
 

 תשובות לשאלות הבהרה

 מס"ד 

המסמך או  
 הנספח 

 אליו מתייחסת 
 ההבהרה 

 עמוד
פרק 
 וסעיף

 רלבנטיים 
 מענה מועצה  השאלה 

1 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

18 1.3 
הקיים נשאר. האם שרתים יגלשו לאינטרנט רימון  או דרך ספק   מבקשים לוודא כי הפיירוול 

 פס הנדרש ?השירות, במידה ודרך ספק השירות מה הוא רוחב ה 
ראה שרטוט מצב עתידי  

 בפרק ג' 

2 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

13 1.4 
או לא ? במידה וכן עד מתיי   UTMבעלת רישוי  fortigateשאלה בנושא אבט"מ, האם היחידה 

 תוקף הרישוי  
 על הספק לדאוג לרישוי 

3 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

 יעודי או במצעות טווך האינטרנט  ADSLע"י קו האם היציאה לאינטרנט דרך ספק השירות תתבצע  1.5 13
ראה שרטוט מצב עתידי  

 בפרק ג' 

4 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

18 3 
 האם התחנות עבודה מחוברות לדומיין ? 

צריך גם קליינט תואם   2019? לצורך שדרוג טרמינל ל  windows10האם מערכות ההפעלה הן 
 ויש הגבלות מול תחנות ישנות  

מופיע  תאור מצב קיים 
 בפרק ב' 

מערכת ההפעלה של עמדות  
העבודה החדשות תהיה  

Windows 10 
Professional 

5 
מפרט   -מצב עתידי
 ני טכ

 אין שרתים בבניין המועצה  האם נדרש לספק אנטי וירוס לשרתים, או שקיים רישוי בבעלות המועצה לכך?  5.3 19

6 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

19 5.4 
, באחריות מי הרישוי, האם נותנים לתמיכה   365המיילים עצמם כיום ב לפי התיאור אנו מנחים כי 

 לנ"ל ?  
 באחריות הספק הנוכחי 

7 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

 באחריות ספק השירות  ? SQL? באחריות מי הספקת רישוי  SQLמה גרסת ה   5.5 19

8 
מפרט   -מצב עתידי
 טכני 

20 6 
? חשוב לציין שבחלק של השירות השירות  תמיכה במשתמשים מרחוק ללא הגבלה, למה הכוונה

 מבחינת שעות מתן השירות ובהתאם לדחיפות התקלה וסוגה  מוגבל 

לא תהיה הגבלה על מספר  
הקריאות שהמועצה תפתח  

 באתר הספק. 



 

     נספח ד  9

 זהו לא אישור קביל שרואה חשבון יכול לחתום עליו. 
ממש חוות דעת שמתייחסת למדגם  הנוסח צריך להיות אחר לגמרי, ורואי החשבון מנסחים 

 וגעות לדיני העבודה. ולסוגיות ספציפיות שנ 
 אין דבר כזה אישור גורף בדיני עבודה, ובטח לא בפורמט הזה. 

 אם צריך לדבר שם עם מישהו, הפני אותו אליי ואסביר. 
-https://icpas.org.il/wp -י לשכת רואה חשבון להלן קישור, דוגמה לאישור קביל על יד 

content/uploads/2010/03/QDPTLA2508tfasim_dineiavoda0310.pdf 

גם   אישור  לצרף  ניתן 
 בפורמט שצורף בקישור   

 עו"ד אישור אין צורך בצירוף  לא מופיע בקשה לאישור או חתימה של עו"ד האם נדרש או שמדובר בידיעה בלבד ?       נספח ה  10

11 
כתב   –פרק ה  

 כמויות 
26 6-10+12 

הצעת מחיר בהתאם   ה להצעת המחיר הוא ציוד קיים או נגרשתמוזכר בבבקשהאם הציוד ה
 לפרטים המופעים באותם סעיפים 

נדרשת הצעת מחיר  
עים  יבהתאם לפרטים המופ

 באותם סעיפים  

12 
כתב   –פרק ה  

 כמויות 
26 15-16 

גם וגם למרות שבתצורה המבוקשת ביקשתם הצעה לקו   50/50 -  100/100בקשה להצעת מחיר 
או , אם כך האם נדרש שני קווים ובמידה ורק אחד איזה קצב הוא הקצב הנבחר והאם כולל 50/50

 לא כולל אינטרנט  

על המציעים להגיש הצעה  
לכל קו. המועצה תחליט על  
פי שיקולי תקציב באיזה קו  

 להשתמש. 
ההשוואה בין ההצעות תהיה  

על פי המחיר הממוצע של  
 שני הקווים. 

13 
כתב   –פרק ה  
 ות כמוי

    
לא מצוין איזה מערכת הפעלה יש לספק עם המחשב, מערכות הפעלה של מיקרוסופט בגרסה  

 . Windows Home , Linux, DOS או גרסת  Win10Pro שיכולה להתחבר לשרתים כלומר
 מתוקן ראה כתב כמויות 

14 
כתב   –פרק ה  

 כמויות 
    

או שהמועצה רוכשת באופן  האם יש לכלול בהצעת מחיר עלות של אנטי וירוס למחשבי הקצה 
 פרטנית ? 

 ראה כתב כמויות מתוקן 



 

15 
כתב   –פרק ה  

 כמויות 
    

מי משלם לספק התקשורת )אינטרנט( המועצה או זה כלול במחיר אשר צריך   15-ו 14סעיפים 
 למועצה ביחד עם השירות ? לספק  

קן התמסורת נועד לחבר  
את אתר המועצה לחוות  

השרתים של ספק השירות  
רטוט בפרק ג סעיף  )ראה ש

(. היציאה לרשת  1
האינטרנט מחוות הספק  

  ADSL תהיה באמצעות קו 
רימון שמופיע בשרטוט  

ועלותו תשולם במלואה ע"י  
הספק הזוכה(. מופיע  

 בכתב הכמויות  17בסעיף 

 הבקשה נדחית  נבקשכם להוסיף מועד נוסף לשאלות ההבהרה.  כללי    כללי  16

 פרק א'  17
  

 הבקשה מתקבלת   ימי עבודה", בשל הצורך בחתימות של מספר מורשי חתימה.  5"- שעות" ל 48" -נבקש לשנות מ 4.4

 פרק א'  18
  

5.1.2 
(. נבקשכם לציין תאריך תוקף  30/02/2021)להבנתנו חלה טעות סופר בתאריך תוקף ההצעה 

 הנדרש.. 
 28.2.21ערבות המכרז עד  

 פרק א'  19

  

5.2.3 
רז עונה לדרישת הסעיף, או  ד המופיע בנספח א' למסמך המכנבקשכם להבהיר האם אישור עו" 

 שנדרש לצרף אישור נפרד. 
 אין צורך באישור נפרד 

 פרק א'  20
  

 הבקשה נדחית  המילה "המציע" את המילים הבאות "או קבלן המשנה מטעמו". נבקש להוסיף לאחר   5.2.4

 הבקשה נדחית   ד". לאחר המילה "רו"ח" נבקשכם להוסיף: "או עו"  5.2.8   פרק א'  21

 פרק א'  22

  

5.2.11 
נא להוסיף כי חובת הסודיות לא תחול על מידע שהינו בנחלת הכלל ו/או שנדרש על פי כל דין  

 לגלותו ו/או מידע שהיה בידי הצד המקבל עובר לקבלתו במסגרת המכרז. 
 הבקשה מתקבלת 

 פרק א'  23

  

5.2.12 
נא  ים שלישיים לצורך אספקת השירותים. כמו כן,נא להוסיף למעט מידע אשר נדרש לגלותו לצדד 

 לגבי חובת הסודיות.   5.2.11להוסיף את החריגים המבוקשים בסעיף  
 הבקשה מתקבלת 

 פרק א'  24

  

5.2.13 
נא להוסיף, ככל שחלים במקרה זה או כחלופה, הרלבנטיים. כמו כן, נראה שיש שגיאת הגהה  

 בסעיף זה ואוחדו שני סעיפי שונים.

. לגבי  א מובנתהשאלה ל
אכן נפלה   –שגיאת הגהה  

שגיאת הגהה יש להתייחס  



 

למילים הרשומות החל  
מהמילה "השלמת" כאילו  

 מדובר בסעיף נפרד.   

 פרק א'  25
  

 -ו  6.3
6.4 

 הבקשה מתקבלת  ימי עבודה.   7-ימים ל  7 -נבקש לשנות מ

 פרק א'  26
  

6.5 
הרלבנטי להתקשרות ובבעלות  בר בציוד  נא להוסיף על פי הפוליסות הקיימות למציע וככל שמדו

 המציע. 
 הבקשה נדחית  

 פרק א'  27

  

6.6.1 
לנספח א' למסמך המכרז עונה לדרישת הסעיף, או   2נבקשכם להבהיר האם הצהרה בסעיף 
 לחילופין הדרש לצרף הצהרה נפרדת. 

נספח א' עונה  ההצהרה ב 
 לדרישות הסעיף  

 פרק א'  28
  

 הבקשה נדחית  זאת ובהתאם לשירותים המפורטים בכתב הכמויות. כל  יש להוסיף בסוף הסעיף, 6.7.1

 פרק א'  29
  

 נבקש להוסיף לאחר המילה גורם את המילה "מקצועי".  6.1
המילה גורם אינה מופיעה  

 בסעיף זה 

 פרק א'  30
  

 לא נדרש   נבקשכם להבהיר האם נדרש מענה לכל סעיף וסעיף בנספח ז' )הסכם(. 10.1.1

 פרק א'  31

  

11.7 
נבקשכם להשמיט. הסכם עם קבלן המשנה כולל מידע סודי מסחרי בין הצדדים אשר אינו רלוונטי  

 למכרז. בכל מקרה אחריות כפי שמוגדרת במכרז הינה של המציע.

למען הסר   –הבקשה נדחית  
ספק ההסכמים לא יועברו  
 לעיונם של צדדים אחרים  

 פרק א'  32

  

14 
אי להמחות זכויות וחובות לאחר  ת את הסעיף כך שהזוכה יהא רשנא לשנו  –המחאת זכות / חובה 

 ובלבד שזכויות המועצה על פי ההתקשרות בין הצדדים לא תפגענה. 
 הבקשה נדחית  

 פרק א'  33

  

15.5 
נבקש לפרט המדדים שעל פיהם תקבע הוועדה את טיב הציוד המוצע   – בטבלה  3שורה  

 והתאמתו. 

מציע שיציע מחשבים,  
גים מתוצרת  טלפונים ומת

תב  היצרנים המופיעים בכ 
הכמויות יקהל את מלוא  
הניקוד עבור הציוד. ציוד  

שווה ערך שיוצע ייבחן אל  
מול הציוד המופיע בכתב  

 הכמויות 

 על הספק לדאוג לרישוי  . FW-נבקשכם להוסיף המידע, מועד פקיעת רישיון ה 1.4   פרק ב'  34



 

 פרק ב'  35

  

 שת. פי השימוש בתצורה המתבקנבקשכם לפרט יותר את או 2.2.8

לכל שלוחה תהיה אפשרות  
לחייג מאאוטלוק, לשלוח  

פקס דרך המחשב ולקסל  
 פקס לתיבת המייל. 

 פרק ג'   36

  

 100Mלקצב . 50M-נבקש לשנות הקצב ה 1.2

נוסח הסעיף משתנה: יוקם  
קו מטרו או קו תמסורת  

  100Mאו  50Mבקצב של 
על פי תקציב המועצה ועל  

  15יר בסעיף  פי הצעת המח 
 שבכתב הכמויות  1בטבלה  

 מקובל  "" את המילים "או ביזנט". ADSLנבקש להוסיף לאחר המילה   1.3   פרק ג'  37

 הבקשה לא מתקבלת   . RUCKUSנבקש להוסיף יצרן  2   פרק ג'  38

 פרק ג'  39
  

 נבקש לקבל פירוט האתרים וכמות שלוחות ברמת אתר.  4
אין אתרים, מדובר בבניין  

 ה בלבד המועצ

 פרק ג'  40
  

על   5.1
כל תתי  
 סעיפיו 

 מכיוון שמדובר בשירותים אשר כרוכים בעלויות, נבקשכם לפרט הכמויות. 
מופיעה  כמות השלוחות 

  1בטבלה  7-ו  6בסעיפים 
 בכתב הכמויות 

 פרק ג'  41

  

5.1.2 
  callנבקשכם לפרוט האם קיים מוקד, כמה נציגים, אחראי משמרת, כמה ממתינים , האם נדרש 

back  האם יש התממשקות ל,crm  האם הקלטות נשמרות ב,crm . 
 אין מוקד 

 פרק ג'  42

  

 השימוש בתצורה המתבקשת. נבקשכם לפרט יותר את אופי  5.1.8

לכל שלוחה תהיה אפשרות  
אוטלוק, לשלוח  לחייג מא

ל  ב פקס דרך המחשב ולק
 פקס לתיבת המייל. 

 הבקשה מתקבלת  ניוד". וסיף את המילים: "ו/או לאחר המילה: "חיבור" לה 5.1.9   פרק ג'  43

 פרק ג'  44

  

 מול כל ספקי שירות צד ג'.  vpn site to siteנבקשכם לבאר כיצד מבוצע   5.5

על הספק הזוכה לפנות לכל  
אחד מספקי העירייה ולסכם  

 Site to Site- אופן ביצוע ה
Vpn 



 

 פרק ג'  45

  

6.8 
בים אמורים יים בענן, אי לכך נבקשכם לפרט אלו רכיהפתרון המוצע מושתת על השרתים וירטואל

לקבל שירותים מיחידת האל פסק ומה ההספק הנדרש מכל אחד, ולעדכן בהתאמה חלופה לטבלת  
 .  12המחירים סעיף 

ציוד התקשורת יוזן מאל  
פסק על מנת להבטיח  
פעולה של הטלפונים  

 בהפסקת חשמל 

 פרק ד'  46
  

1.1 
פי שמוגדרת במסגרת הצעת הספק  " ולכתוב במקומה "אחריות כ נא להשמיט את המילה "כוללת

 המציע". 
 הבקשה לא מתקבלת 

 פרק ד'  47
  

 הבקשה לא מתקבלת  נא להוסיף ובלבד שמדובר בדרישות סבירות אשר כלולות במפורש מסגרת הצעת הספק.  1.3

 פרק ד'  48

  

1.5 
טמעת הפתרון. לחלופין,  במסגרת תקופת ההרצה שכן מושקעים משאבים רבים בהיש לשלם גם 

ללא עלות, נא לקבוע כי בתקופת ההרצה לא יעשה כל שימוש מסחרי אם מדובר בתקופת פיילוט  
 בשירותים, אלא לצורך בדיקה בלבד. 

 הבקשה לא מתקבלת 

 הבקשה לא מתקבלת  המציע ועפ"י כתב כמויות. בכפוף לשירותים ולציוד שיסופקו ע"י  2.1   פרק ד'  49

 פרק ד'  50
  

 הבקשה לא מתקבלת  אחריות תהא על פי ההצעה שניתנה על ידי הספק.  –נא להשמיט את המילה "מלאה"   2.3

 הבקשה לא מתקבלת  בהתאם לאחריות היצרן.  ה'  3.2   פרק ד'  51

 פרק ד'  52
  

  -ו 5.3.2
5.3.3 

הגעת טכנאי, אלא לתחילת טיפול בתקלה. הגעת טכנאי הינה בכפוף  לא ניתן להתחייב לזמני 
 אישור ביטחון של המציע. ל

 הבקשה לא מתקבלת 

 פרק ד'   53
  

 5.3.2.1תקלה רגילה, נבקש להכפיף את מועד הגעת הטכנאי לסעיף  5.3.3
הינה   5.3.3הטבלה בסעיף  

תמצית של המלל בסעיפים  
 5.3.2.2 -ו  5.3.2.1

 פרק ד'   54
  

 . 5.3.2.2תקלה קריטית, נבקש להכפיף את מועד הגעת הטכנאי לסעיף     5.3.4
הינה   5.3.3הטבלה בסעיף  

תמצית של המלל בסעיפים  
 5.3.2.3 -ו  5.3.2.1

 פרק ד'  55

  

5.5 
לא ניתן להתחייב למועד סיום הטיפול בתקלה, אלא לתחילת טיפול בתקלה, כמו כן נבקש להכפיף 

 . 5.3.2.2+   5.3.2.1לסעיפים  הסעיף  
 הבקשה לא מתקבלת  

 פרק ה'  56
  

 1טבלה  
   9-ו 8

 הבקשה לא מתקבלת   פעמי(. - )תשלום חד 2)תשלום חודשי( לטבלה   1מטבלה  9-ו  8השורות  העביר את נבקשכם ל



 

 פרק ה'  57
  

 1טבלה  
11   

 מקובל  נבקש להוסיף לאחר המילה תחזוקה "וחידוש רישיון". 

 פרק ה'  58
  

   1טבלה  
13 

 הבקשה לא מתקבלת   פעמיות. -נבקש להעביר הסעיף לעלויות חד

 פרק ה'  59
  

 1  להטב
16   

 את המילים הבאות "או סייברנט".  ADSLנבקש להוסיף לאחר המילה  
ראה פרק ה טבלת כתב  
 ( 1כמויות מתוקנת )טבלה 

 פרק ה'  60
  

 1טבלה  
17   

 את המילים הבאות "או ביזנט".  ADSLנבקש להוסיף לאחר המילה  
ראה פרק ה טבלת כתב  
 ( 1כמויות מתוקנת )טבלה 

 פרק ה'  61

  

,  1טבלה  
  שורה
 חדשה

נבקשכם להוסיף סעיף/שורה חדשה בגין עלות החווה הווירטואלית הכולל את כלל המשאבים  
 הנדרשים עבור השרתים. 

 הבקשה לא מתקבלת  

 פרק ה'  62
  

 הבקשה לא מתקבלת   נבקשכם להוסיף עלויות חד פעמיות: בגין עלות הקמת מרכזייה.  2טבלה  

 הבקשה לא מתקבלת   חד פעמיות בגין ביזנט. נבקשכם להוסיף עלויות  2טבלה     פרק ה'  63

 נספח א'  64

  

6 
כפיצוי מוסכם, אלא כפיצוי בגין נזק  שנגרם בפועל  נא להסיר סעיף זה, הערבות לא יכולה לשמש 

והוכח. כמובן שבמקרה שנגרם נזק שלספק קבועה לגביו אחריות במסגרת ההסכם, ניתן לעשות  
 ו בפועל. שימוש בערבות לכיסוי הנזקים אשר נגרמ

 הבקשה נדחית 

 הבקשה נדחית   לאחר המילה "רו"ח" נבקשכם להוסיף: "או עו"ד".   -    נספח ד'  65

 נספח ה'  66

  

הבהרה  
 כללית 

מדובר בעובדי   –אדם למתן שירותי מחשוב   נא להבהיר שבכל הנוגע למעמד הצדדים והעסקת כח
 ר את הנספח באופן נפרד(. הספק בלבד ולא קבלני משנה מטעמו )אשר לגביהם ניתן להסדי 

העסקת כח אדם למתן  לגבי 
מדובר   –שירותי מחשוב  

   בעובדי הספק בלבד

 נספח ה'  67

  

3 
נא להוסיף, "ברשותנו ו/או ברשות קבלן המשנה מטעמנו כוח האדם לביצוע העבודות נשוא  

 המכרז".  

  66ראה תשובה לשאלה  
לעיל, ניתן להעסיק קבלן  

משנה אך ורק לצורך פריסת  
 תשתית פסיבית. 

 הבקשה נדחית  או "קבלן משנה מטעמו".  –נא להוסיף לאחר המילה "המציע"  2.2   נספח ז'  68

 נספח ז'  69
  

2.8 
נא להשמיט, מוסדר כבר בסעיפי האחריות. לחלופין, נבקש להכפיף ולהתאים להערות בסעיפי  

 האחריות. 
 הבקשה נדחית  



 

 נספח ז'  70

  

2.9 
נן, שהספק ניהל את ההגנה ושהמועצה לא  נה לספק האפשרות להתגו נא להוסיף "ובלבד שנית 

 לקבל את הסכמת הספק לכך בכתב ומראש". התפשרה מבלי  

:  כדלקמן,  שונה  הסעיף

תשלום   המועצה  "שילמה 

הספק   על  שהיה  כלשהו 

או   הסכם  כל  מכוח  לשלמו 

את   הספק  ישפה  דין, 

זה   תשלום  בגין  המועצה 

שנדרש    7בתוך   מיום  ימים 

ידה.   ישפה  על  זה,  בכלל 

כל   בגין  המועצה  את  הספק 

תשלום שחויבה בו מכח פסק  

השירותים  דין   עם  בקשר 

ובקשר עם הסכם זה, לרבות  

הוצאות   בגין  תשלומים 

משפט ושכ"ט עו"ד. המועצה  

על   לספק  תודיע 

כאמור,   תביעה/דרישה 

להתגונן   לו    - ותאפשר 

על   להגן  הצורך  ובמידת 

מפניה, על חשבונו    -המועצה  

 ק". של הספ
 

 נספח ז'  71
  

2.10 
ימים לספק ואפשרות לתיקון בטרם    30ומראש של  נא להוסיף שקיזוז יעשה במתן הודעה בכתב 

 ביצוע הקיזוז. 
 הבקשה מתקבלת 

 נספח ז'  72

  

2.12 
נא להשמיט, יש סעיפי אחריות ושאלת הטיפול בנזקים תוסדר בסעיפים הללו )וכמובן גם באמצעות  

 ספק(.השירות הניתן על ידי ה
 בקשה נדחית  

 נספח ז'  73

  

3.2 
שהפסקת ההתקשרות תתבצע לאחר מתן אפשרות סבירה לספק לתיקון וכמו כן, לאחר  נא להוסיף 

 משלוח הודעה מנומקת בכתב ומראש לספק עם הנימוקים להפסקת ההתקשרות. 
 הבקשה נדחית 



 

 נספח ז'  74
  

3.3 
ואשר לא  בוצעו ו/או הוזמנו על ידי הספק   מובהר כי בגין על המועצה לשלם בגין השירותים אשר

 ניתנים לביטול על ידו. 
 הבקשה נדחית  

 הבקשה נדחית   נא להשמיט את המילים "אחריות מלאה".  4.2   נספח ז'  75

 הבקשה מתקבלת  " להוסיף : "ימי עבודה".  30נבקש לאחר המספר " 4.2   נספח ז'  76

 נספח ז'  77
  

 הבקשה מתקבלת  האישורים הנדרשים מהרשויות וגורמי הביטחון. טית ולקבלת  בכפוף לזמינות תשתית אופ 4.2

 הבקשה מתקבלת  בכפוף לכך כי קיימת תשתית אופטית זמינה באתר.  5.2   נספח ז'  78

 נספח ז'  79
  

 -ו  5.3
5.4 

 , ממועד הפקת החשבונית. 30תנאי תשלום המקובלים בחברתנו הינם שוטף+ 
תנאי התשלום כמתואר  

 בסעיף  

 נספח ז'  80
  

 הבקשה נדחית  חברת רימון )עפ"י בקשתכם(.  – ISPאשר הינם באחריות ספק  ISPנבקש לסייג את שירותי  6.1

 נספח ז'  81
  

 1טכנאי.8
נוסח הערבות   – בפרק א' וכן נספח ט'  6.1נבקשכם להתאים את גובה ערבות ביצוע לסעיף 

(30,000  .)₪ 
 הבקשה מתקבלת 

 

82 
 נספח ז' 

  
 הבקשה נדחית    נבקש לאפשר גם הזדמנות סבירה לתיקון.   –ני הודעת הביטול / חילוט פל 10-ו 9

 נספח ז'  83

  

12.2 
לאחר המילה אחראי נא להוסיף על פי דין, נא להשמיט את המילים "באופן מוחלט ובלעדי". נא  

 המילים "בקשר אליהם". להשמיט את 
 הבקשה נדחית  

 נספח ז'  84

  

12.3 
מוחלט ובלעדי" ולאחר המילה אחראי נא להוסיף "על פי דין".    המילים "באופןנא להשמיט את 

המחוקק נתן דעתו לאחריות ספקי התקשורת בחוק התקשורת ואשר על כן, נודה להתאמת  
 האחריות במסגרת המכרז לאמור במסגרת הדין החל. 

 הבקשה נדחית  

 נספח ז'  85

  

12.4 
לא    להתגונן, שהספק ניהל את ההגנה ושהמועצהנא להוסיף "ובלבד שניתנה לספק האפשרות  

 התפשרה מבלי לקבל את הסכמת הספק לכך בכתב ומראש". 
 הבקשה נדחית  



 

 נספח ז'  86

  

12.5  
)סעיף  
 חדש(

נזיקית ובין אם על פי דין, תהא על מוגבלת  על אף האמור בכל מקום אחר, אחריות הספק, בין אם  
שולמה לספק בשלושת החודשים אשר קדמו למועד  לנזקים ישירים בלבד ולסך כל התמורה אשר 

 קרות הנזק". 
 הבקשה נדחית  

 נספח ז'  87

  

 )ד(  13
נא להוסיף "ובלבד שניתנה לספק האפשרות להתגונן, שהספק ניהל את ההגנה ושהמועצה לא  

 מבלי לקבל את הסכמת הספק לכך בכתב ומראש". התפשרה 

שונה,ה :  כדלקמן  סעיף 

המועצה   את  ישפה  "הספק 

דרישה  בג ו/או  טענה  כל  ין 

אם  ו/א שיוגשו,  תביעה  ו 

המועצה   כנגד    ידי   עליוגשו, 

  צד   ידי   על או  /ו  מעובדיו   מי

  שעניינן ,  כלשהו  אחר  שלישי 

  בין מעביד  -עובד  יחסי  קיום

  מעובדי   מי  לבין  המועצה

המועצה תודיע לספק  .  הספק

כאמור,   תביעה/דרישה  על 

להתגונן   לו    - ותאפשר 

על   להגן  הצורך  ובמידת 

מפניה, על חשבונו    -מועצה  ה

 של הספק"
 

 נספח ח'  88
  

5 
(. נבקשכם לציין תאריך תוקף  30/02/2021להבנתנו חלה טעות סופר בתאריך תוקף הערבות )

 הנדרש. 
 28.2.2021תוקף הערבות  

 2.1   מסמכי המכרז  89

 ה מתקבלת  קשהב ימים מראש ובכתב בדבר מימוש תקופת האופציה.   30נבקש כי תינתן לספק הודעה בת 

 השאלה לא ברורה  נבקש להוסיף לסעיף כי הארכה בתנאים מיטיבים עם המכללה יהיו בכפוף להסכמת הספק.  



 

 5.2   מסמכי המכרז  90

)קביעת תנאים להשתתפות במכרז(, רשאית ועדת   7.4.1.2 להוראת תכ"ם  2.11.5פי סעיף -על
ב' אם או חב' אחרת באשכול החברות של  המכרזים לבחון ייחוס תנאים/אמות מידה של מציע לח

(  2( באשכול החברות; )100%( קיום שליטה מלאה )1קריטריונים: ) 4 -המציע, וזאת בהתייחס ל
שמעות המבנה התאגידי מבחינה תפעולית  ( מ3זהות בעלי מניות ונושאי משרה מרכזיים; )

 ( דוחות כספיים מאוחדים.  4ועסקית; )

 מתקבל 
( הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם בבעלות  1ל חברות: )ע נמנה( על אשכו המצי -בענייננו 

( התנהלות  3( המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית ועסקית; )2(; )100%ובשליטה מלאה )
ידי הנהלה אחת; -חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות אחת המנוהלת על

בכל אמצעי השליטה בחברות    100%-ק בשמע, המציע מחזיפיים מאוחדים. מ( הדוחות הכס4)
הקשורות. ההוראה מאפשרת לוועדת המכרזים לציין הוראה בעניין זה במסמכי המכרז. הואיל וכל 

הקריטריונים האמורים מתקיימים במציע, נבקש לאפשר למציע ייחוס עמידה בדרישות הסף  
ן, מאחריות המציע(,  כדי לגרוע, כמובמבלי שיש בדבר ב באמצעות חברות אחרות באשכול )זאת 

 דבר המשרת את עורך המכרז באופן מיטבי ועומד בקנה אחד עם הוראת התכ"ם האמורה. 

   ביטוח  6.5   מסמכי המכרז   

 6.7   מסמכי המכרז  91

הסעיף לא מובן. אנא הבהירו על אילו שינויים והתאמות מדובר? האם מדובר על שינויים התאמות 
ן? ככל שמדובר על שינויים והתאמות שיתבקשו על ידי המזמין, הספק מבקש  שיבקש המזמי 

מראש כי השינויים וההתאמות ישתלבו בשירות מבלי להשפיע  להבהיר כי אין ביכולתו להתחייב 
בע הדברים, הספק לא יכול להתחייב לכך בשלב שבו הוא לא יודע מה השינויים ו/או עליו כלל. מט

 ההתאמות שיתבקשו.  

 תקבלת ה מבקשה



 

נבקש להחיל נוהל שינויים ולפיו המזמין יגיש לספק את השינויים ו/או ההתאמות המבוקשות  
והספק יציג בפני המזמין את המשמעויות של אותם שינויים, תוך שהוא עושה את מאמצים  

שהשינויים לא יפגעו בשירות. הספק יבצע את השינויים ו/או ההתאמות רק לאחר אישור סופי  
 זמין.  מהמ

   מסמכי המכרז  92
11.2 
11.4 

 נבקש להוסיף ולהבהיר כי קבלני משנה שנכללו בהצעה נחשבים כמי שאושרו ע"י המזמין. 

העסקת קבלני משנה תותר  
אך ורק להקמת תשתית  

פסיבית. כל שאר השירותים  
 יסופקו ע"י המציע. 

הנדרשים, יהא זה  באיכות במועד ו נבקש כי מאחר שהספק אחראי לביצוע כל התחייבויותיו  
 את נותני השירות שיסייעו לו לעמוד בהתחייבויותיו.   שלו לבחור-באחריותו

לחילופין, במקרה בו המזמין לא יתן לספק אישור להעסקת קבלן משנה ו/או יבקש מהספק להפסיק 
ים לא בו הצדד משנה, תינתן לספק אפשרות להציג קבלן חלופי. במקרה את ההתקשרות עם קבלן 

א יוכל להעניק את השירותים ללא קבלן משנה, הדבר לא גיעו להסכמה לגבי קבלן משנה והספק לי
 יחשב להפרה ההתקשרות מצד הספק. 



 

   מסמכי המכרז  93

1.1 
1.6 
2.1 
2.3 
2.7 

התמיכה, והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, אינם כוללים  נבקש להבהיר כי שירותי האחריות, 
הפעלה לא נכונים   ( שימוש או1נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן: )  קלה אשרזק או תטיפול בנ

( ביצוע עבודה או שינויים במערכת או בתוצרים או 2של התוצרים/המערכת או של כל חלק מהם.  )
ידי גורם כלשהו לבד מעובדי נותן השירותים או   בכל חלק מהם, ובכלל זה ממשק המערכת על

, נזק בשל אש  , תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחהשה זדון( מע3) קבלני משנה שלו. 
( תחזוקה או  4או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של נותן השירותים. )

שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת  ( תנאי אתר 5כיול לקויים או בלתי נאותים. )
או שיבושים  ( הפסקות ו/או הפרעות ו/7( הובלה שלא על ידי נותן השירותים. )6עבודה נאותה. ) 

ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המזמין  ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל 
( תקלות בתוכנה שאיננה 8מרכיב תקשורת אחר ) רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל

( ותמיכה זו נדרשת לפתרונה/תקלות בחומרה שאיננה נמכרת  end of supportנתמכת ע"י היצרן )
 ( ותמיכה זו נדרשת לפתרונה. End of lifeע"י היצרן )

האחריות, התמיכה  
והתחזוקה יינתנו לכלל  
מרכיבי השירות לרבות  

תו ללא  לו הציוד שיסופק בכל 
תנאים. ציוד שניזוק כתוצאה  

משבר או מחבלה מכוונת,  
או משימוש בלתי סביר )לא  
על פי הגדרות היצרן( יתוקן  
ע"י הספק הזוכה בתשלום  

 שיסוכם בין הצדדים. 

בכפוף ובהתאם לתנאי    AS ISכל תוכנה/מוצר בבעלות צד ג' שתסופק ע"י נותן השירותים, תסופק 
ימוש הסטנדרטיים של יצרן התוכנה/המוצר. נותן השירותים לא  תנאי הש ( ו/או EULAהרישיון )

יהיה אחראי לכל תקלה או פגם בתוכנה/במוצר. כאמור אלא לביצוע השירותים הנדרשים בהסכם 
 ת הסכם זה. זה במסגר 

 להסכם.   7-ו  6.1הערה זו רלוונטית גם לסעיפים  

 5.3.1.1   מסמכי המכרז  94
או דחופה על פי פרמטרים אובייקטיבים ולא הגדרה המבוססת על  קריטית נבקש להגדיר תקלה 

 שיקול דעת אשר מקשה על הספק בסיווג ההגדרה.  
 הבקשה לא מתקבלת  



 

 6.2   מסמכי המכרז  95

בהתאם לאמור לעיל, נבקש להבהיר כי הפיצויים המוסכמים ינתנו למזמין בגין עיכוב בזמן התגובה 
 בלבד.  

  הבקשה נדחית 

 הבהיר על האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ובהסכם כי: נבקש ל

ו/או מי מטעמו, ו/או  הספק לא יישא באחריות להפרה שנגרמה בנסיבות שבשליטת המזמין       .1
בנסיבות שבשליטת צד שלישי כלשהו ו/או בנסיבות של כוח עליון וכי לא יוטל על הספק פיצוי  

 מהנסיבות הללו;  קב איזומוסכם בגין הפרה שנגרמה ע

 מסך התמורה הכוללת;  5%כי סכום הפיצוי המוסכם יוגבל לסך כולל ומצטבר בגובה       .2

ימים מראש, אפשרות   14הפיצוי המוסכם תימסר לספק הודעה בכתב לפחות כי טרם הטלת  
 לתיקון ההפרה וזכות טיעון. 

96 

  – נספח ג' 
התחייבות בדבר  
  העסקת עובדים

דין ותשלום  זרים כ 
 שכר מינימום 

  3 

נבקש להבהיר כי המציע הוא חברה בת של חברה  -באשר לדרישה להצהרה ביחס ל"בעל זיקה" 
ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע"י חברה ציבורית זרה. בשים לב שלבעלי השליטה אין קשר  

ר, ממילא  י המתוא לפעילות המציע ו/או ליכולתו לעמוד בתנאי המכרז, ולאור המבנה התאגיד 
המציע אינו יכול להצהיר בשם בעלי השליטה בו, מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה תהא למציע  

כל שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה ביחס לבעלי זיקה יכולה להינתן למיטב  ולא לבעל זיקה )כ
 הידיעה בלבד(. 

 הבקשה נדחית  

97 
  –נספח ו'  

התחייבות קבלן  
 משנה 

  
4 
5 

המגבילים את הסבת הפעילות של קבלן המשנה, שכן הדבר עשוי   הסעיפיםנבקש למחוק את 
 להקשות על הצעת הספק אשר ממילא מחויב למעשי קבלני המשנה.  

 הבקשה נדחית 

   הסכם  –נספח ז'  98
2.8 
2.12 
12 

להסכם. למען הסדר הטוב, נבקש נבקש   12והן בסעיף   2האחריות והשיפוי מוסדרים הן בסעיף 
 סעיף אחד.ם אלו בלהסדיר נושאי

 הבקשה נדחית 

 בכל מקרה, נבקש כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז ו/או בהסכם:  



 

בכל הנוגע לנזק גוף ו/או לרכוש, שכן כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על פי דין, במיוחד       .1
מעשה או  ם בגין הרחבת אחריותו של הספק מעבר לאחריות הקבועה בדין, לרבות נזק שייגר

מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו, מטילה נטל כלכלי מיותר על הספק, שאינו בר  
 ביטוח, שעה שביטוחי המזמין מכסים נזקים אלה. 

הספק יהא אחראי לנזק ישיר בלבד ולא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או       .2
 עמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. ו מי מטעונשי, שייגרם למזמין ו/א 

גבול אחריות הספק בגין נזקים כלשהם לא יעלה על סך כל התמורה ששולמה בפועל לספק        .3
החודשים שבסמוך לפני אירוע הנזק או שהייתה צפויה להיות משולמת )אם טרם   12בתקופה של 

 חודשים(.    12חלפו 

בשליטתו סבירה של הספק  הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא שנגרם בנסיבות שאינן      .4
ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו,  

 לרבות הפרת רישיון שימוש של רכיבי צד שלישי. 

וג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין  ה מכל ס הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביע
 ובין אחרת. חוזית, בין נזיקית  

 2.9   הסכם  –נספח ז'  99

נבקש שהמזמין יודיע מיידית לספק אודות התביעה/דרישת התשלום, המזמין ישתף פעולה עם  
הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית על ניהול ההגנה או המו"מ להסדר פשרה. נבקש כי בכל  

יבותו של הספק לשפות תיווצר עם קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת  רה מחוימק
 בטבלה זו בקשר עם אחריות הספק והגבלתה.   13המבוקשים בסעיף ובכפוף לשינויים 

:  כדלקמן  שונה   הסעיף

תשלום   המועצה  "שילמה 

הספק   על  שהיה  כלשהו 

או   הסכם  כל  מכוח  לשלמו 

את   הספק  ישפה  דין, 

ת  המועצה  זה  בגין  שלום 

שנדרש    7בתוך   מיום  ימים 



 

בקש כי חובת השיפוי בנוגע למוצרי צדדים שלישיים, לרבות מוצרי התוכנה אשר יסופקו על ידי  
 הספק, תהא כפופה לתנאי השיפוי המצויים ברישיון השימוש הסטנדרטי של יצרן המוצר כאמור. 

ישפה   זה,  בכלל  ידה.  על 

כל   בגין  המועצה  את  הספק 

תשלום שחויבה בו מכח פסק  

השירותים   עם  בקשר  דין 

ובקשר עם הסכם זה, לרבות  

הוצאות   בגין  תשלומים 

משפט ושכ"ט עו"ד. המועצה  

על   לספק  תודיע 

  מור, כאתביעה/דרישה  

להתגונן   לו    - ותאפשר 

לובמידת   על  הצורך  הגן 

ו  מפניה, על חשבונ   -המועצה  

 "פק של הס
 

 2.10   הסכם  –נספח ז'  100
קצוב ולא ביחס לנזקים שלא הוכחו. כמו כן נבקש  קיזוז תחול רק ביחס לסכום זכות ה נבקש כי 

ימים   7להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים עפ"י הסכם זה בלבד ונבקש הודעה מראש ובכתב של 
 טרם ביצוע. 

אשר רק את האמור בנוגע  נ 
ימים    7למתן התראה של 

 מראש טרם ביצוע קיזוז 

 2.11   הסכם  –נספח ז'  101
כל שהספק התריע בפני המזמין מפני כל נזק ו/או בעיה שעלול/ה להתרחש בעקבות מילוי  כ

ההוראות המזמין והמזמין ביקש בכל זאת לבצע את ההוראה האמורה, הספק לא ישא באחריות  
 לכל נזק שנבע ממילוי הוראת המזמין כאמור.   

 הבקשה נדחית  

 4.3   הסכם  –נספח ז'  102
באחריות ולא יידרש לפצות את המזמין בפיצוי כאמור בגין איחור באספקת   לא ישא  נבקש כי הספק

 הציוד בכל מקרה שבו האיחור נגרם בנסיבות שאינן תלויות בספק. 
 מתקבל 

 8.2   הסכם  –נספח ז'  103
מראש ובכתב של  נבקש  כי חילוט הערבות יבוצע במקרה של הפרה יסודית בלבד ולאחר הודעה 

יקון ההפרה. נבקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי  ארכה לת יום ומתן  30
 הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם. 

 ימים   7תינתן התראה של 



 

 9   הסכם  –נספח ז'  104
עבור עבודה  נבקש כי בכל מקרה בו המזמין יבקש לסיים את ההסכם מטעמי נוחות המזמין ישלם 

ות שהוציא הספק שאינן ניתנות לביטול )כגון רכישת  ור הוצאשבוצעה ע"י הספק בפועל, וכן עב
 מוצרי צד ג' לצורך אספקת השירותים(.

הבהרה: המכרז הוא  
לאספקת ציוד ושירות  

 חודשים.  60בפריסה למשך 
בכתב הכמויות יש הפרדה  

בין אספקת ציוד לבין  
אספקת השירות שכולל את  

חוות השרתים של הספק  
ו  ושירות לציוד שסופק על יד 

 ן במועצה. ומותק
 

במקרה של הפסקת  
ות, התשלום עבור  התקשר

השירות יופסק, והתשלום  
עבור הציוד ישולם עד לתום  

 תקופת ההתקשרות."

 מועצה  נבקש הבהרה לסעיף זה    11   הסכם  –נספח ז'  105

 ד 13   הסכם  –נספח ז'  106
לטבלה, כך    14סעיף  האמור בנבקש כי שיפוי בגין יחסי עובד מעביד יהיה בכפוף לנוהל השיפוי  

שהשיפוי יהיה בכפוף לפס"ד חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולאחר שהמזמין העביר את  
 ניהול ההגנה לספק.  

שונה,ה כדלקמן:    סעיף 

המועצה   את  ישפה  "הספק 

דרישה   ו/או  טענה  כל  בגין 

אם   שיוגשו,  תביעה  ו/או 

ידי   על  המועצה  כנגד  יוגשו, 

ידי  על  ו/או  מעובדיו  צד    מי 

כלשהו, שעניינן  שלי שי אחר 

עובד יחסי  בין  -קיום  מעביד 

מעובדי   מי  לבין  המועצה 

המועצה תודיע לספק  הספק.  

כאמור,   תביעה/דרישה  על 

ל לו    - התגונן  ותאפשר 

על   להגן  הצורך  ובמידת 

מפניה, על חשבונו    -המועצה  

 של הספק"
 



 

 16   הסכם  –נספח ז'  107
חר, הספק לא ימשיך להיות אחראי כלפי  חוזה לאנבקש כי במקרה של הסכמה להסב את ה

 המועצה בנוגע לביצוע החוזה.  
 הבקשה נדחית 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק את המילה "כל" שלפני המילה "דין".   1   ביטוח  –נספח י'   108

 2   ביטוח  –נספח י'   109
טוח או  טול הביימים לפני מועד בי  14- המצאת אישור עריכת ביטוח לנבקש לשנות את תקופת 

 (.30שינוי לרעה בביטוח )במקום 
 הבקשה נדחית  

 הבקשה נדחית  נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא: "ובלבד שאין הדבר נוגד את אינטרס הספק".  3   ביטוח  –נספח י'   110

 5   ביטוח  –נספח י'   111
חבות הלקוח תכוסה   נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא: "אולם באחריות מקצועית לא

 כלפי הספק". 
 הבקשה נדחית 

 7   ביטוח  –נספח י'   112
נבקש להוסיף בסוף הפסקה הראשונה את המשפט: "לחלופין, יכלול הספק את קבלני המשנה  

 בביטוחיו". 
 הבקשה מתקבלת 

   הבקשה נדחית בוטח". נבקש להוסיף בסוף הפסקה השלישית את המשפט: "בגין מקרה שהינו באחריות המ     ביטוח  –נספח י'   113

 8.3   ביטוח  –נספח י'   114
נבקש להוסיף בפסקה החמישית, אחרי המילים הפרת זכויות יוצרים", את המילים ")למעט  

 פטנטים(". 
 הבקשה מתקבלת 

 הבקשה מתקבלת  . 2008לאפשר שימוש גם במהדורת ביט  נבקש  9.4   ביטוח  –נספח י'   115

116 
תנאי    –פרק א' 

 המכרז 
  15.5 

אנו מבקשים לשקול הורדה של סעיף זה המונע  –השיוויון בדיני מכרזים  פי חוק על –ניסיון המציע 
 שיוויון התחתלתי בין המשתתפים.

   נדחיתהבקשה 

117 
תיאור   –פרק ב'  

 מצב קיים 
 DR -חשיבות למיקום האין  ק"מ ומעלה מהאתר המרכזי  20יהיה במרחק של    DRאישורכם כי אתר הנא  2.13  

118 
יאור  ת  –פרק ב'  

 ים מצב קי
  3.2 

נשמח להבהרתכם מה תפקיד הטכנאי שמיועד להיות יומיים בשבוע במועצה, האם הטכנאי נדרש 
ניתן לטפל בכלל הקריאות מרחוק  שעות עבודה ביום יומיים בשבוע? כמו כן, האם   9להגיע לאתר  

 ובתקלות הדורשות הגעה פיזית לשלוח טכנאי במקום באופן קבוע?

, במצב  מדובר במצב קיים
די טכנאי השירות יגיע  העתי 

י דרישה )ראה פרק  פרק על  
 ( 6.2ג' סעיף  

119 
מצב   –פרק ג'  
מפרט   –עתידי  

 טכני 
  5.1.4 

שלוחות נדרש להקליט? האם ההקלטה צריכה  כמה  –הקלטות שיחה עם שמירה למשך חודש  
 להיות אוטומטית או לפי דרישה? 

נדרש להקליט את כל  
 השלוחות לפי דרישה 



 

 כן  ודש ניתן למחוק את ההקלטה? האם לאחר ח 

120 
מצב   –פרק ג'  
מפרט   –עתידי  

 טכני 
  5.1.9 

ההתחשבנות החודשית באחריות  נא אישורכם כי   –חיבור למפעיל פנים ארצי עם טווח מספרים 
 המועצה. 

הספק הזוכה יחייב את  
 המועצה בגין שיחות 

שים הנדרשת לנייד/נייח והאם  הדקות החוד   מה מספר השיחות בו זמינות הנדרשות? מה כמות
 נדרשת גישה לשיחות בחו"ל? 

שיחות בו זמנית. לא   15עד 
ק מידע לגבי כמות  ניתן לספ

שרות  פהדקות. נדרשת א
ר לחול למספר  להתקש

 מצומצם של שלוחות 

121 
מצב   –פרק ג'  
מפרט   –עתידי  

 טכני 
  6 

הספק יהיו על חשבון  פקת על ידי נא אישורכם כי כל חלקי החילוף עבור החומרה שלא מסו
 המועצה. 

אין חומרה שלא מסופקת  
 ע"י הספק 

)סריאליים/דגמים( של ציודים  במידה ונדרש ביטוח לחומרה, נבקשכם להעביר רשימת ציוד 
 הדורשים תחזוקת חומרה 

אין חומרה שלא מסופקת  
 ע"י הספק 

122 
מפרט   –פרק ד'  

 שירות 
  5.3.2.3 

דקות,   15דקות ובתקלה משביתה תוך  60תקלה רגילה תוך  כני מרחוק במקובל תחילת טיפול ט 
 נא אישורכם. 

 הבקשה לא מתקבלת  

123 
מפרט   –פרק ד'  

 שירות 
  5.5 

לא ניתן להתחייב לזמן סיום טיפול בתקלה, הנ"ל אינו מקובל בתחום התוכנה, שכן, ישנם אילוצי  
 תוכנה שאינם בשליטת הספק.  

 ועד לסיום התיקון לה ברציפות  הספק מתחייב לטפל בכל תק 
 הבקשה לא מתקבלת  

124 
מפרט   –פרק ד'  

 שירות 
  6+7 

האם נדרשת אספקה של המכשירים הנ"ל או שווי ערך על חשבון הספק? במידה וכן, האם נדרש  
 נוספים לנושא זה?   POEלספקי ספקי כוח או מתגי 

על הספק לספק מכשירי  
טלפון כמתואר בכתב  

 POEהכמויות כולל מתגי 

125 
כתב   –ק ה'  פר

 כמויות 
  12 

והפתרון אמור להיות מוצע באתר הספק. מה הצורך של  האם הספק נדרש לספק אל פסק? היות  
 האל פסק הנ"ל? 

הספק נדרש לספק אל פסק  
על מנת שמכשירי הטלפון  

וקווי התקשורת ימשיכו  
 לפעול בזמן הפסקת חשמל 

126 
כתב   –פרק ה'  

 כמויות 
  16 

במידה ונדרש קו    17היות ובאחריות המועצה עלות קו כזה בסע' נוסף?  ADSLהאם נדרש קו 
 נוסף, האם ניתן לספק כחלופה קו של אתרוג או שרות של מורשת?

נדרש קו נוסף מאתר הספק  
לרשת האינטרנט וחייב  

 להיות רימון 

 כללי    כללי  127
את כל  ירייה מספקת, או שהעFW\מתגים \נבקש הבהרה האם נדרש לספק גם שירותי מרכזיה 

 הציוד ?  
הספק מספק את כל הציוד  

 קיים  F.Wלמעט 



 

 10   א 128
או לחילופין לאפשר חתימה בסוף כל עמוד   WORDנבקש לקבל את מסמכי המכרז בקובץ  

 כהסכמה לסעיפים ולתוכנם  

הדרישה לקבלת מסמכי   
   WORDהמכרז בקובץ  

נדחית. ניתן להוסיף חתימה  
כמה  בסוף כל עמוד כהס

 כנם לסעיפים ולתו 

 יצרן   נבקש לקבל את פירוט תחנות עבודה , קונפיגורציה , מערכות הפעלה  1.1   ב 129
לא רלוונטי, כל הציוד הקיים  

 יוחלף 

 נבקש לקבל פירוט יצרן + דגמים  קיימים   1.2   ב 130
לא רלוונטי המכשירים  

 יוחלפו 

 בשימוש  נבקש לקבל פירוט  מתגים , יצרן , דגם , מספר שנים   1.3   ב 131
לא רלוונטי המכשירים  

 יוחלפו 

   ן ובאיזה מודל רישוי )באנל או לא (  נבקש הבהרה עד מתי אחריות היצר  1.4   ב 132

 ראה שרטוט מצב קיים  נבקש לקבל הבהרה מה הוא קוד קו + ספק תשתית   1.5   ב 133

 נבקש הבהרה מי ספק מפ"א הנוכחי  2.2.9   ב 134
ם  שירותי הטלפוניה מסופקי
 ע"י ספק השירות הנוכחי 

 כן, יש לחדש   כרגע האם הבהרה הפיירוול נמצא בשירות יצרן  1.4   ב 135

 לטלפוניה? מי נותן שירות כיום  2.1   ב 136
שירותי הטלפוניה מסופקים  

 ע"י ספק השירות הנוכחי 

 118ראה תשובה לשאלה   ימים בשבוע , האם מדובר בימים מלאים או במספר שעות?   2טכנאי במועצה  3.2   ב 137

 לא ניתן להגדיר מראש  נבקש להגדיר את התחומים.   6.9   ג 138

 חובה רימון  החווה דווקא עם רימון ? יש ספקים אחרים המספקים שרות דומה.. האם חובה לספק סינון מתוך  1.4   ג 139

 הסעיף נשאר כפי שהוא  זו אין שרידות!    נבקש הבהרה מדוע נדרש שרת אחד ?  זו לא המלצת היצרן, ובתצורה 5.4   ג 140

 למה נדרש כתובות חוקיות ?  5.7   ג 141
ל מנת לספק את השירות  ע

 הנדרש 

 ADלא רלוונטי יש להקים  ?   2019הקיים ל  ADהאם נדרש לשדרג את ה   5.1   ג 142

 ראה כתב כמויות מתוקן  איזה תוכנת אנטי וירוס יש באתר?  5.9   ג 143



 

 נבקש הבהרה מה הכוונה בסעיף זה?   6.9   ג 144
שירות שלא נכלל במכרז  

שהוא בתחום האחריות של  
 פק הזוכה הס

 קיימת רשימה של ציוד קיים , תחנות קצה, מסכים וכו'האם   -סעיף ה  3   ג 145
לא רלוונטי, כל הציוד הקיים  

 יוחלף. 

 1טבלה    פרק ה 146
  1קן הנמצא במסמך זה מחליף את טבלה בכתב הכמויות תוקן. כתב הכמויות המתו 9סעיף 

 בפרק ה )כתב כמויות( ויש למלא טבלה זו. 
 ללא שינוי 2 טבלה 

  

 

 

 תשלום חודשי –  1טבלה 

 

 תאור פריט או עבודה  סעיף 
יחידת 
 כמות מדידה

שם יצרן  
 ודגם/מק"ט פריט 

מחיר יחידה  
 סה"כ  לחודש בש"ח 

1 
רת במסמכי  בתצורה המתוא  Domainהקמה תפעול ותחזוקה של שרת 

נטי  כולל תוכנת א D.Rהמכרז כולל ביצוע גיבוי ושמירה באתר הייצור ובאתר  
 וירוס וכל השירותים המסופקים כיום  והכל כמתואר במפרט הטכני 

 1 יחידה 

      

2 
הקמה תפעול ותחזוקה של שרת קבצים בתצורה המתוארת במסמכי המכרז  

כולל תוכנת אנטי וירוס וכל   D.Rכולל ביצוע גיבוי ושמירה באתר הייצור ובאתר 
 ני השירותים המסופקים כיום  והכל כמתואר במפרט הטכ

 1 יחידה 

      



 

3 
הקמה תפעול ותחזוקה של שרת טרמינל בתצורה המתוארת במסמכי המכרז  

כולל תוכנת אנטי וירוס וכל   D.Rכולל ביצוע גיבוי ושמירה באתר הייצור ובאתר 
 כמתואר במפרט הטכני השירותים המסופקים כיום  והכל 

 1 יחידה 

      

4 

שמסופקות ע"י ספקי שירות צד  הקמה תפעול ותחזוקה של שרת עבור תוכנות 
ג' בתצורה המתוארת במסמכי המכרז כולל ביצוע גיבוי ושמירה באתר הייצור  

מול ספקי השירות, כולל תוכנת אנטי   VPN  Site to Siteכולל   D.Rובאתר 
 פקים כיום והכל כמתואר במפרט הטכני וירוס וכל השירותים המסו 

 1 ידה יח

      

5 

בתצורה המתוארת במסמכי המכרז   GISרת הקמה תפעול ותחזוקה של ש
  VPN Site to Siteכולל   D.Rכולל ביצוע גיבוי ושמירה באתר הייצור ובאתר 

מול ספקי השירות, כולל תוכנת אנטי וירוס וכל השירותים המסופקים כיום  
 מפרט הטכני והכל כמתואר ב

 1 יחידה 

      

6 
לפון כולל טלפון  התקנה ושירות מלא לכל תקופת ההתקשרות של שלוחת ט

או שווה ערך מאושר ע"י המועצה וכולל שירות של   YELINK T23Gמסוג 
 מפעיל פנים ארצי )חיוב עבור שיחות טלפון בנפרד(.

 50 יחידה 

      

7 
לוחת טלפון כולל טלפון  התקנה ושירות מלא לכל תקופת ההתקשרות של ש

שירות של  או שווה ערך מאושר ע"י המועצה וכולל   YELINK T27Gמסוג 
 מפעיל פנים ארצי )חיוב עבור שיחות טלפון בנפרד(.

 10 יחידה 

      

8 

בתצורה    PCשל מיני  לכל תקופת ההתקשרות התקנה שירות ותחזוקה מלאה 
                                                      הבאה:    

 . i5מעבד אינטל 
 . 8GBזיכרון 
                                                                                                256G SSDדיסק 

 HPהמחשב תוצרת לנובו או דל או  
                                                                                       LGאינצ' סמסונג או  24מסך 

 מקלדת ועכבר חוטיים   
 Windows 10 Professionalמערכת הפעלה  

                                                                                    עסקי או שווה ערך מאושר ע"י המועצה                                                                                       ESETתכנת אנטי וירוס  

 50 יחידה 

      



 

9 

של מחשב נייח   לכל תקופת ההתקשרות התקנה שירות ותחזוקה מלאה 
 : בתצורה הבאהליישומים גרפיים כגון אוטוקאד 

                                        .                                                                 i7מעבד אינטל 
                                                                                   .                       16GBזיכרון 

                                                       Nvidia Quadro P2000, 5GB, 4 DPכרטיס גרפי 
                                                                                                   SSD 256G דיסק 

                                                                                  HPהמחשב תוצרת לנובו, דל או 
                                                                                       LGאינצ' סמסונג או  24מסך 
 ת ועכבר חוטיים מקלד

 Windows 10 Professionalמערכת הפעלה  
                                                                                        עסקי או שווה ערך מאושר ע"י המועצה ESETתכנת אנטי וירוס  

 10 יחידה 

      

10 

ת לכל תקופת  שירווהפעלה מלאה ,  התקנה, קינפוג, ביצוע הגדרות
                                                                                EX2300-24Pדגם   Juniperההתקשרות של מתג מתוצרת חברת 

 EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 xתאור הפריט: + 
1/10G  SFP/SFP  מועצהאו שווה ערך מאושר ע"י ה . 

 3 יחידה 

      

11 
המותקנת באתר המועצה כולל   Fortigate 60Eתחזוקה ותפעול של יחידת 

 ביצוע עדכונים שוטפים ושדרוגי גרסאות למשך כל תקופת ההתקשרות. 
 1 יחידה 

      

12 
און ליין בהספק של  פזי   חד קשל יחידת אל פס (בארון תקשורת)קנה הת

2KVA   כולל תחזוקה ושירות לכל תקופת ההתקשרות 
 2 יחידה 

      

13 
  4המועצה של טכנאי מחשבים ותקשורת )מינימום עלות שעת עבודה באתרי 

 שעות( 
שעת  
 עבודה 

1 
      

14 
  בין אתר המועצה לאתר של הספק הזוכה 50Mהקמת של קו תמסורת / מטרו 

 לכל תקופת ההתקשרות   כולל תפעול ותחזוקה
 1 יחידה 

      

15 
ר המועצה לאתר של הספק  בין את  100Mהקמת של קו תמסורת / מטרו 

 כולל תפעול ותחזוקה לכל תקופת ההתקשרות   הזוכה
 1 יחידה 

      

16 
רימון בין אתר הספק לרשת האינטרנט    ADSLהקמה תפעול ותחזוקה של קו 

 הספק( )עלות הקו וספק האינטרנט משולמת ע"י 
 1 יחידה 

      

17 
טרנט משולמת ע"י  רימון )עלות הקו וספק האינ ADSLתפעול ותחזוקה של קו  

 המועצה( 
   1 יחידה 

    



 

   סה"כ לחודש   

 
 
 
 
 

 

 


