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02/02/2020 

 
 שלום רב,

 
 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקת רכיבי מוקד בקרה - 2/20מכרז מס'  – 1הודעה מס'  הנדון:

בהתאם להוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמת תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו  .1
 .בנוגע למכרז)"המוסד" –להלן  (למוסד לבטיחות ולגיהות

כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .2
  .המכרז מלכתחילה

 .נוסח שנשאל על ידי המשתתפיםיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח ל .3
אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  .4

מטעם המוסד, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור 
במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, 

 .בהרות נוספים שיצאו מטעם המוסד, ככל שיצאוובמכתבי ה
בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת  .5

 .הגשת ההצעה
 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה. .6

 

"מספר הסעיף  סידורי
אליו מתייחסת 

 השאלה/הבהרה"

פירוט השאלה / בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המזמין

בסעיף מצויין כי המוס"ל  3 1.1.4+ 1.1.3 1

מעוניין להתקשר עם 

קבלן שיספק את כלל 

רכיביו הטכנולוגיים של 

המוקד ולאחר מכן 

מצויינות מטרות המוקד 

ותהליכים והפעולות 

הנדרשות לבצע במוקד. 

אך בכל מסמכי המכרז 

אין אזכור לאספקת 

מרכיב תוכנת שליטה 

ובקרה או כל תוכנה 

ו אחרת שבאצעותה יבוצע

התהלכים. לפיכך לא 

ברור האם המכרז כולל 

גם אספקת תוכנה 

 כאמור?

 

 מובהר כי :

תוכנת קיר וידאו  .א

תסופק על ידי 

המציע הזוכה 

בהתאם להצעת 

 10המחיר שבסעיף 

 לחלק ה' במכרז.

 

תוכנת "קו החיים"  .ב

שהיא תוכנת דיווח 

מפגעים )שליטה 

ובקרה( אינה כלולה 

במכרז וכבר קיימת 

 ברשות המזמין.
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מצויין מהות השירותים  5 2 2

הנדרשים מהקבלן 

)אספקה והתקנת חומרה, 

ציוד וריהוט וכו' למוקד(, 

אך אין אזכור לאספקת 

מרכיב תוכנת שליטה 

ובקרה או כל תוכנה 

אחרת שבאצעותה יבוצעו 

הנדרשים  התהלכים

 1.1.3המוזכרים בסעיפים 

בחלק א'. לפיכך  1.1.4+ 

לא ברור האם המכרז 

כולל גם אספקת תוכנה 

 כאמור?

 

המכרז אינו כולל את תוכנת 
 השליטה ובקרה עצמה.

חלק ב' מפרט  

השירותים סעים 

1-8  

כל מרכיבי  מצויינים 14

המוקד )ציוד, ריהוט, 

חומרה, בינוי וכו'( אך אין 

אזכור לאספקת מרכיב 

תוכנת שליטה ובקרה או 

כל תוכנה אחרת 

שבאצעותה יבוצעו 

התהליכים הנדרשים 

 1.1.3המוזכרים בסעיפים 

בחלק א'. לפיכך  1.1.4+ 

לא ברור האם המכרז 

כולל גם אספקת תוכנה 

 כאמור?

 

וכנת המכרז אינו כולל את ת
 השליטה ובקרה עצמה.

ככל והמכרז כולל  8 7.6 

אספקת תוכנת שילטה 

ובקרה לביצוע הפעולות 

והתהליכים המוזכרים 

אזי  1.1.4+1.1.3בסעיף 

מדובר בתוכנת מדף עם 

קניין רוחני ולפיכך אנו 

המכרז אינו כולל את תוכנת 
 השליטה ובקרה עצמה.



 

 
3 

מבקשים לשנות סעיף זה 

 כך: 

הסתיים ההסכם מכל 

 סיבה שהיא, המוס"ל

יהיה רשאי לבצע את 

ההסכם באמצעות ספק 

אחר וכל הציוד ו/או 

החומרה אשר סופקו  

יהיו קניינו הבלעדי של 

המוס"ל אשר ינהג בהם 

 כמנהל בעלים.

 

הסכם  –חלק ג'  

 –ההתקשרות 

 4סעיף 

ככל והמכרז כולל  19

אספקת תוכנת שילטה 

לביצוע הפעולות ובקרה 

והתהליכים המוזכרים 

אזי  1.1.4+1.1.3בסעיף 

מדובר בתוכנת מדף עם 

קניין רוחני וזכויות 

יוצרים ידועות ולפיכך 

אנו מבקשים שכל סעיפי 

הקניין הרוחני לא יכללו 

 את התוכנה עצמה.

 

המכרז אינו כולל את תוכנת 
 השליטה ובקרה עצמה.

הסכם  –חלק ג'  

 –ההתקשרות 

 8סעיף 

ככל והמכרז כולל  21

אספקת תוכנת שילטה 

ובקרה לביצוע הפעולות 

והתהליכים המוזכרים 

אזי  1.1.4+1.1.3בסעיף 

מדובר בתוכנת מדף עם 

קניין רוחני וזכויות 

יוצרים ידועות ולפיכך 

אנו מבקשים שכל סעיפי 

זכויות היוצרים לא יכללו 

 את התוכנה עצמה.

המכרז אינו כולל את תוכנת 
 קרה עצמה.השליטה וב
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 אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. בהודעות הקודמותלמעט האמור לעיל ו .7

 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 המוסד לבטיחות ולגיהות

 


