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מכרז מסגרת עבור הקמת מערך תקשורת  -  2022/01' מס  פומבי מכרז: הנדון
 פסיבי ואקטיבי בעירייה, במוסדות החינוך ובמבני הציבור ברחבי העיר 

 2 מס' –מסמך הודעת הבהרה ושינויים 

יונה,    במשרדי  שהתקבלו  ושאלות  בקשות  בעקבות כפר  ולהבהיר    מתכבדתעיריית  העירייה 

 : בהמשך לפרסומים קודמיםו, כדלקמן

הינו חלק ממסמך  , ש1/2022הבהרה למסמך    –הנלווה שכותרתו    למסמך תשומת לב המציעים   .1
 . זה

 מצורף בזאת כתב כמויות מעודכן, חלף כתב הכמויות שפורסם.  - תשומת הלב  .2

 להלן טבלת השאלות והמענה לפי העניין: מעבר לכך  .3

 

מס
 ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף  
 רלבנטיים  

 תשובה  נוסח השאלה 

הצהרות   1
והתחייבויות  

 נוספות 

המילה "אף" )שורה   -  51עמ'  סעיף לא ברור   4.11
 שניה( תמחק 

הצהרות   2
והתחייבויות  

 נוספות 

 אין שינוי מהוראות המכרז  להסיר סעיף זה  4.13

איסור הסבת   3
החוזה או  
הזכויות   

 מכוחו 

חברת הוט מעסיקה   11.1
אינטגרטורים רבים לביצוע  

עבודות שונות, אך כמובן  
שההתקשרות הינה מול  

  -הוט, יש בעיה בסעיף זה  
 "להעסיק קבלן משנה" 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

איסור הסבת   4
החוזה או  
הזכויות   

 מכוחו 

 אין שינוי מהוראות המכרז  להסיר סעיף זה  11.2
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קבלן   - הספק 5
 עצמאי 

בתנאי שניתנה   - להוסיף 12.3
לספק הודעה מראש ורשות  

 להתגונן . 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

טיב ביצוע   6
העבודות  
,הפרות  
 וסעדים  

ולהוסיף   - לאלתר - לבטל  13.1
 ימים מראש.  7הודעה 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

טיב ביצוע   7
העבודות  
,הפרות  
 וסעדים  

הפסד, להוסיף ,   - למחוק 13.2
ישיר   - אחרי המילה נזק

 ומוכח . 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

וההחלטה לא   - להוסיף 19.1.2 ביטול החוזה  8
 יום .   60בוטלה תוך 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

 אין שינוי מהוראות המכרז  למחוק   19.1.5 ביטול החוזה  9

הפרה  10
יסודית של  

 ההסכם

 אין שינוי מהוראות המכרז  למחוק  20.4

 אין שינוי מהוראות המכרז  למחוק  22.3 כללי  11

 אין שינוי מהוראות המכרז  למחוק  22.4 כללי  12

אחריות   13
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

להחליף במקום המילה   15.1
 לפי דין   -הבלעדית 

 
 ניתן לקבל 

אחריות   14
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

להיות    -להוסיף אחראי   15.2
 על פי דין  - אחראי

 
 לקבל ניתן  

אחריות   15
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

במקום אחריות מלאה   15.3
 לפי דין   - ומווחלטת

 
 ניתן לקבל 

אחריות   16
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

האמור יהיה    -להוסיף   15.4
בכפוף לכך כי כל תביעה  

תובא בפני   ו/או גרישה
הספק, תינתן לו האפשרות  
להתגונן ופס"ד שלא עוכב  

 ביצוע. 

 
ניתן להוסיף: "האמור לעיל  

יהיה כפוף לכך שכל תביעה  
ו/או דרישה תימסר לספק על  

מנת שתינתן לו האפשרות  
 להתגונן נגד התביעה". 

אחריות   17
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

למחוק המילה  לבדו אחרי   15.11
 המילה ספק 

 שינוי מהוראות המכרז  אין 

אחריות   18
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

  - בשורה לפני אחרוניה 15.11
אחרי המילים יהיה אחראי  

 ע"פי דין  - להוסיף

 אין שינוי מהוראות המכרז 

אחריות   19
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

  - בשורה לפני אחרונה  15.11
 לפי דין   -אחרי יהיה אחראי 

 אין שינוי מהוראות המכרז 
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אחריות   20
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

על פי דין אחרי    -להוסיף   15.13
 "יהיה הספק אחראי" 

 אין שינוי מהוראות המכרז 

אחריות   21
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

 אין שינוי מהוראות המכרז  למחוק באופן מלא ובלעדי  15.13

אחריות   22
בשיפוי  

 נזיקין וביטוח 

נבקש להוסיף סעיף   15.13
הספק רשאי שלא   - 15.14

לערוך ביטוח בגין נזקי  
גניבה , םריצה, שוד וזדון  

הכלול באישור הביטוח  
בפרק א', ובלבד יפוטר את  

העירייה  מנזקים האמור.  
הפטור לא יחול כלפי  מי  

 שגרם לנזק. 

 
עקרונית, ניתן לקבל ובלבד  

שיוסף בסעיף הפטור גם פטור  
ניים ו/או  בגין "תאגידים עירו

חברות עירוניות ו/או נבחריהם  
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם". 

אחריות על   23
קיום  

 ביטוחים  

  מצורף קובץ עם התיקונים .   
על קיום ביטוח    ימצ"ב אישור 

מעודכן המחליף את אישור  
 קיום הביטוח שצורף למכרז. 

הגשת   מסמך א'  24
ההצעות  

 7.1.2סעיף 

בסעיף הנ"ל צוין כי  
העתקים של המסמכים  
צריכים להיות מאושרים  

כנאמן למקור ע"י עו"ד או  
רו"ח. אשמח להבהרה  
איזה מסמכים צריכים  

להגיש כמקור או מאומתים  
חוץ מתעודת התאגדות  

בעמוד    8.2.3שצויין בסעיף 
13? 

מובהר בזאת כי כל מסמך  
המצורף לחוברת ההצעה,  
יהיה מקור או העתק נאמן  
 בחתימת עורך דין או רו"ח 

כתב ערבות     3טופס מס'  25
 הצעה

מקומות   2בשורה שנייה יש 
אותם צריכים למלא. האם  

צריך להיות כתוב שם הבנק  
וכתובת של הבנק? אשמח  

 להבהרה.  

יש למלא את שם הבנק   - כן 
ובהמשך את כתובתו. אין שינוי  

 ממסמכי המכרז. 

הציוד  אין פירוט של  3 כתב כמויות  26
 האקטיבי 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

איך ניתן להגיד שהבנו את   4.1 מסמך טכני  27
המפרטים והתוכניות כאשר  

 לא ראינו אותם 

מתייחסים   4.1, 4.2סעיפים 
 לספק שיזכה במכרז. 
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  8פרק  מסמך א  28
  8.1.2סעיף 

 תנאי הסף 

נכתב "על   8.1.2בסעיף 
המציע להיות שותף  

עסקי...ברמה של פרטנר"  
פנינו ליבואן המותג הרשמי  
בישראל בנושא ונאמר לנו,  
כדי לקבל אישור פרטנר יש  

לפנות ליבואן בחו"ל, עד  
לכתיבת שורות אלינו, לא  

התקבל מענה. נבקש לקבל  
אישור "כי חברתינו  

מושריית ע"י היבואן  
ור,  הבלעדי בישראל, למכ

ולהתקין את המותג" או  
לחלופין, להציג את אישור  

הפרטנר, לאחר חתימה על  
 חוזה. 

הספק הזוכה יציג אישור שותף  
עיסקי של יצרן הציוד האקטיבי  

אותו הוא מציע ברמה של  
Partner   לפחות ואת

ההסמכות הנדרשות ע"י היצרן  
למתן שירותי תחזוקה לציוד ,  

לכל המאוחר, עד למועד  
הסכם מול  החתימה על 

 העירייה 

  10פרק  מסמך א   29
 10.3סעיף 

נכתב   10.3בסעיף 
על המציע   3"בטבלה מס' 

להציע אחוז הנחה על  
מחירון יצרן" נבקש הבהרה  
לגבי אתר אינטרנט מוסכם  
הנחשב "מחירון יצרן" ממנו  
תיגזר מחיר ההנחה באופן  
שוטף על ציוד אקטיבי לכל  

 תקופת ההתקשרות 

המחירון לפיו יחושב מחיר  
הציוד לצורך בדיקת ההצעות  

ולאחר מכן לצורכי חיוב של  
הספק הזוכה הינו המחיר  

 המופיע באתר  
IT Price   :שכתובתו 

https://itprice.com 

פחות אחוז ההנחה המוצע ע"י  
 המציע. 

תנאי הסף   מסמך א'  30
 8.1.2סעיף 

כי מציע צרך להיות   צויין
בעל הסמכה למתן  

שירותים. אשמח להבהרה,  
האם מדובר בהסמכה של  

מכירות או טכני? עפ"י  
הידוע תעודות הסמכה  

ניתנות ע"ש בנאדם ולא  
ע"ש תאגיד האם צריך  

להגיש תעודות הסמכה של  
 העובדים ובאיזה תחום? 

על המציע להיות שותף עסקי  
של יצרן הציוד האקטיבי אותו  

  Partnerציע ברמה של הוא מ

לפחות והטכנאים של המציע  
צריכים להיות בעלי ההסמכות  

הנדרשות ע"י היצרן למתן  
 שירותי תחזוקה לציוד. 

בסוגריים של הסעיף צויין כי   3סעיף  6טופס מס'  31
יש לציין פרטי איש קשר  

ביחס לכל המלצה. הסעיף  
מדבר על אישור יצרן.  
אשמח להבהרה האם  

ופר ויש  מדובר בטעות ס
לצרף אישור יצרן ולא  

 המלצה. 

מדובר בטעות סופר, להלן  
נוסח מתוקן: המציע הוא שותף  
עסקי של יצרן הציוד האקטיבי  

אותו הוא מציע ברמה של  
Partner   לפחות ובעל

ההסמכות הנדרשות ע"י היצרן  
למתן שירותי תחזוקה לציוד .  
מצ"ב אישור מתאים להוכחת  



 

 
5 
 

_________________ 
 מת המציע תחתימה וחו

 
____________ 

 
 

 

השותפות העסקית וההסמכות  
 דרשות להתקנה ותחזוקה. הנ

כי כתב   בסעיף הנ"ל צויין 4סעיף  8טופס מס'  32
כמויות שצורף הינו קובץ  
עזר בלבד ואת המחירים  

יש למלא בכתב יד על גבי  
  5מסמכי המכרז. בסעיף 
בטופס זה צויין כי כתב  

כמויות יצורף למכרז חתום.  
אשמח להבהרה האם יש  

למלא את הקובץ אקסל  
 בכתב יד ולצרפו? 

  

יש למלא בצורה ממוחשבת  
את קובץ האקסל המתוקן,  

לה ולצרפה  להדפיס את הטב 
עם חתימה וחותמת למסמכי  

 המכרז.

אופן בחירת   מסמך א'  33
הצעה סעיף  

10.6 

אשמח להבהרה האם סכום  
לרכישת ציוד אקטיבי שלא  

הינו   3פורט בטבלה מס' 
₪ ומסכום הנ"ל    500,000

מתבקשים לתת הנחה,   
אם כן מה הציוד ובאיזה  
 כמויות מדוברהמציעים  

ראה הבהרה בנושא פריטי  
ובנושא כתב הכמויות   המכרז

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

טבלת   כתב כמויות  34
אקסל מס'  

3 

בטבלה צויין כי יש לתת  
אחוז הנחה ממחירון יצרן  

לאספקה, התקנה והפעלה  
  - מלאה של ציוד מיתוג ו

Access Point   כולל

רישיונות וציוד נלווה. אבקש  
לקבל מפרט ציוד אותו יש  

 לתמחר ומחירון מקובל. 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

הוראות   35
מיוחדות  

ונספח טכני  
 )מסמך ג'( 

  –  12סעיף 
ציוד  

אקטיבי תת  
 סעיף ג' 

נבקש את הבהרת העירייה  
בעבור סעיף זה, ישנם  

מתגים שיכולים להישאר  
שנים רבות עד להכרזתם  

, ע"פ  End of Sale (EOS) -כ

המבוקש בסעיף זה נדרש  
שנים   5כי האחריות תהיה 

- לאחר הכרזת היצרן כ
EOS  מדובר על שנים רבות ,

של אחריות ו/או לחלופין אי  
יכולת לדעת כמה זמן עד  

הודעתו של  שיגיע מועד 

 הסעיף נשאר כפי שהוא 
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היצרן. נבקש את העירייה  
לתחם את נושא האחריות  
עבור הרכיבים האקטיביים  
כך שכלל המציעים יעמדו  
להשוואה על אותו בסיס  

 שנים. 

הוראות   36
מיוחדות  

ונספח טכני  
 )מסמך ג'( 

  –  13סעיף 
נתונים  

מיוחדים  
תת סעיף  

13.2.1   

כידוע לעירייה עבודת  
אינטגרציה ובכלל הקמת  

פתרונות מסוגים אלו אינה  
זהה בדרישותיה בין רשות  

אחת לאחרת וזאת עקב  
שיקולים טכניים, מדיניות  

אבטחת מידע ועוד. נבקש  
מהעירייה להגדיר את  

(  SOWתכולת העבודה )

הנדרשת בהגדרת מתג /  
רכיב אקטיבי באתר הלקוח  
או לחלופין להוסיף עלויות  

ן רמות  לשעת עבודה )למגוו
טכנאים( שעבודות אלו  

יתומחרו על בסיס שעות  
 עבודה. 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

  – 3טבלה  כתב כמויות  37
ציוד  

 אקטיבי 

עקב השינויים בשוק  
העולמי שיצר נגיף  

הקורונה, היצרנים השונים  
)שעומדים בדרישות המכרז  

ומצויים בריבוע הקסם(  
אינם מסוגלים לספק הצעת  

מחיר אשר מהותה "אחוז  
הנחה ממחיר מחירון" ובטח  

  5/   3לא בהתחייבות ל
שנים , בקשת היצרנים  

הינה לקבלת כתב כמויות  
משוער ועל פיו לספק  

הצעת מחיר בהתאם. נודה  
להתחשבות העירייה  

ולספק כתב כמויות משוער  
שעל פיו ניתן יהיה לספק  

 צעת מחיר ה

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 
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נבקש מהרשות לבטל תנאי   8.1.3 תנאי סף  38
זה, כידוע לרשות ישנם  
ספקים רבים ונחשבים  

במעלה הראשונה ברמה  
הטכנית אך אינם מצויים  
בגרטנר. פתיחת יצרנים  

נוספים להגשה שעומדים  
תאפשר   בדרישה הטכנית

לרשות לקבל פתרון איכותי,  
טכנולוגי מהמעלה  

הראשונה ומחירים אשר  
 יספקו לרשות חסכון כביר. 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

"אחוז   כתב כמויות  39
הנחה 

ממחיר  
מחירון  
 היצרן" 

נבקש מהרשות לשנות  
בקשה זו, כידוע כל יצרן  

מספק מחירי מחירון משל  
עצמו ושיקוף לרשות על  

אחוז הנחה כלשהו ממחיר  
מחירון אשר אינו אחיד לא  

בהכרח משקף מחיר זול  
יותר ממציע אחד לשני.  

נבקש מהרשות לייצר כתב  
כמויות אחיד )גם אם לא  

ייושם במלאו( שכתב  
כמויות זה יהיה בסיס  

להשוואה נכונה והוגנת בין  
 המציעים. 

בנושא פריטי  ראה הבהרה 
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

מסמך א'   8.1.2 40
תנאי סף  

להשתתפו 
 ת

האם ניתן לעמוד בסעיף זה  
 באמצעות שותף עסקי? 

המציע צריך לעמוד בעצמו  
 בתנאים להשתתפות 

כתב כמויות   3טבלה  41
מצורף  

 כמסמך ב' 

לאור השונות רבה במחירי  
 מחירון  

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

בין היצרנים המובילים   ואופן בחירה ההצעה הזוכה 
 השונים, יינתן פה  

יתרון מובהק ליצרן יחיד  
 לעומת אחרים. 

אנו מבקשים לשנות  
 למפרט טכני כפי  

לציוד  שמוגדר בפרקי א ו ב  
 הפסיבי. 
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נבקש להבין האם הזוכה   כללי   כתב כמויות   42
מחיר.   100%יקבע לפי 

חישוב הזוכה ביחס  
לטבלאות בכתבי הכמויות  

לא מוגדר במפל וערכים  
מובנים ומוגדרים מראש  

ויש בהם טעות יסודית  
ומובהקת ולכן נבקש לקבל  
טבלה ברורה עם נוסחאות  

מטמטיות ברורות וחד  
להגידר את  ערכיות שיכלו 

תצורת חישוב הזוכה ביחס  
 לשאר המציעים . 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

   סיכום חישוב הצעת המציע לתשתית פסיבית   1טבלה  43

סה"כ מחיר   פרק 
 לפרק 

 משקל 

סה"כ לפרק  
 א'  

  70% 

סה"כ לפרק  
 ב'  

  20% 

סה"כ לפרק  
 ג'  

  10% 

 סה"כ מחיר משוקלל של כל הפרקים:    

מסכמת סך של   1טבלה     
ניקוד , טבלה מספר   100%

עבודות  חשמל , ללא   -  2
ניקוד וכל ניקוד שינתן  
בטבלה זו יכול ויהיה  

לשיקול דעתו הבלעדית של  
מי ממקבלי ההחלטות ,  

אשר יגרום בכל מצב  
מטמטי לכך שהניקוד  

ובטח יחד עם   2בטבלה 
  -  1יחד עם טבלה  3טבלה 

, דבר    100%יגיע למעל 
תן לחשב מטמטית  שלא ני

במכרז . ולקבוע לפיו את  
 הזוכה 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 
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כתב כמויות   44
ציוד   3טבלה 

 אקטיבי  

הציוד   2021לפי גרטנר   
האקטיבי המאושר להגשה  

במכרז ) מצורף תרשים  
מגרטנר( גוניפר , ארובה,  

סיסקו, אקסטרים ,  
  -פורטינט, וואוי , ואריסטה  

ראשית נשאל האם הכן  
לרשימה זו מתייחסת  

העיריה בהתניה במכרז ?   
בנוסף שאלתנו האם  

לעירית כפר יונה לא חשוב  
איזה מתוך הציודים הנ"ל  

ול להמשיך ולהיות  יכ
מסופק כחלק מהציוד  

הקיים אצלם בארגון , וזאת  
על מנת להמשיך את אותו  

קו מוצר , כדי לאפשר ניהול  
אחיד לכל המערכות  

 הקיימות בארגון ? 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

ציוד אקטיבי   3בטבלה 
  נדרש לתת הנחה למחיר

של אספקה והתקנה ,  
נבקש הבהרה , שכן  

המחירון של היצרנים ,  
מתייחס לאספקה בלבד  
ללא התקנה , לכן נבקש  
לשנות הסעיף לאספקה  

 בלבד  

יוצא מכך שיש להוסיף  
סעיף " שעת עבודה  

לטכנאי תקשורת מחשבים  
להתקנת ציוד אקטיבי  
שיסופק על ידי הספק   

 וקינפוג לפי דרישת הלקוח" 

כמקובל במכרזים , ועל  
מנת למנוע טכסיסנות  
וקביעת מצב בו היצרן  
מעדיף ספק אחד על  

משנהו , וזאת כדי לאפשר  
לו לזכות במכרז זה ביחס  

לאחרים , נבקש לקבוע  
מחיר מקסימלי להנחה וכן  
לקבוע הנחה מקסימלית )  
שאחרת הספק יפסל ( כך  
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שהלקוח יבחר מספר  
מוצרים מתוך מחירון היצרן  

תם ינגיש למכרז ועליו  , שאו
יצויין מחיר מחירון יצרן  
ומתוכו כמה הנחה  יתן  

הספק לפי מקסימום של  
כולל   - לדוגמא   20%

התקנה , או נוסח דומה  
 לזה . 

נבקש להבין כיצד יחושב       45
ערך ההנחה ביחס לרכש ל  

₪ בקניה של   500000
מספר יצרנים , אשר  

הערכך הכספי שלהם  
קוח  במחירון יכול לתת לל 
כמות גדולה יותר של  

מוצרים במידה וההנחה 
תהיה שווה , אך ערך  

המחיר לא יהיה שווה , ולכן  
לא תוכל להקבע מידה חד  

 ערכית לקביעת זוכה . 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

ניתן   - לדוגמא לפי סיסקו 
  20לרכוש בחצי מליון שח 
מתגים , ולפי ארובה ,  
אפשר לרכוש באותה  

מתגים ,   40קומנפיגורציה 
ולכן באם שני ספקים יגישו  

הנחה ,   50%כל אחד 
המחיר של שניהם יקבע  

₪ , אך   250,000לפי 
הערכת הכספי יתן ללקוח  
במידה ויספק ציוד ארובה  

חס  ציוד בי  2כמות של פי 
 לציוד של סיסקו  
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חישוב זוכה   כללי   46
  - מפל 

 הצעת יעול  

אנו מציעים כי הלקוח יחשב  
את סך כל הטבלאות  

בניקוד שחיבור כל הנתונים  
ניקוד. כמו כן   100% יתן

יקבע מחיר מקסימלי לכל  
פריט. כמו כן בטבלת ציוד  

אקטיבי יקבע הלקוח  
מתגים של ציוד סיסקו וציוד  

ארובה לדוגמא כמוצרים  
שהלקוח רוצה לרכוש  

בהמשך לקיים אצלו , או  
לדוגמא להכניס מספר  

מתגים של חברת ארובה  
לדוגמא , כאשר יהיה נקוב  
בה המחיר המקסימלי של  

ל מתג , והכמות תהיה  כ
לפי החלטת הלקוח ,  

והספקים יוכלו לתת הנחה  
על כל המחירון כך שלא  

לדוגמא   20-30%יעלה על 
  , 

ראה הבהרה בנושא פריטי  
המכרז ובנושא כתב הכמויות  

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

בכך תשיגו שוייוניות  
 בהגשת ההצעות  

הספקים לא יתנו מחירים  
לא הגיוניים והפסדים על  

מנת לזכות במכרז ואז  
להתמודד מול הלקוח  

בהטיית מוצרים למוצרים  
 אחרים כדי למנוע הפסדים  

השקיפות תאפשר יכולת  
לכל ספק לתת הנחה  

מקסימלית שתהיה רווחית ,  
 אך כדאית ללקוח  

המפל שיקבע לבחירת  
הזוכה יהיה שקוף לכל  

המתמודדים מבלי לפגוע  
 בשויוניות המכרז  

הלקוח יקבל את מבנה  
 ההצעה הטוב ביותר  
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טופס מספר   47
6   

הספקים מתבקשים לתת   2.1
מענה עבור יכולת בשלש  
שנים האחרונות , כאשר  

-2018בסוגרים כתוב 
, שכידוע הם לא   2020

השנים האחרונות , נבקש  
לשנות את התאריכים  

, או   2019-2021לשנים 
לחלופים להעניק אפשרות  
לארבע  שנים "אחרונות   

2019-2021   

הנסיון הנדרש הינו לשנים  
 2021עד  2019

בטופס זה ובמכרז נדרשים     6.1טופס  48
לספק הנחה ממחירון יצרן ,  

בפניה לשני שותפים  
עסקים שלנו , ארובה ודל ,  

לטענתם אין להם מחירון  
קבוע משום שהמוצרים  

שלהם נמצאים בשנים אלה  
בשינוי גדול ומשנים מקטים  

ותצורות , ולכן לא מוכנים  
 לתת טבלאות  

ראה הבהרה בנושא פריטי  
בנושא כתב הכמויות  המכרז ו

 ואופן בחירה ההצעה הזוכה 

הדרישה להנחה ממחירון  
לא מצליחה להתבצע מול  

היצרנים , כך שאין לנו  
השפעה לפתור סוגיה זו ,  

והיא מקור לכישלון או  
להכשלה של ספקים רבים ,  

שלא ניתנת להם  
ההזדמנות השוויונית  

להגיש מכרז זה , ולכן  
נבקש לשנות את תצורת  

, ולהעביר רשימת    הבקשה
מתגים בתצורות מוגדרות  

 מראש  

כך שהמחיר שיקבע  
בטבלה , ישלים את  

התמונה של שאר הדרישות  
 בטבלאות הנוספות  

או   24מתג הכולל  - לדוגמא 
  100/1000מבואות  48

POE  או בליPOE  2, כולל-

4 SFP    וכן על זו הדרך 
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רק כך ניתן יהיה לבחון  
"תפוחים לתפוחים " אחרת  
עלולה להיות טענה לחוסר  

שוייוניות בדרישת המענה ,  
והזוכה עליל להתקל  

בטענות משפטיות שיחסמו  
את המערכת מלהתקדם  

ליידי ביצוע עם מכרז כזה ,  
וההוחכות המשפטיות , כמו  
גם הפסיקות הרבות בנושא  

 , מוחיכים זאת  

 

 

 

 . שינוי ללא   יוותרו  המכרז תנאי יתר .4

המציע  זה  מסמך  לצרף  יש .5   המציע  של  החתימה  מורשי  י"ע  חתום  כשהוא  מכרזל  להצעת 
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   בתוספת

את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי    הוראות מסמך זה מתקנות .6
זה   במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  המכרז  לסעיפי  תיקון  כל  המכרז. 
הסעיפים   אם  גם  המכרז  שבמסמכי  הרלוונטיים  הסעיפים  לכל  יתקנו/יפרשו/יתייחסו 

 צוינו במסמך זה במפורש.  הרלוונטיים לא

 

 בכבוד רב ובברכה, 
 

 עיריית כפר יונה 


