
                                                                             

מכרז להתקנת והפעלת מערכות ביטחון, התקנת ציוד תקשורת פסיבית ואקטיבית והקמת עבור  שאלות הבהרה
 גבעת התחמושת- תשתיות תקשורת

 
 המענה הסתייגות \שאלה \הבקשה  סעיף עמוד מסמך מס"ד

-מכרז 1
 חוזה

מקובל שאחריות הספק היא לנזקים  .ו2 22
על  ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש.

כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את 
המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" ולמחוק 

 את המילים אובדן ו/או הפסד".
כמו כן, מקובל להגביל את האחריות 

הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי 
לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי 

אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה 
וגבל לסך התמורה שתשולם במצטבר, ת

 עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.

 לא מקובל.
 

 )ו( בהסכם ישונה ויהיה בנוסח הבא:2מובהר כי סעיף 
 

הספק יהא אחראי על פי דין לכל נזק, אובדן ו/או 
הפסד אשר ייגרם כתוצאה ממתן השירותים, למזמין 

ו/או לספק ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי, 
ממעשה או מחדל, בין שנוצר ע"י הספק עצמו  כתוצאה

הספק לא ישא באחריות לנזק,  ו/או ע"י מי מטעמו.
אובדן ו/או הפסד כנ"ל אשר ייגרמו בזדון )למעט ע"י 

 הספק ו/או מי מטעמו( ו/או בשל כוח עליון.
 -מכרז 2

 חוזה
השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף  .ז2 22

א עוכב לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד של
ביצועו" ובכפוף לכך שהמזמין יודיע לספק 

מייד עם קבלת דרישה/תביעה כאמור, 
יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן 

 עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין.

 לא מקובל.
 

 ( בהסכם ישונה ויהיה בנוסח הבא:ז)2מובהר כי סעיף 
 

את באופן מיידי הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות 
גין כל נזק, אובדן ו/או הפסד כנ"ל שהמזמין המזמין ב

ישא בו ובתנאי כי המזמין הודיע לספק בהקדם 
האפשרי על כל דרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד 
המזמין, איפשר לספק להתגונן כנגד דרישה ו/או 

תביעה כנ"ל, ובכפוף לקיומו של פסק דין שלא עוכב 
ם ביצועו הקובע את אחריות הספק. המזמין לא יחתו

על הסכם פשרה בקשר עם דרישה ו/או תביעה כנ"ל 
 בטרם קבלת אישור הספק בכתב.

 -מכרז 3
 חוזה

 כללי

מכרז, ובהסכם במסמכי ה"על אף האמור  
זה ונספחיו, ובכל מקרה, הספק לא יהיה 

  כלשהו צד ג' ו/אואחראי כלפי המזמין 
מעשה או מחדל  שנגרמו בשל נזקים  בגין

או שליטתו, וכן שאינו בתחום אחריותו ו/
 נזקי ובגין תוצאתיים או עקיפים נזקים בגין

עליון, ואחריותו הכוללת של הספק ח וכ
תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה לו 

החודשים  12ח הסכם זה במהלך ומכ
 שקדמו למועד קרות הנזק הנטען

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

 -מכרז 4
 חוזה

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה  .א3 22
ראשונה" ובמקומם יבוא "עם קבלת פסק 

 דין שלא עוכב ביצועו"
השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף 

לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד שלא עוכב 
ביצועו" ובכפוף לכך שהמזמין יודיע לספק 

כאמור, מייד עם קבלת דרישה/תביעה 
יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן 

 עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין
ההפרה נגרמה בשל מעשה או  למעט באםו

בתחום אחריותו ו/או שליטתו  מחדל שאינו
 באם הנזק נגרם בשל מעשהו/או  של הספק

 .או מחדל של המזמין"

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1היו כמפורט בהבהרות י

 -מכרז 5
 חוזה

מקובל שאחריות הספק היא לנזקים  .א3 22
ישירים לפי דין שנגרמו לגוף ו/או רכוש. על 
כן, נבקש להוסיף אחרי המילה "לנזק" את 
המילים "לפי דין לגוף ו/או רכוש" ולמחוק 

" ו את המילים "ו/או אובדן"את המילים 
 ".עקיפה

ל להגביל את האחריות כמו כן, מקוב
הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי 
לתמורת העסקה. לפיכך, נבקש לקבוע כי 

אחריותו של הספק בקשר או אגב חוזה זה 
במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם 
 עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1ורט בהבהרות יהיו כמפ

 -מכרז 6
 חוזה

ימים מיום מתן  14מבוקש לשנות ל  .א5 24
 ההודעה

 מקובל

 -מכרז 7
 חוזה

, 2מבוקש למחוק את סיפא הסעיף, פיסקה  .א5 24
הדרישה אינה מקובלת וגובלת בעשיית 

עושר של הספק האחר ו/או המזמין. הספק  
אינו צד בקביעת הסכומים שהמזמין יקבע 

 ספק אחר או סבירותם. מול

 לא מקובל.
מדובר בנזקים נוספים אשר עשויים להיגרם למזמין 

 כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י הספק.



                                                                             

 -מכרז 8
 חוזה

נבקש למחוק סעיף זה, דרישה אינה  .ז3 23
 סבירה.

 הבקשה נדחית

 -מכרז 9
נספח 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

לעניין ביטוחי החבויות מבוקש להבהיר כי   28
לערוך ביטוח אחמ"ק ומוצר לא ניתן 

 כביטוח משולב אלא כביטוחים נפרדים.

לעניין ביטוח רכוש מבוקש להסיר הקודים 
 313+314+316 . 

  .089בקודי השירותים מבוקש להסיר קוד 

לעניין ביטוחי החבויות מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך 
ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא 

 קשה מתקבלתהב -כביטוחים נפרדים
לעניין ביטוח רכוש מבוקש להסיר הקודים 

 הבקשה נדחית -313+314+316 
הבקשה  – 089בקודי השירותים מבוקש להסיר קוד 

 מתקבלת

 

 
 -מכרז 10

 חוזה
מבוקש  –לא סעיף ביטוח  –)א(  3סעיף  3 22-24

 להסיר. 

מבוקש להסיר  4 -ו 3שורה  –)ה(  3סעיף  
 4". שורה המילים "ו/או הפועלים מטעמו

אחרי המילים "ביטוחי חבויות" מבוקש 
 להוסיף "בגין מעשי או מחדלי הספק". 

מבוקש להסיר "ו/או  1שורה  –)ז(  3סעיף  
 מי מטעמו". 

מבוקש לאשר המצאת אישור –)ט(  3סעיף  
ביטוח חתום כחלופה להמצאת הפוליסות 

אחרי המילים "על מנת  3עצמן. שורה 
" מבוקש להתאימם להוראות הסכם זה

 להוסיף המילים "באופן סביר". 

אחרי המילים "עלפי  4שורה  –)יב(  3סעיף  
הסכם זה" מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף 

 ואופי ההתקשרות". 

 -מבוקש להסיר –לא סעיף ביטוח  –)א(  3סעיף 
 הבקשה נדחית

מבוקש להסיר המילים "ו/או  4 -ו 3שורה  –)ה(  3סעיף 
 נדחית הבקשה – הפועלים מטעמו"

אחרי המילים "ביטוחי חבויות"  4שורה  –)ה(  3סעיף  
 -מבוקש להוסיף "בגין מעשי או מחדלי הספק"

 הבקשה מתקבלת
 -מבוקש להסיר "ו/או מי מטעמו" 1שורה  –)ז(  3סעיף 

 הבקשה נדחית
מבוקש לאשר המצאת אישור ביטוח –)ט(  3סעיף 

 3חתום כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן. שורה 
המילים "על מנת להתאימם להוראות הסכם  אחרי

הבקשה  – זה" מבוקש להוסיף המילים "באופן סביר"
 מתקבלת

אחרי המילים "עלפי הסכם זה"  4שורה  –)יב(  3סעיף 
 -מבוקש להוסיף "בכפוף להיקף ואופי ההתקשרות"

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 11
 נספח ג

לערוך מבוקש להבהיר כי ניתן  -סעיף ב'   ב, ג, ה 26-27
ביטוח אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב 

 אלא ביטוחים נפרדים.

, מבוקש להסיר סעיף 2סעיף  –סעיף ג'  
 הרחבה לעבודות חוץ.  – 7קטן 

 מבוקש להסיר. –( 2סעיף ה ) 

מבוקש להבהיר כי ניתן לערוך ביטוח  -סעיף ב' 
אחמ"ק ומוצר לא כביטוח משולב אלא ביטוחים 

 הבקשה מתקבלת – נפרדים
 – 7, מבוקש להסיר סעיף קטן 2סעיף  –סעיף ג' 

 הבקשה נדחית -הרחבה לעבודות חוץ
 הבקשה נדחית – מבוקש להסיר –( 2סעיף ה )

 -מכרז 12
 חוזה

נבקש להחליף את המילה "יפצה" במילה  .א3 22
 "ישפה"

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 13
 חוזה

נבקש להחליף את המילה "מתחייב"  .ה3 23
 במילה "רשאי"

קש להסיר את המילים "ו/או יורחב שם נב
המבוטח לכלול את המזמין ו/או הפועלים 

 מטעמו לעניין ביטוחי חבויות"

 –" נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי
 הבקשה מתקבלת

נבקש להסיר את המילים "ו/או יורחב שם המבוטח 
לכלול את המזמין ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי 

 הבקשה נדחית –" חבויות
 -מכרז 14

 חוזה
נבקש להסיר את הסעיף ולהסתפק באישור  .ט3 23

 קיום ביטוחים כמקובל
 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 15
 חוזה

נבקש להסיר את המילים "ו/או בהמצאת  .י3 23
 העתקי הפוליסות"

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 16
 חוזה

 הבקשה נדחית 7בספרה  4נבקש להחליף את הספרה  .יא3 24

 -מכרז 17
 חוזה

נבקש להסיר את המילים "וקבלני המשנה  .יב3 24
 שלו"

 back to“נבקש להחליף את המילים 
back”  במילים "בהתאם לאופי ולהיקף

 ההתקשרות עמם"
נבקש להסיר את הדרישה להמצאת 

 אישורי ביטוח מטעם קבלני משנה

 -נבקש להסיר את המילים "וקבלני המשנה שלו"
 הבקשה נדחית

במילים  ”back to back“החליף את המילים נבקש ל
הבקשה  – "בהתאם לאופי ולהיקף ההתקשרות עמם"

 מתקבלת
נבקש להסיר את הדרישה להמצאת אישורי ביטוח 

 הבקשה מתקבלת – מטעם קבלני משנה
 

 -מכרז 18
 נספח ג'

 נבקש לקבל פוליסה שאינה משולבת ב' 26
 $. 600,000נבקש לקבל גבול אחריות בסך 

הבקשה  -תלקבל פוליסה שאינה משולבנבקש 
 מתקבלת

הבקשה  - $ 600,000נבקש לקבל גבול אחריות בסך 
 מתקבלת



                                                                             

 -מכרז 19
 נספח ג'

 הבקשה מתקבלת $ 1,000,000נבקש לקבל גבול אחריות בסך  ג' 27

 -מכרז 20
 נספח ג'

 הבקשה מתקבלת $ 5,000,000נבקש לקבל גבול אחריות בסך  ד 27

 -מכרז 21
נספח 

שור אי
קיום 

 ביטוחים

נבקש לקבל גבולות אחריות מקבילים   28
 במטבע דולר.

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 22
 חוזה

נבקש להוסיף לאחר המילים: "יהא  ו'2 22
 אחראי" את המילים: "על פי דין".

 לא מקובל.
 שלעיל. 1ראו הבהרה 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או  'ז2 22 מכרז 23
בירה". כמו כן הוצאה" את המילה :"ס

נבקש להוסיף בשורה השניה לאחר 
המילים: "נזק כנ"ל" את המילים: "בכפוף 

לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את 
 אחריות הספק".

 לא מקובל.
 שלעיל. 2ראו הבהרה 

 -מכרז 24
 חוזה

נבקש להוסיף לאחר המילים: "יהיה  א'3 22
אחראי" את המילים: "על פי דין". כמו כן 

וק את המילים: "ו/או עקיפה" נבקש למח
"ו/או עקיף כאמור". בנוסף נבקש  -ו

להחליף את המילים: "מיד עם דרישה 
ראשונה של המזמין" במילים: "בכפוף 
לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את 
אחריות הספק". בנוסף נבקש להוסיף 

לאחר המילים: "כל ההוצאות" את 
 המילה: "הסבירות".

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

 -מכרז 25
 חוזה

נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן:   
"במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, 

לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב 
הספק על סך התמורה המשולמת לספק 

י במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצו
כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של 

 ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק".

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

 -מכרז 26
 חוזה

נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן:   
"למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא ישא 

, הפסד או נזקים, אשר באחריות לאובדן
עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או 

כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על 
ידי המזמין או מי מטעמו או בניגוד 

 להנחיותיו המפורשות של הספק".

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

 -מכרז 27
 חוזה

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "למעט  8 25
 לחברות מקבוצת הקבלן".

 הבקשה נדחית

מפרט  28
 שירותים

נבקש להוסיף לאחר המילים: "העקיף  2.5.11 6
שיגרם" את המילים: "באחריות הקבלן על 

 פי דין".

 לא מקובל. 
 

 2 -ו 1סעיפי האחריות בהסכם יהיו כמפורט בהבהרות 
 לעיל.

מפרט  29
 שירותים

יש להעביר להערות יועץ הבטיחות של  2.1.7 
בשלב שאלות החברה ולצרף את הערותיו 

 ההבהרה.

על כן הבקשה ככל שהייתה איננה ההערה לא מובנת. 
 מקובלת

נבקש להוסיף להסכם סעיף בנוסח להלן:     30
ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצת 

1G  הנסחרת בבורסה ומהווה חברה
ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, 

, וכל מידע אשר נמסר לו 1999-התשנ"ט
בקשר עם הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, 

וי אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עש
להיות מידע פנים אשר אסור לו להעביר 
לאף אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות 

פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד 
מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם 

לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע 
כאמור על ידי המזמין טרם פרסומו לציבור 

עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור 
 .1968-וק ניירות ערך, התשכ"חעפ"י ח

 לא מקובל.
להעביר מידע פנים אשר  חל איסור מוחלט על מציעים

 .על פי דין אסור להעבירו

נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין     31
הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המזמין 

מצהיר כי הוא מסכים לקבל חשבוניות, 
חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, 

 הבקשה מתקבלת



                                                                             

בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המזמין 
יוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתו 

 אלה בדרך זו."שלא לקבל מסמכים 
 -מכרז 32

 חוזה
נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים  .ה.2 22

"ו/או קבלני משנה מטעמו שאושרו מראש 
 על ידי המזמין".

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 33
 חוזה

נבקש כי במקום המילים "אובדן ו/או  .ו2 22
 הפסד" תבוא המילה "ישיר".

 לא מקובל. 
 יל.שלע 1ראו הבהרה 

 -מכרז 34
 חוזה

נבקש כי המילה "לפצות" ו המילים "ו/או  .ז2 22
הוצאה" תמחקנה. בנוסף נבקש כי בסיפא 
יבואו המילים "ובכפוף לכך שהמזמין לא 
התפשר בתביעה ו/או דרישה כאמור טרם 

קבלת אישור הספק בכתב". כמו כן, נבקש 
להוסיף את המילים "שיפוי כאמור יהיה 

ין חלוט שקובע את בכפוף לקבלת פסק ד
 אחריותו של הספק".

 לא מקובל.
 שלעיל. 2ראו הבהרה 

 -מכרז 35
 חוזה

 נבקש לבצע את השינויים הבאים: .א3 22
כי אחרי המילים "הספק יהיה  .א

אחראי" יבואו המילים "על פי 
דין". וכי המילה "לכל" והמילה 

 "כל" בסעיפיו זה תמחקנה.
כי במקום המילים "כתוצאה  .ב

עקיפה כאמור" ישירה ו/או 
יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או 

מחדליו הרשלניים של הספק 
ולאחר מתן פסק דין חלוט 

 שקובע את אחריותו של הספק".
כי המילה "מיד" תוחלף במילים  .ג

 "תוך זמן סביר".

 לא מקובל. 
 

)א( בהסכם יימחק. סעיפי האחריות בהסכם 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

  .א

 -רזמכ 36
 חוזה

נבקש למחוק את המילה "כל" ואת  .ב3 23
המילים "ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף 

את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל 
 משך תקופת ביצוע העבודות".

 הבקשה נדחית

 -מכרז 37
 חוזה

 נבקש לבצע את השינויים הבאים: .ה3 23
כי במקום המילה "מתחייב"  .א

 תבוא המילה "רשאי".
כי אחרי המילים "כלפי המזמין  .ב

ו/או הפועלים מטעמו" יבואו 
המילים "למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון".
כי במקום המילה "לכלול" תבוא  .ג

 המילה "לשפות".
כי אחרי המילים "המזמין ו/או  .ד

הפועלים מטעמו" יבואו המילים 
"בגין מעשיו ו/או מחדליו 

 הרשלניים של הספק".
ת כי אחרי המילים "אחריו .ה

צולבת" יבואו המילים ")למעט 
 ביטוח אחריות מקצועית(".

כי במקום המילה "מתחייב" תבוא המילה  .א
 הבקשה מתקבלת -"רשאי"

כי אחרי המילים "כלפי המזמין ו/או הפועלים  .ב
מטעמו" יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם 

 הבקשה מתקבלת -לנזק בזדון"
כי במקום המילה "לכלול" תבוא המילה  .ג

 הבקשה מתקבלת -"לשפות"
כי אחרי המילים "המזמין ו/או הפועלים  .ד

מטעמו" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או 
הבקשה  -מחדליו הרשלניים של הספק"

 מתקבלת
כי אחרי המילים "אחריות צולבת" יבואו  .ה

 -המילים ")למעט ביטוח אחריות מקצועית("
 הבקשה מתקבלת

 

 -מכרז 38
 חוזה

צמו" תוחלף נבקש כי המילה "יצומ .ו3 23
במילים "ישונו לרעה במהלך תקופת 

 הביטוח".

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 39
 חוזה

נבקש כי אחרי המילים "בגין נזק" תבוא  .ז3 23
המילה "רכוש". בנוסף נבקש כי בסיפא 

יבואו המילים "למעט מי שגרם לנזק 
 בנדון".

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 40
 חוזה

 הבקשה מתקבלת מחק.נבקש כי המילה "בקפדנות" ת .ח3 23

 -מכרז 41
 חוזה

נבקש כי המילים "פוליסות הביטוח"  .ט3 23
 יוחלפו במילים "אישור קיום הביטוחים".

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 42
 חוזה

נבקש כי המילים "ו/או בהמצאת העתקי  .י3 23
 הפוליסות" תמחקנה.

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 43
 חוזה

 הבקשה נדחית ".10במספר "" יוחלף 4נבקש כי המספר " .יא3 24

 -מכרז 44
 חוזה

 BACK TOנבקש כי המילים "לעיל  .יב3 24
BACK  "לכל הדרישות על פי הסכם זה

יוחלפו במילים "בהתאם לאופי והיקף 
 ההתקשרות עימם".

 הבקשה מתקבלת

 -מכרז 45
+  נספח ג'

 נבקש לבצע את השינויים הבאים:  26-28
נבקש כי המילים  –ביטוח רכוש  .א

נבקש כי המילים "ו/או  –ביטוח רכוש  .א
וכי אחרי  תהבקשה נדחי -באחריותו" תמחקנה



                                                                             

אישור 
קיום 

 ביטוחים

"ו/או באחריותו" תמחקנה וכי 
אחרי המילה "ערכם" יבואו 

המילים ", למעט מלאי,". כמו 
כן, נבקש כי במקום המילה 
"המקובלים" תבוא המילה 

 "המבוטחים".
ביטוח אחריות מקצועית משולב  .ב

 חבות המוצר:
כי המילים  – 1תת סעיף  .1

"העלולים להיגרם" יוחלפו 
וסף במילה "שנגרמו". בנ

נבקש כי בסיפא של הסעיף 
יבואו המילים "ולאחר 

 שיצאו מחזקתו של הספק".
נבקש כי  – 5תת סעיף  .2

בסיפא של הסעיף יבואו 
המילים "למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: .ג

כי המילים  – 1תת סעיף  .1
"העלולים להיגרם" יוחלפו 

 במילה "שנגרמו".
חרי כי א – 3תת סעיף  .2

המילים "מבקש האישור" 
יבואו המילים "בגין מעשיו 
ו/או מחדליו הרשלניים של 

 הספק".
נבקש כי  – 4תת סעיף  .3

בסיפא של הסעיף יבואו 
המילים "למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".
 ביטוח חבות מעבידים: .ד

כי אחרי  – 1תת סעיף  .1
המילה "כל" תבוא המילה 

 "העובדים".
נבקש כי  – 5תת סעיף  .2

יפא של הסעיף יבואו בס
המילים "למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".
 כללי לכל הביטוחים: .ה

כי המילים  – 1תת סעיף  .1
"שלא יפחת" יוחלפו במילה 

 "עד".
נבקש למחוק  – 2תת סעיף  .2

 את הסעיף.
כי אחרי  – 4תת סעיף  .3

המילה "לרעה" יבואו 
המילים "במהלך תקופת 

 הביטוח".
 אישור קיום ביטוחים: .ו

כי קוד  –מעבידים  אחריות .1
 יימחק. 304

אחריות מקצועית משולב  .2
כי קודים  –חבות מוצר 

יחולו רק  327 -ו 326, 301
 לגבי אחריות מקצועית.

כי קוד -פירוט השירותים  .3
יימחק מאחר ואינו  089

רלוונטי להתקשרות נשוא 
 מכרז זה.  

המילה "ערכם" יבואו המילים ", למעט מלאי," 
 הבקשה מתקבלת –

כמו כן, נבקש כי במקום המילה "המקובלים" 
 הבקשה מתקבלת -תבוא המילה "המבוטחים"

 ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר: .ב
כי המילים "העלולים להיגרם"  – 1תת סעיף  .1

הבקשה - יוחלפו במילה "שנגרמו"
בנוסף נבקש כי בסיפא של הסעיף  .מתקבלת

יבואו המילים "ולאחר שיצאו מחזקתו של 
 .הבקשה מתקבלת -הספק"

נבקש כי בסיפא של הסעיף  – 5תת סעיף  .2
יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק 

  .הבקשה מתקבלת – בזדון"
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: .ג

כי המילים "העלולים להיגרם"  – 1תת סעיף  .1
הבקשה  -במילה "שנגרמו" יוחלפו

 מתקבלת
כי אחרי המילים "מבקש  – 3תת סעיף  .2

האישור" יבואו המילים "בגין מעשיו ו/או 
הבקשה  –מחדליו הרשלניים של הספק" 

 מתקבלת
נבקש כי בסיפא של הסעיף  – 4תת סעיף  .3

יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק 
 הבקשה מתקבלת –בזדון" 

 ביטוח חבות מעבידים: .ד
כי אחרי המילה "כל" תבוא  – 1ת סעיף ת .1

 הבקשה מתקבלת –המילה "העובדים" 
נבקש כי בסיפא של הסעיף  – 5תת סעיף  .2

יבואו המילים "למעט כלפי מי שגרם לנזק 
 הבקשה מתקבלת –בזדון" 

 
 כללי לכל הביטוחים: .ה

כי המילים "שלא יפחת"  – 1תת סעיף  .1
 הבקשה נדחית -יוחלפו במילה "עד"

 -נבקש למחוק את הסעיף – 2תת סעיף  .2
 הבקשה נדחית

כי אחרי המילה "לרעה" יבואו  – 4תת סעיף  .3
 -המילים "במהלך תקופת הביטוח"

 הבקשה מתקבלת
 אישור קיום ביטוחים: .ו

 –יימחק  304כי קוד  –אחריות מעבידים  .1
 הבקשה נדחית

כי  –אחריות מקצועית משולב חבות מוצר  .2
יחולו רק לגבי  327 -ו 326, 301קודים 

 הבקשה מתקבלת -ריות מקצועיתאח
יימחק מאחר  089כי קוד -פירוט השירותים  .3

 -ואינו רלוונטי להתקשרות נשוא מכרז זה
 הבקשה מתקבלת

 
 

 -מכרז 46
 חוזה

נבקש כי אחרי המילים "ואישור החשבון  .א4 24
ע"י המזמין" יבואו המילים "שיהיה לא 

ימי עסקים ממועד גשת  5 -יאוחר מ
 פק".החשבון על ידי הס

 הבקשה נדחית

 -מכרז 47
 חוזה

נבקש כי אחרי המילה "הודעה" תבוא  .א5 24
המילה "בכתב". כמו כן, נבקש כי אחרי 

המילה "וההוצאות" תבוא המילה 
 "הישירות".

 נבקש כי אחרי המילה "הודעה" תבוא המילה "בכתב"
. כמו כן, נבקש כי אחרי המילה הבקשה מתקבלת –

הבקשה  -הישירות""וההוצאות" תבוא המילה "
 .נדחית

מפרט  48
 שירותים

נבקש כי המילה "הדרושים" תוחלף במילה  2.5.3  6
 "המקובלים".

 הבקשה מתקבלת



                                                                             

מפרט  49
 שירותים

נבקש למחוק את הסעיף, ולהבהיר כי  2.5.4  6
הקבלן אחראי לוודא כי לא יגרום לנזקים 
למבנים והמתקנים שבהם הוא מבצע את 

 זה.העבודות נשוא מכרז 

 הבקשה נדחית

מפרט  50
 שירותים

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף. 2.5.11  6

נבקש להגביל את אחריות הקבלן לנזקים  2.5.12  6 הזמנה 51
ישירים נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

רשלני של הקבלן ושהינם בשליטתו 
 המלאה והבלעדית של הקבלן

 לא מקובל. 
 

סעיפי האחריות בהסכם )א( בהסכם יימחק. 3סעיף 
 לעיל. 2 -ו 1יהיו כמפורט בהבהרות 

 
מפרט  52

 שירותים
נבקש להבהיר כי אחריות הקבלן הינה רק  2.7.5 8

לתכנון המפורט הרלוונטי לעבודות נשוא 
 מכרז זה.

 הבקשה מתקבלת

מפרט  53
 שירותים

נבקש להבהיר כי אחריותו של הקבלן  2.15  12
נזקים ו/או  בתקופת האחריות לא תחול על

ליקויים שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי 
ו/או ממעשה או מחדל של המזמין ו/או מי 

 מטעמו.

 הבקשה מתקבלת

מפרט  54
 שירותים

נבקש לתקן את הסעיף כך שהקבלן יתחייב  2.18  14
לפנות את הפסולת לנקודה באתר 

 שהמפקח הורה לו עליה.

ה זו הבקשה מתקבלת. באם יחולו עלויות פינוי מנקוד
 הן יושתו על הקבלן

הערה   55
 כללית

נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום  
בהסכם, הספק לא יהיה אחראי לנזקים 
ו/או ליקויים ו/או אי התאמות מכל סוג 

שהוא אם הם נגרמו על ידי המזמין ו/או מי 
מטעמו ו/או על ידי כל צד שלישי ואם 

נגרמו מסיבה שאינה בשליטתו המלאה 
 ית של הספק.והבלעד

 הבקשה מתקבלת. 

הערה   56
 כללית 

בכל הקשור להעברת זכויות בקניין רוחני  
ו/או העברת קוד המקור )כולל הפקדתו 

לא ניתן לתת את ההתחייבות  –אצל נאמן( 
הכללית כמפורט במסמכי הבל"מ. ככל 

שתבחרו להתקדם עם הצעתנו נצטרך לדון 
 .באופן ספציפי איזה זכויות ניתן להעביר

הליך ההבהרות הוא המקום בו משתתפים לא מקובל. 
הסתייגויות ו/או הבהרות  עלותבמכרז מתבקשים לה

 ולא לאחר הבחירה במציע הזוכה

מפרט  57
 - שירותים

כתב 
 הכמויות

 כן איזה שרת מדובר )מחשב קיים( ?  9 41

מפרט  58
 שירותים

9 2.8.3.
3  

חשמל 
לארונו

 ת

האם חיבור לחשמל בארונות באחריות 
המזמין ? האם הבאת קו מתח לארונות 

 באחריות המזמין

העברת קו מתח לארון כנדרש בכתב הכמויות )המזמין 
אם לנדרש( חיבור החשמל בארון ביחד עם הקבלן בהת

 באחריות הקבלן

 -כללי   59
מערכו

ת 
קיימו

ת 
היום 
במתח

 ם

האם אפשר לספק לעיון את הדגמים של  
מערכות פריצה ובקרת כניסה , דגמים 

וגרסאות תוכנה, כמות האבזרים רשימת 
 אזורים והאם הם מחוברים לרשת ? 

 ראה תשובה מטה

 6 מכרז 60
 
 

ן הזוכה ירכוש את הציוד לא הגיוני שהקבל 13
 ואחרי חצי שנה יגידו לו 

אתה לא מתאים או יפצלו בין מספר 
 ספקים.

האמור בסעיף זה מתייחס לאפשרות המזמין להפסיק 
את ההתקשרות. במקרה שכזה הפסקת ההתקשרות 

תהיה בקשר עם שירותי האחריות והתחזוקה, וכן 
תסיר את האפשרות של המשך רכישת ציוד, אך אין 

 יף זה כדי להתייחס להשבת ציוד שנרכש. בסע
לא הגיוני לפצל את המכרז בין מספר  14 6 מכרז 61

 ספקים מהסיבות הנ"ל.
האמור מתייחס רק למקרה שהספק לא עמד 

 בהתחייבות כנדרש
 כנ"ל סעיף ט' כנ"ל  17 8 מכרז 62
מפרט  63

 - שירותים
כתב 

 הכמויות

40 3 
 
 

 כתב הכמויות פרק א':
למיטב ידיעתי, אין  -זרמצלמות ליי

מצלמות  לייזר לטווחים האלה בעלות 
אישורי בטיחות/ תקן, האם ניתן להציע 

 מטר ? מבקש לפרט הדרישה. 300א.א. ל 

מטר )כל שאר  300עם א.א ל  PTZיתקבלו מצלמות 
 הדרישות בהתאם למפרט(

מפרט  64
 - שירותים

כתב 
 הכמויות

 כתב הכמויות פרק א': 8 41
ת ובמפרט לא צויינו מערכות בכתב הכמויו

 הפריצה הקיימות מבקש לפרט

נדרש ממשק לרכזות התראה תוצרת : פימא ורוקונט 
  O\Iו/או קבלת 

 בקרים 8כ  –רוזלר  כתב הכמויות פרק א': 9 41מפרט  65



                                                                             

 - שירותים
כתב 

 הכמויות

בכתב הכמויות ובמפרט לא מצוין באיזה 
 מערכת בקרת כניסה מדובר,

 טכמות בקרים ודלתות וכו' מבקש לפר
מפרט  66

 - שירותים
כתב 

 הכמויות

כתב הכמויות פרק א' , כמה פתיחות לסיב  10 41
 האופטי?

 
 
 
 
 
 

פתיחות יקבעו על פי הנדרש בשטח, כפוף לתכנון 
 מפורט

מפרט  67
 - שירותים

כתב 
 הכמויות

   
42 

האם אפשר לקבל מפרט לעמוד ייעודי  14
 למצלמות?

 ראה מפרט מצ"ב מטה

מפרט  68
 - שירותים

כתב 
 הכמויות

כתב הכמויות פרק ב',  כמה פתיחות לסיב  22,23 45-46
 האופטי?

פתיחות יקבעו על פי הנדרש בשטח, כפוף לתכנון 
 מפורט

מפרט  69
 - שירותים

כתב 
 הכמויות

הערה 
 כללית

האם אפשר לקבל את כתב הכמויות בקובץ  
 אקסל?

 
 הטבלה מצורפת.

 
 המציעים מתבקשים להגיש את הצעתם באופן הבא:

ל א בקובץ האקסהצעה מודפסת כפי שתמול .1
טוקול זה, כחלק מהמענה המצב לפרו

 המודפס של המכרז.
המציע  יקה ) דיסק און קי(על גבי מדיה נת .2

יצרף את הצעתו על גבי קובץ האקסל 
 PDFהמצ"ב, וכן בפורמט של 

 במקרה של סתירה מה שיקבע זה הקובץ המודפס
 
 

 :67מענה לשאלה  -כתב כמויות -מפרט
 
 

 מטר 6תורן  .1.1

 חומר גלם: פלדה. .1.1.1

 פרופיל חלול: חרוט עם ראש קטום או מצולע משוכלל עם ראש קטום. .1.1.2

 דלת שרות עם מנעול בבסיס. .1.1.3

 מטר 5.5גובה מטר והשני ב 4.5בכל עמוד יותקנו שני אפי מים אחד בגובה  .1.1.4

 כל חלקי התורן כולל זרועות, ברגים, אומים וריתוכים וכו'. יעברו תהליך גילוון חם. .1.1.5

 מיקרון לפחות. 100עובי הציפוי יהיה  .1.1.6

 ייעוד: .1.1.7

 התקנת אנטנות .1.1.7.1

 התקנת מצלמות .1.1.7.2

 תמך לתיל פלדה לנשיאת כבלים. .1.1.7.3

 
 חופש תזוזה במקרה של התקנת מצלמה: .1.1.8

 מטר בשנייה(. 33קמ"ש ) 120מעלה ברוח במהירות  1/2תנועה מותרת בנקודת מוקד העדשה:  .1.1.8.1

התורן יהיה מותאם לנשיאת משקל כל הציוד המותקן עליו, לרבות: מצלמה, זרוע, אנטנה וכדומה,  .1.1.8.2

מבלי שתיגרם לו תנועה חריגה מהמוגדר. לצורך כך יהיה על הקונסטרוקטור המתכנן מטעם הקבלן להביא 

ק"ג לפחות, בשקלול תנאי מזג  15נת המצלמה ואביזריה ועוד בחשבון את מפרש הרוח הנוסף כתוצאה מהתק

 אוויר הקשים ביותר העשויים לשרור באתר.

 
בראש התורן יותקן כולא ברקים בתצורת אלקטרודה מחודדת בקצה אשר תתנשא מעל הפריט  .1.1.9

 ס"מ לפחות. 50המותקן במקום הגבוהה ביותר בראש התורן ב 

ממ"ר המתאים לשימוש חיצוני אשר יחובר  16כבל הארקה  לאורך התורן בתוך החלל הפנימי יחווט .1.1.10

 לאלקטרודת הארקה אשר תינעץ בקרקע ותכוסה באמצעות גוב הארקה תקני.



                                                                             

האלקטרודה תתחבר לפס השוואת הארקות אשר יצוק בבסיס הארון באמצעות כבל הארקה המוגדר  .1.1.11

 לעיל.

וך בעל התנגדות גבוהה יותר במקרה ובו הארון מרוחק מהעמוד במרחק כזה שמאלץ כבל הארקה אר .1.1.12

 מזו המורשית בחוק החשמל, תותקן אלקטרודה נוספת.

כל עבודות החשמל והארקה יבוצעו ע"פ הנחיות תקן החשמל. בכל מקרה של סתירה בין המוגדר  .1.1.13

 במסמך זה לחוק החשמל תינתן עדיפות למחמיר ביותר.

 הקבלן.מטעם  רקונסקטורקטותכנון התורן וההתקנה יבדקו ויאושרו ע"י  .1.1.14

 העברת כבלים בחלל התורן: .1.1.15

 כל הכבלים )מכאניים וחשמליים( שיועברו בחלל התורן, יועברו בתוך צינורות ייעודיים. .1.1.15.1

 כבלים חשמליים וכבלים מכאניים יועברו בצינורות נפרדים. .1.1.15.2

 הצינורות יעוגנו לדפנות הפנימיות של התורן.  .1.1.15.3

 

 

 חדשים ו/או קיימים. על עמודים  מתקן משושה "כתר" חובק עמוד להתקנת אביזרים -נדרש  .1.2

 
 


