
 
 - 2021/11מכרז פומבי  

 . אספקת מערכות מולטימדיה למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מס' 
 שאלה 

 סעיף/ עמוד
 תשובה שאלה  סיווג 

 כתב כמויות   .1

 מקצועי 

רוצים להציע את המסכים  –)מסכים(     34, ו 28, 25סעיף 
ו     PRV55KLEDהמקצועיים של חברת פריים ויו  )

PRV654KLED  בדקנו את המפרטים של המתחרים והמפרט )
 שלנו עולה על כל הדרישות.  נשמח לאישורכם   

 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 

רוצים להציע פתרון כללי  של  – נגן שילוט דיגיטלי  36סעיף  מקצועי  כתב כמויות   .2
שאיתם אנחנו עובדים    NOVISIGNשילוט דיגיטלי של חברת 

 בשת"פ בכל העולם.   

 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 

כל ייתר הסעיפים בנושאי שליטה האם אפשר להכליל את מוצרי   מקצועי  כתב כמויות   .3
 ATENחברת 

 הסעיף יוותר כפי שהוא  
לחברתנו אין הניסיון בכל הסעיפים שנדרשים לפי תנאי המכרז,   מקצועי  ניסיון   .4

האם ניתן לצרף את הניסיון של החברה שאנו מעוניינים לשתף 
 פעולה במכרז זה. 

לצרף ניסיון של חברה שאינה  לא ניתן 
 המציעה 

   14+  13סעיף   .5
 בכתב הכמויות 

-TS-1070נבקש לאשר דגם עדכני הכולל תושבת שולחנית דגם  מקצועי 
B-S  תוצרתCRESTRON 

  13מאושר להציע דגם זה בלבד בסעיף 
 בכתב הכמויות   

כי המחיר    14סעיף ובמקרה זה לציין ב 
הכמויות.בכתב  13בסעיף כלול   

  200ערוצים, הספק לכל ערוץ  4מגבר  נבקש הבהרה לגבי נתונים טכניים נדרשים מהמגבר  מקצועי  18סעיף   .6
 וולט  100 \אוהם  4 –ב  וואט לפחות



 
במקומות בהם ישנה חוסר התאמה בין המפרט הטכני לבין כתב   מקצועי  כללי   .7

כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה   הנדרש והקובע הכמויות המפורט, מי מבניהם הוא 
 דרישות מינימום 

 נבקש למחוק סעיף זה מכיוון שהוא נוגד את החוק.   משפטי  2.4סעיף   7עמוד   .8

 הסעיף לא ימחק 
סעיף   15עמוד   .9

13.2 
נבקש למחוק את הפסקה השנייה בסעיף זה )החל מהמילים   משפטי 

תביעות..."(. למציע יש זכות גישה "ולמציע לא תהיינה כל 
 לערכאות, ובוודאי כאשר מדובר במכרז. 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 
סעיף   47עמוד   .10

41.5 
 נוסח הבא: ישונה ל  47עמוד  14.3סעיף  ( 14ימים )במקום   30-נבקש להאריך את התקופה ל משפטי 

  
במילוי תפקידו   הספק"  להמשיך  יכול  לא 

אובדן  או  פטירה  עליון,  כוח  של  מסיבות 
על   העולה  לתקופה  עבודה  ימים   30כושר 

 ". רצופים
 

סעיף   48עמוד   .11
15.3 

נבקש להכפיף את חובת השיפוי של המציע לכך שתינתן לו   משפטי 
 האפשרות לנהל את ההגנה 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 
סעיף   49עמוד   .12

16 
 נבקש להוסיף סעיף כח עליון בנוסח הבא:  משפטי 

"אף צד לא ישא באחריות לעיכוב, תקלה או נזק עקב כוח עליון.  
"כח עליון" לצורך הסכם זה משמע: מגפה, סגר, הנחיות רשות  

מוסמכת, רעידת אדמה וכל גורם שמונע או מעכב אירוע או  
ותו  בצוע פעולה לפי ההסכם על ידי צד אחד והוא לא בשליטת א

 לא מאושר  צד והוא לא יכול היה למנוע אותו." 



 
סעיף   49עמוד   .13

16 
 נבקש להוסיף הגבלת אחריות בנוסח הבא:  משפטי 

למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק  
עקיף או תוצאתי, וכן אחריות הצדדים לא תעלה על גובה 

  התמורה לפי ההסכם.
האחריות דלעיל לא תחולנה על נזקי  מובהר בזאת כי הגבלות  

 התוספת המבוקשת לא מאושרת גוף, נזק בזדון, הפרת זכויות קניין רוחני או הפרת חובת סודיות.
סעיף   49עמוד   .14

16 
נבקש להחריג את אחריות המציע לתקלות עקב נוזל, אש,  משפטי  

ונדליזם, מעשה בזדון, הפרעה באספקת החשמל, מכת ברק או  
שלא בשליטת המציע והוא לא יכול היה למנוע. גורם אחר 

במקרה כאמור המציע יטפל בתקלה כנגד תמורה נוספת על  
 בסיס זמן וחומרים. 

כפי שהוא  יוותרהסעיף    
 

סעיף   55עמוד   .15
23.8 

נבקש להכפיף את חובת השיפוי של המציע לכך שתינתן לו   משפטי 
 האפשרות לנהל את ההגנה 

.12ראה תשובה לשאלה מספר   
סעיף   55עמוד   .16

24.2 
 נבקש למחוק סעיף זה מכיוון שהוא אינו חוקי.  משפטי 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 
א'  משמש לצורך הוכחת   4תנאי סף רשום שמסמך  3.2בסעיף  מקצועי  3.2סעיף   .17

היכולת הנדרשת. במסמך עצמו רשום בכותרת המשנה "ריכוז  
)מנהל   3.3פרטים בדבר נסיון מקצועי להוכחת תנאי סף 

 הפרויקט(. 
 נבקש את הבהרתכם בעניין. 

 
תשמש כמענה גם  א' 4במסמך  ההטבל

3.3וגם לתנאי סף   3.2לתנאי סף   



 
 מקצועי  א 4מסמך   .18

א'  נדרש לציין לכל פרויקט האם היה  4בטבלה שבמסמך  
 ב"אולם ישיבות" האם הכוונה לחדר ישיבות ? 

 כן
 מקצועי  3.3סעיף   .19

ג'  להוכחת    4רשום שיש צורך למלא את מסמך   3.3בתנאי סף  
ג' לא קיים במסמכי  4היכולת הנדרשת של הסעיף. מסמך 
 המכרז. נבקש את הבהרתכם בעניין. 

   17ראה תשובה לשאלה מספר   
 מקצועי    .20

יחידות של דוחס/פורס עם תמיכה   7יש  -בכתב הכמויות   4סעיף 
 ? Dante, האם כולם חייבים לתמוך Danteל 
 

 כן
יחידות דוחס/פורס לא ברור כמה    7יש -   בכתב כמויות 4סעיף  מקצועי    .21

תצוגות יש וכמה מקורות יש אנא לפרט במסמך הטכני, ע"פ  
נקודות יצוג בשולחן ובמסמך  2הכתב כמויות יש מקרן אחד ו 

 .LCDהטכני מצוין שיש מסך  
 

יעדים נוספים שנדרשים  \יש מקורות
בפועל, יש לענות על הכמות בכתב 

 הכמויות 
 מקצועי    .22

לא צוין   HDBaseTיחידות מקלט  2יש   -בכתב הכמויות 6סעיף 
מכיוון שמדובר  איפה המשדר שלהם, אנא לפרט את הצורך 

 . AVoverIPבמערכת 
 הכוונה בסעיף זה לסט מקלט + משדר 

בהתאם  מלאיש ל  
מתוארת מערכת חשמל חכם, בסיור ספקים   12עד   8בסעיפים  מקצועי    .23

שנערך במתחם נראה שכבר מותקנת מערכת חשמל חכם בעלת  
אנא חדדו את הבקשה והאם בכלל נדרשת  KNXפרוטוקול 

 מערכת חשמל חכם. 
 

בבניין מותקנת מערכת בקרת מבנה.  
מערכת  נדרשת התכנון בנוסף, לפי 

בקרה המתחברת לחלק ממערכות  
יצרן מערכת השליטה  החשמל תוצרת 

. המוגדר בכתב הכמויות  והבקרה  
כפי שהוא על כתב הכמויות למלא  יש   



 
 מקצועי    .24

לא צורפה תכנית חד קוי הממחישה את הפתרון של חדר ישיבות  
 . 1מועצה בקומה 

 
הכנת תוכנית חד קוית הינה באחריות   

וכפופה לאישור המועצה    המציע הזוכה
 או מי מטעמה. 

 מקצועי    .25
 PTZעם מצלמת  Uמתוארת מערכת  2.1.8שורה  במסמך הטכני

 אך בכתב כמויות זה לא צוין, איך להתייחס לזה? 
 

במערכת ולכן לא  אין צורך בשלב זה 
. יש למלא את  מופיע בכתב הכמויות

מויות בהתאם כהכתב   
 מקצועי    .26

מתואר   2.3.4ו   2.3.3בשורות  במסמך הטכני - 1חדר ישיבות 
מסך שליטה ומערכת אודיו אך בכתב כמויות אין התייחסות  

 לפריטים האלו 
כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה   

 דרישות מינימום 
 מקצועי    .27

פער בין המסמך טכני לכתב כמויות, נשמח לקבל עדכון  קיים 
 לכתב כמויות/מסמך טכני. 

 
 

כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה  
 דרישות מינימום 

 משפטי    .28
חסר  במסמכי המכרז , לצורך הוכחת   – ג4מסמך -תנאי סף 

 בתנאי הסף.  3.3סעיף 

 
17ראה תשובה לשאלה מספר   

אנו נדרשים להציג פרויקטים שבוצעו  ע"י   3.3נוסף בתנאי סף ב משפטי    .29

מנהל הפרויקט במועצות מקומיות. חברת ג'י וואן ביצעה  

פרויקטים גדולים ומורכבים גם במשרדים ממשלתיים, מוסדות  

רז כפי שבאו לידי ביטוי  דרישות המכ 
שהן.   יוותרו כפי   3.3בתנאי סף סעיף    



 
ציבוריים.   האם ניתן להציג פרויקטים העונים לדרישות הסעיף  

 באתרים מסוג זה. 

 

 יום.   30בחודש יוני יש רק   –  31.6.2021-תוקף הערבות ב משפטי    .30

 

  הערבות  וקףנפלה טעות סופר. ת  אכן
30.6.21  ליום נהשו  

נבקש לתקן את נוסח התצהיר:  - ומסמך ב 5מסמך  –תצהירים  משפטי    .31

מורשי החתימה המצהירים בשם המציע ובשם בעלי השליטה )  

 ולא "כבעלי השליטה", כפי שמופיע(.   

 

נוסח זה  התצהיר יתקבל גם במאושר.   

נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום   – ערבויות משפטי    .32
 כל שנה. 

  כוונה לערבות ביצוע חוזה, ככל שה
 דרישות המכרז יוותרו כפי שהן 

: בשורה הראשונה, נבקש למחוק  ( להסכם47)עמוד   13.1סעיף  משפטי    .33
 את המילה: "מלאה" ולהחליפה במילים: "על פי דין".  

 

להסכם ההתקשרות   13.1בסעיף 
תימחק המילה "מלאה" ותוחלף  
 במילים "על פי דין". 

להסכם: בשורה השניה, נבקש   (68לנספח ה' )עמוד    1סעיף  משפטי    .34
 י דין".  למחוק את המילה: "מוחלטת" ולהחליפה במילים: "על פ

 

התחייבות  -לנספח ה'   1בסעיף 
תוחלף המילה   לשמירת סודיות מידע 

 "מוחלטת" במילה "על פי דין".  



 
: בשורה הראשונה, אחרי המילה:  ( להסכם 49)עמוד  16.1סעיף  משפטי    .35

"אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". בנוסף, נבקש  
החמישית  החל מהשורה   –למחוק את המשפט השלישי  

מהמילים "מבלי לגרוע מהאמור" ועד סוף הסעיף. במקומו  
נבקש להוסיף את המילים: "במקרה שתקום חבות כספית מצד 

הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך 
התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה.  

פוטית  פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שי
 לאחריות הספק לנזק." 

 

 הסעיף יוותר כפי שהוא  

: מבקש להוסיף את הסיפא להלן  ( להסכם49)עמוד   16.2סעיף  משפטי    .36
:"למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן,  

הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או  
בוצע על ידי המזמין או מי  כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר 

 מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק." 

 

 
 הסעיף יוותר כפי שהוא 

  ( להסכם בנוסח להלן:49)עמוד  16.3נבקש להחליף את סעיף  משפטי    .37
"במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה 

הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק  
במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר  

 קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."

 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 

( להסכם: נבקש להוסיף בסיפא של  53)עמוד   19.6סעיף  – קיזוז משפטי    .38
הסעיף את המילים: "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב 
של שבעה ימים במהלכם ניתנה לספק הזדמנות להתייחס או  

 לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיזוז כאמור. 

 

 הסעיף יוותר כפי שהוא 



 
נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף   - חשבונות משפטי    .39

בנוסח להלן: "המזמין מצהיר על הסכמתו לקבל חשבוניות, 
חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים  
דיגיטליים. המזמין יוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתו שלא  

ות  לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודע
 . "בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות

 

 לא מאושר 

נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים   – חברה ציבורית משפטי    .40
  1Gסעיף בנוסח להלן: ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצת 

הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק  
, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם 1999-החברות, התשנ"ט 

הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר לא פורסם במערכת 
המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור למזמין להעביר לאף  

 אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של
הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור  

במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המזמין טרם 
פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י  

 . 1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

שהוא  כפי יוותר  הסעיף  

נבקש למחוק את המילה "הפוליסות" או   – 2שורה   – 8.5סעיף  ביטוח    .41
לחילופין להבהיר כי ההמצאה מתייחסת לפוליסת העבודות  

הקבלניות בלבד. ]כידוע לעורך המכרז ביטוחי הספק אינן  
נערכות עבור מכרז זה בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר עם 

פעילותו הכוללת של הספק, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז 
 ל קיום הביטוח חתום על ידי המבטח[. יסתפק באישור ע 

 

.משרדנו"י  ע  נוסח לא  זה יףסע  
  פוליסת להמציא מאושר,  זאת עם יחד

  קיום  על ואישור  קבלניות  עבודות
.המבטח  ידי  על חתום ביטוחים  

נבקש למחוק. כידוע לעורך המכרז ביטוחי הספק   – 8.7סעיף  ביטוח    .42
אינן נערכות עבור מכרז זה בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר 
עם פעילותו הכוללת של הספק, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז 

 יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח. 
 

 סעיף זה לא נוסח ע"י משרדנו.  .
להמציא פוליסת  יחד עם זאת, מאושר 

עבודות קבלניות ואישור על קיום  
 .ביטוחים חתום על ידי המבטח



 
נבקש למחוק את המילים "העבודות לרבות   – 5שורה   –  1סעיף  ביטוח    .43

 תקופת העבודות והבדק" וולהחליפם במילה "ההסכם". 
 

. מאושר לא  

לאחר המילים "אבדן או נזק" נבקש  – 2שורה   – 1.1סעיף  ביטוח    .44
 להוסיף את המילים "פיזי ובלתי צפוי". 

 

. מאושר לא  

לאחר המילים "אבדן או נזק" נבקש  – 2שורה   – 1.1סעיף  ביטוח    .45
 להוסיף את המילים "פיזי ובלתי צפוי". 

 

. מאושר לא  

נבקש למחוק את המילים "והבאים מטעם  – 1.3.1סעיף   ביטוח    .46
]לתשומת לב עורך  המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה". 

המכרז לא רלוונטי בנק מלווה ומפקח. מדובר בעבודות התקנה  
 קטנות[. 

 

מאושר  ומפקח  מלווה בנק שאין ככל  

 נבקש למחוק. ]לא רלוונטי[. – 1.3.3סעיף  ביטוח    .47
 

  ועד כיסוי מהמילה למחוק ושרמא
עבודות  ביצוע  

מדובר בעבודות  נבקש למחוק. ]לא רלוונטי.  – 1.3.4סעיף  ביטוח    .48
 התקנת מערכות ולא בפוליסת עבודות לפרויקט קבלני[. 

 

 מאושר 



 
   – 1.3.5סעיף  .1 ביטוח    .49

נבקש למחוק את המילים "למעט האחריות    – 1שורה 
המקצועית" ]לא נדרש לערוך ביטוח אחריות מקצועית ולכן  

 לא רלוונטי כאן[. 

נבקש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול    –בסיפא 
החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 " 1981 –על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
 

. נכונה  אינה 1.3.5 בסעיף לאמור הפניה  
 

   –  2סעיף  ביטוח    .50

)שבעה( ימים   7נבקש למחוק את המילים "  – 3פסקה 
 טרם".

לאחר המילים "תקופת ביטוחי    – 3פסקה 
המילים "ולדרישת  הספק" נבקש להוסיף את 

 המזמין". 

. מאושר לא  

נבקש להוסיף את המילים "שבבעלות  –בסיפא  – 3.1סעיף  ביטוח    .51
 הספק". 

 

. מאושר לא  

   – 3.2סעיף  ביטוח    .52

נבקש למחוק את המילים "ו/או כלי צמ"ה"    – 1שורה 
 ולהחליפם במילים "של הספק".

אחריות של  ₪ בגבול  500,000 –נבקש להחליף גבול אחריות מ 
400,000 .₪ 

 

"ה צמ בכלי שימוש שאין ככל מאושר  
 
 
 

.מאושר  



 
   –  5סעיף  ביטוח    .53

לאחר המילים "הרכוש של הספק" נבקש    – 1שורה 
 להוסיף את המילים "הנדרשים בקשר עם הסכם זה". 

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מהבאים    – 2שורה 
 מטעם המזמין". 

 

מאושר  לא  
 
 
 
 

מאושר  לא  

 –  7סעיף  ביטוח    .54

נבקש למחוק החל מהמילים ")לרבות המלצות הסקר    – 1שורה 
 .... וגניבה(". ]לא רלוונטי[. 

נבקש למחוק החל מהמילים ועד המסירה הסופית של   -  4שורה 
 העבודות ... הקבועה בהסכם זה". 

נבקש למחוק את המילים "לרבות תקופת העבודות    – 7שורה 
 והבדק". 

 

מאושר  לא  
 
 
 

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  

 –  8סעיף  ביטוח    .55

נבקש למחוק את המילים "או בהעתקי ביטוחי   -  4שורה 
 הספק". 

נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה   – 5שורה 
 במילים "בנספח ביטוח". 

נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה במילים   -  6שורה 
 "בנספח ביטוח". 

 

 מאושר 
 
 
 
 
 
 

 מאושר 
 



 
 –  9סעיף  ביטוח    .56

 נבקש למחוק את המילה "על".   – 2שורה 

לאחר המילים "משלימים הספק" נבקש להוסיף את    – 2שורה 
 המילה "רשאי". 

 נבקש למחוק את המילים "ומי מטעם המזמין".  – 4שורה 

מאושר  לא  
 
 
 

מאושר  לא  
 

. מאושר לא  
   – 12סעיף  ביטוח    .57

הבאים מטעם נבקש למחוק את המילים "ואת כל   – 1שורה 
 הגופים הנזכרים לעיל". 

נבקש למחוק את המילים "עלול להיגרם" ולהחליפם    – 4שורה 
 במילה "יגרם". 

לאחר המילה "לרכוש" נבקש להוסיף את המילים    – 4שורה 
 "של הספק". 

נבקש למחוק החל מהמילים "וכן לנזק אשר לספק ....   – 4שורה 
 הנקובה בביטוח". 

 

 מאושר 
 
 
 

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  

מאושר  לא נבקש למחוק  – 14סעיף  ביטוח    .58  

נבקש למחוק את המילים "בערכו של הפרויקט"  – 16סעיף  ביטוח    .59
 ולהחליפם במילים "בתאם לשווי ההתקשרות". 

נבקש למחוק את המילה "מיידית" ולהחליפה במילים    – 2שורה 
 "תוך זמן סביר". 

"ולשלוח למזמין" נבקש להוסיף את לאחר המילים   – 2שורה 
 המילה "לאחר דרישה". 

. מאושר לא  
 
 

. מאושר לא  
 
 

מאושר  לא  



 

 

 נבקש למחוק.  – 17סעיף  ביטוח    .60

 

מאושר  לא  

נבקש למחוק את המילים "כמבוטח או כמוטב  – 18סעיף  ביטוח    .61
 לתגמולי הביטוח". 

 

מאושר  לא  

מאושר  לא ימים  14- בימים   10נבקש להחליף  – 19סעיף  ביטוח    .62  

 - מקצועית  –סעיף ב  ביטוח    .63

לאחר המילים "על פי דין" נבקש להוסיף את המילים   –  1סעיף 
"בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת 

 הביטוח". 

לא ברור לאיזה סעיף מתייחסת 
 השאלה 

 –  ביטוח עבודות קבלניות ביטוח  1נספח ד'   .64

נבקש להחליף גבול אחריות של   - רכוש עליו עובדים  .1.1
 $.  ₪30,000 בגבול אחריות של  100,000

  100,000נבקש להחליף גבול אחריות של  - רכוש סמוך  .1.2

 מאושר 
 
 
 

 מאושר 
 



 
 $.  ₪30,000 בגבול אחריות של 

נבקש להחליף גבול אחריות של   -רכוש בהעברה  .1.3
 $.   ₪10,000 בגבול אחריות של   50,000

נבקש להחליף גבול אחריות של   -פינוי הריסות  .1.4
 $.  ₪30,000 בגבול אחריות של  100,000

נבקש להחליף גבול אחריות של    -הוצאות תכנון  .1.5
 $.   ₪10,000 בגבול אחריות של   50,000

 נבקש למחוק את המלל "תבניות ופיגומים".  –ציוד קל  .1.6

₪   50,000נבקש להחליף גבול אחריות של   -ציוד קל   .1.7
 $.   10,000בגבול אחריות של 

)אינו   312מחוק קוד נבקש ל –כיסויים נוספים  .1.8
 רלוונטי(. 

נבקש למחוק את המילים "ו/או   –כיסויים נוספים  .1.9
 המפקח ו/או המנהל ו/או משכירי ציוד". 

 

 
. מאושר לא  

 
 

.מאושר  
 

. מאושר לא  
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
 

"ה. בצמ שימוש שאין ככל מאושר  
 

מאושר  לא  
 
 
 
 

   – ביטוח צד ג' ביטוח    .65

₪ בגבול אחריות של   4,000,000להחליף גבול אחריות של נבקש 
1,000,000  .$ 

 . 308-ו  317, 318, 312נבקש למחוק את הקודים:

 

 
 מאושר 

 
 

"ה.בצמ שימוש שאין  לכך  בכפוף -312  
. מאושר לא -318  
מאושר  לא -317  
מאושר  לא -308  

. 
 ביטוח    .66

   – אחריות מעבידים

₪ בגבול אחריות   20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של 
 $.  5,000,000של 

 . 308- ו 317, 318נבקש למחוק את הקודים: 

 
. מאושר לא  

 
 

מאושר  לא  



 

 

 –  אחריות מקצועית ביטוח    .67

₪ בגבול אחריות של   250,000נבקש להחליף גבול אחריות של 
100,000  .$ 

 . 320- ו 310, 307נבקש למחוק את הקודים: 

 

 מאושר 
 
 
 

מאושר  לא  
. 321  לקודישונה  -320 קוד  

שאינו רלוונטי   069נבקש למחוק קוד   – פירוט השירותים ביטוח    .68
)התקנת ושדרוג מערכות   029ולהחליפו בקוד הרלוונטי קוד 

 וצמודי מבנה(. 

 

029 קוד גם יצורף  

 כללי   .69
 שאלת הבהרה 

מאושר  לא האם אפשר לקבל כתב כמויות באקסל?  מקצועי   

 כתב כמויות   .70
 סעיף 

#3 

 , כולל  16:10מסך הקרנה חשמלי בפורמט  מקצועי 
 ממשק לשליטה דרך מערכת השליטה 

 ", כולל מותחנים בצבע   140והבקרה, בגודל  
 DRAPER לבן עם מסגרת שחורה מתוצרת

 או שוו"ע באישור מראש. לא יתקבלו מסכים מתוצרת סיני ת 
 האם ניתן לספק מסך הקרנה חשמלי שווע של חברת 

? 

 בלבד Elegance Tensioדגם  מאושר



 
 כתב כמויות   .71

 4סעיף 
 לצורך העברת סיגנל  מקצועי 

 Gig 1 ע"ג רשת , 4Kווידאו ברזולוציית 
מספקת  . HDMI, USB סטנדרטית, ללא שיהוי.כולל ממשק

 מלא. כולל  KVM פתרון
 מובנית  DANTE יכולת

 מתוצרת DM-NVX-352C כדוגמת
CRESTRON  או שוו"ע מתוצרת קרמר או 

  .אקסטרון בלבד
מבקשים אישור    - DICODER /ENCODERבכתב הכמויות 

 VISUNARY SOLUTIONS להגיש שווה ערך מודל יצרן 
Duet 2 Encoder & Decoder 

 

 מאושר 

 כתב כמויות   .72
 17סעיף 

 כניסות ו  12הכוללת לפחות  מערכת DSP מקצועי 
 כוללת MIC\LINE יציאות 12

 והדהו ד טכנולוגייתביטול רעשי רקע  
 BIAMP מובנה תוצרת DANTE כולל ממשק

 או שוו"ע מאושר בלבד  QSCאו
DSP   מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל:
פרוססור    AEC1  –SYMETRIX Radius NX1208    יצרן 

כניסות מיקרופון או   USB, DANTE 64X64 ,AEC 12,הכולל , 
יציאות   4יציאות אנלוגיות בתוספת מודול הרחבה ל   8קו , 

כדי לקבל   nnel Analog Output CardCha  4    נוספות 
יציאות אנלוגיות כנדרש במכרז , היחידה נשלטת  12 סה"כ 

RS232  וIP 

 

לכל    AECבתנאי שכולל  מאושר
 הכניסות 

  הסף בתנאי לעמידה בכפוף  מאושר
 .3.6, 3.4. 3.3, 3.2 סעיפים

 כתב כמויות   .73
 18סעיף 

 19מגבר רב ערוצי מקצועי להתקנה במסד "  מקצועי 

  .ערוצי הגברה ומעבד קול מובנה 4כולל 
וואט לערוץ, כאשר   100ערוצים   2במפרט מופיע מגבר   –מגבר 

ולא צוין הספק   DSPערוצים כולל  4בכתב הכמויות נדרש מגבר  
ערוצים? האם ניתן   2ערוצים או  4איזה מגבר נידרש   - לערוץ  

. לעיל 6 מספר לשאלה   תשובה ראה  
 

  לא  בבקשה המפורטים הדגמים
 מאושרים 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vsicam.com%2Fproduct%2Fduet-2-encoder-decoder%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260271630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Vk5FcHP7iFxHmlJ5c1DQX8OAnFbKVEOfDwlZ5mBBMAI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vsicam.com%2Fproduct%2Fduet-2-encoder-decoder%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260271630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Vk5FcHP7iFxHmlJ5c1DQX8OAnFbKVEOfDwlZ5mBBMAI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.symetrix.co%2Fproducts%2Fradius-nx%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260311465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=U%2Fc%2BQz2BEpwcSUGsyfvKNlwNcrYbTd9G%2FXG2sZukbsE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.symetrix.co%2Fproducts%2Fradius-edge-expansion-cards%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260321420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bYCcsbx%2BBBesDsJ5LM6l3edEdcehDoANLS2ONt8SU1o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.symetrix.co%2Fproducts%2Fradius-edge-expansion-cards%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260321420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bYCcsbx%2BBBesDsJ5LM6l3edEdcehDoANLS2ONt8SU1o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.symetrix.co%2Fproducts%2Fradius-edge-expansion-cards%2F&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260321420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bYCcsbx%2BBBesDsJ5LM6l3edEdcehDoANLS2ONt8SU1o%3D&reserved=0


 
 ערוצים 2מגברים של   2ערוצים להגיש  4בפתרון של מגבר 

 וואט לערוץ ?  100בהספק של  
מודל   ערוצים  2מבקשים אישור להגיש שווה ערך למגבר  

ערוצים מודל    4או מגבר    102PM-DPA  ATLAS IED  יצרן
DPA404  ארה"ב 

 

 
 כתב כמויות   .74

 19סעיף 
או שוו"ע   CONTROL 16C/T רמקול שקוע בתקרה דוגמת מקצועי 

 מאושר בלב 

רמקול תקרה : מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל  
 ארה"ב   W-FAP63T ATLAS IED יצרן 

 מאושר 

 כתב כמויות   .75
 20סעיף 

 JBL CBT 50LA-1 רמקול קולונה דוגמת מקצועי 

 או שוו"ע מאושר בלב ד 
מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל  

 ארה"ב   W-SM12CXT ATLAS    יצרן

 

מאושר  לא  

76.   
 

 כתב כמויות 
 27סעיף 

  מקצועי 
 

 ושיתוף אלחוטית מאפשרת מערכת תצוגה 
 שידור מצגות ללא כבילה מאפשרת העברת 

 בצורה אלחוטית כולל  USB 2.0 ממשק
 שיתוף התצוגה באופן אלחוטית על גבי 

 מספר מכשירים ניידים כולל ממשק רשת
 מובנה וראוטר אלחוט י 

 תוצרת אקסטרון או קרמר או קרסטרון או 

  .שוו"ע מאושר בלבד 

ממתג מצגות אלחוטי : מבקשים אישור להגיש שווה ערך 
 OD4K BY-KD KEYמודל יצרן מודל 

DIGITAL   ארה"ב 

מאושר  לא  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlasied.com%2Fdpa-102pm&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260321420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=OiKb2Dov4cwMLx2YuMY6LYDLz1uUz2gcyeVuwfHPf24%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlasied.com%2Fdpa404&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260331379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=X8gJ1Ms%2Fuw0sLBSU2VlkkcSitWYYKpqVMg%2BoXE5NdLw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlasied.com%2Ffap63t-w&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260331379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=OTuNWXQJlvKlkCLM1ZmV7kJxgFSOMnDi34RglpKD1yc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlasied.com%2Fsm12cxt-w&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260331379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=poEWwBEAshGtfp3EfOOncj7Wn2KphpM3of9t5cRyqwc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0


 
 כתב כמויות   .77

 30סעיף 
 מערכת תצוגה ושיתוף אלחוטית מאפשרת  מקצועי 

 שידור מצגות ללא כבילה מאפשרת העברת 
 בצורה אלחוטית כולל  USB 2.0 ממשק

 שיתוף התצוגה באופן אלחוטית על גבי 
 מספר מכשירים ניידים כולל ממשק רשת

 מובנה וראוטר אלחוט י 
 תוצרת אקסטרון או קרמר או קרסטרון או 

  .שוו"ע מאושר בלבד 

ממתג מצגות אלחוטי : מבקשים אישור להגיש שווה ערך 
 BYOD4K -KD KEYמודל יצרן מודל 

DIGITAL   ארה"ב 

מאושר  לא  

סעיף    3.1-3.5  .78
 8עמוד 

האם מאושר להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע   .א מקצועי 
העבודה בכל הקשור לעמידה בתנאי הסף ומערכות ה  

DSP  ? הסמכת עובדים, 
או שניתן לספק   DSPהאם חייבים להשתמש במערכת  .ב

 מערכת שוו"ע ? 

מערכות שבוצעו בין השנים  5האם ניתן להסתפק בלפחות  
2020-2015  ? 

 לא .א
 כן, כנדרש בכתב הכמויות  .ב

 
 דרישות המכרז יוותרו כפי שהן 

 סעיפים  11עמוד   .79
  – 8.5סעיפים 

8.8 

תמחקנה המילים "את   –שורה שניה  – 8.5סעיף  .1 משפטי 
 הפוליסות". 

 ימחק.  – 8.6סעיף  .2
 ימחק.  – 8.7סעיף  .3
 ימחק.  – 8.8סעיף  .4

 

 
כפי שהן  יוותרו דרישות המכרז   

  – 10מסמך   .80
חוזה 

 ההתקשרות
אנו מבקשים  
להוסיף סעיף  

מגבלת אחריות  

 - הגבלת אחריות  משפטי 
חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא   מובהר ומוסכם כי

הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה 
( התקבל  1לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: )

( המזמין הודיע לספק על כל תביעה או  2פס"ד חלוט כאמור )
לנהל את    דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן

דרישות המכרז יוותרו כפי שהן, לא  
.  תאושר תוספת  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkeydigital.org%2Fcategory%2Fpresentation-switchers-and-tiling-processors%2FKD-BYOD4K&data=04%7C01%7C%7Cf05ffbae9142453a8d7308d8dcffbd5c%7C9f646a05354e4906a8c3d07aee555aa1%7C0%7C1%7C637502338260341334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4crjCKpbE2Q56onEEZqqfk1JJT3PSmvIJXMZPCplfNI%3D&reserved=0


 
בנוסח הקבוע  

 שלהלן: 
 

ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן  
( בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים  3מראש ובכתב )

 ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.  
 

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, 
המרבי של  מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור 

הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא  
הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על גובה  

התמורה החוזית, והחברה הכלכלית בשמה ובשם העירייה 
פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום  

ות סעיף זה יחולו אף לאחר  הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הורא
 סיום ההסכם ו/או ביטולו". 

תמחקנה המילים "על   –שורה שלישית   – 17.11סעיף  .1 משפטי    .81
הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על  

 מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו". 
  10תמחקנה המילים " –שורה ראשונה   – 17.13סעיף  .2

ימים", וכן תמחקנה המילים "כניסת הסכם זה לתוקף  
 או". 

  14תמחקנה המילים " –שורה ראשונה   – 17.14סעיף  .3
 ימים". 

תמחקנה המילים "בסיפא    –שורה שניה  – 17.14סעיף  .4
שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה  

כדלקמן:" ]כל אלו אינם מקובלים עוד  מוארך לתקופה, 
 באישור האחיד[. 

תמחקנה המילים "כל עוד    –שורה שניה  – 17.16סעיף  .5
קיימת לו חבות חוקית על פי דין", ובמקומה תתווספנה  

שנים ממועד סיום   3המילים: "למשך תקופה של  
 ההסכם". 

 ימחק.   – 17.21סעיף  .6
כל  לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "כ  – 17.22סעיף  .7

 שהנזק נגרם באחריות הספק על פי דין". 
לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "ככל    - 17.23סעיף  .8

 שהנזק נגרם באחריות הספק על פי דין". 

 הסעיפים יוותרו כפי שהם 



 
תמחקנה המילים "באופן    –שורה שניה  – 17.26סעיף  .9

מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות,  
כספיות או אחריות, כלפי המועצה, והוא יהא מנוע  

מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה", ובמקומן  
 תתווספנה המילים: "על פי דין". 

 
82.  

הננו מבקשים  
כי יתווסף סעיף 
 ביטוחי המועצה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות  ביטוח 
כלשהן, תערוך המועצה בעצמה ו/או באמצעות תאגידים  
מטעמה ביטוח רכוש המבטח את רכושן בכל אתרי ביצוע  

עבודות ובסביבתם )לרבות מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא 
ערכי כינונם )להלן יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד הסיכונים 

מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב  - בביטוח אשהמבוטחים 
  24  -נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ

חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף  
לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם לנזק בזדון.  
מאחריות לנזק ו/או    המועצה פוטרת את הספק ו/או מי מטעמו

אבדן שבגינו המועצה זכאית לשיפוי על פי הביטוחים  
שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהייתה זכאית לשיפוי  

בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או  
ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

 מובהר כי בסיום ביצוע העבודות והמערכות נשוא  

הסכם זה, תבטח המועצה את העבודות במסגרת פוליסת 
 הרכוש כאמור וכל תנאי סעיף זה יחולו בגינן. 

מאושר  לא  

נספח ד'   .83
 דרישות ביטוח 

 

תמחקנה המילים "ועד   –שורה רביעית  –  1סעיף  .1 ביטוח 
הסופית של העבודות ויציאתו של הספק  המסירה  

 מהאתר לפי המאוחר(. 
תמחקנה המילים "הזכות    –שורה ראשונה  – 1.1סעיף  .2

לניהול משא ומתן", כמו כן, תמחקנה המילים "וזאת  

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  
 
 



 
בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת  

 המזמין". 
לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "למעט   - 1.3.1סעיף  .3

מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים,  כלפי 
מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה  

 בגין אחריותם המקצועית".
תמחק המילה "שנמסרה",    –שורה שניה  – 1.3.2סעיף  .4

 ובמקומה תתווסף המילה: "שנשלחה". 
"בכפוף   לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: – 1.3.3סעיף  .5

 ". MR116לנוסח 
 ימחק.  – 1.3.4סעיף  .6
 ימחק.  – 1.3.5סעיף  .7
תמחקנה המילים "לא יאוחר   –שורה ראשונה  –  2סעיף  .8

 )שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה".  7-מ
תמחקנה המילים "לא   –שורה חמישית  –  2סעיף  .9

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם   7-יאוחר מ
 זה". 

תמחקנה המילים "על הספק   – שורה שניה  –  9סעיף  .10
רוך", ובמקומן תתווספנה המילים: "רשאי הספק  לע

 לערוך". 
 ימחק.  – 11סעיף  .11
תמחקנה המילים "לספק    –שורה חמישית  – 13סעיף  .12

לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים  
מטעם המזמים לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל  

 שיהיו(." 
 ימחק.  – 16סעיף  .13
 ימחק.  -17סעיף  .14

 

 
 
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
מאושר  לא  
מאושר  לא  

 
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  
 

מאושר  לא  
 
 

מאושר  לא  
מאושר  לא  



 
  – 1נספח ד'  .84

אישור עריכת  
 ביטוחי הספק

 

 –כיסויים נוספים בתוקף  –כל הסיכונים לעבודות  –פרק א'  ביטוח 
בגין נזק שנגרם משימוש  כיסוי  -  312"  –ימחקו הקודים 

בצמ"ה" ]מדובר בקוד הרלוונטי לאחריות כלפי צד ג', לא  
 לביטוח העבודות עצמן"[. 

.מאושר  

" ]ניתן להכניס את המילים  317-ו  308כמו כן, ימחקו קודים " ביטוח    .85
"קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או המנהל  

ו/או משכירי ציוד" לשם המבוטח בראש האישור. אולם מובהר  
כלפי מהנדסים, כי הכיסוי והויתור על התחלוף אינם חלים 

מפקחים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, 
 חברות כח אדם וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית"

- ו  308ימחקו קודים " -אחריות כלפי צד ג'   –פרק ב  .1
" ]ניתן להכניס את המילים "קבלנים וקבלני משנה  317

)בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכירי  
ציוד" לשם המבוטח בראש האישור. אולם מובהר כי  

כלפי מהנדסים,  על התחלוף אינם חלים הכיסוי והויתור 
יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים,  

מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה בגין  
 אחריותם המקצועית" 

  -ו  304ימחקו הקודים "  – אחריות מעבידים  –פרק ג'  .2
[. כן,  318" ]האם אינם רלוונטיים כאשר יש קוד  319

ן להכניס את המילים  " ]נית317- ו 308ימחקו קודים "
"קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או  

המנהל ו/או משכירי ציוד" לשם המבוטח בראש  
האישור. אולם מובהר כי הכיסוי והויתור על התחלוף  

כלפי מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים,  אינם חלים 
אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות  

 ין אחריותם המקצועית" שמירה בג 
הרחבת צד   -  307"  –ימחק הקוד   –ביטוח חבות המוצר  .3

קבלנים וקבלני משנה" ]הוא אינו רלוונטי לביטוח   -ג' 
חבות המוצר, אלא כפי הגדרתו כהרחבה בביטוח  

כיסוי   – 310אחריות כלפי צד ג'[. כן ימחק הקוד "
למשווקים במסגרת חבות המוצר" ]מזמין העבודה אינו  

מאושר  לא  
 
 
 
 
 
 
 

מאושר  לא  
 
 
 
 
 
 
 

מאושר  לא  
 
 
 
 
 
 
 

מאושר  לא -307  
 

. 310 קוד  מחיקת מאושר  
321  קוד מאושר  



 
ק שום מוצר של הספק והקוד אינו רלוונטי[;  משוו

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי   -  320ימחק הקוד " 
אחר )יש לפרט שם וכתובת(", מוצע כי   – המבוטח 

מבוטח נוסף בגין מעשי   –  321במקומו יתווסף הקוד " 
 מבקש האישור".  -או מחדלי המבוטח  

 

 
 חדר ישיבות מליאה  מקצועי  שאלות טכניות   .86

 
 – בכתב הכמויות    4סעיף 

מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל   -אנקודר  \דקודר
 & VISUNARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder יצרן 

Decoder 
AMX NMX-   מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן

   N2412A-ENC-NMX AMX       N2422A-DEC   התומך
   Danteלניתוב אותות שמע כמו ה AES67בפרוטוקול 

 כמה יחידות אנקודר נדרשים?
 כמה יחידות דקודר נדרשים ?

 

VISIONARY SOLUTIONS 
DUET2 -    מאושר 

 
AMX –  לא מאושר 

 
 כתב הכמויות היחידות מצויין במספר 

   –בקר  5סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .87
NX-    מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן

  2200   AMX   
מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל    -מערכת ניהול מרכזית  

    ENT-RMS AMX     יצרן
 

מאושר בכפוף לעמידה בתנאי הסף  
.3.6, 3.4. 3.3, 3.2סעיפים   

   –יחידות מקלט   6סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .88
במידה ונדרש  ?  מתחברים    לאיזה שימושים ולאיזה מערכת

RX-AMX DX-    מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן
 4K60 

 
 

משדר +  הכולל  נדרש להציע סט 
 מקלט  

 

http://www.vsicam.com/product/duet-2-encoder-decoder/
http://www.vsicam.com/product/duet-2-encoder-decoder/
https://www.amx.com/en/products/nmx-dec-n2422a-decoder
https://www.amx.com/en/products/nmx-dec-n2422a-decoder
https://www.amx.com/en/products/nmx-enc-n2412a-encoder
https://www.amx.com/en/products/nx-2200
https://www.amx.com/en/products/nx-2200
https://www.amx.com/en/product_families/resource-management-suite-enterprise
https://www.amx.com/en/product_families/resource-management-suite-enterprise
https://www.amx.com/en/products/dx-rx-4k60
https://www.amx.com/en/products/dx-rx-4k60


 
 –  קופסת חיבורים כולל ריטרקטורים 7סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .89

HPX-מודל      מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן
900SL   AMX  

 
 ,HDMIמבקשים לדעת כמות ריטרקטורים מכל סוג עבור  

USB, ETHERNET 
 

מאושר, נדרשת יכולת להכיל עד שישה  
 ריטרקטורים 

 

   –בקר  8סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .90
NX-   מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן

  2200   AMX   
 

87ראה תשובה לשאלה מספר   

    -" 10מסך מגע  13סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .91
    MT  AMX-1002 מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן 
 ?  SIPלאיזה שימוש נדרשים מצלמה , מיקרופון ו 

 

.87ראה תשובה לשאלה מספר   

   – לחצנים  8פנל  15סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .92
האם הפנל נדרש עבור חדר הישיבות הגדול ? האם הפנל אמור  

להשתלב עם הבקר הראשי או לפעול כיחידה נפרדת ? האם הפנל  
 צריך להיות משולב בקר ? 

 B-108L-MKPלחצנים  8מבקשים אישור להגיש שווה ערך פנל 
AMX     לחצנים משולב בקר מודל 8או פנלB-108L-MCP   

AMX   
 

. הפנל אמור להשתלב עם הבקר הראשי  
.87ראה תשובה לשאלה מספר   

:מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל   DSP 17סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .93
פרוססור    AEC1  –SYMETRIX Radius NX1208    יצרן 

כניסות מיקרופון או   USB, DANTE 64X64 ,AEC 12,הכולל , 
יציאות   4יציאות אנלוגיות בתוספת מודול הרחבה ל   8קו , 

כדי לקבל   ut CardChannel Analog Outp  4    נוספות 
יציאות אנלוגיות כנדרש במכרז , היחידה נשלטת  12 סה"כ 

RS232  וIP   

לכל    AECמאושר בתנאי שכולל 
 הכניסות 

.87ראה תשובה לשאלה מספר   

https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en/products/nx-2200
https://www.amx.com/en/products/nx-2200
https://www.amx.com/en/products/mt-1002
https://www.amx.com/en/products/mt-1002
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mkp-108
https://www.amx.com/en/products/mcp-108
https://www.symetrix.co/products/radius-nx/
https://www.symetrix.co/products/radius-edge-expansion-cards/
https://www.symetrix.co/products/radius-edge-expansion-cards/
https://www.symetrix.co/products/radius-edge-expansion-cards/


 
 

 – מגבר   18סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .94
וואט לערוץ, כאשר בכתב   100ערוצים   2במפרט מופיע מגבר 

ולא צוין הספק  DSPערוצים כולל   4הכמויות נדרש מגבר 
ערוצים? האם ניתן   2ערוצים או  4איזה מגבר נידרש   - לערוץ  

ערוצים  2מגברים של   2ערוצים להגיש  4בפתרון של מגבר 
 וואט לערוץ ?  100בהספק של  

מודל   ערוצים  2מבקשים אישור להגיש שווה ערך למגבר  
ערוצים מודל    4או מגבר    102PM-DPA  ATLAS IED  יצרן

DPA404  ארה"ב 
 

.  יש להציע מגבר לפי האפיון  
לעיל.  6מספר תשובה לשאלה ראה   

הדגמים המפורטים בבקשה לא  
 מאושרים 

 רמקול תקרה :   19סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .95
  W-FAP63T מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן 

ATLAS IED   ארה"ב 
 

 מאושר 

    20סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .96
מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל  

 ארה"ב   W-SM12CXT ATLAS    יצרן
 

 לא מאושר 

 חדרי אירוח ומנהלים   מקצועי  טכניות שאלות   .97
 

 ממתג מצגות אלחוטי :  27סעיף 
KD-מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל  

BYOD4K  KEY DIGITAL   ארה"ב   
 

 לא מאושר 

https://www.atlasied.com/dpa-102pm
https://www.atlasied.com/dpa404
https://www.atlasied.com/fap63t-w
https://www.atlasied.com/sm12cxt-w
https://keydigital.org/category/presentation-switchers-and-tiling-processors/KD-BYOD4K
https://keydigital.org/category/presentation-switchers-and-tiling-processors/KD-BYOD4K


 
 חדר ישיבות קטן   מקצועי  שאלות טכניות   .98

 
 ממתג מצגות אלחוטי :  30סעיף 

KD-מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל  
BYOD4K  KEY DIGITAL   ארה"ב   

 
 

 לא מאושר 

   31סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .99
   :ריטרקטוריםקופסת חיבורים כולל 

HPX-מודל      מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן
900SL   AMX  

 ,HDMI, USBמבקשים לדעת כמות ריטרקטורים מכל סוג  
ETHERNET 

 
 

מאושר, נדרשת יכולת להכיל עד שישה  
 ריטרקטורים 

 –  32סעיף  מקצועי  שאלות טכניות   .100
   .מבקשים מידע עבור הדרישות למערכת שליטה ובקרה בחדר זה

 
 

 לא נדרש לתמחר סעיף זה. 

 

https://keydigital.org/category/presentation-switchers-and-tiling-processors/KD-BYOD4K
https://keydigital.org/category/presentation-switchers-and-tiling-processors/KD-BYOD4K
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900
https://www.amx.com/en-US/site_elements/data-sheet-hpx-900

