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29.10.2019 

הבהרה  1מס ול תשובות לשאלותפרוטוק –"( מתכבדת לפרסם מועצה)להלן "ה המועצה האזורית מטה יהודה

 מוביל לתחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות 23/2019מכרז פומבי מספר 

 

בשעה  11.201919.עד ליום המועד האחרון להגשת הצעות כך שיוגש הודיע על דחיית ראשית, הרינו ל .1

 הצעה אשר תוגש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תוכנס לתיבת המכרזים. בדיוק. 12:00

הרינו להודיע כי מעבר למסמך מענה לשאלות ההבהרה כפי שמפורט להלן, בימים הקרובים תישלח  .2

המועצה, מפרט שירותים נוסף בנושא מערכות בקרה, אשר יתווסף למשתתפים ויפורסם באתר 

 בהתאם. ולשירותים הנדרשים במכרז. מסמכים ופירוט יישלח

 תשובה פירוט השאלה  עמוד מס' סעיף מסמך מס"ד

 כללי כללי כללי 1
לצורך עיון במכרז לבדיקת התאמה לעמידה 
 בתנאי סף ולקבל פרספקטיבה על מה מדובר.

ניתנים להורדה המסמכים 
 באתר המועצה.

 כללי כללי כללי 2

חברתינו מעוניינת ללמוד ולבחון את דרישות 
המכרז בכדי לספק את השירות הנדרש למוא"ז 

 מטה יהודה
נשמח לקבל הפניה לקובץ המכרז כאשר יועלה 

 לאתר 
 או לחילופין לקבלו בדוא"ל זה.

המסמכים ניתנים להורדה 
 באתר המועצה.

 כללי כללי תנאי סף 3

לתחזוקה והתקנת  23/2019בהמשך למכרז 
 מערכות אבטחה טכנולוגיות.

ניסיון המציע ,נדרש הוכחה של  3.3בסעיף 
 לא כולל מע"מ. 2,000,000עבודה אחת בסך 

ושא מערכות אבטחה של לפחות עבודות בנ 2 -ו
 לא כולל מע"מ.₪  750,000

 10,000מאידך נידרש לתת ערבות בנקאית של 
 )מצחיק(בלבד.₪ 

לפי ההכרות שלי אישית בעיריות ובמועצות 
ין מערכת אחת א-אזוריות ומקומיות אחרות
 שעולה

 .500,000מעל ₪ 
נראה לי שדרישתכם במקרה זה מוגזמת 
ונשמח אם תשנו את תנאי הסף כך שעוד 

 ספקים יוכלו להשתתף במכרז הנ"ל.

ההנחות בשאלה אינן 
נכונות, אין שינוי בתנאי 

 הסף.

 11 17.7 התקשרות הסכם 4

היות ומדובר במחויבות של דיני עבודה, נבקש 
כי האישור הנ"ל יהיה חתום בידי הקבלן/מורשה 
חתימה מטעמו ומאושר ע"י עורך דין ולא רואה 

 חשבון.

מוסכם. ניתן שהאישור 
 יינתן גם על ידי עורך דין.

   3.1 תנאי המכרז 5
אנא הבהירו מהו תוקף ומדד הבסיס של ערבות 

 ההצעה

תוקף הערבות עד ליום 
 כולל. 17.2.2020

ספטמבר  –מדד בסיס 
2019 

6 

תנאי המכרז 
לעומת  הסכם 

 ההתקשרות

8.5 
 24לעומת 

 ראה תשובה לעיל. אנא הבהירו מהו תוקף ערבות הביצוע  
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7 

תנאי המכרז 
לעומת  הסכם 

 ההתקשרות

8.5 
 24לעומת 

  
אנא הבהירו האם נוסח ערבות הביצוע הוא 

לפי הסכם  1בתנאי המכרז או נספח ב' 3נספח 
 ההתקשרות

נוסח ערבות הביצוע הינו 
 .3נספח 

 . 1יש להתעלם מנספח ב'

8 
תנאי תשלום 

 התמורה
12   

 45נבקש לשנות את תנאי התשלום לשוטף+ 
 יום, מיום הוצאת החשבונית

 לא מוסכם.

9 
תנאי המכרז לוח 

 זמנים
2   

הזמנים לאור מורכבות המכרז, החגים ולוח 
הצפוף מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז 

בלפחות חודש ימים לאחר מתן תשובות 
 ההבהרה

תאריך הגשת המכרז 
 19.11.2019נדחה ליום 

וכפי  12:00בשעה 
 שנכתב לעיל.

10 
תנאי המכרז לוח 

 זמנים
2   

מבוקש לאפשר מועד נוסף לשאילת שאלות 
 הבהרה לאחר קבלת תשובות ההבהרה

הוחלט לאחר מחשבה, 
שלא לדחות את לוחות 

הזמנים והם נשארים כפי 
 שהם.

 מקובל. שנים לפי חוק 7מבוקש לשנות ל  60  13.4.1.4 המפרט הכללי 11

 61 13.5.2.4 המפרט הכללי 12
מבוקש למחוק סעיף זה, לחילופין לשנות , 

במקרה של מחלוקת מקרי הזדון יקבעו על פי 
 דוח מעבדה של היצרן/ספק

 מקובל.

 62 13.5.4 המפרט הכללי 13
מבוקש לקבל רשימת סוגי פעילויות יזומות 

 שעות תגובה 48/72ולהחריגן מזמני התגובה 

מדובר בפעיליות דגון 
תחזוקה מתוכננת מראש 

 או העתקת אמצעים.

 62 13.5.11 המפרט הכללי 14

 מאחר וכתב כמויות המכרז מכיל פריטי טמ"ס
שנים )  6אנלוגיים שאינם מיוצרים כבר מעל 

קו ( יש להחריג את הפריטים  500מצלמות 
 מסעיף זה. האנלוגיים

ניתן להציע פריטים אשר 
עומדים בדרישות המפרט 

 או מעבר להן.

 63 13.6.2 המפרט הכללי 15
מבוקש למחוק את סיפא הסעיף, לא מקבול 
 שהאחריות תכלול נזקי ברקים ורעידות אדמה

 מקובל.

 8 2.2.11 המפרט הטכני 16
מבוקש לבטל סעיף זה ולאשר שימוש בכל 

 מותג העומד בדרישות המפרט הטכני

שלילי, ללא רשימת 
מותגים לא ניתן להבטיח 

אספקת מוצר איכותי 
שיענה לדרישות הלקוח. 
רשימת המותגים מקיפה 

 ואינה גורעת.

 20 4.6 המפרט הטכני 17

 EOLסעיף זה מצוינת מצלמת גוף אנלוגית 
קו( ייצור מצלמה זו הופסק לפני  500)מצלמת 

בוקש לשנות למצלמה אנלוגית מ –שנים  7כ 
 עדכנית

ניתן להציע פריטים אשר 
עומדים בדרישות המפרט 

 או מעבר להן.

 34 5.1.2.4 המפרט הטכני 18

לא קיימים בתחום גלאים אלחוטיים עם טווח 
מטר בתוך מבנה, אף ספק לא  100שידור של 

מטר  100יוכל להתחייב לטווח שידור של 
בשטח בנוי )מחייב התקנה של ממסרונים / 

מקלטים מרובים(. ידוע כי טווח שידור הגלאים 
תלוי בתנאי הסביבה וחומרי הקמת המבנה / 

נת יחידת ברזל / גבס / בטון שבה מותק
   השידור/ הקליטה

מבוקש למחוק סעיף זה או לשנות את הסעיף 
 מטר / שידור. 100טווח שידור בשטח פתוח 

המפרט מגדיר דרישה 
עקרונית לכל מצב שעלול 

להיווצר, בכל מקרה 
הקבלן מחוייב להתקנת 
 מרחיבים במידת הצורך.
יובהר כי הטווח מתייחס 

למצבי קיצון ובתדרי שידור 
 .Mhz 868.65של 
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 43 5.4.20.1 המפרט  טכני 19

בכתב הכמויות מצוין מפענחת קווית כך       א.
 IPשלא ברור איך המערכת תדווח בפרוטוקול 

לקו אטרנט , מי יקבל את הדיווח לא קיימת 
 מפענחת רשת

יזו תוכנה לקבלת התרעות חזותי קולי א      ב.
מכוון ? אין סעיף המציין במכרז הסבר על 

 התוכנה הזאת 

נדרשת תמיכה בלבד 
 לשימוש עתידי.

20 
אישור קיום 

 8ספח נ -ביטוחים
 23 הנדון

לפני המילה "התחייבות" נבקש להוסיף את 
 המילים "עריכת ביטוח בין היתר בקשר עם" 

 המילה "מוביל"נבקש למחוק את 
נבקש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה 

 במילה "בקשר"

 מאושר

21     23 
בפסקה הראשונה מתחת לנדון נבקש להוסיף 

 את המילה "מגדל" לפני המילה "ביט"
 לא מאשר

22     23 

בפסקה השנייה מתחת לנדון נבקש למחוק את 
המילה "המזמין" וכן את המילים "קבלני משנה 

 הבאים מכוחם" וכל אלה
בסוף השורה נבקש להוסיף את המילים 

 "כמפורט להלן"

 לא מאשר

 23 צד שלישי   23
בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה 

 "לתובע"
 מאשר

24   2.1 23 

בשורה השנייה לאחר המילה "הקבלן" נבקש 
להוסיף את המילים "ואשר הקבלן חייב 

בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ואשר אינו 
 מבוטח בפוליסת חבות מעבידים שערך הקבלן"

 מאשר

25   2.3 23 
בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים 

 "פתאומי ובלתי צפוי"
 מאשר

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 23 2.5   26

27   2.6 23 
נבקש למחוק את המילים "כנגד המזמין 

 והמבוטח"
 לא מאשר

 לא מאשר הסעיף כולונבקש למחוק את  23 2.7   28

 מאשר נבקש להוסיף את המילים "המצוינת לעיל" 23 2.9   29

30     24 

בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה 
 "עבור" ולהוסיף את המילים "ע"ש הקבלן כלפי"

בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים 
 6,000,000" ולהחליפן במילים "1,500,000$"

המילים  וכן נבקש למחוק את₪ " 
" ולהחליפן במילים 5,000,000$"

"20,000,000 " ₪ 
בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים 

 )שנים עשר( חודשים" 12"של 

 מאשר

31   3.2 24 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ")היה 

 ויחשבו עובדי הקבלן("
 מאשר

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 24 3.3   32

33   3.5 24 
בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים 

 "המפורטות לעיל"
 מאשר
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34   4.1 24 

נקש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה 1
כן נבקש למחוק את המילים 2במילה "בקשר" ו

"למעט בביטוחי חובה של כלי רכב" ולהחליפן 
וכן נבקש למחוק 3במילים "והמפורטות לעיל" 

ולהוסיף את המילים "קבלנים וקבלני משנה" 
בגין אחריותו למעשה/  –את המילים "בצד ג' 

היה וייחשב  –מחדל של המבוטח. במעבידים 
 מעביד של מי מעובדי הקבלן"

 מאושר 2ו  1
 לא מאושר 3

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 24 4.2   35

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 24 4.3   36

37   4.6 24 

נבקש למחוק את המילים בשורה הרביעית 
 "חומרים רעילים או מזיקים"

בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים 
"מכל סוג ותיאור" ולהחליפן במילים "פתאומי 

 ובלתי צפוי, חבות כלפי"

 מאשר

38   4.7 24 
בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "וכל 

 אדם או ..... או הקשור לעבודות"
 מאשר

39   4.8 24 
בשורה השנייה נבקש להוסיף את המילים 
"ובלבד שנעשה בתום לב" אחרי המילה 

 "וכיו"ב"
 מאשר

40   4.11 25 
נבקש למחוק את המילים "לקיים את תנאי ..... 

 על פי חוזה"
 מאשר

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 25 4.12   41

 לא מאשר נבקש למחוק את הסעיף כולו 25 4.14   42

43   4.16 25 
נבקש למחוק את הסעיף כולו ולהחליפו במילים 

 "כפוף לתנאי הפוליסות וחריגיהן"
 מאשר

44     25 

 נבקש להוסיף את החותמת :
"למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים 
באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות 
הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח 

 עליהם" שהוצאו לו ולא בנוסף

 מאשר

 8 3.5 תנאי המכרז 45

מבוקש מחזור כספי של  3.5לגבי תנאי הסף 
. 2016-2018בכל שנה בשנים ₪ מליון  10

במצטבר עבור ₪ מיליון  30האם מקובל מחזור 
 2016-2018השנים 

 .חיובי

 7 3.1.2 תנאי המכרז 46
 מהי הדרישה למשך תוקף ערבות המכרז 

 חסר מידע זה.  3.1.2בסעיף  
 ?1יום לפי נספח  120האם 

תוקף הערבות של 
ההשתתפות במכרז על פי 

הינה עד ליום  1נספח 
 כולל. 17.2.2020

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.
 בשאר מסמכי ופרטי המכרז לא יכול כל שינוי.

 
המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל 

 ההבהרה.
 יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת המכרז.

 
 חתימה וחותמת: _______________________


