
תשובהשאלהסעיףעמודשאלה' מס

127
 יום 60-נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל

מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון , קלנדריים
.המפורט

 ימים קלנדריים60- מוארך ל7מועד הביצוע בסעיף , מקובל

2518.9

נבקשכם , בתנאי הסף הדן בניסיון מוכח של המציע
ולשים במקומם את " 2017-2014"להחליף את השנים 

באופן המתאים לדרישת הניסיון , "2018-2015"השנים 
".בשלוש השנים האחרונות"

הסעיף , כמו כן". בשלוש השנים האחרונות"ימחקו המילים 
בין השנים "יבוא " 2014-2017בין השנים "יתוקן כך שבמקום 

2015-2018."

31414
 יום 60-נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל

מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון , קלנדריים
.המפורט

 60"יבוא "  ימי עבודה30" יתוקן כך שבמקום המספר 14סעיף 
"ימי עבודה

43110
 יום 60-נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל

מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון , קלנדריים
.המפורט

"  ימים קלנדריים45" יתוקן כך שבמקום המילים 10.1סעיף 
" ימים קלנדריים60"יבוא 

5416

המלצתנו הינה על מכשיר עם תצוגה ויכולת קבלה 
באופן שניתן , ומשלוח הודעות טקסט לכלל המשתמשים

יהיה להעביר הוראות בכתב ובעברית כולל התראות 
. והודעות חרום לכלל המשתמשים באופן מיידי ומתועד

.נא הבהרתכם האם הצעה זו מקובלת

אפשרי להציע מכשיר עם תצוגה במקום בו יתבקש מכשיר ללא 
תצוגה

6417
 קבוצות 4נא הבהרתכם האם כוונת הסעיף הינה להפעלת 

שני ממסרים ) ערוצים 4דיבור או שמא הכוונה להפעלת 
? (באתר

הניסוח הישן מבוטל במקומו יבוא
 תחנות ממסר 2 תכלול DMRמערכת הקשר בטכנולוגיית 

 משתמשים200עבור לפחות  ( ערוצי דיבור2)בחפיפה בינהם  

7418
נא הבהרתכם האם מגבר לכיסוי קשר בתוך מבנה 

?יתומחר בכתב הכמויות בנפרד
. בכתב הכמויות13ראה סעיף 

8441.6
עבור מכשיר ללא תצוגה נבקשכם לשנות את קיבולת 

שהיא הקיבולת המתאימה ,  ערוצים16- ל32-הערוצים מ
.לפעילות עם מכשיר ללא תצוגה

 16-הדרישה במכשירים ללא תצוגה מצומצמת ל, מקובל
.ערוצים בלבד

944-45
1.12+ 
2.12

נבקש הבהרתכם מהי חלוקת כמויות המכשירים הצפויות 
? ובלעדיו GPSעם 

מובהר כי מידע זה הינו על ,  השאר ללאGPS מכשירים עם 20כ 
סמך הערכה ואין בו כדי לחייב את המועצה לצרוך כל כמות 

.שהיא או בכלל

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב - 01.2019- מכרז אספקת ציוד קשר 



10452

נבקשכם להבהיר האם ניתן לספק מכשיר מוגן פיצוץ 
? עמיד במיוחד עם תצוגה 

ממכשיר ללא תצוגה , המלצתנו הינה לשנות את הדרישה
בכדי להוסיף יכולות למכשירים אלו , לכזה הכולל תצוגה

.באווירה נפיצה/ באזורים רגישים 

אפשרי להציע מכשיר עם תצוגה במקום בו יתבקש מכשיר ללא 
תצוגה

כותרת1147

אנו ממליצים להוסיף . כותרת הפרק מציינת יכולת ניטור
רמות )סעיף לדרישת ניטור ביצועים טכני - תת10לפרק 

 (ב"וכיו, התרעות על תקלות מערכת, קליטה לפי מיקום
.חות"התרעות תחזוקה ודו, ניצול יעיל של המערכת

הדרישה תישאר כפי שהיא

12472
נבקש הבהרתכם האם בדרישת מערכת הקלטת רדיו 

?שם הדובר כולל שעת השיחה /נדרש תיעוד של מספר
הקלטת אודיו רגילה, לא

13485

בתכנון מערכת קשר הכוללת איכון יש חשיבות לאפשרות 
לשינוי תזמון תשאולי המיקום מיחידות הקצה בהתאם 

נא הבהרתכם האם נדרשת . לסטאטוס האירועים
אפשרות זו לשינוי ממרכז המערכת במקום לשנות 

?ביחידות הקצה עצמן

הדרישה .  באותו עמוד דורש יכולת תכנות מרחוק16סעיף 
.כוללת  יכולת לשנות תשאולי מיקום ממרכז המערכת

14481.6

מאוד מיושנת , 4.1אנדרואיד , מערכת ההפעלה הנדרשת
המלצתנו הינה על שימוש . י אנדרואיד"ולא נתמכת עוד ע

 ומעלה בכדי להבטיח עדכוני 7במערכת ההפעלה מגרסה 
.אבטחה והמשכיות

ניתן להציע מערכות הפעלה , הדרישה תיוותר כפי שהיא
.מתקדמות יותר

כללי1549

נא הבהרתכם האם יש חשיבות שהספק יעמוד בתקן 
 לשם הבטחת זמני הקמת שיחה 3GPP/MCPTTעולמי 

יש לבקש מהספק מסמכים , במידה וכן)קצרים ביותר 
.(אשר מוכיחים עמידה בתקן זה

ניסוח הדרישות נשאר כפי שהוא

כללי1649
נא הבהרתכם האם לא נדרש כי ההצפנה תהיה לפי 

 ?FIPS 140-2 תקן
ניסוח הדרישות נשאר כפי שהוא



17518.9

.  היא בת עד שנתייםPOCמערכת ה , במדינת ישראל
פרוייקטים בסדר גודל גדול של מערוכת משולבות , ככלל

DMR) + POC ) זולת ברשות , בשלמותן! לא קיימות
, לאור זאת. בה הפרויקט טרם הסתיים, מקומית אחת

 או למקדו במציע שיש לו 18.9נבקש להסיר את סעיף 
ניסיון לפחות ברשות אחת בפרויקט שהחל בין השנים 

(לרבות פרויקט שטרם נמסר) 2018-2019

: הניסוח ישונה כדלהלן 
הקמת ) פרויקטים  2המציע ביצע לפחות : ניסיון מוכח. 18.9

בארץ  (POCאו / וDMRמערכת קשר   בטכנולוגיית  
 כשכל אחד מהפרוייקטים 2018-2015ושהסתיימו בין השנים 

:יכלול
 מכשירים 100הפעלת ותחזוקה של לפחות , אספקת. 18.9.1

.מסוגים שונים
.הקמת עמדת מוקד שליטה מרכזי על מערכת הקשר. 18.9.2

המקושרות ביניהן לכדי מערכת ) תחנות ממסר 2הקמת . 18.9.3
.  משתמשי קצה100המאפשרות שימוש   ללפחות  (אחת

".4-נספח א"על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח 

18518.8
? נבקש הבהרה האם הרישיון הנדרש הינו רישיון סחר

"רישיון סחר להקמת תחנות קשר ואחזקתן"המוגדר כ
רישיון סחר סטנדרטי, כן

19823

המזמין יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל "
המציע . שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון ההצעות

מאשר למזמין את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות 
נבקש לקבל  פירוט באילו אמצעים ננקטו ותמלול , "בכך

.של השיחות שבוצעו

.הסעיף יוותר כפי שהוא, הבקשה נדחית

.הסעיף יוותר כפי שהוא, הבקשה נדחיתד"ט עו" לשכבנוסףאבקש לציין כי סכום זה יהיה 201040.1

211143
י נציג המציע ויבוצע בכפוף "כל ביקור כזה ילווה ע

.לתיאום מועד הגעה מראש
.הסעיף יוותר כפי שהוא, הבקשה נדחית

221252

קרי על פי סעיף זה , נוסח הסעיף מייתר את מהות המכרז
שכן , לזוכה אין כל יתרון על פני מציעים אחרים שלא זכו

ייתכן והוא יקבל נתח קטן לביצוע ומציע אחר את יתרת 
לא ייתכן שמציע שלא עמד , יתרה מכך. השירותים

בדרישות המכרז ולא השתתף בו יוכל לבצע את 
התחייבויות הזוכה כאשר ישנם מציעים נוספים שעמדו 

שכן הינו נגוע באי , יש לתקן סעיף זה. בדרישות המכרז
י15 סעיף 15' הערה זו נכונה גם לעמ. חוקיות

מובהר כי המועצה . הסעיף יוותר כפי שהוא, הבקשה נדחית
.תפעל בהתאם לדיני המכרזים ולדין החל עליה



ז231415
על כן , מכונים בארץ' י מס" מתבצעת עISOהסמכת 

אלא , אבקש לא לדרוש רק הסמכה מאת מכון התקנים
.IQCלאשר גם את חברת 

מקובל

243217.4
י המועצה אינה טעונה הסכמת " לעיל ע1ק "העברה בס"

ק "עברה מדובר בס/לא מובן איזה העברה" הספק
שאינה טעונה הסכמת הספק1

 1הסעיף יתוקן במקום בסעיף קטן , בנוסח הסעיף נפלה שגיאה
17.3יבוא בסעיף קטן 

25

כתב הכמויות ולהוסיף את – ' אבקש לעדכן את נספח ד
, התמחורים שעודכנו בתשובות לשאלות לסיור קבלנים

נדרש להוסיף תמחור להעתקת המוקד הישן : "למשל
"לחדש

.יש לכלול תמחור העתקת המוקד בהצעה

26
בניין 

המועצה
 החדש

טרם , נדרש לשלוח למציעים תרשימים של מבנה המועצה
נבקש כי . הגשת הצעות על מנת לבצע תמחור נכון ואמיתי

.המרשמים יכללו גבהים ומרחקים
.הנתונים מצורפים בזה

27
נדרש לשלוח למציעים את אישור הקונסטרקטור של 

כי אישורים , יודגש. התרנים על מנת לבצע תמחור נכון
.אלה צריכים להיות בידי המציעים טרם הגשת ההצעה

.הנתונים מצורפים בזה

?"ציון חלקי"אבקש לקבל הבהרה מהו 28
ציון בהתאם לקביעת ועדת האיכות אשר תייעץ לועדת 

הציון ייקבע בהתאם למידת ההתאמה לדרישות . המכרזים
.הסעיף בטבלה

29
אין ניסיון , כפי שצוין לעיל,  פרוייקטים4 בגין 25%סעיף 

על כן הדרישה לא מתקיימת אצל אף אחד , כזה בארץ
.אבקש לבטל את המרכיב האיכותי הזה, מהמצעים

ראו טבלה במסמך סיכום סיור - טבלת המשקלים עודכנה  
הקבלנים

30436.2
 לא תהיה בעברית וכן כי DMRמבקשים כי עמדת הניהול 

כי המחשב , יודגש. לא תיבחן במסגרת ניקוד איכות
.ותוכנת ההפעלה שלו יהיו בעברית

בטבלת המשקולות אשר צורפה לפרוטוקול סיור מציעים מיום 
כך שבמקום  (25%משקלו )יתוקן הסעיף הראשון , 24/02/2019
יבואו " (POC + DMR)מערכות קשר משולבות "המילים 

".(DMRאו / וPOC)מערכות קשר "המילים 



313319

הנוסח כפי שהוא מטיל אחריות , הסעיף הינו כללי מדיי
אי ביצוע או /לנזק גם על נזקים שלא נגרמו בגין ביצוע

ייתכן וזה קרה על ידי גורם חיצוני , מחדל של הספק קרי
יש להוסיף בסעיף זה , על כן. או כל דבר אחר /ו

..... התייחסות כי הספק יהיה אחראי בכל מקרה של נזק
.בגין מעשה או רשלנות של הספק

 לטבלת התשובות בפרוטוקול סיור 7ראה לעניין זה סעיף 
.24/02/2019מציעים מיום 

323734

". בכפוף לאישור גורמי הביטחון"יש להוסיף את המילים 
דליפת חומרים וכו גורמי / מלחמה/במקרי חירום

מטילים סגר לא ייתכן שנידרש , הביטחון חוסמים דרכים
.לפעול בניגוד להוראות גורמי ביטחון

מובהר כי הסעיף כפוף להוראות גורמי הבטחון ככל ועומדות 
.בסתירה לסעיף

334110
נבקש הבהרה ואישור מעורך המכרז כי עמדת 

תופעל במחשב שולחני עם  (ר'דיספאצ)השליטה /הניהול
מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד

יש לספק עמדת הפעלה מבוססת מחשב , הבקשה נדחית
".חלונות"ומערכת הפעלה כדוגמת 

34435

" ומטה"נבקש הבהרה מעורך המכרז לתקן את המילה 
המכשירים שיסופקו יפעלו על גבי רשת : "במשפט

סלולרית של מפעיל סלולרי בפריסה ארצית ברוחב פס 
שכן פס רחב "   ומטה3G/4Gרחב טמהיר ובטכנולגיית 

יותר לכן יש להחליף את " נמוכה"ומהיר לא קיים ברשת 
"ומעלה"במילה 

יתוקן " מטה"יתוקן במקום המילה - מקובל, טעות סופר
"מעלה"ל

35447.7
" שיחות רגילות"מבקשים הבהרה לדרישה לניהול 

 ולא לשיחות טלפון סלולאריותPOCהמיועדות לשיחות 
 וגם שיחות PTT ניתן יהיה לנהל שיחות POCבמכשיר  ה 

סלולריות

36447.8
נבקש הבהרה ופירוט מעורך המכרז אילו דוחות ואילו 

?חתכים כוונתו להפיק  ממערכת עמדת השליטה
אין דרישה מסויימת אלא לדוחות בחתכים ובמיונים משתנים 

על בסיס המידע הקיים במערכת

3748
 10פרק 

10סעיף 

 ולשנות לדרישה למערכת SMSנבקש לבטל את המושג 
  הינו מושג DMR  ( SMSשליחת הודעות למכשיר הקשר 

.(טכני מעולם הסלולר
מדובר על שליחת הודעת טקסט, מקובל

3848
 12פרק 

13סעיף 
מיתוג בין "נבקש לפרט את הדרישה והתכולה של 

".מערכות קשר
POC- מדובר על מיתוג בין מערכת הקשר למערכת ה



39

' נספח ד
כתב 

כמויות 
6סעיף 

, נבקש במקום נרתיק נשיאה למכשיר קשר על חגורה
לאשר טופסן לחגורה המקובע בברגים לגוף המכשיר

יש לספק נרתיק בנוסף לתופסן החגורה. לא מאושר

40

' נספח ד
כתב 

כמויות 
40סעיף 

  עבור QIנבקש להסיר את הדרישה למטען אלחוטי 
POCמכשיר ה 

אולם ניתן להציע מכשירים , הדרישה למטען אלחוטי מבוטלת
.בעלי טעינה אלחוטית

41

' נספח ד
כתב 

כמויות 
 6פרק 

4סעיף 

  אינה מופיעה במפרט BDRהדרישה בטבלה לגבי ה 
. על כן יש להסיר את הסעיף מטבלת הכמויות, הטכני

  או האם הכוונה BDRנבקש הבהרה מה המשמעות של 
בכל מקרה נבקש לציין . (BDA )הא למגברי אות סלולאר 

או ? בכמות המגברים הנדרשת? באילו מבנים מדובר
לחילופין לבקש תמחור של מגבר בודד שממנו יתבצעו 

מכפלות בהתאם לכמות המבנים והמגברים הסלולריים 
.הנדרשים בכל מבנה

 בכתב הכמויות13ומופיע בסעיף  (BDRולא ) BDAהכוונה ל 

4249
 12פרק 

10סעיף 

 ולשנות לדרישה למערכת SMSנבקש לבטל את המושג 
שליחת הודעות באמצעות מערכת הניהול של יישום ה 

POC  (SMSהינו מושג טכני מעולם הסלולר  ).
מדובר על שליחת הודעת טקסט, מקובל

43492

הקבלן יספק אפליקציה ייעודית אשר תותקן  "2.1סעיף 
"על כל טלפון חכם שברשות המועצה

נבקש מעורך המכרז להעביר טרם הגשת הצעות את דגמי 
המכשירים החכמים המיועדים להפעיל את יישום ה 

POCכי לא כל מכשיר , חשוב לציין.   שבבעלות המועצה
טלפון חכם מסוגל ויכול לעבוד בצורה אופטימאלית 

נבקש להבהיר שהחברה תאפשר מימוש . POCביישום 
.תאימות זו לכל מכשיר שקיימת לו תאימות ליישום

מובהר כי ככל ולא ניתן להתקין את האפליקציה על גבי מכשיר 
הספק יידרש . הספק לא יידרש לעשות כן, שברשות המועצה

.לספק רשימת דגמים עליהם ניתן להתקין את האפליקציה



44491.1

לגבי דרישה ליכולת מכשיר טלפון חכם להתממשקות 
:לממסר

נבקש הבהרה ופירוט מעורך המכרז לאיזה ממסר יש . 1
?דרישה להתממשק

 תהיה בעלת POCהאם כוונת עורך המכרז שמערכת ה . 2
?DMRיכולת להתממשק למערכת ה 

 בלבד או DMR+POCהאם הכוונה למכשיר המשולב . 3
?כמערכת כוללת גם למכשיר חכם רגיל

 
אלא במכשירים  (POC+DMR)אין מדובר במכשיר משולב 

 צריכה POCהמערכת שמחברת את מכשירי ה . שונים
לעבוד דרך הממסר/להתממשק

4549
 12פרק 

עמדת 
ניהול

-  כפיתוח שיימשך עד כGPSנבקש לאשר תחקור מיקום 
. חודשים6

.הדרישה תיוותר כפי שהיא

ללאללא46
נא העבירו את מסמכי המכרז בפורמט נוח למילוי והגשה 

.Excel או Wordדוגמת 
.לא ניתן

4721

נבקשכם למחוק את שני המשפטים בסוף הסעיף החל 
אחריות של "ועד המילים ...." מובהר כי"מהמילים 

והבהרתכם כי ההתקשרות היא " המועצה להתקשרות
וכי ככל שיתבקש הספק לבוא , מול המועצה בלבד

נבקש לצרף את , בהתקשרות מול המפעלים באופן ישיר
אשר יוסכם מראש , כולל ביטוח, נוסח החוזה על נספחיו

.להתקשרות עם המפעל

מובהר שנית כי ההתקשרות עם המפעלים , הבקשה נדחית
תבוצע במחירי ההצעה על פי המכרז ובהתאם לתנאים 

המסחריים הקבועים במכרז כאשר התקשרות זו תבוצע ישירות 
בין המציע הזוכה לבין המפעלים שיחפצו בכך ללא כל תיווך או 

.אחריות או התחייבות של המועצה

4828.3
הסעיף מפנה לתצהיר המציע בדבר העדר הרשעות 

הנספח האמור הינו אישור , עם זאת. 2-'נספח א- פליליות 
.נא הבהרתכם. ח"רו

ח כמפורט " הינו אישור רו2'נספח א- בנוסח המכרז נפלה טעות 
. למסמכי המכרז18.4בסעיף 

4938.5

:4-'המציע נדרש למלא את פרטיו וניסיונו בנספח א
והן , 21-22הן בעמוד - קיימים שני נוסחים לנספח זה . א

ובמידת , נא הבהרתכם מהו הנספח הנכון. 25בעמוד 
.הצורך נא הסירו את הנספח שאינו רלוונטי

נא . 4-' שייך לנספח א23לא ברור האם עמוד . ב
.הבהרתכם

, חל שיבוש בסדר הדפים במכרז
ל "כל העמודים הנ. 21,22,23,25 פרוס על פני עמודים 4-'נספח א

לתשומת לב .  ויש למלא את כולם4-'יחד מהווים את נספח א
. הינו נספח נפרד24'  בעמ5-'המציעים כי נספח א

5038.6
למרות שנספח , 5-'אין דרישה לצרף להצעה את נספח א

.נא הבהרתכם. 24כזה קיים בעמוד 
. בתנאי הסף18.10ראה סעיף 



51417
כך , נא אשרו דחיה למועד האחרון להגשת ההצעות

שלמציעים יוותרו לפחות שבועיים מהעברת תשובות 
.ההבהרה ועד למועד ההגשה

.ראה פרסום בעיתונות ובאתר המועצה

52723
בעמודת , (המלצות טלפוניות)בסעיף הרביעי בטבלה 

" חוזרים"יש להחליף את המילה " המפתח לחישוב"
".חוזים"במילה 

ראה פרוטוקול סיור - הטבלה הוחלפה בטבלה מעודכנת 
.24/02/2019מציעים מיום 

53828
..." - למלא בקפדנו בהדפסה"הסעיף קובע כי על המציע 

נא העבירו את המסמכים למילוי בפורמט הניתן למילוי 
.Wordוהגשה כדוגמת 

הסעיף מתייחס להצעת המחיר אשר מסופקת למציעים כקובץ 
.אקסל

54830.2
הצוות "המציע נדרש בין היתר לצרף מסמכים אודות 

.נא הבהירו לאילו מסמכים כוונתכם" - המיועד מטעמו
'קרות חיים מקצועיים וכד/ ניסיון , רקע טכני, תעודות הסמכה

55934.4
הסעיף דורש מילוי פרטים רלוונטיים של אחד ממנהלי 

.נא הבהרתכם היכן על המציע למלא פרטים אלו- המציע 
ראה הבהרה לעיל לעניין , 4-'על גבי הטופס המצורף כנספח א

.עמודי הנספח

561145

אופן הדירוג המשוקלל של הצעות מוגדר בבירור בסעיף 
הסעיף הנדון קובע כי במזמין יבחר את , יחד עם זאת. 21
כאשר דירוג ההצעות המשוקלל , "הצעה המיטיבה עימו"

נא הבהרתכם . לא יהיה המדד לפיו תיבחר ההצעה הזוכה
ומה הקריטריונים " הצעה מיטיבה"למה הכוונה במדד 

נבקש למחוק , לחילופין? " מיטיבה"להיות הצעה כלשהי 
המזמין יבחר את ההצעה המיטיבה עימו "את המשפט 

".ביותר לפי דעתו

.ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון הבחירה המפורט במכרז



571414

 יום ממועד 30נדרש בתוך " מועד אספקת השירותים"
.קבלת צו תחילת העבודה

או /נא הבהרתכם האם כוונתכם לסיום ביצוע ו. א
 כתוב כי על 23בסעיף , כן-כמו? אספקת השירותים 

מה .  יום מקבלת הצו14המציע להתחיל בעבודות תוך 
.נא הבהרתכם.  יום להשלמת העבודות16שמותיר רק 

 ימיםפ קלנדריים 45-אינם תואמים ל,  ימי עבודה30. ב
, נא הבהרתכם.  בחוזה ההתקשרות10כפי שנדרש בסעיף 

מהו פרק הזמן המירבי בו נדרש הספק להשלים את ביצוע 
.האספקות

.ראה תשובות קודמות לעניין המועדים כמפורט לעיל

.מוחלף, טעות סופר ".2007"בשנה " 2017"נא החליפו את השנה ה.581415

5914
+ה.15

ח.15 
נבקשכם למחוק את סעיף . ישנה כפילות בסעיפים אלו
.ח.15

.יוותרו כפי שהם, הסעיפים אינם סותרים

601624
, לרבות מיזוג, נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה

לא תיחשב ', מכירת פעילות וכד, רכישה, מכירה, פיצול
.הסבה לעניין סעיף זה

 25%או מכירה של מניות בשיעור העולה על /מובהר כי העברה ו
תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה 

.מראש ובכתב

כללי6121
 רלוונטיים 25, 23, 21-22נא הבהרתכם אילו מהעמודים 

. מסודר4-'נא העבירו נספח א, וכן ? 4-'לנספח א

, חל שיבוש בסדר הדפים במכרז
ל "כל העמודים הנ. 21,22,23,25 פרוס על פני עמודים 4-'נספח א

לתשומת לב .  ויש למלא את כולם4-'יחד מהווים את נספח א
. הינו נספח נפרד24'  בעמ5-'המציעים כי נספח א

כללי6224
נא . לא נדרש צירוף נספח זה להצעה,  למכרז8לפי סעיף 

.הבהרתכם
18.10 סעיף 6ראה עמוד 

63307.6
 ימי 5"במילים "  ימים5"נבקשכם להחליף את המילים 
".עבודה

.מקובל

64309.3.3
 ממועד 30+נבקשכם לשנות את תנאי התשלום לשוטף

.קבלת החשבונית
.הנוסח יוותר כפי שהוא



653217.2

את " או נזק שיגרמו לה"נבקש להוסיף אחרי המילים . 
". ואשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו"המילים 

ובמקומם " או בקשר/ו"נבקש למחוק את המילים . 2
". ועקב"יבוא 

ובלבד "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים . 3
שהמועצה מסרה לספק הודעה על התביעה מיד עם 

או פגעה ביכולת /או התפשרה ו/קבלתה ולא הודתה ו
". ההתגוננות של הספק

הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב 
או /ו"תימחקנה ובמקומן יבוא " או בקשר/ו"המילים . ביצועו

".עקב
המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה 

.לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן

663217.6

נבקשכם להבהיר כי במסגרת תקופת האחריות 
או /והתחזוקה לא ניתן לאפשר למועצה להכניס שינויים ו

. או תוספות בעצמה למערכת/או תיקונים ו/שדרוגים ו
הספק לא יהיה אחראי , ככל שתבקש המועצה לפעול כך

למערכת ולנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה 
.מפעולותיה של המועצה

.הסעיף יוותר כפי שהוא

673218.2

את " של אותו צד לצד השני"נבקש להוסיף אחרי המילים 
". בסכום שנקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו"המילים 
כן נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים -כמו

או התפשרה בעניינים אלה בשם /והמועצה לא הודתה ו"
".הספק מבלי ומבלי להיוועץ עימו

הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב 
. ביצועו

המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה 
.לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן

683320.4

את " שיחויבו לשלם"נבקש להוסיף אחרי המילים 
ובסוף ". ואשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו"המילים 

ובלבד שהמועצה לא הודתה "הסעיף להוסיף את המילים 
או התפשרה בעניינים אלה בשם הספק מבלי ומבלי /ו

".להיוועץ עימו

הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב 
. ביצועו

המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה 
.לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן

693320.5
את " אביזרים לקויים"נבקש להוסיף אחרי המילים 

" בסכום אשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו"המילים 
.

.מקובל

703321.1
את המילה " תוך כדי"נבקש להוסיף אחרי המילים 

".ועקב"
.מקובל



713421.2

אין התייחסות לחברה מפקחת אם כי למפקח מטעמה . 1
והחברה "נבקש למחוק את המילים , על כן. של המועצה

.שבשורה הראשונה" המפקחת
" אשר יהיו נושא לתביעה"נבקש למחוק את המילים . 2

". שנקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו"ובמקום לכתוב 
ובלבד "נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים . 3

או התפשרה בעניינים אלה בשם /שהמועצה לא הודתה ו
". הספק מבלי ומבלי להיוועץ עימו

במקומן יבוא - תימחקנה " והחברה המפקחת"המילים 
".והמפקח מטעמה"

הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב 
. ביצועו

המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה 
.לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן

723422

נא הגדירו בסעיף מהו משך ההתקשרות לפי החוזה 
 למכרז 5שכן סעיף , מרגע חתימתו (או בחודשים/בשנים ו)

מגדיר בבירור מהו משך החוזה לרבות תקופות  (2' עמ)
.הארכתו

.5 סעיף 2' תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בעמ

733422.1
נבקש להגדיר תקופת התקשרות מיום חתימה על החוזה 

.ועד לסיום תקופת האחריות והתחזוקה
.הבקשה נדחית

743422.2
 ימים 30-נבקש לשנות את מספר ימי ההודעה המוקדמת ל

.כמקובל
. ימים30משך ההודעה המוקדמת יעמוד על 

753425
ליום איחור גבוה  ₪ 3,000סכום פיצויים המוסכמים 

נבקשכם להתאים פיצוי מוסכם זה לסכום ריאלי . מאוד
.בהתאם לשווי ההסכם

.הסעיף יוותר כפי שהוא

763525.5

 20-סכום הפיצוי המסוכם שנקבע בגין איחור של מעל ל
 20,000ימי עסקים בהשלמת או ביצוע העבודה עומד על 

₪ .
נא התאימו אותו באופן יחסי , סכום זה גבוה מאוד. 1

.לשווי ההסכם
נא הבהרתכם כי סכום פיצוי מוסכם זה בגין הפרה . 2

ולא ישולם כמה פעמים בגין , יסודית זו הינו מצטבר
איחור הנובע מאותו גורם באופן שיגרום לספק כפל 

אם ביצוע אבן דרך אחת התאחר ובגינו , קרי)קנסות 
מניין ספירת הימים לביצוע אבן הדרך , שילם הספק פיצוי

.(וכך הלאה, השנייה יתאפס ויתחיל להיספר מחדש

מובהר כי הפרה יסודית , יחד עם זאת. הסעיף יוותר כפי שהוא
בגינה בחרה המועצה שלא להורות על ביטול ההסכם ואשר 

 ימים באבן 20הספק שילם פיצוי בגינה תאפשר דחייה בת 
.הדרך הבאה ככל וישנה



773525.6.1
חלק "ובמקומה לכתוב " חלקם"נבקש למחוק את המילה 

".מהותי מהם
.מקובל

783525.6.7
, לרבות מיזוג, נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה

לא תיחשב ', מכירת פעילות וכד, רכישה, מכירה, פיצול
.הסבה לעניין הסכם זה

 25%או מכירה של מניות בשיעור העולה על /מובהר כי העברה ו
תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה 

.מראש ובכתב

793526

" י המועצה"שיידרש לכך ע"נבקש למחוק את המילים 
כמו ". קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו"ובמקומם יבוא 

בשורה השלישית " מכח פסק דין"אחרי המילים , כן
".שלא עוכב ביצועו"להוסיף את המילים 

הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב 
או /ו"תימחקנה ובמקומן יבוא " או בקשר/ו"המילים . ביצועו

".עקב
המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה 

.לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן

803629.1
, לרבות מיזוג, נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה

לא תיחשב ', מכירת פעילות וכד, רכישה, מכירה, פיצול
.הסבה לעניין הסכם זה

 25%או מכירה של מניות בשיעור העולה על /מובהר כי העברה ו
תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה 

.מראש ובכתב

813629.2

 מהשליטה בספק תיחשב 25%הסעיף קובע כי העברת 
העברה אסורה אלא אם נעשתה בכפוף להסכמת המועצה 

היות וחברתנו הינה חברת בת של חברה . מראש ובכתב
וממילא שינויים בבעלות , גלובאלית הנסחרת בבורסה

אינם תלויים או ניתנים להתליה בהודעה ללקוח ובוודאי 
שחברה בסדר גודל של חברתנו לא יכולה להיות תלויה 

כי במקרה , על כן נבקשכם להבהיר. באישור לקוח ספציפי
. יודיע הספק ללקוח על השינוי, של העברת שליטה בחברה

יהיה רשאי , ככל שהשינוי לא יהיה מקובל על הלקוח
.הלקוח להביא את ההסכם לסיום בלבד

.ככל ומניות המציע נסחרות בבורסה, מקובל

823734.2
נא הבהרתכם לאיזו תקופת זמן נדרשת זמינות צוות 

וכי זו לא תהיה , העובדים וכלי העבודה לשעת חירום
.מעבר לתקופת ההסכם

מקובל



83411

היות המכרז מוצג כמכרז מסגרת אשר המפעלים במתחם 
והיות ובכנס המציעים הוצג , יכולים לרכוש ממנו מערכות

י ממסר "שטח על מפת המועצה שנדרש לכסות בקשר ע
:נא הבהרתכם- אחד או שניים 

האם אותם ממסר או שניים אמורים לשרת את כלל . א
?המפעלים 

קרי כמה משתמשים , מה קיבולת המערכת הצפויה. ב
?וכמה קבוצות דיבור צפויים להיות במערכת 

 תחנות ממסר 2 תכלול DMRמערכת הקשר בטכנולוגיית . א
 200עבור לפחות  ( ערוצי דיבור2). ב.        בחפיפה ביניהם

.משתמשים

84441
נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים ללא תצוגה 

נדרשים
מפורט בכתב הכמויות

85452
נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים ללא תצוגה 

מוגן פיצוץ נדרשים
מפורט בכתב הכמויות

86453
נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים למנהלים 

כולל תצוגה נדרשים
מפורט בכתב הכמויות

87464
נא הבהירו מהי כמות המכשירים הניידים ברכב או 

נייחים נדרשים
מפורט בכתב הכמויות

88492.1

הסעיף קובע כי הקבלן יספק אפליקציה ייעודית אשר 
נא . תתוקן על כל טלפון חכם שברשות המועצה

:הבהרתכם
האם מדובר בטלפונים חכמים הקיימים כבר ברשות . 1

? המועצה 
נא הבהרתכם כי האפליקציה תותקן אך ורק בטלפונים . 2

.חכמים התומכים בהתקנת אפליקציות מעין זו

מובהר כי ככל ולא ניתן להתקין את האפליקציה על גבי מכשיר 
הספק יידרש . הספק לא יידרש לעשות כן, שברשות המועצה

.לספק רשימת דגמים עליהם ניתן להתקין את האפליקציה



89532

המחירים נדרשים להיות קבועים לאורך כל תקופת 
":דהיינו שלוש שנים", ההסכם

לאור האמור . קיבוע מחירים לשלוש שנים אינו סביר. 1
לעיל נבקש לקבוע מנגנון הצמדה לפיו המחירים יהיו 

.קבועים לכל היותר למשך שנתיים ראשונות
 24-תקופת ההסכם הינה ל (2' עמ) למכרז 5לפי סעיף . 2

דהיינו שלוש "נבקש להחליף את המילים , לפיכך. חודש
". דהיינו שנתיים"במילים " שנים

.הדרישה תיוותר כפי שהיא, הבקשה נדחית

90533
נבקש להתאים את משך תקופת השירות והאחריות 

. שנים3במקום  ( למכרז5כאמור בסעיף )לשנתיים 
.הדרישה תיוותר כפי שהיא

91534
נבקש להתאים את משך תקופת האחריות לשנתיים 

. שנים3במקום  ( למכרז5כאמור בסעיף )
.הדרישה תיוותר כפי שהיא

925411
 ממועד 30+נבקשכם לשנות את תנאי התשלום לשוטף

.קבלת החשבונית
.הנוסח יוותר כפי שהוא

93582
ביטוחי חבות "נבקש להוסיף את המילים ' בסעיף צד ג
.בגבולות אחריות משולבים- וחבות מוצר ' כלפי צד ג

 מקובל ככל שגבולות האחריות המשולבים יהיו סכום גבולות 
.האחריות המצויינים בביטוחי צד שלישי ומוצר לכל הפחות



כללי9459

:נבקש להוסיף את החותמות הבאות
: באישור הביטוח של הראל.  1

בכומי הביטוח המצוינים באישור /גבולות האחריות* "
 (באופן כולל)הפעילויות /יחולו על כל העבודות,ביטוח זה

לרבות העבודה ,(ביחד)ל "של כלל המבוטחים בפוליסה הנ
האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי הפוליסה .נשוא אישור זה

המקורית וסייגה עד כמה שלא שונו במפורש בהתאם 
."לאמור באישור זה

באישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה * "
האישור - ובתום התקופה הנקובה באישור ,באישור בלבד

או תחודש /לרבות כל תנאיו יהיה בטל אף אם תוארך ו
הארכת תקופת האישור .תקופת הביטוח של הפוליסה

".ותנאיו מחייבת אישור חדש בכתב מחברת הביטוח
גבולות ,למען הסר ספק: "באישור הביטוח של מגדל. 2

האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות 
האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח 

".שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם

. מקובל כחלופי בעת העברת אישור ביטוח חתום. 1

ל"כנ. 2

כללי9560

" אישור"בפסקת הנדון בשורה השנייה אחרי המילה . 1
ולהחליפה " קיום ביטוחים"נבקש למחוק את המילה 

".קיום ביטוח"במילה 
נבקש למחוק " בעבור"בשורה הרביעית אחרי המילה . 2

מוטורולה "ולהחליפה במילים " המציע"את המילה 
".מ"סולושנס ישראל בע

נבקש למחוק את " כפי"בשורה החמישית אחרי המילה . 3
ולהחליפה " הרשום בהם וללא כל שינוי בתוכנם"המילים 

".ב"המצ"במילה 

מקובל כחלופי. 1 
לאחר . הפניה הינה למציעים רבים בשלב המכרז. לא מקובל.2

. הזכיה ייחתם הסכם עם הזוכה הספציפי
לא מקובל. 3



96612

לא מן הנמנע כי דרישות הטיפול בתקלות תחייבנה את 
כי , נא הבהרתכם. הספק לאספקת שרות בשבתות וחגים

במידה ואכן תידרש עבודה של עובדי הספק או מי מטעמו 
כי אז על הלקוח להשיג היתר לפי , בשבתות וחגים

על מנת ,  לחוק שעות עבודה ומנוחה12- ו11סעיפים 
.שעובדי הספק ירושו לתת שירות זה

על הספק יהיה , ככל ויידרש אישור כאמור. הבקשה נדחית
המועצה תספק למציע הזוכה . להשיג את האישור המתאים

אישור לכך כי המערכת הינה מערכת קשר לחירום הנדרשת 
.לזמינות בכל עת

97626
את המילים " או רשלנות"נבקש להוסיף אחרי המילים 

".או זדון/ו"
.מקובל


