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 אספקה, התקנה, שדרוג ומתן שרותי אחריות ותחזוקה למערכות טמ"ס באתרי עיריית  כפר יונה:  5/2021שאלות הבהרה ותשובות , מכרז 

 
 

 תשובה פירוט השאלה  עמוד מס' סעיף מסמך מס"ד

1    
במכרז ציינתם שנדרש לתחזק מערכת מצלמות 

 תן להחליפה במערכת חדשה?האם ני -קיימת
 

 לאחר הבנת כלל המשמעויות, באישור העירייה בלבד.

2    
האם -המצלמותעבור  NVRציינתם בכתב הכמויות 

 מקומי? NVRמצלמות ללא ניתן לבצע התקנה של 
 

 תרק באישור העירייה; בכל אופן יש לתמחר כחלק מהחבילו
 ההתקנה 

 .NVRיתכן ובחלק מהמקומות "נרחיק" את ה 

3    
האם חברת "שמרד" עדיין מתחזקת את המערך 

 והציוד הקיים ? 
 

וישנם אתרים  3/2020חברת שמרד תיחזקה את האתרים עד 
 שהינם באחריות ומתוחזקים בשוטף כעת.

4    
האם יהיה "יישור קו" עם החברה שתזכה לציוד 

 הקיים ?
 

 בהתאם לתוצאות המכרז:
יים/ להחליף העירייה תבחר האם לישר קו/ לתחזק ק

מערכת/ להרחיב אחריות של המערכות השונות הפזורות 
 ביישוב.

 מי היועץ של מכרז זה ?     5
 אורן חכם. 

 האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל ?    6
 

כן, מי שמעוניין בכך שישלח מייל לשי אהרון ויקבל את 
  yona.org.il-shaya@kfarהקובץ באקסל: 

 שונה.ילא ( אינן מקובלות. מדובר 2-3אבני הדרך הנוספות )שנים  45 17.2 הסכם 7

mailto:shaya@kfar-yona.org.il


 

 

 .בעיכבון

    4טופס  8

נדרש פירוט ניסיון מביצוע התקנות עבור   4במסגרת טופס 
מערכות טמ"ס פנימיות וחיצוניות. כאשר לא מוזכרת 

ישה בנושא במסגרת תנאי הסף )תנאי סף מדברים על דר
 היקף הכנסות מביצוע התקנות( 

התקנות  עבור מערכות טמ"ס , במקום המילים: "4בטופס מס' 
פנימיות וחיצונית למיגון במתקן/ים חיצוני אזרחי ואו בטחוני כולל 

 ",מערכות הקלטה
 ".שירותי תחזוקה של מערכות טמ"סיבואו המילים "

    4טופס  9

נוסח הסעיף אינו לפי נוסח מקובל בענף ראיית החשבון . 
 רו"ח אינו מאשר אמיתות היקף כספי של התקנות. 

מצ"ב נוסח שנרשם ע"י משרד רו"ח שלנו, לפי הנוסח 
  המוסכם,  נבקש לאשרו.

 .לעיל 8ראו מענה לשאלה 

 להתעלם.יש  , אשר אינו קיים5.1.3מפנה לסעיף  4נספח  4  4נספח  

10  
לוחות 
 זמנים

5 

לאור הלו"ז הצפוף מבוקש לדחות את מועד הגשת המענה 
 בלפחות שבועיים ימים לאחר מתן תשובות הבהרה.

 1.8.21באותו הקשר, מועד מענה לשאלות ההבהרה הינו 
ימי עסקים  2מדובר ב  3.8.21ואילו מועד הגשת המענה הינו 

בות אין זה מקובל ו/או אפשרי לצורך בחינת תשו -להגשה 
 ההבהרה והכנת מענה איכותי בהתאם

ועודכן לתאריך  נדחהלבקשת המציעים מועד אחרון להגשת ההצעות 
 15.8.2021 –. מועד פתיחת מעטפות עודכן ל 12:00בשעה  12.8.2021

)ראו טבלה . המועד החדש יעודכן גם באתר העירייה. 08:30בשעה 
 .מטה(

למען הסר ספק, העירייה לא מספקת לקבלן שום ציוד; כ"א; מסגרת  ולשירות  .במות ההרמה להתקנות \מי מספק את כלי    11
 ביטוחית ואו כל חומר/ טובין אחר למעט הזמנות על דרישת עבודה.

רשימת  12
 פריטים 

  300GIGAלכל הפחות  נפח נדרש לסים הסלולרי \כמה  גיגה    60מס"ד 

 50-53עיפים האם ניתן להציע לינקים שלא מתוצרת רדוין ס    13
 ברשימת הפריטים

ניתן להציע לינק שווה ערך. שימו לב, יש לאשר לינק מוצע טרם 
 התקנתו ע"י העירייה.

14  
מס"ד   

29-31  
 15סעיף 

 
מבקשים לספק את נתב הסלולארי עבור מערכות ההקלטה 

אין מערכת הקלטה  שעומדת בדרשות  בנפרד מהמערכת.
 ובנה.המכרז ואשר כוללות נתב סלולארי מ

 מאושר

15  
 3בפרק 
-45מס"ד 

47 
 

מערכת הכריזה יש סתירה בין דרישות המכרז לבין כתב 
הכמויות .בכתב הכמויות יש דרישה לשופר רגיל ומגבר  עם 

לעומת זאת במפרט הטכני יש דרישה לרמקול  כניסת  אי פי.
 אי פי ואין התייחסות כלל למגבר.

העלויות בכל מקרה מחירי המקסימום לא משקפים את 
האמיתיות של ציוד הכריזה .לא למגבר לא לשופר ולא 

 לעמדת הכריזה .העלויות בפועל גבוהות הרבה יותר.

 
הצעת המחיר היא לשופר רגיל ולא לעמדת כריזה מלאה. כל חלק 

במידת במערכת מתומחר בנפרד לרבות רמקול; שופר; דוחס )
  הצורך( ; בכל אופן מגיע כמכלול עבודה ולא כפריטים בודדים.



 

 

מבקשים לקבל הבהרות לפרק זה כולל עדכון מחירים 
 כנדרש .

 

רשימת  16
   41מס"ד  פריטים

מבקשים לקבל הבהרה לגבי ממשק  למערכת לכל מערכת 
 שו"ב חיצונית עתידית שתשתלב במוקד העירייה

לאיזה תוצרת של מערכת שוב מתוכנן הממשק.יש הבדלים 
 גדולים בין סוגי מערכות השוב

ייתכן ותותקן מערכת של  FLIRהיום מותקנת מערכת של 
HIKVISION CENTRAL לא יידרש מהספק לבצע .Tylor made 

 לחיבור מערכות שליטה ובקרה באופן ייעודי.

רשימת  17
 פריטים

-51-מס"ד
מחירי המקסימום ללינקים המופיעים נמוכים מאד ממחירי    53

 השוק  מבקשים לעדכן את המחירים בהתאם

חירים גבוהים באופן ניכר ממחיר השוק )מחירים בפועל(. המ
המחירים מציינים צד אחד ולא לינק מלא. בכפר יונה יש המון 

צדדים( ללא  2"משורשרות ". דוגמא לינק מלא )  wirelessמערכות 
 ברשימת פריטים(  15פריט מס  = 2X7600  15600הנחה יעלה 

 40 12 הסכם 18

לנזקים ישירים לפי דין שנגרמו מקובל שאחריות הספק היא 
לגוף ו/או רכוש. על כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" 

 את המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש".
כמו כן, מקובל להגביל את האחריות הנזיקית של הספק 

לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש 
 לקבוע כי אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה

במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים 
 שסופקו תחת הסכם זה.

 הנוסח לא ישונה.

 40 12 הסכם 19

מבוקש להבהיר שהקבלן לא יהא אחראי לנזקים נגרמו ע"י 
העירייה או מי מטעמה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או 

רשלנות ו/או זדון ו/או שימוש לקוי ו/או שלא עפ"י הוראות 
ו/או למוצרים אשר לא הותקנו ע"י הקבלן או מי היצרן 

 מטעמו.
בנוסף, הקבלן לא יהא אחראי על נזקים כתוצאה מכוח 

 עליון ו/או ונדליזם

 הנוסח לא ישונה.

נבקש להבהיר כי זכות השיפוי כפופה לכך שהמזמין לא  40 12 הסכם 20
 הודה ו/או התפשר ו/או פגע ביכולת ההתגוננות של הספק

 ונה.הנוסח לא יש

 הנוסח לא ישונה. מבוקש למחוק את המילים בעקיפין  40 12.6 הסכם 21

22 

נספח 
אישור 

קיום 
 ביטוחים

  

 . 309.בחבות מעבידים מבוקש להסיר קוד 1
"ביטול סייג רכוש עליו  -מבוקש להסיר המלל -.צד ג'2

עובדים". לא ניתן לשלב מלל חופשי בפורמט החדש של 
 אישור קיום הביטוח. 

 . לא ניתן1
. ניתן להסיר, ובלבד שכיסוי כאמור ייכלל בפוליסה. המזמינה 2

שומרת על זכותה לבקש העתק מהפוליסה על מנת לוודא קיומו של 
 הכיסוי.



 

 

" ביטול חריג רשלנות  –חת "אחר" מבוקש להסיר המלל .ת3
רבתי" . לא ניתן לשלב מלל חופשי בפורמט החדש של אישור 

 קיום הביטוח.

 לעיל. 2ה . ראה תשוב3

23 

טופס 
-12מס' 

נספח 
סעיפי 

 הביטוח

  

מבוקש לאשר כי ניתן יהיה להחזיק בביטוח חבות  – 1סעיף 
המוצר נפרד מביטוח אחריות מקצועית ולא כביטוח משולב. 

מבוקש לאשר כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך 
לתקופה של שנה אחת בלבד לאחר תום תקופת ההסכם ולא 

 ים. שנ 7תוקפה של 
 יום".  30מבוקש להסיר המילים " – 4סעיף 
"  –שישית, מבוקש להסיר המלל -שורות חמישית – 11סעיף 

ו/או כלפי מי מטעמו". בשורה שביעית אחרי המילים 
"לכלול את המזמין" מבוקש להוסיף את המילים "בגין 

 מעשי או מחדלי המבוטח". 
בשמו  " –בשורה ראשונה, מבוקש להסיר המלל  – 12סעיף 

"ואת הבאים  -ובשם הבאים מטעמו" וכן את המלל
 מטעמו".

"  -בשורה ראשונה, מבוקש להסיר המלל  –)ו(  13סעיף 
 וכלפי הבאים מטעמו".

 

 ניתן לאשר, ובלבד שהמציע יעמוד בתנאי גבול האחריות. – 1סעיף 
 לא ניתן – 4סעיף 
 לא ניתן –"ו/או כלפי מי מטעמו"  -11סעיף 

 ניתן לקבל –ו/או מחדלי המבוטח"  "בגין מעשי
 לא ניתן-"בשמו ובשם הבאים מטעמו"  – 12סעיף 

 לא ניתן –ואת הבאים מטעמו" 
 לא ניתן –"וכלפי הבאים מטעמו"  –)ו( 13סעיף 

24    

נושא של הדרישה לתמחור של מערכת בנשמח לקבל הבהרה 
( של עין הנץ המשטרתית של NVRהטמ"ס )מצלמות+ 

HIKVISION. 
 
 

מוחרג ממסגרת המכרז )בחישוב ההנחה( היות והמחיר של המערכת 
 לרשויות קבוע. 

 



 

 

 
 

 5/2021עדכני מכרז  לוח זמנים
 

 תאריך תיאור מס'
 15.07.201 עיתונים 2פרסום המכרז באתר העיריה ו  1
 .בבוקר 14:00בשעה  25.07.2021 מפגש מציעים 2

 12:00 ד השעהע 28.07.2021 יהמועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירי 3
 12:00עד השעה  1.8.2021 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה 4 12:001212:0012:0012:00

 .12:00עד השעה  12.8.2021 מועד אחרון להגשת ההצעות 5

 8:30בשעה  15.08.21 פתיחת מעטפות  6

 
 

 בברכה,
 

 אהרון       שי     
 לתושבים מנהל מוקד השירות

 עיריית            כפר            יונה 
 


