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 פ"באדר תש א'                        
 2020בפברואר  26          
           

 לכבוד 

 פוטנציאלים ם מציעי

 א.ג.נ
 לאספקה, הפעלה ותחזוקה של שירותי תקשורת סלולרית 32/2019מכרז מס' הנדון: 

 עיריית דימונה ן עבור"וציוד רט 
 

 2תשובות לשאלות הבהרה מס' פרוטוקול 

למסור  "(העירייה" :להלן)פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה על  .1
 לשאלות ההבהרה שהתקבלו במשרדיה מקרב המציעים הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון.תשובותיה 

 

 .צידן המענה שניתן על ידי העירייההשאלות שנשאלו וללהלן  .2
 

אשר פורסם  1ד של השאלות והתשובות הינו המשך ישיר לפרוטוקול התשובות לשאלות ההבהרה מס' "המס .3
 ר.כבזה מ
 

, פתיחת 14:00בשעה  4.3.2020  -רביעי ה עד ליוםההצעות למכרז הינו מועד הגשת  :לב המציעיםלתשומת  .4
 בלשכת היועץ המשפטי בבניין העירייה. 14:15בשעה  4.3.2020 -רביעי התיבת המכרזים תתקיים ביום 

 
 

מס"ד   תשובות  שאלות עמוד  סעיף 

72 

 8-9עמוד  2.2.5

אנו צריכים את מיקומי אתרי העיריה 
כדי להעריך את ההשקעה שנדרש 
במידה ואין כיסוי ובנוסף האם זהו 

 לקוח קיים ואם כן מהי הכנסתו

 6ראה עמוד  
במסמכי המכרז 

סיור מציעים במבני 
ואתרי העירייה 

לצורך בדיקת כיסוי 
 סלולרי

73 
2.1.1.4 45 

נבקש לתקן: הספק יידרש לתקן את 
בעיות הכיסוי בתוך מיבנה העיריה 

 ככל שיידרש עד חודש ימים.

בל קולא מ 
,הוראות המכרז 

 ללא שינוי

74 
2.1.2.2 45 

 5/0.5 -אבקש להוריד את הערך ל
Mbps  

לא מוקבל ,הוראות 
 המכרז ללא שינוי 

75 
2.2.2.1  45 

 -נבקש להוריד את הערך ל
MOS=3.5 

לא מוקבל ,הוראות 
 המכרז ללא שינוי 

76 
2.3.7 ,  52-51 

על איזו כמות משתמשים מדובר 
 ?PTTבפתרון 

ראה תשובה  
           52לשאלה 
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 1בפרוטוקול מס'  )
 .(ב"המצ

 1בפרוטוקול מס'  )
 .(ב"המצ

77 

2.3.7 ,  52-51 

על איזו כמות משתמשים מדובר 
בפתרון ניהול עובדים/משימות/דיווח 

 נוכחות?

ראה תשובה 
 לעיל 52לשאלה 

 1בפרוטוקול מס'  )
  .(ב"המצ

78 

2.3.7  52-51 
על איזו כמות משתמשים מדובר 

 ?DEPבפתרון 

ראה תשובה 
 לעיל  52לשאלה 

 1בפרוטוקול מס'  )
 .(ב"המצ

79 

2.3.7  52-51 
על איזו כמות משתמשים מדובר 

 ?MDMבפתרון 

ראה תשובה  
 לעיל 52לשאלה 

 1בפרוטוקול מס'  )
 .(ב"המצ

80 

2.3.7  52-51 

אני ממליץ להעביר ללקוח את הנספח 
עם כל הפתרונות ולבקש ממנו צפי 
לכמות משתמשים בכל פתרון אשר 

 מעניין אותו.

 מקובל 

81 

10.1.1 29 
מוצע להחליף את המילה "לכל" 

 במילים "על פי דין"

' תשובה מסראה 
בפרוטוקול מס'  15

 ב"המצ 1

82 

10.1.4 29-30 

          מוצע למצוק את המילים "לפצות
 ו/או"

מקובללא 

83 
          מוצע להוסיף לאחר המילים בגין

כל" את המילים "סכום שתחויב 
העירייה על פי פס"ד שלא עוכב 

"ביצועו

 מאושר

תשובה מס' ראה )
בפרוטוקול מס'  21

(ב"המצ 1

          בסופו להוסיף "והכל בכפוף לכך
שהספק אחראי על פי דין לנזק כאמור 
וכי התאפשר לספק להתגונן בפני כל 
תביעה ו/או דרישה כאמור. מובהר כי 

מאושר



 32/2019מכרז מספר   עיריית דימונה  

 

 

 

3 

 

העיירה לא תתפשר מבלי לקבל את 
 אישור הספק לכך מראש"

84 

10.2.6 30 

 מוצע למחוק את המילים

"ואת הפוליסות בהן נכללים 
הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם 

 זה".

ימציא הספק 
אישור ביטוחים 

 בלבד

תשובה מס' ראה 
ס' לפרוטוקול מ 25

 ב"המצ 1

 

85 

10.2.7 30 

 
 

ימים  14מוצע למחוק את המילים "
 עבודה".

מקובל, אין שינוי לא 
 בהוראות המכרז

תשובה מס' ראה 
בפרוטוקול מס'  27

 ב"המצ 1

86 

10.2.12 31 

          מוצע למחוק את המילים "סכום
 לא מתאים בפוליסת הביטוח"

ראה תשובה 
  25לשאלה 

 1בפרוטוקול מס' 
 ב"המצ

          מוצע להוסיף בסוף הסעיף את
 המילים "על ידי הספק"

ראה תשובה 
 25לשאלה 

 1בפרוטוקול מס' 
ב"המצ

87 

10.2.13 31 
מוצע למחוק את המילים "העתקי 

 הפוליסות "

ימציא הספק 
ם אישור ביטוחי

 בלבד 

תשובה מס' ראה 
לפרוטוקול מס'  29

 ב"המצ 1

88  
10.2.17 31 

          מוצע להוסיף לאחר המילה
 "רשלנות" את המילה "ובגין"
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            לאחר המילה "פתאומי" את
המילים "ובלתי צפוי, וזאת במסגרת 

פוליסת אחריות כלפי צד שלישי"

לא מאושר, אין  
שינוי בהוראות 

המכרז

 

 

         " 60מוצע להחליף אתה המילה "
 " 30ה "לבמי

89 

 32 )ב( 10.2.18

מוצע להוסיף בסופו של הסעיף את 
המילים להלן "וזאת רק במידה 

והפוליסה נערכת על בסיס מועד 
 (Claims Madeהגשת תביעה )

אין שינוי בהוראות  
 המכרז.

90 

 74-75 אישור ביטוח

נראה כי היו טעויות סופר במספרי 
 ההרחבות לעניין הכיסויים הנוספים.

 נבקש התיקונים הבאים:

          '304מחיקת הקודים  –צד ג ,
ואת החלפת הקוד  313 -ו 331, 308

 328 -ב 327ואת  321 -ב 318

הקודים מספרי 
נו בהתאם ישו

למספרי הקודים 
העדכניים, את 

נספח הביטוחים 
ניתן יהיה להמציא 

לאחר הודעת 
הזכיה וכשבוע לפני 

תאריך חתימת 
 העירייה על
 ההסכם 

 

תשובה מס' ראה 
בפרוטוקול מס'  68

 ב"המצ 1

          308מחיקת הקודים  -מעבידים 
 -ב 318ואת החלפת הקוד  331 -ו

 328 -ב 327ואת  319

          ביטוח שלישי באישור הביטוח– 
אישורכם כי הכוונה לביטוח אחריות 
מקצועית. כמו כן, מחיקת הקודים  

ואת החלפת הקוד  324 -ו 331, 308
 328 -ב 327ואת  321 -ב 318

          מחיקת  -ביטוח חבות המוצר
 318, ואת החלפת הקוד 308הקוד 
 328 -ב 327ואת  321 -ב

91 

 מה התוקף לערבות ביצוע  73 נספח ב

תהיה הערבות 
בתוקף לתקופה 

חודשים  39של 
מיום חתימת 

 ההסכם 

 11ס' ראה 
     לחוברת המכרז 

 (33עמ'  )
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הצהרת   92
שמירה על 

סודיות 
ומניעת ניגוד 

 עניינים

נבקשכם כי ההצהרה תתוקן באופן בו  83
בכל מקום בו נדרשת הצהרת הספק 

ההתייחסות תהיה לספק גופו )ולא  –
למי שאינו קשור באספקת השירותים 

לפי מכרז זה, כדוגמת בעלי 
 השליטה(.  

לא  מקובל, אין  
שינוי מהוראות 

 המכרז.

93 

מהות 
ההתקשרות 

ו/או 
השירותים, 

2.2.6 

9 
נבקש הבהרה לעניין השתתפות 

עצמית במקרים של תיקונים כגון שבר 
 מסך וכד'?

ראה מסמך ד'  
   3.2.2סעיף 

-56מס' ותשובות 
מס'  לפרוטוקול 59

 ב"המצ 1

 

94 

12.1 16 

נבקש הבהרה לדרישתכם לטאבלט 
האם התמחור הוא עבור  –עסקי 

חבילת הגלישה בלבד והצורך הוא 
 הטאבלטים של הארגון?עבור 

מס' ראה תשובה  
בפרוטוקול מס'   6

 ב"המצ 1

כללי תכונות  95
ושירותים 
נדרשים 
2.3.2.2 

סים נוסף \שירותים כגון סינון שיחות 47
לרכב הינם שירותים בתשלום. נבקש 

 הבהרתכם 

מפורט בסעיף  
 ס"ק ב' 2.3.1.1

מחירים בכתב 
כמויות בטבלה 

שבפרק 
()שירותים 4

 באופציה(

כללי תכונות  96
ושירותים 
נדרשים 

 ב' 2.3.2.2

נבקש לסייג סעיף זה , מכשיר קבוע  47
לרכב כבר לא משווק יותר ולא ניתן 

 עבורו שירות תיקונים.

לא מקובל, הוראות 
 המכרז ללא שינוי

נבקש לסייג. שירות התיקונים יינתן  56  3.2.1.2כללי  97
בהנחה שהמכשיר נתמך ברשת 

שהושקה אצל הספק  ותואם גירסה
 המציע.

לא מקובל, הוראות 
 המכרז ללא שינוי 

רכש טלפוני  98
רט"ן חדשים 

4.6.1 

נבקש להבהיר כי כלל ההצעה  60
רים מבוססת על שקלול כל הפרמט
בסס כולל ציוד קצה ועל כן הספק מ

את ככלכלת העסקה בהנחה וכל 
המכרז יבוצע באמצעותו. על כן, לא 

לא מקובל, הוראות 
 המכרז ללא שינוי  
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במרכיבי המכרז ניתן לבצע הפרדה 
שכן הם משוקללים יחד. על כן, נבקש 

 למחוק סעיף זה.

 הצעת מחיר  99
3.4 68 

ב  A9נבקש להבהיר כי מכשיר מסוג 

end of sale  ולא משווק יותר. ניתן

 להציע חלופות נוספות

מס' ראה תשובה  
בפרוטוקול מס'  50

  ב"המצ 1

100 

הצעת מחיר 
3.1 

68 

   נבקש הבהרתכם: האם מדובר ב 

 8מס'  ראה תשובה
 1בפרוטוקול מס' 

  ב"המצ

  

SAMSUNG GALAXY S10E  128  כפי

עמוד  2.3.4.1שמופיע בפירוט בסעיף 
48 . 

 או:

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS  

 

 בהוראה כל  שהיא מההוראות המפורטות במכרז ונספחיו.באמור במסמך זה כדי לגרוע ו/או לפגוע ין א .5

 סמה העירייה, כשהן חתומות בתחתית כל עמוד בחתימת המציע.לצרף מסמך זה וכן כל ההודעות שפריש  .6

 להשתתפותכם.נשמח  .7

 

 

 בברכה,

 הדימונת עיריי


