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1
.יתקבל גם נוסח ובו במקום מיד ירשם בתוך שבעה ימים.האם ניתן להגדיל את מניין הימים לשבעה - 2פסקה       109-108עמוד ביצוע+ ערבות מכרז

2
ל ו "דרישה בפקסימיליה ו או דוא: " האם ניתן להוסיף לנוסח הערבות109-108עמוד ביצוע+ ערבות מכרז

או מברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה

.יתקבל גם נוסח עם התוספת המבוקשת

3
.יתקבל גם נוסח עם כתובת סניף הבנק?האם ניתן להוסיף לכתב הערבות את כתובת סניף הבנק109-108עמוד ביצוע+ ערבות מכרז

מקובליישא באחריותו -"נבקש לתקן ל, "אחראי לכל"במקום המילים 21(א)456

מקובל;"יהיה"נבקש להוסיף את המילה , "הקבלן"לאחר המילה 

מקובל;"על פי דין"נבקש להוסיף את המילים " אחראי"לאחר המילה 

מקובל..."ל-"נבקש לתקן ל, "לכל"במקום המילה 

6
יישא -"נבקש לתקן ל, "אחראי בלעדית לכל"במקום המילים 

;..."באחריותו החוקית ל

נדחה

7

נבקש להוסיף את המילים , "כאמור"לאחר המילה , בסוף הסעיף

או מחדל רשלני /למעט בגין נזקים אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו"

".או בזדון של העירייה/ו

.למעט בגין נזקים אשר נגרמו בזדון של העיריה: "יצויין

נדחה;..."מ-"נבקש לתקן ל, " יום לפני14-מ"במקום המילים 

 318נבקש כי הרחבה ,  לעניין פוליסת אחריות כלפי צד שלישי

מבוטח נוסף ) 321תוחלף בהרחבה  (מבקש האישור מבוטח נוסף)

(מבקש האישור- בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 באחריות מקצועית318תוסר הרחבה . נדחה

נבקש למחוק , לעניין פוליסת אחריות מקצועית משולבת בחבות מוצר

:הרחבות להלן

אין שאלה

נדחה(אובדן מסמכים) 301

נדחה(מרמה ואי יושר עובדים) 325

נדחה( חודשים12תקופת גילוי ) 332

 (מבקש האישור מבוטח נוסף) 318נבקש להחליף את הרחבה 

- מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח ) 321תוחלף בהרחבה 

(מבקש האישור

 באחריות מקצועית318תוסר הרחבה . נדחה

92.228
האם הכוונה לגישורים אופטיים בתוך מבנה העירייה ובנוסף רשת 

VRF בין משרדי הקצה ?

ראה שרטוט מצורף

SMBIT של חברת EKRON-VM?איזו מערכת סינון קיימת כיום102.328

5

8

22(ג)56

22(ד)56

22עמוד  (ג)57
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11278

האם ניתן להציע ציוד של  – DELLמערכת ניתוב מוססת שרת 

JUNIPER , CISCO , FORTINET? 

סינון , ההתקן הנוסף לביצוע ניתוב: "1 סעיף 76ראה עמוד , כן

תוכן וחומת אש צריך להיות תואם להתקן הנוכחי על מנת 

במידה ומציע מעוניין . ששני ההתקנים יפעלו בגיבוי הדדי

להציע התקן חומרתי או אפליקטיבי אחר עליו להציע פתרון 

".שיפעל בתאימות ובגיבוי הדדי מלא

 ו סינון FIREWALL לטובת PFSENSEהאם כיום אתם עובדים עם 12378

?תוכן 
13228

כמו כן , VRFנבקש לקבל את הטופולוגיה הקיימת כיום עבור פתרון ה

?ובמידה וכן כיצד- האם הפתרון מוצפן

ראה שרטוט מצורף של , התצורה הנוכחית אינה רלוונטית

רשת עתידית

14228
ראה שרטוט מצורף של , התצורה הנוכחית אינה רלוונטית? מחוברת לאינטרנט VRFכיצד רשת ה 

רשת עתידית

155.580

 מגה 500 בקישוריות של ISPבמצב הנוכחי מתבצעת היציאה ל 

הקישור .סימטריולכן סינון התוכן מתבצע ברוחב פס של קו האינטרנט

אך אין השפעה על מערכת  , TEN GIGבין האתרים יכול להיות ב 

 גיגה 10אשמח לחידוד בנוגע לנפח של לפחות . סינון התוכן בפועל

בכוונת הערייה לחבר בתי ספר נוספים לרשת ולשדרג את 

 לפיכך נדרש כי שרתי 3G- מהירות החיבור לאינטרנט לכ

.10Gאבטחת המידע יתמכו בקצב של 

162,3454
אנחנו תומכים בפרוטוקולים אחרים   AVAYAלא נתמך במערכת 

WEBRTCלנושא מוביליטי כדוגמת 

מקובל

17 7,1,361
- אין הכרח לתמיכה ב, מדובר בכלי ניהולי של יצרן המרכזייהSNMPהאם הכוונה לתמיכה בפרוטוקול  

SNMP

181.1.12  41

אתרי העירייה הבאים יחוברו בסיב אופטי קיים לליבת הרשת ומה כמות השלוחות בכל אתר,בכמה אתרי קצה מדובר 

(D.C + D.R) :אגף בטחון , בניין סגנים, לשכת ראש העירייה

האתרים הבאים יחוברו לליבת הרשת . ומחסני הערייה

שירות פסיכולוגי , חינוך, רווחה:  של בזקIPVPNבאמצעות 

תצורה זו אינה סופית ויתכן . מיטל והיכל התרבות, חינוכי

חיבור אתרים נוספית בסיב אופטי על פי התקדמות פריסת 

אין אפשרות לספק מידע לגבי כמות השלוחות . הסיבים בעיר

.בכל אתר

191,14.174

/ מדובר בהקלטות של הנתב הראשי של הערייה ולפחות אגף הקלטה מדובר  בכמה קבצי

.מחלקה בעירייה וכל ההקלטות הנדרשות למוקד העירוני
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597טבלה 20

האם נדרש ,מבקשים לקבל תמונות של כל הארונות שנדרש לסדר 

האם יש צורך , שעות ביצוע שעות יום או לאחר שעות פעילות

האם יש בארונות , האם יש צורך בהוספת מדפים, בהחלפת מגשרים

.האם יש צורך בפאנלי שערות לסידור כבילה, חיבור אופטי

בהצעת המחיר יש . לא ניתן להגיש תמונות של הארונות

להביא בחשבון עבודה בשעות הפעילות או לאחר שעות 

' פנלים וכו, השלמת אביזרים בארונות כגון מגשרים. הפעילות

תחוייב בנפרד
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, סעיפי האחריות אשר מופיעים בהסכם ההתקשרות רחבים ומקיפים

בשירותים המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב , יחד עם זאת

ובכלל )נהוג ומקובל כי הקבלן אינו אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים 

הגבלת האחריות כאמור . (ב"אבדן נתונים וכיו, זאת להפסד הכנסה

נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים מעתם טיבם תקלות שונות 

'  ו56נבקשכם להוסיף סעיף , לכן. שאינן בהכרח בשליטת הקבלן

:באופן הבא, (חדש)

אם יחויב , על אף האמור לעיל. 1: "ויצויין'  ו56יתווסף סעיף 

הקבלן לשאת באחריות או חבות כלפי העירייה בזיקה לחוזה 

או נזקים /ו, או מניעת רווח/בגין נזקי אובדן הכנסות ו, זה

אשר אינם נובעים מנזק פיזי תאונתי לגוף או ,  כספיים אחרים

 (  pure financial loss ), (" נזק כספי טהור- "להלן), לרכוש 

שסך כל הפיצויים ,   תהיה אחריותו של הקבלן  מוגבלת כך

לא , שיאלץ לשאת בהם בזיקה לחוזה זה לגבי נזק כספי טהור

או /ו ₪  1,000,000תעלה על תקרה כוללת ומצטברת  בסך 

 18לגובה התמורה בין אם שולמה ובין אם צפויה במהלך 

(" סכום הגבלת האחריות"להלן  ). הגבוה מבניהם– חודשים 

חוזה מתמשך  למתן שרות או לשירותים , היה החוזה. 2

יחול סכום הגבלת האחריות לתקופה בת , מתמשכים אחרים

אשר תתחיל החל ממועד התחלת קבלת ,  חודשים12

 החודשים יכונן סכום הגבלת 12לאחר תום . השירותים

. האחריות מחדש

הגבלת האחריות כאמור לעיל לא תחול על מעשה או מחדל . 3

:או תביעה שאירעו כמפורט להלן / ו

.או נזקים לרכוש/נזקים לגוף ו. 3.1

נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל טעות או השמטה . 3.2

או ברשלנות רבתי על ידי /או בפזיזות ו/שנעשו במתכוון ו

.או מי מטעמו/הקבלן ו

או מי /או הפרת חובת נאמנות על ידי הקבלן ו/גניבה ו. 3.3

;מטעמו

או הפרת /או הפרת זכויות יוצרים ו/הפרת חובת סודיות ו. 3.4

וסימני מסחר על ידי הקבלן , זכויות קניין רוחני וכן הפרת פטנט

.או מי מטעמו/ו

כנגד , תביעות המוגשות על ידי צדדים  שלישים כלשהם . 3.5

לרבות הודעת צד שלישי של , או כנגד הקבלן/העירייה ו

.העירייה כנגד הקבלן
כי הקבלן לא , מובהר ומוסכם, על אף האמור בכל מקום אחר.  ו56

.או תוצאתיים/יישא באחריות לנזקים עקיפים ו

21ראה תשובה לשאלה 

אין שאלה.דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מהגשת הצעה על ידי חברתנו

56  21-22 עמוד 21
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בשירותים המסופקים בתחום התקשורת , בהמשך לבקשתנו לעיל

והמחשוב נהוג ומקובל להגביל את אחריות הקבלן לסכום 

ומבלי לגרוע , לפיכך. פרופורציונאלי לתמורה אשר משולמת לקבלן

, (חדש)'  ז56נבקשכם להוסיף סעיף , בהחרגה לנזקי גוף ורכוש

:באופן הבא

21ראה תשובה לשאלה 

מובהר ומוסכם כי אחריותו של הקבלן לכל נזק שעלול .  ז56

תוגבל לסך , למעט נזקי גוף ורכוש, להיגרם בקשר עם השירותים

התמורה אשר שולמה בפועל לקבלן לפי הוראות הסכם 

.התקשרות זה

.21ראו תשובה לשאלה 

אין שאלה.דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מהגשת הצעה על ידי חברתנו

12.3.2020ההגשה תדחה ליום  ימים נוספים14-נבקש לקבל דחייה בהגשת המכרז ב22

2311
מה הכוונה ומה המידע שאתם , נבקש הבהרה בעניין ניתוח המחירים

?מצפים שיסופק לכם

. כל מידע אשר ידרש לעירייה לצורך בחינת ההצעה

24812
השאלה לא ברורה לא אותר הסעיף הרלוונטי אליו מפנה.ובלבד שיזומן אליהן זמן סביר מראש– נבקש להוסיף 

. השואל

השאלה לא ברורה .נבקש הבהרה בעניין קבלני המשנה

אנחנו נדרשים להגיש עם מסמכי ההצעה גם הוכחה לעמידה בתנאי 

לפיכך לא ברור איך בשלב החוזי העירייה , סף על ידי קבלני משנה

שומרת לעצמה את הזכות לאשר את קבלני המשנה על פי שיקול 

.דעתה הבלעדי

הקבלן נדרש לאשר את קבלן המשנה בהתאם להוראות 

הקבלן ידרש לעבוד אך . המכרז כבר בשלב הגשת ההצעה

ורק עם קבלן המשנה אשר אושר ועמד תבנאי הסף במומעד 

לא יאושר החלפת קבלן משנה . הגשת ההצעות למכרז

.במהלך ביצוע העבודות

פסילה של קבלן משנה בשלב זה עלולה להביא למצב בו אין אנו 

.עומדים בתנאי המכרז לאחר הזכייה

. ראה תשובה לשאלה לסעיף לעיל

2617.615

נבקש לשנות את הסעיף כך שפנייה לקבלני המשנה צריכה להיעשות 

אם אנחנו . (או לכל הפחות שיודיעו לנו על הפנייה)באמצעותנו 

נושאים באחריות ביצוע על ידי קבלן המשנה אנחנו צריכים להיות 

.מקובל

21ראו תשובה לשאלה נבקש להגביל את האחריות שלנו לנזקים עד גובה התמורה 272415

2826F16
יחד עם זאת הפעלת הסיפא תהא לאחר התראה של . נדחה..."מבלי לגרוע מהאמור"נבקש למחוק את הסיפא של הסעיף 

שבעה ימים בכתב לקבלן

21

2517.315

56  21-22 עמוד 

הסכם התקשרות

תצהיר והצעת מציע

כללי
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2926I17 נדחה"למעט תקורה"ב" לרבות תקורה"נבקש לשנות את .

. נדחהלא סביר שתהיה לכם רשות למכור ציוד , נבקש למחוק את הסעיף303217

.מקובל".להקטין"נבקש למחוק את המילה 31

32

מכיוון שהתמחור של כתב הכמויות מתבסס על הסך הכולל של 

המכרז לא מקובל שתהיה לכם אפשרות להקטין את העבודות 

.בהיקף כל כך ניכר בלי שזה ייחשב הפרה של ההסכם

. ראה מענה לשאלה קודמת לעיל

334219

נבקש לסייג כי במקרה של הגדלה של היקף העבודה בלמעלה 

 מנהל העבודה יהיה חייב לאשר הארכת מועד סבירה לביצוע 10%מ

.העבודות

הארכת מועד סבירה לביצוע העבודות תשקל בהתאם לכל 

והכל בהתאם לצרכי העירייה , מקרה ונסיבותיו הפרטניות

.ושיקול דעת העירייה הבלעדי

345521

מידע שהועבר או התגלה לקבלן באופן  "(4)נבקש להוסיף סעיף קטן 

שלא מתוך הפרת הסכם זה או התחייבות , חוקי על ידי צד שלישי

".אחרת כלפי העירייה

נדחה

מעשה , ונדליזם, אש, מים: נבקש להחריג אחריותנו לתקלות עקב

מכת ברק או גורם אחר שלא , הפרעה באספקת החשמל, בזדון

במקרה כאמור הקבלן . בשליטת הקבלן והוא לא יכול היה למנוע

.יטפל בתקלה כנגד תמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים

פ דין"נקבעה אחריות ע. נדחה

למרות האמור בכל : "נבקש להוסיף תת סעיף חדש בנוסח הבא

אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ולמעט , מקום אחר

אחריות . נזק גוף או הפרת חובת סודיות, במקרה של נזק בזדון

".הקבלן לא תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם

21ראו תשובה לשאלה 

365823
מרשימת הסעיפים המהווים , 30-33, 8נבקש למחוק את סעיפים 

.הפרה יסודית

 יגרעו מרשימת הסעיפים המהווים 33, 32-  ו8סעיפים 

.הפרה יסודית

3759(5)23
 14- ימים לתיקון הפרה יסודית ו7– נבקש להאריך את המועדים ל 

.ימים לתיקון הפרה רגילה

. מקובל

386124

שיקול הדעת בנושא הינו של העירייה "נבקש למחוק את סוף הסעיף 

לפי אף צד לא ישא , ולהוסיף במקומו סעיף כח עליון סטנדרטי" בלבד

באחריות לאי בצוע התחייבות או עיכוב עקב גורם שאינו בשליטתו 

.והוא לא יכול היה למנוע אותו

. מקובל

396424
 14- ימים לתיקון הפרה יסודית ו7– נבקש להאריך את המועדים ל 

.ימים לתיקון הפרה רגילה

. מקובל

406524
 14- ימים לתיקון הפרה יסודית ו7– נבקש להאריך את המועדים ל 

.ימים לתיקון הפרה רגילה

. מקובל

35
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416625
האחוז בסיפא נשוא השאלה ישונה. נדחה"לאחרים... - היה הקבלן תאגיד"נבקש למחוק את סוף הסעיף 

 ומעלה49%-  ל25% מ 

428326
וכל מסמך שנשלח בדואר רשום "נבקש למחוק את סוף הסעיף 

"מתאריך המשלוח– .... כאמור

.  ימים10 ימים ישונה ל 5במקום . נדחה

431034
 120) בחוזה ההתקשרות 25חוסר התאמה בין הסעיף לבין סעיף 

.נבקש הבהרה בנושא. ( ימים70ימים לעומת 

9 סעיף 14ראה עדיפות בין מסמכים בעמוד 

4417.838

נבקש . הקנס גבוה מדי ולא מידתי ביחס למכרז כולו –קנס על איחור 

 517 איחור הקנס לא יעלה על שבועלתקן את הסכום כך שעל כל 

.(חצי אחוז משווי הציוד עבור שבוע איחור)ח "ש

הסעיף נשאר כפי שהוא

455.586

אנחנו לא יכולים להתחייב למועד סיום . נבקש למחוק את הסעיף

.אלא רק למועד תחילת טיפול, טיפול בתקלה

למעט תקלות שהטיפול בהן :  מתווסף הנוסח הבא5.5לסעיף 

ואו תקלות המחייבות , החל והוא מתקיים ברצף וולא הפסקה

.( ומעלהTier 3)תמיכת יצרן 

–יש חוסר התאמה בעניין דרישות הערבות 

 ימים מתום תקופת 90 מדבר על ערבות במשך 21בעמוד  (ב)65' ס

 נכתב כי היא צריכה להישאר 113בנוסח הערבות בעמוד . החוזה

.בתוקף עד לחצי שנה מתום תקופת החוזה

.  יום מתום תקופת ההסכם90 ישונה לתוקף של 113' בעמ

47
או ' שינויים וכד, האם יש לספק שירות מנוהל מלא הכולל הגדרות

?לחלופין נדרש רק שירות ברמת תחזוקה ותקולות

שירות מלא

43 י482.5

כדי לתמחר . קיים צורך לחבר את המרכזייה לכלל מערכות הכריזה

שירות זה נדרש לקבל סוגי וכמות הממשקים של מערכת הכריזה 

אנחנו מבקשים לדעת האם , כמו כן. הקיימת בכל אתרי העירייה

.SIP Trunkמערכת הכריזה תומכת בממשק 

מערכות הכריזה יבחרו כך שיתאימו . כרגע אין מערכות כריזה

למרכזייה שתותקן

9 סעיף 3בטבלה   ('נספח ב)מופיע בכתב הכמויות למה הדרישה לא מופיעה בכתב . בסעיף נדרש לספק שרת פקסים492.3554

46109

מפרט טכני- נספח א 

כתב כמויות 

מרכזיית טלפון

כללי

ערבות

מפרט שרות
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394סעיף  – 3טבלה 50

יש להציע טלפון .  במכרז מבוטלותT1ההגדרות של טלפון ? במכרזT1האם לפי הגדרות של ? 3מה הדרישות לטלפון בסעיף 

 בכתב הכמויות או שווה 3 סעיף 3מהדגם הרשום בטבלה 

של יצרן המרכזיה המוצעת   (י העירייה"מאושר ע)ערך 

(במידה ומוצעת מרכזיה אחרת)

494סעיף  – 3טבלה 51

יש להציע טלפון .  במכרז מבוטלותT1ההגדרות של טלפון ? במכרזT2האם לפי הגדרות של ? 4מה הדרישות לטלפון בסעיף 

 בכתב הכמויות או שווה 4 סעיף 3מהדגם הרשום בטבלה 

של יצרן המרכזיה המוצעת   (י העירייה"מאושר ע)ערך 

(במידה ומוצעת מרכזיה אחרת)

594סעיף  – 3טבלה 52

 בכתב 5 סעיף 3יש להציע טלפון מהדגם הרשום בטבלה ?5מה הדרישות לטלפון בסעיף 

של יצרן   (י העירייה"מאושר ע)הכמויות או שווה ערך 

(במידה ומוצעת מרכזיה אחרת)המרכזיה המוצעת 

695סעיף  – 3טבלה 53

 בכתב 6 סעיף 3יש להציע טלפון מהדגם הרשום בטבלה ?6מה הדרישות לטלפון בסעיף 

של יצרן   (י העירייה"מאושר ע)הכמויות או שווה ערך 

(במידה ומוצעת מרכזיה אחרת)המרכזיה המוצעת 

1195סעיף  – 3טבלה 54
לא ברור למה נדרשת תוספת ? Basic Userמה הדרישות לרישוי 

רישוי אם כל הטלפונים בסעיפים הקודמים כוללים כבר רישוי

עבור תוספות ושדרוגים עתידיים

1295סעיף  – 3טבלה 55
לא ברור למה נדרשת ? Office Workerמה הדרישות לרישוי 

תוספת רישוי אם כל הטלפונים בסעיפים הקודמים כוללים כבר רישוי

עבור תוספות ושדרוגים עתידיים

1395סעיף  – 3טבלה 56
לא ברור למה נדרשת תוספת ? Power Userמה הדרישות לרישוי 

רישוי אם כל הטלפונים בסעיפים הקודמים כוללים כבר רישוי

עבור תוספות ושדרוגים עתידיים

1595סעיף  – 3טבלה 57

 בכתב הכמויות משתנה לנוסח 3 בטבלה 14הנוסח של סעיף ? הנדרשתsessionsמהי כמות ה 

-  ובאתר הD.C-  שריד מותקן באתר הSBCרשיון : הבא

D.R . רישיון :  משתנה לנוסח הבא15הנוסח של סעיףSIP 

 שיחות בו זמנית120- לתמיכה ב' לחיבור מרכזיה צד ג

תקשורת מתגים
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3.328סעיף ' נספח א58

על , נא להבהיר נקודה זו– ." חיבור כל אתרי העירייה לליבת הרשת"

איזה חיבור מדובר במדויק

אתרי העירייה הבאים יחוברו בסיב אופטי קיים לליבת הרשת 

(D.C + D.R) :אגף בטחון , בניין סגנים, לשכת ראש העירייה

האתרים הבאים יחוברו לליבת הרשת . ומחסני הערייה

שירות פסיכולוגי , חינוך, רווחה:  של בזקIPVPNבאמצעות 

תצורה זו אינה סופית ויתכן . מיטל והיכל התרבות, חינוכי

חיבור אתרים נוספית בסיב אופטי על פי התקדמות פריסת 

.הסיבים בעיר

59

נא   " - י העירייה"חיבור רשת העירייה לספק אינטרנט אשר ייבחר ע

האם עלות הקווים הינה , להבהיר נקודה זו על איזה חיבור מדובר

, יש לספק רשימת קווים? באילו קצבים נדרש כל קו? חלק מהפרויקט

כתובת גיאוגרפית לכל קו, קצבים

י העירייה לספק קישור "כרגע קיים ספק אינטרנט שנבחר ע

 500Mפיזי ושירותי אינטרנט למוסדות חינוך בקצב של 

. י ספק אחר"שירותי אינטרנט לעירייה מסופקים ע. סימטרי

העירייה תכין מכרז לבחירת ספק אנטרנט  שיספק שירותי 

באותו קצב כמו של , במקום הספק הנוכחי, אינטרנט לעירייה

החינוך כאשר שני הקווים יעבדו בגיבוי הדדי כולל אבטחת 

.77ראה שרטוט בעמוד )המידע 

60
בנוסף מה קורה במידה וספק שבחרה העירייה לא מאפשר חיבור 

?בגין חוסר תשתית או כל סיבה אחרת

לא ייבחר ספק שאין לו תשתית מתאימה

בדיקות קבלה סעיף 61

14.4.7

36

בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח "

במה מדובר – נא להבהיר נקודה זו – ." הטמעה מלאה ושקיפות

?הטמעה של אפליקציות

מדובר באפליקציות הנלוות למערכת הטלפוניה כגון נתבי 

'רישום שיחות וכו, הקלטות, שרת פקס, U.M, שיחות

62

בדיקות קבלה סעיף 

14.4.12

36

לרבות תרחישי שרידות , בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד"

השבתה והגדרות , עומס, )אבטחת מידע(תרחישי תקיפה , ,ויתירות

נא לפרט מהי הציפייה המלאה מהקבלן– ." שגויות לציוד

הציפיה מהקבלן היא להוכיח לעירייה כי המערכת המותקנת 

, בפני חיבור התקנים לא מורשים, עמידה בפני תקיפה חיצונית

 D.R-  או בD.C- להציג את שרידות המערכת בעת תקלה ב

SOW- ובדיקות נוספות שיוגדרו עם הספק הזוכה בשלב ה' וכו

63
1טבלה ', נספח ב

91
 10Gפורטים בקצב של  (4ולא )האם ניתן להגיש מתגים בעלי זוג 

(EX3300 |  EX2300:  קטגורית מתגים)

לא

SMBIT של חברת EKRON-VM?מיהו היצרן ומהו הדגם, DC-עושה רושם שיש כבר פיירוול מותקן ב

 של העירייה מותקן התקן אפליקטיבי על גבי שרת ייעודי D.C- ב"

סינון תוכן וחומת אש, לביצוע ניתוב

.כמתואר בשרטוט

נדרש להקים ליבת רשת ולהתקין במוקד העירוני התקן אפליקטיבי 

על גבי שרת ייעודי נוסף לביצוע
64

3.5סעיף ' נספח א

176, כללי

25
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סינון תוכן וחומת אש מול ספק אינטרנט נוסף כך שהעירייה , ניתוב

ומוסדות החינוך יחוברו לרשת

 .(1' ראה שרטוט מס(האינטרנט בגיבוי הדדי 

סינון תוכן וחומת אש צריך להיות תואם , ההתקן הנוסף לביצוע ניתוב

להתקן הנוכחי על מנת ששני

."ההתקנים יפעלו בגיבוי הדדי

כזה שמוגדר , הדגם המצוין הוא נחות וקטן משמעותית מהדרישות

?האם מדובר בטעות. SMB/ROBOלסביבות 

חומרת השרת המוצע צריכה להיות תואמת לחלוטין לחומרת 

להלן מפרט נהשרת הקיים היום. השרת הקיים כיום

Manufacturer?קיימים בשרת הייעודי (CORE)כמה מעבדים 

תומכת ברוחב , ואיומי אינטרנט מנוהלת, סינון תוכן, מערכת ניתוב"

 מגה10,000- פס של לא פחות מ

Dell Inc

 תוצרת חברת Power Edge R330ביט לשנייה המותקנת על שרת 

DELL :  זיכרוןRAM גיגה64 של ,

Model

UDIMM 2133MT/s, ECC , טרה ביט1דיסק , שני ספקי כוח  ,

MTBF = 210 ממשקי 2,  מיליוןGB ROHS R6 בהתאם 

"EC . 2002/95לדירקטיבה 

PowerEdge R420

CPU

Logical processors

12

Processor type

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz

Sockets

1

Cores per socket

6

Memory

63.96 GB

Host adapters

2

64

65

176, כללי

278, דרישות חומרה
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378, מערכת סינון תוכן66

נא לפרט האם נדרש מודול מורחב  – DLPהועלתה דרישה ליכולות 

ממשק ניהול נפרד ויכולות סינון של תעבורת , עם חוקה נפרדה

EXCHANGE EMAIL או שמא מספיקות יכולות -  פנימיתDLP 

 לסינון קבצים והרשאות FIREWALL-המוכלות בחוקת ה

?הורדה מאפליקציות ספציפיות/העלאה

ברמה של איתור מילות מפתח DLP נדרשת יכולת

67
נתב לנפח תעבורה 

4.979, גבוה

הדרישה מבוטלת? הינה אקוטית למכרזQ-in-Qהאם התמיכה בתכונת 

68

נבקש לסייג את אחריות הספק כך שתהא בכפוף לתנאי רישיון 

של יצרן  (End User License Agreement)שימוש ללקוחות קצה 

וכי העירייה מצהירה כי ידוע לה שהשימוש במוצר כפוף , המוצר

וכי היא , הניתנים לעיון באתר האינטרנט של היצרן, לתנאים אלה

.מתחייבת להשתמש במוצר בכפוף לתנאי הרישיון

.  113ראה תשובה לשאלה 

.  לעיל28' ראה האמור במענה לשאלה מס. ימים21נבקש התראה של 69

ולכן האמור בסעיף , מדובר במוצר המיוצר על ידי צד שלישי, כידוע70

.של הספק" למיטב ידיעתו"זה הוא 

נדחה

נבקש , נוכח העובדה שמדובר במוצר המיוצר על ידי צד שלישי

להבהיר שחובת הספק לשפות את המזמין בגין תביעות הנוגעות 

:להפרת זכויות קניין רוחני על ידי השירותים כפופה לתנאים הבאים

זכויות קניין רוחני של , או עלולים להפר, במקרה שהשירותים מפרים

 (1): יהיה הספק רשאי לנקוט באחת מאפשרויות הבאות, צד שלישי

, להחליף את הרכיבים המפרים ברכיבים באיכות שאיננה פחותה

לרכוש עבור המזמין את  (2); שאין בשימוש שלהם משום הפרה

אם האפשרויות האמורות אינן . הזכות להשתמש ברכיבים אלו

יהיה הספק רשאי לסיים את , אפשריות מבחינה מסחרית סבירה

והספק יחזיר למזמין את התמורה שקיבל עבור , ההתקשרות

.  נדחה

במקרה שהתקבלה על ידי המזמין תביעת הפרת קניין רוחני של צד 

ישפה הספק את המזמין בכפוף , שלישי על ידי שירותי הספק

המזמין יודיע לספק בהקדם האפשרי אודות  (1): לתנאים הבאים

ההגנה תנוהל באופן  (2); ויאפשר לו להתגונן מפניה, תביעה כאמור

והמזמין ישתף פעולה עם הספק בהגנה מפני , בלעדי לידי הספק

חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד פסק  (3); על חשבון הספק, התביעה

דין שלא עוכב ביצועו או הסכם פשרה שקיבל את הסכמת הספק 

מקובל
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(iii)45הסכם סעיף 

32הסכם סעיף 

(ג)29הסכם סעיף 

(v)+(iv)+(iii) 45הסכם סעיף 



מספר 

שאלה

מספר הסעיף אליו 

מתייחסת 

הבהרה/השאלה

עמוד

תשובהבקשה להבהרה/ פירוט השאלה

מובהר כי הספק אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי 

ההפרה נובעת מרכיבים שלא סופקו על ידי  (1): בנסיבות הבאות

ההפרה נובעת משימוש על ידי המזמין בניגוד להוראות  (2);  הספק

או כל שינוי או מודיפיקציה , השימוש של הספק או יצרן הציוד

או שבוצע על ידי הספק , שבוצעה על ידי המזמין בשירותים או בציוד

עדכונים או , הספק הודיע למזמין על שינויים (3); לבקשת המזמין

והמזמין נמנע מלבצע , שדרוגים שיש לבצע בשירותים או בציוד

מקובל

דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

, נבקש להבהיר שככל שהספק יתבקש לתקן את חשבונית המס72

.הסיבה בעטיה התיקון נדרש תפורט ותנומק בכתב

. במידה ותתגלה טעות בחשבונית יבוצע בירור עם הספק

73

בכל מקרה בו יקבל המזמין דרישה מצד עובד . סעיף זה אינו מקובל

יגן הספק על המזמין מפני , הספק בטענה לקיום יחסי עובד מעביד

דרישה או תביעה זו וישפה אותו במקרה וייפסקו לחובת המזמין 

וזאת בכפוף לכך , סכומים כלשהם והן הוצאות משפט סבירות

ניהול ההגנה נמסרה , שהמזמין אפשר לספק להגן מפני תביעה

והמזמין שיתף פעולה בהגנה על חשבון , באופן בלעדי לידי הספק

אך המזמין אינו רשאי לשלם סכומים ולהתפשר עם תובעים . הספק

ואין המזמין רשאי לעכב או , אלא בהסכמת הספק מראש, כאמור

.לקזז סכומים כלשהם

נדחה

4-7ראו תשובה לשאלות .נבקש להבהיר שאחריות הספק לכל נזק תהיה על פי דין74

דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה75

בשירותים בתחום המחשוב והתקשורת מקובל כי הספק אינו אחראי 

אבדן נתונים , ובכלל זאת הפסד הכנסה)לנזקים עקיפים ותוצאתיים 

הגבלת האחריות נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה חווים . (ב"וכיו

או /מעצם טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטתו של הספק ו

נהוג לפטור את הספק , משכך. שלא ניתן להתחייב למנוע אותן

.מאחריות לנזקים עקיפים שעלולים להתרחש בגינן

21ראו תשובה לשאלה 

, נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, לפיכך

נלווים או , הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים

.תוצאתיים

21ראו תשובה לשאלה 

אין שאלהדחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה
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76

(ii) 46הסכם סעיף 

56הסכם סעיף 

56הסכם סעיף 

53הסכם סעיף 

(v)+(iv)+(iii) 45הסכם סעיף 



מספר 

שאלה

מספר הסעיף אליו 

מתייחסת 

הבהרה/השאלה

עמוד

תשובהבקשה להבהרה/ פירוט השאלה

בשירותים בתחום המחשוב והתקשורת מקובל להגביל את האחריות 

, זאת. הנזיקית של הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורת העסקה

מאחר והנזקים העלולים להיווצר בשל תקלות במערכות מחשוב 

וכן לאור העובדה , ותקשורת הינם בעלי פוטנציאל נזיקי לא מוגבל

ואין אפשרות , ששירותי מחשוב חווים תקלות כאלה מעצם טבען

אחריות לא מוגבלת מהווה חשיפה וסיכון שאינם . למנוע אותן לגמרי

.את העסקה, מבחינה כלכלית, מצדיקים

21ראו תשובה לשאלה 

נבקש לקבוע כי אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם , לפיכך

תוגבל לסכום השווה לסך , למעט נזק לגוף ולרכוש, בקשר לשירותים

.התמורה הכוללת אשר שולמה לספק במסגרת ההסכם

21ראו תשובה לשאלה 

אין שאלהדחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

77
נבקש להכניס הסתייגות שהאמור הינו בכפוף לכך שאירוע הנזק אינו 

.נגרם בזדון

"י העירייה"למעט אירוע נזק שנגרם בזדון ע: "יצויין

, נבקש להבהיר שחובת הספק לשפות את המזמין בגין כל תביעה

:תהיה כפופה לתנאים הבאים, מכל סיבה שהיא

אין שאלה

, המזמין יודיע לספק בהקדם האפשרי אודות תביעה כאמור       .1

.יאפשר לו להתגונן מפניה

מקובל

, ניהול התביעה תימסר באופן מלא ובלעדי לידי הספק       .2

.והמזמין ישתף פעולה עם הספק בהגנה מפני התביעה

מקובל

חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד פסק דין חלוט או הסכם        .3

.פשרה שקיבל את הסכמת הספק מראש

נדחה

מקובל.חובת השיפוי כפופה למגבלות האחריות שנקבעו בהסכם זה       .4

השיפוי יהיה בגין הוצאות , ד"ט עו"לגבי הוצאות משפט ושכ       .5

.סבירות בלבד

מקובל

דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה

79

יעמוד לספק פרק זמן , נבקש להבהיר כי במקרה של הפרה יסודית

ובמקרה של הפרה רגילה ,  ימים לתיקון ההפרה14-שלא יפחת מ

. ימים לתיקון ההפרה30-יעמוד לספק פרק זמן שלא יפחת מ

.  לעיל37ראה מענה לשאלה 

80
, נבקש להבהיר שככל שיבוטל הסכם זה מטעמים הנוגעים לספק

.העירייה תהא זכאית רק לחילוט הערבויות

.נדחה

.  לעיל39ראה מענה לשאלה .נבקש לשנות את המועדים לתיקון הפרות כמפורט לעיל81

78

76

(ה)56הסכם סעיף 

(ג) 56הסכם סעיף 

56הסכם סעיף 

(5) 59הסכם סעיף 

60סעיף 

64הסכם סעיף 



מספר 

שאלה

מספר הסעיף אליו 

מתייחסת 

הבהרה/השאלה

עמוד

תשובהבקשה להבהרה/ פירוט השאלה

82

נבקש להבהיר שחילוט הערבות ייעשה אך ורק במקרה של נזק 

ממשי שנגרם למזמין או הפרה יסודית של ההסכם בידי הספק אשר 

. יום מראש30ובכפוף למתן הודעה ,  יום14לא תוקנה תוך 

.  לעיל40ראה מענה לשאלה 

83

נבקש להבהיר שאין באמור בסעיף זה בכדי למנוע המחאת ההסכם 

בכפוף לכך שזכויות המזמין , חברה אחות או חברה בת, לחברה אם

.לא תיפגענה

. נדחה

84

נבקש להוסיף כי אחריות הספק תהא בכפוף לתנאי רישיון שימוש 

, של יצרן המוצר (End User License Agreement)ללקוחות קצה 

וכי העירייה מצהירה כי ידוע לה שהשימוש במוצר כפוף לתנאים 

וכי היא מתחייבת , הניתנים לעיון באתר האינטרנט של היצרן, אלה

.להשתמש במוצר בכפוף לתנאי הרישיון

הסעיף נשאר כפי שהוא

85

נבקש להבהיר שהכוונה היא כי הקבלן הזוכה יעשה מאמץ לא לפגוע 

לא ניתן להתחייב כי במסגרת . בפעילות השוטפת של העירייה

תיקון לא תיפגע בפעילות השוטפת של / שירות/ עבודות תחזוקה

.העיריה

הסעיף נשאר כפי שהוא

86

.לא ניתן להתחייב למשך הזמן לסיום הטיפול בתקלה

דחיית בקשה זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעתה87

.  מסכום התמורה10%-נבקש להגביל את סך הפיצויים שישולמו ל

מבחינה , פיצוי לא מוגבל מהווה חשיפה וסיכון שאינם מצדיקים

.את העסקה, כלכלית

הסעיף נשאר כפי שהוא

 בטבלה מאחר ולא ניתן להתחייב 5-8נבקש להסיר את סעיפים 

.למשך זמן לסיום הטיפול בתקלה

למעט תקלות שהטיפול בהן :  מתווסף הנוסח הבא5.5לסעיף 

ואו תקלות המחייבות , החל והוא מתקיים ברצף וללא הפסקה

.( ומעלהTier 3)תמיכת יצרן 

89

היצרן . נבקש להבהיר שלא ניתן להתחייב לקיים דיון במעמד היצרן

על כן נציג , שלא בתיווך הספק, אינו מספק תמיכה ללקוחות קצה

ישנם , כמו כן. הספק הוא שיסביר את משמעות ביצוע העדכון

.בכפוף לנהלי היצרן, שדרוגים שחייבים להתקין

הסעיף נשאר כפי שהוא

כןנבקש לדעת האם הציוד והרישוי שייכים ללקוח90

88

65הסכם סעיף 

5.6סעיף - מפרט שרות  

86עמוד 

66הסכם סעיף 

כללי

מפרט שרות

מפרט שרות

למעט תקלות שהטיפול בהן :  מתווסף הנוסח הבא5.5לסעיף 

ואו תקלות המחייבות , החל והוא מתקיים ברצף וללא הפסקה

.( ומעלהTier 3)תמיכת יצרן 

7.5סעיף - מפרט שרות  

 5.5סעיף - מפרט שרות  



מספר 

שאלה

מספר הסעיף אליו 

מתייחסת 

הבהרה/השאלה

עמוד

תשובהבקשה להבהרה/ פירוט השאלה

91
 אתרים11?נבקש לדעת על כמה אתרים ההתקנה מתפרסת 

 נציגים של יצרן 5נבקש לשנות את דרישת הקמת מוקד של 

. המרכזייה מכיוון שלדעתנו הדרישה מוגזמת ומיקרת את הפתרון

.לדעתנו ניתן לדרוש מוקד של ספק צד שלישי המספק פתרון מיטבי

נבקשכם להוריד סעיף זה מתנאי הסף

93

 ניהול AVAYAלחברת , AVAYAכתב הכמויות מבקש מרכזיית 

 נבקש להתאים Lifecycle Summary Matrixתמיכה במוצרים לפי 

את סעיף זה ליצרן

הסעיף נשאר כפי שהוא

94
מקובלKaiosנבקש להסיר תמיכה במערכת הפעלה 

הסעיף נשאר כפי שהואJ159 נבקש לשנות לדגם 5סעיף 95

96
נדרש עבור ,   במרכזייה SIP3קיים חוסר בכמות  רישיונות  , 8סעיף 

 למרכזייהMGחיבור ה

13 עד 11רישיונות נוספים מופיעים בסעיפים 

97
נבקש לדעת האם ניתן להתקין את שרת ,  שרת פקסים 9סעיף 

? של העירייהV.Mהפקסים בתוך סביבת ה

י הספק הזוכה"השרת יותקן על החומרה שתסופק ע

98

נבקש  , SBCכמה רישיונות נדרש ב,  לא ברור מה נדרש 14סעיף 

לדעת האם כולל שרת

 בכתב הכמויות משתנה לנוסח 3 בטבלה 14הנוסח של סעיף 

-  ובאתר הD.C-  שריד מותקן באתר הSBCרשיון : הבא

D.R . רישיון :  משתנה לנוסח הבא15הנוסח של סעיףSIP 

 שיחות בו זמנית120- לתמיכה ב' לחיבור מרכזיה צד ג

99

 EOSל הוכרז "המתג הנ, EX3300צוין דגם של מתג  – 2סעיף 

?נבקש לדעת איזה דגם אחר ניתן לספק

 מוחלף לפריט 2 סעיף 1כתב כמויות טבלה -'הפריט בנספח ב

  EX3400-24P דגם Juniperמתג מתוצרת חברת : הבא

 EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T: תאור הפריט

(24 PoE+ ports) with 4 SFP+ and 2  QSFP+ uplink 

portsי העירייה" או שווה ערך מאושר ע.

92

'  נספח ב91כתב כמויות עמוד 

'  נספח ב94כתב כמויות עמוד 

' נספח ב95כתב כמויות עמוד 

  תנאי סף1.14סעיף 

 Soft)'  ב2.34סעיף , 54עמוד 

Phone)

הסעיף נשאר כפי שהוא

שאלה כללית בנושא המרכזיה

  תנאי סף1.9סעיף 

' נספח ב95כתב כמויות עמוד 

' נספח ב95כתב כמויות עמוד 



מספר 

שאלה

מספר הסעיף אליו 

מתייחסת 

הבהרה/השאלה

עמוד

תשובהבקשה להבהרה/ פירוט השאלה

100

-EX2300 ובתיאור פריט צוין דגם EX3300-48Pצוין דגם  – 3סעיף 

24Pנבקש לדעת מה נכון ?

 מוחלף לפריט 2 סעיף 1כתב כמויות טבלה -'הפריט בנספח ב

  EX3400-48P דגם Juniperמתג מתוצרת חברת : הבא

 EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T: תאור הפריט

(48 PoE+ ports) with 4 SFP+ and 2  QSFP+ uplink 

portsי העירייה" או שווה ערך מאושר ע.

101
נבקש לדעת , S.M LC/LC 1GBצוין כבל גישור אופטי  – 8סעיף 

?באיזה אורך רצוי הכבל

 מטר1

102
נבקש לדעת , S.M LC/LC 10GBצוין כבל גישור אופטי  – 9סעיף 

?באיזה אורך רצוי הכבל

 מטר1

1סעיף 103

104

צוין שנדרש התקן אפליקטיבי נוסף שיעבוד בגיבוי הדדי מלא עם 

נבקש לדעת מה . ההתקן הקיים אך לא צוין מהו ההתקן הקיים

?ההתקן

EKRON-VM של חברת SMBIT

105

האם נדרש שההתקן האפליקטיבי הנוסף יהיה עם קונפיגורציה זהה 

במידה וכן האם נדרש שיתבצע סנכרון ? להתקן הקיים היום

?קונפיגורציה בין המכונות בצורה אוטומטית

נדרש שההתקן האפליקטיבי הנוסף יהיה עם קונפיגורציה זהה 

נדרש שיתבצע סנכרון קונפיגורציה בין Uלהתקן הקיים היום 

.המכונות בצורה אוטומטית

106

לא ניתן להתחייב  (serverקרי )' בתצורת חומרה צד ג, מניסיון שלנו

האם ניתן לספק ,  הרצויה במכרזSessions-לעמידה בכמות ה

?חומרה ייעודית של יצרן

ניתן להציע חומרה ייעודית של יצרן ובלבד שיפעל בתאימות 

מלאה ובגיבוי הדדי להתקן האפליקטיבי הקיים כיום

107

למיטב ידעתי סינון תוכן כזה בדרך כלל מסופק , ציון סינון תוכן פדגוגי

אשמח , (Firewallקרי )שאינו תלוי ההתקן עצמו ' י שירות צד ג"ע

והאם ? לקבל דוגמא של סינון של אחד מבתי הספר ומה הוא כולל

?ניתן לפנות לספק השירות עצמו

סינון התוכן הוא חלק מהמוצר המותקן כרגע בעירייה

108

 כבר לא 1.12.19לאחר . הנוסח שצורף למכרז הוא נוסח אישור ישן

ניתן להחתים את חברת הביטוח על הנוסחים הללו ויש להחליף את 

י המפקח על הביטוח"נוסח האישור בנוסח האחיד שנקבע ע

 נוסח המכרז 1' תשומת לב השואל לכך שבהודעת הבהרה מס

.הוחלף ולנוסח זה צרוף נוסח אישור ביטוח תקין

בזק - נדרשים   מבחינת סוגי פוליסות נדרשות וגבולות אחריות109

.בינלאומי עומדת בדרישות האישור

לא נשאלה שאלה

' נספח ב91כתב כמויות עמוד 

' נספח ב92כתב כמויות עמוד 

' נספח ב92כתב כמויות עמוד 

 סעיף כללי76עמוד 

5.5 סעיף 80עמוד 

80 -75עמוד 

 סעיף כללי74עמוד 

אישור קיום ביטוחים- '  סעיף ג
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110

נבקש להבהיר כי מדובר במכירת ציוד ולא השכרה לכן לא ניתן 

 חשבוניות נפרדות אלה לקוח יקבל חשבונית רכישה אחד 60לתמחר 

. תשלומים 60מ בחלוקה ל "על כל הסכום בתוספת מע

.נדחה

111
- אין הכרח לתמיכה ב, מדובר בכלי ניהולי של יצרן המרכזייה ?SNMPנבקש לדעת האם הכוונה לתמיכה בפרוטוקול 

SNMP

.  לעיל22ראה מענה לשאלה נבקש לקבל דחיה במענה למכרז בשל יום הבחירות שיוצא יום לפני112

113
' ס- מכרז תנאי סף 

114
3עמוד 

המציע יצרף : " בתנאי הסף ישונה וכדלקמן1.14סעיף 

 7ים המוצעים למשך /יצרנים לתמיכה במוצר/ התחייבות יצרן 

"תוכנה ושדרוג גרסאות, שנים כולל חומרה

כללי

כללי

פרק  שליטה  , 7.1.3 סעיף 61עמוד 

ובקרה
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