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הקמת מוקד אזורי  ל -  11/2021מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מכרז פומבי מס' 

 אמצעי ניטור טכנולוגיים לשליטה והצבת  

 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

להגשה   .1 אחרון  והן    –מועד  מנהליות  הן  שעולות  רבות  ושאלות  המכרז  מורכבות  מפאת 

טכניות ובמטרה להעמיד את המענה הראוי והתחרותי ביותר האפשרי נבקשכם להעריך  

 . שבועיים נוספיםאחרון להגשה בעוד את המועד ה

 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .10:30, שעה 22/07/2021המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום חמישי 

 . 11:00, שעה 22/07/2021פתיחת תיבת ההצעות נדחה ליום חמישי  

לצרף   יש  ההגשה  במועד  הדחייה  לתאריך    ההצעה  לקיום  ערבות   נוסחלאור  עדכני 

30/10/2021  . 

. המציעים 3תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח של מקבל השירות כנספח    למסמך

 למסמכי המכרז. 24"ל במקום נוסח מקבל השירות שבעמוד הנ 3יעשו שימוש בנספח 

 

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

( ישולם  10%נבקש להבהיר כי גם התשלום הסופי )  –  , למסמכי המכרז4, בעמוד  3.2סעיף   .2

 ימים ממועד זה. 10ום, ולכל היותר י  45בתנאי התשלום של הפרויקט, דהיינו שוטף+ 

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  17מציעים מופנים לתשובה  ה

 

נבקש לקבל אישור תקציבי מהגורם המממן על כלל    –  , למסמכי המכרז4, בעמוד  4.6סעיף   .3

 הפרויקט ולא על הזמנה ספציפית. 

 הבהרה:

 הפרויקט יבוצע בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות האשכול.
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 אישור רואה חשבון על מחזור כספי  –  9-נספח א

 

  2019,   2018,  2017נבקש שנוסח הנספח ישונה כך שהנתונים יתבססו הדוחות של השנים    .4

בלבד שכן אין חובה על פי דין שהדוחות יאושרו עד מועד ההגשה    2019  -2018או לחילופין  

  2017-2019נבקשכם לשנות תנאי זה לשנים   – התנאי שנקבע אינו סביר ואינו הגיוני    ומכאן 

 .   2018-2019או 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 

 כספי  מחזור  על  חשבון  רואה  אישור  נוסח  מצורף  זה  ההבהרה  לשאלות  תשובות  למסמך

  32-31  בעמודים  9-א  נספח  במקום  ל"הנ  1  בנספח  שימוש  יעשו  המציעים.  1  כנספח

 .המכרז למסמכי

 

   16ותשובת הבהרה מס'  בתשובות ההבהרה,    20עמוד    , אישור רוח )נוסח מתוקן(  9-נספח א .5

המרכיבים אותם טרם הסתיימה    2020ביקורת הדוחות הכספיים וספרי החשבונות לשנת  

, שמדברים על דוחות כספיים מבוקרים או ספרי   וד'  בחברתנו. לכן הרשום בסעיפים ב' 

יכול   אינו  חשבון  רואה  המקצוע,  תקנות  פי  על  ולפיכך,  נכון.  אינו   , מבוקרים  חשבונות 

אינם    2020על נספח זה כלשונו, ועליו להוסיף פיסקה כי הדוחות הכספיים של שנת    לחתום

, ואז אין צורך 2019עד    2017מבוקרים. חלופה אחרת הינה לשנות את ההתייחסות לשנים  

  הינם מבוקרים.  2019כיוון שדוחות   בתוספת פיסקה זו,

נראה שהמשפט שנכלל בפסקה אחרונה תחת סוגריים )"או כל דרישה אחרת .....בדוחות  

 הכספיים"( הינו מיותר וניתן להשמיטו. 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 

 כספי  מחזור  על  חשבון  רואה  אישור  נוסח  מצורף  זה  ההבהרה  לשאלות  תשובות  למסמך

  32-31  בעמודים  9-א  נספח  במקום  ל"הנ  1  בנספח  שימוש  יעשו  המציעים.  1  כנספח

 .המכרז למסמכי

 

 

 כתב כמויות -א 2-נספח א

 

מסכים והצגת מערכת שו"ב    16שרת מטריצה וירטואלית לחיבור של עד    ,121סעיף    -  ז  פרק .6

 אודה למפרט המערכת או מק"ט שיש להתייחס אליו.   –באמצעות הרשת  טמ"ס \

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 : מבואות 16-ו  8 מטריצות עבור הנדרש לציוד  המזערי הטכני המפרט

של כניסות ויציאות וידאו, המוגדרת על ידי היצרן    תסופק מערכת ניהול מטריציוני .6.1

 . Video wallלשימוש עם מערכי  
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חב'   .6.2 מתוצרת  תהיה  או   IHSEאו    Crestronאו    Atenאו    Kramerהמטריצה 

יציאות מסכים,    8מבואות ו    8מאושר ע"י המזמין. המטריצה תהיה מסוג    שוו"ע

 . הכמויות כתב סעיפי לדרישת בהתאם יותר או

של   .6.3 חוזי  איחוד  יכולת  שונים,  למסכים  חוזי  פיצול  יכולות  תאפשר  המטריצה 

  8/16מבואה על שני מסכים ויותר . יכולת פריסת תמונה על גבי כלל המסכים )עד  

 תאם לכמות היציאות במטריצה(.  מסכי תצוגה בה

בקצב שידורים של   ואודיו  וידאולרבות העברת    HDMI 2.0המערכת תתמוך בתקן   .6.4

 .לפחות' מ   15 עד של  למרחקיםלכל מסך,  1080p@30fpsלפחות 

 . 2x2, 3x2, 3x3, 4x2תתמוך בפריסות שונות של מסכים, ולפחות  המטריצה .6.5

ו  הווידאו  ייצוב  יכולת  תכיל   המטריצה .6.6 )המוצג  התמונה   / scalingשיפור 

resolution enhance  )יציאה  בכל  המיטבית   המוצא  לרזולוציית  מלאה  להתאמה . 

שליטה על יכולות המטריצה, ניהול החלפת תצוגות וניהול מסכים ומבואות שידור   .6.7

תכנות  פקודת  או  מקלדת  )קיצורי  תוכנה  פיקוד  באמצעות  יתבצע  במטריצה 

בקרה   יחידת  באמצעות  או  דרישה(  פי  על  יצרן    HMIלמטריצה  מתוצרת  מגע 

 המטריצה.

לממשקי  יכולות .6.8 תואמות  יהיו  המטריצה  של  השליטה  של    וממשקי  השליטה 

 מסכי הקיר בסעיף  

  מראש  מוגדרים  מצבים  של   מהירה  בחירה  יאפשרו  הבקרה  ויחידת  המטריצה .6.9

(presets  )המסכים  פני  על   שונה  פריסה,  שונה  בשילוביציאות  \ כניסות  הכוללים  

 . ועוד, המטריצה ליציאות המחוברים

המערכת תכלול חיבור והגדרת המטריצה מול המסכים ואמצעי השליטה,    אספקת .6.10

לפי   videowall-לפי דרישות המזמין והפעלה מלאה של מערך ה  presetsהגדרת 

 דרישות המזמין.

המופיעים בכתב הכמויות )מטריצה, יח'    המולטימדיה וקיר הווידאו  רכיבי  מחיר .6.11

HMI  הנלווה הנדרש להפעלת מערכת    מגע וכד'( יכללו את המחירים של כל הציוד

קירות המסכים )למעט המסכים עצמם(, לרבות בקרים, מתאמי חיבור, מרחיקים  

 .וכבילה נלווית

 

וכל    PTTשולחני למערכת הכריזה כולל לחצן    Gooseneckמיקרופון  ,  126סעיף    –פרק ז   .7

אודה למפרט    –לבחירת אזור וביצוע כריזה    הנדרש לחיבור והפעלה מול מערכת השו"ב

 עבור מערכת הכריזה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

)  יסופק מתכוונן  שולחני  מצב gooseneckמיקרופון  על  לחיווי  נורית  מובנית  שבגופו   )

המשנה את    PTTמושתק( של המיקרופון. בסיס המיקרופון יכלול לחצן  \)פעיל  ההפעלה

ב  100Hz-מצב ההפעלה של המיקרופון. טווח ההיענות יתחיל ב ויסתיים  - לכל היותר 
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10KHz    חיבור באמצעות  למחשב  יחובר  המיקרופון  סטנדרטי   3.5mmלפחות.  אודיו 

 שיחובר למחשב הקליינט של מערכות השליטה. 

 

לשליטה על מצלמות טמ"ס    USBבממשק    joystick. יחידת מקלדת +  127סעיף    -פרק ז   .8

 אודה למפרט עבור מערכת הכריזה.  –ושחזור וידאו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . המכרז  למסמכי 176 שבעמוד 4.33 בסעיף למפרט  בהתאם תסופק זו יחידה

 

נא    -עמדת מוקדן אחתעבור    -שולחן מוקד מקצועי בהתאם למפרט  ,  128סעיף    –פרק ז   .9

 . להמציא מפרט

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 ,call center, control center)   בקרה  בחדרישולחן המיועד ע"י היצרן לשימוש    יסופק

  ,operations  ,אנטי  מתכת  עשויים  יהיו  השולחן  ובסיס  רגליותוכד'(.    מצב  חדרי-

בצבע כסוף, לבן או שחור. משטח העבודה יהיה עשוי   אחידה  צבע  שכבת  בציפויורוזיבית  ק

 רוחב"מ  ס  120,  עומק"מ  ס  80  של  בממדים  לפחותתרכובת עץ או תרכובת פלסטית, ויהיה  

. משטח העבודה יהיה מצופה בחומר פלסטי כנגד שריטות ונזקי  מהרצפה  גובה"מ  ס  72ו

 רטיבות.

עברת כבלים למסכים רוחבי המאפשר ה  פתח   יהיה  העבודה  משטח  של  האחורי   בחלקו

השליטה   או  שערות  יותקנו  הפתח  לאורך.  השולחן  שעלואמצעי  גומי"  "שפתי  "ע שוו, 

 .וחפצים אבק חדירת למניעת

  במהדורתו העדכנית. ISO 11064יהיה תואם לדרישות תקן  השולחן

 

  -מוקדניםעמדות    2עבור    -שולחן מוקד מקצועי כפול בהתאם למפרט  ,  129סעיף    -פרק ז   .10

 נא להמציא מפרט 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

  או  לפחות"מ  ס  230שולחן לפי המפרט דלעיל למעט רוחב משטח העבודה שיהיה    יסופק

 משטח יצירת ומאפשרים לצד צד בצמוד עומדים אלו כאשר לעיל  המפרט לפי  שולחנות 2

 .רציף עבודה

 

נא    -צירים ייעודי לישיבה ממושכת   3-מתכוונן ב  סא משרדי אורטופדייכ,  130סעיף    -פרק ז   .11

 להמציא מפרט 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 הכסאמתכוונן לישיבה ממושכת, כהגדרתו על ידי היצרן.    אורטופדימשרדי   סאיכ  יסופק

וכן מנגנון להטיית המושב לאחור   הכסאלשינוי גובה    אומטייהיה בעל ידיות ומנגנון פנ 

 כולל נעילת מצב ההטיה. 
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 נא להמציא מפרט   -מגירות ננעלות כולל גלגלים 4ארונית משרד , 131סעיף  -פרק ז  .12

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

  30,  עומק"מ  ס35  של  מזעריים, בממדים  לפחות  מגירות  4ארונית משרדית בעלת    תסופק

 יהיו   לארונית .  מפתח  באמצעות  ננעלת   תהיה  מגירה  כל.  כולל  גובהס"מ    55ס"מ רוחב,  

עץ או הגלגלים  לנעילת   יכולת  עם  גלגלים  4  בבסיסה .  הארונית תהיה עשויה תרכובת 

וקורוזיה.   לנזקי מים  ציפוי עמיד  ותהיה בעלת   בחירת  לפי  תהיה  הארונית  צבעמתכת, 

 .המזמין

 

 נא להמציא מפרט  - כוננית מדפים כולל תא תחתון ננעל. , 132סעיף  -פרק ז  .13

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

  2תאים )מדפים( ותא תחתון בעל    5העשויה עץ או מתכת בעלת לפחות    כוננית  תסופק

מפתח.   באמצעות  הננעלות  אחד.   בתוךדלתות  מדף  לפחות  יהיה  התחתון   התא 

 .עומק"מ ס 30, רוחב"מ ס 70, גובה"מ ס 180:  לפחות יהיו הכוננית ממדי

 

וקוראים מתוצרת החברות הבאות:.."    –  4.24.6סעיף   .14 בקרים  להוסיף  נב  –"יסופקו  קש 

 לרשימה בקרים מתוצרת שניידר אלקטריק.  

 הבקשה נדחית.

 

 מערכת ענן לניטור, אנליטיקה, התראה ואכיפת אירועי שפיכת פסולת   27סעיף  .15

 :   4.27.1סעיף 

תסופק מערכת מבוססת שרתי ענן המיועדת ע"י יצרן המערכת לניתוח וידאו והתרעה על  

 .Outdoor אירועי שפיכת פסולת בתנאי חוץ

 השאלה/הבהרה:  

 מאיזה מרחק יש צורך לזהות אשפה? 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

העניין, נדרש זיהוי אירוע   לצורךהגילוי תלוי בעדשת המצלמה ורזולוציית הווידאו.    מרחק

אשפה במרחק של   עדשת  50השלכת  עם  יום  בתנאי  לפחות  במצלמת    3מ'  . 2MPמ"מ 

 PTZבנוסף על האמור לעיל, על המערכת להיות מסוגלת להסיט באופן אוטומטי מצלמות  

עד   של  ברדיוס  שטחים  כסריקת  והן  אירוע  זיהוי  בעת  לפחות 150הן  מהמצלמה  מ' 

 יימות במכרז(.)באמצעות המצלמות הק

 

 :   4.27.4סעיף  .16

מובנות, אשר בשילוב עם חוקי ההתראה המוגדרים במערכת  LPR המערכת תכלול יכולות

כולל שמירת מספר   לוחית הזיהוי של הרכב מבצע העבירה,  ורישום של  יאפשרו קליטה 

 .הלוחית כשדה ייעודי בתיעוד העבירה

 השאלה/הבהרה: 
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 לוחית רישוי ? מאיזה מרחק יש לזהות מספר 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 בכל   לתכנון  בהתאם  בשטח  להשתנות  שיכולים  גורמים  במספר  תלוי  הזיהוי  מרחק  כאמור

 .אתר

בתנאי    2MPמ"מ על מצלמת  3מ' בשימוש בעדשת  20במרחק של    מספר  של  זיהוי   נדרש

שתוקפץ למיקום  PTZיום. כמו כן נדרש היכולת לזהות לוחיות רישוי באמצעות מצלמת 

   לעיל.  4האירוע כאמור בתשובה לשאלה 

 

 

 

 החוזה  -מסמך ב' 

( ישולם  10%נבקש להבהיר כי גם התשלום הסופי )  –  , למסמכי המכרז82, בעמוד  50.8סעיף   .17

 .ימים ממועד זה  10ום, ולכל היותר י  45שוטף+ בתנאי התשלום של הפרויקט, דהיינו 

 בקשה מתקבלת באופן הבא:ה

התמורה בשיעור יתרת  ", יבוא:  , למסמכי המכרז82, בעמוד  50.8סעיף  במקום האמור ב

ימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל  יום מתום החודש בו    45תשולם לקבלן    10%

 " של חוזה זה. 2-תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב

 

מבוקש להסיר הדרישה להמציא העתק מקור של   –  למסמכי המכרז  61, עמוד  16.6.4סעיף   .18

 אישור הביטוח. מדוע נדרש מקור?  

 הבקשה מקבלת באופן הבא:

הקבלן מתחייב להמציא  "למסמכי המכרז, יבוא:    61, עמוד  16.6.4סעיף  במקום האמור ב

ע"י כדין  ( כשהוא חתום  7-ב  נספחביטוחי הקבלן" )למזמין העתק של "אישור על קיום  

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר    7-המבטח, במועד חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ

העבודות או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם(. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 

בכדי   ביטוחיו  לשינוי  לגרום  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  לאמור  להתאימם באישור 

 "להוראות הסכם זה.

 

עמוד  16.6.6סעיף   .19 המכרז  62,  להגדיל    –  למסמכי  המזמין  מבקש  מדוע  להסיר.  מבוקש 

דרישות ביטוח לאחר שדרישות הביטוח מפורטות במסמכי ההסכם על בסיסן הקבלן ניגש  

 למכרז. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

דרישות הביטוח במכרז הינם מזערים. הקבלן רשאי להוסיף כל ביטוח נוסף לפי שיקול 

 .דעתו
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מבוקש לציין כי כמקובל גבולות האחריות הם    –   למסמכי המכרז  62, עמוד  16.6.8.2סעיף   .20

 להפחית גבולות האחריות הנדרשים.  למקרה ולתקופה. כמו כן, מבוקש

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוח אחריות הקבלן למסמכי המכרז, יבוא: "  62, עמוד  16.6.8.2סעיף  במקום האמור ב

המזמין, כתוצאה משימוש ברכב וצמ"ה לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של 

ש"ח )מיליון ש"ח(    1,000,000)ציוד מיכני הנדסי(, בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של  

 ."למקרה ולכל כלי רכב בכל משך תקופת העבודות עד למסירה

 

עמוד  16.6.9סעיף   .21 המכרז  62,  המילים    –   למסמכי  את  ראשונה  בשורה  להסיר  מבוקש 

 "הפועלים מטעמו". כחלופה, מבוקש לציין גורמים נוספים עם פרטיהם הספציפיים בלבד. 

 .הבקשה נדחית

 

מבוקש להסיר בשורה לפני אחרונה את המילים   –  למסמכי המכרז  62, עמוד 16.6.10סעיף   .22

נוס גורמים  לציין  מבוקש  כחלופה,  מטעמו".  הבאים  הספציפיים  "וכל  פרטיהם  עם  פים 

 בלבד. 

 .הבקשה נדחית

 

עמוד  16.7.1.1סעיף   .23 המכרז  63,  מתחייב    –  למסמכי  הקבלן  כי  ולציין  להסיר  מבוקש 

שיתקבלו מהמבטח לפי פרק א' של פוליסת העבודות לקימום    להשתמש בתגמולי הביטוח

הנזק. מדוע שהמזמין יוגדר כמוטב בלעדי לקבלת תגמולי ביטוח של ביטוח שנערך על ידי  

 הקבלן. מדובר בדרישה מסחרית לא מקובלת בהסכמים מסוג זה.  

 הבקשה נדחית.

 

בסכום של   –כיסוי לרכיב זה  מבוקש לאשר    –  למסמכי המכרז  64, עמוד    16.7.1.2.3 סעיף .24

 למקרה ולתקופה.   ₪ לפרויקט 1,000,000

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"הרחבה לכיסוי חבות למסמכי המכרז, יבוא:    64, עמוד    16.7.1.2.3 סעיףבמקום האמור ב

תת ומתקנים  צינורות  בכבלים,  פגיעה  עקב  הנגרם  עקיף  נזק  ל-בשל  עד  -קרקעיים  

 ."מקרה ולתקופה₪ לפרויקט ו 1,000,000

 

מבוקש להסיר. מבוקש לקבל תנאי ביט לעניין    –  למסמכי המכרז  64, עמוד   16.7.1.2.4סעיף   .25

"אבדן או נזק שנגרמו לפריט רכוש מבוטח או שהיה יכול להיות    – זה הכולל את החריג הבא  

 של הפוליסה".   'מבוטח לפי פרק א

 .הבקשה נדחית
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מבוקש להסיר. כאמור, מבוקש לאשר כיסוי    –  למסמכי המכרז  64, עמוד  16  7.1.2.6.סעיף   .26

 .₪ לפרויקט למקרה ולתקופה 1,000,000 בסכום של –לרכיב זה 

 .הבקשה נדחית

 

מבוקש לאשר כי ניתן יהיה לערוך ביטוח נפרד    –  למסמכי המכרז  64, עמוד  16.7.1.3סעיף   .27

 של חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית.  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חבות המוצר ביטוח  "בלמסמכי המכרז, יבוא:    64, עמוד  16.7.1.3סעיף  במקום האמור ב

מעשי ו/או מחדלי  נכלל האשכול בשם המבוטח בגין אחריותו לאחריות מקצועית  משולב  

כן   . מובהר, כי הקבלן הרחבה בגין חריגה מסמכות בתום לבהביטוח  כולל  הקבלן. כמו 

 ."רשאי להמציא אישורים נפרדים עבור הביטוחים

 

 נוסח אישורי המבטח )חדש לאחר הבהרה( 

 

  20%נבקש להבהיר כי מדובר על    -   20%על גבי האישור המתוקן נכתב    –רכוש עליו עובדים   .28

 מערך העבודה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

. המציעים 2לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישורי המבטח כנספח  למסמך תשובות  

במסמכי   100-97הנ"ל במקום נוסח אישורי המבטח שבעמודים    2יעשו שימוש בנספח  

 . 29.04.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  5, ובמקום נספח המכרז

 

מערך  20%נבקש להבהיר כי מדובר על    -  20%על גבי האישור המתוקן נכתב  - רכוש סמוך  .29

 . העבודה

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח  

 

  20%נבקש להבהיר כי מדובר על    -  20%על גבי האישור המתוקן נכתב    - רכוש בהעברה   .30

 ה(. נבקש להסיר   –מערך העבודה )כמו כן, לא הוסרה המילה "כלול" 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח  

 

מערך   20%נבקש להבהיר כי מדובר על    -  20%על גבי האישור המתוקן נכתב    - פינוי הריסות   .31

 נבקש להסירה(.  –העבודה )כמו כן, לא הוסרה המילה "כלול" 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2המציעים מופנים לנספח  

 

 הצהרת שיעור המרכיב בישראלי בהצעה  – 14-מסמך א
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לוודא כי העדפת תוצרת הארץ תינתן ברמת פריט בכתב   3בשאלת הבהרה מס'   .32 ביקשנו 

כי   הינו  ידכם  על  שנמסר  המענה  כולה.  ההצעה  ברמת  ולא  בתקנות,  שעומד  הכמויות 

האשכול ייחשב את ההעדפה לתוצרת הארץ בהתאם לדין החל עליו". נציין כי מענה זה  “

שונ לפרשנות  נתון  להיות  ועשוי  ברור  הגורמים  אינו  להבנת  שונים.  מציעים  של  ה 

עומד   המקצועיים בחברתנו את הדין הקיים, ההעדפה צריכה להינתן ברמת פריט, באם 

  בתקנות. 

מדבר על המרכיב הישראלי ממחיר ההצעה. כלומר, עשוי    14- לעומת זאת, מבנה נספח א 

 להשתמע כי ההעדפה תינתן על כלל סיכום כתב הכמויות. 

אחידות ליצור  המציעים    כדי  כלל  על   -בהבנת  מדובר  האם  משמעית  חד  להבהיר  נבקש 

 רמת פריט או ברמת כלל ההצעה. העדפה ב

 הבהרה:

לעניין מתן העדפה לתוצרת הארץ ההעדפה תתייחס לכל פריט המוצע ע"י המציע, ולא 

 ביחס להצעה כולה. 
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  – 12.05.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 

 9-נספח א

 11/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ 

 

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים  הנדון: 

   31.12.2020וביום  31.12.2019וביום   31.12.2018שנסתיימו ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   .א

 

ליום   .ב חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  .  31.12.2019וליום    31.12.2018הדוחות 

 . בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנוסס על הדיווח למע"ם  בומ   31.12.2020בהתייחס ליום  

 
 
 לחילופין:

 

  31.12.2019וליום    31.12.2018הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם לימים ליום  

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  

 

לימים   .ג )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  חוות 

אינה  דיווח למע"ם  סס על הו מב  31.12.2020ליום  בהתייחס  .  31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

 (.2כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )
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 לחילופין:

 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  

ליום  31.12.2019וליום    31.12.2018ליום   בהתייחס  למע"ם  ומב  31.12.2020.  הדיווח  על  סס 

 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

 

 לחילופין:

 

דעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( לימים  חוות ה

ליום  31.12.2019וליום    31.12.2018ליום   בהתייחס  למע"ם   31.12.2020.  הדיווח  על    מבוסס 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד'  

 להלן. 

  

  הכספיים או לספרי החשבונות המבוקרים המרכיבים את הדוחות הכספיים בהתאם לדוחות   .ד

המחזור הכספי    המדווח למע"ם   31.12.2020יום  בהתאם ל ו  31.12.2019וליום    31.12.2018ליום  

לשנים   חברתכם  ל  2020-2018של  שווה   / מ  גבוה  אחרת    10,000,000-הינו  דרישה  כל  )או 

הנובע מהקמת מוקד  בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(  

 . אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים

 

 

חברתכם לא נמצאת בהקפאת הליכים   בהתאם להצהרת הנהלת החברה )או היועץ המשפטי( מצ"ב,  

 . רגל ו/או בהליכי כינוס נכסים /או פירוק ו/או פשיטת

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח                                      

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי 
 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021מכרז מס' 

 
 

 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

  – 12.05.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 

 11/2021מכרז פומבי 

 נוסח אישורי ביטוח 

 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.  
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  המידע המפורט באישור זה אינו 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  
 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישורממעמד מבקש  אופי העסקה  המבוטח ממבקש האישור 

 שם: 
איגוד ערים 
אשכול גליל  
מערבי ו/או  

 רשויות האשכול

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים☒

 אספקת מוצרים ☒
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מועצה אזורית והגופים   ☐
 המשתייכים אליה 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :
 קיבוץ כברי

 ד.נ.

 מען

 

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורתה

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 
 ד' 

        

       
       
       

אחריות 
 מקצועית

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000    
דיבה השמצה והוצאת   303

 לשון הרע 
 הרחב שיפוי   304

 קבלנים וקבלני משנה   307
 מבוטח נוסף  318

מבוטח נוסף בגין   321
 מעשי ומחדלי המבוטח 

 ראשוניות  328
 תקופת גילוי  332

 חודשים  6
חבות 
 המוצר

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000    
דיבה השמצה והוצאת   303

 לשון הרע 
 הרחב שיפוי   304

 קבלנים וקבלני משנה   307
 מבוטח נוסף  318

מבוטח נוסף בגין   321
 מעשי ומחדלי המבוטח 
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 להקמת מוקד אזורי והצבת אמצעי ניטור טכנולוגיים  11/2021מכרז מס' 

 
 

 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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 ראשוניות  328
 תקופת גילוי  332

 חודשים  6

או 
 לחלופין 

       

אחריות 
המוצרמ

שולב עם  
אחריות 
 מקצועית

 אחריות צולבת  302 ₪ 4,000,000    
אובדן מסמכים   301

 מקצועית בלבד(  אחריות)
דיבה השמצה והוצאת   303

אחריות  לשון הרע )
 בלבד(  מקצועית 

 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף   309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   321

 מעשי או מחדלי המבוטח 
 ראשוניות  328

  6תקופת שיפוי  332
 חודשים

        אחר

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
042 
044 

 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 : שם

איגוד ערים אשכול גליל מערבי ו/או  
 רשויות האשכול

 שם

 

 

 נדל"ן ☒

 שירותים ☒

אספקת  ☒
 מוצרים

 

 

 משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מועצה אזורית  ☒
והגופים המשתייכים  

 אליה . 

 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 : מען

 קיבוץ כברי

 גליל מערבי 

 

 מען

 

 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

 נוסח הפוליסה  המבוטח מבקש האישור מ

פרקי 
 הפוליסה 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

גבול האחריות / סכום  תאריך סיום  תאריך תחילה
 ביטוח / שווי העבודה 

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  מטבע  סכום 

כל 
הסיכונים 

עבודות 
 קבלניות

  הרחבות
 : לדוגמה

 שווי הפרויקט   

 

ויתור על תחלוף מבקש   309  ₪ 
 האישור 

 קבלנים וקבלני משנה  307

 נזקי טבע   313

 נזקי פריצה  314
   כלול     ופריצה  גניבה
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 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים
 עליו רכוש 

 עובדים 
משווי  20%   

 העבודות
 רעידת אדמה  316  

מבוטח נוסף מבקש   318
 האישור 

 מוטב לתגמולי ביטוח   324

 ראשוניות  328

משווי  20%    סמוך  רכוש 
 העבודות

  

  רכוש 
 בהעברה 

משווי  20%   
 העבודות

  

משווי  20%    הריסות פינוי
 העבודות

  

 אחריות צולבת   302  ₪  4,000,000    צד ג'

 הרחב שיפוי   304

 קבלנים וקבלני משנה  307

 צמ"ה    312

 תביעות מל"ל 315

מבוטח נוסף מבקש   318
 האישור 

מבוטח נוסף בגין   321  
 ומחדלי המבוטח מעשי 

מבקש האישור מוגדר    322
 כצד ג' 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור    329
 ייחשב צד ג' 

 

אחריות 
 מעבידים

   6,000,000  
  -לתובע ו

20,000,000 
לאירוע 

 ולתקופה 

מבוטח נוסף היה   319  ₪ 
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328

        אחר

 

 

 : ( ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 עבודות קבלניות  009
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 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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  – 12.05.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 מ"בע מערבי גליל אשכול

 

 א.ג.נ., 

         ערבות מס'  הנדון: 

 

לבקשת ___________ אנו הח"מ בנק _________סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

חדשים שתדרשו מאת _______________ )המציע(   שקלים)במילים: שבעים וחמישה אלף(    75,000לסך  

 .11/2021בקשר עם מכרז פומבי 

 

 יתווספו הפרשי הצמדה כלשהם.  לאלסכום הערבות 

בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה ימים אנו מתחייבים  

ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או   -ספק  

 צילומי. בהעתק 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . .20211030.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב, 

                                     ____________________                                            

   )בנק(        


