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 .ב תשובות לשאלות הבהרה"מצ .1

 

 מס"ד 

הסעיף 
והעמוד 

אליו 
מתייחסת 

 השאלה  

 השאלה

 
 

 התייחסות התאגיד

אשמח אם תציינו את גובה הערבות    .1
 אותה אתם דורשים בסעיף הערבות.

 לתשובתכם אודה,
 

במכרז זה לא נדרשת ערבות 
 מכרז.

 
ערבות הביצוע הינה על פי 

להסכם  21הכתוב בסעיף 
 ההתקשרות.

– 21עמוד   .2
 3נספח א'

המציע, **** מוחזקת ע"י *** המוחזקת 
ע"י *** שותפות מוגבלת אשר הינה חלק 

מקבוצת חברות השייכות לקרן 
ההשקעות ***. נבקש כי חלף הדרישה 
להמצאת תצהיר מטעם בעל השליטה 
ובעל הזיקה כאמור יצורפו תצהירים 

מטעם המציע וכן יצורף אישור מטעם 
וההסדרה במשרד מנהל האכיפה 

העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים כי לאותן חברות, לרבות, 

השייכות לקרן ההשקעות **, אין 
 הפרות של חוקי העבודה.

 

 מאושר
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 התייחסות התאגיד

 -  35עמוד   .3
 1.1סעיף 

נבקש למחוק את המילים: : "ההסכם"
 "בין שצורפו ובין שאינם מצורפים"

 לא מאושר

 46עמוד   .4
 10סעיף 

נבקש בסעיף קטן )א( להוסיף אחרי 
המילה: "ואחריותו" את המילים: "ע"פ 
דין" וכן בסעיף קטן )ג( להוסיף לאחר 
המילים: "אחראי לו" את המילים: 

 "ע"פ דין".

 

בסעיף קטן א ניתן להוסיף את 
המילים על פי דין בס"ק 
ג מדובר באחריות מכח 

 החוזה ולכן לא ניתן.

 51עמוד   .5
 סעיף א'

נבקש להוסיף את המילים: "ע"פ דין" 
לאחר במילים: "יהיה אחראי" וכן נבקש 
להוסיף את המילים: "עקב ביצוע 
העבודה ע"י הקבלן או מי מטעמו" לאחר 
המילים: "בתקופת החוזה". כמו כן, 
נבקש להוסיף את המילים: "של הקבלן" 

 לאחר המילים: "מכל אחריות".

 

 "עפי דין" לא מאושר
עקב ביצוע העבודה עי  -מאושר

 לא–הקבלן או מי מטעמו 
להוסיף את המילים "של מאושר 

הקבלן" לאחר המילים מכל 
 אחריות

 52עמוד   .6
 סעיף ב'

נבקש להוסיף לאחר המילים: "שנדרש 
לכך על ידה" את המילים: "בכפוף 
לפס"ד שלא עוכב ביצועו" וכן להוסיף 
את המילה: "סבירים" לאחר המילים: 
"ושכ"ט עו"ד" וכן להוסיף בסיפא את 
המילים: "וניתנה לו האפשרות להתגונן 
בפני תביעה ו/או דרישה הנ"ל. החברה 
מתחייבת שלא להתפשר בתביעה ו/או 
דרישה כאמור, הנוגעת לאחריותו של 
הקבלן אלא אם הקבלן אישר זאת 

 מראש ובכתב".

 לא מאושר

 - 51עמוד   .7
אחריות 
פיצויים 
 ושיפוי,

נבקש להוסיף סעיף ט': "במקרה 
שתקום חבות כספית מצד הקבלן, לא 
יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב 
הקבלן על סך התמורה המשולמת לקבלן 
במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. 
פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת 

 לא מאושר
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 התייחסות התאגיד

קיזוז ועכבון 
 :19סעיף  –

 

החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות 
 הקבלן לנזק."

 - 51עמוד  .7
אחריות 
פיצויים 
ושיפוי, 

קיזוז ועכבון 
 :19סעיף  –

 

נבקש להוסיף סעיף י': "למען הסר ספק 
מוסכם כי הקבלן לא יישא באחריות 
לאובדן, הפסד או נזק, אשר עלולים 
לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או 
מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי 

מטעמו בניגוד להנחיותיו המזמין או מי 
 המפורשות של הקבלן".

 

 לא מאושר

במסמכי המכרז רשום כי יש להרשם  2.7סעיף  .8
 טרם הגשת המכרז

 

אין צורך להירשם, הסעיף 
 מבוטל.

 5עמוד  .9
 5.5סעיף 

אתם מבקשים לצרף אישור רו"ח לפי 
דורש  2נוסח נספח א' -  2נוסח נספח א'

ולא של  חתימה של מורשי חתימה
 רו"ח.

 אודה לקבלת הסבר.

 נדרש אישור עו"ד ולא רו"ח. 

 5עמוד  .10
 5.4סעיף 

האם נדרש  –הנוסח של הסעיף לא ברור 
 לשלם בעבור השתתפות במכרז?

הסעיף מבוטל, אין תשלום 
 בעבור השתתפות.

 53עמוד  .11
 20סעיף 

נבקש להחליף את המילים  –' סעיף ד .1

ההתיישנות על כל עוד לא תמה תקופת "

פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו 

" בקשר עם הסכם זה על נספחיו

 ".שנים 3"במילים 

נבקש  -שורה ראשונה  –' סעיף ט .2

במילה " מתחייב"להחליף את המילה 

 ".רשאי"

: יתוקןהסעיף , מקובל .1

שנים ממועד ( שבע) 7לכדי "

סיום מתן השירותים בקשר 

 ".עם הסכם זה על נספחיו

 מקובל .2

 מקובל .3
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 התייחסות התאגיד

נבקש להחליף את המילים  –' סעיף יט .3

ארבעה ) 14" במילים " ימים( שבעה) 7"

 ".ימים( עשרה

 
 – 110עמוד  .12

 3נספח ד'
נבקש להחליף את : הכיסוי הביטוחי .1

דיני מדינת "במילים " דין"המילה 

 ".ישראל

נבקש  –גבול אחריות  –צד שלישי . 1 .2

 "שנתית"למחוק את המילה 

נבקש למחוק את  –חבות מעבידים  .3

 ".שנתית"המילה 

נבקש למחוק  –אחריות מקצועית  .4

 ".שנתית"את המילה 

 –ביטול הגבלות  –אחריות מקצועית  .5

נבקש להוסיף אחרי המילה 

שבגינם "את המילים " רשלנות"

 75,000$אחראי הקבלן עד לסך של 

 ".למקרה ולתקופת ביטוח

 

 מקובל .1

מקובל כי יירשם "לתקופת  .2

 הביטוח".

לתקופת "מקובל כי יירשם  .3

 ".הביטוח

לתקופת "מקובל כי יירשם  .4

 ".הביטוח

 הבקשה נדחית .5

לא קיים  .13
 במכרז

האם ניתן לבצע סיור באתרי החוץ 
שבהם יתוקנו המצלמות + חדר הבקרה 

 הייעודי?

יש לתאם הגעה מול תומר  –ניתן 
שירי במייל: 

 tomer@mono.org.il  או
 053-2273205טלפונית: 

סעיף ח'  .14
 52עמוד 

לבטל את הקנסות לאיחורי האם ניתן 
 סייר?

 הבקשה נדחית

mailto:tomer@mono.org.il
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 16.3סעיף  .15
 42עמוד 

האם ניתן להאריך את זמן הגעת טכנאי 
 לטיפול ביחידת קצה תקולה לשעתיים?

 הבקשה מתקבלת.

 16.17סעיף  .16
 38עמוד 

האם ניתן לבטל את הסעיף של העברת 
 שירות למוקד אלטרנטיבי?

 .הבקשה נדחית

סעיף כללי  .17
 99 עמוד

האם יש צורך לחבר מערכות גילוי אש 
 קיימות באתרים למערכת השו"ב? 

במידה וכן מהן הדגמים של המערכות 
 גילוי אש הקיימות?

כל –אנו מבקשים לחבר לרכזת 
 telefireהמע' של 

 –חלק ב  .18
מפרט טכני 

לטמ"ס 
 73עמוד 

האם ניתן להציע ציוד ש"ע בסעיף 
 הטמ"ס כגון סמסונג?

 מקובל.סמסונג 
לגבי תוצרת אחרת יבחן 

 נקודתית.

שאלה  .19
 כללית

האם ניתן לגשת למכרז בפרק שירותי 
הסיור ומוקד בלבד? ]ללא הגשת הצעת 
מחיר לפרק התקנה ותחזוקה של 

 מערכות בטחון[ ?

 לא ניתן.
ש להגיש הצעת מחיר מלאה, 

ניתן להעזר בקבלני משנה 
)כאשר האחריות כולה הינה על 

 המציע(
 

 .למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז .2
 

  .להצעתו ידו על חתום זה מסמך לצרף המציע על .3
 

 
 
 
 
 בכבוד רב,    

 תאגיד מי אונו


