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 2020בדצמבר  7
 ' בכסלו, תש"פאכ

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז

 8/2020מכרז פומבי מספר 
 להקמת מערך תקשורת פסיבית ואקטיבית למוסדות ציבור בעיר רחובות

 
  ושינויים מסמך הבהרות

 

 "(: המכרז)להלן: " 8/2020למסמכי מכרז מס'  ושינויים להלן פירוט הבהרות
 

 להקמת מערך תקשורת פסיבית ואקטיבית למוסדות ציבור בעיר רחובות  –  8/2020כרז פומבי רה עבור משאלות הבהתשובות ל הנדון:

מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

פריטים / רכיבי המכרז מכיל מספר רב של  תנאי סף  3.3 4 1
תקשורת, נבקש להוסיף לאחר המילה "הרשמי" 

ישור בתוקף מטעם את המשפט "ו/או בעל א
 היצרן"

 לא יחול שינוי בהוראות הסעיף

נבקש את העירייה להוסיף את המילה "ו/או"  תנאי סף 3.4 4 2
 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא  לאחר המילה "תקשורת".

העירייה להוסיף את המילה "ו/או" נבקש את  תנאי סף 3.5 4 3
 סעיףיחול שינוי בהוראות הלא  לאחר המילה "תקשורת".

נבקש את העירייה להוסיף את המילה "ו/או"  תנאי סף 3.6 5 4
 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא  לאחר המילה "תשתית"

המרכיב העיקרי ומהו המכרז הינו עבודות  תנאי סף 3.7 5 5
ותקשורת, נבקש את העירייה למחוק תשתית 

 את המילים "ומתח נמוך" כחלק מהדרישה
  הסעיףיחול שינוי בהוראות לא 

הצעת  4.6 5 6
 המציע

נבקש את הבהרת העירייה באם בכוונת סעיף זה 
כי כל רכיב ורכיב בטבלת כתב הכמויות נדרש 

 להיות כולל התקנה והגדרת הרכיב ככל שיידרש.

פריטי המחירון )נספח ב' לחוזה( כוללים מובהר כי כל 
 .התקנה והגדרה ראשונית



 אגף חירום, בטחון, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני

2 
 

מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

הצעת  4.6 5 7
 המציע

סיום בדיקות  ואחריות ממועד וכן שנות שירות"
הקבלה באתר העירייה בהתאם לדרישות 

 "העירייה
נבקש את העירייה להבהיר לכמה זמן נדרש 

 לספק אחריות לכל רכיב שיסופק

מינימאלית לכל הרכיבים אחריות כללית מובהר כי 
"מערכת תקשורת  6בפרק  כתובה ,הכלולים במכרז

 1.5סעיף  –לחוזה(  1אקטיבית" במפרט הטכני )נספח 
 .לחוברת המכרז 91עמוד ב

הצעת  4.13 6 8
 המציע

נבקש את הבהרת העירייה באם נדרש לתרגם 
לעברית מוצרים רשמיים של היצרנים השונים 

 וכדומהכגון דמי מוצר 

ניתן  –מסמכי מקור שאינם בשפה העברית מובהר כי 
 לצרף בנוסף למקור, גם בשפה העברית או האנגלית

דחיית  11 30 9
 ביצוע

נבקש כי במידה ונרכש ציוד אקטיבי עבור 
הפרויקט, ישולם ערכו  במסגרת חשבון חלקי 

וכי הציוד יאוחסן בעירייה או אצל הסרק 
 העירייהבהתאם להחלטת 

 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא 

שימוש  13.4 31 10
בציוד 

שספקה 
 העירייה

נבקש כי העירייה תאשר כי ציוד שסופק על ידה 
יא הורתה לו להתקינו, אינו כלול לקבלן וה

 מחויב הקבלן. במסגרת האחריות אליה
 ,מוצר שיסופק על ידי העירייה להתקנהלגבי מובהר כי 

 הקבלןלא תידרש אחריות על ידי 

שינויים  20.1 33 11
 בע"פ

נבקש מהעירייה לאשר כי הוראות שנתנו בע"פ 
ע"י מנהל או מפקח ירשמו ע"י הקבלן כמזכר 

 לעירייה במייל.  רשום שישלח
 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא 

חשבונית  22.2 34 12
 מס

נבקש כי לצד המילים "חשבונית מס" יתווספו 
 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא  המילים "או חשבון עסקה" 

חשבונית  22.4 34 13
 מס

נבקש כי לצד המילים" חשבונית מס" יתווספו 
 ראות הסעיףנוי בהויחול שילא  המילים "או חשבון עסקה"

בקשות  23.1 34 14
 והיתרים

אילו היתרים נדרשים העירייה מתבקשת לפרט 
 ולאילו רשויות.

 .שיידרש היתר בכל המדובר כי מובהר .א
 שינוי יחול להסכם )מסמך ג'( 34בעמוד  23.1סעיף  .ב

ימים ממועד  14המילים: "תוך תמחקנה  – כדלקמן
 14 חתימתו על ההסכם", ובמקומן יבוא: "תוך

 ימים ממועד קבלת הזמנת עבודה".
15 

 
עיכוב  23.2 34

הליכי 
 רישוי

נבקש מהעירייה להוסיף כי במידה ונדרש היתר 
חפירה לצורך בצוע עבודות תשתית תקשורת מול 
חח"י, בזק, הוט, מח' הנדסה של העירייה וכל 
גורם רלוונטי אחר, לא ייחול מניין הימים בסעיף 

 זה.

 .הסעיף ותבהורא שינוי יחול לא
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

שיפוי  28.1 35 16
 בנזיקין

להבהיר כי היא אינה מתכוונת נבקש מהעירייה 
שעות באתר  24שהקבלן יציב שמירה של 

בעבודות עד לסיומן, וכי הקבלן אחראי לנזקים 
 של צד שלישי שאינם קשורים אליו.

 סעיףהוראות הלא יחול שינוי ב

שיפוי  28.2 36 17
 בנזיקין

ד שלישי צסיר את המילים" מבקש כי העירייה ת
 "הקשור לקבלן" או תוסיףכלשהוא" 

במקומם שי כל שהוא" ויימחקו המילים "ו/או צד של
 "ו/או מי מטעם הקבלן " כתב:יי

אחריות  28.3 36 18
לטיב 
 התכנון

נבקש מהעירייה לציין, לאור דרישת הסעיף, כי 
לקבלן שמורה זכות ווטו על הוראות תכנון של 

ל, הסותרות את דעתו המפקח או המנה
 המקצועית. 

 הסעיף יימחק

אחריות  28.4 36 19
לטיב 
 התכנון

נבקש מהעירייה לציין, לאור דרישת הסעיף, כי 
לקבלן שמורה זכות ווטו על הוראות תכנון של 

המפקח או המנהל, הסותרות את דעתו 
 המקצועית.

 הסעיף יימחק

ערבות  32.1 39 20
 צועיב

ערבות הבצוע תהייה  נבקש מהעירייה כי חלוקת
 לא יחול שינוי בהוראות הסעיף אם למשקל הפרקים בו יופעל הקבלן.בהת

התחייבות  2.1 44 21
 הספק

נבקש את הבהרת העירייה כי במידה ותופסק 
תמורה עבור ציוד  –העבודה "מטעמי נוחות" 

אשר רכש הספק ככל שיהיה תשולם על ידי 
 העירייה.

ת העירייה לפני הפסק ציוד שהוזמן על ידימובהר כי 
 העבודה ישולם במלואו

ייצוג  9 45 22
 במכרזים

אנו מבקשים מהעירייה להסביר את הפסקה: 
 "ייצוג במכרזים"

סעיף לחוזה(,  1נספח הטכני ): במפרט כדלקמןיחול שינוי 
 לחוברת המכרז 45בעמוד  למסמך "התחייבויות הספק" 9

 .ימחקי –
סיור  11 45 23

מקדים 
בכל אתרי 

 עירייהה

האם ניתן לחייב בשעות עבודה את דרישה 
לסייר במאות אתרי העירייה, על מנת להכיר את 

 המערכות?

יבוצעו סיורים מקדימים באתרים לגביהם מובהר כי 
 תוצא הזמנת עבודה לספק. 

 לא ישולם בגין הסיורים

24 45 12 SLA  רישות ה דהאםSLA או \תקפות גם לימי שבת ו
 או  שבתון?\חג ו

תקפות , מחוץ לשעות הפעילות sla -ה בהר כי דרישותומ
 גם בימי שבת ו/או חג ו/או שבתון

תיאור  2 46 25
מרכיבי 
 המערכת

במפרט הטכני  כמפורטמערכות מובהר כי הכוונה היא ל נבקש מהעירייה לפרט על איזו מערכת מדובר?
 ובמחירון 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

הציוד  3 46 26
 המוצע

במפרט  כמפורט ולבדיקות ציודל היאכי הכוונה  מובהר ות הנדרשות?על איזה ציוד מדובר ומהן הבדיק
 הטכני ובמחירון 

שילוט  14.1 48 27
 בקליט

נבקש מהעירייה לשנות את חומר השלט 
(. נבקש כי PVCמ"בקליט" ל פולי ויניל כלוריד  )

השינוי יהיה תקף לכל הסעיפים הכוללים את 
 ובת:כהחומר בקליט הידוע כתר

.lmethylenglycolanhydridepolyoxybenzy 

 :כדלקמן שינוי יחול
 48בעמוד  14.1לחוזה, סעיף  1במפרט הטכני נספח 

 . PVCניתן לעשות שימוש גם בשלט  –לחוברת המכרז 
 

 1פרק  1.3 50 28
תקשורת, 

מפרט 
 ארונות

"או  נבקש מהעירייה להוסיף את המילים:
 מסגרת פח" 

לחוזה, סעיף  1 : במפרט הטכני נספחכדלקמןיחול שינוי 
אחרי המילים: "מסגרת  –לחוברת המכרז  50בעמוד  1.3

 אלומיניום", יתווספו המילים: "או מסגרת פח".
 

"או צביעה  נבקש להוסיף את המילים צבע ארון 1.12 50 29
 אלקטרוסטאטית"

לחוזה, סעיף  1: במפרט הטכני נספח יחול שינוי כדלקמן
תווסף: "או פא יבסי –לחוברת המכרז  50בעמוד  1.12

 צביעה אלקטרוסטאטית".
תוספת  1.21.11 51 30

תשתית 
בארון 
 קיים

נבקש מהעירייה להוסיף בסוף הסעיף "ככל 
עומד בתקנים הנדרשים  הקייםשהארון 

 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא  מהקבלן במכרז זה."  

 4פרק  1.2 67 31
למפרט 
-הטכני 

 היתרים

כי הדרישה נבקש להאיר את עיני העירייה 
ים לתכנון תוואי חוץ כרוך לקבלת מכלול ההיתר

בהוצאה כספית ניכרת של עשרות אלפי ₪ 
מספר בהתאם לאורך התוואי ואורך זמן רב של 

 חודשים ומעלה וכי לא סביר כי יושת על הקבלן.

בסעיף לא מדובר על עלויות כספיות אלא רק מובהר כי 
 .האחריות לגבי הביצוע של הפעולות הנדרשות

במידה ויש עלויות של צד  ,עלויות התכנון חלות על הקבלן
 שלישי נוסף הן באחריות העירייה

ותתי  1 68 32
 סעיפיו 

 4פרק 
למפרט 
 -הטכני 

 היתרים

העירייה פירטה את תכולת הדרישה עבור 
הוצאת היתרים ואף הבהירה כי הנושא נדרש 

אומנם אין שום  –להתבצע על ידי המציע במכרז 
 –חור עבודה זו, טבלת כתב הכמויות מקום לתמ

 אינו מבטא התייחסות לנושא. 4פרק 
נבקש את העירייה להוסיף מק"ט שעת עבודה 

 שאים המבוקשים בסעיף זה.לטובת הנו

 יחול שינוי בהוראות הסעיףלא 

ותתי   2 68 33
 סעיפיו

 4פרק 
למפרט 
 -הטכני 

חפירה, 

הדרישה עבור העירייה פירטה את תכולת 
אמנם אין לכך  –ה, מילוי וכיסוי חפירה, חציב

, ישנו 4פרק  –ביטוי בטבלת כתב הכמויות 
( המזכיר את בקשת העירייה 34מק"ט )שורה 

 139)עמוד  4בפרק  34סעיף  –לחוזה  2במחירון נספח 
 :יחול שינוי כדלקמןלחוברת המכרז(, 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

חציבה, 
מילוי 
 וכיסוי

אך מחיר המקסימום אינו משקף את תכולת 
 הדרישה.

נבקש את העירייה להוסיף מק"ט רלוונטי 
 בסעיף זה.לטובת הנושאים המבוקשים 

  

34 

ביצוע חרוץ ריצפה קימת 
כולל חיתוך דיסק בבטון 

או הסרת ריצוף כולל 
 80עד  gponצינור במידה 

והחזרת המשטח  מ"מ
 למצבו הקודם.

 550.00 1 מ"א
 ₪ 

ותתי   3 68 34
  סעיפיו

 4פרק 
למפרט 
 -הטכני 
, חפירה

ה, חציב
מילוי 
 וכיסוי

העירייה פירטה את תכולת הדרישה לביצוע 
אמנם אין לכך ביטוי בטבלת כתב  –חפירה

 , 4פרק  –הכמויות 
נבקש את העירייה להוסיף מק"ט רלוונטי 

 לטובת הנושאים המבוקשים בסעיף זה.

 לא יחול שינוי בהוראות המכרז.
 3ק בפר 92-96סעיפים  –לחוזה   2נספח  במחירוןקיים 

  לחוברת המכרז( 136 למחירון )עמוד

ותתי   4 69 35
  סעיפיו

 – 4פרק 
חפירה, 
חציבה, 
מילוי 
 וכיסוי

העירייה פירטה את תכולת הדרישה לביצוע 
אמנם אין לכך ביטוי בטבלת  –קידוח אופקי 
 , 4פרק  –כתב הכמויות 

להוסיף מק"ט רלוונטי נבקש את העירייה 
 ף זה.לטובת הנושאים המבוקשים בסעי

 לא יחול שינוי בהוראות המכרז.
 3בפרק  92-96סעיפים  –לחוזה   2נספח  קיים במחירון

 לחוברת המכרז( 136למחירון )עמוד 

ותתי   8 72 36
  סעיפיו

 – 4פרק 
חפירה, 
חציבה, 
מילוי 
 וכיסוי

העירייה פירטה את תכולת הדרישה להתקנת 
אמנם אין לכך ביטוי בטבלת כתב  –עמודי עץ 

 , 4פרק  –ות הכמוי
נבקש את העירייה להוסיף מק"ט רלוונטי 

 לטובת הנושאים המבוקשים בסעיף זה.

 
 :יחול שינוי כדלקמן

)עמוד  47יתווסף סעיף  4לחוזה, פרק  2במחירון נספח 
 :לחוברת המכרז( 139

  

או  8.5או  7עמוד עץ באורך  47
 4500 1 יחידה מטר  12או  10

 ש"ח

דרישות  1.2.2 89 37
נה התק

 ובקרה

. נבקש את הבהרת העירייה לנושא השירות 1
 חודשים. 36ל POEוהאחריות עבור רכיב ה

הבהרת העירייה שבמידה ולאחר . נבקש את 2
ביצוע סקר אתר על ידי המציע ו"הצפת" העובדה 

כי ישנם חוסרים במבואות פנויות יחול עלות 
 החלפת המתג במידת הצורך על ידי העירייה.

 מובהר כדלקמן:
 POEלמזרקי  םחודשי  36מדובר על אחריות של  .1

 במידה ויותקנו
עלות החלפת  ,חוסר במבואות פנויות ויהיה במידה  .2

 המתג תחול על העירייה
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

רשת  1.2.5 90 38
 מנוהלת

נבקש את הבהרת העירייה למה הכוונה בסעיף 
זה, אם מדובר על בקר נקודות גישה אלחוטיות  

 פול כתובות.+  FW-היכן מתקשר נושא ה 
במידה וכן להביא רק חומרה ולא קיימת 

 האפשרות לספק פתרון של בקר בענן.
 לתמחר נושא זה.היכן ניתן 

 
וטווח כתובת לבקר   FIREWALL -במדובר מובהר כי 

הגישה. הסעיף מחדד את נושא אבטחת המידע לגבי בקר 
 הגישה המותקן בענן

הדרכה  1.8 93 39
 והטמעה

לת רייה לסעיף זה בטבנבקש את הבהרת העי
₪  450מחירי המקסימום נרשם מחיר חודשי של 

נבקש להבהיר  –)חודשי( קבוע כמחיר מקסימום 
 לכמה זמן הדרכה / סבבי הדרכה מדובר.

לחוברת  151מוד )ע 1סעיף  9פרק לחוזה,  2מחירון נספח ב
 :יחול שינוי כדלקמן המכרז(

 

ביצוע הדרכה לעובדים הכולל  1
עובדים,  5סבב הדרכה לעד 

באתר הלקוח כולל חומר טכני 
 לק לכל משתתפי ההדרכה.שיחו

 

 1000 1 קומפלט
₪ 
 

או  48או  12נבקש להוסיף את המילים "או  מפרט מתג 6 97 40
virtual chassis” 

)עמוד  6.1סעיף ב השורה האחרונה: יחול שינוי כדלקמן
  תימחק, ובמקומה יבוא: לחוברת המכרז( 97

  מבואות או 48או  24או  16או  12"
virtual chassis 10/100/1000  מבואות  4כוללSFP .

 שנות אחריות" 3מינימום 
 

המתג המפורט אינו מהחדישים כיום, אנו  מתג 6.1 97 41
ממליצים לעירייה להרחיב את הדרישה ולבקש 

עם ממשקי  Uplink –מבואות עבור ה  4מתג עם 
SFP+  48וכמו כן להוסיף לדרישה מתגי 

 מבואות.

)עמוד  6.1השורה האחרונה בסעיף : יחול שינוי כדלקמן
 לחוברת המכרז( תימחק, ובמקומה יבוא:  97

  מבואות או 48או  24או  16או  12"
virtual chassis 10/100/1000  מבואות  4כוללSFP .

 שנות אחריות" 3מינימום 
 

מדריך  1.3 102 42
משתמש 
 בעברית

המילים "ככל נבקש מהעירייה להוסיף את 
 או היצרן מדריך בעברית שכזה" שמספק היבואן

ניתן  –מסמכי מקור שאינם בשפה העברית מובהר כי 
 בנוסף למקור, גם בשפה העברית או האנגליתלצרף 

מדבקה  1.4 102 43
 מתפוררת

מקובל כי העירייה מספקת מדבקות מסוג זה 
עבור הציוד שהיא רוכשת והוא נושא מספר ואת 

 ה, כחלק ממערך המצאי העירוני.שם העיריי

 לא יחול שינוי בהוראות הסעיף
 

תיקון  3.3 104 44
תקלות 

נבקש מהעירייה להוסיף לאחר המילים "שנגרמו 
פה, נזקי יח עליון, שרו"כ בזדון" את המילים:

 יחול שינוי כדלקמן:
 104עמוד  3.3סעיף  7, פרק לחוזה 1נספח במפרט הטכני 

"למעט תקלות שנגרמו אחרי המילים  –לחוברת המכרז 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

בתקופת 
 האחריות

מים, נפילה או פגיעה מכנית שלא באחריות 
 הקבלן"

בזדון", יתווסף: "שריפה, נזקי מים, נפילה או פגיעה 
 מכנית שלא באחריות הספק"

שירות  1.2 112 45
 ותחזוקה

נבקש את העירייה להבהיר האם קיימת מערכת 
בי בבעלות העירייה לטובת ניטור כלל רכי

התקשורת, במידה ולא נדרש לקבל מידע נרחב 
קיימים כיום בכדי על כמות רכיבי התקשרות ה

 שניתן יהיה לתמחר זאת.
בנוסף במידה ולא נבקש את הבהרת העירייה 

 היכן לתמחר התקנה והטמעה לנושא זה.

 
 לא יחול שינוי בהוראות הסעיף

46 112 1.4  +
1.5 

ותתי 
 סעיפים

שירות 
 ותחזוקה

העירייה על מי חלה האחריות הבהרת  נבקש את
המערכות בנושא הכלכלי של תשלום עבור 

 השונות בסעיפים המדוברים

המענה לטיפול במערכות הליבה ובמערכות מובהר כי 
 151למחירון )עמוד  9לפרק  7הנלוות קיים בסעיף 

 לחוברת המכרז(

שירות  1.4.11 112 47
 ותחזוקה

 1למפרט הטכני נספח  10בפרק : יחול שינוי כדלקמן עיף זהנבקש הבהרה / הרחבה לטובת הבנת ס
המילה לחוברת המכרז(:  112)עמוד  1.4.11לחוזה, סעיף 

"access"  :תימחק ובמקומה יבואdatabase""  
דרישות  3.2 120 48

 –המערכת 
רשת 

 אלחוטית

.... משלוח  WAN"הצגת נתונים של תעבורת 
 התראות על ניתוק וחיבור קווים"

"ל אינו קשור למערכות בקרה של ף הנהסעי
נקודות גישה, נבקש את העירייה למחוק סעיף 

 זה

 
 .הסעיף בהוראות שינוי יחוללא 

 

אך לא ניתן מפרט /  OLTישנה דרישה למתג  מחירון 31 143 49
דרישה מינימלית לטובת הרכיב המבוקש, נמליץ 
לעירייה לספק דרישה מינימלית עבור פריט זה 

 כדוגמת:
בין שני מתגי  HAעבודה בתצורת לת יכו •

OLT 
ממשק ניהול גרפי מלא לניהול רשת  •

GPON 
ממשק גרפי בעל יכולת תצוגה של בניית  •

 טופולוגית רשת באופן אוטומטי

תחת  28-42סעיפים  –הפירוט קיים במחירון מובהר כי 
 (רת המכרזלחוב 143עמוד ) למחירון 5פרק 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

יכולות ניתוק וחיבור נקודת קצה  •
 מהממשק

יכולות קיבוץ נקודות לקבוצה בעלת  •
 מאפיינים זהים

 NTPתמיכה ב  •

 SSHתמיכה ב  •
 SYSLOGת חיבור ישיר לשר •

 SNMPתמיכה ב  •
 מסוף טרמינל מובנה •

 שמירת נתונים של לפחתו שנה אחורה •
 תמיכה בריבוי אתרים בממשק גרפי •

 OSPFתמיכה ב  •

 GPON SFPמבואות  8לפחות  •
 + SFPמבואות  2לפחות  •

 כח כפולים בהחלפה חמה-ספקי •
 כוח מתח ישר-תמיכה בספק •

ננומטר וגם  1310תמיכה באורכי גל  •
 ננומטר 1490

נקודות קצה  1,000בעד כה תמי •
ONT\ONU 

 Out-of-Bandפורט ייעודי לניהול רשת  •

 ק"מ 20תמיכה בסיב עד  •
 QoSרמות  8תמיכה ב לפחות  •

 לינק-בין מבואות אפ LAGתמיכה ב  •
תמיכה בגילוי אוטומטי של רכיבים  •

 ברשת
אך לא ניתן מפרט /  OLTישנה דרישה למתג  מחירון 32 143 50

דרישה מינימלית לטובת הרכיב המבוקש, נמליץ 
תחת  28-42סעיפים  –הפירוט קיים במחירון מובהר כי 

 (לחוברת המכרז 143עמוד )למחירון  5פרק 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

לעירייה לספק דרישה מינימלית עבור פריט זה 
 כדוגמת:

בין שני  HAיכולת עבודה בתצורת  •
 OLTמתגי 

ממשק ניהול גרפי מלא לניהול רשת  •
GPON 

של  ממשק גרפי בעל יכולת תצוגה •
אופן בניית טופולוגית רשת ב

 אוטומטי
תוק וחיבור נקודת קצה יכולות ני •

 מהממשק
יכולות קיבוץ נקודות לקבוצה בעלת  •

 מאפיינים זהים
 NTPתמיכה ב  •
 SSHתמיכה ב  •

 SYSLOGחיבור ישיר לשרת  •
 SNMPתמיכה ב  •

 מסוף טרמינל מובנה •
 שמירת נתונים של לפחתו שנה אחורה •

 תמיכה בריבוי אתרים בממשק גרפי •
 OSPFתמיכה ב  •

 GPON SFPמבואות  4לפחות  •
 + SFPמבואות  1לפחות  •
 כוח מתח ישר-תמיכה בספק •

ננומטר וגם  1310תמיכה באורכי גל  •
 ננומטר 1490

נקודות קצה  1,000תמיכה בעד  •
ONT\ONU 



 אגף חירום, בטחון, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני

10 
 

מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

-Out-ofפורט ייעודי לניהול רשת  •
Band 

 ק"מ 20תמיכה בסיב עד  •

 QoSרמות  8חות תמיכה ב לפ •
 לינק-בין מבואות אפ LAGתמיכה ב  •

תמיכה בגילוי אוטומטי של רכיבים  •
 ברשת

 
נמליץ לעירייה להוסיף לדרישתה יחידות סיום  מחירון כללי 144 51

שימושים ל POEבעלי יכולות  GPONרשת 
 שונים ובעלי תצורות שונות:

מבואות  4יחידת סיום רשת אופטית בעלת  .1
 :POEכולל 

 SC\APCכניסה אופטית מסוג  •

 או יותר.   G.984תמיכה בתקן  •
 גיגה ביט לשנייה. 2.4זרם נתונים יותר לפחות  •

 גיגה ביט לשנייה. 1.2זרם נתונים עולה לפחות  •
מבואות גיגה את'רנט  כולל מתח  4לפחות  •

POE  וואט לכל מבואה. 30בהספק של לפחות 

 מיועד להתקנה פנימית. •

 מעלות צלזיוס. 40טמפרטורת עבודה לפחות  •

 לכל פורט. ESDכולל הגנת  •
 כולל הגנת נחשולי מתח. •

המוזנים  DCאו  ACמתח  –הזנת היחידה  •
 220Vמשקע כוח 

בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  •
 .POEמבואות כולל  8

 SC\APCת מסוג כניסה אופטי •
 או יותר.   G.984תמיכה בתקן  •

 39-44סעיפים  5קיים במחירון פרק מובהר כי הפירוט 
 לחוברת המכרז( 143-144)עמודים 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

גיגה ביט  2.4זרם נתונים יותר לפחות  •
 לשנייה.

גיגה ביט  1.2זרם נתונים עולה לפחות  •
 לשנייה.

מבואות גיגה את'רנט  כולל  8לפחות  •
וואט לכל  30בהספק של לפחות  POEמתח 

 מבואה.
 מיועד להתקנה פנימית. •
מעלות  40 טמפרטורת עבודה לפחות •

 צלזיוס.
 לכל פורט. ESDכולל הגנת  •
 כולל הגנת נחשולי מתח. •
 DCאו  ACמתח  –הזנת היחידה  •

 220Vהמוזנים משקע כוח 
בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  •

 .POEמבואות כולל  16
 SC\APCכניסה אופטית מסוג  •
 או יותר.   G.984תמיכה בתקן  •
גיגה ביט  2.4זרם נתונים יותר לפחות  •

 לשנייה.
גיגה ביט  1.2זרם נתונים עולה לפחות  •

 לשנייה.
מבואות גיגה את'רנט  כולל  16לפחות  •

וואט לכל  30בהספק של לפחות  POEמתח 
 מבואה.

 מיועד להתקנה פנימית. •
מעלות  40טמפרטורת עבודה לפחות  •

 ס.צלזיו
 לכל פורט. ESDכולל הגנת  •
 כולל הגנת נחשולי מתח. •
 DCאו  ACמתח  –זנת היחידה ה •

 220Vהמוזנים משקע כוח 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

כיום מרבית הרשויות מאמצות את חזית  מחירון כללי 146 52
( APונקודות הגישה המותקנות )הטכנולוגיה 

יבות מוכנות ליישומים עתידיים ככל שיהיו, מס
אלו ואחרות בוחרות הרשויות לקבל נקודות 

, נמליץ לעירייה WIFI6גישה עם תמיכה ב 
להרחיב את דרישה כך שתהיה האופציה לעירייה 

 כדוגמת: WIFI6לבצע רכש של יחידות תומכות 
WIFI (802.11ax ) 6נקודות גישה בתקן   .1

 : להתקנה פנימית
גיגה ביט  1.5רוחב סרט של לפחות  •

 לשנייה.
 2X2לפחות:  4גה"צ  5מערך אנטנות  •
 MU-MINOתמיכה ב  •
 OFDMתמיכה ב  •
 22Xגה"צ לפחות  2.4מערך אנטנות •
 802.3afבתקן  POEהפעלה ע"י  •
 כולל מתקן חיבור לקיר או תקרה •
 ניהול ע"י בקר •
 
WIFI (802.11ax ) 6נקודת גישה בתקן   .2

   להתקנה פנימית
גיגה ביט  2.7רוחב סרט של לפחות  •

 לשנייה.

 4X4לפחות:  4גה"צ  5מערך אנטנות  •
 MU-MINOתמיכה ב  •

 OFDMתמיכה ב  •
 4X4גה"צ לפחות  2.4מערך אנטנות •
 802.3afבתקן  POEהפעלה ע"י  •

 כולל מתקן חיבור לקיר או תקרה •
 ניהול ע"י בקר •

 

 
אקטיבית"  תשתית" 5פרק ב: יחול שינוי כדלקמן

 לחוזה  2למחירון נספח 
לחוברת המכרז(, בכל  146" )עמוד WIFI" הכותרת חתת

  .AXתווסף גם תקן י ACמקום שנכתב 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

WIFI (802.11ax ) 6נקודת גישה בתקן   .3
 להתקנה חיצונית.

גיגה ביט  2.7רוחב סרט של לפחות  •
 נייה.לש

גיגה ביט  2.7וחב סרט של לפחות ר •
 לשנייה.

 4X4לפחות:  4גה"צ  5מערך אנטנות  •
 MU-MINOתמיכה ב  •
 OFDMתמיכה ב  •
 2X2גה"צ לפחות  2.4מערך אנטנות •
 802.3afבתקן  POEהפעלה ע"י  •
 כולל מתקן חיבור לקיר או לעמוד •
 ניהול ע"י בקר •

 
נבקש את הבהרת העירייה לפריט המבוקש, אין   מחירון 1 147 53

יצרנים בשוק המאושרים לשימוש בישראל 
מגה  700שלהם יש לינק אלחוטי בעל קיבולת של 

Full duplex יתכן כי נפלה טעות סופר ובכוונת ,
העירייה לבקש את קיבולת רוחב הפס בתצורה 

 .Half duplexשל 

לינק תחת הכותרת " 5לחוזה בפרק  2נספח  במחירון
 נפלה טעות סופרלחוברת המכרז(  147)עמוד גלים" 

 .1-3בסעיפים 
 : יחול שינוי כדלקמן
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 
 

בשוק הישראלי כחלוצת  ההעירייה ידוע מחירון כללי 147 54
טכנולוגיית גלים מילימטריים, ישנם עוד מספר 
רב של דגמים שונים ובעלי קיבולת נפח תעבורה 

שונים, נמליץ לעירייה להוסיף דגמים אלו 
 כדוגמת:

נקודה  70Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .1
לנקודה בקיבולת רוחב פס של 

5000/5000Mbps ( 5000סימטריMbps 
בזרם היורד בו  5000Mbps-ובזרם העולה 

 זמנית(:
 5000Mbps – Fullקיבולת רוחב פס של  •

Duplex 
 FDDשיטת שידור  •
כל צמד יחידות ירכיב קישור שיספק  •

 Ethernetקישוריות 
 .3וגם  2גרסות   SNMPתמיכה ב  •
 
נקודה  70Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .2

לנקודה בקיבולת רוחב פס של 
10000/10000Mbps 10000ימטרי )סMbps 

בזרם היורד בו  10000Mbps-בזרם העולה ו
 זמנית(:

לינק תחת הכותרת " 5לחוזה בפרק  2נספח  במחירון
 לחוברת המכרז( נפלה טעות סופר 147)עמוד  גלים"

 .1-3בסעיפים 
 : יחול שינוי כדלקמן
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 – 10000Mbpsקיבולת רוחב פס של  •
Full Duplex 

 FDDשיטת שידור  •
כל צמד יחידות ירכיב קישור שיספק  •

 Ethernetקישוריות 
 .3וגם  2גרסות   SNMPתמיכה ב  •

העירייה ידוע בשוק הישראלי כחלוצת  מחירון כללי 147 55
טכנולוגיית גלים מילימטריים, לאחרונה אישר 

 -משרד התקשורת לבצע שימוש בתחום תדרי ה
60Ghz  נמלית לעירייה להוסיף לינקים אלו ,

 כדוגמת:
נקודה  60Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .1

 לנקודה:
יחידות המהוות יחד  2מוצר זה כולל  •

 הלינק מנקודה לנקוד
 vBANDגה"צ  60שידור נתונים בתדר  •
 מבואת תקשורת של לפחות גיגה אתרנט •
מזרקי מתח מקורי של היצרן להפעלה  •

 POEע"י מתח 
 כולל אביזרים לחיבור לקיר או תורן •
 תקן כיוון המקמ"שכולל מ •
ליחידה אישור התאמה של אגף בכיר  •

 רישוי, משרד התקשורת , בתוקף.
 
נקודה  60Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .2

 יחידת בסיס: -למספר נקודות  
 vBANDגה"צ  60שידור נתונים בתדר  •
 אנטנה פנימית בלבד •
מזרק מתח מקורי של היצרן להפעלה  •

 POEע"י מתח 
 ם לחיבור לקיר או תורןכולל אביזרי •
ליחידה אישור התאמה של אגף בכיר  •

 התקשורת, בתוקף.רישוי, משרד 
 

 
 :יחול שינוי כדלקמן

 הכותרתלמחירון "תשתית אקטיבית" תחת  5פרק ב
תווספו י –לחוברת המכרז(  147)עמוד  לינק גלים""

ג'יגה וציוד  60לאור אישור תדר  6-11למחירון סעיפים 
 :נלווה ייעודי
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

נקודה  60Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .3
יחידת קצה )משנה(  -למספר נקודות  

 IoTליישומי 
 vBANDגה"צ  60שידור נתונים בתדר  •
מגה  100מבואת תקשורת של לפחות  •

 ביט לשנייה.
 ת בלבדאנטנה פנימי •
מזרק מתח מקורי של היצרן להפעלה  •

 POEע"י מתח 
 לחיבור לקיר או תורןכולל אביזרים  •
ליחידה אישור התאמה של אגף בכיר  •

 רישוי, משרד התקשורת, בתוקף.
 
נקודה  60Ghzלינק אלחוטי בתחום תדרים  .4

 יחידת קצה )משנה(. -למספר נקודות  
 vBANDגה"צ  60שידור נתונים בתדר  •
 בואת תקשורת של לפחות גיגה אתרנטמ •
 אנטנה פנימית בלבד •
י של היצרן להפעלה מזרק מתח מקור •

 POEע"י מתח 
 כולל אביזרים לחיבור לקיר או תורן •
ליחידה אישור התאמה של אגף בכיר  •

 רישוי, משרד התקשורת בתוקף.
 

 

משרד התקשורת אישר לאחרונה לבצע שימוש  כללי כללי כללי 56
, נמליץ לעירייה להוסיף את LORAבטכנולוגיית 

הדרישה ורכיבי המערכת כך שתוכל העירייה 
פרויקטים שונים ומגוונים בהיבטי "עיר  לבצע

 חכמה" כדוגמת:
 LoRaשער גישה  - LPWANרשת  .1

Gateway  :להתקנה פנימית 
מה"צ עד  917פועל בתחום התדרים:   •

 מה"צ 920

  יחול שינוי בהוראות המכרזלא 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 25של  Tx: E.R.Pהספק כל ערוץ  •
 מיליוואט

 500של  Tx : E.R.Pהספק ערוץ בקרה •
 מיליוואט

מה"צ  917הספק שידור בתדר הנמוך מ  •
 דציבל 36לא יעלה על מינוס 

מה"צ  920מ  הספק שידור בתדר הגבוה •
 דציבל 30לא יעלה על מינוס 

מחזור השידור של כל ערוץ יהיה קטן או  •
 sec/Hr)אחד( אחוז  1%שווה ל  

מחזור השידור של ערוץ הבקרה קטן או  •
 sec/Hr)עשרה אחוז(  10%שווה ל 

 ETSI EN 300הציוד יתמוך בתקן :  •
220 

 כולל אנטנה פנימית. •
 
קנה להת  LoRa Gatewayשער גישה  .2

 חיצונית:
מה"צ עד  917פועל בתחום התדרים:   •

 מה"צ 920
 25של  Tx: E.R.Pהספק כל ערוץ  •

 מיליוואט
 500של  Tx : E.R.Pהספק ערוץ בקרה •

 מיליוואט
מה"צ  917הספק שידור בתדר הנמוך מ  •

 דציבל 36לא יעלה על מינוס 
מה"צ  920הספק שידור בתדר הגבוה מ  •

 ציבלד 30לא יעלה על מינוס 
מחזור השידור של כל ערוץ יהיה קטן או  •

 sec/Hr)אחד( אחוז  1%שווה ל  
מחזור השידור של ערוץ הבקרה קטן או  •

 sec/Hr)עשרה אחוז(  10%שווה ל 
 ETSI EN 300הציוד יתמוך בתקן :  •

220 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 SMAכולל חיבור   •
 
להתקנה   LoRa Gatewayהשער גיש .3

 חיצונית מוקשח:
מה"צ עד  917פועל בתחום התדרים:   •

 מה"צ 920
 25של  Tx: E.R.Pהספק כל ערוץ  •

 מיליוואט
 500של  Tx : E.R.Pהספק ערוץ בקרה •

 מיליוואט
מה"צ  917הספק שידור בתדר הנמוך מ  •

 דציבל 36לא יעלה על מינוס 
"צ מה 920הספק שידור בתדר הגבוה מ  •

 דציבל 30מינוס לא יעלה על 
מחזור השידור של כל ערוץ יהיה קטן או  •

 sec/Hr)אחד( אחוז  1%שווה ל  
מחזור השידור של ערוץ הבקרה קטן או  •

 sec/Hr)עשרה אחוז(  10%שווה ל 
 ETSI EN 300הציוד יתמוך בתקן :  •

220 
 SMAכולל חיבור   •
 מעלות צלזיוס 70עמידות ב  •
 םללא מאוררי •
 סלולרי מובנהכולל מודם  •
 
 
 להתקנה חיצונית: LORAאנטנת  .4
 שידור אומני •
• 6.5 dBi 
 אוהם 50עכבה נומינלית של  •
 תואם SMAכולל כבל  •
 כולל הגנת בקרים •
 כולל מתקן חיבור לתורן •
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 :Lora WAN –שרת  .5
 
 A,B,Cסוגי חיישנים:  3תמיכה ב  •
 micro servicesארכיטקטורת   •
בהצפנה ואותנטיקציה בהתאם תמיכה  •

 לתקן
 API, HTTP, MQTTתמיכה ב  •
 תמיכה בתיצור מרחוק •
 כולל כלי ניטור ודיאגנוסטיקה •
 התקנה באתר הלקוח או בענן •
 6הכולל לפחות  Xeonמעבד אינטל  •

 ליבות
 DDR4גיגה מסוג  32זיכרון נדיף של  •
 1בנפח של   SSD NVM Expressדיסק  •

 טרה
 
 :Iot DBשרת  .6
 
 שרת אגירת נתונים של חיישני לורה •
 SQLאו    NoSQLיישום בסיס נתונים: •
 6הכולל לפחות  Xeonמעבד אינטל  •

 ליבות
 DDR4גיגה מסוג  64זיכרון נדיף של  •
בנפח   SSD NVM Expressדיסקים  •

 טרה 1של 
 
 
 חיישני לורה שונים: .7

 LoRaWANתומכים בתקן 
 מופעלי סוללה

 A,B,Cהתקנים:  3מ  תומכים בלפחות אחד
 ETSI EN 300 220עומדים בתקן 

 מובנה GPSחיישן איתור עם מקלט  ▪



 אגף חירום, בטחון, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני

20 
 

מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

 חיישן טמפרטורה ולחות להתקנה פנימית ▪
 חיישן טמפרטורה להתקנה חיצונית ▪
תחנת מזג אוויר לניטור סביבה:  ▪

טמפרטורה, לחות יחסית, קרינת שמש, 
 ץ אטמוספרי, כמות גשםלח

 פרטורהחיישן לפחי צובר כולל מדידת טמ ▪
חיישן לפחי צובר כולל מדידת טמפרטורה  ▪

 ממדים 3וניטור גובה פסולת ב 
 ליטר חיווי: האם ריק 700חיישן לפח עד  ▪
 \חיישן ניטור פתיחה של ארון תקשורת  ▪

 גינון \חשמל
 חיישן פתיחת דלת מקלט ▪
 חיישן פתיחת שער מתקן עירוני ▪
 ישן מתיחות של חוט ערובחי ▪
 חיישן חניה עילי ▪
 טמוןחיישן חניה  ▪
 לחצן מצוקה נישא  ▪
 לחצן מצורה נייח להתקנה על קיר ▪
 חיישן ניטור מפלס מקור מים זורם )נחל( ▪
 חיישן זרימת מים בצינור השקיה  ▪
 חיישן ניטור קולות ירי ▪
 חיישן ניטור התקהלות קולנית ▪
 חיישן לחות בקרקע ▪
 המודיע על הפעלהמלכודת מכרסמים  ▪
חיישן ניטור פזה המודיע אם יש או אין  ▪

 בקו חשמל
 חיישן מד זרם חד פאזי לקו חשמל ▪
לניטור  NEMAבקר תאורה בפורמט  ▪

 LED, HPS, LPSוניהול פנסי 
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

בקר תאורה במארז לניטור וניהול פנסי  ▪
LED, HPS, LPS 

 חיישן תקרה לניטור נוכחות בחדר ▪
ל  0חיישן מדידה של עוצמת אור בין  ▪

 לוקס 150,000
 CO2חיישן למדידת רמת פחמן דו חמצני  ▪
 15ים לקריאת צריכה, עם סוללה ל שעון מ ▪

 שנים
 4-20, עם כניסה אנלוגית של Aבקר מסוג  ▪

 מילי אמפר
 בקר מגע יבש, מצב פתוח ▪
 בקר מגע יבש, מצב סגור ▪
 חיישן הצפה חדר שרתים ▪
 חיישן הצפה אולטרה סוני לגוב נגר עילי ▪
 ברילטורחיישן לארון דפי ▪
 חיישן דנדרומטר ▪
 חיישן למדידת רוח ▪
 ים במעבר דלת כניסהחיישן למניית אנש ▪
 תחנת מדידת איכות אויר הכוללת: ▪

 ,CO, NO2גזים בסביבה:  4ניטור עד  •
SO2, O3 

 ,CO, NO2, SO2ניטור תעשייתי של:  •
O3, NH3, H2S, Cl2, HCl, HF, 

CH2O, H2 
ניטור חלקיקים מיקרומטריים:  •

PM2.5, PM10 
ת העירייה באם פריט זה נדרש נבקש את הבהר מחירון 1 147 57

להיות כולל כל האביזרים הנלווים לטובת 
התקנה מלאה של הלינק האלחוטי בנוסף נבקש 

כל האביזרים הנלווים  את כוללמובהר כי פריט זה 
  .להתקנה

שבות אנטנה על פי החלטה מקצועית תוך התחסוג ה
 .בתנאי השטח
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מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 

את הבהרת העירייה עם איזה אנטנה נדרש 
 (,1ft, 2ftלספק רכיב זה )

נבקש את הבהרת העירייה באם פריט זה נדרש  מחירון 2 147 58
להיות כולל כל האביזרים הנלווים לטובת 

התקנה מלאה של הלינק האלחוטי בנוסף נבקש 
את הבהרת העירייה עם איזה אנטנה נדרש 

 (,1ft, 2ftלספק רכיב זה )

  .רים הנלווים להתקנהכולל כל האביז
ל פי החלטה מקצועית תוך התחשבות עסוג האנטנה 

 בתנאי השטח

נבקש את הבהרת העירייה באם פריט זה נדרש  מחירון 3 147 59
להיות כולל כל האביזרים הנלווים לטובת 

התקנה מלאה של הלינק האלחוטי בנוסף נבקש 
את הבהרת העירייה עם איזה אנטנה נדרש 

 (,1ft, 2ftזה )לספק רכיב 

  .וים להתקנהכולל כל האביזרים הנלו
סוג האנטנה על פי החלטה מקצועית תוך התחשבות 

  בתנאי השטח

מניסיון חברתנו נמליץ לעירייה להוסיף מספר  מחירון כללי 147 60
פריטים / רכיבי חילוף לתחום הלינקים 

האלחוטיים בכדי לאפשר גמישות ואפשרות 
 תיקונים ככל שיעלו כדוגמת:לבצע החלפות / 

 
 .1ftאנטנה  .1
 .2ftה אנטנ .2
 ערכת התקנה ללינקים אלחוטיים. .3

 :יחול שינוי כדלקמן
 הכותרתלמחירון "תשתית אקטיבית" תחת  5פרק ב

תווספו י –לחוברת המכרז(  147"לינק גלים" )עמוד 
 :9-11למחירון סעיפים 
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המקסימום עבור כל רכיבי התקשורת 
 ביים בטבלת כתב הכמויות משקפים:האקטי

 אחריות ? ואם כן לכמה זמן. .1
 התקנה והגדרת הציוד. .2

 מובהר כי: 
 6לפרק  1.2.2בסעיף התמחור כולל אחריות כמוגדר  .1

 89למפרט הטכני "מערכת תקשורת אקטיבית" )עמוד 
  לחוברת המכרז( 

 המחירים כוללים את ההתקנה וההגדרה של הציוד .2
 



 אגף חירום, בטחון, בטיחות, תקשוב ומוקד עירוני

23 
 

מסמך /   סעיף עמוד ד"מס
 נושא 

 מענה העירייה  שאלה /  הבהרה 
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 עלות מנוף סל / אמצעי הרמה

-08:00עלות יום עבודה בין השעות  .1
18:00 

-18:00עלות יום עבודה בין השעות  .2
08:00 

 :יחול שינוי כדלקמן
לחוברת  139עמוד  4בפרק  –לחוזה  2במחירון נספח 

 :כדלקמן 46-45יתווספו סעיפים המכרז, 
 

45 

אמצעי  \סל השכרת מנוף 
הרמה עבודת יום בין 

 18:00-08:00השעות 
 לשעת עבודה

 

 250 1 יחידה
 ש"ח

46 

אמצעי  \השכרת מנוף סל 
בין  לילההרמה עבודת 

 8:000-8:001השעות 
 לשעת עבודה

 

 350 1 יחידה
 ש"ח
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ות כגון חברות תקשוב לגופים אחרים בעיר רחוב
כלכליות / עירוניות וכדומה. באם כן נבקש לקבל 
את היקף השירותים הנדרש וכמו כן את הגדלת 

מערכות מחיר המקסימום החודשי שניתן עבור 
 הליבה ומערכות נלוות

 
נושא מכרז זה הנו עבור שירות לעיריית רחובות על כלל 

 התעבורה העוברת דרך שרתיה 

 

 .השינויים מודגשים בצבע צהוב, מצורף מחירון מתוקן

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.  יםשלעיל מהוווהשינויים ההבהרות 
 על המציע במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, בשני עותקים להצעתו במכרז.

 
 בכבוד רב,

 
 

 גד שעובי
 מערכות מידעמנהל אגף 

 
 

 : ______________________________________________ המציעחתימת 


