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 הנדון: מסמך הבהרות  - מכרז פומבי מס' 2/2023 אספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 

 
"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר עם המכרז המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית תל מונד )להלן: "

 שבנדון: 

 

המסמך  'מס
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

"מה כולל  נספח ב'  1
מודול ניהול 

 אוטומטי"

האם תעודות השקילה שהמערכת תדע להפיק יכללו את 
כמו במערכות  LPR –התמונה של המשאית שצילם ה 

בכל פעם שמישהו ירצה לראות תמונת משאית או  המודרניות?
הוא יצטרך להתחיל לבדוק באיזו שעה בוצעה השקילה ולחפש 
בספרייה של כל התמונות את התמונה הרלוונטית ואז להשוות 

 בין התמונה לתעודה באופן ידני?
 

המערכת צריכה לדעת 
להפיק גם תמונות של 

בתעודת  lprמצלמת ה
 השקילה.

האם נתוני השקילה נשמרים על המחשב המקומי )כך שבמקרה  23סעיף  נספח א' 2
 המידע נהרס והולך לאיבוד(  –של תקלה 

או שהמידע נשמר באופן אוטומטי ישירות למערכת שנמצאת  
המידע נשמר  –בענן מאובטח כך שגם אם יש תקלה מקומית 

 וזמין? 

המידע יישמר באופן 
 מאובטחאוטומטי על ענן 

האם תעודת השקילה תכלול את תמונת המשאית כדי שהנהג  21סעיף  נספח א 3
 יראה שזה הוא בתעודה? 

בתעודה צריכים להופיע 
הנתונים הבאים: מספרי 

הרכב, שם הקבלן בעל 
 המשאית ומשקל המשאית.

האם נדרשת יכולת שקילה מרחוק באמצעות הטלפון הסלולרי  23סעיף  נספח א 4
  הם הנהג שכח את התג או שיש בעיה בתג/במצלמה()למקרים ב

לא מדובר בתג אלא 
 lprבמצלמת 

 כן ?LPRהאם הצג יציג לנהג את מספר המשאית כפי שזוהתה ב  7.3סעיף  נספח א' 5

האם הצג יאפשר לנהג לעדכן את מספר המשאית במידה ולא  7.3סעיף  נספח א' 6
ו/או במקרה בו המספר זוהה בצורה לא תקינה  LPR –זוהתה ב 

  )קורה לפעמים כשלוחית הרישוי מלוכלכת(?

 לא

 יזהה את הנהג או את המשאית? RFIDהתג  16/17סעיף  נספח א' 7
  מזהה את המשאית? LPR –ה  –לפי התיאור בנספח ב' 

והוא מזהה את   lprמדובר ב
 המשאית

למה צריך מהבהבים  –שמולו מתקשר הנהג " 12אם יש צג   20סעיף  נספח א' 8
  "נשקלת, סע לשלום"? –לא מספיק שכתוב לנהג  ומנורות?

לצורך בטיחות והתראה 
לנהג חובה שיהיו אורות 

 מהבהבים .
כולל רמפת עליה ומחסום שלא  1המשקל המתואר בסעיף   20סעיף  נספח א' 9

המשאית עולה למשקל  –כלומר  –מאפשר ירידה מהצד השני 
  ישר ויוצאת ברוורס. איך בדיוק מתוכן המהבהב.

המהבהבים צריכים להיות 
ממוקמים ליד חלון הנהג 

 בעת ביצוע השקילה



מונד-המועצה המקומית תל  
24/7מוקד הודעות  –"קשובים לתושב"   

/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   7774100-09טל':  moked@tel-mond.muni.il 

 
 
 
 

הזמנה   10
להציע 
 הצעות

 האם יש תנאי סף מקצועיים ? תנאי סף 2
קת שירות מאושרת למאזני גשר י. האם נדרש אישור מבד1

 מטעם משרד הכלכלה )מידות ומשקולות(.
דרש אישור הסמכה לבצע כיולים של מאזניים? . האם נ2

 ? ISO17025אישור הסמכה 
 

מובהר כי על הזוכה במכרז 
יהיה להמציא אישור כיול 

ואישור הסמכה לכל משקל 
שיסופק על ידו, כתנאי 

 לקבלת תמורה.

הזמנה  11
להציע 
 הצעות

 15אתם מבקשים הוכחה על אספקה/שירות של  הבהרה : תנאי סף 2
 ( 2019-2021מאזני גשר במהלך שלוש שנים? )

יש לפעול  – אין שינוי
בהתאם להוראות תנאי הסף 

 (1ומסמך א)
הזמנה  12

להציע 
 הצעות

ישנן חברות  מדוע נבחר סף כזה רק ממכירת מאזני גשר? תנאי סף 2
ממכירת  העובדות בהיקפים גדולים הרבה יותר אבל לא רק

מאזני גשר אלא ממכירת/שירות מאזניים באופן כללי )ולא רק 
סעיף כזה הוא סעיף המגביל את המועצה לקבלת  מאזני גשר(.

הוכחה על  2.4הצעה אחת או שתיים בלבד. ביקשתם בסעיף 
מאזני גשר. לא תמיד הכמות  15אספקה/שירות של כמות של 

סף זה. או  תנאי מעידה על איכות. נבקשכם לשקול ביטול 
ממכירת /  ₪ 200,000 - ו/או עדכונו ל₪  100,000 –הפחתתו ל 

ממכירת מערכות ₪  500,000 –שירות מאזני גשר או עדכונו ל 
 שקילה תעשיתיות כולל מאזני גשר.

 אין שינוי

 -נספח ב'  נספח ב 13
מפרט טכני 

 למשקל

האם הבקשה היא למשקל חדש או שניתן לספק משקל 
 משומש/מחודש?

אם הבקשה היא לאספקת מערכת בקרה חדשה )או שניתן ה
  לספק משומשת(?

 חדש בלבד

 -נספח ב'  נספח ב' 14
מפרט טכני 

 למשקל

האם כדי להבטיח את זה שהמשקל חדש מבקשת המועצה 
 לבצע את יציקות הבטון באתר בו יותקן המשקל ?

 אין שינוי

המכרז  15
 עצמו

 – 10סעיף 
בחינת 

 ההצעות

לא מעוניינת להתרשם מהפתרונות השונים האם המועצה 
 המוצעים לה?
כיצד תוכל להתרשם המועצה במערכת היעילה ביותר אם לא 

 תתרשם ממגוון הפתרונות?

 המכרז הינו מכרז מחיר.

מפרט טכני  נספח ב'  16
 מצלמה 

       LPRהאם נדרשת תוכנת שקילה אוטומטית עם מצלמת 
 או רק מצלמה ? 

 

מצלמהתוכנת שקילה עם   
 

מפרט טכני  נספח ב' 17
 מצלמה

 לא חייב האם נדרשת תוכנת איכות סביבה ? 

מפרט טכני  נספח א'  18
-למשקל 

.7.3סעיף   

אינץ' 7סמ לצג  12צג חיצוני האם  הכוונה היא עד  ס"מ 12-הכוונה ל   

 -נספח ב' 19
 נספח א 

מפרט טכני  
למשקל 

+מפרט טכני 
 למצלמה 

עם תגים ונספח    RFIDמאחר ומצויינת דרישה גם למערכת 
כולל דווח לאיכות הסביבה הרי – LPRב' מדבר על מצלמת 

או תגים     LPRלמעשה איזו תוכנה נדרשת RFID - אין  כל ?
מערכות . 2-צורך ב  

 lprהתוכנה הנדרשת 

מפרט טכני  נספח א'  20
-למשקל 

מסך ' 7סעיף 
טופס - 1ב

 ההצעה 

 2תגים ? יש סתירה בין  100-תגים או ב 60-האם יש צורך ב
 המסמכים 

 אין חובה בתגים

מפרט טכני  נספח א' 21
למשקל נספח 

4סעיף,  –א'   

למה הכוונה ? -הגנה למניעת חיתוך צמיגים   כפשוטו 

מפרט טכני  נספח א'  22
 –למשקל 

 –נספח א' 
24סעיף   

למה הכוונה ?  -סעיף זה אינו ברור   אין חובה מדובר על מערכת  
lpr 

שאלה  23
 כללית

 לא נדרש אילו דרישות נדרשות בנוגע לאבטחת מידע בתוכנה  
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 כן האם נדרשת גישה מרחוק לתוכנה    24
האם בתנאי הסף לדרישת מינימום לאספקה והתקנת מערכות    25

 לרשויות 
 אין שינוי

 

 :כללי

משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק . ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל 1
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל 2
  ., אף אם לא צוין הדבר במפורש(לרבות החוזה ונספחיו) מסמכי המכרז על נספחיהם

 .המכרז ייוותרו ללא שינוי . יתר תנאי3

ידי מורשה -.על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על4
 .החתימה מטעמם

 

 _________________שם המציע: _____

 ________________חתימה: ________
 


