
 
 

 
 

 

 

 

 

 22/2020מכרז פומבי מס'  - 2הודעת עדכון מס' 

מערכות בקרת כניסה הפעלה ותחזוקה שוטפת ל, חיבור, התקנה, האספקלמתן שירותי 

 פ"ת ברחבי העירחינוך ואתרים במוסדות  )אינטרקום(

 
 לצידן:הננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה  .1

 תשובת החברה  השאלה/בקשה  סעיף 

  2.1סעיף  

 להזמנה למכרז 

העבירות.   ביצוע  תקופת  את  בזמן  להגביל  מוצע 

 " המילה  את  למחוק  מציעים  בשורה  לפניאנו   "

בסעיף   מציעים     2.10השנייה  אנו  ובמקומה 

שקדמו למועד הגשת   השנים  4מהלך  ב: "לכתוב

 ". המענה

  - ב  הכוונה  לגבי מהיכמו כן, נודה לקבלת הבהרה  

 . "עבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע"

במקום   2.1בסעיף   למכרז  להזמנה 

" יירשם  "לפני"    10במהלך  המילה 

 ". ( השנים שקדמו למועדעשר)

להודעת עדכון זו נוסח    1כנספח  מצ"ב  

ה'(   )נספח  התצהיר  של  מעודכן 

 בהתאם לאמור לעיל.  

הנוגעת   ב"עבירה  הכוונה  כי  מובהר, 

לתחום עיסוקו של המציע" הנה לכל  

עבירה על החוק בגינה הורשע המציע  

 הקשורה בעיסוקו.  

ערבות   נוסח 

 המכרז

השנייה   המילה  האם  בפסקה  את  לשנות  ניתן 

ימים עם דרישתכם הראשונה    3"תוך     -ל   מיד""

 בכתב בדואר רשום שתגיע אלינו....."

 שינוי לא יחול כל 

  9.1סעיף  

 להזמנה למכרז 

היא   האם  מעטפות,  בפתיחת  ההשתתפות  האם 

 בהגעה פיזית או דרך הזום? 
מכרזים  ועדת  ישיבת  כי  מובהר, 

החברה   במשרדי  תתקיים  פתיחה 

והמשתתפים המעוניינים בכך רשאים  

להגיע ולהשתתף בה. כמו כן, הישיבה  

תשודר גם בשידור חי באמצעות הזום  

המעוניי להלן  למשתתפים  בכך.  נים 

לינק לישיבת ועדת המכרזים פתיחה:  

https://zoom.us/j/93454815170?pwd=

NzdUUmJuaVlYcWRNU2w2NFA0b2

ZHdz09 

  13.3סעיף  

 לחוזה המכרז 

המילים:   את  בסיפא  להוסיף  הסר  נבקש  "למען 

לא יישא באחריות לאובדן,    הקבלן ספק מוסכם כי  
סעיף   המכרז    13.3בסיפת  לחוזה 

ספק   הסר  "למען  המילים:  יתווספו 

https://zoom.us/j/93454815170?pwd=NzdUUmJuaVlYcWRNU2w2NFA0b2ZHdz09
https://zoom.us/j/93454815170?pwd=NzdUUmJuaVlYcWRNU2w2NFA0b2ZHdz09
https://zoom.us/j/93454815170?pwd=NzdUUmJuaVlYcWRNU2w2NFA0b2ZHdz09


 
 

 
 

כתוצאה   לנבוע  עלולים  אשר  נזקים,  או  הפסד 

אשר   נכון  לא  מטיפול  או  עליון  כוח  או  מחבלה 

ידי   על  בניגוד    החברהבוצע  מטעמה  מי  או 

 ." הקבלןלהנחיותיו המפורשות של  

חריות  מוסכם, כי הקבלן לא יישא בא

נבעו   אשר  נזקים  או  הפסד  לאובדן, 

כתוצאה   ו/או  זדון  מפעולת  כתוצאה 

משימוש לא סביר במערכת שנעשה על  

ובניגוד   מטעמה  מי  ו/או  החברה  ידי 

הקבלן   של  הסבירות  להנחיותיו 

 שנמסרו בכתב לחברה".  

 

  20.1סעיף  

 לחוזה המכרז 

בסיפא להוסיף  המילים  נבקש  "למעט  את   :

 ן". הקבל קבוצתמ לחברות 

סעיף   המכרז    20.1בסיפת  לחוזה 

מקבוצת   לחברות  "למעט  יתווסף: 

 הקבלן".  

 

 

  21.4סעיף  

 לחוזה המכרז 

בכל  נבקש   לאמור  "בנוסף  המילים:  את  למחוק 

דין יהיה". כמו כן נבקש להוסיף לאחר המילים: 

"הקבלן אחראי" את המילים: "על פי דין". בנוסף  

רשאית  נבקש למחוק את המילים: "החברה תהא  

לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  

אובדן,   או  נזק  בגין  הקבלן  כנגד  לתביעה  נושא 

כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי  

 ומוחלט לשביעות רצון החברה". 

 לא יחול שינוי בסעיף 

 

  21.5סעיף  

 לחוזה המכרז 

יהא   "הקבלן  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

ם: "על פי דין". כמו כן נבקש  אחראי" את המילי

המילים:   את  בסיפא  ספק  להוסיף  הסר  "למען 

כי   לאובדן,    הקבלן מוסכם  באחריות  יישא  לא 

כתוצאה   לנבוע  עלולים  אשר  נזקים,  או  הפסד 

אשר   נכון  לא  מטיפול  או  עליון  כוח  או  מחבלה 

ידי   על  בניגוד    החברהבוצע  מטעמה  מי  או 

 ." הקבלןלהנחיותיו המפורשות של  

 חול כל שינוי בסעיף. לא י

הנמצא   לציוד  נוגע  הסעיף  כי  יובהר, 

ביצוע   לצורך  הקבלן  של  בשימושו 

 העבודות והוא האחראי עליו. 

  21.6סעיף  

 לחוזה המכרז 

"ההוצאות   המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

כן   כמו  "הסבירות".  המילה:  את  המשפטיות" 

לדרישה   "בקשר  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

דין   לפסק  בכפוף  "והכל  המילים:  את  האמורה" 

הקבלן".   אחריות  את  הקובע  ביצועו  עוכב  שלא 

 לא יחול שינוי בסעיף 

 



 
 

 
 

בנוסף נבקש למחוק את המילים: "החברה תהא  

בג לקבלן  תשלומים  לעכב  הסכומים  רשאית  ובה 

אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או  

אלה   תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור,  אובדן, 

 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה". 

  21.7סעיף  

 לחוזה המכרז 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ישפה את החברה   .1

שלא  ו/או העירייה" את המילים: "בכפוף לפס"ד  

 עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן" 

 

 

 

 לא יחול כל שינוי בסעיף 

לחוזה    21סעיף  

 המכרז

"במקרה  נבקש להוסיף סעיף לחוזה בנוסח להלן: 

, לא יעלה גובה  הקבלןשתקום חבות כספית מצד  

יחויב   בו  המרבי  התמורה    הקבלןהפיצוי  סך  על 

למקרה  חוזה  במסגרת    לקבלןהמשולמת   זה 

קבלת   לאחר  ישולם  כאמור  פיצוי  ולתקופה. 

לאחריות   שיפוטית  ערכאה  של    הקבלן החלטה 

 לנזק." 

 

 לא יחול כל שינוי בסעיף 

לחוזה    21סעיף  

 המכרז

להלן: בנוסח  לחוזה  סעיף  להוסיף  "למען    נבקש 

כי   מוסכם  ספק  באחריות   הקבלןהסר  יישא    לא 

לנבוע   עלולים  אשר  נזקים,  או  הפסד  לאובדן, 

כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון  

ידי   על  בוצע  מטעמ  החברהאשר  מי  בניגוד    האו 

 ." הקבלןלהנחיותיו המפורשות של  

 לעיל  13.3ראו תיקון בסעיף  

  21.8סעיף  

 לחוזה המכרז 

נבקש למחוק את המילים: "החברה תהא רשאית  

תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  לעכב  

אובדן,   או  נזק  בגין  הקבלן  כנגד  לתביעה  נושא 

כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי  

 ומוחלט לשביעות רצון החברה". 

 לא יחול כל שינוי בסעיף 

  21.9סעיף  

 לחוזה המכרז 

"ההוצאות   .2 המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

"הסביר  המילה:  את  כן  המשפטיות"  כמו  ות". 

לדרישה   "בקשר  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

 לא יחול שינוי בסעיף 

 



 
 

 
 

דין   לפסק  בכפוף  "והכל  המילים:  את  האמורה" 

הקבלן".   אחריות  את  הקובע  ביצועו  עוכב  שלא 

בנוסף נבקש למחוק את המילים: "החברה תהא  

הסכומים   בגובה  לקבלן  תשלומים  לעכב  רשאית 

אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או  

אלה  אובד תביעות  ייושבו  אשר  עד  כאמור,  ן, 

 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה". 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחוזה    26סעיף  

 המכרז

סעיף   להוסיף  להלן:   26.4נבקש    בנוסח 

סוגי  " על  תחול  לא  כאמור  הקבלן  התחייבות 

נחלת הכלל או שהפך    שהוא המידע שלהלן: מידע  

טרם   הקבלן  בידי  שהיה  מידע  הכלל;  לנחלת 

לידי הקבלן מצד    גיעחתימת הסכם זה; מידע שה 

ג'; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה  

 שיפוטית או רשות מוסמכת."

 בנוסח שלהלן:    26.4יתווסף סעיף 

  26בסעיף    התחייבות הקבלן כאמור"

לא תחול על סוגי המידע שלהלן:   זה

שהפך    שהואמידע   או  הכלל  נחלת 

בידי   שהיה  מידע  הכלל;  לנחלת 

הקבלן טרם חתימת הסכם זה; מידע  

מידע    גיעשה ג';  מצד  הקבלן  לידי 

של   החלטה  פי  על  לגלותו  שנדרש 

 ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת." 

לחוזה    27סעיף  

 המכרז

על  נבקש   "או  המילים:  את  חוזה למחוק  כל    פי 

נבקש  שבניהםאחר   כן,  כמו  לאחר  יף  להוס ". 

המילים את  דין"  כל  פי  "על  "המילים:  והכל  : 

ימים מראש    14  לקבלןבכפוף למתן הודעה בכתב  

בגינה נדרש קיזוז  לא תיקן את הנדרש    הקבלןואם  

 ". כאמור

לאחר    27בסעיף   המכרז,  לחוזה 

 המילים "על פי כל דין" יתווסף:

בת   הודעה  למתן  ימים    7"בכפוף 

מראש ובכתב לקבלן ובלבד שהקבלן  

לא תיקן את הטעון תיקון בגינו נדרש  

 קיזוז כאמור".  

  28.2סעיף  

 לחוזה המכרז 

בהוצאות"   :"לעיל  המילים  לאחר  להוסיף  נבקש 

את המילה: "סבירות".  כמו כן נבקש למחוק את  

"בתוספת   כהוצאות    17%המילים:  שייחשבו 

 סעיף  לא יחול שינוי ב

 



 
 

 
 

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו  כלליות ב

המדד   שבין  הכפלתן  ידי  על  למדד  ההוצאות 

או   החיוב  ביצוע  ביום  ידוע  היה  אשר  האחרון 

ביום   ידוע  היה  אשר  המדד האחרון  לבין  הקיזוז 

תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או  

ידי   על  לעיל  כאמור  לקבלן  שניתנה  הוראה 

 החברה". 

להסכם   כללי  להוסיף  הזוכה    שהקבלן במקרה  נבקש 

ידוע חלק    יהא כי  בבורסה,  הנסחרת    מקבוצה 

בבורסה   הנסחרת  קבוצה  הנה  הקבלן  כי  לחברה 

ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות,  

, וכל מידע אשר נמסר לה בקשר עם  1999- התשנ"ט

הקבוצה )בין בכתב ובין בעל פה(, אשר לא פורסם  

אשר   פנים  מידע  להיות  עשוי  המגנ"א,  במערכת 

אסור לה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור  

פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל    לה לעשות

עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור  

 במערכת המגנ"א.  

שימוש במידע כאמור על ידי החברה טרם פרסומו  

האסור   פנים  במידע  שימוש  להוות  עשוי  לציבור 

 . 1968-עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח

מוסכם, כי במקרה בו הזוכה במכרז  

חברה   בחוזה  יהא  תשולב  ציבורית 

   הצהרה כאמור.

נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף   כללי 

מצהירה כי היא מסכימה    החברהבנוסח להלן: "

קבלה   שוברי  מס,  חשבוניות  חשבוניות,  לקבל 

דיגיטליים.   באמצעים  היתר,  בין  זיכוי,  והודעות 

תוכל להודיע לקבלן בכל עת על בקשתה    החברה

מסמ לקבל  באחת  שלא  זו,  בדרך  אלה  כים 

מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט  

 ".  בהסכם הודעותבסעיף 

 

 

 

 

סעיף המכרז  לחוזה  בנוסח    יתווסף 

" היא    החברהלהלן:  כי  מצהירה 

לקבל   החתומים  מסכימה  מסמכים 

)כגון   מאובטחת  דיגיטלית  חתימה 

שוברי   מס,  חשבוניות  חשבוניות, 

זיכוי והודעות  ה (קבלה  בין  יתר,  , 

דיגיטליים.   תוכל    החברהבאמצעים 

בקשתה  על  עת  בכל  לקבלן  להודיע 

זו,   בדרך  אלה  מסמכים  לקבל  שלא 

בכל   או  דיגיטליים  אחת  באמצעים 

בין   הודעות  לשליחת  מהדרכים 

בסעיף   כמפורט    הודעות הצדדים 

 ".  בהסכם



 
 

 
 

 

לחוזה    1נספח  

נספח    -המכרז 

 ביטוח 

 –  1סעיף  .1

ב   .1.1 סעיף  "מזכויות    –תת  לאחר המילים 

המילים   שיתווספו  נבקש  המבטחים" 

   "וחובות המבוטחים".

נבקש למחוק את המילה    – 3שורה  – 2סעיף  .2

   "מיד".

נבקש למחוק את המילה    – 3שורה  – 4סעיף  .3

 "הסכם" ולהחליפה במילים "נספח ביטוח". 

   –  6סעיף  .4

לאחר המילים "ציוד כלשהו"    –  1שורה   .4.1

"שבבעלות   המילים  שיתווספו  נבקש 

   הקבלן".

נבקש למחוק את המילים "או   – 2שורה  .4.2

   מי מטעם הקבלן".

נבקש למחוק את המילים    –  2שורה   –   8סעיף   .5

   "וכלפי הבאים מטעם המזמין".

תת סעיף ב    1.1בנספח הביטוח, סעיף  

"מזכויות    - המילים  לאחר 

ווספו המילים  המבטחים" נבקש שית 

 "וחובות המבוטחים". 

 לא יחול כל שינוי ביתר הסעיפים.   

א  1נספח  

המכרז   לחוזה 

אישור עריכת   -

 ביטוחים 

נבקש למחוק את המילים    –מבקש האישור   .1

   "ו/או המפקח".

העסקה   .2 המילים    –אופי  את  למחוק  נבקש 

]השירותים   הנדרשים"  השירותים  "ומכלול 

   מוגדרים[

נבקש להחליף גבול אחריות של   –ביטוח צד ג  .3

   $.  ₪1,000,000 בגבול אחריות של  4,000,000

מעבידים   .4 גבול    -אחריות  להחליף  נבקש 

₪ בגבול אחריות של    20,000,000אחריות של  

לגבי   הביטוחים,  עריכת  באישור 

ג'   צד  ג  –ביטוח  בול האחריות  יוחלף 

של    4,000,000של   אחריות  בגבול   ₪

1,000,000  .$ 

גבול  יוחלף    –לגבי אחריות מעבידים  

של   בגבול    20,000,000אחריות   ₪

 $.  5,000,000אחריות של 

השירותים   ניתן    080קוד    –פירוט 

בקוד   ושדרוג    029להחלפה  )התקנה 

 . מערכות וצמודי מבנה(



 
 

 
 

5,000,000 .$   

להחליף גבול אחריות   נבקש -אחריות המוצר  .5

  ₪1,000,000 בגבול אחריות של    4,000,000של  

.$  

השירותים   .6 את    –פירוט  למחוק  נבקש 

רלוונטיים    080,  046הקודים:   שאינם 

הרלוונטי   בקוד  ולהחליפם  קוד    –לשירותים 

   )התקנה ושדרוג מערכות וצמודי מבנה(. 029

 לא יחול כל שינוי ביתר הסעיפים.   

לחוזה    2נספח  

  – המכרז  

בקשה 

להעברת  

 כספים 

את טופס הבקשה להעברת כספים יש   האם צריך למלא בהצעה או רק במידה וזוכים?

 למלא רק במידה וזוכים.  

א'   –   3מסמך 

 מחירון המכרז 

 ש"ח  120 חסר מחיר.  –מפסק כיבוי והדלקה  - 2.23סעיף 

₪  3תומחר  –כתוב אספקה והתקנה  - 3.04סעיף  

 האם הכוונה רק לאספקה? 

 אספקה והשחלה 

 
₪    3תומחר    –כתוב אספקה והתקנה    -   3.05סעיף  

 האם הכוונה רק לאספקה? 

 ( 1.5X3   2.5X3האם מחיר הכבלים זהים ? ) 

 אספקה והשחלה 

 ש"ח   5תהיה לפי  2.5*3-העלות ל

לפני הנחה הינו עבור  ₪    3האם המחיר    -  4.01סעיף   

 הציוד וההתקנה? או רק עבור צינור לפי מטר? 

 

 אספקה והשחלה 

ובנוסף    –מחירי המוצרים לא ריאליים    -   4כל פרק   

 כתוב זה כולל התקנה ? 

 אין שינוי במחירים 

ק"ש להגעה לאתר כולל שעת עבודה,   -  5.01סעיף  

האם ריאלי כשעתיים כולל רכב לפני הנחה סכום  

 ₪ ?  120של 

 אין שינוי במחירים 

 אין שינוי במחירים  ₪ ?  1מחיר לסימון חרוט לפני הנחה  - 5.04סעיף  



 
 

 
 

תתומחר לפי    -שעות   3ק"ש דחופה עד   צריך מחיר שונה בין ק"ש דחופה לק"ש לא דחופה 

 ש"ח   160

 

 

 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .2

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים 

 אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.  

 

 

 

     

 בכבוד רב, 

  החברה לפיתוח פתח תקווה

 בע"מ 

  



 
 

 
 

 

 1נספח 

 

 נספח ה'

 תצהיר היעדר הרשעה בפלילים
 

שהוזהרתי כי עלי לומר את  אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר 

 כדלקמן:  האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(. המציע_______________ )להלן: "אצל המציע  הנני משמש בתפקיד _____________   .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

לפיתוח פתח תקווה  של החברה      _____  למכרז מס'  מציעהנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת ה .3

 (. "המכרז)להלן: "בע"מ 

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או   .4

( השנים  עשר)  10במהלך    לא הורשע בפליליםמנהל של אחד השותפים/בעלי המניות של המציע  

בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של כרז  הגשת הצעת המציע למל  שקדמו

נגד המציע ו/או מנהל    לא תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית, או  המציע

המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד השותפים/בעלי המניות  

 הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע.  של המציע, 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה  .5

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

______, ח.פ. ____________ )להלן:  ________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
 "(. המציע"

הינו   "(,המצהיר)להלן: " ת.ז. ______________ ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  מה אצל המציעמורשה חתי

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליהשלעיל לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 עוה"דחתימה + חותמת 

 

 

 

 


