 



הנ"ל לא יהווה  –הרשויות 
 עילה לתוספת תשלום. 

נבקש לשנות הצורך בנוכחות פיזית של  9.5  .57
העובד כמשמעו בחוק, לכלול גם 

 "מישהו מטעמו"
 הבקשה מאושרת. 

מכיוון ואין הגדרה למונח "מידע" ,  10.2  .58
דרישה נבקש להבהיר כי אין ולא תהיה 

 להצגת קוד מקור
לא תהיה דרישה להצגת קוד 

 מקור. 

נבקש שיקבע שניתן לערער על החלטת  10.6  .59
לא סביר ולא הגיוני  -המפקח 

שהחלטת צד בסכסוך תחייב את הצד 
 השני

 הבקשה נדחית. 

 

 נבקש להסיר סעיף זה 14.3  .60
 

 להסכם ימחק.  14.3סעיף 

 
נבקש להוסיף כי שינוי במניות החברה  19.5  .61

בחברה ציבורית ו/או שינוי אירגוני 
לא יחשבו כהעברת  SPIN OFFו/או 

 שליטה.

 

במניות החברה בחברה  שינוי
 –ציבורית ו/או שינוי ארגוני 

 לא יחשב העברת שליטה. 

ככל שהפיצול  –הפיצול  לגבי
פעילות החברה  פיצוליגרום ל

כהעברת  להחשבהנ"ל יכול  –
 שליטה. 

כדי לגרוע מסייפת  באמור אין
 אישורלנושא  –הסעיף 
 המועצה. 

נבקש שיובהר שחובת השיפוי חלה רק  21.5  .62
במקרה שהאמור הוא בעובד הקבלן או 
במי מטעם הקבלן שתובע, אחרת יוצא 

שהקבלן אחראי לכל תביעה באשר 
 היא.

 

 הבקשה נדחית

היה והלקוח  נבקש למחוק הסעיף.  22.3  .63
הרי שזו  -התחיל בשימוש במערכת 

נחשבת כמערכת שהתקבלה, 
אשר והאחריות בגינה תחל. ניתן ל

 עם רשימת ליקוייםקבלה גם 

 לא מקובל

ש להוסיף את המילים " או תחילת נבק 23.2  .64
 לא מקובל .)כמקובל( שימוש בפועל"

כל אחד  -נבקש למחוק את הסעיף  27.5  .65
מעכב את מהתנאים האלה בעצם 

 תחילת האחריות
בהסכם  27.5. סעיף שרמאו

 ימחק. 
נבקש למחוק את המילה בעקיפין.  28  .66

נבקש להוסיף הגבלת אחריות כמקובל 
 בשוק.

 הבקשה נדחית 

נבקש לקבל רשימה ממצה של כל  8.4  .67
יישובי המועצה, מוסדות כלל האתרים הקיימים והפוטנציאליים כדי 

החינוך והתרבות, בניין 



שניתן יהיה לבקר בהם, כולל גישה 
 חופשית לאתרים

המועצה והמשרדים 
 הצמודים אליו

נבקש להגביל את אישור המפקח תנאי  29.7  .68
 מאושר יום 45התשלום לשוטף + 

נבקש כי מוקד השירות הטלפוני  .4.3.5  .69
הממוחשב יפעל בימים א עד ה בשעות 

( , ומעבר 17עד  8העבודה הרגילות )
אלו יועמד מוקד כוננים לשעות פעילות 

 7*24בזמינות 

  מאושר

נבקש לקבל מפות שכוללות תכנון  8.11  .70
מערכות קיימות עם מיקומי 

האלמנטים על גבי המפות, עם תוכניות 
תשתיות תת קרקע, תוכניות תוואי 

 לתכנון עתידי למערכות חדשות.   

 תוכניות אלו יימסרו לזוכה.

נבקש לדעת האם ללקוח תשתיות  8.11  .71
קיימות )תת קרקע, אלחוטיות 

ועיליות( בהן ניתן לעשות שימוש 
לצורך הקמת מערכות חדשות. במידה 

 וכן, נבקש לקבל תוכניות אלו. 

תוכניות אלו יימסרו רק 
לזוכה, ברם המועצה תסייע 
ככל הניתן לשיתוף תשתיות 

 קיימות.
אישור מחזור   .72

 כספי
אישור רו"ח צריך להיות על נייר 

פירמה שלו, לפי תקנות מקצועיות של 
 לשכת רואי חשבון. 

אין מניעה כי האישור יהיה 
 ע"'ג נייר של רו"ח.

  
אישור מחזור   .73

 כספי
פיסקה ראשונה של אישור רואי חשבון 

: במקום המילים "ניסיון בביצוע 
עבודות", יירשם "המחזור הכספי של 

 המציע". 

 אין מניעה. 

הוראות   .74
 למשתתפים

שכן מדובר במכרז גדול ומשמעותי 
הכולל מספר רב של אמצעים 

וטכנולוגיות ולו"ז הינם צפופים מאוד 
למכרזים מסוג זה, ובמטרה להעמיד 

מענה ראוי ככל שניתן נבקשכם לדחות 
ימי  14-את המועד האחרון לשאלות ב
ימי  21עבודה וכן את מועד ההגשה ב 

עבודה וזאת במטרה שנוכל להעמיד 
 ותי וראוי מענה תחר

 מועד ההגשה במכרז נדחה
 כמפורט לעיל. 

נודה באם תוכלו לשלוח לנו את  כללי  .75
התשובות לשאלות ההבהרה וכל עדכון 

שהועבר על ידכם שכן באתר 
האינטרנט הצלחנו למצוא רק את 

 מסמכי המכרז המקוריים

תשובות הבהרה יופצו לכל 
הפונים, רוכשים + באתר 

 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 בהגשת 
 על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.הצעתו. 

 

 אבוחצירה עינבעו"ד       

 חוזים ומכרזים  מנהלת מחלקת

 מועצה אזורית חבל מודיעין    

 חתימה:__________________________ המשתתף : _____________________ םש


