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 4/201900מכרז פומבי מכרז מס'  הנדון:

 טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב מי רעננה בע"מ להקמה ואחזקה של מערכת

 מסמך הבהרות

 

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו במועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.

 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

1.  

חוברת 

עמ'  – 1

34 

כתב 

 הכמויות

הכמויות מחירי היחידה המופיעים בכתב 

אינם משקפים כהלכה את הנדרש בתיאור 

הפתרון ובאפיון הטכני. המחירים 

המוגדרים כמחירי מקסימום שמהם נדרש 

לתת הנחה נמוכים משמעותית בהתייחס 

לנדרש והגדרות המפרט הטכני. נבקש 

בדיקתכם החוזרת למחירי המקסימום 

 .המוגדרים

 #83 -ו 82ר' מענה לשאלות #

באשר לשינוי המחירים עבור 

. 01.150 -ו 01.140מק"טים 

המחירים שנקבעו בכתב  שאר

 הכמויות נותרים בעינם.

2.  

חוברת 

עמ'  – 1

5 

הערה  - 5

בסיפא של 

 הסעיף

הערה בסיפא של הסעיף בנוגע לשיתוף של 

 המציע עם גופים אחרים.

נא לפרט בפירוש באילו סעיפים ניתן להציג 

מענה בהסתמך על ניסיון של גוף אחר ובאילו 

 סעיפים לא

המציע רשאי להסתמך על ניסיון 

של גוף אחר בסעיפים בהם 

תנאי סף  –מטעמו" מצויין "מי 

 .5.10ותנאי סף  5.5

כמו כן, תשומת לב המציע כי 

 5.4ובתנאי סף  5.3 בתנאי סף

ניתן להציג העסקה של פרי 

 .ע"י המציעלנסרים 

3.  

חוברת 

עמ'  – 1

11 

8.2.4 

 בתתי הסעיפים מוגדר:

1. X ,מחיר ההגשה=Q,מרכיב איכות=P 

=מרכיב ההצעה הכספית,  ציון 

 Sמשוקלל=

להלן דרך  ר בטעות סופר.ובמד

 חישוב הציון המשוקלל:

 X סך הניקוד עבור =

ההצעה הכספית, הניקוד 



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

2. P=0.5*X   

3. S=Q+P  

נובע שככל שהצעת המחיר יותר גבוהה, כך 

הציון המשוקלל יותר גבוה. ההצעה היקרה 

 תזכה.

 האם כך?

, אותו יקבל 100המירבי הנו 

המציע אשר הציע את סך 

( 1,2,3ההצעה )סך פרקים 

כה ביותר. שאר הנמו

המציעים יקבלו ניקוד ביחס 

ניקוד ההצעה  – אליו

הנבחנת יחושב בהתאם 

  לנוסחא הבאה:

סך ההצעה הנמוכה ∗ 100

סך ההצעה הנבחנת
 

 P=0.5X  ציון הרכיב(

 הכספי(

 Y סך הניקוד המצטבר =

 ברכיב האיכות

 Q=0.5Y  ציון רכיב(

 האיכות(

 S=Q+P  הציון המשוקלל(

 של המציע(

4.  

חוברת 

עמ'  – 1

13 

9.2 

 מסמכי גבי על ורק אך תוגש ההצעה"

 –החברה"  י"ע ומוספרו שנמסרו המכרז

לא נמסרו על ידי חברת מי רעננה/החברה 

 ממוספרים. מסמכי מכרז

נא לאשר הגשה של מסמכי המכרז באמצעות 

 .הדפסתם על ידי המציע

ההגשה תהא על גבי מסמכי 

המכרז אשר יודפסו מאתר 

לא מסמכי מכרז התאגיד. 

 .ימסרו על ידי התאגיד

 110כמו כן, ר' מענה לשאלה #

 להלן.

5.  

חוברת 

עמ'  – 1

14 

 כנ"ל 12

 לעיל. 4ר' מענה לשאלה #

6.  
חוברת 

1 

כתב 

 הכמויות

איפה בכתב הכמויות ההתייחסות לנושא 

 הכבילה 

ס"ק ד' וס"ק  – 01.200ר' מק"ט 

 .ז'

ככל שנדרשת כבילה כמו כן, 

במק"טים נוספים ואין לכך 

, התשלום באותו מק"ט אזכור

לפי מחירון  בעבור הכבילה יהא

מהמחיר  20%דקל, בהנחה של 

המופיע במחירון דקל העדכני 

 ליום הגשת החשבון. 



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

כמויות הכבילה יחושבו לפי 

מטר אורך שהותקן בפועל 

 באתרים השונים.

7.  40 

, 1חוברת 

 כתב כמויות

01.120 

קיימת חוסר התאמה בין הדרישה לאספקה 

והתקנה של מערכת כריזה בין סעיפי המפרט 

המפרטים את הדרישה למערכת זו לבין הטכני 

בו לא קיים איזכור  1כתב הכמויות בחוברת 

 למערכת המתוארת אלא רק לרמקול מוגבר.

ככל שישנה סתירה, הנדרש 

 בכתב הכמויות הנו הקובע.

8.  41 

, 1חוברת 

כתב 

 ,הכמויות

-01.140

01.150 

-האם הכוונה ל -" 1בעמודת כמות נקוב ערך "

 מטר אורך? 1

 #83 -ו 82לשאלות #ר' מענה 

 להלן.

9.  29-01 

, 2חוברת 

סעיפים: 

4.1.8, 

4.7, 

5.1.7 

5.9.1 

3.7.1.1 

3.1.3 

קיימת חוסר התאמה בין הדרישה לאספקה 

והתקנה של מערכת שו"ב בין סעיפי המפרט 

הטכני המפרטים את הדרישה למערכת זו לבין 

בו לא קיים איזכור  1כתב הכמויות בחוברת 

 לשו"ב.

 01.210 -ו 01.200ר' מק"טים 

 המתייחסים לכך.

ויש סתירה בין ככל כמו כן, 

דרישות המפרט הטכני בקשר 

עם מערכת שו"ב לבין כתב 

הדרישות המפורטות  –הכמויות 

 שבכתב הכמויות הן הקובעות.

10.  25 
, 2חוברת 

 5.3.3סעיף 

קיימת חוסר התאמה בין הדרישה לאספקה 

והתקנה של מערכת הקלטה מקומית בין סעיפי 

המפרט הטכני המפרטים את הדרישה למערכת 

בו לא קיים  1לבין כתב הכמויות בחוברת זו 

 איזכור למערכות הקלטה מקומיות.

המתייחס  01.020ר' מק"ט 

 לעניין.

כמו כן, ככל וישנה סתירה בין 

דרישות המפרט הטכני בקשר 

עם מערכת ההקלטה לבין כתב 

דרישות כתב  –הכמויות 

 הכמויות הן הקובעות.

11.  28 
, 2חוברת 

 5.6סעיף 

להגדיר את מפתח העדשה המזמין מתבקש 

 הרצוי / מספר חלופות

 עלות העדשותיובהר כי 

 יבמחיר הכלול הנדרשות

המופיעים בכתב  המצלמות

הכמויות. מפתח העדשות 

 01.050הנדרשות מפורט במק"ט 

רלוונטי והנו בכתב הכמויות 

, כל עוד הנדרשות ל העדשותללכ



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

לגביהן במקום  לא צויין אחרת

 .אחר

12.  32 
, 2חוברת 

 6.9סעיף 

קיימת חוסר התאמה בין הדרישה לאספקה 

בין סעיפי האפיון  LPRוהתקנה של מערכת 

בו  1במפרט הטכני לבין כתב הכמויות בחוברת 

נדרש פתרון מבוסס מצלמה )ללא בקר, מעבד 

 וכו'(.

ככל שישנה סתירה, הנדרש 

 בכתב הכמויות הנו הקובע.

13.  6 

, 1חוברת 

 -תנאי סף 

 5.10סעיף 

ייחוס ניסיון המציע לרבות הדרישות לטובת 

האחרות, נבקשכם לקבוע כי ניתן יהיה לייחס 

ניסיון גם לחברות קשורות ובלבד שמדובר 

באותה קבוצה הפועלת תפעולית ועסקית 

כיחידה אחת. הדבר אף תואם את הנחיית 

בדבר קביעת תנאים  7.4.1.2החשב הכללי 

 2.11סעיף  –להשתתפות במכרז 

מופנית למילים תשומת הלב 

המופיעות ו מי מטעמו" "א

המציע רשאי  –בתנאי הסף, קרי 

להסתמך על ניסיון קבלן משנה 

 לצורך הוכחת תנאי סף זה.

14.  76 

, 1חוברת 

עיכוב 

עבודות על 

פי דרישת 

הממונה על 

 –הפרויקט 

 33.3סעיף 

נבקש כי במקרה עיכוב כאמור יוכל הקבלן, 

לכל הפחות, להפיק חשבונית ולקבל 

תשלום יחסי על העבודות שכבר בוצעו עד 

 מועד זה

 מקובל

15.  98 

, 1חוברת 

 –נספח ב' 

אישור קיום 

 ביטוחים

ביטוח חבות  -אישור על קיום ביטוחים 

המוצר: סעיף זה אינו רלוונטי למכרז ולשירות 

הנדרש שכן המציעים אינם יצרנים של 

המערכות אלא רק מתקינים. ביטוח חבות 

ניתן על ידי יצרן המערכות. המוצר ניתן ממילא 

 נבקשכם לבטל דרישה זו.

 הבקשה אינה מקובלת.

16.  82 
, 1חוברת 

 40סעיף 

(: נבקש להחליף את 82להסכם )עמוד  40סעיף 

 המילה: "בלעדית" במילים: "על פי דין".

 לא מקובל

17.  82 
, 1חוברת 

 41סעיף 

(: נבקש לאחר 82להסכם )עמוד  41סעיף 

 להוסיף: "על פי דין".המילים "יהיה אחראי" 

 לא מקובל

18.  82 
, 1חוברת 

 43סעיף 

(: נבקש להוסיף 82להסכם )עמוד  43סעיף 

לאחר המילים: "כל הפועל מטעמו" את 

המילים: "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו 

בדבר אחריותו של הקבלן". כמו כן נבקש 

 ובללא מק



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

להוסיף לאחר המילים: "ושכ"ט עו"ד" את 

 המילה: "סבירים".

19.  82 

, 1חוברת 

הוספת 

 סעיף

כדלהלן:  45כמו כן נבקש להוסיף להסכם סעיף 

"במקרה שתקום חבות כספית מצד הקבלן, לא 

יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הקבלן על 

סך התמורה המשולמת לקבלן במסגרת הסכם 

)מכרז( זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור 

ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה 

 וטית לאחריות הקבלן לנזק."שיפ

 

 לא מקובל

20.  61 
, 1חוברת 

 10.1סעיף 

נבקש להוסיף לאחר - המחאת זכויות וחיובים

המילים: "או חובה על פיו" את המילים: 

 ".G1"למעט לחברות בקבוצת 

 

 לא מקובל

21.  61 
, 1חוברת 

 11.1סעיף 

להסכם: נבקש למחוק את  11.1סעיף  –קיזוז 

הוראות הסכם זה". המילים "ובין שלא על פי 

כמו כן נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את 

המילים "ובלבד שהקבלן לא תיקן את ההפרה 

)שבעה( ימים מיום שניתנה לו דרישה על  7תוך 

 כך בכתב מאתר המזמין.

 

 לא מקובל

22.  91 
, 1חוברת 

 49סעיף 

(: נבקש 91להסכם )עמוד  49סעיף  –תמורה 

"במידה  כדלהלן: 49.10להוסיף להסכם סעיף 

שהשירותים יופסקו או הסכם זה יסתיים מכל 

סיבה שהיא, ישלם המזמין לקבלן את התמורה 

עבור השירותים שסיפק הקבלן עד סיום 

 ההסכם בפועל."

 לא מקובל

23.  32 
, 1חוברת 

 מסמך ה'

  –.ערבות 1

ניתן להוסיף פסקה זו לאחר השורה של תוקף 

 הערבות ? : 

בכתב למשרדי "כל דרישה על פיה צריכה להגיע 

הסניף החתום מטה שמענו הוא : _____ לא 

יאוחר מאשר התאריך  הנ"ל, בשעות שבהן 

הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע 

 אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 מקובל



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

מודגש בזה, כי  "דרישה בכתב" כאמור לעיל, 

אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות 

אמצעי אלקטרוני פקסימיליה, מיברק או כל 

אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב 

 ערבות זה.

24.  18 
, 1חוברת 

 17.5סעיף 

 הבקשה אינה מקובלת. .17.5נבקש למחוק את סעיף 

25.  87-82 
, 1חוברת 

 45.6סעיף 

: נבקש להחליף את המילים "כל עוד 45.6סעיף 

קיימת לקבלן אחריות על פי הדין הישראלי" 

למשך שלוש שנים נוספות מתום במילים "גם 

 תקופת ההתקשרות".

 הבקשה אינה מקובלת.

26.  87-82 
, 1חוברת 

 45.11סעיף 

: נבקש להוסיף את המילה "בגין" 45.11סעיף 

לאחר המילים "שבגינו אחראי הקבלן ו/או" 

 בשורה הרביעית.

 הבקשה מקובלת

27.  87-82 
, 1חוברת 

 45.11סעיף 

המילים : נבקש להוסיף את 45.11סעיף 

"שבגינו אחראי הקבלן" לאחר המילים "עקב 

 המוצר" בשורה השישית.

 הבקשה מקובלת

28.  87-82 
, 1חוברת 

 45.21סעיף 

: נבקש להחליף את המילים "כל 45.21סעיף 

עוד מתקיימת אחריותו על פי דין " במילים 

"גם למשך שלוש שנים נוספות מתום תקופת 

 ההתקשרות".

 הבקשה אינה מקובלת.

29.  97 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

 -כותרת האישור

נבקש להחליף את המילה "הקמה" במילה 

 "התקנה".

 הבקשה מקובלת.

30.  97 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 1סעיף 

 -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את  .1

המילים המילים "מדיני מדינת ישראל" לאחר 

 "על פי דין" בשורה הראשונה.

גבול האחריות: נבקש להחליף את  .2

 המילים "ביטוח שנתית" במילה "הביטוח".

ביטול הגבלות: נבקש למחוק את  .3

 המילים "רעידות והחלשת משען".

 

מוסכם כי יירשם "על פי הדין  .1

 הישראלי".

 

 הבקשה מקובלת. .2

 

 .הבקשה מקובלת .3

 

31.  97 
, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 1סעיף 

ביטול הגבלות: נבקש להוסיף את המילים . 4

"שהוגשו ככיבוד ע"י הקבלן ו/או מטעמו" 

 לאחר המילים "במאכל או במשקה"

 תנאים מיוחדים:

: נבקש להוסיף את המילים "אולם 1.1סעיף . 5

אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי 

טח יחד לא תעלה על גבולות האחריות המבו

 הנקובים להלן" בסייפא של הסעיף.

: נבקש להוסיף את המילים 1.2סעיף . 6

"ולמעט רכוש בהשגחה ו/או בשליטה" בסייפא 

 של הסעיף.

 .הבקשה מקובלת .4

 

 

 

 .הבקשה מקובלת .5

 

 

 

 .הבקשה אינה מקובלת .6

 

32.  98-97 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 2סעיף 

 -ביטוח חבות מעבידים

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילים  .1

"היה וייחשב כמעבידם" לאחר המילים 

 "העובדים המועסקים על ידו".

גבול האחריות: נבקש להחליף את המילים  .2

 "ביטוח שנתית" במילה "הביטוח".

ביטול הגבלות: נבקש למחוק את המילה  .3

 ."ומנוחה"

 

 הבקשה אינה מקובלת. .1

 

 

 .הבקשה מקובלת .2

 

 הבקשה אינה מקובלת. .3

 

33.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 3סעיף 

 -ביטוח אחריות מקצועית

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילה  .1

 "כל" לאחר המילים "על פי".

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילים  .2

 ישראל" לאחר המילה "דין"."מדיני מדינת 

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילים  .3

"שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח" 

 לאחר המילים "ו/או דרישה".

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילים  .4

 "בתום לב" לאחר המילים "חובה מקצועית".

גבול האחריות: נבקש להחליף את המילים  .5

 " במילה "הביטוח"."ביטוח שנתית

ביטוח הגבלות: נבקש להוסיף את המילים  .6

"בלבד שנבע מרשלנות או השמטה של הקבלן" 

לאחר המילים "בעקבות מקרה ביטוח 

 מכוסה".

 

 

הבקשה אינה מקובלת, ראה  .1

 .2לשאלה  מענה

מוסכם כי יירשם "על פי הדין  .2

 הישראלי".

מוסכם כי יירשם "שהוגשה  .3

לראשונה במשך תקופת 

 הביטוח".

 הבקשה אינה מקובלת. .4

 

 .הבקשה מקובלת .5

 

 הבקשה אינה מקובלת. .6



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

34.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 3סעיף 

 -ביטוח אחריות מקצועית

: נבקש להוסיף 3.1תנאים מיוחדים: סעיף  .7

את המילים "וכן הפוליסה לא תכסה את 

אחריותה המקצועית של החברה/ העירייה 

 הקבלן" בסייפא של הסעיף.כלפי 

: תאריך 3.2תנאים מיוחדים: סעיף  .8

 ".1/7/88רטרואקטיבי: "

 

 .ה אינה מקובלתהבקש .7

 

 

 

הבקשה אינה מקובלת,  .8

תאריך רטרואקטיבי יצוין 

ע"י המבטח בעת חתימתו על 

 .הנספח

35.  99-98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

הקבלן, 

 4סעיף 

 -ביטוח חבות מוצר

הכיסוי הביטוחי: נבקש להוסיף את המילה  .1

אחראי הקבלן  בדינו"בגין" לאחר המילים "

 ו/או".

גבול האחריות: נבקש להחליף את המילים  .2

 "ביטוח שנתית" במילה "הביטוח".

: נבקש להוסיף 4.1תנאים מיוחדים: סעיף  .3

את המילים "שבגינו אחראי הקבלן" לאחר 

 המילים "עקב המוצר".

: תאריך 4.2מיוחדים: סעיף תנאים  .4

 ".31/12/88רטרואקטיבי: "

 

 .הבקשה מקובלת .1

 

 

 .הבקשה מקובלת .2

 

 הבקשה אינה מקובלת. .3

 

 

הבקשה אינה מקובלת,  .4

תאריך רטרואקטיבי יצוין 

ע"י המבטח בעת חתימתו על 

 הנספח.

36.   

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

 נבקש להוסיף את החותמות הבאות:

 

 .מקובלתהבקשה 

37.  97 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

בכותרת הסעיף אחרי המילים "צד שלישי" 

נבקש להוסיף את הסוגריים ")גבול אחריות 

 משולב עם ביטוח חבות המוצר("

 הבקשה אינה מקובלת.

יה במידה והפוליסה תה

משולבת ניתן לאשר בגבול 

מגבול  הכפולאחריות משולב 

 האחריות המצוין לכל פוליסה.

38.  97 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק את 

 המילה "שנתית"

ויירשם הבקשה מקובלת 

 "תקופת הביטוח".



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

ביטוחי 

 הקבלן

39.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

בשורה החמישית אחרי המילה "כדי" נבקש 

"ו/או עקב" ולהחליפן  למחוק את המילים

 במילה "ועקב"

 .הבקשה מקובלת

40.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

בשורה השנייה אחרי המילה "ביטוח" נבקש 

 למחוק את המילה "שנתית"

ויירשם הבקשה מקובלת 

 "תקופת הביטוח".

41.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

למחוק את אחרי המילה "ביטוח" נבקש 

 המילה "שנתית"

ויירשם הבקשה מקובלת 

 "תקופת הביטוח".

42.  98 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

בכותרת הסעיף אחרי המילה "חבות  .1

המוצר" נבקש להוסיף את המילים "בגבול 

 אחריות משולב עם חבות כלפי צד ג'"

בשורה השלישית אחרי המילה "נזק"  .2

 "לרכוש"נבקש להוסיף את המילה 

 בקשה אינה מקובלת.ה .1

במידה והפוליסה תהייה 

משולבת ניתן לאשר בגבול 

מגבול  הכפולאחריות משולב 

האחריות המצוין לכל 

 פוליסה.

 הבקשה אינה מקובלת. .2

43.  99 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק את 

 המילה "שנתית"

ויירשם הבקשה מקובלת 

 "תקופת הביטוח".

44.  99 

, 1חוברת 

-(1)נספח ב'

אישור 

ביטוחי 

 הקבלן

נבקש להוסיף את הכותרת "למען הסר 

ספק,גבולות האחריות המפורטים באישור 

ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים 

של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו 

 ולא בנוסף עליהם"

 הבקשה מקובלת



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

45.  18 
, 1חוברת 

 17.5סעיף 

מבוקש להוסיף ולציין כי אפשר יהיה להמציא 

אישור קיום ביטוח חתום כחלופה להמצאת 

 הפוליסות עצמן. 

 הבקשה אינה מקובלת.

46.  18 
, 1חוברת 

 17.6סעיף 

בשורה שנייה, אחרי המילה "הסתייגויות" 

 מבוקש להוסיף המילה "מהותיות".

 הבקשה אינה מקובלת.

47.  83 
, 1חוברת 

 45.6סעיף 

במקום המילים "כל עוד קיימת לקבלן אחריות 

על פי הדין הישראלי". מבוקש לכתוב "לתקופה 

של שנה אחת בלבד לאחר תום תקופת 

 ההסכם". 

 הבקשה אינה מקובלת.

48.  83 
, 1חוברת 

 45.7סעיף 

בשורה הראשונה אחרי המילה "לבטח" 

מבוקש להוסיף "בעצמו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".

 הבקשה מקובלת

49.  84 
, 1חוברת 

 45.12סעיף 
המציע עורך פוליסה משולבת בגבולות אחריות 

משולבים של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 מבוקש אישור לכך.  –וביטוח חבות המוצר 

 בפוליסה והביטוח ייערךבמידה 

ובתנאי משולבת ניתן לאשר 

 הכפולגבול אחריות משולב ש

מגבול האחריות המצוין לכל 

 פוליסה

50.  85 
, 1חוברת 

 45.17סעיף 

בשורה חמישית, אחרי המילה "ולאחריותם" 

מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף וטיב 

 השירותים".

 הבקשה אינה מקובלת.

51.  86 
, 1חוברת 

 45.21סעיף 

בשורה שביעית, במקום המילים "כל עוד 

קיימת לקבלן אחריות על פי הדין ". מבוקש 

לכתוב "לתקופה של שנה אחת בלבד לאחר 

 תום תקופת ההסכם".

 הבקשה אינה מקובלת.

52.  87 
, 1חוברת 

 45.29סעיף 

בשורה שנייה, במקום המילים "כל שינוי או 

תיקון שיידרש", מבוקש לכתוב "שינוי או 

 תיקון סבירים בנסיבות העניין שיידרשו".

 הבקשה אינה מקובלת.

53.  3 ,81 

, 1חוברת 

 2.10סעיפים 

3.2 

38.5 

 תקופת ההארכהאנא הבהרתכם את נושא 

 5)אופציית הארכת תקופת האחריות בשנה )עד 

שירותי שנים(, תקופת  7תקופות ( סה"כ 

 שירותי תחזוקהשנים( ו 6)עד  אחזקה

לא ברור ההבדל בין תקופת האופציה 

לבין תקופת  2.10שנים בס'  6לתחזוקה 

האם  שנים. 5 3.2האופציה לאחריות בסעיף 

שירותי האחזקה הינם לאחר תקופת האחריות 

 שנים? 6שנים( לתקופה של עד  7המצטברת )עד 

בסיסית תקופת אחריות 

ותחזוקה עבור 

 המצלמות/מערכות/תשתיות

תחל עם  חודשים 24של  לתקופה

)הרצה ובדיקות  VIסיום שלב 

 .כלולה במחיר קבלה( והנה

לאחר מכן, התאגיד רשאי 

אמורה להאריך את התקופה ה

 12תקופות נוספות בנות  5בעד 



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

, או חלק מהם, חודשים כל אחת

כאשר התשלום עבור כל תקופת 

 38.5ס' ל הארכה יהא בהתאם

תקופת (. כלומר, 81להסכם )עמ' 

 עד של כוללת אחריות ותחזוקה

 שנים. 7

54.  6 6.2 

במקום המילים "שגיאה! מקור  נבקש תיקון סעיף ההפניה

ההפניה לא נמצא" יבואו 

 ".5.1המילים "סעיף 

כלומר, יש להוכיח במסגרת 

 5.1עמידה בתנאי סף  6.2סעיף 

 .5.10וכן בתנאי סף 

55.  15 14.1 
ימי  7נבקש לתקן ולהמציא את המסמכים תוך 

 עבודה.

 לא מקובל

56.  61 10.1 

נבקש להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות 

מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות 

 תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.וכד', לא 

 לאש למעט מיזוג, לא מקובל

 .זה הסכם לעניין הסבה יחשב

57.  61 11.1 

נבקש להוסיף "ובלבד שניתנה התראה מנומקת 

לספק על ידי המזמין לביצוע החובה האמורה 

 ימי עסקים לכל הפחות" 3בת 

 מקובל

58.  62 12.2 

נבקש להבהיר כי אחריותו של הקבלן לעניין 

היא עד מועד מסירת הציוד לידי סעיף זה 

המזמין והעברת הבעלות של הציוד לידי 

 המזמין

 לא מקובל

59.  65 15.3(7) 

נבקש למחוק את המילים "באיכות הטובה 

ביותר" ובמקומם יבוא "באיכות על פי 

 הספציפיקציות שבמפרט"

 לא מקובל

60.  68 19.1 
נבקש להוסיף אחרי המילים "תוך כדי" את 

 המילה "ועקב"

 מקובל

61.  70 21.10 

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה" 

ובמקומם יבוא "עם קבלת פסק דין שלא עוכב 

ביצועו". וכן להוסיף בסוף "ובלבד שהמזמין 

מסר לידי הקבלן את התביעה ו/או הדרישה 

מיד עם קבלתה ולא התפשר ו/או הודה ו/או 

 פגע ביכולת ההתגוננות של הקבלן".

 לא מקובל



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

62.  75 31.3 

נבקש להוסיף אחרי המילים "בביצוע העבודות 

על ידיו" את המילים "אשר נגרמו כתוצאה 

ממעשה או מחדל של הקבלן ושלא נגרמו 

כתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל 

שליטה עליהן, ובלבד שסכום הפיצוי נקבע 

 בפסק דין שלא עוכב ביצועו"

 מקובל

63.  82 41 

נזק" נבקש להוסיף אחרי המילים "לכל  .1

 את המילים "לפי דין".

נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן לאובדן  .2

הינה עד למסירת המערכת בלבד ולא 

 לאחר מכן. 

נבקש להוסיף כי האמור הוא למעט נזקים  .3

אשר נגרמו מחמת מעשה או מחדל רשלני 

או מכוון מצד המזמין ו/או מחמת נזק 

שגרם צד שלישי, אשר אינו בשליטתו של 

 הקבלן.

 ללא מקוב .1

 לא מקובל .2

 לא מקובל .3

64.  82 42 
נבקש להוסיף אחרי המילים "לכל נזק" את 

 .המילים "לפי דין"

 לא מקובל

65.  82 43 

נבקש להוסיף אחרי המילים "כל סכום שיחויב 

לשלם" את המילים "על פי פסק דין שלא עוכב 

ביצועו". וכן, אחרי המילים "על כל תביעה 

כאמור" להוסיף את המילים "מיד עם קבלתה, 

יודה ללא הסכמת הקבלן ולא יתפשר ו/או 

מראש ובכתב ולא יפגע ביכולת ההתגוננות של 

 הקבלן".

 לא מקובל

66.  92 50.3 

נבקש להוסיף אחרי המילים "אשר בוצעו על 

ידו בפועל" את המילים "ועבור הזמנות שיצאו 

 אל הפועל ולא ניתן להחזירם"

 לא מקובל

67.  93 51.1 

נבקש להוסיף אחרי המילים "אשר בוצעו על 

בפועל" את המילים "ועבור הזמנות שיצאו ידו 

 אל הפועל ולא ניתן להחזירם"

 לא מקובל

 ג.52.1 93  .68
נבקש להבהיר שהעיקול הוא על כל הנכסים או 

 על חלק מהותי מהם.

 לא מקובל

69.  93 52.1 

לא רלוונטיות למקרה של  50כל הוראות סעיף 

הפסקת העבודות מחמת כוח עליון נבקש 

במקרה וזה  52.2להחיל את הוראות סעיף 

 לא מקובל



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

ולמחוק את המילים "ועל סעיף זה יחולו 

 לעיל, בשינויים המחויבים". 50הוראות סעיף 

70.  94 52.2 

נבקש להוסיף אחרי המילים "עובר למועד 

את המילים "ועבור הזמנות  הפסקת העבודות"

שיצאו אל הפועל ולא ניתן להחזירם עובד 

 למועד הפסקת העבודות"

 לא מקובל

71.  11 

 – 2חוברת 

, מפרט טכני

 3.4.1.2ס' 

נבקש למחוק סעיף זה. אנא הבהרתכם כי 

החברה לא תהא אחרית לנזקים כתוצאה מכוח 

 עליון

( 11)עמ'  3.4.1.2סעיף מקובל, 

 . ימחק

72.  14 12 

מורכבות המכרז ולוח הזמנים הצפוף  לאור

מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות 

 בחודש ימים

המועד האחרון להגשת הצעות 

למכרז שבנדון נדחה ליום 

ר'  – 10.00בשעה  13.06.2019

 עדכון באתר התאגיד.

73.  13 10.2 
מבוקש לאפשר שאילת שאלות הבהרה נוספות 

 לאחר ובהמשך לתשובות לשאלות ההבהרה

מועד נוסף לשאילת  יקבעלא 

 שאלות.

74.  24 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

 5.2.2סעיף 

האם נדרש כי מערכת ניהול הוידאו והמצלמות 

 יהיו מחברה אחת?

לא מקובל, נדרש כי כל הציוד 

יהא מחברה אחת, כנדרש בסעיף 

 האמור.

75.  24 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

 5.2.2סעיף 

המופיעים ישנו חוסר תאימות לשמות היצרנים 

לצורך זה. אנא  01.020בכתב הכמויות 

 הבהרתכם.

 ניתן להציע גם וגם.

המציע יידרש להציג את הציוד, 

החומרה, הרכיבים והרישוי 

מטעמו )להלן הרכיבים( שהינם 

שווה ערך באיכות, בתכונות, 

ברמת השירות והאחריות 

בהתאם לדרישות המכרז לרבות 

במפרט הטכני וכתב הכמויות. 

זאת כחלק מהמענה הטכני 

ומודל לכל  למכרז לרבות יצרן 

פריט בכתב הכמויות. במידה 

מצא כי הרכיבים  אגידוהת

המוצעים אינם עומדים 

היא תדרוש לספק  -בדרישותיה 

רכיבים העומדים בדרישות 

המכרז וזאת באותו המחיר 

ובאותם התנאים בהם נקב 

 המציע בכתב הכמויות.



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

76.  24 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

 5.2.3סעיף 

ישנו חוסר תאימות לשמות היצרנים המופיעים 

רך זה. אנא לצו 01.020בכתב הכמויות 

 הבהרתכם.

 לעיל. 75ר' מענה לשאלה #

77.  27 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

 5.4.20סעיף 

האם לצורך אחסון הקלטות מקומיות המזמין 

 יספק שרתים?

בכתב הכמויות  01.040ר' מק"ט 

 (1בחוברת  35)עמ' 

78.  18 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

סעיף 

4.9.3.2 

לספק תשתית וקו טלפון אל באחריות מי 

 האתרים?

 באחריות התאגיד.

79.  18 

  – 2חוברת 

 ,מפרט טכני

סעיף 

4.9.3.3 

לא מדובר בספק הזוכה במכרז  האם הכוונה למציע במסגרת מכרז זה?

 זה.

80.  6 
, 1חוברת 

 5.10סעיף 

נבקש לאפשר ניסיון בהקמה ו/או תחזוקת 

 מערכות דומות מתוצרת יצרנים אחרים

להציג ניסיון לא מקובל, נדרש 

בהקמה ו/או תחזוקה של רכזות 

, telefireתוצרת  גילוי אש

. יובהר, ניתן כנדרש בתנאי הסף

, להציג ניסיון של קבלן משנה

עמידה בתנאי סף הוכחת לצורך 

  .כאמור

81.  41 

, 1חוברת 

כתב כמויות 

01.140 

מחיר היחידה עבור מק"ט זה  האם הסעיף כולל ביצוע חפירה?

עבודות חפירה, התקנה,  כולל

 השחלה וכיסוי.

82.  41 

, 1חוברת 

כתב כמויות 

01.140 

האם יחידת המידה בסעיף זה היא מטר או 

 קומפלט לאתר?

. יחידת המידה היא מטר אורך

 -ישונה ל ידההמחיר ליח כמו כן,

במקום ליחידה )מטר( ₪  150

500 .₪ 

83.  41 

, 1חוברת 

כתב כמויות 

01.150 

בסעיף זה היא מטר או  האם יחידת המידה

 קומפלט לאתר?

יחידת המידה היא מטר. כמו כן, 

₪  150 -המחיר ליחידה ישונה ל

 .₪ 2,000( במקום מטריחידה )ל

84.  24 

, 2חוברת 

מפרט טכני 

 5.2.2סעיף 

האם שווה ערך יאושר לאחר הגשת ההצעות או 

 לאחר הזכייה?

שווה הערך יאושר ע"י התאגיד, 

הבלעדי, בהתאם לשיקול דעתו 

 במהלך בדיקת ההצעות.

 .#75 כמו כן, ר' מענה לשאלה



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

85.  39 

, 1חוברת 

כתב כמויות, 

01.090 

מחיר שניתן נמוך ממחיר  -מתג תעשייתי  

 לשנתייםעלות, התקנה ואחריות 

 המחיר נותר בעינו.

86.  40 

 כתב כמויות,

, 1חוברת 

01.120 

נא לציין סוג מערכת הכריזה ומרכזיית 

הטלפונים הקיימת בתאגיד ומבקשים קצת 

 פירוט ביחס לקיים 

תסופק מערכת הכריזה אשר 

ותותקן ע"י הספק הזוכה 

גרת מכרז זה, היא במס

אוטונומית ונפרדת מהמערכת 

לא תחובר כן של התאגיד, ו

 למערכת הטלפוניה. 

87.  41 

, 1חוברת 

כתב כמויות, 

01.140 

 נבקש לדעת מהי יח' המידה?

 

 

 82ר' מענה לשאלה #

88.  41 

, 1חוברת 

כתב כמויות, 

01.150 

 נבקש לדעת מהי יח' המידה?

 

 

 83ר' מענה לשאלה #

89.  97 

-ביטוח

, 1חברת 

, 1סעיף 

הכיסוי 

 הביטוחי

נבקש להוסיף את המילה "ישראלי" במשפט: 

"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את 

 "ישראליאחריותו של הקבלן על פי דין 

מוסכם כי יירשם "על פי הדין 

 .הישראלי".

90.  97 

-ביטוח

, 1חוברת 

סעיף 

,ביטול 1

 הגבלות

 נבקש להוסיף את המילה "פתאומי" במשפט:

"רעידות והיחלשות משען, זיהום תאונתי 

 ובלתי צפוי..." פתאומי

מוסכם כי המילים "רעידות 

 והיחלשות משען", יימחקו.

91.  97 

-ביטוח

, 1חוברת 

סעיף 

,תנאים 1

 מיוחדים

סמוך למעט רכוש נבקש להוסיף את המשפט :"

ו/או רכוש עליו עובדים במסגרת לפוליסת 

 קבלנים

 הבקשה אינה מקובלת.

92.  98 

-ביטוח

, 1חוברת 

,גבול 2סעיף 

 האחריות

ויירשם  הבקשה מקובלת נבקש להוריד את המילה "שנתית"

 ."תקופת הביטוח"



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

93.  98 

-ביטוח

, 1חוברת 

סעיף 

,הכיסוי 3

 הביטוחי

נבקש להוסיף את המילה "ישראלי" במשפט: 

"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את 

 "ישראליאחריותו של הקבלן על פי דין 

מוסכם כי יירשם "על פי הדין 

 הישראלי".

94.  98 

-ביטוח

, 1חוברת 

,גבול 3סעיף 

 האחריות

נבקש להקטין את גבול האחריות למיליון וחצי 

המשפט :"גבול במקום שני מיליון ולהוסיף את 

 אחריות משולב עם חבות מוצר"

הבקשה לשינוי גבול  .1

 האחריות, אינה מקובלת.

במידה והפוליסה תהייה  .2

משולבת ניתן לאשר בגבול 

מגבול  הכפולאחריות משולב 

האחריות המצוין לכל 

 פוליסה.

 

95.  98 

-ביטוח

, 1חוברת 

סעיף 

,חבות 4

 המוצר

במידה והפוליסה תהייה  גבול אחריות משולב עם אחריות מקצועית

משולבת ניתן לאשר בגבול 

מגבול  הכפולאחריות משולב 

 .האחריות המצוין לכל פוליסה

96.  99 

-ביטוח

, 1חוברת 

,גבול 4סעיף 

 האחריות

נבקש להקטין את גבול האחריות למיליון וחצי 

 במקום שני מיליון

הבקשה לשינוי גבול האחריות, 

 אינה מקובלת.

97.  99 

-ביטוח

, 1חוברת 

סעיף 

,תנאי 5

 מיוחד

נבקש להוריד את המשפט "גבולות אחריות 

 ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם"

 הבקשה אינה מקובלת

 72ר' מענה לשאלה # מבקשים הארכה להגשת המכרז מועד הגשה כללי  .98

 71עמ'   .99

, 1חוברת 

 23.2סע' 

 להסכם

נבקש להוסיף כי עיכוב כאמור לא יחייב את 

 34.1הקבלן בפיצוי מוסכם כאמור בסע' 

להסכם, כל עוד העיכוב נוצר כתוצאה מעבודה 

 של קבלן אחר. 

 

מקובל, ובלבד שלא מדובר 

בקבלן משנה מטעם הקבלן 

הזוכה )ככל שהתאפשר קבלן 

משנה בהתאם להוראות 

 34.1המכרז(, או אז סעיף 

להסכם יחול והתאגיד יהא 

רשאי לחייב את הקבלן בדמי 



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

הפיגורים, כמפורט בסעיף 

 האמור.

 82עמ'   .100

, 1חוברת 

 41סע' 

 להסכם

היר את המשפט "בשימושו של נבקש להב

. נבקש להוסיף כי ציוד חלקי שכבר בלן"הק

הותקן אצל המזמין אינו מוגדר "בשימושו של 

הקבלן" והקבלן אינו אחראי לו. לקבלן אין 

יכולת לפקח ולמנוע גניבה של ציוד שכבר 

הותקן באתרי המזמין ויכול להיות אחראי רק 

, שניתן לניידו מאחר לציוד שלו שהושאר בשטח

 וטרם הותקן.

"הנמצא בשימושו של המילים 

 . ימחקו הקבלן"

כמו כן, יובהר כי האחריות 

לגמר תחול עד  41שבסעיף  

מבדקי הקבלה ואישורם ע"י 

התאגיד ומסירת המערכות 

לתאגיד ואישור אודות קבלת 

הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו 

לקבלת תעודת המלא, קרי עד 

השלמה, כהגדרתה במכרז, 

 מהתאגיד.

תהא  לאחר מכן, אחריות הקבלן

במסגרת "תקופת האחריות" 

המוגדרת במסמכי המכרז, על 

 הארכותיה ככל שיהיו.

 95עמ'   .101

, 1חוברת 

 53.6סע' 

 להסכם

נבקש להוסיף לסמכות השיפוט של ביהמ"ש 

 בבאר שבע גם את ביהמ"ש בתל אביב.

 

מדובר בטעות סופר, סמכות 

השיפוט תהא לבית המשפט 

המוסמך במחוז מרכז ולא בעיר 

 כפי שמצויין בסעיף.באר שבע 

102.  
97-עמ' 

99 

, 1חוברת 

 נספח ביטוח

כללי: נבקש לתקן בכל מקום בו מופיע "בקשר 

"בקשר למתן  -עם מתן השירותים" ל

השירותים". במקום "בכל הקשור במתן 

"בקשר למתן  -השירותים" נבקש לתקן ל

השירותים". במקום "בקשר עם ההסכם" , 

 נבקש לתקן ל "בקשר להסכם".

 

 אינה מקובלת הבקשה

 97עמ'   .103

, 1חוברת 

 1סע' 

לנספח 

 ביטוח

ביטוח  –בסוף המשפט "הכיסוי הביטוחי 

אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריות 

נבקש להוסיף את המילה  –הקבלן על פי דין" 

 "ישראלי".

 

מוסכם כי יירשם "על פי הדין 

 הישראלי".

 97עמ'   .104
, 1חוברת 

 1סע' 

נבקש להוסיף בסוף המשפט  –הגבלות ביטול 

השלישי, לאחר "זיהום תאונתי מקרי ובלתי 

 "בהתאם תנאי הפוליסה". –צפוי" 

 הבקשה אינה מקובלת



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

לנספח 

 ביטוח

 

 97עמ'   .105

, 1חוברת 

 1סע' 

לנספח 

 ביטוח

נבקש למחוק את המילה  –ביטול הגבלות 

"מכל" לאחר המילה "הרעלה" בשורה 

 הרביעית.

 

 במקום "מכל דבר",  מוסכם כי

 "...מדבר...יירשם "

 98עמ'   .106

, 1חוברת 

 3סע' 

לנספח 

 ביטוח

ביטוח  –בסוף המשפט "הכיסוי הביטוחי 

אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן 

נבקש להוסיף את המילה  –על פי דין" 

 "ישראלי".

 

מוסכם כי יירשם "על פי הדין 

 .הישראלי"

107.  
, 84עמ' 

99-98 

, 1חוברת 

 45.12 סע'

 להסכם

וסע'  3סע' 

לנספח  4

 ביטוח

 

נבקש למחוק את הסיפא  – -"גבול האחריות" 

"ובגבולות משותפים  –"שנתית" ולהוסיף

 45.12לחבות המוצר". נבקש להתאים את סע' 

להסכם בהתאם. לחילופין, נבקש להוריד את 

במקום ₪  1,000,000ל   גובה האחריות

2,000,000 .₪ 

 

לה מוסכם כי במקום המי .1

יירשם "תקופת "שנתית", 

 .הביטוח"

במידה והפוליסה תהייה  .2

משולבת ניתן לאשר בגבול 

מגבול  הכפולאחריות משולב 

האחריות המצוין לכל 

 .פוליסה

הבקשה לשינוי בגבולות  .3

 האחריות, אינה מקובלת.

 

 99עמ'   .108

, 1חוברת 

 5סע' 

לנספח 

 ביטוח

 הבקשה אינה מקובלת. נבקש למחוק

 99עמ'   .109

, 1חוברת 

 6.5סע' 

לנספח 

 ביטוח

 הבקשה אינה מקובלת. נבקש למחוק

 14עמ'   .110
, 1חוברת 

 12סע' 

נבקש להבהיר את אופן ההגשה.  –אופן הגשה 

האם מספק את התאגיד הדפסת כל החומר 

והגשתו בשני  בהתקן החיצוני שקיבלנוהמופיע 

 עותקים?

לא בניגוד למצויין בסעיף, 

יחולקו מסמכי המכרז ע"י 

, על המציע להוריד את התאגיד

מסמכי המכרז מאתר התאגיד 

 ולהגיש הצעתו על גביהם.



 

 עמ' מק"ט

 מראה מקום

)חוברת, 

מסמך/נספח, 

 סעיף(

 מענה התאגיד שאלת המציע

בשני יש להגיש את ההצעות 

 .העתקים מודפסים

כמו כן, כל המפרטים הטכניים 

ודפי המוצר של הציוד המוצע 

ניתנים להגשה בעותק 

אלקטרוני בלבד, ללא צורך 

 בהדפסתם.

 

           

  ללא שינוי;יתר תנאי המכרז יוותרו 

 ;מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

  הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון

לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

 סעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. המכרז גם אם ה

 

 בכבוד רב,                  

   

 תאגיד מי רעננה בע"מ          

 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 


