
 

 9מתוך  1עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 
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 משתתפי המכרז 

שני ט"ז אלול תשפ"ב יום  
2022ספטמבר   12  

 
 

 מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה   IPTלשירותי טלפוניה  12/22מכרז פומבי מס'    שאלות הבהרה הנדון:  
 
 

מס'  
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 התשובה 

נבקשכם להפיץ מענה לשאלות כלל     -     -    .1
   המציעים.

 מקובלת הבקשה  

  7נבקשכם כי מועד ההגשה יהיה לפחות  כללי    .2
   ימיי עבודה לאחר מענה לשאלות ההבהרה.

 נדחית הבקשה  

3.  

 תנאי סף 
  6עמ'

סעיף  
3.3.1 

מרכזות עם   5נבקש להוסיף לסעיף "או 
   "תושלוח  300מינימום 

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

4.  

 תנאי סף 
  6עמ' 

סעיף  
3.3.2 

כלל הרשויות בארץ ,  ב ם לנתוניםבהתא
הכמות הממוצעת של נציגי מוקד עירוני  

 נציגים.  10הינה 
   להתאים את תנאי הסף לכמות זו.   נבקשכם 

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

5.  
 תנאי סף 

,  6עמ' 
ף  סעי

3.3.2 

 20עמדות נציג ל   50נבקש לשנות 
גם   בעצמו""- בנוסף ל  נבקש להוסיף

   "באמצעות ספק משנה מטעמו"

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  



 

 9מתוך  2עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

מס'  
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 התשובה 

6.  

 הסכם 
  34עמ' 

סעיף  
5.6.4 

  30נבקש לשנות מנין הימים לשוטף + 
 בהתאם לחוק מוסר התשלומים לספקים. 

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 נדחית.  שה  הבק
 

,  ם לספקים( לחוק מוסר התשלומי1ו() ) 3סעיף  
מזמין שהוא רשות   "בע כדלקמן  קו  2017 –תשע"ז  

מקומית שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה, 
- ישלם לספק את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ

 ....",ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון 45
 

  36עמ'  ביטוח  -הסכם  .7
 הבקשה מתקבלת    ימים" תמחקנה.  3כי המילים "קש מבו 8.1סעיף  

  36עמ'  ביטוח   -הסכם   .8
 8.3ף  סעי

שלא יהא  ייכתב "ובלבד  מבוקש כי בסיפא 
 בכך כדי לפגוע באינטרס הספק". 

 שה מתקבלת הבק

  



 

 9מתוך  3עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

'  סמ
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 

9.  

  36עמ'  ביטוח  -הסכם
 8.6סעיף  

 מבוקש כי: 
  פ"י ם הנערכים ע המילים "הביטוחי .א

בגין אובדן או נזק לרכוש"   8.2.3סעיפים 
יכתב "ביטוחי הרכוש  תמחקנה ובמקומן י 

  ערכים על ידו בגין רכוש".הנ
בגינם  המילים "בין אם היה זכאי לשיפוי  .ב

   ובין אם לאו" תמחקנה.

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

10.  

  37עמ'  טוח בי  -הסכם 
 8.7סעיף  

 מבוקש כי: 
ימים"   7המילים "לא יאוחר מאשר  .א

 תמחקנה. 
המילים "כמו כן יעביר הספק... מיום   .ב

 ה. דרישתו" תמחקנ

 נדחית הבקשה   .א
 מתקבלת הבקשה   .ב

11.  

  37עמ'  ביטוח   -הסכם 
 8.10סעיף  

 מבוקש כי: 
האמור ביטוחי   לאחר המילים "מכלליות .א

יבואו המילים "המפורטים באישור  הספק" 
 "(". הביטוח )להלן: "ביטוחי הספק 

סיפא ייכתב "אולם אין    8.10.3בס"ק  .ב
בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח  

הבקשב  ".על פי דין  או חובות המבוטח
 מתקבלת 

סיפא ייכתב "אולם הויתור כאמור    8.10.4בס"ק 
בן אדם שגרם לנזק לטובת                       לא יחול 

   בזדון".

 הבקשה נדחית  א.
 הבקשה מתקבלת  ב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה מתקבלת 



 

 9מתוך  4עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

'  סמ
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 

12.  

  35עמ'  הסכם 
 7.3סעיף  

א: "הספק  נבקש לתקן את הסעיף באופן הב 
  אחראי לכל נזק ו /או הוצאה הינומצהיר בזאת כי 

למזמין,   ייגרםר אשישירים בהתאם לדין, 
 למועסקים על ידו או לכל צד שלישי, כפועל יוצא 

מן השירות ו/או בגין הפרת דין  עקיף ישיר או  
כם זה, בין שיתגלה בזמן  כלשהו או תנאי הס

  ן שיתגלה לאחר סיוםשהחוזה יהיה בתוקף, ובי
בגין כל תביעה שיידרש  תוקפו, וישפה את המזמין

חלוט שלא   בכפוף לקבלת פסק דין  שלם בגינול
עו, ורק לאחר שניתנה לספק הזדמנות  עוכב ביצו 

יעה. למען הסר ספק יובהר, כי  להתגונן מפני התב 
ללא אישורו של   המזמין לא יתפשר בתביעה

מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו  הספק.  
 .ין בגין האמור לעילעל פי ד 

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

  1נספח ב'  .13
 מפרט טכני 

,  41עמ' 
 1.5סעיף  

  IPת לאספקת שלוחות  נודה להוספת אפשרו
   מרוחקות באמצעות קו תקשורת ייעודי

 הבקשה מקובלת 

  1נספח ב'  .14
 מפרט טכני 

,  41עמ' 
 1.7סעיף  

  IPנודה להוספת אפשרות לאספקת שלוחות  
   מרוחקות באמצעות קו תקשורת ייעודי

 הבקשה מקובלת 

15.  

  1נספח ב'
 טכני מפרט 

,  42עמ' 
 2.8סעיף  

נודה להבהרה האם המתגים מסוגלים לספק  
POE  כבר היום לשלוחות הIP . 

  IPלטלפוני ה  POEבנוסף נא לאפשר אספקת 
  שיסופקו על ידי הספק. םם ייעודיי באמצעות מתגי

 POEל מתגי העירייה הנם כ
 
 
 

 קיימים 
 
 



 

 9מתוך  5עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

'  סמ
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 

  1נספח ב'  .16
 מפרט טכני 

  48עמ' 
 ובלת הבקשה לא מק   עיףנא מחיקת "במצב הנעילה" מהס 7.8.6סעיף  

  1נספח ב'  .17
 מפרט טכני 

  48 עמ'
שונים  אזורים ב  טלפוניםשתהיה אופציה לנטרל   נבקשכם לפרט סעיף זה.  7.8.7סעיף  

 מערכת באמצעות ה
  1נספח ב'  .18

 מפרט טכני 

  48עמ' 
סעיף  
7.9.12 

  נבקשכם לפרט סעיף זה. 
היה בסוללות  בטלפון אנלוגי רגיל מקור המתח י 

  "הטלפון   תרש ממתח   הנטענות" המילים פנימיות. 
 מחקו מהסעיף י

  1נספח ב'  .19
 מפרט טכני 

  48עמ' 
סעיף  
7.10.9 

  נבקשכם לבטל סעיף זה. 
 לא מקובלת   הבקשה

  1נספח ב'  .20
 מפרט טכני 

  50עמ' 
 8.1סעיף  

 MATERIALנודה לפירוט הדרישות של 
DESIGN GOOGLE   

 

מעוצב    GUIממשק ניהול ו הסעיף ישונה: "
ר  אשר מאפשר הוספת קיצורי דרך עבו וחדשני 

 " תכונות בשימוש יום יומי לממשק הראשי.
  1נספח ב'  .21

 טכני  מפרט
  50עמ' 
 8.4סעיף  

כיום   תאיזה סוג מערכת קיימיר  נבקשכם להבה 
   בעירייה.

 אספייר מע' מתוצרת חברת  

  1נספח ב'  .22
 מפרט טכני 

  51עמ' 
 9.9סעיף  

מערכת נדרש תקן   נבקשכם להבהיר מול איזה
   פתוח?

 רכת הקלטות למוקד מע

  



 

 9מתוך  6עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

מס'  
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 

23.  

  –  3נספח ב'  
אישור קיום  

 ביטוחים 
 60-61עמ' 

קיום ביטוח העבודות   וקש כי אישורמבמ
ניות יימחק מההסכם, בשים לב לכך  בל הק

שפעילות הספק על פי תנאי המכרז אינה משלבת  
ו עבודת תשתית כלשהי  עבודת קבלנית א

חילופין,  המצדיקה עריכת פוליסה כאמור. ל 
מתבקש עורך המכרז להבהיר ולפרט מהי העבודה  

  שנדרש הספק הזוכה לבטח בביטוח עבודות
   קבלניות. 

פוף להבהרה לעיל וככל שהזוכה יידרש לערוך  בכ
 ביטוח עבודות קבלניות כאמור מבוקש כי: 

ודים  בפרק א' לפוליסה )רכוש( יימחקו הק  .א
ה המתייחסת לנזקי  וכן השור   331-ו  302

זדון וכו' )הכיסוי על פי הפוליסה לא יפחת  
   מנוסח ביט(.

בפרק ב' לפוליסה )אחריות כלפי צד   .ב
 . 329חק קוד יימ  ג'(

מעבידים( יימחק  ק ג' לפוליסה )חבות  בפר .ג
 . 304קוד 

   .029ם יימחק קוד  בפירוט השירותי            

 
   קשה נדחיתבה

 
 
 
 
 

הבקשה   - 331- ו  302מחיקת קודים   .א
   מתקבלת

 
  -  ה המתייחסת לנזקי זדון וכו'שורמחיקת ה

 הבקשה נדחית 
 

 הבקשה נדחית  .ב
 
 

   הבקשה נדחית .ג
 

  העסקהבהתאם לרשום ב"אופי   יםרותט השיירו פ
 " באישור 

24.  
  –  3נספח ב'  

אישור קיום  
 ביטוחים 

 62-63עמ' 

  למען הסר ספק מבוקש להבהיר כי נוסח אישור
הביטוח שיומצא על ידי הזוכה יהיה בהתאם  

לנוסח אישורי הביטוח האחידים כמפורט בחוזר  
)או כל נוסח   6-1-2019הביטוח מס'    הפיקוח על

 אם להוראות הרגולטור(. בהת שיחליף אותו 

 הבקשה מתקבלת 



 

 9מתוך  7עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

מס'  
עמוד   נספח / מסמך סידורי 

 פירוט השאלה  סעיף ו
 

  –  3נספח ב'    .25
אישור קיום  

 ביטוחים 

אחריות  
 כלפי צד ג' 

 מבוקש כי : 
   יימחק.  309קוד   ב.      יימחק.  304קוד 

 הבקשה נדחית  .א
 הבקשה נדחית  .ב

 
26.  

  –  3נספח ב'  
אישור קיום  

 ביטוחים 

אחריות  
מקצועית  

משולב  
חבות  
 המוצר 

 וקש כי: מב
 ימחק. י  304קוד  .א
 יימחק.   309וד ק .ב
 יימחק.   322קוד  .ג

 יימחק   329קוד ד.         

 הבקשה נדחית  .א
 הבקשה נדחית  .ב
 קבלת הבקשה מת .ג
 הבקשה מתקבלת  .ד

  –  3נספח ב'    .27
ר קיום  אישו

 ביטוחים 

חבות  
   יימחק.  304קוד  מעבידים 

 הבקשה נדחית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 



 

 9מתוך  8עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

לנזקים   .א 7.3 הסכם  .28 אחראי  יהיה  לא  שהספק  להבהיר  נבקש 
וכי אחריותו הינה על פי    עקיפים, נלווים או תוצאתיים

 דין. 
נבקש כי אחריות הספק לנזקים ישירים לא תעלה על   .ב

סך   פי  על  לו  המגיעה  התמורה  לסך  השווה  סכום 
החודשים שקדמו    12- ההזמנות / התשלומים שבוצעו ב

לנזק הנטען. הגבלת אחריות זו לא תחול על נזק לגוף  
 או לרכוש מוחשי. 

דין שלא עוכב    נבקש להבהיר ששיפוי יהיה כנגד פסק .ג
 ביצועו. 

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי במקרה של   .ד
שהינן   ו/או  בשליטתו  שאינן  נסיבות  ו/או  עליון  כוח 

 בשליטת צדדים שלישיים.

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

נבקש למחוק את הסעיף. לחילופין, נא להבהיר כי ביטול   9.1 הסכם  .29
מנומקת   מסיבה  ורק  אף  יהא  סיומו  טרם  ההסכם 
בין   שייקבע  מוסכם  פיצוי  לתשלום  ובכפוף  ומקובלת 
מינימאלי   מועד  לקבוע  נא  חילופין,  לחילופי  הצדדים. 
להפסקת השירותים. לא סביר שהספק ישקיע משאבים  

דית מסיבה כלשהי,  לא מבוטלים, ההסכם יבוטל חד צד
 דבר שיגרום לספק חסרון כיס.  

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

לא תחולט, אלא לאחר מתן   10 הסכם   . 30 כי הערבות  נבקש להבהיר 
הודעה בכתב ואך ורק לאחר שהספר לא תיקן את הפגם  
בתוך זמן סביר בנסיבות העניין. ממילא לא יחולט סכום  

 גבוה מסכום הנזק הנטען.  

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 



 

 9מתוך  9עמוד 
 ______________ חתימה וחותמת: 

 
 

  11.2 הסכם  . 31
–  

11.3 

המגיעים   כספים  על  רק  יחול  קיזוז  כי  להבהיר  נבקש 
מראש   הודעה  למתן  ובכפוף  זה  הסכם  מכוח  לספק 

 ואפשרות לתיקון הפגם בתוך זמן סביר.  

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 הבקשה נדחית.  

 
נא הבהירו כי אין באמור בסעיף כדי לפגוע בזכות הספק   12 הסכם  . 32

לצורך ביצוע התחייבויותיו  להעסיק קבלני משנה מטעמו  
 ע"פ המכרז. 

 מקובל.  
יאושרו קבלני המשנה שיוגשו  

 במסגרת המענה למכרז 
₪ לכל מקרה, ובכל    1,000-נא להוריד את סכום הפיצוי ל 14.1 הסכם  33

יעלה על סכום מצטבר   אופן, סכום הפיצוי החודשי לא 
 ₪.   10,000של 

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

לא   12.14 מפרט  34 בתקלה  הטיפול  "ומשך  המילים  את  למחוק  נבקש 
שעות מרגע הגעת הטכנאי לאתר ועד להחזרת   6יעלה על 

המערכת לפעולה". לא סביר. כל תקלה בעלת אופי שונה  
בצורה   יטופלו  התקלות  שונים.  בגורמים  ותלויה 

 מקצועית ורציפה עד להחזרת המערכת לפעולה.  

 אין המדובר בשאלות הבהרה. 
 

 הבקשה נדחית.  
 

נא להדגיש כי הספק אינו אחראי לתשתיות ו/או לאתרי    מפרט  35
כפופה   לתשתית  הספק  אחריות  לחילופין,  העירייה. 

 לסקר טרם הגשת ההצעה נשוא מכרז זה. 

 מקובל 

עובדי    5נספח ב'   36 ידי  על  ורק  אך  ייחתם  זה  נספח  כי  הבהירו  נא 
 העירייה. הקבלן אשר יעבדו באופן ישיר מול 

 

  71עמ'   37
 בטבלה 

סעיף  
שרות  

 ואחריות 
 

של   השרות  מחיר  בין  להפריד  החודשים    60נבקש 
 החודשים הנוספים   24הראשונים לתוספת השרות של  

בכתב   הסה"כ  שורת  מקובל. 
 הכמויות תעודכן 

 נבקש לקבל הבהרה לנושא אבני הדרך לתשלום.  תמחור   38
 

ה חודשי  התשלום  תשלום  ינו 
 ראה   –

 


