
 

 

   -202308.מס' מכרז  ל הבהרה 
 להקמת ותחזוקת תשתיות תקשורת ומערכות אבטחה טכנולוגיות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 

 /סעיף עמוד מס
 מסמך

 תשובות הבהרה סיווג 

ויצרנים אחרים    Fortinet, Microsoft, VMwareבמידה ולא כלול רישוי בפרטי כתב הכמויות במכרז אז הספק יספק רישוי כדוגמת  הערת המועצה עבור כתב הכמויות   .1
 עבור אספקה התקנה וקונפיגורציה מלאה.   10%כנדרש. התמורה עבור הרישוי תהא בהתאם למחירון היצרן בתוספת תקורה של 

 

2.  25 
27 

 ד'  4מסמך 
 ו'  4מסמך 

נוסחים   משפטי  מספר  על  הוסכם  החשכ"ל  לבין  החשבון  רואי  לשכת  בין 
ה רואי  אשר  באילו  מחייבים  הוסכם  וכן  לתת  רשאים  חשבון 

תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלה באו לידי  
שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון    7.24.11ביטוי בהוראת תכ"ם  

פרקטיקה   הינם  שפורסמו,  לאחר  אלו,  נוסחים  המציע".  אודות 
הנדרשים   רו"ח  אישורי  כל  כי  הבהרה  נבקש  זאת  ולאור  מקובלת 

 נו על פי הנוסחים הללו. יינת 

 ניתן להגיש גם בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם 
 

  9מסמך  45  .3
חוזה  

התקשרות 
 16.1, סע' 

זה,   משפטי  מסוג  בהסכמים  כמקובל  הספק,  אחריות  את  להגביל  נבקש 
ולהוסיף סעיף מגבלת אחריות כדלקמן: "על אף כל האמור בהסכם  

שירים בלבד אשר  זה ו/או בכל דין, הספק יישא באחריות לנזקים י
ממעשה   כתוצאה  ובכל  נגרמו  מטעמו  מי  ו/או  הספק  של  מחדל  או 

יישא באחריות לנזקים תוצאתיים ו/או מיוחדים   מקרה הספק לא 
הכולל   אחריותו  שיעור  כי  נבקש  כן  כמו  כלשהם.  עקיפים  ו/או 
השנתית   החוזית  התמורה  סך  על  יעלה  לא  הספק  של  והמצטבר 

 המגיעה לספק על פי הסכם זה". 

 . ללא שינוי. תרו כפי שהםוונאי המכרז י ת

  9מסמך  49  .4
חוזה  

התקשרות 
 21.3סע' , 

של   משפטי  הודעה  לספק  תינתן  הערבות  חילוט  שבטרם  שיובהר  נבקש 
 ימים מראש ובכתב. 5לפחות 

   מאושר.  

 נדחה  יבוקש כי המילים 'וכל עוד אחריות הספק קיימת' תמחקנה. משפטי  1 54  .5

 נדחה  ימחק. 328,  309מבוקש כי קוד  ח ביטו רכוש 56  .6

פירוט   57  .7
 השירותים 

 מאושר  ימחק.    029ש כי קוד מבוק ביטוח 



 

 

 /סעיף עמוד מס
 מסמך

 תשובות הבהרה סיווג 

נספח ה'   61  .8
הצהרת  

ספק בדבר  
שמירה על  

מאגרי  
מידע,  

 6סעיף 

לידי   משפטי  יועברו  בו  במקרה  רק  יחול  בסעיף  האמור  כי  שיובהר  נבקש 
ות  הגנת הפרטי   חל עליו חוקהספק נתונים העולים כדי מידע פרטי ש

ע כהגדרתו  ובכל מקרה רק במידה והספק אכן יהיה מנהל מאגר מיד 
 בחוק ובתקנות. 

 . ללא שינוי.  תרו כפי שהםוונאי המכרז י ת

9.  9 
 
91 
 

לחוברת  

המפרטים  

 הטכניים 

2.1.4 
 

5.3 – 5.5 

בכפוף   משפטי  הינה  הספק  ידי  על  הניתנת  האחריות  כי  שיובהר  נבקש 
תחילת   לעניין  לרבות  ידו,  על  הניתנת  והאחריות  היצרן  למדיניות 

והיקפה   האחריות  לתקלות  תקופת  באחריות  יישא  לא  הזוכה  וכי 
אשר מקורן בנזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות חמורה על ידי המזמין  

יוד שלא על פי הוראות הספק  ו/או מי מטעמו ו/או בשל שימוש בצ
ו/או היצרן, נזק שאירע כתוצאה מתקלה בזרם החשמל, כוח עליון,  
לתקנו   ניסיון  שנעשה  או  שטופל  ציוד  טבע,  אסון  מים,  אש,  ברק, 

 שלא על ידי הספק ו/או מי מטעמו. 

 הבקשה נדחית. 

10.  14 
 

לחוברת  

המפרטים  

 הטכניים 

ערכת למשך תקופה רצופה העולה  נבקש שיובהר כי שימוש יצרני במ  משפטי  3.1.14
סופי    30על   אישור  ניתן  לא  אפילו  המערכת  כאישור  ייחשב  ימים 

 מפורש.  
את   מונעות  שאינן  מינוריות  תקלות  כי  שיובהר  נבקש  מקרה  בכל 
של   הסופי  הקבלה  אישור  מתן  את  ימנעו  לא  במערכת  השימוש 

 המערכת. אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק לתיקון תקלות אלו. 

 בקשה נדחית. ה

11.  96-98 
 

לחוברת  

המפרטים  

 הטכניים 

נבקש שיובהר כי הספק יחויב בפיצוי  מוסכם רק במקרה שהחריגה   משפטי  6.5
מרמת השירות נבעה מסיבות התלויות בספק בלבד וכי בכל מקרה  
הספק   מחויב  להיות  עשוי  בה  והמצטברת  הכוללת  הקנסות  תקרת 

המגיעה לספק מכוח  מהתמורה החוזית השנתית    20%לא תעלה על  
 הסכם זה. 

 . ללא שינוי.  תרו כפי שהםוונאי המכרז י ת

מקצועי+   כללי  כללי   .12
 משפטי 

לאור מורכבותו של המכרז, והצורך במתן מענה לריבוי פתרונות  
  -בקש כי תדחו את מועד הגשת המכרז בתשתיתיים וטכנולוגיים, נ

 ולם. שבועות מהמועד שנקבע, וזאת ע"מ שנוכל לתת מענה ה 2-3
 

   03:31בשעה   3.4.2023לתאריך מועד ההגשה יידחה 
 



 

 

 
 

 /סעיף עמוד מס
 מסמך

 תשובות הבהרה סיווג 

  -חלק ג  .13
מפרט  

 טכני 

  -חלק ג
מפרט  

 טכני 

  -חלק ג
 מפרט טכני 

 הבקשה מאושרת.  לפרק זה  Hikvisionנבקש לאשר ציוד מתוצרת  
ות  יובהר כי מצלמות מתוצרת היצרן מאושרות לפרק המצלמ

כתב ב,  43-78בלבד וחלקית עבור פרק האנליטיקה )סעיפים  
הכמויות( ובכפוף לעמידה מלאה בדרישות המפרט הטכני  

בפרק זה לרבות הוכחת יכולת בפועל ותמיכה מלאה  
 ועוד כמפורט במכרז.  ONVIFבפרוטוקול 

יובהר עוד כי הציוד המוצע יידרש לעמוד בדרישות אבטחת 
כנספח דרישות אבטחת המידע מידע של המזמין )המצורף 

הרגולטור הממשלתי כדוגמת  לבמכרז דנא( וכן  בדרישות ש 
משרד הפנים, משרד האנרגיה ורשות המים. במידה והציוד  

המוצע לא יעמוד בדרישות אבטחת המידע, על הספק הזוכה 
 להעמיד ציוד מתאים העומד בדרישות אבטחת המידע. 


