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 ב פ", תשבכסלו כ'
 2021בנובמבר,  24

 
 לכבוד

 מעייני ורוכשי המכרז 
 

 14/2021מכרז פומבי מספר 
 להתקנה, שדרוג, אחזקה ותחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה מתח נמוך, כולל מערכות בקרת כניסה,  

 כריזה, טמ"ס ואנליטיקה בעיר רחובות
 

 מסמך הבהרות  
 

 "(: המכרז )להלן: " 2021/14מכרז מס' ל תשובות לשאלות הבהרה בנוגעלהלן  
 

עמוד   מס"ד
בחוברת  

 המכרז

הסעיף 
בחוברת  

 המכרז

 תשובת העירייה השאלה פירוט 

1 . 
 

אבקש לקבל את כתב הכמויות    
 בקובץ אקסל.

ניתן בקובץ    לא  המכרז  מסמכי  את  לקבל 
 אקסל.

מבוקש לשנות את נוסח סעיף ד'     . 2
בתנאי הסף ולהוסיף את החלופה 

 הבאה: 

"לחלופין, למציע מחזור כספי 
ש"ח לפחות  2,000,000מצטבר של 

לפרסום במהלך השנתיים שקדמו 
 המכרז"

 

שינוי יחול  המוגדר   לא  הסף  תנאי  בנוסח 
 )ד( לתנאי המכרז.3בסעיף 

3 . 

  כללי  

בשל מורכבות המכרז, נבקש לאפשר 
עוד סבב להגשת שאלות הבהרה, וכן 

לדחות את המועד האחרון להגשת 
גם בשל העובדה שנשאלו  –המכרז 

שאלות הבהרה מהותיות ביותר,  
תשובות, יידרשו  ולאחר קבלת 

ימי עבודה לשם הגשת   12לפחות 
 המכרז.

 

להגשת  שנקבעו  במועדים  שינוי  יחול  לא 
 שאלות הבהרה ולהגשת הצעות למכרז.

4 . 

63 
"מצב 
 נדרש"

מדובר במכרז למותג אחד בלבד. 
אשר על כן האמור בפועל בהפליה לא 

ראויה כנגד מי שאינו המפיץ 
, אשר HIKVISIONהמורשה של 

ייאלץ לרכוש את הציוד במחירים על  
 פי שיקול דעתו של המפיץ. 

היה והעירייה מעוניינת במכרז מספק  
 יחיד עליה לפעול בהתאם לחוק. 

ל אם אין בכוונת העירייה לפעו 
במסגרת ספק יחיד עליה לפתוח את  

 :מובהר כדלקמן
הינה של   בעירייה ליבת המערכת הקיימת

ן עקב התקנות קודמות.  'חברת היקוויז
  1,300המערכת הקיימת מכילה מעל 

. ניתן  ובהתאם לכך הוכן המכרזמצלמות 
ומלבד  Hikלהציע מערכות אחרות מלבד 

 שיעמדו בשני תנאים: 
שתהא מערכת אחת אחודה בלבד  . 1

והמציע ייקח על עצמו את האחריות 
 לתפקוד המערכת הקיימת.
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המכרז בצורה הוגנת ובהתאם לחוק 
 המכרזים. 

נבקש להדגיש כי ציוד קצה הינו 
OFF THE SHELF ואין משמעות ,

 אמיתית למיהות היצרן.

מעבר לכל האמור לעיל, חב' 
HIKVISION  ,היא חברה סינית

ויצירת עדיפות לטובת חברה סינית 
על פני חברה אמריקאית או  

ירופאית הינה לא רק הפלייה  א
אסורה, אלא אף עלולה לפגוע  
ביכולת העירייה להגנה מפני 

 התקפות סייבר.  

לאור כל האמור לעיל, מתבקשת  
העירייה למחוק את הדרישה לציוד 

בלבד,   HIKVISIONמתוצרת 
ולאפשר הגשת מערכות טמ"ס 

 מתוצרת יצרנים אחרים.  
 

המציע רשאי להחליף על חשבונו  . 2
את המערכת הקיימת וחיבור כל המצלמות 

(, כולל שדרוג  1,300 –כ הקיימות בשטח )
בעלות מאפיינים , חומרה, תוכנה, רישיונות

 למצלמות הקיימות שווה ערך \ומפרט זהה 
וכל אמצעי הנדרש לטובת הפעלת המערכת 

 הקיימת והחדשה כמערכת אחת אחודה."
 
 
 
 
 
 

5 . 
 ד' 1 3

הטמ"ס   מוצרי  את  לאשר  מבקשים 
 ותוכנת אויג'ילון כשווי ערך

 
 .4מס' ראה תשובה 

6 . 

6 5 

האם כל מסמכי המכרז צריכים 
להיות מוגשים במעטפה אחת )בלי 

המחיר מיתר  הפרדה של הצעת 
 מרכיבי המענה(?

 

 :מובהר כדלקמן
אין צורך בהפרדה של מעטפת הצעת המחיר  

 מיתר מסמכי ההצעה. 

7 . 

 כ"א 6 7

האם כל מסמכי ההצעה צריכים 
להיות מוגשים פעם אחת או בשני 

העתקים ? האם יש להחזיר שני 
עותקים של מסמכי המכרז כשהם 

 חתומים בשולי כל עמוד ? 
 

 :מובהר כדלקמן
את ההצעות יש להגיש בשני עותקים, כלומר  
כל   בצירוף  חתומות  מכרז  חוברות  שתי 

 האישורים הנדרשים, בתוך מעטפה אחת.
יש לחתום בחתימה מלאה של המציע במקום 
המיועד לכך בתחתית טופס ההצעה, ובראשי  

 תיבות בכל דף ודף של החוברת.
 

8 . 

8 
 א  9

 ב 9

נבקש שכל ההתכתבות עם אנשי 
שליחת הודעות ע"י העירייה  –הקשר 

ושליחת מענה לתשובות הבהרה 
 תתבצענה באמצעות המייל.  

מכשיר פקסימיליה אינו אמצעי אמין  
שניתן לסמוך עליו, וכבר לא נמצאים 
כמעט בשימוש בחברתנו.   האפשרות 
לשימוש בפקסימיליה הוגבלה בצורה 

"חוק פנייה לגופים  מהותית במסגרת 
ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, 

 " 2018-תשע"ח 

לחוברת    8)ג( בדף  9בנוסח סעיף    יחול שינוי
 :המכרז

במקום המילים "לפי מס' הפקס שנרשם על 
ירשם:   ההתקשרות  ידם",  פרטי  "לפי 

 שנמסרו על ידם". 
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9 . 

  כללי 

מהי תפיסת התחזוקה עבור ציוד 
קיים  ? לא קיים בכתב הכמויות  

סעיף לתחזוקה מסוג זה, מלבד ניקוי 
 מצלמות וטכנאי טמ"ס.   

 :מובהר כדלקמן
טכנאי    הקצאת  כוללתהנדרשת    האחזקה

טיפול  שלח לישעות שבועיות, אשר י   8למשך  
 תקלות שונות ברחבי העיר רחובות.   ב
 

10 . 

  כללי 

נבקש לוודא כי קיום יישור קו לגבי  
הציוד הקיים לפני קבלת אחריות, 

 שירות ותחזוקה למערכות קיימות   
 

 השאלה לא ברורה. 

11 

3 

 י' ,  1

סע'     8וכן 
 במסמך ב' 

בעל   .הדרישה בסעיף אינה סבירה
ההצעה הזוכה הגיש הצעת מחיר , 

ולא ניתן לחייבו להוריד את המחיר 
כדי להשתוות למחיר של ההצעה 

הזוכה, אלא לתת לו את האופצייה 
 להשוות המחיר. 

נבקש שבעלי ההצעה הזוכה יוכלו 
לוותר על הזכייה בכל מקרה בו הוא 

נדרש להוריד מחיר לעומת המחיר 
 שהציע  

 

 .  לא יחול שינוי
לחוברת המכרז נקבע    3)י( סיפא בדף  1בסעיף  

  –כי 
במקרה ותחליט העירייה על פיצול כאמור,  "

ייחתם הסכם עם המציעים הזוכים בהתאם  
לאחוז ההנחה שהוצע לכל קבוצה בהצעת  

 .  הראשוןהזוכה 
יחד עם זאת, היה והפער בין המחיר שננקב 
הזוכה  להצעה  הראשון  הזוכה  בהצעת 

יעלה אחריה  בעל 10%על    שדורגה  רשאי   ,
 " ההצעה השניה להודיע על ויתור על זכייתו.

 

12 

  כללי 

מהי תפיסת התחזוקה עבור ציוד 
חדש  ? לא קיים בכתב הכמויות  

סעיף לתחזוקת ציוד מעבר לתקופת 
האחריות )מלבד ניקוי מצלמות 

 וטכנאי טמ"ס(   
 

ות ותחזוקה יהציוד החדש הינו במסגרת אחר
 שנים.  3

13 

  כללי  

מהי תקופת ההסכם )לגבי ציוד חדש 
 3-ולגבי ציוד קיים( להבנתנו מדובר ב

 24תקופת של  2+  שנות אחריות
 שנים  7סה"כ  -חודשים 

 
 :מובהר כדלקמן

ל   היא  ההסכם  עם   24  – תקופת  חודשים 
ב   להארכה  לעירייה  חודשים    24  –אופציה 

 נוספים.  
והותקן   שנרכש  לציוד  האחריות  תקופת 
כמפורט  היא  ההתקשרות  תקופת  במהלך 

נקבע כי    (ג) 15סעיף    46עמ'  לחוזה. ב  15בסעיף  
זה,   מסוג  למערכות  האחריות  תקופת  משך 
תחול ממועד מסירת המערכת לעירייה למשך 

   שנים. 3
אין   -לחוברת    43)ג( לחוזה בדף  3וראה סעיף  

מחובתו    ב' לעיל כדי לגרוע  -באמור בס"ק א' ו
במהלך אחזקה  שירותי  במתן  הקבלן   של 

 תקופת האחריות.
 

14 

 ב' 31 54

גבוהים ביותר  הקנסות הנכללים כאן 
 יחסית להיקף המכרז.

  .50%  - נבקש להפחית את הסכומים ב
 

 בסכומי הפיצויים המוסכמים.  לא יחול שינוי
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15 

 ב' 31 54

תקלות  4, שיחול על 2לגבי קנס מס' 
בשנה : גובה קנס זה אינו סביר, וגם 
המהות, שכן גם כך משולם קנס בגין 
כל תקלה.  נבקש לבטל קנס זה,  או  

לחליפין להחריג תקלות קלות  
  5% -ולהגביל את גובה הקנס ל

סעיף התחזוקה החודשי של  מערך
 אותה מערכת בה אירעו התקלות.

 

 בנוסח הסעיף.  לא יחול שינוי

16 

46-47   
ועמוד 

50 

 / ד' 15סע 

 27סע' 

יש סתירה בין דרישות המכרז  
לקבלת תמיכה במועדים קבועים 

ש"ע בכל  4מראש )פעמיים בשבוע , 
 SLA-פעם( ובין דרישה לעמידה ב

זמני תגובה לטיפול  מחייב שכולל
 ותיקון תקלות ברמות חומרה שונות

במקרה של תקלה קריטית אנו  
 4מחויבים לתקן את התקלה בתוך 

 24X7שעות במתכונת של 

לא מובן לנו כיצד דרישה זו 
מתומחרת במסגרת השירות  

 והתמיכה אותה יש לספק
 

 : לקמן יחול שינוי כד
במקרה של תקלה שהתגלתה מעבר לשעות 

העבודה השבועיות של טכנאי המוגדרות 
בתקלה שאינה במסגרת , או 27בסע' 

 .  תשלם העירייה לפי תעריף לשעהאחריות, ה
 

לחוברת   106במחירון בעמוד לשם כך, 
חדש, מס"ד   סעיף יתווסף,  9פרק המכרז ב

 . "₪ 250 - טכנאי תשעת עבוד" , 173
 
 

17 

 י"ב   6  7

למרבית הפריטים לא קיימים  
נבקש להגיש  –קטלוגים בעברית 

 קטלוגים באנגלית  
 

קטלוגים  בנמצא  שאין  מקום  כי  מובהר 
 בעברית ניתן להגיש קטלוגים באנגלית. 

18 

 י"ב  6 7

נבקש לוודא כי ניתן להגיש את 
הקטלוגים במדיה מגנטית, ואין צורך 

איכות  להגישם מודפסים, משיקולי 
 הסביבה והזמן הקצר להגשת המכרז

 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

19 

 י"ב  6 7

נבקש כי דרישת הגשת הקטלוגים 
תחול על פריטי ציוד עיקריים:  

עד פריט  58ומפריט , 44עד  1מפריט 
.  )נבקש לקחת בחשבון גם את לוח 86

 הזמנים הקצר ביותר להגשת המכרז(
 

 בנוסח הסעיף.  לא יחול שינוי

20 

 ז' 6 7

נבקש כי הדרישה להגשת אישור 
הפצה ע"י יצרן או יבואן תחול על  

עד  1פריטי ציוד עיקריים : מפריט 
 86עד פריט  58, ומפריט  44
 

 בנוסח הסעיף.  לא יחול שינוי

21 

 ח' 6   7

נבקש כי המציע יאשר על קיום 
שנים לכל  3-אחריות ושירות ל

המערכות המוצעות תהיה של  
 המציע.  

בנוסח הסעיף. הסעיף מאפשר   לא יחול שינוי
 יצרן / היבואן.המצאת אישור מטעם ה
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לא מובן ולא מקובל במכרזים לבקש 
אישורים כאלו מהיצרנים )נבקש 

לקחת בחשבון גם את לוח הזמנים 
 הקצר ביותר להגשת המכרז(

 
22 

32 4 

נבקש לשנות את המשפט "רכבי 
שירות בבעלות המציע" ל"רכבי 
שירות בשימוש המציע" , כיוון  
ומרבית החברות אינן רוכשות  

 הרכבים אשר בשימושם.  
 

 יחול שינוי כדלקמן: 
בסעיף    32בדף   "להלן   -יירשם     4לחוברת 

שירות   רכבי  המציע  שרשימת    אובבעלות 
 ברשותו עפ"י הסכם ליסינג..."

23 

 9פרק  25

כתב הכמויות לא כולל סעיף בגין 
תחזוקת מערכות קיימות )למעט  

 ניקיון מצלמות( 
 

עמוד   טכנית  תמיכה  מכיל    93פרק  במכרז, 
 הגדרה של תמיכה לכל מערכות המתח נמוך.

24 

35 

אישור 
ביצוע  

פרויקטים 
 והמלצה 

אישור נבקש לבטל הצורך בהספקת 
חתום ע"י ממליץ, ולהסתפק 

ברשימת אנשי הקשר הנמסרת  
 במסגרת תנאי הסף. 

ישנם לקוחות שאינם נוהגים / אינם 
מורשים לחתום על מכתבים, לבטח 

לקוחות ביטחוניים שמנועים  
על  מלתחום על מכתבים מעיו אלו. 
כן, לא סביר ועמידה בתנאי סף  

תותנה ברצון או יכולת לקוח לחתום 
 המלצה.  על מכתב 

לפיכך, נבקש לבטל את הצורך הצירוף 
 מכתבים חתומים ע"י לקוח 

 

 בנוסח הסעיף.  לא יחול שינוי
 
 

25 

47 17 

יש לוודא מה קורה לציוד שהותקן  
 –מי אחראי עליו?   –וטרם נמסר 

נבקש שיצויין כי  –אבקש לשאול 
ציוד שהותקן וטרם נתקבל על ידי 

כציוד העירייה יחשב לצרכי מכרז זה 
  –בתחזוקה, דהיינו שבמקרה של נזק 

  .א לחוזה15יחול עליו סעיף 
 

 :מובהר כדלקמן
הציוד   עפ"י תנאי החוזה,  מסירההעד למועד  

 הינו באחריות המציע. 

26 

 ב 33 55
 12אנא אשרו כי הערבות תוצא עבור 

חודשים  ותוארך מדי שנה עד לתוקף  
 המבוקש

 :מובהר כדלקמן
של   לתקופה  תוצא  חודשים,   12הערבות 

של  לתקופה  ועל חשבונו  ע"י הספק  ותוארך 
 30  –חודשים נוספים וזאת לא יאוחר מ    12

 יום מתום תקופת הערבות הראשונה. 
יוארך תוקף הערבות כאמור לעיל,  ולא  היה 
תחלט העירייה את הערבות שברשותה, מבלי 
שיהא בכך כדי לגרוע מחובת הספק להמציא 

 חודשים נוספים.  12 –ל  ערבות
 

27 
 ה' 6 6

תעודת התאגדות לא כוללת את 
שמות המנהלים, האם נדרש להציג  

 : יחול שינוי כדלקמן 
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גם נסח רשם החברות )הכולל את  
 שמות המנהלים( 

 

גם   להצעה  לצרף  עדכנייש  מאת    תדפיס 
 הרשם הרלוונטי. 

28 

31 
)רשימת    3

 (טכנאים

זהות נבקש למחוק את פרטי תעודת  
 של הטכנאי

 

 : יחול שינוי כדלקמן 
יתאפשר למסור את מספרי תעודת הזהות של 
הטכנאים המוצעים בשלב חתימת החוזה עם  

 הספק וכתנאי לחתימתו.
 

29 

108 
נספח 
 ביטוח

ונרשם "מחשוב", אולם,  35צוין קוד 
הינו חקירות. מבוקש לתקן   35קוד 

 מחשוב.  -  43לקוד 

 : יחול שינוי כדלקמן 
דף   שבמקום    108יתוקן  כך   035לחוברת 
  .43יירשם קוד 

 
30 

52 30.1 

מבוקש להסיר המילים "להבטחת 
אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל  

 פי כל דין".  
 

  . לא יחול שינוי בנוסח.נדחה
 

מבוקש כי ביטוח על בסיס תביעה 
יוחזק לתקופה נוספת של שנה אחת  

 ההסכם.בלבד לאחר תום תקופת 
 

  . לא יחול שינוי בנוסח.נדחה
 

31 

52 30.3 

לעניין העירייה מבוקש  - 1סעיף קטן 
להוסיף כי תתווסף בשם המבוטח 

 בגין מעשי או מחדלי הקבלן.  

השיפוי   להרחבי  "בהתאם  בסיפא  יצוין 
 כדלקמן ובאישור הביטוח"

  

במקום המילים "מי  - 2סעיף קטן 
מטעמו" מבוקש לכתוב "ובגין מי 

 מטעמו". 

 : יחול שינוי כדלקמן 
   יתוקן כמבוקש. 2ס"ק 

 

במקום המילים "מי  - 4סעיף קטן 
מטעמו" מבוקש לכתוב "ובגין מי 

 מטעמו".

 : יחול שינוי כדלקמן 
   יתוקן כמבוקש. 4ס"ק 

 

"מי במקום המילים  - 6סעיף קטן 
מטעמו" מבוקש לכתוב "ובגין מי 

 מטעמו".

 : יחול שינוי כדלקמן 
   יתוקן כמבוקש. 6ס"ק 

 

מבוקש לתקן ולאשר  – 9סעיף קטן 
השתתפות עצמית בפוליסת אחריות 

 ₪ למקרה. 400,000 –מקצועית 
 : שינוי כדלקמן  יחול

   100,000וירשם  50,000ימחק  9בס"ק 

32 

53 30.4  ,30.5 

מבוקש למחוק הסכומים הנקובים 
ולציין כי ייערכו ביטוחים בגבולות 
אחריות הולמים וגבולות האחריות 

 יחולו למקרה ולתקופה,  
 

  . לא יחול שינוי בנוסח.נדחה

33 

53 30.6 

מבוקש לאשר המצאת אישור קיום 
ביטוח חתום כחלופה להמצאת 

 הפוליסות עצמן.  
 

את   למחוק  ניתן  יהיה  "כי  בסיפא  יובהר 
שאינם   שבפוליסה   המסחריים  הפרטים 

 בקשר עם השירותים" 
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34 
53 30.9 

מבוקש להוסיף בכפוף לאחריות  
 הקבלן עלפי דין ו/או עלפי ההסכם

 : יחול שינוי כדלקמן 
 המילה לבדותימחק 

35 

26 
תצהיר 
עמידה 

 בתנאי סף 

התצהיר הינו של  -במקרה של חברה 
מוסמך לחתום בשם המציע )נדרש 

 ציון ת"ז בשורת הפתיח(  

( 33אך החתימה הנדרשת )בעמוד 
 הינה של המציע ולא חתימת המצהיר

  

החתימה הנדרשת היא של   33מובהר כי בדף  
 המצהיר מטעם המציע. 

36 

37 
אישור 

 רו"ח 

החשבון  רואי  משרד  עם  מבדיקה 
)מה  זה  (BIG 4  -שלנו,  אישור  נוסח 

לשכת  ע"י  המוסכם  הנוסח  לפי  אינו 
רו"ח. נבקש לשנות את נוסח האישור 

המצ"ב, הנוסח  על   לפי  מבוסס  אשר 
 הנוסח המוסכם עם לשכת רו"ח. 

 

לצרף  רשאי  המציע  בנוסח.  שינוי  יחול  לא 
מכרז אישור רו"ח בנוסח שונה מזה שצורף ל

בתנאי שיהא בו כדי לבסס את עמידתו בתנאי  
בסעיף   כנדרש  כספי  מחזור  בדבר  )ד(  3הסף 

 לתנאי המכרז.

בהסכם  30שאלות הנוגעות לסעיף  30 ביטוח 37

 ביטוחים -ההתקשרות 

, נבקש להסיר את המילה "כל"  .1
 בשורה ראשונה   30.1בסעיף 

 

 
 
 
 

 . לא יחול שינוי בנוסח. נדחה

להוסיף את המילים "עפ"י נבקש  .2
בסיום   30.1הסכם זה" . סעיף 

 ה ראשונה. רשו
 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 הסעיף יתוקן בהתאם.

נבקש להחליף את המילים  .3
"ולמשך כל תקופה נוספת בה 

ימצא אחראי על פי דין", במילים 
ולעניין ביטוח אחריות  -

מקצועית למשך תקופה נוספת 
תקופת שנים לאחר תום  3של 

 . 3שורה  30.1ההסכם. סעיף 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להסיר את המילים "לפי   .4
 3שורה   30.1שיקול דעתו". סעיף 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 
 
 

נבקש להחליף את המילים  .5
"ובלבד שלא יפחתו  

וכמפורט   –מהביטוחים" למילים 
 . 4שורה  30.1בביטוחים. סעיף 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים  .6
"מזכה את העירייה בתרופות 

 –בגין הפרת הסכם" את המילים 
על אף האמור לעיל אי המצאת 

אישור הביטוח במועד לא תהווה 
הפרה יסודית של ההסכם אלא 

ימים ממועד בקשת   10אם חלפו 
העירייה בכתב לקבלן להמצאת 

 30.2כאמור. סעיף אישור ביטוח 
 . 4שורה 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 
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נבקש להסיר את המילה "מיד".  .7
 . 4שורה   30.2סעיף 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להסיר את המילים ו/או  .8
  1פסקה  30.1העירייה . סעיף 

 . 1שורה 

 : יחול שינוי כדלקמן 
בסיפא "בהתאם   -  30.1לסעיף    יצוין 

 להרחבות השיפוי כדלקמן ובאישור הביטוח"
 

נבקש להוסיף לאחר המילים  .9
"החבויות" את המילים "}לעניין 

למעט בביטוח  –אחריות צולבת 
 30.3אחריות מקצועית{" . סעיף 

 . 2שורה  1פסקה 

 : יחול שינוי כדלקמן 
"החבויות"   המילים  "ולעניין לאחר  ירשם 

ת לא תיכלל אחריות ביטוח אחריות מקצועי
 העירייה כלפי הקבלן" 

 
 -להוסיף את המילים נבקש  .10

בהתאם להרחבי השיפוי  לאחר 
המילים "לעניין הכיסוי  

 .3שורה   30.3הביטוחי:" . סעיף 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להחליף את המילים  .11
 –"מכסה את האחריות" במילים 

  2פסקה  30.3ישפה את. סעיף 
 . 1שורה 

 

 : יחול שינוי כדלקמן 
  כמבוקש.יחול שינוי 

 

 –נבקש להוסיף את המילים  .12
המועסקים על ידו, לאחר  
סעיף  –המילים "לעובדי הקבלן" 

 שורה שנייה.  3פסקה  30.3
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להחליף את המילים  .13
 – "מכסה את אחריות" במילים 

 ישפה את .
 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 יחול שינוי כמבוקש. 

להחליף לאחר המילה נבקש  .14
"ו/או בקשר" במילים ממעשי  

____ מחדלי הקבלן בקשר .  
 . 1שורה   4פסקה  30.3סעיף 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "   .15
  –ומי מטעמו" את המילים 

ולאחר שיצאו מחזקתו של 
הקבלן ו/או מי מטעמו. סעיף  

 . 2סעיף  4פסקה  30.3
 

 יחול שינוי בנוסח. נדחה. לא 

נבקש להחליף את המילים  .16
  –"מכסה את אחריו" במילים 

  6פסקה  30.3ישפה את. סעיף 
 . 1שורה 

 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 יחול שינוי כמבוקש. 

נבקש להסיר את  המילים   .17
"סכום השתתפות עצמית 

בפוליסות, בגין מקרה ביטוח 
אחד או סדרה של מקרי ביטוח  

מסיבה מקורית אחת  הנובעים 
  –₪ "  50,000לא יעלה על סך 

 . 9פסקה  30.3סעיף 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 
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נבקש להוסיף לאחר המילים  .18
 –"תנאיהם לרעה" את המילים 
במהלך תקופת הביטוח. סעיף 

 . 1שורה  12פסקה  30.3
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

" 60נבקש להחליף את הספרה " .19
 12פסקה   30.3. סעיף 30 -בספרה
ולהסיר את המילה  2שורה 

"לפחות" באותה הפסקה שורה 
2 . 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להסיר את המילים " לא  .20
יפחת" ואת המילים "של קבוצת  

פסקה  30.3כלל ביטוח" מסעיף 
14 . 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להחליף את המספר  .21
  400,000 –" במספר 600,000"

 . 5שורה  30.4בסעיף 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להחליף את המילה  .22
אישור על  –"פוליסות" במילים 

שורה  30.6קיום ביטוחים סעיף 
1 . 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים  .23
"שתדרוש העירייה" את המילים 

 להסכם זה.בקשר  –

 יחול שינוי כדלקמן: 
 יצוין בסיפא "בקשר להסכם זה"  308סעיף ב
 

נבקש להחליף את המילים  .24
"והמצאת פוליסות הביטוח  

והמצאת. סעיף  –ו/או" למילה 
 . 1שורה  30.7

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להחליף את המילה  .25
לשנות לרעה.  –"לצמצם" למילה 

ולהוריד את  3שורה   30.7סעיף 
 .4שורה  30.7המילה "כל" סעיף 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים  .26
  -"יהיה אחראי" את המילים 

 . 1שורה   30.9עפ"י דין. סעיף 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 " תימחק המילה "לבדו

 
נבקש להוסיף לאחר המילה  .27

למעט   –"ועובדיהם" את המילים 
אחריותם הישירה. סעיף  בגין 
 . 2שורה  30.9

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "   .28
 –יהיה אחראי" את המילים 

 . 4שורה   30.9עפ"י דין. סעיף 
 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

נבקש להוסיף לאחר המילים "   .29
יהיה הקבלן אחראי" את 

 30.11עפ"י דין. סעיף  –המילים 
 . 1שורה 

 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 
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נבקש להסיר את המילה  .30
 . 2שורה  30.11"ובלעדי" בסעיף 

 : יחול שינוי כדלקמן 
 ובלעדי"  מלא באופן"ימחקו המילים 

 
 ביטוח 38

 

–לחוזה  5שאלות הנוגעות לנספח  
אישור קיום ביטוחים בהסכם  

 ההתקשרות 

נבקש להסיר בפסקת אחריות כלפי   .1
"מבקש  –צד שלישי את המילים 
 . 318סעיף   –האישור מבוטח נוסף" 

 

 
 
 

קוד   נוסף  כמבוטח  ההכלה  כי   318יובהר 
להרחב  בהתאם  הינה  חיתומית  מבחינה 

קוד   באישור    304השיפוי  הביטוח הכלול 
  ובחוזה ההתקשרות

 
נבקש להוסיף באחריות כלפי צד  .2

לאחר המילים  329שלישי סעיף 
}למעט  –"כצד ג'" את המילים 

 רכוש עליו עובדים במישרין{ 

בדבר   האמור  חיתומית  מבחינה  כי  יובהר 
עבדו   329סעיף   עליו  הפריט  למעט  הינו 

 במישרין 
 

נבקש להסיר בפסקת אחריות   .3
מעבידים את המילים "אחריות 

 . 302סעיף  –צולבת" 

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

להחליף בפסקת  נבקש. 4
ביטול/שינוי הפוליסה את המספר 

 30" במספר 60"

 נדחה. לא יחול שינוי בנוסח. 

ט"מס,  – 2שאלות הנוגעות לפרק  2פרק  טמ"ס 39
 -   חומרה, אנליטיקה וציוד נלווה

  – 16סעיף   69בנוגע לעמוד  .1
בכתב הכמויות   – PTZמצלמות 

 MP2נדרשת מצלמה מדגם 
PTZ   בתצורת יחצ"ג ובמפרט

הטכני נדרשת מצלמה מדגם 
MP3PTZ    בתצורת יחצ"ג–  

 לאיזה דגם נדרש להתייחס? 
 

 
 
 
 
 
MP3 
 

מערכות  6סעיף  71בנוגע לעמוד .2   
NVR –  כניסות   32נדרשת מערכת
POE –  לא נמצא אצל הספקים

 השונים מוצר כזה. 

 הפריט יוסר

מסמך   40
 א' 

האם יש אחוז מינימאלי להנחה  ג' 4
 המוצעת? 

 

 .נקבע אחוז הנחה מינימאלי לא

מסמך   41
 א' 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   ד'7
המילים: "המציע לא יידרש לתחילת 

מתן השירותים, אלא אם חתם על  
 חוזה כאמור".

 

יחול   כי לא  מובהר  הסעיף.  בנוסח  שינוי 
חתימה על ההסכם היא תנאי לתחילת ביצוע 

 העבודות. 

מסמך   42
 א' 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   ג' 9
המילים: "תשובות המנהל כאמור  

ימים לכל המאוחר  14יינתנו תוך 
ובטרם המועד להגשת ההצעות 

 כהגדרתו להלן". 

 בנוסח הסעיף.  לא יחול שינוי
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מסמך   43

 א' 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   10.3

המילים: "ויחייבו הן את המציע והן 
 את העירייה". 

 

 10.3אין סעיף השאלה לא ברורה. 

מסמך   44
 א' 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   11
המילים: " באופן שלא יהיה בו כדי  

לפגוע בזכויות המציע ובתנאי 
 הצעתו, ככל שיזכה במכרז". 

 

 בנוסח הסעיף. לא יחול שינוי 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   .ב1 מסמך ג'  45
המילים: "בכפוף לפירוט מנומק של 

 ההחלטה". 
 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   ( 1ב)3 מסמך ג'  46
המילים: "בכפוף להסכמה מראש 

ימים טרם  60ובכתב של הקבלן תוך 
 סיום תקופת ההסכם".

 

 שינוי בנוסח הסעיף. לא יחול 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   ג 6 מסמך ג'  47
המילים: "ולאחר החתימה על 

 ד' לעיל".7החוזה כאמור בסעיף 
 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
 . 41ר' תשובה לשאלה 

נבקש למחוק את סיפת הסעיף   8 מסמך ג'  48
מהמילים: "הקבלן יישא בכל 

האחריות... ועד המילים "תשלום 
 נוסף או נפרד כלשהו".  

במקום יבוא: " העירייה מודעת לכך  
כי קיימת אפשרות טכנית להוציא 
מכלל פעולה, לנטרל או לשתק את  

המערכת והקשר שלה למוקד וכן את  
מרכז הבקרה שבמוקד וכן קיימת  

אפשרות שהמערכת ו/או המוקד ו/ 
או הקשר שבין המערכת לבין המוקד  
ו/או ציוד החיבור למוקד ישובשו או 

יפגעו במזיד או שלא במזיד, או 
כתוצאה מפגעי מזג האוויר וכל 

תופעת טבע אחרת או מכל סיבה 
שלקבלן או לעירייה אין שליטה 

עליה: העירייה פוטרת את הקבלן 
מן   מכל אחריות למקרה אירוע

האירועים המפורטים לעיל ובנוסף  
הקבלן לא יישא באחריות לכל נזק 

עקב קלקול או תקלה כלשהי בפעולת  
המערכת ו/או בקשר לכל תקלה או  

קלקול במוקד עצמו ואחריותו תוגבל 
לתיקון אותן תקלות ו/או כל תקלה 

 במוקד עצמו ובכל הקשור אליו. "

 יחול שינוי כדלקמן: 
 יירשם:  8סעיף לחוברת, בסוף  44בדף 

"למעט במקרים של נזק שנגרם עקב ונדליזם, 
 שריפה או פגעי מזג אוויר". 

בשורה ראשונה, לאחר המילים  10 מסמך ג'  49
"הזמנת העבודה", להוסיף: "ובכפוף 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
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לך שהאתר נמצא מתאים לתחילת 
 ביצוע העבודות על ידי הקבלן". 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   ה 11 מסמך ג'  50
המילים: "אלא אם כן המדובר  

בעיכוב שנגרם מסיבות שאינן תלויות 
 בקבלן". 

 יחול שינוי בנוסח הסעיף. לא 

לאחר המילים "עודפי החומרים  א 19 מסמך ג'  51
והפסולת", להוסיף "שנגרמו תוך 

 ביצוע עבודות הקבלן". 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

על תתי  29נבקש למחוק את סעיף  29 מסמך ג'  52
 סעיפיו. ובמקומו יבוא: 

אם ימצא כי על הקבלן לפצות    29.1
את העירייה ו/או מי מטעמה ו/או צד 

 -למעט נזקי גוף  -שלישי  בגין נזק 
שנגרם למי מהלן )להלן: "האירוע"(,  

תהיה אחריותו של הקבלן והסכום 
 - שיהיה עליו לשלם 

שולמו על מוגבל לסכום דמי המנוי ש 
ידי העירייה לקבלן בגין שירותי 

. סכום זה יהיה צמוד 60המוקד כפול 
למדד המחירים לצרכן, המדד 

הבסיסי הוא זה הידוע ליום האירוע 
והמדד הקובע הוא זה הידוע ליום 

עריכת החשבון  וקביעת תקרת  
 הפיצוי. 

אם ימצא כי הקבלן אחראי   29.2
לפצות את העירייה ו/או מי  

לישי בגין נזק  מטעמה ו/או צד ש
כתוצאה מהמערכת ו/או  

 התקנתה )להבדיל משירותי
המוקד( שנגרם למי מהם תהיה  

  -אחריותו המרבית של הקבלן 
מוגבלת לתשלום סכום השווה 

בכפולת סכום התמורה ששילמה 
 העירייה בגין המערכת. 

מובהר בזאת כי הקבלן אינו    29.3
אחראי כלפי צדדים שלישיים  

  בשום מקרה שהוא, לרבות
במקרה של גניבת ציוד של צד 
 שלישי מהאתרים, היה ותוגש  

כנגד הקבלן ו/או כנגד נושאי  
המשרה שלו )להלן:  

 "המשופים"( תביעה או 
דרישה מכל גורם שהוא,  

שעילתה במעשה או מחדל של  
הקבלן ו/או של נושאי המשרה  

שלו שאירעו עקב מתן 
השירותים לעירייה במסגרת 

יה מכרז זה, מתחייבת העירי
לשפות ולפצות את המשופים 

 בכל נזק שייגרם להם וזאת
ימים מדרישתו הראשונה  7תוך  

 של הקבלן לעשות כן.
העירייה מודעת לכך כי התקנת  29.4

המערכת ו/או שירותי הקבלן 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 
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אינם באים להעניק לעירייה 
חיובי ביטוח או חיובי שמירה 

אלא בגבולות ובדרגה כפי  
 שהוסכם עליהם בהסכם זה. 

עם הקבלן שתישלח ניידת מט 29.5
ע"י המוקד תבצע בדיקה 

ויזואלית חיצונית בעין בלתי  
מזוינת רק במקומות שבהם  

 ישנה גישה סבירה ובטיחותית. 
מוצהר ומוסכם בין העירייה  29.6

לבין הקבלן כי הקבלן לא ייחשב 
ולא יראה כמבטח של העירייה 

לכל דבר ועניין לרבות בגין  
תכולה ו/או מבנה הנכס ו/או 

דיירי הנכס ו/או  הנכס ו/או
הנכס אשר בו או בסביבתו  
הותקנה המערכת. כמו כן  

מוסכם כי הקבלן אינו שומר  
בשכר או שומר חינם וכי חוק  

אינו   1967 -השומרים תשכ"ז 
חל ולא יחול על מערכת היחסים 

בין הקבלן לעירייה כלל ועיקר.  
הקבלן  ו/או עובדיו ולא יחשבו  

)לרבות במקרה בו מופקד מפתח 
נכס( כשומרים )בין חינם  על ה

ובין בשכר( של הנכס ו/או 
תכולתו ו/או השוהים בו. אין כל 
קשר בין גובה  תשלום דמי מנוי 

על פי הסכם זה לבין שווי  
המטלטלין ו/או המקרקעין 
שבנכס ו/או הסיכון הקיים 

לפגיעה או נזק רכוש או גוף. אין 
לראות בכל מצג של הקבלן, 

בכתב ו/או בע"פ כאישור 
תקנת ו/או חיבור המערכת  שה

עומדים בדרישות חברת  
הביטוח. על העירייה לפנות אל 

המבטח בלבד לצורך אישור 
כאמור. לפיכך מוסכם ומותנה  

כי הקבלן לא יישא בכל אחריות  
בגין כל פגיעה או נזק רכוש או  

גוף שיארע לעירייה ו/או לכל מי 
מטעמה ו/או לנכס ו/או  לכל מי 

 תו.ששהה בנכס ו/או בסביב
העירייה יודעת כי ניתן לחדור   29.7

לאתרים ו/או למקום אותו  
מבקשת העירייה לחבר למוקד 
מבלי שמערכת האזעקה תופעל 

וכי הדבר תלוי בין השאר ברמת  
המיגון ובמספר הגלאים בהם  

בוחרת העירייה. העירייה יודעת  
כי זיהוי נציג הקבלן פריצה אינו 

וודאי וכי במקרים מסוימים  
בלן המתחייבת בדיקת נציג הק

על פי הסכם זה לא תגלה פריצה 
למשל במקרה של פריצה מגג 
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או \מבנה ו/או פריצה דרך אתר ו
 בית עסק שכן.   

יובהר כי אין הקבלן מקבל על  29.8
עצמו אחריות כלשהי בקשר 

להיקף המערכת ולאופייה ובכלל 
זה אינו אחראי למיקום  

הגלאים, הוספת או הימנעות 
ו מהוספת תוספות כלשהן ו/א
רכיבים ו/או גלאים למערכת  

המיגון וכל האמור הנו בחירת 
העירייה ובאחריותה. העירייה  
מצהירה בזאת כי היא שקבעה  

לפי שיקול דעתה )לרבות 
בהמלצת חברת   -בהתאם לעניין 

הביטוח( את סוג המערכת, רמת  
המיגון, סוג המיגון, תצורת 

התקשורת למוקד, מספר רכיבי 
או /המערכת ולרבות רכיבים ו

תוספות שהוזמנו מהקבלן ככל 
 והוזמנו. 

 
 ג 33 מסמך ג'  53

 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את  
המילים: "ובתנאי שניתנה התראה 

  14לקבלן וההפרה לא תוקנה תוך  
 ימים". 

 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   36 מסמך ג'  54
המילים: "תוך מתן נימוק מפורט  

 בכתב".
 

 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. 

  אופן הגשת המכרז  2עמוד  55

נדרש להגיש את   9שורה  2עמוד 
המכרז בשתי חוברות של מסמכי 

חוברות  3בפועל קיבלנו  –המכרז. 
היא   1האם חוברת מכרז  –מכרז 

 טיוטה?
 

המכרזים   לתיבת  להגיש  יש  חוברות  שתי 
במעטפה סגורה, והחוברת השלישית נשארת  

 בידי המציע. 

אופן הגשת המכרז הינה במעטפה   2עמוד  56
סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  

האם ניתן להשתמש  – 14/2021
במעטפה חומה ללא לוגו? או שאתם  

 מספקים מעטפה מטעמכם?
 

 העירייה לא מספקת מעטפות.
 לוגו. ניתן להשתמש במעטפה חומה ללא 

57 

  כללי  

בשל מורכבות המכרז, נבקש לדחות 
את המועד האחרון להגשת שאלות 

הבהרה ואת המועד האחרון להגשת 
 המכרז 

 

במועד הגשת שאלות ההבהרה   לא יחול שינוי
 ובמועד להגשת הצעות למכרז.

58 
63 

"מצב 
 נדרש"

מדובר במכרז למותג אחד בלבד. 
אשר על כן האמור בפועל בהפליה לא 

ראויה כנגד מי שאינו המפיץ 

 . 4ר' תשובה לשאלה 
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, אשר HIKVISIONהמורשה של 
ייאלץ לרכוש את הציוד במחירים על  

 פי שיקול דעתו של המפיץ. 

היה והעירייה מעוניינת במכרז מספק  
 יחיד עליה לפעול בהתאם לחוק. 

ל אם אין בכוונת העירייה לפעו 
במסגרת ספק יחיד עליה לפתוח את  
המכרז בצורה הוגנת ובהתאם לחוק 

 המכרזים. 

נבקש להדגיש כי ציוד קצה הינו 
OFF THE SHELF ואין משמעות ,

 אמיתית למיהות היצרן.

מעבר לכל האמור לעיל, חב' 
HIKVISION  ,היא חברה סינית

ויצירת עדיפות לטובת חברה סינית 
על פני חברה אמריקאית או  

ירופאית הינה לא רק הפלייה  א
אסורה, אלא אף עלולה לפגוע  
ביכולת העירייה להגנה מפני 

 התקפות סייבר.  

לאור כל האמור לעיל, מתבקשת  
העירייה למחוק את הדרישה לציוד 

בלבד,   HIKVISIONמתוצרת 
ולאפשר הגשת מצלמות מיצרנים 

 אחרים. 
 

 

 ה'3 5

ביצע בשנתיים : "הדרישה בתנאי סף
  15שקדמו לפרסום המכרז לפחות 

פרויקטים בארץ, בתחום מערכות 
אבטחה מתח נמוך, בקרות כניסה, 

כריזה, אנליטיקה וטמ"ס, הכוללים  
  15 -מצלמות ו  15פריסה של לפחות 

בקרות כניסה לכל פרויקט, כולל 
 . "חיבור למוקד שליטה ובקרה

 
  15בקרים לכל פרויקט עם  15

שה לא ריאלית, לא  מצלמות זאת דרי
בכל פרויקט עם מצלמות יש גם 

 כמות זהה של בקרי כניסה. 
 

  15מבקשים לקבל ולאשר במקום  
בקרות כניסה,  15פרויקטים עם 

 225 -כמות מצטברת של מעל ל
דלתות מבוקרות בפרויקטים  
המוצעים, ללא קשר למספר 

 הפרויקטים. 
 

 
 : יחול שינוי כדלקמן 

 
הקבוע   הסף  בדף  3בסעיף  בתנאי   5)ה( 

"ו  המילים  יימחקו  בקרות    15–לחוברת 
 כניסה". 
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  בטחון חרום בטיחות תקשוב ומוקד עירוני אגף    עיריית רחובות
 

16 

  08-9392575, פקס': 08-9392730רחובות טלפון:   2ביל"ו רח' 
 roygml@rehovot.muni.il 

 

 
 
 
 

 ההבהרות שלעיל מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע במכרז להביאן בחשבון בהגשת הצעתו. 
 

 על המציע במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, בשני עותקים להצעתו במכרז.
 
 
 

 
 
 

 : ______________________________________________  המציעחתימת  
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