עמוד  1מתוך 2

 23יוני2019 ,
כ' סיון ,תשע"ט
סימוכין20048:

הבהרה מס' 4
מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי  – 17/2019מערכות מתח נמוך שכונת "נאות אפק" בקריית
ביאליק
תשובה

מס''ד

מס' עמוד
בחוברת
המכרז

סעיף במכרז

שאלה

1

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיפים
 18.02.070ו18.02.080 -

מצוין בסעיף " מצלמת  ...IPלחילופין מצלמת  "HDהאם הכוונה
היא שהמציע יכול לבחור אם להציע מצלמות  ( IPמבוססות
תשתית רשת) או לחילופין להציע מצלמות  HDאנלוגיות
(מבוססות תשתית קואקס) ?

לא רק IP

2

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיפים
 18.02.070ו18.02.080 -

אנו מבקשים להציע מצלמות  FPS / 30FPS25שכן זהו קצב
ההקלטה המקובל ברוב המצלמות בשוק במקום מצלמות עם
קצב הצפייה שצוין  FPS40המעמיס עלויות גבוהות על המזמין.

מאושר

3

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיפים
 18.02.070ו18.02.080 -

4

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיף
18.03.030

5

עמ' 2-3

פרק  18.02מערכות
טמ''ס בכתב הכמויות

6

עמ' 3

מסמך ג' – הסכם
התקשרות סעיף  0.8א'

מבקשים להבהיר כי לא יאושרו מצלמות מחברות מדבקה
( )OEMאלא רק מצלמות מחברות מוכרות המשווקות בארץ
ובכמה מדינות בעולם.
תמחור שירותי מוקד ( באחריות המזמין) לא ברור האם נדרש
לתמחר סעיף זה? אם כן באיזה אופן ? שירותי מוקד חודשיים/
שנתיים? מה יכללו שירותי המוקד? אנא פרטו.
על מנת למנוע "זריקת" אחריות והאשמות על טיב הפעולה
וההתקנה במהלך הביצוע בין הזוכה במכרז זה לבין הזוכה
במכרז "מכרז פומבי  - 16/2019מכרז תשתיות תקשורת וציוד
אקטיבי" ,נבקשכם לאפשר לזוכה במכרז המתח נמוך להתקין
ולבצע ולתחזק את כלל הציוד (מתגים ,ארונות וכו') וכן
התשתיות (כבלים סיבים וכו') הקשורים למערכת הטמ''ס כנהוג
במכרזים מסוג זה וכמובן לתמחר זאת בהתאם.
נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע לפי הכמות שתותקן בפועל
(מכפלת הכמות שתותקן בפועל במחירים הנקובים בכתב
הכמויות)

מאושר

7

כללי

כללי

לטובת ייחוס ניסיון המציע לרבות הדרישות האחרות ,נבקשכם
לקבוע כי ניתן יהיה לייחס ניסיון גם לחברות קשורות ובלבד
שמדובר באותה קבוצה הפועלת תפעולית ועסקית כיחידה אחת.
הדבר אף תואם את הנחיית החשב הכללי  7.4.1.2בדבר קביעת
תנאים להשתתפות במכרז – סעיף 2.11

8

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיף
 18.02.070וסעיף
18.02.080

האם מדובר במצלמת צינור(איו אנטי ונדל  )K10או האם מדובר
במצלמת כיפה אנטי ונדל עם  K10עם תוספת זרוע לקיר?

9

עמ' 3

בכתב הכמויות תת
פרק  -18.04מרכזיה

לא מופיע דגם או יצרן מבוקש ,כמו כן בפרק מפרט טכני לא
מופיע כל פרט על הציוד המבוקש

10

עמ' 2

בכתב הכמויות סעיף
18.03.050

האם חבור למוקד חיצוני או חייגן או מתאם סלולרי?

אין צורך
לא מאושר

המכרז הינו מכרז
למדידה ובהתאם
לכתוב במסמכי
המכרז.
בנושא תשתיות
תקשורת הנ"ל מקובל
להפעיל קבלן משנה,
בנושא ציוד
אקטיבי,טמ"ס,אזעקה
ומרכזייה לא מאושר
להפעיל קבלן משנה.
מדובר על מצלמת
צינור מתכת עם זרוע
מתאימה שהיא אנטי
ונדל
בנושא המרכזיה -לא
הוגדר יצרן מאחר
וקיימים פתרונות
רבים בתחום
המרכזיות.
גם וגם.

קראתי והבנתי ____________

עמוד  2מתוך 2

מס'
סידורי

תשובה

שאלה

1

נושא תשתיות למצלמות מופיע במכרז  ,16/2019התקנת המערכות רק
לאחר סיום התשתיות ,האם נלקח בחשבון?

בוודאי שהתקנת אביזרי הקצה הינה לאחר ביצוע
עבודת התשתית

2

בקשות לשינויים /תוספות /מחיקות במסמכי המכרז כולו.

החוזה והמסמכים ו/או נספחים ו/או הטפסים הם חלק
ממסמכי המכרז כפי שפורסמו ולא ניתן בשלב זה
לשנותם.

3

האם ניתן לדחות את ההגשה במס' ימים נוספים?

מועד ההגשה המקורי היה ב  ,24.06.2019המועד
הוארך לתאריך  ,26.06.2019מועד זה הינו סופי.

בברכה,
אורן דרור
ראש מנהלת פרויקטים

העתק :יועמ"ש -עו"ד יעקב לירז

קראתי והבנתי ____________

