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הזמנה להציע  5 3
 הצעות

בנוגע ל"סיבי התקשורת" שיסופקו  2.18
 ע"י האחרים, נא הבהרתכם:

ירו מהם סוגי אותם "סיבי א. נא הגד
 תקשורת" שיסופקו ע"י אחרים.

ב. האם סיבי תקשורת אלו קיימים 
 כבר בשטח או טרם הותקנו ?

ג. נא הבהרתכם כי במידה והסיבים 
עדיין אינם קיימים, אזי כל עיכוב 

בחיבור המערכת לאותם סיבים 
)שיסופקו ע"י אחרים( והפעלתה 
כנדרש שינבעו מכך, לא ייחשבו 

 ר מצד הקבלן הזוכה.כאיחו
ד. נא הבהרתכם כי הקבלן הזוכה לא 
יהיה אחראי לתיקון התקלות בסיבי 

התקשורת שיסופקו ע"י אחרים, 
אלא אך ורק להודעה ותיאום 

תיקונם ע"י המועצה וקבלן 
 התשתיות.

הסיבים אינם קיימים ואינם 
 מעכבים את העבודות.

  

הזמנה להציע  5 4
 הצעות

פרויקטים,  5גת תנאי הסף דורש הצ 3.1
אולם לא ברור באילו שנים מדובר. 

נא הבהרתכם כי יש להציג 
השנים  5-פרויקטים שבוצעו ב

-ל 2013האחרונות, קרי בין השנים 
 ((.3)בדומה למופיע במסמך א') 2017

פרויקטים שבוצעו בין 
  בישראל 2013-2017השנים 

 
 

הזמנה להציע  7 5
 הצעות

צהיר נבקש לתקן את ההפניה לת 5.3.2
בדבר "קיום דיני עבודה" למסמך 

 (.8א')

תוקנה ההפניה  5.3.2סעיף  
 (8)למסמך לא' 

הזמנה להציע  7-8 6
 הצעות

א. בסעיף מצוין כי תוקף הערבות  5.9
( 7, ואילו במסמך א')25.6.18הוא 

. אנא 25.5.18תוקף הערבות הינו 
 הבהירו מהו התוקף הנכון.

ב. נבקש לתקן את ההפניה למסמך 
 (.7בות למסמך א')הער

ג. ברשימת המקרים בהם למועצה 
הזכות להגיש את הערבות לפירעון: 

נבקש הבהרתכם בנוגע למקרה 
האחרון, כי במידה ולא נחתם הסכם 

יום מסיבה שאיננה תלויה  14תוך 
בקבלן הזוכה, אז לא קמה עילה 

 למועצה לחלט את הערבות. 
ד. נבקש להוסיף אחרי המילים 

ע מזכותה של "והכל מבלי לגרו
המועצה לפיצוי בגין כל נזק" את 

 המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש".

לאור הארכת המועד  
קן מועד ות,להגשת הצעות 

 5.9הערבות בסעיף        
וכן תוקנה  17.7.18לתאריך 

למסמך  5.9ההפניה בסעיף 
 .(8)במקום מסמך א'   (7)א'

 (7)בהתאם תוקן מסמך א' 
 7מצ"ב נוסח מסמך א' .

 מתוקן



 
 

הזמנה להציע  10 7
 הצעות

בנוגע ל"סיבי התקשורת" שיסופקו  10.13
 ע"י האחרים, נא הבהרתכם:

א. נא הגדירו מהם סוגי אותם "סיבי 
 תקשורת" שיסופקו ע"י אחרים.

ב. האם סיבי תקשורת אלו קיימים 
 כבר בשטח או טרם הותקנו ?

ג. נא הבהרתכם כי במידה והסיבים 
אזי כל עיכוב  עדיין אינם קיימים,

בחיבור המערכת לאותם סיבים 
)שיסופקו ע"י אחרים( והפעלתה 
כנדרש שינבעו מכך, לא ייחשבו 

 כאיחור מצד הקבלן הזוכה.
ד. נא הבהרתכם כי הקבלן הזוכה לא 
יהיה אחראי לתיקון התקלות בסיבי 

התקשורת שיסופקו ע"י אחרים, 
אלא אך ורק להודעה ותיאום 

לן תיקונם ע"י המועצה וקב
 התשתיות.

הסיבים אינם קיימים ואינם 
  מעכבים את העבודות.

הזמנה להציע  13 8
 הצעות

מסמך 
 (1א')

- 2.1 

( דורש הצגת 3.1.1תנאי הסף )סעיף 
פרויקט אחד, אולם לא ברור באילו 

שנים מדובר. נא הבהרתכם כי יש 
השנים  5-להציג פרויקט שבוצע ב

-ל 2013האחרונות, קרי בין השנים 
 ((.3בדומה למופיע במסמך א')) 2017

פרויקטים שבוצעו  הכוונה ל
 2013-2017בין השנים 

 בישראל

הזמנה להציע  14 9
 הצעות

מסמך 
 (2א')

- 4.1 

( דורש 3.1.2א. תנאי הסף )סעיף 
פרויקטים, אולם לא ברור  2הצגת 

באילו שנים מדובר. נא הבהרתכם כי 
 5-יש להציג פרויקטים שבוצעו ב

קרי בין השנים  השנים האחרונות,
)בדומה למופיע במסמך  2017-ל 2013

 ((.3א')
ב. מיספור הסעיפים שגוי. נא 

 תיקונכם.

פרויקטים שבוצעו הכוונה ל
 2013-2017בין השנים 

  בישראל

הזמנה להציע  15 10
 הצעות

מסמך 
 (3א')

- 2.1 

( דורש 3.1.3א. תנאי הסף )סעיף 
פרויקטים, אך בסעיף הנדון  2הצגת 

"שלוש -שה פרויקטים" בנכתב "שלו
רשויות". נא תקנו את המסמך כך 

פרויקטים  2-שיהיה ברור כי מדובר ב
 .3-ולא ב

ב. נא מחקו את המשפט "נוספים 
 )מעבר לפרויקטים בס"ק(.".

ו בכל גהפרויקטים שיוצ
סעיף צריכים להיות 

 פרויקטים שונים.
בסעיף ( יתוקן 3מסמך א' )

ובמקום "בביצוע שלושה  2.1
בביצוע " :ם" יירשםפרויקטי

 "שני פרויקטים. 

הזמנה להציע  16-17 11
 הצעות

מסמך 
 (4א')

 .ד'3 -

נא הבהרתכם האם אישור רואי 
(, 4החשבון הנדרש בנוסח מסמך א')

הינו לעמידתה של החברה בדרישות 
 ?  3.2סעיף 

.ד' במסמך 3זאת היות ונוסח סעיף 
( מתייחס למחזור הכספי של 4א')

תחום התקנת הגבלה ל ללאהחברה 
מערכות ביטחון טכנולוגיות, כנדרש 

בהזמנה להציע הצעות או  3.2בסעיף 
 (. 4עמוד במסמך א') 2.1בסעיף 

במידה והכוונה הינה אכן למחזור 
כספי בתחום מסויים, הרי שספק אם 

הנוסח המוצע לאישור רואי חשבון 
מתאים. נראה כי יותר נכון נוסח של 

 חוות דעת רו"ח על הצהרת החברה
 .3.2לגבי עמידתה בתנאי סעיף 

נא תקנו את נוסח תנאי הסף ו/או 
( כך שזה יהיה ברור 4נוסח מסמך א')

 וחד משמעי. 

  
 ( מתוקן4מסמך א)מצ"ב 

 
 



 
 

הזמנה להציע  21 12
 הצעות

מסמך 
 (7א')

נבקש לשנות בנוסח הערבות את 
המשפט הבא: "מיד עם דרישתכם 

ימים מיום  7"בתוך  -הראשונה..." ל
דרישתכם הראשונה",  קבלת

 כמקובל עם הבנקים.

יתוקן בפסקה  (7)מסמך א' 
2  

במקום המילים: "מיד עם 
דרישתכם הראשונה" 

 קבלתיירשם: "מיד עם 
מצ"ב . דרישתכם הראשונה"

 ( מתוקן7מסמך א')
 ,2.9 חוזה 28 13

33.1 
נבקש הבהרתכם כי פעולה במניות 

החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, 
כירת פעילות וכד', לא רכישה, מ

 תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.

 אין שינוי 

נבקש למחוק את הסעיף, שכן הוא  3.7 חוזה 29 14
 33סותר את הוראות סעיף 

בסוף הסעיף יתווספו  
המילים: "בכפוף לאמור 

 "33לסעיף 
נבקש למחוק את המילים בשורה  7.3.2 חוזה 32 15

השביעית "מיד עם דרישה ראשונה" 
קומם יבואו המילים "עם קבלת ובמ

 פסק דין שלא עוכב ביצועו". 

 אין שינוי 

נבקש הבהרתכם כי במקרה בו מנהל  8.4 חוזה 32 16
הפרויקט התפטר, חלה, עזב את 

עבודתו ו/או נבצר ממנו לבצע 
תפקידו מסיבה כלשהי, אשר איננה 

בשליטת הספק, לא יידרש אישור 
המועצה מראש ובכתב בכדי 

 להחליפו.

 אין שינוי 

נבקש הבהרתכם כי כל עיכוב בלו"ז  13.1.4 חוזה 34 17
הפרויקט ובאספקת מרכיביו או 

עבודותיו, הנובע מעיכוב במתן 
אישור מראש ובכתב מהמועצה 

לעבודות הנזכרות בסעיף זה, לא 
 יחול על הספק.

 אין שינוי 

נבקש להוסיף אחרי המילים  13.1.16 חוזה 35 18
שורה השנייה, "ומתקנים קיימים" ב

את המילים "עקב עבודות הספק 
 ו/או מי מטעמו" 

הסעיף יתוקן ויתווספו  
המילים: "עקב ביצוע 

העבודות" לאחר המילים: 
 "מתקנים קיימים"

הסעיף קובע כי המועצה רשאית  16.1 חוזה 37 19
להאריך את תקופת ההסכם עד 

תקופות  2שנתיים נוספות בלבד )"
"(. לעומת נוספות בנות שנה כל אחת

קובע כי "תקופת  19.1זאת, סעיף 
השירות" )שלאחר תקופת האחריות( 

שנים, ובמפרט הטכני  3לא תעלה על 
כתוב שעם תום תקופת  14בסעיף 

 5-האחריות המזמין רשאי אופציה ל
שנות שירות נוספות. נא הבהרתכם 
 -מהי תקופת השירות המקסימאלית 

 שנתיים, שלוש, או חמש ?

יתוקנו לצורך הבהרה 
הסעיפים במסמכים הבאים 

 כדלקמן:
מסמך א הזמנה להציע 

, בסוף 2.11בסעיף  -הצעות
הפסקה הראשונה יתווספו 

שנים ללא  3המילים: "של 
 תמורה נוספת )להלן:

 "תקופת האחריות"(."
במקום  -בסוף פסקה שניה

"לצורך סיום מוסדר של 
ההסכם בכלל האתרים" 

ירשם: "בתשלום נוסף 
המציע בהתאם להצעת 

 "תקופת השירות"(. :)להלן
במקום המילה  -2.12סעיף 

"אחריות" תבוא המילה 
 "שירות".

יתווספו  1.6סעיף  -בחוזה
 ההגדרות הבאות:
התקופה  -"תקופת ההסכם"

מיום חתימת ההסכם ועד ש
 לתום תקופת האחריות".

שנים  3 -"תקופת האחריות"
ממועד אישור המפקח 

למסירת האתר/המערכת 



 
 

עצה לשביעות לידי המו
 רצונה".

 2עד  -"תקופת השירות"
תקופות בנות שנה אחת כל 

אחת, לאחר תום תקופת 
האחריות, שבאפשרות 

המועצה לרכוש מהספק 
 בתמורה, לפי שיקול דעתה. 

בפסקה  – 16.1סעיף 
במקום המילים:  -ראשונה

"תקופת...במהלכן" ירשם: 
הינה "תקופת ההסכם 

ממועד החתימה על הסכם 
ום תקופת זה וע לת

 האחריות, כאשר במהלכה".
 2-במקום "ב -פסקה שניה

 2-תקופות נוספות ירשם: "ב
 תקופות שירות".

במקום  -18.1סעיף 
"החל...כנ"ל" ירשם: "החל 

מיום אישור המערכת על ידי 
 המפקח ביחס לכל אתר".

 3במקום " 19.1סעיף 
שנים", ירשם "עד 

במפרט הטכני שנתיים".
 14יתוקן סעיף  14בסעיף 

שנות  5במקום המילים: "ו
שנות  2שירות" יירשם "

 שירות"
א. היות ומדובר במערכת "פיזית"  17.1 חוזה 38 20

בעיקרה, והמונח "תכניות מקור" 
אינו מוגדר, נבקש הבהרתכם 

שהכוונה לתכניות המערכת 
(Blueprint ולא לקוד מקור )
(Source code של מוצר או תוכנה )

לא פותחו שהינם מוצרי מדף ואשר 
 במיוחד עבור פרויקט זה.

ב. במקרה ותידרש ההעברה כאמור 
לעיל, נבקש כי הנ"ל יופקדו בנאמנות 

אצל נאמן המוסכם על הצדדים, 
במקום העברת תכניות המקור 

 ישירות ללקוח.
ג. בהיעדר הגדרה אחרת, האם 
"תקופת הבדק" הינה "תקופת 
האחריות" ? במידה וכן, היות 

חודשים,  36נה ותקופת האחריות הי
 22נבקש להחליף את המילים "
 34)עשרים ושניים(" במילים "

 )שלושים וארבע(".

בסוף  17.1בסעיף  -א  
הסעיף יתווסף המשפט הבא 

"תכניות -לעניין סעיף זה"
ת המערכת ותכני -מקור"

((Blueprint " 
תקופת הבדק היא תקופת  -ג

 האחריות.
 17.1על כן יתוקן סעיף 
 22" ובמקום המילים:

)עשרים ושניים(" ירשם: 
 )שלושים וארבע(". 34"

נא הבהרתכם מה כוונתכם במילה  18.6 חוזה 38 21
 "אמצעי"?

שיוסכם  הבהרה: כל אמצעי 
לרבות רשימת , עם המועצה

טלפונים של מח' שירות 
 24/7ומענה אנושי 

 8נא החליפו את המשפט "במשך  18.7 חוזה 38 22
)שמונה( שנים מיום אספקת 

מערכת" במשפט "במשך תקופת ה
 האחריות ותקופת השירות". 

זאת היות ואין זה סביר כי הקבלן 
ימשיך להחזיק מלאי חלקי חילוף 

ויחידות רזרביות וכיו"ב עבור 
המועצה ללא כל תשלום נוסף לאחר 
 תום תקופת החוזה )ככל שתתארך(.

הסעיף יתוקן ובמקום  
)שמונה(  8המילים: "במשך 
ת המערכת שנים ליום אספק

למועצה" ירשמו המילים: 
)שניים עשר(  12"במשך 

חודשים לאחר תום תקופת 
 האחריות ותקופת השירות".



 
 

נא החליפו את המשפט "לכל אורך  18.8 חוזה 38 23
)שמונה(  8-חיי המערכת ולא פחות מ

שנים" במשפט "במשך תקופת 
האחריות ותקופת השירות". זאת 

משיך היות ואין זה סביר כי הקבלן י
בביצוע אחזקת התוכנה ועדכון 

גרסאות ללא כל תשלום נוסף לאחר 
 תום תקופת החוזה )ככל שתתארך(. 

 אין שינוי 

הסעיף קובע כי "תקופת השירות"  19.1   39 24
)שלאחר תקופת האחריות( לא תעלה 

שנים, וזאת בניגוד לכתוב  3על 
, לפיו תקופת הארכה זו 16.1בסעיף 

תקופות  2ד )"תהיה עד שנתיים בלב
נוספות בנות שנה כל אחת"(, 

כתוב שעם  14ובמפרט הטכני בסעיף 
תום תקופת האחריות המזמין רשאי 

שנות שירות נוספות. נא  5-אופציה ל
הבהרתכם מהי תקופת השירות 

שנתיים, שלוש או  -המקסימאלית 
 חמש ?

 19מס' ראה תיקון בהבהרה  
 לעיל

ניכר כי תוכן הסעיף הועתק ממקור  21.4 חוזה 40 25
אחר. נא הבהרתכם או מחיקת 

 הסעיף.

 אין שינוי 

אין זה הגיוני שעל הספק תחול  22.1 חוזה 40 26
שינוי, גם כאשר כזה  כלהחובה לבצע 

מופיע או מוגדר בכתב  איננו
הכמויות ובתכולת המכרז. נא 

הבהרתכם כי ככל שהשינוי שיידרש 
לה במכרז איננו מסוג התכולה הכלו

ו/או אינו בעל זיקה ישירה אליו, לא 
יידרש הספק לבצעו אלא אם כן 

 הסכים לכך בכתב ומראש. 

 אין שינוי 

נבקש למחוק סעיף זה מחמת אי  22.2.3 חוזה 40 27
אין זה סביר שהספק  -סבירותו 

יידרש לביצוע שינוי כלשהו במחיר 
שנקבע ע"י קבלני משנה צד ג' 

 אחרים.

 אין שינוי 

דרישת הסעיף אי סבירה. נבקש  22.3 חוזה 40 28
למחוק סעיף זה או לחלופין נא 

הבהרתכם כי ככל שהשינוי שיידרש 
איננו מסוג התכולה הכלולה במכרז 
ו/או אינו בעל זיקה ישירה אליו, לא 

יידרש הספק לבצעו אלא אם כן 
 הסכים לכך בכתב ומראש. 

יתוקן ויוסף  22.3סעיף  
ככל המשפט הבא: "בסופו 

צריך הארכת ישהשינוי 
תקופת הביצוע בהתאם 

לשיקול דעתו הבלעדי של 
המפקח, תעודכן תקופת 

הביצוע בהתאם להוראת 
 המפקח מראש ובכתב.

הפרויקט הינו לתקופה של עד מספר  23 חוזה 40 29
שנים ואינו כולל שום מנגנון הצמדה. 

נבקש לקבוע מנגנון הצמדה כלשהו 
צרכן )לדוגמא: למדד המחירים ל

 4%-במידה והמדד עולה ביותר מ
במהלך תקופת ההסכם לרבות 

 תקופת השירות הנוספת(.

 אין שינוי 

נא הבהרתכם כי הספק יהא זכאי גם  23.3 חוזה 41 30
לתשלום בגין הוצאותיו אשר אינן 

ניתנות לביטול )הזמנת חומרים 
וציוד מצד ג', וכיו"ב(, בגין היערכותו 

עת לביצוע הפרויקט, טרם הוד
 המועצה בדבר סיום התקשרות.

 אין שינוי 



 
 

א. נבקש לתחום את פרק הזמן  25.1 חוזה 41 31
 יום. 14לאישור הגזבר עד 

ב. נבקש לתחום את תנאי התשלום 
כך שכל חשבונית תשולם בתנאי 

הפקת יום מתאריך  45שוטף+
)פרק זמן זה יכלול כבר  החשבונית

את פרקי הזמן הדרושים לאישור 
 ור הגזבר(.המפקח ואיש

יתוקן כדלקמן:  25.1סעיף  
)ארבעה  14 בתוךהמילים: "
 ;ימחקו -"עשר(  ימים

, מיום 30שוטף+ "המילים 
, "אישורו ע"י הגזבר כאמור

יתוקנו ובמקומם יבוא: 
מיום אישורו  45"שוטף+ 

 ".של המפקח לאותו חשבון
נבקש למחוק את המילים "לכל נזק  29.1 חוזה 43 32

כוש ו/או אובדן ו/או גוף, ו/או נזק ר
הפסד" ובמקומם יבואו המילים 

 "לכל נזק לפי דין לגוף ו/או רכוש" 

 אין שינוי 

סעיף זה דן ב"נוהל שינויים". הנ"ל  26     33
 22מהווה כפילות מסויימת עם סעיף 

הדן ב"שינויים ותוספות". נא 
 הבהרתכם.

 אין שינוי 

נבקשת הבהרתכם כי הנזקים  29.2 חוזה 43 34
 הבאים אינם באחריות הספק: 

 נזק בזדון -
 נזק צד ג' -
 גניבה -
 נזק כתוצאה מכוח עליון -

בסוף הסעיף  29.2סעיף  
יתווספו המילים: "למעט 

גניבה, נזק בזדון ע"י צד ג', 
 נזק כתוצאה מכוח עליון"

 7נבקש למחוק את המילים "תוך  29.3 חוזה 43 35
ימים" ובמקומם יבואו המילים "עם 

 ת פסק דין שלא עוכב ביצועו".קבל

לאחר  -יתוקן 29.3סעיף 
המילים "תוך שבעה ימים" 

יתווספו המילים "מיום 
קבלת פסק דין כנגד 

 . המועצה"
נבקש להוסיף אחרי המילים  29.4 חוזה 43 36

"באחריותו של הספק בשורה 
השלישית" את המילים "ואשר 

התקבלו בפסק דין שלא עוכב 
 ביצועו".

 אין שינוי 

ערבות הביצוע הנדרשת הינה  31.1 חוזה 43 37
והינה גבוהה באופן ₪  200,000

שאינו מידתי להיקף ההסכם. ערבות 
המכרז לעומתה, הינה בסך ריאלי 

₪.  30,000ומידתי ועומדת על 
נבקשכם להפחית את סכום ערבות 

 הביצוע לסכום ריאלי ומידתי למכרז.

ובמקום וקן. ית 31.1סעיף  
 200,000המילים "בסך 

)מאתיים אלף שקלים 
חדשים( יירשמו המילים 

)מאה וחמישים  150,000
 אלף שקלים(".

כמו כן יתוקן בהתאמה נוסח 
נספח א' להסכם ובמקום 

 200,000 סךהמילים "עד ל
)מאתיים אלף שקלים 

יירשמו המילים  (חדשים
)מאה וחמישים ₪  150,000

 (שקלים חדשיםאלף 
ראשונה נבקש למחוק א. בשורה ה 30.1 חוזה 44 38

את המילים "להבטחת אחריותו של 
הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין 

 ו..".
ב. בשורה השלישית אחרי המילה 

"כלפיו" נבקש להוסיף את המילים 
"ביטוח אחריות מקצועית וחבות 

המוצר יערכו לתקופה של שנה אחת 
 בלבד לאחר תום תקופת ההסכם".

 
 
 
 

 ללא שינוי



 
 

בשורה הראשונה אחרי המילה "כלי  30.4 חוזה 44 39
רכב" נבקש להוסיף את המילה 

 "שלו".
ב. בשורה הרביעית אחרי המילה 

"לרכוש" נבקש למחוק את המילים 
"הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם 

מכוסים בביטוח חובה מנופים, 
מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 גוררים וכן".
ג. ובשורה השישית אחרי המילים 

ג" נבקש להוסיף את "מכל סו
 המילים "למעט כלי צמה".

בכפוף לחוזה בין  א. ניתן 
הקבלן לקבלן משנה אחר על 

התחייבות לקיום ביטוח 
 רכב כמפורט בחוזה זה.

 
 
 ללא שינוי -ב
 ללא שינוי -ג

בשורה השנייה אחרי המילים "נזקי  30.5 חוזה 44 40
גוף" נבקש למחוק את המילים 

שלא יפחתו "מיוחד בגבולות אחריות 
למקרה" ולהחליפן ₪  2,000,000-מ

במילים "נבקש כי במידה והספק לא 
מחזיק בכלי צמה הביטוח לכלי 

הצמה ייערך ע"י קבלני משנה שיעשו 
 שימוש בכלי צמה".

יתוקן ויתווסף  30.5סעיף 
בסופו המשפט: "ככל 

שהספק אינו מחזיק בכלי 
צמה, הביטוח לכלי הצמה 
 יערך על ידי קבלני המשנה

שיעשו שימוש בכלי הצמה, 
בכפוף להמצאת אישור 

בדבר קיום ביטוח כאמור על 
ידי קבלן המשנה, ואישורו 

על ידי יועץ הביטוח של 
  המועצה.

אחרי המילה "הביטוחים" נבקש  30.6 חוזה 44 41
 להוסיף את המילה "שלו".

 ללא שינוי 

בסוף הסעיף אחרי המילה  30.7 חוזה 44 42
להוסיף את "בפוליסות" נבקש 

המילים "בכפוף לחבותו החוקית של 
 הספק".

 ללא שינוי 

  -נספח א  48 43
נוסח ערבות 

 ביצוע

א. ערבות הביצוע הנדרשת הינה  נספח א 
והינה גבוהה באופן ₪  200,000

שאינו מידתי להיקף ההסכם. ערבות 
המכרז לעומתה, הינה בסך ריאלי 

₪.  30,000ומידתי ועומדת על 
ת את סכום ערבות נבקשכם להפחי

 הביצוע לסכום ריאלי ומידתי למכרז.
 ב. אנא ציינו את תוקף הערבות.

 אה תיקון ר 
 לעיל 37הבהרה מס' 

 -נספח ב  49 44
אישור קיום 

 ביטוחים

פסקת 
 הנדון

נבקש להוסיף את המילים "בין 
היתר בקשר" לפני המילים "לביצוע 

 עבודות".

 מצ"ב נספח ב' מתוקן 

 -נספח ב  49 45
אישור קיום 

 ביטוחים

א. בשורה הראשונה אחרי המילים  .א1
"עובדיו ו/או נבקש להוסיף את 

 המילים "חבות הספק בגין".
ב. נבקש לציין השתתפות עצמית 

 בשורה האחרונה.₪  40,000ע"ס 

 .אין שינוי א. 
 
 

 אין שינויב. 

 -נספח ב  49 46
אישור קיום 

 ביטוחים

ע"ס נבקש לציין השתתפות עצמית  .ב1
 בשורה האחרונה.₪  40,000

 אין שינוי 

 -נספח ב  49 47
אישור קיום 

 ביטוחים

א. בשורה החמישית אחרי המילה  .ג1
פי" נבקש למחוק את המילה -"על

 "כל".
ב. בשורה השישית אחרי המילים 

"אחריות הספק" נבקש להוסיף את 
 המילים "כולל בגין".

 אין שינויא.  
 
 

 .אין שינויב. 

 -פח ב נס 50 48
אישור קיום 

 ביטוחים

בשורה השנייה אחרי המילה  1.ג.1
"שיהוי" נבקש להוסיף את המילים 

 "עקב מקרה ביטוח".

 מצ"ב נספח ב' מתוקן 



 
 

 -נספח ב  50 49
אישור קיום 

 ביטוחים

אחרי המילה "כולל" נבקש להוסיף  2.ג.1
 את המילים "אופציה לרכישת".

 אין שינוי 

 -נספח ב  50 50
יום אישור ק
 ביטוחים

בשורה השנייה אחרי המילה  3.ג.1
"השירותים" נבקש להוסיף את 

המילים "ובגין אחריות 
 למעשה/מחדל של המזמין".

 מצ"ב נספח ב' מתוקן 

 -נספח ב  50 51
אישור קיום 

 ביטוחים

נבקש לציין את התאריך  4.ג.1
 4בסעיף  10/8/04הרטרואקטיבי 

ונבקש למחוק את הסוגריים ")מועד 
 לת מתן השירותים למזמין(".התח

 מצ"ב נספח ב' מתוקן

 -נספח ב  50 52
אישור קיום 

 ביטוחים

נבקש לציין השתתפות עצמית ע"ס  4.ג.1
 בשורה האחרונה.₪  60,000

 אין שינוי

 -נספח ב  50 53
אישור קיום 

 ביטוחים

בשורה הראשונה אחרי המילה  3
"המזמין" נבקש להוסיף את המילים 

 השיפוי לעיל"."בהתאם להרחבי 

 אין שינוי 

 -נספח ב  50 54
אישור קיום 

 ביטוחים

בשורה הראשונה אחרי המילה  .ד4
"כיסוי" נבקש למחוק את המילים 

"שלא יפחת" ולהחליפן במילים 
"עפ"י" ואחרי המילה "פוליסות" 
 נבקש להוסיף את המילה "מגדל".

  
 מצ"ב נספח ב' מתוקן

 -נספח ב  50 55
אישור קיום 

 יםביטוח

נבקש להוסיף את החותמת "למען  כללי
הסר ספק, גבולות האחריות 

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

 שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם".

 מצ"ב נספח ב' מתוקן 

 12עמ'  56
 35מתוך 

  -נספח ג 
 מפרט טכני

מצלמות נבקש להוסיף לרשימת ה 3
המקצועיות גם את תוצרת 

Hikvision 

יאושרו מצלמות תוצרת 
Hikvision  ובתנאים

 הבאים:
 ומעלה 6א' סדרה 

ב' שעונות על המפרטים 
100% 

ג' עונות על הגדרת הגנת 
סייבר, יש להמציא מסמך 
מקור מהיצרן שהמצלמות 

  עונות לדרישות הסייבר.
 29עמ'  57

 35מתוך 
  -נספח ג 

 מפרט טכני
הסעיף קובע כי עם תום תקופת  14

האחריות המזמין רשאי לאופציה של 
שנות שירות נוספות. זאת בניגוד  5

לחוזה הקובע כי  16.1לסעיף 
המועצה רשאית להאריך את תקופת 

 2ההסכם עד שנתיים נוספות בלבד )"
תקופות נוספות בנות שנה כל אחת"( 

לחוזה הקובע כי  19.1ואף סעיף 
לאחר תקופת "תקופת השירות" )ש

שנים. נא  3האחריות( לא תעלה על 
הבהרתכם מהי תקופת השירות 

שנתיים, שלוש, או  -המקסימאלית 
 חמש ?

 לעיל 19הבהרה מס' אה ר

 31עמ'  58
 35מתוך 

  -נספח ג 
 מפרט טכני

יתוקן ובמקום  19.1סעיף  נא תקנו את המילה "הכתבול". 19.1
המילה "הכתבול" יתוקן 

 ל"הכתוב"



 
 

 31 עמ' 59
 35מתוך 

  -נספח ג 
 מפרט טכני

נא הבהרתכם מהו מיקום ההדרכה  20.1
 הנדרש ?

א. האם באתר המועצה ? במידה וכן, 
נא אשרו כי באחריות המועצה לספק 
חדר הדרכה, משאבי הדרכה )מקרן, 

 מסך, חשמל וכיו"ב(. 
 ב. האם במתקן של הספק ?

ההדרכות יבוצעו במשרדי 
  המועצה.

 יף את המילה "קבלת" להוס         60

"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום 
 או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם

 דרישתכם..... קבלת

 לעיל 6הבהרה מס' ראה 

61 
  

נבקש לקבל את המפרט הטכני       
 PDF-, או לחילופין כWordכקובץ 

  לשם הכנת המענה הטכני הנדרש.

 PDFמצ"ב קובץ 

62 
  

הקרוב מאוד,  לאור מועד ההגשה      
 10נבקש ארכה של לפחות שבועיים )

ימי עבודה, ללא חגים( במועד 
-האחרון להגשת ההצעות, קרי ל

15/4/18.  

 
 17.4.18המועד הוארך ליום 

 

 כללי:

 . 12:00לא יאוחר מהשעה  17.4.2018. מודגש בזאת, כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום  1

 . ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, 2

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.     

 ה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות ז 3

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 . יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי. 4

 ידי מורשה החתימה-. על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על 5

 מטעמם.   

 

 שם המציע: __________________________

 ______________________   :חתימה

 


