מכרז פומבי  -14.2020למתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכת הצופרים עבור המועצה המקומית
תעשייתית נאות חובב.
מס'
שאלה
.1
.2

עמוד /סעיף /
מסמך

סיווג
רכש/
משפטי
רכש

שאלה
האם ניתן לצרף "ערבות דיגיטלית" של הבנק  ,במקום טופס הערבות המקורי ,
הנ"ל מקובל ומאושר לאחרונה במכרזים .
מבקשים לקבל את טבלת המחירים הקובץ "אקסל" .

.3

מקצועי

.4

מקצועי
.5

מקצועי
.6

מקצועי

במפרט הטכני לא מופיע איפיון לארון  U40להתקנה חיצונית וכן של יחידת
המזגן לארון הנ"ל  ,האם נדרשת הכנה של משטח בטון וצנרת להתקנת הארון ?

בנוסף לחיבור מערכת הצופרים הקיים למערכת השו"ב שנציע  ,האם נדרש לחבר
בשלב זה מערכות כריזה שנמצאות במרחב המועצה ?
מופיעה הערה בסוף כתב הכמויות בנושא הסיבים האופטיים  ,האם נדרש בחלק
מהריכוזים הקיימים או העתידיים חיבור ע"ב סיב אופטי ? במידה ויידרש אנו
מבינים כי התשתית הפסיבית תסופק באחריות המועצה  ,האם הנ"ל כולל
פריסה וייצוג הסיבים ע"ג פנל אופטי על כל מרכיביו (כולל ריתוק הסיבים
האופטיים  ,פיגטלים  ,מחברים וכו' ) ? ,במידה ולא כך הדבר אנו ממליצים
להוסיף את הסעיף הנ"ל לכתב הכמויות.
לאור העבודה כי יידרש חיבור צופר/ים של כל אחת מהחברות למערכת השו"ב
של החברה שתבצע את העבודה  ,אנו ממליצים להוסיף בכתב הכמויות מחיר גג
מסוכם לחיבור של צופר למערכת השו"ב (מחיר ראלי של עד  ₪ 1,000לחיבור
יחידת צופר אחת ).

תשובה
לא
יישלח יחד עם התשובות לשאלות
בחלק מהאתרים תידרש ככל הנראה התקנה של
ארון חיצוני כדוגמת זיווד רונן או ראואל או שו"ע
טכני/
כמו כן תידרש יחידת מיזוג לתנאי חוץ כדוגמת
שו"ע טכני
 McLean Cooling Technologyדגם T29או
המחיר יכלול ביסוס  ,יציקה  ,פילוס  ,צנרת ,
אטימה – קומפלט
יתכן ותידרש בעתיד יכולת חיבור של מערכות
כריזה  ,החיבור יבוצע ע"י יחידות אודיו לIP -
כדוגמת BARIX
פריסת הסיבים האופטיים באחריות המזמין ע"י
קבלן התשתיות של המועצה  ,באחריות הקבלן
הזוכה לבצע פריסה של הסיב ע"ג פנל אופטי +
ביצוע חיבור לטובת הפעלה מלאה (לרבות
מחברים ,פיגטלים  ,ריתוך סיבים וכו' ) – נוספה
שורה  /סעיף  6.1בנושא בכתב הכמויות
נקבע מחיר אחיד לחיבור צופר למערכת שו"ב ,
המחיר הינו עבור חיבור אודיו ו/או מגעים יבשים
של מערכת הצופר ליחידת  IPשמופיעה בכתב
הכמויות .המחיר שנקבע הוא  ₪ 1,500לצופר.
נוספה שורה  /סעיף  6.1בנושא בכתב הכמויות

.7

מקצועי
.8

מקצועי

מבקשים לשקול הוספה סעיף של יום עבודה מנוף-סל  /במת הרמה לכתב
הכמויות לטובת פריסת תשתיות של מערכות הכריזה (במידה ותידרש פריסת
תשתיות עבור מערכות כריזה)
מבקשים לשקול הוספה שורה של ביצוע סקר אלחוטי לתכנון פריסת הלינקים
האלחוטיים במרחב המועצה.

.9

התשתית האופטית:
קיימת סתירה באחריות להקמת התשתית האופטית.
ראה פרק  – 3התחיבות הקבלן.
ראה הערות בכתב הכמויות-התחיבות הספקה ע"י המועצה.
נדרשת התחייבות חד משמעית של המציע לאחריות התשתית

חוברת המכרז,
כתב כמויות
למכרז
 .10חוברת המכרז

 .11חוברת המכרז –
פרק  6דרישות
מערכת הכריזה

מקצועי
מקצועי

מקצועי

המוקד הראשי:
ראה פרק – חיבור למוקד ראשי
חסר פירוט מפורט של שילוב מוקד ראשי של מערכות השליטה למערכות
הצופרים עם מערכות השו"ב של מערכת הכריזה.
לא ניתן להסיק את התאור הפונקציונלי מפרק זה ומכתב הכמויות
האם נעשה שימוש במחשב בקרה אחד או שניים יעודיים למערכות הצופרים
ומערכות הכריזה?

נדרש הסבר פונקציונלי טכני לסעיפים הבאים:
סעיף  :7נדרש הסבר לדרישה.
סעיף  :16נכון להיום קיימת מגבלה ואף איסור בחיבור למערכת הצופרים
ע"מ לקבל הודעות פקע"ר.
יתכן והפיתרון בקניית יחידת קצה יעודית המופעלת ע"י פקע"ר רק עבור
קבלת הודעות.
סעיף  :17נדרש הסבר פונקציונלי לדרישה( .לא מובנת ההגדרה יחידה)
סעיף  :18נדרש הסבר פונקציונלי לדרישה.
סעיף  :25הדרישה בסעיף זה הכרחית? ("מאות-אלפי ואף יותר")
כללי :האם ניתן לקבל המלצה ליחידות הכריזה העומדות בדרישות

מחיר המנוף במידה ויידרש הינו באחריות הקבלן
הזוכה ויהיה כלול במחירי הגשת ההצעה
סקר האלחוטי הינו באחריות הקבלן הזוכה ויהיה
כלול במחירי הגשת ההצעה
כפי שצוין בשאלה בסעיף  – 5באחריות המועצה
לספק את התשתית הפאסיבית ( כבל בלבד)
באחריות הקבלן הזוכה לבצע פריסה של הסיבים ,
וחיבור לתשתית הפסיבית ,וכמובן חיבור אקטיבי ,
כך שבעת בעיה/תקלה תחומי האחריות יהיו
ברורים ( כל המרכיבים האקטיביים והפאסיביים
עד לסיב האופטי הינה באחריות הקבלן המבצע ) –
ראו סעיף  6.1בכתב הכמויות.
הקבלן הזוכה יתקן שרת מערכת שו"ב ( חומרה +
תכנה ) מערכת השו"ב תדע לשלוט על כל אחד
מהצופרים ו/או ריכוזי הכריזה אשר יחוברו אליה ,
כולל אפשרות ליצירת קבוצות אזורים והפעלה
כללית  ,לרבות יכולת של כריזה  /צפירה ושל ניגון
הקלטת הודעות קבועות שיוגדרו ע"י המזמין ,
בנוסף התכנה תותקן ע"ג שני מחשבי קליינט כאשר
כל מחשב יכיל מסך+עכבר+מיקרופון שולחני
המאפשר את יכולת הכריזה והפעלת צפירות
והודעות
סעיף  – 7בפתרון המוצע יידרש קו מוצרים מחברה
אחת  ,כדוגמת  BARIXאו שוו"ע.
סעיף  : 16הכוונה לקבלת התרעות צפירה ו/או
אזעקות "צבע אדום".
סעיף  – 17סעיף מבוטל.
סעיף  – 18הכוונה ליצירת יכולת לכריזה נקודתית
לריכוז כריזה או צופר בודד או לחילופין ליצירת
יכולת לכריזה של אזור מסויים המכיל מספר
ריכוזי כריזה ו/או צופרים.
סעיף  – 25הכוונה להרחבה ללא הגבלה .אם קיימת
הגבלה כלשהי נבקש לציין זאת במענה הטכני.

 .12מסמך – 1
הזמנה ותנאי
המכרז

מקצועי

מסמך – 9

התיחסות טכנית למימוש הכריזה .להבנתינו נפרדת ממערכת הצופרים.
לא מתוארת סביבת ההתקנה ,פרוט האתרים ,תאור פעולה פונקציונלי וכו'

פרק  – 6דרישות
מערכת הכריזה

 .13כתב כמויות
למכרז – 1 -
צופר אלקטרוני

מסעיפים 3,4,7,10,11,12,13
כללי  : 1הציוד מוכר ואיכותי כדוגמת ,BARIX
מוכרת)
יחידה
(כנראה שהכותב לקח כיחוס
 2N ,ATEISוכד'.
הכריזה.
מערכת
של
תאור/טופולוגיה
כללי :האם ניתן לקבל
כללי  : 2במפעלים ומשרדים שונים קיימות מערכת
,
האזורים
בין
המרחק
אזורים?
מספר
מפעלים?
שטחי
משרדים,
איפא מותקנת,
כריזה שונות בתקן  160/161או משולבות בתקן
קיים?),
(אם
המחשב
,
DECODERs
מיקום
,
ENCODERs
מיקום
 , 1220הכוונה היא ליצור יכולת חיבור באמצעות
מיקרופונים וכו'
יחידות אודיו ל IP-ולאפשר יכולת כריזה או
השמעת הודעות אליהן .
במקרים מסויימים תיבחן אפשרות ,במקום
להתקין צופר  ,תוספת או הרחבת של מערכות
כריזה סטנדרטיות ( ארון  /מגבר  /תשתית
ושופרים) וחיבורם למערכת השו"ב באמצעות
יחידת אודיו לIP-
מסמך  ,1נושא הכריזה יתווסף לתיאור תכולת
מערכת הכריזה:
העבודה במסגרת המכרז.
"מזמינה הצעות לאספקה התקנה ,הפעלה ,תחזוקה
והרחבה של מערכת צופרים במועצה אשר תכלול בין היתר עד  15ראשי צופרים " מסמך  , 9נושא הכריזה יתווסף לתיאור תכולת
העבודה במסגרת המכרז.
לא מוזכרת הספקת מערכת כריזה נוספת שאינה קשורה למערכת הצופרים.
פרק  6דרישות מערכת הכריזה  -מדובר במערכת
ההתיחסות מופיע בפרק  6עמ'  38ובכתב הכמויות.
המשלבת יכולות חיבור ריכוזי כריזה וצופרים גם
יחד.
כמו כן בחוברת המכרז – מסמך  – 9הצעת המציע מדובר רק ב
"מתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכת
צופרים עבור המועצה"

לפיכך כתב הכמויות המתיחס למערכת הכריזה לא מובן בהעדר ההסבר
והדרישה ותאור הטופולוגיה של מערכת הכריזה.
מקצועי





ההבנה שלנו שבדרישה קיימת הפרדה בין ארון הצופר וארון התקשורת,
האם נכון?
האם ליד כל מערכת צופר ממקמים ארון תיקשורת ? 40U
הדרישה לארון תקשורת  40Uמנדטורית? לדעתינו ארון גדול מידי.

לא .במיקומים בהם יהיה ניתן להתקין את ארון
הצופר דגם פיקוד העורף בתוך מבנה  ,הוא יותקן
כהתקנה רגילה בארון אשר אושר לחברה ע"י
פיקוד העורף ,ייתכן מאוד כי תידרש התקנה של
ארון הצופר מחוץ למבנים ,כלומר התקנה חיצוני,

רק עבור ציוד התיקשורת נדרש ארון קטן יותר משמעותית.
 המלצה שלנו לארונות הצופר והתקשורת התקנת INDOOR
הדרישה להתקנת ארון תיקשורת חיצונית ,רלוונטית מנדטורית?
 הדרישה לתורן.
פיקוד העורף לא מאשר התקנות ראשי צופר ע"ג תרנים 12-15
מטר וגם לא תומך ומספק שירותי תחזוקה ותיקונים לצופרים הללו.
ההתקנות הסטנדרטיות המאושרות ע"י פקע"ר מתבצעות על
הגבהות  1.5מטר ע"ג גגות בטון ייעודיים.
 .14כתב כמויות
למכרז – 2
תיקשורת ומיתוג

מקצועי

מדוע נדרשת כמות של  18יחידות של עורק אלחוטי?
להבנתינו המקסימום הוא .15
(נדרש גם דוחס אודיו בכמות )15

 .15כתב כמויות
למכרז – 3 -בקר

מקצועי

לידיעה :הפעלה וחיבור הבקר לצופרים כרוכה באישור פקע"ר.
לפיכך שימוש לא חוקי וחיבור לבקר ללא אישור למטרות יעודיות אחרות
גורמים לכך שלא ינתן סיוע ואישור מפקע"ר.

 .16כתב כמויות
למכרז– 4-
יחידת מגעים

מקצועי

חסר לנו תאור השימוש ביחידת המגעים .לצורך מה?

 .17כתב כמויות
למכרז– 3-
מערכת הכריזה

מקצועי

כאמור חסר תאור של מערכת הכריזה לפיכך יש פער בהבנת תיאור הפריטים
והכמויות( .מס"ד )1,3,4
מדוע נדרש מגבר כריזה  TI-500Sבכמות ?15
מדוע נדרשים מיקרופונים בכמות ?15

במקרים אלו יותקן ארון חיצוני כפי שהוגדר
במענה לשאלה  ( 3לא תאושר ולא תתקבל התקנה
בארונות "כתר" פלסטיק חיצוניים כפי שקיים
כיום במועצה ).
הכוונה לבצע התקנות ע"ג מבנים עם גג בטון ,
במקומות בהם תהיה בעיה בהתקנה ע"ג גג  ,הצופר
יותקן ע"ג תורן כמוגדר.

אכן הכמות של העורקים עבור הריכוזים היא 15
יחידות  ,אך בהחלט וייתכן כי יידרשו עורקים
מימסר ו/או יותר לעורק אחד עבור ריכוז (
במקרים בהם אין קשר עין ישיר מריכוז מסוים
לריכוז אחר ו/או למוקד)  ,כתב כמויות הסופי
לעורקים ייקבע לאחר ביצוע תכנון מפורט וסקר
אלחוט של הקבלן הזוכה .
הנושא נבדק ואושר ע"י פיקוד העורף ,כל חברה
שהצופר באחריות שלה תוזמן לבצע את החיבור
(אודיו ו/או מגעים יבשים) ליחידת ה IP -ע"פ מחיר
שייקבע ע"י המזמין .ראו התייחסות סעיף 6
במסמך זה ובכתב הכמויות סעיף 6.1
יחידת המגעים היבשים דרושה לקבלת חיווים
שונים כגון – בדיקת מתח לריכוז ,בדיקת תקשורת
עם הריכוז ,או לחילופין יכולת הפעלת צ'קלקה
(נצנץ) במקומות רועשים או בחדרי בטחון וכיו"ב.
קיימת התייחסות בשאלה  11לנושא  ,כיוון
שהמכרז הוא לתקופה ארוכת טווח הן כמות
הצופרים והן כמות המגברים.
ויש לתקן ל – "מגבר כריזה כדוגמת  TI-500Sאו
שוו"ע.
כמות המיקרופנים תעודכן בכתב הכמויות ל.5-
(סעיף  5בכתב הכמויות)

 .18חוברת המכרז
מסמך 9
מסמך 10

מקצועי
ומשפטי

 .19חוברת המכרז
סעיף  – 14ביטול
המכרז ,פיצולו,
שינוי גודלו או
ביצוע חלקי

משפטי

 .20חוברת המכרז
מסמך – 1
הזמנה ותנאי
המכרז

מקצועי
ומשפטי

מסמך  - 9הצעת המציע (עמ' )32
"תאור העבודה :סה"כ עבור מתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה,
הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכת צופרים עבור המועצה"

ראה תשובה 12

מסמך  – 10חוזה התקשרות (עמ' )42
"המועצה מזמינה בזאת מהמציע הזוכה במכרז למתן שירותי תכנון ,אספקה,
התקנה ,הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכת צופרים עבור המועצה כאמור
במסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות" ......
נושא מערכת הכריזה הושמט ממסמכים אלו !!!
עמוד 12
האופציה של המועצה למסור חלק מהשירותים ,לבטל חלק מהשירותים,
לפצל חלק מהשירותים להפחית בכמויות גם לאחר הזכיה עלולה לפגוע
במציע/זוכה מבחינה כלכלית באופן שהמציע הצטייד בחומר לפי כתב הכמויות
ושילם או עתיד לשלם לספקי משנה.
ראה גם מס"ד 10-11

המכרז הינו מכרז מסגרת לרכישת הכמויות
הקבועות בו ,הספק ירכוש ציוד וכדו' בכפוף
להזמנה כתובה לכמויות ספציפיות מתוך סך
הכמויות במכרז כפי שיועברו לו מעת לעת.
אין באמור כדי לגרוע מזכויות המועצה

נדרש לקבוע מנגנון המונע את הפגיעה כלכלי/מסחרית כפי שתואר למעלה.
מתוך המסמך "משך ההתקשרות במכרז זה הינו עד לחמש שנים ,בהם תוקם
ותתוחזק מערכת הצופרים כאמור לעיל ,בהתאם ללוח הזמנים של המועצה,
דרישות וצרכי המועצה .מובהר כי המועצה תצרוך כל כמות
שתידרש לה מתוך הצופרים והמערכות בהצעת המציע בהתאם לסדרי עדיפויות
שתקבע המועצה וצרכיה המבצעיים ,המועצה תהיה רשאית להזמין כמויות
בהתאם לדרישותיה מעת לעת במהלך כל תקופת ההתקשרות במחירים
המוצעים ע"י המציע בהצעתו".
נדרשת הבהרה בנושא התשלום:
קיימת פה אפשרות לאספקות חלקיות ואפשרות הצריכה.
להבנתינו יתכן ו  15מערכות הצפירה יסופקו בתקופה של  5שנים והתשלום יהיה
בהתאם.
מה בנושא מערכות הכריזה והשו"ב? מסופקות גם בתקופה של  5שנים?
הדרישה האופציונלית שגם מערכות אלו יסופקו בחלקים?
איך תינתן התמורה במקרה זה?

התשלום יהיה ע"פ קצב התקדמות הפרויקט ,קרי,
ע"פ כמות ההתקנות לכל סעיף וסעיף כולל סעיפי
הכריזה והשו"ב.
יובהר בזאת תתכן האפשרות והמועצה לא תתקין
את כל  15הצופרים עד תקופה של  5שנים כמפורט
בסעיף.
הציוד יוזמן בהתאם לצרכי המועצה ,סדר עדיפות
ותקציב.
על אף האמור בכוונת המועצה לרכוש כבר בשלב
המידי את מערכת הכריזה ומערכת השו"ב
והצופרים יסופקו על פי הצורך.
בנוסף התשלום יהיה על כל פריט שהותקן בפועל.

מה הדרישה להצגת החשבוניות?
סעיף – 9
ההתקשרות
ותקופתה
סעיף – 9.7
ההתקשרות
ותקופתה

מתוך המסמך "תקופת ההתקשרות:
משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד לתום תקופת האחריות
בגין המערכות המאוחרות ביותר...
מוסכם כי המועצה תהיה רשאית להזמין מערכות ו/או שירותים בהתאם להסכם
זה במחירים הקבועים בהצעת המציע במשך תקופת בת  2שנים מיום חתימת
המציע על חוזה ההתקשרות"
גם פה נדרשת הבהרה בנושא התשלום:
קיימת פה אפשרות לאספקות חלקיות ואפשרות הצריכה איך תינתן התמורה
במקרה זה?
הערה:
המוקד הראשי ומערכת השו"ב מסופקות ומותקנות במקביל לאספקות
הראשונות של מערכות הצפירה והכריזה ולא ניתנות לעצירה בהתאם לשינוי
בלו"ז ובצרכי המציע.
ההגיון בכך שהספק התצטייד עם קבלת הזכיה בחומר ובהתחיבות
לקבלני מישנה .כך שהתמורה בגין אלו לא תלוייה בקצב האספקות
בבקשה אישורכם

