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 ו' טבת, תשפ"א 
 2020דצמבר,  21 

 
 לכבוד

 30סה"כ עמודים )כולל דף זה(:  23/2020משתתפי מכרז 
 
 

 שלום רב
 
 

 לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים )להלן: "המכרז"( 23/2020מכרז פומבי  -מסמך הבהרות  הנדון:
 
 תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו בנוגע למכרז. ,הוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמתבהתאם ל .1

כשהיא חתומה למסמכי ההצעה, יש לצרפה כנספח ו הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .2

 .ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת המציע

  .הודעה זו מכילה הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז שבנדון .3

 .אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ,למעט השינויים שפורטו במפורש בהודעה זו .4

 .הוראות הודעה זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיה גוברות על האמור במסמכי המכרז .5

 מי מטעם ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש או הסבר כל על להסתמך אין .6

  . שהיא צורה או פורום לבכ, שניתן ככל, המזמין

 כמפורט במכתב הינם, להם וההבהרות הפירושים כל וכן המכרז במסמכי מהאמור השינויים היחידים

 .שיצאו ככל, המזמין מטעם שיצאו נוספים הבהרות ובמכתבי, בלבד זה

 , הנספחים שלהלן:לתשומת לב המשתתפים, מוחלפים בזאת .7

 . נספח הערבות הבנקאית )נספח ב'( .7.1

 נספח אישור עריכת ביטוח )נספח ג'( .7.2

 . נספח הצעת המחיר )נספח ט'( .7.3

 . מצ"ב והמשתתפים מתבקשים להחליפם בחוברת המכרז שבידיהםשל הנספחים הנ"ל, נוסחים מתוקנים 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 איריס דרייב
  יחידת המחשב

 
 יניב שנקר, מנכ"ל העתק:

 IOT -מר אלי ללו, מנהל תחום תשתיות תקשרות ו 
 עו"ד דקל קורש, יועמ"ש 
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 מכשירים ושירותים סלולרייםלאספקת  23/2020למכרז  ותהבהרמסמך 
 

 שאלות חברת הוט מובייל

 התייחסות שאלה מספר סעיף/חוזה מס"ד

 6.1חוזה, סעיף   .1

, נבקש להבהיר כי המחאה או הסבה 6.1ף חרף האמור בסעי
זה או חלקו או התחייבויותיו או זכויותיו  חוזהאו העברה של 

קו, במישרין או בעקיפין, לחברה קשורה, לפיו, כולן או חל
חברה אם או חברה אחות, לא יהוו הסבה/העברה אסורה ולא 

 יקנו זכות לעיריה לבטל את ההסכם, לפי סעיפים אלה.

 הבקשה נדחית.
הסעיף ברור ואינו מצריך הבהרה. כל שנדרש מהספק הינו 

 לקבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 9חוזה, סעיף   .2
מהווים  9.1רתכם כי סעיף התמורה ובפרט סעיף נבקש הבה

תנאי יסודי לחוזה, אשר הפרתם ואי תשלום התמורה מעבר 
 יום מהמועד שנקבע בו, מהווים הפרה יסודית של החוזה. 7-ל

לחוזה, חל על העירייה  10.2הבקשה נדחית. לפי האמור בסעיף 
 4. ראו סעיף 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 לחוק.

 הבקשה נדחית ימים". 60"-נבקש להחליף את המילה "חודש ימים" ב 12.1חוזה, סעיף   .3

 12.3חוזה, סעיף   .4
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ובנוסף יהא 

הספק זכאי לקבלת תשלומים בגין התחייבויות שביצע הספק 
 עד מועד הודעת העיריה, אשר אינן ניתנות לביטול"

ת איננה שאלת הבהרה וספת המבוקשהת -הבקשה נדחית 
והיא יוצרת בעצמה אי בהירות ביחס למונח "התחייבות 

 שביצע הספק"

 13.1חוזה, סעיף   .5
נבקש להחליף את המילים "על פי כל דין או חוזה וזאת ללא 

כל הודעה מוקדמת" במילים: "על פי חוזה זה ובכפוף להודעה 
 ימים קודם לקיזוז." 14מוקדמת 

תווסף "קיזוז לפי יבסוף הסעיף  -בחלקה  הבקשה מתקבלת
 יום.". 14סעיף זה יבוצע בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 
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 16חוזה, סעיף   .6

נבקש הבהרותיכם כי הספק לא יהא אחראי לכל נזק עקיף 
ו/או תוצאתי, לרבות הפסד רווח, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב, 

ובכל מקרה אחריות הספק מכח החוזה לא תעלה על סך 
מורה שהתקבלה בפועל בגין השירותים שסופקו מכח הת

 החודשים שקדמו לאירוע הנדון. 3החוזה במהלך 
 

נבקש הבהרתכם כל שיפוי יהיה רק כנגד פסק דין סופי או 
החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת ורק בגובה פסק 

 הדין.
 

עיריה בנוסף, במקרה של תביעות צד ג', נבקש להבהיר כי ה
אפשר תלתר בדבר התביעה ו/או הדרישה וודיע לספק לאת

תפשר או תשתף עימו פעולה באופן מלא ולא תלספק להתגונן, 
 תחייב בשם הספק ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב.ת
 

בשל דרישות ביטוחיות, נבקש להבהיר כי האחריות היא על פי 
 דין ובכפוף לגבולות האחריות הנזכרות בחוזה זה.

 

 : פוף להבהרות שלהלןלחוזה, כ 16האמור בסעיף 
 

הספק לא יהא אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות 
 . הפסד רווח, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב

 
 למעט - בכל מקרהלחוזה,  16אחריות הספק מכוח סעיף 

א ל -תביעות צד ג' וחבות מעבידים, לרבות נזקי גוף ורכוש 
תעלה על סך התמורה שהתקבלה בפועל בגין השירותים 

החודשים שקדמו לאירוע  3שסופקו מכח החוזה במהלך 
 הנדון.

 
יהיה רק כנגד פסק דין סופי או החלטת  או פיצויכל שיפוי 

 ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת ורק בגובה פסק הדין.
 

ודיע לספק לאלתר בדבר עיריה תבמקרה של תביעות צד ג', ה
שתף עימו תאפשר לספק להתגונן, תהתביעה ו/או הדרישה ו
תחייב בשם הספק ללא תתפשר או תפעולה באופן מלא ולא 

 קבלת הסכמתו מראש ובכתב.
 

האחריות היא על פי דין ובכפוף לגבולות האחריות הנזכרות 
 .ולעילבחוזה 

 

 18.1סעיף /חוזה  .7
נבקש כי ביקור המנהל יעשה בתאום מראש עם הספק, ובכל 

י מקרה בשעות שלא יעכבו את ביצוע התחייבויות הספק לפ
 חוזה זה.

מובהר, כי המילה "לבקר" מתייחסת לביקורת ובקרה ולא 
 לביקורים באתר כלשהו.

חודשים  24נבקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות תחול עד  20.1סעיף /חוזה  .8
 הבקשה נדחית. מתום ההתקשרות בחוזה זה.

9.  
 21.2חוזה/סעיף 

 תקבלת.הבקשה מ ימים". 7"-שעות" ב 72נבקש להחליף " בולט ראשון
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10.  
 21.2חוזה/סעיף 

 בולט שלישי

 נבקש הבהרותיכם כדלקמן:
חילוט הערבות יהא רק עד גובה הנזק שנגרם בפועל,  .1

 בכפוף לתקרת אחריות החלה על הספק.
יום שבמהלכם ניתן יהיה  30בכפוף להודעה לספק בת  .2

 לתקן את ההפרה.

 הבקשה נדחית.
כאמור ₪  30,000גובה הערבות להבטחת ביצוע החוזה הינו 

לנספח א' לחוזה )תנאים מיוחדים  2לחוזה וסעיף  15בסעיף 
 להתקשרות(.

11.  
נספח א' לחוזה/ 

 4סעיף 

תנאי יסודי לחוזה,  הנבקש הבהרתכם כי סעיף התמורה מהוו
 יום מהמועד 7-ואי תשלום התמורה מעבר ל ואשר הפרת

 הפרה יסודית של החוזה. השנקבע בו, מהוו
 לחוזה(. 9יחס לסעיף לעיל )ב 2ראו תשובה לסעיף 

12.  
נספח א' לחוזה/סעיף 

16.1 
נבקש להבהיר כי הספקת מכשיר זהה ושווה ערך, כאמור 

 בסעיף זה, תהא בכפוף לזמינות מכשיר כזה אצל היצרן.
הבקשה נדחית. מתן אפשרות לאספקת מכשיר שווה ערך, 

 מגדילה דיו את מרווח התמרון של הספק.

13.  
נספח א' לחוזה/סעיף 

27 
חודשים  24הבהיר כי חובת שמירת הסודיות תחול עד נבקש ל

 מתום ההתקשרות בחוזה זה.
 הבקשה נדחית.

נבקש הבהרותיכם כי במסגרת הגדרת "כל דין" נבקש להוסיף  כללי  .14
 מתוקפו פועל הספק. את המונח "רישיון"

 -מקורו בדרישה שמקורה בחוק )או על פיו  ןאם הרישיו
 מהווה חלק מהדין. כוח תקנה(, אזי החוקמ -לדוגמא 

המדובר על כמויות המכשירים היכולות להשתנות ובנוסף  נבקש הבהרה לסעיף זה. איזה מחירים עשויים להשתנות? 7.8סעיף  4עמוד   .15
 מדובר על מחירון הרט"ן של המציע הזוכה.

בקש להסיר את הסעיף. לא ניתן להתחייב על מחירי דגמים נ 16.1סעיף  10עמ   .16
 עתידיים

לא עוסק במחיר אלא באפשרות לקבל דגמים  16.1סעיף 
קובע מנגנון המתייחס למחיר  16.2חדשים ומשופרים. סעיף 

 הדגמים החדשים.
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 הסעיף ברור ואינו מצריך הבהרה. נבקש הבהרה לסעיף זה 7.2סעיף  23עמ   .17

נבקש להסיר את הסעיף. לא ניתן להתחייב על מחירי דגמים  8.1סעיף  23עמ   .18
 ה נדחית. הסעיף קובע מנגנון לעניין תמחור המכשירים.הבקש עתידיים

נבקש להבהיר כי יתקבל מכשיר מחודש בלבד ללא ערכה  16.5סעיף  26עמ   .19
 יתקבל מכשיר חדש וללא ערכה מלאה. .מלאה

 מקובל. .נבקש לשנות את הסעיף למכשיר בלבד 17.3סעיף  26עמ   .20

ברת זכרונות בלבד. יישומים נבקש להבהיר כי הספק יבצע הע 18.1סעיף  27עמ   .21
 נוספים הינם באחריות העיריה.

 מקובל.

 יש להתייחס לסים רגיל בלבד. אנא ציינו את הדרישה המפורשת לסים מוקשח 18.2סעיף  27עמ   .22

 הסעיף מבוטל נבקש להבהיר את הדרישה. על איזה מערכת מדובר? 18.5סעיף  27עמ   .23
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24.  
  20סעיף  27עמוד 

POC 
 כן. חובה ? האם - QOS -נושא ההתחייבות  ל נבקש להבהיר את

גדיר מקרים ותגובות לכל סיטואציה של נבקש שהעירייה ת 1.2.3סעיף  32עמוד   .25
 יסוכם לאחר פרסום המציע הזוכה. בנוגע לאפליקצייה של אבט"מ גילוי איום.

נבקש להבהיר כי פול הינו עבור שימושי דאטה בלבד ומצריך  1.2.27סעיף  34עמ   .26
 נפרד סים

 מקובל

כפי שמפורט בחוברת המכרז ובגין כל תקלה שמעבדה אזורית  נבקש להבין על אלו מקרים מדובר 1.3.4.2סעיף  37עמ   .27
 לא תוכל לפתור.

 נבקש לקבל את רשימת הדגמים הקיימים בעיריה 1.3.5.3סעיף  38עמ   .28

Huawei P8 
Samsung Galaxy S5 

iPhone 6 
iPhone 6 Plus 

iPhone 7 
iPhone 8 

iPhone 8 plus 
 
 

iPhone X 
Samsung Galaxy A10 
Samsung Galaxy A5 
Samsung Galaxy A7 

Samsung Galaxy S7 Edge 
Samsung Galaxy S7 
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Samsung Galaxy S8 
Samsung Galaxy S9 

Samsung Galaxy S9 Plus 
Samsung Galaxy S10 Plus 

Samsung Galaxy Note 8 
Samsung Galaxy Note 10 

Samsung Galaxy Note 10 Plus 
Samsung Galaxy A51 

Nokia 
 

 3.9.1המכשירים שמופיעים בסעיף  על איזה מכשירים מדובר? 3.9.6סעיף  45עמ   .29

 רכבים. 30 -סדר גודל של כ נבקש להבין על את הכמות הנדרשת 3.10.4סעיף  45עמ   .30

נבקש להבהיר כי במקרה של חוסר מלאי יסופק מכשיר מדגם  3.15.4סעיף  47עמ   .31
 מקובל, אך בכפוף לאישור המנהל. שווה ערך

הכוונה היא למכשירים המיועדים לשימוש ברכבים תפעוליים  נבקש להבין מה הכוונה במכשירים המיועדים לשימוש ברכב 3.17.2סעיף  48עמ   .32
 וברכבים שהעירייה שוכרת בליסינג.

 לעיל.  32לסעיף שאלה לא קשורה לסעיף. ראו תשובה  נבקש להבין מה הכוונה במכשירים המיועדים לשימוש ברכב 11.3סעיף  56עמוד   .33
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34.  
דגמי  44עמוד 

 מכשירים
האם ניתן להציע מכשירים חלופיים שווי ערך ? חלק 

 ( a70 +note10מהדגמים כבר לא נמכרים יותר )גלקסי 
 ניתן להציע מכשיר אחר. 1אפשרי, בנספח ט', טבלה 

 20סעיף  61עמוד   .35
עד למחרת בסוף  15:00זמנת שליחות עד השעה ה– 21.1.1

 (17:00) יום העבודה

 השליחות תהיה לעוד יומיים 15:00 לאחר השעה – 21.1.2

 בחוברת המכרז. םכפי שרשו

 שאלות חברת פרטנר

8.8.7סעיף  8עמ'   .36  
נבקש להסיר סעיף זה. ביטול הזכייה מסיבה הקשורה 

 לעירייה לא תגרור חילוט ערבות
ביטול הזכייה מסיבה שאינה קשורה בזוכה, לא תגרור ביטול 

 ערבות.

12.3סעיף  8עמ'   .37  אכן. ?11.3האם הכוונה " במכרז כמפורט בתנאי סף הקבוע בסעיף  

12.1סעיף  16עמ'   .38  כפי הרשום בחוברת המכרז. חודשים 36נבקש להסיר סעיף זה. תקופת ההתקשרות הינה ל  

12.3סעיף  16עמ'   .39  
במידה ונעשתה השקעה כספית ) רשת וכו( יוחזרו לספק 

 עלויות אלו
 חית.הבקשה נד
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5.3סעיף  22עמ'    .40 הנחה. למשל  5%ל  corpנבקש להפחית את ההנחה ממחירון  
 מכשירי אייפון נמכרים מראש ברווחיות נמוכה יותר

 כפי הרשום בחוברת המכרז

7.2סעיף   23עמ'   .41  
נבקש להחריג שברי מסך ופלסטיקה משירות התיקונים 

 שיינתן ללא עלות

 
ע"י העירייה או העובדים(, יתווסף סעיף אופציונאלי )למימוש 

להרחבת הכיסוי הביטוחי בגין שברי מסך, פלסטיקה ונזקי 
 קורוזיה, שיוזמן למכשירים ספציפיים.  

התשלום יבוצע ע"י הגורם המזמין )העירייה או העובד 
 הפרטני(. 

*** תשומת לב המשתתפים להחלפת נספח ט' לחוברת 
ת סוגי צ"ב( )ראו עדכונים בטבלמ -המכרז ))בשלמותו 

חבילות  2)טבלה  2.2.2ובסעיף  2.1.1שירותים בסעיף 
 סלולאר(

 

7.6סעיף   23עמ'   .42 החלפת החלפים ללא עלות בתנאי שבמסגרת תיקון, למעט  
 שבר מסך, קורוזיה.

 
יתווסף סעיף אופציונאלי )למימוש ע"י העירייה או העובדים(, 

 להרחבת הכיסוי הביטוחי בגין שברי מסך, פלסטיקה ונזקי
 קורוזיה, שיוזמן למכשירים ספציפיים.  

התשלום יבוצע ע"י הגורם המזמין )העירייה או העובד 
 הפרטני(. 

*** תשומת לב המשתתפים להחלפת נספח ט' לחוברת 
דכונים בטבלת סוגי עמצ"ב( )ראו  -המכרז ))בשלמותו 

חבילות  2)טבלה  2.2.2ובסעיף  2.1.1שירותים בסעיף 
 סלולאר(.

9עיף ס  24עמ'   .43  מקובל. לבני משפחות הארגון תינתן הצעה נפרדת. 

10.2סעיף   24עמ'   .44 מתן שירות למכשירים מותנת בחלפים זמינים אצל הספק  
 ובמנוי פעיל עם תכנית אחריות אצל הספק

מתן שירות למכשירים מותנה בחלפים זמינים אצל הספק 
הזוכה במסגרת האחריות הרגילה )אחריות יבואן/יצרן( 

 ת עבור המכשירים.הניתנ
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15.4סעיף  25עמ'   .45  ולאחר מו"מ מול הספק הזוכה. 5%המינימום יהיה  5%נבקש להוריד את גובה ההנחה ל  

16.3.1סעיף   26עמ'   .46  ₪. 1,200העלות לאייפון תהיה  פרט למכשירי אייפון₪  1000עלות של  

16.3.2סעיף   26עמ'   .47  ום בחוברת המכרז.כפי הרש 700נבקש להעלות את מחיר המימוש ל 

16.3.4סעיף   26עמ'   .48 בהתאם ₪  500-900ינועו בין  pocמחירי המימוש במכשירי ה  
 לסוג המכשיר

 מקובל.

16.4.1סעיף   26עמ'   .49  כפי הרשום בחוברת המכרז. פרט למכשירי אייפון₪  1500עלות של  

16.4.4סעיף   26עמ'   .50 ₪  500-1000ינועו בין  pocמחירי המימוש במכשירי ה  
 בהתאם לסוג המכשיר

 מקובל.

16.7סעיף   26עמ'   .51  
תביעות  6תביעות ביטוח לדרג א לא כולל מכשירי אייפון.  5

 מדגם ג. 8מדרג ב ו 
 כמות התביעות מקובלת עבור כלל המכשירים )כולל אייפון(.
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17.1סעיף   26עמ'   .52  מקובל. פרט למכשירי אייפון לסוגיו 2% 

17.3סעיף   26עמ'   .53  כשיר בלבד(מ -מקובל )המכשירים יסופקו ללא ערכה מלאה  רי עתודה מסופקים ללא ערכהמכשי 

25.2סעיף   29עמ'   .54  ש"ח 10עלות הקפאת קו הינה  
 לא עלות. ל -בתקופה שצוינה  10%עד 

 ת.העלות מקובל - 10% -מעבר ל

1.2.26סעיף   34עמ'   .55 י ללא ערכה מתייחסת לדיבורית, מטען, מגן סיליקון ומגן קדמ 
 מטען לרכב

 כפי הרשום בחוברת המכרז.

1.2.27סעיף   34עמ'   .56  המדובר על מנויי דאטה בלבד. voiceלספק אין אופציה להציע פול דאטא למשתמשי  

1.4.2.6סעיף   38עמ'   .57  יש לספק רשימת אתרים תת קרקעיים 
מוקד עירייה אינו תת"ק אך הוא מצוי במקלט )שאינו תת 

יין העירייה החדש )הנבנה בימים אלה( קרקעי(. בעתיד, בבנ
 תהיה קומת חניון תת"ק.

3.5סעיף   42עמ'   .58  

 ג'יגה.  20דק ו 500 – 1נבקש להגדיר את חבילה מס 
 ג'יגה 30דק ו 2000 – 2חבילה מס 
 ג'יגה 50 – 3חבילה מס 

 
ינם תואמים שימושים הנפחים המבוקשים אינם סבירים וא

בפועל. כמו כן אין למציע חבילות ללקוחות אסטרטגיים בנפח 
 חריג זה

כפי הרשום בחוברת המכרז. היום קיימים בשוק חבילות ללא 
הגבלה )בשימוש סביר(. ההצעה שלכם אינה תואמת להצעות 

 הקיימות היום בשוק.
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3.5סעיף  43עמ'   .59 ן באפשרות המציע נבקש להסיר את הדרישה לפול סלולרי, אי 
 לספק את המבוקש.

 . DATAהכוונה היא לפול 

3.5סעיף   42עמ'   .60  

החבילות אותן הספק מציע במסגרת המכרז חבילת גלישה 
הודעות* חבילת  20דקות +  50גיגה גלישה +  2ושיחות: 

הודעות כולל  50דקות +  100גיגה גלישה + 6גלישה ושיחות: 
רות*חבילת גלישה גלישה ללא הגבלה באפליקציות נבח

הודעות כולל  100דקות +  200גיגה גלישה +  10ושיחות: 
 גלישה ללא הגבלה באפליקציות נבחרות*

 מקובל, לגבי חבילות סלולאר בחו"ל בלבד.

3.5סעיף   43עמ'   .61 נבקש להסיר את הדרישה לפול סלולרי, אין באפשרות המציע  
 לספק את המבוקש.

 לעיל.   59או תשובה לשאלה מס' ר -כפילות 

3.5סעיף   43עמ'   .62  .לנספח ב' )מפרט טכני(  4כפי שמופיע בסעיף  יש להרחיב בנוגע לדרישת אפליקציית אבטחת מידע 

3.9סעיף   44עמ'   .63  

 מכשירי רט"ן:
 

 רמה א
 

 +note 10במקום   note 20נבקש להציע 
 Z FLIPחלופה לסמסונג גאלקסי 

 ((pro)במקום  128 11אייפון 
 ((pro)במקום  12אייפון 

 
 

 כפי הרשום בחוברת המכרז.

64.   

 רמה ב
 

 A70 end off lifeמכשיר 
 A51ניתן להציע 

A 71 
 .A51ומקובל גם 
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3.9.2סעיף   45עמ'   .65 לא מותאמים  pocכרגע רב מכשירי הסלולר וכל מכשירי ה  
 5לדור 

 מקובל.

3.9.6סעיף   45עמ'   .66  ברת המכרז.כפי שרשום בחו דיבוריות בלוטוס יסופקו בעלות 

3.10.4סעיף   45עמ'   .67 מבקשים להסיר סעיף זה שכן הספק לא אחראי להתקנה  
 ופירוק של דיבוריות לרכב

 יש להציג חלופות דרך קבלן משנה של הספק.

3.10.5סעיף   46עמ'   .68  
מבקשים להוריד סעיף זה, הזמנת תושבות היא בתשלום 

 ומתבצעת כרכש חיצוני
 מקובל.

7.23.1סעיף   48עמ'   .69 יש להגדיר כמות מראש, לא מובן " כל מכשיר נייד שמיועד  
 לשימוש ברכב"

 רכבי ליסינג ורכבי תפעול של הרשות. 30 -מדובר על כ

3.19.2סעיף   48עמ'   .70 החלפת סימים למערכות בקרה ומערכות נוספות כרוכה  
 בתשלום, כמו כן באלו כמויות מדובר?

ות( )יובהר, כי אין מנויים )מכשירים ומערכ 30 -מדובר על כ
הכוונה למכשירים המוחזקים בידי עובד(. מובהר, כי עלות 

 83ההחלפה מתומחרת מראש, בטבלת השירותים שבעמוד 
)טבלת "שירותים נלווים קבועים מראש ואינם נדרשים 
להצעת אחוז הנחה"(. התשלום יבוצע באופן יחסי למספר 

סימים  30הסימים שיוחלפו בפועל )לפי מפתח של החלפת 
 בתוספת מע"מ(. ₪  1,500בעלות של 
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3.19.3סעיף   48עמ'   .71  לנספח ב' )מפרט טכני(. 4כפי המפורט בסעיף  באיזה פתרון הגנה מדובר? 

6.1.3סעיף   52עמ'   .72  
מנהל תיק הלקוח יהווה זרוע מקשרת בין גורמים אלו לבין 

העירייה. כמו כן יינתנו מיילים למחלקות הנ"ל לצורך 
 התקשרות

 קובל.מ

10סעיף   55עמ'   .73  יש להציג חלופות באמצעות קבלן משנה של הספק. התקנת דיבוריות אינה באחריות הספק 

11סעיף    56עמ'   .74  יש להציג חלופות באמצעות קבלן משנה של הספק. המציע לא יישא באחריות על דיבוריות קבועות לרכב 

11.5סעיף    56עמ'   .75  ק במידה שהתיקון הינו של מסך.מקובל ר נבקש להסיר דרישה זו 

21.1.1סעיף  61עמ'  .76  מקובל. 15:00השירות יינתן עד למחרת היום עד שעה  

22.1סעיף    62עמ'   .77  .VIPקוחות ל 4 סה"כ -נכ"ל מ -סגני ראש עיר ו 2ראש עיר,  לשני בכירים. vipנבקש להוריד את כמות הלקוחות  
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25.1סעיף    62עמ'   .78 שה לשעות הדרכה )גם פרטניות( לנוכח נבקש להוריד את הדרי 
 התקופה.

האמור בסעיף יחול על כל תקופת החוזה, למעט תקופת משבר 
הקורונה, שבמהלכה, יש להציג חלופה להדרכה )לדוגמא 

 ב"זום"(, עד לסיומה.

25.3.4סעיף    62עמ'   .79 נבקש להוריד את הדרישה לשעות הדרכה לגבי אפליקציות  
 אבטחת מידע

 מקובל.

25.11סעיף    63' עמ  .80  מקובל. נבקש להוריד סעיף זה 

81.  
2.2.2סעיף  79עמ'   
2.2.2סעיף  80עמ'   

מחיר חבילות הסלולר הכוללות אחריות ונפחי הגלישה אינם 
 ריאליים ואינם תואמים שוק ודרישה.

 
ובמקביל  3,  2,  1נבקש להעלות את המחיר לחבילות הסלולר 

 להקטין את נפח הגלישה

בסעיף  2הסלולאר הבסיסי שבנספח ט' )טבלה מחיר חבילות 
מחירים שבטבלה, יהיה המציעים רשאים עודכן )על ה -( 2.2.2

 לתת הנחה(, כדלהלן: 
 ₪ 20 - 1חבילה מס' 
 ₪ 24 - 2חבילה מס' 
 ₪ 25 - 3חבילה מס' 

 
למעט, החבילות יהיו כוללות אחריות, כמפורט בתנאי המכרז, 

זיה שלגביהם, יתווסף אחריות לשברי מסך, פלסטיקה וקורו
סעיף אופציונאלי )למימוש ע"י העירייה או העובדים(, 

להרחבת הכיסוי הביטוחי שיוזמן למכשירים ספציפיים. 
התשלום יבוצע ע"י הגורם המזמין )העירייה או העובד 

 הפרטני(. 
*** תשומת לב המשתתפים להחלפת נספח ט' לחוברת 

בטבלת סוגי צ"ב( )ראו עדכונים מ -המכרז ))בשלמותו 
חבילות  2)טבלה  2.2.2ובסעיף  2.1.1שירותים בסעיף 

 סלולאר(
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82.  
. 16סעיף  18-20עמ'  

 נזיקין, שיפוי וביטוח

סעיפי האחריות אשר מופיעים בחוזה רחבים ומקיפים, יחד 
עם זאת, בשירותים המסופקים בתחום התקשורת והמחשוב 

נהוג ומקובל כי הספק אינו אחראי לנזקים עקיפים 
תוצאתיים )ובכלל זאת להפסד הכנסה, אבדן נתונים וכיו"ב(. ו

הגבלת האחריות כאמור נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה 
חווים מעתם טיבם תקלות שונות שאינן בהכרח בשליטת 

 . )חדש(, באופן הבא:16.16הספק. לכן, נבקשכם להוסיף סעיף 
 

. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מובהר 16.16
סכם, כי הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או ומו

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש  תוצאתיים.
 .הצעה

 לעיל.  6ראה תשובה לשאלה 

83.  
. 16סעיף  18-20עמ'  

 נזיקין, שיפוי וביטוח

בהמשך לבקשתנו לעיל, בשירותים המסופקים בתחום 
אחריות הספק התקשורת והמחשוב נהוג ומקובל להגביל את 

לסכום פרופורציונאלי לתמורה אשר משולמת לספק. לפיכך, 
, נבקשכם להוסיף ומבלי לגרוע בהחרגה לנזקי גוף ורכוש

. מובהר ומוסכם כי 16.17. )חדש(, באופן הבא:16.17סעיף 
אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר עם 

ה אשר , תוגבל לסך התמורלמעט נזקי גוף ורכושהשירותים, 
דחיית בקשתנו   שולמה בפועל לספק על פי הוראות הסכם זה.

 זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש הצעה.

 לעיל.  6ראה תשובה לשאלה 

על קו תמסורת, עלות  יתבסס apn -לוהדרישה  במידה  18.6סעיף  27עמ'   .84
 חודשית על הקו

 מקובל.

בעלות נוספת או לחלופין   הינה Dispatcherהחומרה לעמדת  1.3.3.9סעיף  37עמ'   .85
 העירייה תספק חומרה בהתאם לדרישות

 מקובל.

 כיום אין מערכת כזו ברשות. קיימת לעירייה ומה הדרישות לתמיכה בה EMMאיזו מערכת  3.21.4סעיף  50עמ'   .86
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חבילת שירותים מה כוללת חבילת אבטחת מידע ולאילו  3.5סעיף  43עמ'   .87
 .לנספח ב' )מפרט טכני(  4בהתאם לדרישות בסעיף  .EMMה קיימת מערכת מכשירים? מוזכר במכרז שלעיריי

ימי  7דרש להוסיף: תוך נ מיום דרישתכם הראשונה בכתב 4סעיף  66עמ'   .88
 עסקים.

 מקובל. 
*** תשומת לב כלל המשתתפים לשינוי זה בנוסח הערבות 

 ולצירוף כתב ערבות מתוקן למסמך הבהרות זה.

הוסיף: דרישה בפקסימיליה לא תחשב דרישה לעניין נדרש ל 4סעיף  66עמ'   .89
 זה.

 מקובל. 
*** תשומת לב כלל המשתתפים לשינוי זה בנוסח הערבות. 

 ולצירוף כתב ערבות מתוקן למסמך הבהרות זה.

 16.1סעיף  18עמ'   .90

 מוצע:
 
         מילים להחליף את המילים "מלאה ומוחלטת לכל ו" ב

 "על פי דין ".
 
         הכלל". חוק את המילים "איזה שהוא, בלי יוצא מןלמ 
 
         ."למחוק את המילים "או בעקיפין 
 
         וף להחליף את המילה "יפצה" במילים "ישפה בכפ

 לפסק דין חלוט".
 
         ."למחוק את המילים "לחלוטין ומראש 
 

 למחוק את המילה "מכוונים".

       חלטת לכל ו" מילים "מלאה ומולהחליף את ה    - מקובל
 במילים "על פי דין ".

 
       וצא למחוק את המילים "איזה שהוא, בלי י - לא מקובל

 מן הכלל".
 
       למחוק את המילים "או בעקיפין". - לא מקובל    

מובהר, כי הכוונה היא, שהנזק נגרם במישרין 
 או בעקיפין ע"י הספק או מי מטעמו. 

 
      מחוק את המילים "לחלוטין ומראש".ל - מקובל 
 
      למחוק את המילה "מכוונים". - מקובל 
 

 6או הבהרה בתשובה לשאלה ר -ביחס לסעיף שיפוי/פיצוי 
 לעיל. 
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 לעיל. 6או תשובה לשאלה ר -מקובל  כפל -מוצע למחוק  16.2סעיף  18עמ'   .91

 לעיל.  6כפוף לאמור בתשובה לשאלה ב -הבקשה נדחית ין".מוצע למחוק את המילים "ו/או בעקיפ 16.3סעיף  18עמ'   .92

 16.4סעיף  18עמ'   .93

         בשלמות".-מוצע למחוק את המילים "לפצות ו" ו" 
 
          ין דמוצע להוסיף את המילים "והכל בכפוף לפסק

 חלוט שלא עוכב ביצועו" בסיפא הסעיף.
 
         יה ים "העירימוצע להוסיף בסיפא הסעיף את המיל

תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה לפי סעיף זה, זמן סביר 
לאחר קבלתה, ותאפשר לו להתגונן בפניה. מובהר כי העירייה 

לא תתפשר בתביעה מבלי לקבל את הסכמת הספק בכתב 
מראש".

       בשלמות".-למחוק את המילים "לפצות ו" ו  - מקובל" 
 
       דין  את המילים "והכל בכפוף לפסקלהוסיף  - לא מקובל

 חלוט שלא עוכב ביצועו" בסיפא הסעיף.
 
      להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "העירייה - מקובל 

תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה לפי 
סעיף זה, זמן סביר לאחר קבלתה, ותאפשר לו 
להתגונן בפניה. מובהר כי העירייה לא תתפשר 

את הסכמת הספק בכתב בתביעה מבלי לקבל 
 מראש".

מוצע להחליף את המילים "אחריות מלאה ומוחלטת לכל "  16.5סעיף  18עמ'   .94
 מקובל במילים "על פי דין ל". 

 16.7סעיף  18עמ'   .95
מוצע להוסיף את המילים "בתום לב" לאחר המילה 

"הביטוח" ולהחליף את המילים "הנובעות מסעיפים...לעיל" 
 חים כאמור".במילים "על פי הביטו

 הבקשה נדחית. 

 הבקשה נדחית.  .מוצע למחוק את הסעיף 16.10סעיף  18עמ'   .96
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 19 מתוך 18 עמוד

מוצע להחליף את המילים "פוליסות הביטוח" במילים  16.11סעיף  19עמ'   .97
 מקובל.  "אישור עריכת הביטוח".

 16.12סעיף  19עמ'   .98

מוצע להחליף את המילים "פוליסת הביטוח" במילים "אישור 
ביטוח" וכן להוסיף בסיפא יחד עם זאת מובהר בזאת עריכת ה

ימים בהמצאת אישור הביטוח ממועד  10כי איחור של עד 
 דרישת העירייה לא ייחשב כהפרת חוזה".

 מקובל. 

 67-69נספח ג' עמ'   .99
אישורי הביטוח אינם מעודכנים בהתאם לרגולציה לעניין 
תום אישורי ביטוח אחידים ומשכך חברת הביטוח מנועה מלח

 עליהם. יש להמציא אישורי ביטוח מעודכנים

 *** תשומת לב המציעים: 
 תוקן. מ -מצ"ב נספח ג' )אישור עריכת ביטוח( 

 22סעיף  62עמ'   .100

בכירים המנהלים ה 2 -ל 22.2 -ו 22.1כפי שנדרש בסעיפים 
מנויים  6 -הספק מתחייב לתת ל שרות VIPביותר של העירייה 

מתאימה אחד לאחד לדרישות נוספים תינתן רמת שירות ה
 בסעיפים הנ"ל ע"י מנהל השרות האישי של הלקוח העסקי

 לעיל. 77ראה תשובה בסעיף 

 מקובל ותנת שירות טלפוני בלבדנ -תמיכה טכנית  7.3סעיף  22עמ'   .101

 21סעיף  61עמ'   .102

 יתואם איסוף - 15:00במידה ותועבר בקשה לתאום עד השעה 
.  14:00-17:00/  09-13ן ליום למחרת שעות השליחויות ה

במקרים נקודתיים תתבצע שליחות איסוף לתיקון באותו 
 12:00היום במידה והתאום בפועל שלנו מתבצע עד השעה 

 ובהתאם לאזורים מסויימים בארץ.

 מקובל

הספק מתחייב לתת אתר נייד רק בתשלום על חשבון על  19סעיף  27עמ'   .103
 הלקוח האם מקובל עליכם?

לולארי יאפשר את האירוע אז לא יידרש אתר אם הכיסוי הס
 נייד, אחרת על הספק לתת מענה לכיסוי סלולארי.
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 20סעיף  27עמ'   .104

הספק מתחייב לתת שירות אמין וזמין ללקוח אך לא ניתן 
לתעדף את מנויי הלקוח על פני מנויים של לקוחות אחרים 

מפני שאסור לנו. תיעדוף שכזה יכול להתבצע רק בכפוף 
 משרד התקשורת. לאישור

 המענה יהיה עפ"י קריטריונים ועפ"י חוק.

1.4.2.6סעיף  38עמ'   .105  
כיסוי בחדרים פנימיים ותת קרקעיים בכפוף לתשלום על 

 wifiחשבון הלקוח. לחילופין ניתן לתת כיסוי על בסיס 

calling 

 . WIFIהמענה הנדרש הינו סלולארי ולא 
 .57ראה גם תשובה בסעיף 

3.12.סעיף  39עמ'   .106 על פי דרישות משרד התקשורת בכל   indoorאין חובת כיסוי  
 המיבנים

יש להציג מענה טכני למקומות שבהם נידרש כיסוי סלולארי 
 )מוקד עירוני וכד'(.

2.3.2סעיף  40עמ'   .107  מקובל. wifi callingבשעת הצורך יינתן פתרון על בסיס  



 אישור על עריכת ביטוח -נספח ג' )מתוקן( 

 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים
 

                                          (DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

 שם: ספקית התקשורת שם: עיריית קרית ים 
 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ☐

 

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

      אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 511914178ת.ז./ח.פ. 
 

 מען: 
 קרית ים 10רח' משה שרת 

 

 מען
 

 

 ז

סוג 
 הביטוח

לפי  חלוקה
 אחריות גבולות
 יסכומאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 אחריות צולבת 302 ₪  4,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי 304
 ם וקבלני משנהקבלני –הרחבת צד ג'  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
 כיסוי לתביעות המל"ל 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321

 מבקש האישור-המבוטח
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 322
ראשוניות )המבטח מוותר על כל דרישה  328

 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור(
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000    
 מבקש האישור -ויתור על תחלוף 309
היה ויחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 319

 מעובדי המבוטח
ראשוניות )המבטח מוותר על כל דרישה  328

 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור(
אחריות 

 מקצועית
 אבדן מסמכים  301 ₪  2,000,000    

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 303
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321

 מבקש האישור-המבוטח
 מרמה ואי יושר עובדים ) 325
 פגיעה בפרטיות  326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327
 ים.חודש 6תקופת גילוי  332

אחריות 
 המוצר

 אחריות צולבת 302 ₪  2,000,000    
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321

 מבקש האישור-המבוטח
ראשוניות )המבטח מוותר על כל דרישה  328

 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור(
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 
  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' פירוט השירותים 

 אספקת מכשירי טלפון סלולריים ואחזקה ותחזוקת קווי הטלפון. - 089

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ס לתוקף אלא ייכנ לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציענספח ב' )מתוקן(: 

 

 __/ ___/ _______תאריך :                                                                    

 

 

 לכבוד 

 עיריית קרית ים 

 א.ג.נ.,

 

                    

 _________________הנדון: ערבות בנקאית מס'_____

  

         

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקש)להלן "________________על פי בקשת 
סכום " :אלף שקלים חדשים( )להלן שלושים)במילים:  ₪ 30,000שהוא עד לסכום כולל של 

לאספקת מכשירים ושירותים  23/2020פומבי מס' "( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז הערבות
 עבור עיריית קרית ים. סלולארי 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
 "(. המדדלסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

)מועד הגשת ההצעות למכרז(.  ________רבות זאת הנו המדד הידוע ביום מדד הבסיס לעניין ע
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו. 

חתומה ע"י ראש )דרישה בפקסמיליה לא תחשב דרישה לעניין זה( לפי דרישתכם הראשונה בכתב, 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל  ימי עסקים,  7ובתוך  ההעירייה ו/או גזבר העיריי

סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 
 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 .2021שנת פברואר לחודש  28 תאריךערבות זו תהיה בתוקף עד ל

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                                                               

                                                                                       _______________________  

 סניףבנק /                                                                                                        
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 נספח ט': טופס הצעת מחיר

  

  כללי: .1

יש למלא את כל הסעיפים  הצעת המחיר תמולא בטבלאות המובאות בהמשך. 1.1

 אחרת תיפסל הצעת המחיר.ובצורה ברורה, בטבלאות 

 .POC: מכשירים )רט"ן( ומכשירי 1טבלה  .1.1.1

 שירותי סלולאר.: 2טבלה  .1.1.2

 : אפליקציית אבטחת מידע.3טבלה  .1.1.3

 : מוצרים / אביזרים / שירות / שירותים.4טבלה  .1.1.4

כל המחירים יצוינו בש"ח ולא יכללו מע"מ. למען הסר ספק, כל המחירים יהיו  1.2

  חודשים. 36 -ו לבתוקף לתקופת החוזה, דהיינ

  העירייה תשלם עבור השירותים המפורטים בחוזה על נספחיו. 1.3

חיר לשירותים יכלול את כל מרכיבי השירות לרבות אספקה, התקנה, המ 1.4

ביצוע אקטיבציה, אחריות ותחזוקה, הדרכה, הגדרה, הציוד הנדרש,  הפעלה ,

  והכל כמפורט במכרז ובחוזה על נספחיהם.

ת הנחה על כלל הפריטים המפורטים בטבלאו)%(  המשתתף במכרז יציג אחוז 1.5

 (.10%)מינימום הנחה יעמוד על 

ר. )ההצעה עם ההנחה הגבוהה ביותר = הנחה זו תירשם בטופס הצעת המחי 1.6

. שאר ההצעות יקבלו 100למחיר העלות הנמוך ביותר וזו תקבל את ניקוד 

  ניקוד יחסי ביחס אליה ותקבל משקל יחסי בציון הצעת המחיר הכולל(.

 שקלול ההצעות: .2

 ביצוע השקלול יהיה כדלקמן: 2.1

 .50%מכשירים:  1. טבלה 2.1.1

 .45%חבילות סלולאר:  2. טבלה 2.1.2

 .5%מוצרים / אביזרים / שירות:  3. טבלה 2.1.3

)מכשירים(: הצעת המחיר הינה בש"ח למכשיר. המחיר לפריט יוכפל  1בטבלה  2.2

מקדם לצורך שקלול(,  Xבמקדם לצורך שקלול  בלבד )מחיר יחידה בש"ח 
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הצעת המחיר לטבלה זו.  המופיע לצד הפריט. סכומים אלו יסוכמו ויקבעו את

ושאר ההצעות בטבלה זו ינוקדו  100הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל ציון 

 ביחס אליה.

(, 100*(%X-) +1)חבילות סלולאר(: לכל הצעה יחושב מחיר עלות ) 2בטבלה  2.3

ושאר  100כאשר ההצעה בעלת מחיר עלות הנמוך ביותר תקבל את הציון 

 ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

-) +1)מוצרים/אביזרים/שירות(: לכל הצעה יחושב מחיר עלות  ) 3בטבלה  2.4

X%)*100 כאשר ההצעה בעלת מחיר העלות הנמוך ביותר תקבל את הציון ,)

 ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. 100

לכל מציע במכרז יחושב ציון משוקלל לכל הטבלאות, בהתאם לאחוזים  2.5

 לעיל. 2.1המפורטים בסעיף 

הזוכה במכרז יהיה בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר, והכל בכפוף להחלטת  2.6

 וועדת המכרזים.

 דוגמא לחישוב הציון המשוקלל: 2.7

 

  :טופס בקשה להצעת מחיר .3

. אי מילוי כל הסעיפים כנדרש, יגרום לפסילת חובה למלא את כל הסעיפים 3.1

 ההצעה. 

לאחר שעיינו ובחנו את מסמכי המכרז, תנאיו ונספחיו, הננו מסכימים לספק  3.2

את השירותים, בתנאי המכרז והחוזה על נספחיהם, במחירים המפורטים 

הכוללים הנחה על כל פריט שבטבלאות  (המחירים בש"ח, לא כוללים מע"מ)

נדרש  "אין הנחה"בכל אחד מהסעיפים, במקרה של יש למלא הנחה ) שלהלן

 פריט. הנחה לאותו %0ציין ל

 

 

 

 

ניקוד יחסיהצעה במונחי עלותהצעת מחירניקוד יחסיהצעה במונחי עלותהצעת מחירמשקל לטבלה

600,00083 600,000₪ 500,000100₪ 500,000₪ 50%₪טבלה 1

45%10%909415%85100טבלה 2

5%30%7010025%7593טבלה 3

מציע ב'מציע א'

91.15=5%*93+45%*100+50%*97.383 =5%*100+45%*94+50%*100סה"כ הצעה משוקללת
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 :םמכשירי 1ה טבל 2.2.1

כל המכשירים המבוקשים ו/או מוצעים ע"י המציע יגיעו 
היבואן ובהתאם למפרט המפורסם ע"י  באריזתן המקורית

 של אותו מוצר. הרשמי בלבד

 סוג המכשיר )רט"ן( מס"ד

עלות 
המכשיר 
)לא כולל 

 מע"מ(

מקדם 
לצורך 
שקלול 

 בלבד

סה"כ 
 משוקלל

 5  ג"בNOTE 10( +256 )סמסמונג גלקסי  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 5  ג"ב( 128+ )20סמסמונג גלקסי  .2

 5  ג"בZ FLIP (256 )סמסונג גלקסי  .3

 10  ג"ב11PRO  (256 )אייפון  .4

 15  ג"בPRO (256 ) 12אייפון  .5

6. 
מכשיר ברמה זו ובהתאם לדרישות 

 העירייה:_____________________
 5 

 25  ג"בA71 (128 )סמסמונג  .7

 20  ג"בA70 (128 )סמסמונג  .8

 15  ג"בSE 2020 (128 )אייפון  .9

10. 
מכשיר ברמה זו ובהתאם לדרישות 

 העירייה:_____________________
 10 

 25  ג"בA11  (32 )סמסמונג .11
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 25  ג"בA31 (128 ) סמסמונג .12

13. 
מכשיר ברמה זו ובהתאם לדרישות 

 העירייה:_____________________
 25 

14 . 
מכשיר דו רשת לרכב )דגם ראשון 

להצעה(: 
__________________________ 

 10 

15 . 
מכשיר דו רשת לרכב )דגם שני 

להצעה(: 
__________________________ 

 10 

 

 (POCסוג המכשיר ) מס"ד

עלות 
המכשיר 
)לא כולל 

 מע"מ(

מקדם 
לצורך 
שקלול 

 בלבד

סה"כ 
 משוקלל

 10  בתצורת סמאטרפון POCמכשיר  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 10  פולדר/צדפה POCמכשיר  .2

בתצורת מכשיר קשר   POCמכשיר .3
 )הכולל מסך מגע( סטנדרטי

 10 

 3  לעמדת עבודה נייחת POCמכשיר  .4

 

 :חבילות סלולאר 2ה טבל     2.2.2

 שירותי סלולאר מס"ד

עלות 
ליחידה 
בחודש 

)לא כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה 
 ליחידה

סה"כ 
 משוקלל

לא למילוי   ₪  20 (1חבילת שירותי סלולאר )חבילה  .1
)יחושב על 

ידי 
  ₪  24 (2חבילת שירותי סלולאר )חבילה  .2 העירייה(
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  ₪  25 (3)חבילה חבילת שירותי סלולאר  .3

  ₪  7 (4חבילת דאטא )חבילה  .4

  ₪  20 (5חבילת דאטא )חבילה  .5

  ₪  25 (6חבילת דאטא )חבילה  .6

  ₪  120 (6חבילת פול סלולארי )חבילה  .7

  ₪  150 (8חבילת פול סלולארי )חבילה  .8

  ₪  750 (9חבילת פול סלולארי )חבילה  .9

  ₪  130 (10לחו"ל )חבילה חבילת גלישה  .10

  ₪  180 (11חבילת גלישה לחו"ל )חבילה  .11

  ₪  220 (12חבילת גלישה לחו"ל )חבילה  .12

 

 אביזרים / שירות:מוצרים /  3ה טבל .2.1.1

 מוצרים מס"ד

עלות 
רשיון )לא 

כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה על 

 השירות

סה"כ 
 משוקלל

1. 
להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 

לכל מכשיר  מכשיר חכם )מחיר לחודש(
 שיירכש

לא למילוי   ₪  30
)יחושב על 

ידי 
 .2 העירייה(

להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 
לכל עמדה  עמדת שיגור )מחיר לחודש(

 שתירכש
250  ₪  
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3. 
להתקנה ע"ג  POCרישיון אפליקציית 

עמדת ניהול )מחיר לחודש( לכל עמדה 
 שתירכש

250  ₪  

4. 
( 13אפליקציית אבטחת מידע )חבילה 

 למשתמש בפועל
2  ₪  

 

 *אביזרים מס"ד

עלות 
ליחידה 
)לא כולל 

 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה 
 ליחידה 

סה"כ 
 משוקלל

1. 
אוזניה חוטית למחבר שמע למכשיר 

POC  (.50/ רדיו )כמות מוערכת 
40  ₪  

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

2. 
למחבר שמע  BTאוזניה אלחוטית 

 (10/ רדיו )כמות מוערכת  POCלמכשיר 
80  ₪  

 PTTמער"ש למנהל רשתות כולל  .3
 (5)כמות מוערכת מותאם למחשב 

200  ₪  

4. 
)כמות  רמקול שולחני לעמדת שיגור

 (10מוערכת 
140  ₪  

5. 
)כמות  מיקרופון שולחני לעמדת שיגור

 (10מוערכת 
200  ₪  

6. 
 קטנוע /מערכת דיבורית ניידת לרכב

BT, מיקרופון, רמקול ,PTT  כמות(
 (5מוערכת 

150  ₪  

7. 
ת דיבורית מקובעת לרכב כמער

)כמות מוערכת  PTTמיקרופון, רמקול ,
10) 

250  ₪  

ב למכשיר סלולרי לרכ תזרוע מגנטי .8
 (10)כמות מוערכת 

50  ₪  

 תושבת וואקום למכשיר סלולרי לרכב .9
  (10)כמות מוערכת 

100  ₪  

וולט סמסונג מקורי  220 מטען רשת .10
 (20)כמות מוערכת 

70  ₪  

וולט אייפון מקורי  220 מטען רשת .11
 (20)כמות מוערכת 

100  ₪  
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 )סמסונג(מטען לשקע מצית לרכב  .12
 (30)כמות מוערכת מקורי 

80  ₪  

 מקורי )אייפון(מטען לשקע מצית לרכב  .13
 (30)כמות מוערכת 

100  ₪  

  ₪  POC 150 מטען שולחני למכשיר קשר / .14

16. 
סטיק למחשב  / מודם סלולרי נישא

ג'יגה  10כולל כרטיס סים של ) נישא
DATA)  (5)כמות מוערכת 

170  ₪  

 

הכמות המוערכת לרכישה, תילקח בחשבון בעת שיקלול  *

 ההצעות ואולם, היא אינה מחייבת את העירייה ברכישה בפועל. 

 

 שירות מס"ד

עלות 
שירות 

)לא כולל 
 מע"מ(

אחוז )%( 
ההנחה על 

 החבילה

סה"כ 
 משוקלל

  ₪  250 התקנת מכשיר על גבי פלטפורמה ניידת  .1

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

  ₪  250 התקנת מכשיר במוקד/עמדת עבודה  .2

ניהול  / התקנת עמדת שיגור .3
 עמדת עבודה  / במוקד

250  ₪  

  ₪  250 פרוק מכשיר על גבי פלטפורמה ניידת  .4

  ₪  250 פרוק מכשיר במוקד/עמדת עבודה  .5

6. 
דרג א' חודשי הרחבת כיסוי ביטוחי 

 וקורוזיה פלסטיקה , לשברי מסך
 

  ש"ח 8

' בדרג חודשי הרחבת כיסוי ביטוחי  .7
 וקורוזיה פלסטיקה , לשברי מסך

  ש"ח 6
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' גדרג חודשי הרחבת כיסוי ביטוחי  .8
 וקורוזיה פלסטיקה , לשברי מסך

  ש"ח 8

 

 

 מס"ד
שירותים נילווים קבועים מראש ואינם 

 נדרשים להצעת אחוז הנחה

עלות 
שירות )לא 

כולל 
 מע"מ(

חד והתקנה  APNקו  גדרתה .1
 תפעמי

2,500   ₪ 

החלפת כרטיסי סים למערכות ברחבי  .2
 ם שונים.מיקומי 30 -בכ העיר

1500 ₪ 

3. 
 לעובדיםו מנהליםל עת הדרכהש

 8 -הדרכה פרטנית לכהכוללת 
  בכיריםמנהלים 

70  ₪ 

 

 

 סה"כ משוקלל

לא למילוי 
)יחושב על 

ידי 
 העירייה(

 
 
 
 

 בכבוד רב,
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