
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ז אלול, תשפ"ב י

 22ספטמבר   13

            לכבוד 
 08/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

למתן שירותי אחזקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה עבור    22/80מכרז  הנדון:

 המועצה האזורית תמר 

 1מסמך הבהרות   

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.   •

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון,   •

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

מדי    ב  .1 תוארך  הערבות  כי  עד    12נבקש  חודשים 
 לתוקף המבוקש 

 הבקשה מתקבלת 

2.  

הצהרה  

בדבר 

מחזור  

 כספי 

למחוק     הצהרה בדבר מחזור כספי:-אנא לשנות   

ביקורתנו". על  "בהתבסס  המלל  המדובר   -את 

 בנוסח חוות דעת ולא בנוסח אישור. 

העסק החי לגמרי  את נושא     בנוסף, נבקש להפריד

סטנדרטי   חי"  "עסק  אישור  מצב  מהנוסח. 

 לנוחיותך. 

 

 הבקשה נדחית 

3.  

במכרז   8.3  המוצעים  המחירים  את  להצמיד  נבקש 

השנייה   מהשנה  החל  לצרכן  המחירים  למדד 

 להתקשרות 

 

 הבקשה נדחית 

4.  
אנא הבהרתכם למה הכוונה הגשה בשני העתקים   23 1מסמך 

 לא כרוכים 

עותקים   בשני  ההצעה  את  להגיש  יש 
 שאינם כרוכים 

5.  

נספח א'  

למסמך  

4 –  

נספח  

 - ביטוח  

להסיר   .א  מבוקש  האישור"  "מבקש  תחת 

חברות   ו/או  תאגידים  "ו/או  המילים 

ו/או   רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניים 

ו/או   בשליטתם  ו/או  עמותות  מנהליהם 

   עובדיהם"

 

 הבקשה נדחית  .א
 הבקשה מתקבלת  .ב
 הבקשה נדחית  .ג
 הבקשה נדחית  .ד
 הבקשה מתקבלת  .ה
 הבקשה נדחית  .ו
 הבקשה נדחית  .ז
 הבקשה מתקבלת  .ח
 . הבקשה מתקבלת 1ט .ט



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

"נזק  2שורה    -  2.1סעיף   .ב המילה  אחרי   ,

 אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה".  

להסיר    3-6שורות    –  2.3סעיף   .ג מבוקש 

₪   750,000" בגבול אחריות של    –המלל  

יורחב   הביטוח  כבד.  הנדסי  כלי  כל  בגין 

את   ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות 

אחריות   בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל 

עקב  שעלו על מי מהם  לה להיות מוטלת 

אחריות   לסעיף  בכפוף  בציוד,  השימוש 

 ".  .צולבת

מבוקש להסיר המלל "או למשך   -  4סעיף  .ד

   "..לעיל 1תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

המילים  4שורה    –  5סעיף   .ה אחרי   ,

להוסיף   מבוקש  למבטחים"  "להגישה 

את   נוגד  לא  שהדבר  "ובלבד  המילים 

 אינטרס המבוטח".  

"או    2שורה    –  6סעיף   .ו המילים  אחרי 

"סבירים   להוסיף  מבוקש  תיקון" 

 בנסיבות העניין".  

המלל    9שורה    –  7סעיף   .ז להסיר  מבוקש 

 "ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור".  

אחרי המילים "מבקש האישור"    11שורה   .ח

מחדלי   או  מעשי  "בגין  להוסיף  מבוקש 

 המבוטח".  

להסיר    1-2שורה    –   8סעיף  .  1ט .ט מבוקש 

מטעם   הבאים  ובשם  "בשמו  המילים 

   המבוטח".

מטעם    .  2ט הבאים  "ואת  המילים  וכן 

 מבקש האישור".  

 מבוקש להסיר.   –  9סעיף  .י

 מבוקש להסיר.   – 10סעיף  .יא

מבוקש להסיר    1שורה    –  15.1סעיף  .  1יב .יב

 המילים "ו/או הבאים מטעמו".  

 . הבקשה נדחית 2ט
 הבקשה נדחית  .י

 הבקשה נדחית  .יא
 . הבקשה נדחית 1יב .יב

 . הבקשה נדחית 2יב
 . הבקשה נדחית 1יג . יג

 הבקשה מתקבלת . 2יג
 הבקשה נדחית  .יד
 הבקשה מתקבלת  .טו
 הבקשה נדחית  .טז



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

מבוקש להסיר המילים "מי    2שורה  .  2יב

ל ובמקום  לעיל"  כתוב  מהמפורטים 

 "מבקש האישור".  

מבוקש להסיר    2שורה    –  15.3סעיף  .  1יג . יג

מטעמו".   מי  "ו/או  וכן  .  2יג  המילים 

 המילים "פיצוי או".  

 מבוקש להסיר.   – 15.4סעיף  .יד

במקום המילים "לא יפחת    –  15.5סעיף   .טו

מהדורה   ביט  מבוקש  2016מתנאי   "

 ".  2016לכתוב "עלפי תנאיי ביט 

להסיר    מבוקש  1-3שורה    –  15.6סעיף   .טז

מטעם   הבאים  "וכלפי  מבקש  6המילים 

האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש  

האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות  

 מקרה הביטוח לשפות ו/או". 

6.  

נספח  

אישור  

קיום  

 ביטוחים 

להסיר   .א  מבוקש  האישור  מבקש  בשם 

עירוניים   חברות  ו/או  תאגידים  "ו/או 

סמך   גופי  עמותות  ו/או  ו/או  רשותיים 

   בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם" 

אחריות  .  1ב .ב ביטוח  להסיר  מבוקש 

מבוקש    –מקצועית משולב חבות המוצר  

כביטוחים   אלה  ביטוחים  עריכת  לאשר 

  .  נפרדים ולא כביטוח משולב

מקצועית  .  2ב אחריות  ביטוח    – לעניין 

   327מבוקש להסיר קוד 

מבו3ב. המוצר  חבות  להסיר  לעניין  קש 

- קודים שאינם רלבנטיים לחבות המוצר  

301+303+325+326+327   

 

 הבקשה נדחית  .א
 . הבקשה מתקבלת 1ב .ב

 הבקשה נדחית  2ב
 . הבקשה מתקבלת 3ב

7.  

יובהר כי השירותים יינתנו בהתאם לדין, ההסכם   4.3 הסכם

 ומסמכי המכרז 

מנהל   של  רצונו  "לשביעות  למחוק  מבוקש 

עפ"י    –המזמין"   השירות  את  לבצע  הספק  על 

דבר   הנה  רצון  שביעות  המכרז.  מסמכי 

 הבקשה נדחית 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

הספק   את  להכפיף  ניתן  לא  אשר  סובייקטיבי, 

 אליו. 

8.  

 10.2 הסכם

10.3 

 אחר  מקום כל או/ו  הסעיפים את לתקן נבקש

 או /ו  ההתקשרות בהסכם

 באופן שיחול באופן ,הבא באופן ,ההליך מסמכי

 הוראות  כל על  גורף

 :כדלקמן ,אלו בהקשרים ההסכם

1 

 .בלבד ישירים לנזקים תוגבל הקבלן  אחריות .

 בכל  ,לכך בהתאם

 :המילה תתווסף  "נזק" :המילה מופיעה  בו מקום

 בכל  וכי  " ישיר"

 תתווסף "הוצאה " :המילה מופיעה בו מקום

 ."ישירה " :המילה

2 

 :לפיהן מפורשות הוראות להוסיף .

 

 כי מובהר זה בהסכם ולהלן לעיל האמור אף על" .

תהיה אחריות   לנזקים ביחס  ורק אך  הקבלן 

או כתוצאה  שנגרמו ישירים   של מחדל  ממעשה 

לנזקים   באחריות יישא לא הקבלן וכי ,הקבלן

 ואגביים כלכליים לרבות  ,תוצאתיים ,עקיפים

הכנסה לרבות(  שייגרמו )רווח ומניעת אובדן 

 אחריות  ,כן כמו  .כלשהו שלישי לצד או/ו למזמין

 נגרם על  האובדן או והנזק במידה תחול לא הקבלן

 מטעמו  מי או/ו המזמין  של  מחדל או  מעשה  ידי

 סיכון" עקב  נגרם  הנזק בו תחול במקרה לא וכן

 פגעי  ,זה ובכלל "מוסכם

 ." ב"וכיו  פנדמיק  ,מגפה ,מלחמה ,טבע

 

מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של  כמו כן, 

העסקה.   לתמורת  פרופורציונאלי  לסכום  הספק 

לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר  

התמורה   לסך  תוגבל  במצטבר,  זה  חוזה  אגב  או 

 שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה 

 

 הבקשה נדחית 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

9.  

 שביצועו חלוט ד"פס ובלבד תקום השיפוי חובת 10.3 

 הקובע  עוכב לא

 המצטברים התנאים אחר יקיים ושהמזמין כך

 הבאים: 

 כל קבלת לאחר בסמוך לקבלן יודיע ✓
 הנובעת מהסעיף דרישה או תביעה
 כאמור 

 ההגנה את לנהל אפשרות לקבלן ייתן   ✓
  כאמור מהסעיף הנובעת תביעה מול כל

 הסכמת לקבל את  מבלי יתפשר לא ✓
  ובכתב מראש הקבלן

 ההגנה את קו לקבוע לקבלן יאפשר ✓
  ההליך  את שינהל הדין  עורך וזהות

 מידע או מסמך כל לקבלן ימציא ✓
 תביעה בפני לניהול הגנתו שיידרש
 "כאמור מהסעיף הנובעת

 עם פשרה להסכם להגיע רשאי יהיה לא המזמין

 אם  אלא ,'ג צד

 .הקבלן ידי על ובכתב מראש אישור לכך ניתן

מתקבלת   סייפא  למעט  הבקשה 
 הבקשה. 

10.  

השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לכך   10.5 
שהמזמין יודעי לספק מייד עם קבלת  

דרישה/תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את  
ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה  
מהמזמין ובכפוף לקביעת ביהמ"ש בפסק דין  

בלבד.כאמור  וכנגד נזק ישיר  שלא עוכב ביצועו.
מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי  

 דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש 

 הבקשה נדחית 

11.  

 :להלן בנוסח סעיף להסכם להוסיף נבקש כללי  הסכם

יישא   לא הספק כי מוסכם ספק הסר למען "
 אשר עלולים ,נזקים או הפסד ,לאובדן באחריות 

 או עליון  או כוח  זדון  ,מחבלה כתוצאה לנבוע 
 מי או  המזמין על ידי בוצע  אשר נכון לא מטיפול
 של המפורשות בניגוד להנחיותיו או מטעמו
 ."הספק

 יוסף סעיף באופן הבא: 
 לא  הספק כי מוסכם ספק הסר מען"ל

באחריות  או הפסד ,לאובדן יישא 
נבע  ,נזקים  ,מחבלה כתוצאה ואשר 

 נכון לא מטיפול  או עליון או כוח זדון
ידי בוצע  אשר  מי או  המזמין  על 

להנחיותיו או מטעמו  בניגוד 
 ." הספק של המפורשות

12.  

מקום   בכל האמור אף על כי להבהיר נבקש כללי  הסכם
 או/לנזקים ו  אחראי יהיה  לא הספק ,בהסכם
 אם סוג שהוא מכל התאמות אי או/ו ליקויים

 על או/ו מי מטעמו או/ו המזמין ידי על נגרמו הם
 שאינה מסיבה ואם נגרמו שלישי צד כל ידי

 .הספק של המלאה והבלעדית  בשליטתו

 הבקשה מתקבלת.

13.  

 הקבלן אחריות את ,כמקובל ,להחריג נבקש 10 הסכם
 הבאות: בנסיבות

 ביצוע וכן  ,שיפוץ או החלפה ,תיקון ✓
 אספקת או/ו חלק פגום כל לרבות ,תחזוקה

   ;הקבלן באמצעות בוצעו שלא ,חילוף חלקי

 הבקשה נדחית. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

 ברשלנות או בזדון פגיעה או חבלה מעשה ✓
 או ברכיביהם  בעבודות

למטרות   או /ו בעבודות רשלני שימוש ביצוע ✓
 בהוראות המפורטות מאלו שונות

 באופן או/מטעמו ו משנה קבלני/הקבלן
 בקנה עולה שאינו אחד בקנה עולה שאינו

 היצרן  עם הוראות אחד

 רגיל בעבודות  משימוש כתוצאה טבעי בלאי ✓
 ברכיביהם או/ו

 לקבלן לא אפשר מטעמו  מי או/ו המזמין  ✓
 הנקוב באופן התחייבויותיו את לבצע

 בהסכם

 פגמים לתיקון  אחראי יהיה  לא הקבלן כי נקש
 כאלה או ,סביר בלאי שהם בגדר חשבונו על

 שלא תפעול ותחזוקה עקב או ג׳ צד עקב שנגרמו
תקלה   או/ו נזק או/ו היצרן  להוראות בהתאם
 או/ו זדון או/ו מחדל או/ו מעשה בשל שנגרמה
 מטעמו  מי או/ו של המזמין רשלנות

14.  
נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות   17 

מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות  
 וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה. 

 הבקשה נדחית. 

15.  

האבטחה תצורה יותר  נבקש להגדיר את דרישות     19.6.1 68
מפורטת על מנת לכלול בתמחור את כל הנדרש  

לביצוע, ולא הגדרה כללית בהתאם לדרישות נציג  
 המועצה. 

דרישות האבטחה מפורטות לאורך  

כלל מסמך הדרישות הטכניות 

לביצוע העבודה, במידה וקיימת 

שאלה ספציפית לגבי אופן ביצוע  

העבודה נא לציין זאת בשאלה 

לכלל הדרישות   ממוקדת בהתאם

המפורטות במכרז ובהפניה ממוקדת  

 לסעיף בו יש חוסר הבהרה. 

 

16.  

אבקש לאשר את מצלמות שוות ערך של חברת    20.3.3.3 70
Avigilon  3-9בעלות עדשותmm  
Avigilon  
3.3-9mm 

הדגם   את  לציין    DOMEבבקשה 
המדויק אותו מבקשת המציעה לספק  
שינוי   של  מקרה  בכל  זה.  מכרז  עבור 
שונה   אשר  למערכת  נדרש  רכיב 
מהיצרן הנוכחי הנדרש היום, תידרש 
בין   מלאה  אינטגרציה  הוכחת  חובת 
לפני   הקיימת  למערכת  השונה  הדגם 
המועצה.   נציג   אישור 
יש לוודא שהדגם החדש המוצע עומד  

בס המפורטות  הדרישות  עיף  בכלל 
טבלת   )נדרשת  הנ"ל.  הדרישה 

 השוואה לאישור נציג המועצה(

17.  
אבקש לאשר את מצלמות שוות ערך של חברת    20.3.3.4 70

Avigilon  3-9בעלות עדשותmm  
Avigilon  
3.3-9mm 

הדגם   את  לציין    BULLETבבקשה 
המדויק אותו מבקשת המציעה לספק  
שינוי   של  מקרה  בכל  זה.  מכרז  עבור 
שונה   אשר  למערכת  נדרש  רכיב 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

מהיצרן הנוכחי הנדרש היום, תידרש 
בין   מלאה  אינטגרציה  הוכחת  חובת 
לפני   הקיימת  למערכת  השונה  הדגם 
המועצה.   נציג   אישור 
יש לוודא שהדגם החדש המוצע עומד  

בס המפורטות  הדרישות  עיף  בכלל 
טבלת   )נדרשת  הנ"ל.  הדרישה 
המועצה(  נציג  לאישור   השוואה 

 
 

18.  

נבקש כי דרישה שונה של נציג המועצה יהיה   20.3.7 71
 עבור שווה ערך ללא שינוי מחיר מהמוצע. 

המוצעים   לדגמים  המחירים  טווח 
אינו קבוע והוא משתנה גם בין דגמים  
שווי ערך ובין חברות שונות ולכן ישנה  

דגמים  זכות   לדרוש  המועצה  לנציג 
אלו ללא מגבלת המחיר המוצע למכרז  

)על המציע לקחת בחשבון   35%זה עד 
 זאת בהצעתו בהתאם( 

19.  

-Avigilon: NVR4נבקש לאשר דגם  20.4.1 71
VAL- 6TB 

הדגם   של  השוואה  טבלת  להכין  יש 
המוצע מול דרישות המינימום לסעיף  

המועצה.   20.4.1.8 נציג   לאישור 
במידה והדגם המוצע עומד בדרישות  
חובת   ישנה  זה  למכרז  המינימום 
ה   דגם  בין  אינטגרציה  יכולת  הוכחת 

NVR    רכיבי שאר  לבין  המוצע 
המערכת עבור כלל היכולות הנדרשות  
זה.  למכרז  המינימום   בדרישות 

תיבחן   אינטגרציה  יכולת  הוכחת 
באחד   המוצע  הדגם  של  בהתקנה 

ואישור   לבחינה  המועצה  של  מאתרי 
 נציג המועצה. 

20.  

של חברת   ACCנבקש לאשר שימוש במערכת  20.4.1.9 72
Avigilon  במקוםHIKCENTRAL 

מערכת   מהי  לפרט  ומהו    ACCנא 
טבלת  וליצר  המוצע  הדגם  מפרט 
המינימום   דרישות  בין  השוואה 

ה    HICKCENTERALלמערכת 
זה.  מכרז  פי  על   הנדרשת 
אינטגרציה   יכולת  הוכחת  נדרשת 

כל בין  ה  מלאה  רכיבי  וה    CCTVל 
LPR    ה ורכיבי    ACCבמערכת 

HIKVISION    היום הקיימים 
האבטחה   במערכת 

)בין    היכולות  בכלל  לעמוד  נדרש 
הקיימות   שלא(  ובין  כיום  שפעילות 

  HIKCENTERALהיום במערכת ה  
המוצעת כחלופה    ACCגם במערכת ה  

זה.  למכרז 
לאחר   רק  יינתן  המועצה  נציג  אישור 

 התקנה בשטח.הוכחת יכולת לאחר 

21.  

נא לפרט או להמציא אישור יצרן עבור   EOLהפריט המוצע בסעיף זה הינו פריט  20.5.1 73
EOL    לא הרשמי  )באתר  זה  לרכיב 

זה(.  EOLמצוין   מוצר   עבור 
ב   נמצא  זה  מוצר  ואכן    EOLבמידה 

על המציע להציג דגם שווה ערך על פי  



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

דרישות המינימום למכרז זה לאישור  
 המועצה. נציג 

22.  

בעלי מספר ערוצים   NVRסוגי  2הסעיף מדבר על  20.4.1.1 73

 ונפח אחסון בעלי מחיר שונה, 

נבקש להפריד סעיפים ולאשר פריטים  שווה ערך  
 Avigilonשל חברת   NVR - עבור ה

המוצרים הנדרשים לתמחור נמצאים  
שרותי   עבור  המחיר  הצעת  בטבלת 

ב     08/22למכרז    6מסמך  התחזוקה 
 86עמוד 

23.  
הסעיף כולל יחידות אקסס פוינט ללא מערכת   20.7.2 74

ניהול , נבקש להוסיף סעיף נפרד עבור ניהול  
 המערכת 

יחידת הניהול מפורטת ב טבלת הצעת  
עמוד    08/22למכרז    6מסמך  המחיר ב  

 APיחידת ניהול  – 87

24.  

האם עלינו להעביר לקבלן הביצוע של   20.8.4 76
המועצה דרישות תקשוב להתקנה  ואם כן מה הן  

כוללות )ביצוע תשתית אקטיבית? מה גזרת  
 האחריות בעת תקלה?( 

 

העבודה וטיפול  כלל התשתיות לביצוע  
הינם   אלו  בתשתיות  בתקלות 
באחריות הביצוע של הזוכה למכרז זה  

 בהתאם למפורט במכרז. 

25.  

הסעיף מקובל, נבקש להבהיר כי לא יאושר   21.1.6 76
שימוש במערכות חברת מוטורולה , כל שימוש  

 במערכת, יסיר אחריות מהמערכת.

נבהיר כי כל מוצר מערכת אשר נרכש  
על ידי המועצה על ידי מכרז זה הינה  
רכושה המלא של המועצה והוא ניתן  
לשימושה על פי שיקול דעתה הבלעדי  
הזוכה   באחריות  הסתייגויות  וללא 
ולשרותים   אלו  למוצרים  זה  למכרז 
הינם   המוצרים  כלל  אליו.  הנלווים 
באחריות מלאה של הזוכה למכרז זה  

כן    לאורך כמו  האחריות.  תקופת  כל 
בציוד   לטפל  הזוכה  יידרש  כיום  כבר 
תקינותו   ואחריות  התקין  הוא  שלא 
באחריות   עדיין  המערכת  ותקינות 
הזוכה למכרז זה. )יש לשים לב שסעיף  
במסגרת   שלא  עבודות  על  מדבר  זה 
עבודות   עבור  אלא  השרות  חוזה 

נוספות   ואחריות אופציונאליות 
ההתקנה לאחר  היה  ת  תחזוקתם 

בהתאם לדרישות התחזוקה הקיימות  
 לזוכה במכרז זה( 

26.  

 אינה טעות סופר  האם טעות סופר  –תיק תיעוד הינו בסוף העבודה  21.7.9 78

זוהי עבודת תחזוקה שוטפת למערכת  

 קיימת ולא עבודת הקמה 

בתחילת   כבר  נדרש  ותיעוד  מיפוי 
מערכת   ספר  לייצר  מנת  על  העבודה 

את   ילווה  אשר  המועצה  עדכני  נציג 
חיי   כל  במהלך  הזוכה  והחברה 
ויהווה   ההתקשרות  בזמן  המערכת 
כלל   עבור  עדכני  לתיעוד  בסיס 
את   ילוו  אשר  והתוספות  השינויים 
הדרישות   פי  על  התחזוקה  חזוה 

 לתיעוד המערכת במכרז זה. 

27.  

80 23.1  

 כתב כמויות: 

מצלמות,   עבור  ערך  שווה  פריטים  לאשר  נבקש 
  /Avigilonמערכות הקלטה לחברת  

 
 

יש   הקודמים  בסעיפים  שפורט  כפי 
דרישות   עבור  השוואה  טבלת  לייצר 
המינימום עבור כל רכיב חלופי המוצע  



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

 

על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון,  

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. ההצעה במלואה )כולל  .1

בלבד ( כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  נספח א' לחוזהיש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים ) .2

 .גויותללא כל מחיקות, שינויים או הסתיי)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 " אופן הגשת ההצעותהוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: " .3

ה  כ ר ב  , ב

 יערית הרוש 
 מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות 

 

שאל 

 ה

מראה  

 מקום

מס' 

 סעיף
 תשובת המועצה המציע שאלת 

 שווה ערך.   VESTELנבקש לאשר מסך של חברת 
 Avigilonנבקש לאשר שרת הקלטות של חברת 

 

נדרשים בטבלת כתב  כנגד הרכיבים ה 
הכמויות לאישור נציג המועצה ותחת  
ועבודה   אינטגרציה  יכולת  הוכחת 
יעילה   בצורה  המערכת  של  שוטפת 

צד   בתוכנות  צורך  למימוש    3ללא 
 אינטגרציה בין יצרנים שונים.

28.  
נבקש לבצע הליך יישור קו טרם קבלת האחריות    

על המערכות על מנת לוודא כי כל רכיבי  
 המערכות תקינים 

כחלק מדרישות העבודה ישנה דרישה  
לתיעוד ומיפוי המערכת כבר בתחילת  
העבודה בדיוק עבור דרישה זו ) סעיף  

21.7.9 ) 

29.  

כחלופה   ה מטעם המועצה הבהר   המוצעים  הרכיבים  כלל 
אינטגרציה   יכולת  הוכחת  ודורשים 

צד   תוכנות  )ללא  ייבחנו  3מלאה   )
נציג   עם  בתיאום  המועצה  במרוכז 

השוואה   טבלאות  הצגת  ולאחר 
 מאושרות על ידי נציג המועצה.


