
   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 י"ז כסלו תשפ"ג 

 2022דצמבר,  11

            לכבוד 
 14/22המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 

 22/14פומבי  שאלות הבהרה בעניין מכרז

 אחזקת מצלמות אבטחה ומערכות שו"ב למצלמות אבטחה עבור המועצה האזורית תמר  שרותי למתן

 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,   •

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

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

המסמך או  

הנספח 

אליו  

מתייחסת  

 ההבהרה

וסעיף ק  פר

 רלבנטיים 

 התשובת המועצ נוסח השאלה 

חודשים    12נבקש כי ערבות הביצוע תוארך מדי    ב

 עד לתוקף המבוקש

 הבקשה נדחית 

הצהרה  

בדבר 

מחזור  

 כספי 

למחוק     הצהרה בדבר מחזור כספי:- לשנות  אנא   

ביקורתנו". על  "בהתבסס  המלל  המדובר   -את 

 בנוסח חוות דעת ולא בנוסח אישור. 

את נושא העסק החי לגמרי     בנוסף, נבקש להפריד

סטנדרטי   חי"  "עסק  אישור  מצב  מהנוסח. 

 לנוחיותך. 

 

 הבקשה נדחית 

הצהרה  

בדבר 

מחזור  

 כספי 

ואינ  ממסופר  אינו  זה  ברשימת  מסמך  מופיע  ו 

)סעיף   המכרז  מופיע  3עמוד    8מסמכי  אינו   ,)

הנדרשים   המסמכי  ו/או  הסף  תנאי  בדרישות 

 לצרף להצעה. 

אישור    - ) מתוך המכרז(18בנספח המצורף עמוד  

 רואה חשבון, מבקשים  

 להוסיף משפט זה:

הצהרה   בחלקה  מתקבלת  הבקשה 

ב'   כנספח  יוגדר  כספי  מחזור  בדבר 

ם לכך יתר מסמכי  ובהתא   2למסמך  

 המכרז.  

 

עם   להתייעץ  מציע  לסיפא  בייחס 

 שרון מררי. 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

לעניין   שניתנו  המבקרים,  החשבון  רואי  "דוח 

הנ"ל המבוקרים  האמורים  הכספים  ,  הדוחות 

לגבי   עניין  לב/הדגש  תשומת  הפניית  כולל  אינו 

של   קיומו  המשך  בדבר  משמעותיים  ספקות 

  כהגדרתו  המציע ״כעסק חי״

מספר   )ישראל(  ביקורת  לתקן  של    570בהתאם 

אישור   מצורף  בישראל.  חשבון  רואי  לשכת 

 לדוגמא. 

במכרז   8.3  המוצעים  המחירים  את  להצמיד  נבקש 

השנייה   מהשנה  החל  לצרכן  המחירים  למדד 

 להתקשרות 

 

 הבקשה נדחית 

רמת  2קריטריון   31.4  הכוונה  למה  הבהרתכם  אנא   ,

SLA  בתנאי הסף, אין דרישה כזו בתנאי הסף 

 4קריטריונים נבקש לשנות ל    4, ישנם  5קריטריון  

למשפט   .1 להתייחס  אין 

 בקריטריון.  SLAה

 טעות סופר  .2

נספח  

אישור  

קיום  

 ביטוחים 

האישור    מבקש  ו/או    –שם   " להסיר  מבוקש 

סמך   גופי  ו/או  עירוניים  חברות  ו/או  תאגידים 

 בשליטתם"רשותיים ו/או עמותות 

 328מבוקש להסיר קוד  –ביטוח חבות מעבידים 

המוצר   חבות  קודים    –ביטוח  להסיר  מבוקש 

אחריות    301+303+325+326+327 של  )קודים 

 מקצועית(. 

של אחריות   נפרד  ביטוח  מבוקש לאשר להחזיק 

 המוצר ואחריות מקצועית ולא כביטוח משולב.  

 הבקשה נדחית  .1

 הבקשה נדחית  .2

ח נפרד  ככל ומדובר על ביטו .3

 מאחריות מקצועית  

 מתקבלת הבקשה  .4

 הבקשה מתקבלת  .5

 

נספח  

 ביטוח 

"    –בשם מבקש האישור .1  מבוקש להסיר 

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  

עמותות   ו/או  רשותיים  סמך  גופי 

 בשליטתם"  

 

אחרי המילה "תיקון"    2שורה    –  6סעיף   .2

"סבירים   המילה  להוסיף  מבוקש 

 3בנסיבות העניין".  

 

"למבטחים"  4בשורה   .3 המילה  אחרי   ,

מבוקש להוסיף "ככל שהדבר לא נוגד את  

 אינטרס המבוטח".  

 הבקשה נדחית  .1

 הבקשה נדחית  .2

 הבקשה מתקבלת  .3

 הבקשה נדחית  .4

 הבקשה מתקבלת  .5

 הבקשה נדחית  .6

 הבקשה נדחית  .7

 הבקשה נדחית  .8



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

במקום המילים" כלפי    9שורה    –  7סעיף   .4

מבוקש   האישור"  מבקש  מטעם  מי 

 לכתוב "עובדיו ומנהליו".  

 

מבוקש להסיר המילים    1שורה    –  8סעיף   .5

 " ובשם הבאים מנטעם המבוטח". 

 

הבאים    .6 ואת  המילים"  את  למחוק  וכן 

 מטעם מבקש האישור".  

 

"וכן  6שורה   .7 המילים  להסיר  מבוקש   ,

 מאחריות לאבדן או נזק".  

 

 מבוקש להסיר.   – 15.4סעיף  .8

 

השירותים יינתנו בהתאם לדין, ההסכם  יובהר כי   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 

הספק   את  להכפיף  ניתן  לא  אשר  סובייקטיבי, 

 אליו. 

 הבקשה נדחית 

 10.2 הסכם

10.3 

 אחר קוםמ 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

 תתווסף "נזק" :המילה  מופיעה בו  מקום

 בכל  וכי " ישיר" :המילה

 תתווסף "הוצאה" :המילה מופיעה  בו מקום

 ."ישירה " :המילה

2 

 :לפיהן מפורשות הוראות להוסיף .

 הבקשה נדחית 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 מובהר זה בהסכם ולהלן  לעיל  האמור  אף על " .

 לנזקים ביחס ורק אך  הקבלן תהיה אחריות כי

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   האובדן או והנזק במידה תחול לא הקבלן

 מי או/ו המזמין של מחדל או מעשה ידי על

 עקב  נגרם הנזק בו תחול במקרה  לא וכן מטעמו

 פגעי  ,זה ובכלל "מוסכם  סיכון"

 ." ב"וכיו  פנדמיק  ,מגפה ,מלחמה ,טבע

 

כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של  

העסקה.   לתמורת  פרופורציונאלי  לסכום  הספק 

לפיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר  

תוגבל לסך התמורה   זה במצטבר,  חוזה  או אגב 

הסכם   תחת  שסופקו  השירותים  עבור  שתשולם 

 זה

 

 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

 הבקשה מתקבלת 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 .הקבלן ידי על ובכתב מראש אישור לכך ניתן

לכך   10.5  בכפוף  יבוצע  זה  בסעיף  האמור  השיפוי 

קבלת   עם  מייד  לספק  יודעי  שהמזמין 

את   לנהל  לספק  יאפשר  כאמור,  דרישה/תביעה 

פעולה   שיתוף  קבלת  תוך  עצמאי  באופן  ההגנה 

דין   בפסק  ביהמ"ש  לקביעת  ובכפוף  מהמזמין 

ביצועו. עוכב  ישיר שלא  נזק  כאמור  בלבד.  וכנגד 

מקובל שאחריות הספק היא לנזקים ישירים לפי  

 דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש 

 הבקשה מתקבלת 

 :להלן בנוסח סעיף להסכם להוסיף נבקש כללי  הסכם

יישא   לא  הספק כי מוסכם ספק הסר  למען "

 אשר עלולים ,נזקים או הפסד  ,לאובדן באחריות 

כוח זדון ,מחבלה כתוצאה לנבוע   או עליון  או 

 מי או המזמין על ידי בוצע  אשר נכון  לא מטיפול

להנחיותיו או מטעמו  של המפורשות בניגוד 

 ."הספק

 הבקשה מתקבלת 

מקום   בכל האמור אף על כי להבהיר נבקש כללי  הסכם

ו אחראי יהיה לא הספק  ,בהסכם  או/לנזקים 

 הם  אם  סוג שהוא מכל התאמות  אי או/ו ליקויים

 ידי על או /ו מי מטעמו או/ו המזמין  ידי על נגרמו

 בשליטתו שאינה מסיבה ואם נגרמו שלישי צד כל

 .הספק  של המלאה והבלעדית

 הבקשה מתקבלת 

 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

 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

 הבקשה מתקבלת  .א

 הבקשה נדחית  .ב

 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 על  פגמים לתיקון אחראי יהיה לא הקבלן כי נקש

 שנגרמו כאלה  או ,סביר בלאי שהם בגדר חשבונו

 בהתאם שלא תפעול ותחזוקה עקב או ג׳ צד עקב

שנגרמה או/ו  נזק  או/ו היצרן  להוראות  תקלה 

של   רשלנות או/ו זדון או/ו מחדל או/ו מעשה בשל

 מטעמו  מי או/ו המזמין 

נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות   17 

פעילות   מכירת  רכישה,  מכירה,  פיצול,  מיזוג, 

 וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה. 

 הבקשה מתקבלת 

 
33.2 

נבקש למחוק את תמתן היתרון לספק מקומי כי  

 הצעתו תקבל ניקוד גבוה יותר מאחרים 

 הבקשה נדחית 

 
SLA 

וזמן   לקריאה  ההיענות  זמני  את  להגדיל  נבקש 

 סיום טיפול לאור מרחקי המערכת וזמני נסייעה 

המוגדר   מקום  כל  שעות    4מקובל 

 שעות  8יוגדר מעתה 

 

SLA 

שעות אינו זמן    8משביתה, זמן טיפול של  בתקלה 

ונסיעה   התארגנות  התקלה  אבחון  )הכולל  סביר 

 לאתר( לטיפול בהגעה נבקש להגדילו 

עד   עד    8מקובל  לאבחון    14שעות 

 שעות תיקון התקלה 

 
2.5 

שנתי   פעיל  שירות  למוקד  עלות  להוסיף  נבקש 

 לכתב הכמויות 

הבקשה נדחית, עלות השירות כוללת  

 ות שירות. זמינות לקריא

 
4.2 

למערכת   הניהול  מערכת  החלפת  לאשר  נבקש 

 ניהול אחרת 

 הבקשה אינה ברורה  

 

15 

כ  AP  -ציוד ה ציוד המוגדר  הינו    EOL  -הקיים 

היצרן   ע"י 

את   להחליף  אלה  תחזוקה  לו  לתת   ניתן  ולא 

 המערכת 

השירות   במסדרת  נדרש  הספק 

להחליף במוצר תקין תומך במערכת  

 הניהול. 

 

15 

 

חברת   של  המתגים  כ    FORTINETציוד  מוגדר 

EOL    היצרן  ע"י 

כ המוגדר  לציוד  שירות  לתת  ניתן   EOL  - לא 

 ונדרש להחליפו 

 

המוצר אינו    fortiמבדיקה מול חברת  

 EOLמוגדר כ 

 

8 

מוגדר כ    FORTINETמערכת הניהול של חברת  

EOL    היצרן  ע"י 

כ המוגדר  לציוד  שירות  לתת  ניתן   EOL  - לא 

 ונדרש להחליפה 

 

המוצר אינו    fortiמבדיקה מול חברת  

כ   להפעיל    EOLמוגדר  ניתן  ועדיין 

 שירות ומתיכה 

 

19.1.2 

 

בגובה    שגרתית  עבודה  אינה  בסנפלינג  עבודה 

לכתב   זו  חריגה  עבודה  להוסיף  יש  כך  לצורך 

 הכמויות ולתמחרה בהתאם 

רק   לתמחר  שמופיע  נדרש  מה  את 

 בכתב הכמויות 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 

 

20.2.6 

עלות שירות תחזוקה לקיים מחושב ע"פ תמונת  

מצב  שהועברה, אם קיימים תשתיות / מערכות  

שלא הוגדרו במכרז זה ונדרשים לתחזוקה נבקש  

 להגדירם 

כן   המצב הקיים מופיע במכרז, כמו 

הרכיבים   סופר  טעות  נפלה  אם  גם 

ממערכת   חלק  שהינם  החסרים 

במסגרת   לשירות  ייכנסו  האבטחה 

 מכרז זה.

 

   EOLדגמי המצלמות בסעיף זה הינם  20.3.2

סעיף זה הינו מצב קיים ככל שיידרש  

המופיע   ע"פ  להחליף  יש  החלפה 

 בכתב הכמויות או בדגם שווה ערך. 

 
20.3.7 

תוספת מחיר בגין דגם שונה מהמוצע אינו מקובל  

 נבקש למחוק את הסעיף 

 נדחית הבקשה 

 
20.4.1.5 

סעיף גיבוי לא תומחר בכתב הכמויות ולכן אינו  

 נכלל בשירות 

 הבקשה נדחית 

 
20.4.1.8.1 

 ONVIFתמיכה במצלמות צד ג'  יהיו בפרוטוקול  
 הבקשה מתקבלת 

 
20.7.2 

ה ציוד  היצרן  מול  כ   WIFI  -בבדיקה    - מוגדר 

EOL  ולא ניתן לספק עבורו שירות אלה להחליפו 

המוצר אינו    fortiמבדיקה מול חברת  

 EOLמוגדר כ 

 

20.10.3 

קבלת   תרום  קו  ליישור  תיקון  לאשר  נבקש 

אחריות על כלל המערכות בתשלום, נדרש לתמחר  

 בכתב הכמויות 

 

המחירים   במסגרת  יתבצע  היישור 

מכתב הכמויות. החלפת רכיבים לא  

כתב  מתוך  בתקינים  תקינים 

 הכמויות. 

 

21.2 

הי  כבר  למערכת  נמליץ  מערכת  לשדרוג  ום 

  AVIGILON מתקדמת תוצרת ארה"ב של חברת

 בתשלום 

 

 הנושא ייבחן מול הספק הזוכה.

 

 טבלה 
בכתב הכמויות מופיעים רק סעיפי רישוי , מה עם  

 שרתי ניהול  

ניהול   שרת  קיים  כבר  למועצה 

HIKCENTRAL  הכמויות בכתב   ,

לשרת  רישוי  בתוספות  מדובר 

 הקיים. 

 
 טבלה 

מסך   ואינו  ביתי  מסך  הינו  המבוקש  המסך 

   24/7או   16/7המתאים למוקד בתמיכה  

 ניתן להציע חלופה שוות ערך 

טבלת   

 מחירים 

מחיר המקסימום לא תואם את    -עורק תקשורת  

 מחירי הציוד ומחיר ההתקנה

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

AP  WIFI  -    את תואם  לא  המקסימום  מחיר 

 מחירי הציוד ומחיר ההתקנה

 הבקשה נדחית 



   

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

טבלת   

 מחירים 

מחיר המקסימום לא תואם את   APיחידת ניהול 

 מחירי הציוד ומחיר ההתקנה

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

פנל נחושת מחיר המקסימום לא תואם את מחירי  

 הציוד ומחיר ההתקנה 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

פנל אופטי מחיר המקסימום לא תואם את מחירי  

 הציוד ומחיר ההתקנה 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

אל פסק מחיר המקסימום לא תואם את מחירי  

 הציוד ומחיר ההתקנה 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

 מרכזי פורטים  POE 8מתג תקשורת   

 לא קיים מחיר מקסימום בכתב הכמויות 

הכמויות   לכתב  מקסימאלי  מחיר 

1500   ₪ 

טבלת   

 מחירים 

 מרכזי פורטים  POE 16מתג תקשורת   

 לא קיים מחיר מקסימום בכתב הכמויות 

הכמויות   לכתב  מקסימאלי  מחיר 

2700   ₪ 

טבלת   

 מחירים 

 מרכזי פורטים  POE  48מתג תקשורת   

 לא קיים מחיר מקסימום בכתב הכמויות 

בכמויות   לכתב  מקסימאלי  מחיר 

3500   ₪ 

טבלת   

 מחירים 

לצוות טכנאים   עבודה  מחיר המקסימום    -שעת 

 לא תואם את מחיר הנדרש 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

ומדרכה   בכביש  אספלט  ותיקון  מחיר    -פתיחת 

 המקסימום לא תואם את מחיר הנדרש 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

במדרכה מחיר המקסימום  פרוק וריצוף מרצפות  

 לא תואם את מחיר הנדרש 

 הבקשה נדחית 

טבלת   

 מחירים 

מחיר המקסימום לא    -חפירה בכל סוגי הקרקע  

 תואם את מחיר הנדרש 

 הבקשה נדחית 

 

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

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

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

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

 ק: "אופן הגשת ההצעות" הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפר .3

ה  כ ר ב  , ב

 יערית הרוש 
 מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות 

 

 


