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 כ' כסלו, תשפ"ב

 2021נובמבר,  24
 

 סלולר 2021/02הנדון: תשובות הבהרה עבור מכרז עיריית ערד מס' 

 
 שלום רב,

 
 בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו. 

 

פרק  עמוד מס"ד
וסעיף 
רלוונט

 ים

 יריית ערדתשובת ע נוסח השאלה /הבקשה

1.  

 ה14 5

 10קיימת סתירה בין הסעיף הנ"ל לבין סעיף 
 לעיל.

האם נדרשים לקוחות שהינם רשויות מקומיות 
מנויים עומדים  400בלבד או לקוחות מעל 
 בדרישה לותק ונסיון?

 מנויים. 400לקוחות מעל 

2.  
 ו14 5

 נבקש להבין על אילו פרטים מדובר
כ"א אשר יהיה בקשר עם 

 הלקוח.

3.  
9 1.2.19 

נבקש להבהיר כי השירות הינו ללא עלות אולם 
 החלפת שיר כרוכה בעלות

יש ליתן הצעה של מספר 
 החלפות ללא עלות

4.  

9 3 

יובהר כי על מנת להנות משיחות לחו"ל ללא 
עלות במסגרת החבילה, על העירייה לחייג 

 017באמצעות קידומת 

 מאושר

5.  

10 4.33 

 –להתחייב לכל הנדרש בעיר ערד  מבקש 
 –בתעבורה מלאה  4לרבות כיסוי כולל דור 

נבקש לקבל כתובות מדויקות ומלאות של כלל 
מבני העירייה בעיר על מנת שנבדוק זאת אחד 

 אחד .

כל מבני העירייה נמצאים 

בתחומי העיר ערד. יש לתת 

כיסוי לכל העיר. עם תחילת 

העבודה של הזוכה, ניתנת לו 

האפשרות להשלים כיסוי 

יתגלה העדר קליטה במידה ו

 קליטה כלשהו.

6.  

11 13 

 4לא ניתן, בדור  3בדור –תעדוף לקוחות 
VOLTE  גם כך מתועדף אבל לא רשימת

נבקש לקבל רשימת מנויים  -מנויים מסויימת
 מתועדפת

 הרשימה תמסר לזוכה.

7.  

11 10.2 

לא ניתן  –תקלת קורוזיה  -נבקש להבהיר
להכליל כתקלה שהיא ברת תיקון. לרוב, 

 ורוזיה יש להחליף מכשיר .בתקלות ק

 מאושר
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8.  
13 18.3 

תלוי והושק על ידי הספק )הוט  -תת הדגם המתקדם ביותר
 מובייל(

יש לציין את 

 הדגמים המוצעים

 לא מאושר נבקש להסיר את הסעיף. אינו רלבנטי 21 14  .9

10.  

15 22 

 btנבקש להציע דגם אחר של דיבורית , או אוזניית 

יש להציע דגם 

ערך חלופי שווה 

או יותר ולצרף 

 מפרט

11.  

15 23 

 נבקש להציע דגם אחד מכל תת סעיף .1
 לסעיף זה אין התייחסות בהצעת המחיר .2

יש להציע  – 1

לפחות דגם אחד 

לכל אחד 

מהסעיפים  

23.1.1 ,23.1.2 ,

23.1.3 ,23.1.4 

קיימת  – 2

התייחסות. עמוד 

 7-9סעיפים  18

בטבלה שירותים 

ומכישירים 

 נוספים.

12.  

16 
25.5.

2 

 יפה ולמה?א

במקרה ובו 

תתקיים העדר 

קליטה או קליטה 

לא מספקת 

בהתאם להגדרת 

 המכרז

13.  
16 

25.5.
5 

מבקשים לקבל כתובות מדויקות ולאחר שנקבל זאת, נדע 
 להעריך את סוג הפתרון. 

 ימסר לזוכה

14.  
17 

17.1.
3 

לא נמצא הסעיף  5000-נבקש להגביל את הכמות ל

 17בעמוד 

15.  
18 

מס"
 6ד 

 סעיף מבוטל ה סעיף מתייחסת הבקשהלא ברור לאיז

16.  

11 10.7 
 אנו פועלים בהתאם לתנאי השירות של היצרנים

לא מאושר. יש 

לפעול לפי 

 המתואר בסעיף.

17.  

13 18 

 נבקש לקבל את דגמי המכשירים הקיימים וכמויות

לא צורף למסמכי 

המכרז יש לקבל 

 ממעיין.
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18.  

18 
מס"

 14ד 

 במיקום החיבורמחיר קו התקשורת תלוי ברוחב הפס ו

חיבור בחדר 

תקשורת עיריית 

ערד. יש לפרט 

את מגוון רוחב 

 הפס והמחיר.

19.  
21 

חוזה 
 ג/9

נבקש להוסיף בסייפא של הסעיף את המילים "ובכפוף לפסק 
 דין חלוט"

 לא מאושר

20.  
22 18 

נבקש להבהיר כי ההחלטה תתקבל בשיתוף פעולה בין 
 הצדדים. למציע גורמי תחזוקה מקצועיים

 ושרלא מא

21.  

23 
חוזה

/20 

נבקש להבהיר כי מדובר בשרותי תקשורת הניתנים  .1
(לפיכך נבקש לקבוע כי בכל "AS IS"כמות שהם" )

הנוגע לאחריות הספק בחוזה ולאספקת השירותים, 
 40-41תחול על הספק החסינות הקבועה בסעיפים 

 .1982-לחוק התקשורת )בזק ושירותים(, התשנ"ב
ספק לא יהא אחראי בנוסף, נבקש הבהרותיכם כי ה .2

לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות הפסד רווח, 
פגיעה במוניטין וכיוצ"ב, ובכל מקרה אחריות הספק 
מכח החוזה לא תעלה על סך התמורה שהתקבלה 

 3בפועל בגין השירותים שסופקו מכח החוזה במהלך 
 החודשים שקדמו לאירוע הנדון. 

יהיה רק נבקש הבהרתכם כי כח שיפוי לפי סעיף זה  .3
כנגד פסק דין סופי או החלטת ערכאה שיפוטית 

 מוסמכת אחרת ורק בגובה פסק הדין. 
בנוסף, במקרה של תביעות צד ג', נבקש להבהיר כי  .4

העיריה תודיע לספק לאלתר בדבר התביעה ו/או 
הדרישה ותאפשר לספק להתגונן, תשתף עימו פעולה 
באופן מלא ולא תתפשר או תתחייב בשם הספק ללא 

 בלת הסכמתו מראש ובכתב.ק
 

 מאושר .1
 לא מאושר .2
 לא מאושר .3
 מאושר. .4

 

22.  

23 

אחרי

ות 

ושיפו

י 

סעיף 

 ב

בשורה ראשונה לאחר המילים "אחריות מלאה ומוחלטת" 

 להוסיף: "על פי הדין"

 מאושר
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23.  

23 

אחריות 

ושיפוי סעיף 

 ב

בשורה ראשונה לאחר המילים "אחריות מלאה 

 ומוחלטת" להוסיף: "על פי הדין"

 רמאוש

24.  

23 

אחריות 

ושיפוי סעיף 

 ג

 האמור הפטור: "הסעיף ולהוסיף בסוף משפט הוספת

 "בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא

 מאושר

25.  

23 

אחריות 

ושיפוי 

הוספת 

 סעיף ז

"השיפוי ו/או הפיצוי האמורים לעיל בכפוף  לכך כי 

העירייה תודיע לספק אודות כל תביעה או דרישה בדבר 

אפשרות להתגונן ופסק דין שלא נזק האמור, תינתן ה

 "עוכב ביצועו

 

 מאושר

26.  

23 

 ביטוח 

 סעיף ב

 את וימציא יחזור הספק: "המילים לאחר .1
  "הביטוח עריכת אישור

 "יום 14 תוך: " למחוק .2

 לא מאושר

27.  

24 

 ביטוח 

 סעיף ג' א'

להוסיף: "וזאת בהתאם להרחבת השיפוי כדלקמן 

  "ובאישור הביטוח

 

 הבקשה מקובלת.

28.  

24 

 טוח בי

 סעיף ג' יג
 "מקצועית אחריות ביטוח למעט: "להוסיף

 הבקשה מקובלת.

29.  

24 

 ביטוח 

 סעיף ג' יד

 להוסיף: צד ג של הספק" "ביטוח" המילה אחרי

הבקשה  .1
 נדחית.

הבקשה  .2
 מקובלת.

30.  

 

 ביטוח 

 סעיף ה'

 לאחר המילים: "פוליסות הביטוח" .1
 מקצועית אחריות' ג לצד: "להוסיף
 "המוצר וחבות

ילים: "לצד ג' אחריות לאחר המ .2
  מקצועית וחבות המוצר"

 "תוצאתי אבדן למעט: "למחוק
לאחר המילים: "תורחבנה במפורש  .3

 בגין הספק אחריות: "להוסיף לכלול"
 "פעולות

 הבקשה מקובלת.

31.  

25 

 ביטוח 

 'חסעיף 

 לביטוחים רלוונטי ואינו היות ימחק הסעיף .1
 הביטוח לאישור בהפניה שנכללו

 יףהסע את יש  למחוק .2

 לא מאושר

32.  
 ב/24חוזה  26

בטור "דמי פיגור ליום/שעה בהתאמה" נבקש להחליף 

 מהסכומים המצוינים. 50%-את כל הסכומים ב

 לא מאושר

33.  

 25חוזה/ 26

 יסודי תנאי מהווה התמורה  סעיף כי הבהרתכם נבקש

 7-ל מעבר התמורה תשלום ואי הפרתו אשר, להסכם

 של סודיתי הפרה מהווים, בו שנקבע מהמועד יום

 .ההסכם

 לא מאושר
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34.  

 טבלה 27

על העירייה להעביר פרטים טרם  - VPNשירות 1

 הקמת המנויים

 למה הכוונה? -. מתן שירותי ניווט 2

 8ישנה סתירה. הבקשה הינה משעה  -. מענה טלפוני 3

 מאושר – 1

הגדרת  – 2

GPS  ניווט של

 הספק.

 מאושר - 3

35.  
29 33 

ה לשלם את יתרת יובהר כי בכל מקרה על העיריי

 התשלומים בגין מכשירים שנרכשו
העירייה או 

 העובד מאושר.

36.  

 32חוזה / 29

 נבקש הבהרותיכם כדלקמן:

.חילוט הערבות יהא רק עד גובה הנזק שנגרם בפועל, 1

 בכפוף לתקרת אחריות החלה על הספק.

יום שבמהלכם ניתן  30בכפוף להודעה לספק בת . 2

 יהיה לתקן את ההפרה.

חלקית מאושר 

 14הודעה בכתב 

 ימים

37.  

 35חוזה /  29

 המילים את למחוק נבקש" המילים את למחוק נבקש

 "אחר חוזה כל פי  על או"

 "מראש ימים 21"-ב" ראש ימים 14" להחליף נבקש

 לא מאושר

38.  

 36חוזה/  29

 או המחאה כי להבהיר נבקש 36 בסעיף האמור חרף

 יבויותיוהתחי או חלקו או זה חוזה של העברה או הסבה

, בעקיפין או במישרין, חלקו או כולן, לפיו זכויותיו או

 יהוו לא, אחות חברה או אם חברה, קשורה לחברה

 את לבטל לעיריה זכות יקנו ולא אסורה העברה/הסבה

 .זה סעיף לפי, החוזה

 לא מאושר

39.  

 12.5הסכם/ 31

 כאמור החוזה סיום של במקרה כי להבהיר נבקש

 בגין תמורה לקבל גם כאיז הספק יהיה, 12 בסעיף

 אינן אשר החוזה ביטול מועד עד שביצע התחייבויות

 .לביטול ניתנות

מאושר,  כפוף 

לכך שאין חוב 

כלשהו בגין 

 ההתקשרות

40.  

32 

 –נספח ג 

אישור קיום 

 ביטוחים

יש  בעמודה: "כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים.."

 307למחוק את קוד 

 הבקשה מקובלת.

41.  
 נספח/ז 37

 כך לתצהיר בהתאם הסודיות חובת את להגביל נבקש

 .זה בחוזה ההתקשרות מתום חודשים 24 עד שתחול
 מאושר
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42.   
 .1ז. 5

נבקש להבהיר, כי מציע שהוא תאגיד יוכל לצרף תעודת 
התאגדות של החברה, מאושרת ע"י רשם החברות, 

 בלבד ללא צורך בצירוף תזכיר או תקנון.
 מאושר 

43.   
 ב.28 7

היר, כי כל שינוי שייעשה בחוזה לאחר נבקש להב
חתימתו ייעשה באישור ובתיאום עם המציע וייעשה 

 בכפוף למסוגולות המציע לעמוד בשינוי המבוקש.
 מאושר 

 מפרט טכני   .44

11 

10.2 

נבקש להבהיר, כי האחריות לא תחול על נזקים 
קוסמטיים, נזקי פלסטיקה, נזקי רטיבות וקורוזיה וכן 

או נזק שנגרמו למכשיר עקב מעשה במקרים של אובדן 
מכוון או בזדון של המזמין או מי מטעמו והכל בכפוף 

  מאושר לתנאי האחריות מטעם הספק
 הסכם  .45

21 

 .ג.8

נבקש להבהיר, כי השיפוי יחול רק באם ניתן פסק דין 
חלוט ע"י ערכאה מוסמכת ובתנאי שכל דרישה/תביעה 

גונן הומצאה לספק וניתנה לו האפשרות המלאה להת
ולהחליט באופן בלעדי ביחס לניהול ההליך ו/או כל 

  לא מאושר פשרה שתושג.
 הסכם  .46

22 
17 

נבקש להבהיר, כי שעות המענה של הספק הם: בימים 
 – 08:30ובימי שישי וערבי חג  17:30 – 08:30ה' -א'

  מאושר  12:00
 הסכם  .47

27 27 
 נבקש למחוק את המילים "חשבון העירייה על כל פרטיו

יה נאמן על הספק ללא עוררין" וכן להוסיף בסיפא יה
הסעיף את המילים "ובתנאי שהעירייה פנתה לספק 

ואפשרה לו לעמוד בהתחייביותיו בטרם נשאה העירייה 
 בהוצאה שחלה על הספק לפי הסכם זה" 

מאושר רק 
 הסיפא :

שהעירייה פנתה 
ואפשרה לו לספק 

לעמוד 
בהתחייביותיו 
בטרם נשאה 

העירייה בהוצאה 
שחלה על הספק 

  לפי הסכם זה
 הסכם  .48

 .ה.32 29
מבוקש להבהיר, כי בטרם חילוט הערבות, תימסר 
לספק הודעה על הפרת ההתחייבות ותינתן לספק 

   מאושר ימים מיום מתן ההודעה. 14אפשרות לתקנה תוך 
49.  

תצהיר 
שמירת 
 סודיות

37 4 

לתצהיר, שכן כל  4בקש להסיר את הדרישה שבסעיף נ
עובדי הספק חתומים על סודיות מעצם עבודתם אצל 
הספק ובכל מקרה, הספק מחויב לסודיות לקוחותיו 

בהתאם לרישיון שניתן לו ממשרד התקשורת, מהוראות 
דין שונות ובהתאם לתנאים הכלליים שלו המפורסמים 

 באתר האינטרנט שלו.
מי ניתן לצרף הסכ
  סודיות במקום

תצהיר   .50
שמירת 
 סודיות

37 7 
נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "ו/או במקרה 
שבו מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של 

   מאושר רשות שיפוטית מוסמכת".
51.  

 תנאי מכרז 

6 22 

נבקש להבהיר, כי כתב הכמויות לא צורף למסמכי 
המנויים הקיימם המכרז בהתאם נבקש לפרט את כמות 

 VOICEהיום והפעילים אצל המזמין בחלוקה למנויי 
  מצ"ב  DATAומנויי 

52.  

 תנאי מכרז 
6 22 

נבקש להבהיר, כי במקרה של דרישת הזמנה של 
רכישת מכשירים באופן מרוכז ייבוצע תכנון מראש 

   מאושר לטובת בדיקות וזמינות מלאי עפ"י אספקות של כל יצרן.
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53.  
 תנאי מכרז 

7 24 
נבקש לקבל את המשקולות עבור רכיבי המחיר ועבור 

 רכיבי האיכות
70%מחיר     

30%איכות   
54.  

 מפרט טכני

9 1.2.20 
נבקש להבהיר, כי בהסכמי התקשורות לאספקת 

שירותי סלולר לא נהוג לספק שירותי גיבוי בענן ע"י 
 מפעיל התקשורת ולכן נבקש להסיר דרישה זו

לא מאושר. אם  
ק השרות לא מסופ

או מספוק חלקית 
יש לציין זאת 

 במענה.
55.  

 מפרט טכני

9 1.2.21 

 נבקש להסיר שירות זה

לא מאושר. אם  
השרות לא מסופק 
או מספוק חלקית 

יש לציין זאת 
 במענה.

56.  

 מפרט טכני

9 2 
נבקש להבהיר, כי דרישה זו אינה מקובלת במסגרת 
הסכמי התקשורות לאספקת שירותי סלולר ועל כן 

 ירשה זו.נבקש לשנות ד

לא מאושר. אם  
השרות לא מסופק 
או מספוק חלקית 

או מספוק בתשלום 
נוסף, יש לציין זאת 

 במענה.
57.  

 מפרט טכני

10 4.3.3. 

נבקש לקבל פירוט של כל הכתובות שבהן נדרשת 
התחייבות לפריסה מלאה לטובת בדיקת היתכנות 

 הנדסית ובדיקת קליטה.

כל מבני העירייה  
נמצאים בתחומי 

ערד. יש לתת העיר 
כיסוי לכל העיר. עם 
תחילת העבודה של 

הזוכה, ניתנת לו 
האפשרות להשלים 
כיסוי קליטה במידה 

ויתגלה העדר 
 קליטה כלשהו.

58.  

 מפרט טכני
11 13 

נבקש להבהיר, כי שירות זה יסופק ככל והדרישה 
לתיעדוף מנויים עולה בקנה אחד עם הוראות החוק 

 מאושר  ורישיון הספק.
59.  

עת נספח הצ
 18 18 מחיר

נבקש להבהיר אילו מכשירים נדרשים לאספקה ומה 
 הכמויות הצפויות לרכישה עבור כל דגם

על הספק  בנספח י'
להציע את מגוון 

המכשירים שיכול 
לספק כולל 

העלויות. העירייה 
תגדיר הזמנה 

מפורטת לאחר 
 בחירת הזוכה.

60.  

נספח הצעת 
 13 18 מחיר

ל מכשירים ישנם נבקש להבהיר, כי עבור כל מדרג ש
עלויות השתתפות עצמית שונות ועל כן נבקש לפרט 
את הדגמים אותם תרכוש העירייה לצורך תמחור 

 סעיף זה

על הספק  בנספח י'
להציע את מגוון 

המכשירים שיכול 
לספק כולל 

העלויות. העירייה 
תגדיר הזמנה 

מפורטת לאחר 
 בחירת הזוכה.
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61.  

 ט' 24 נספח ביטוח 

ת השתתפות עצמית בביטוחי הספק סעיף ט' ) הגבל 
מבוקש לבטלו מאחר והספק אחראי לכל נזק  –( 

לרבות כזה הכולל היקף כספי הקטן מההשתתפות 
 הנקובה בביטוחיו.

 הבקשה נדחית.
 לא מאושר  ימים. 14-נבקש לעדכן את מניין הימים ל .ו.8 4 ערבות  .62
63.  

 
 33 

 ערבות מכרז
יחשב נבקש להוסיף את המשפט הבא : "דרישה ת

כדרישה אך ורק אם נשלחה באמצעות שליח או דואר 
רשום, וכי כל דרישה שתישלח באמצעות מברק או 
דואר אלקטרוני או פקסמיליה לא תיחשב כדרישה 

 לעניין ערבות זאת"

דרישה מאושר:  
שתישלח באמצעות 
מברק או דואר 
אלקטרוני או 
פקסמיליה לא 
תיחשב כדרישה 
 לעניין ערבות זאת

64.  

 34 1נספח ד 

 ערבות ביצוע
נבקש להוסיף את המשפט הבא : "דרישה תיחשב 

כדרישה אך ורק אם נשלחה באמצעות שליח או דואר 
רשום, וכי כל דרישה שתישלח באמצעות מברק או 
דואר אלקטרוני או פקסמיליה לא תיחשב כדרישה 

 לעניין ערבות זאת"

דרישה מאושר:  
שתישלח באמצעות 
מברק או דואר 
 אלקטרוני או
פקסמיליה לא 
תיחשב כדרישה 
 לעניין ערבות זאת

65.  

 חוזה

22-23 

 

תיקון סעיף 

20 

 

במסגרת ההליך, מבקש עורך ההליך לרכוש מהספק 

מכשירים סלולאריים וציוד נלווה אשר הינו תוצרתו של 

כפוף לאחריות היצרן  –צד ג' כלשהו. כל ציוד כזה 

 ולמגבלות שקובע היצרן.

 

כי הספק יהיה אחראי לכל לפיכך, ומכיוון שלא סביר 

נזק הנגרם כתוצאה משימוש בציוד )כפי שקבוע כעת 

להסכם,  20בהסכם(, נבקשכם לתקן את סעיף 

 באמצעות הוספת פסקה נוספת באופן הבא:

 

"ז. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מוסכם 

בזאת כי הציוד ו/או האביזרים אשר יסופקו לעיריה 

בהתאם לתנאים  במסגרת ההתקשרות יסופקו

 והאחריות של יצרן הציוד ו/או האביזרים."

 

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש 

 .הצעה

 לא מאושר
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66.  

 חוזה

תיקון סעיף   22-23

20 

בשירותים מהסוג הנדרש במסגרת ההליך נהוג 

ומקובל כי הספק אינו אחראי לנזקים עקיפים 

דן נתונים ותוצאתיים )ובכלל זאת להפסד הכנסה, אב

וכיו"ב(. הגבלת האחריות כאמור נדרשת מאחר 

שמכשירים וציוד חווים, מעצם טיבם, תקלות שונות 

שאינן בהכרח בשליטת הספק. לכן, נבקשכם לתקן 

להסכם, באמצעות הוספת פסקה נוספת  20את סעיף 

 באופן הבא:

 

"ז. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מובהר 

יישא באחריות לנזקים עקיפים ומוסכם, כי הספק לא 

 ו/או תוצאתיים."

 

 

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש 

 .הצעה

 לא מאושר

67.  

 חוזה

תיקון סעיף   22-23

20 

בהמשך לבקשתנו לעיל, בשירותים הנדרשים 

במסגרת ההליך נהוג ומקובל להגביל את אחריות 

הספק לסכום פרופורציונאלי לתמורה אשר משולמת 

, ומבלי לגרוע בהחרגה לנזקי גוף ורכוש. לפיכך, לספק

להסכם, באמצעות  20נבקשכם לתקן את סעיף 

הוספת פסקה נוספת, באופן הבא:"ז. מובהר ומוסכם 

כי אחריותו של הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר 

, תוגבל לסך למעט נזקי גוף ורכושעם השירותים, 

ת התמורה אשר שולמה בפועל לספק על פי הוראו

 ההסכם."

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע מחברתנו להגיש 

 הצעה.

 

 לא מאושר

68.  

 

16 24 

לא נמצא שהסעיף  ? MC-PTT)מתועדף( או  PTTהאם מדובר על 

 16בעמוד  24

 מתייחס לנושא

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:lishka_m@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 lishka_m@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

69.  

 

 ו' 8 4

נבקש להחליף את המילים "פוליסת הביטוח" למילים 

 "אישור קיום הביטוחים".

 מאושר

70.  

 

 ז' 8 4

להחליף את המילים "פוליסת הביטוח" למילים נבקש 

 "אישור קיום הביטוחים".

 מאושר

71.  

 

)ביטוח(  21 23

סעיף -תת –

ימים לפני תום  14נבקש להחליף את המילים "תום  ב

תקופת הביטוח" למילים "במועד תום תקופת הביטוח 

 ימים לאחר מועד זה". 14-ולא יאוחר מ

 הבקשה נדחית.

72.  

 

)ביטוח(  21 24

סעיף -תת –

נבקש למחוק את הסעיף שכן הוא מיותר לאור  ג.א.

העובדה שבהמשך ניתנת התייחסות פרטנית 

 )ופרקטית( לכל סוג ביטוח

הבקשה נדחית 

אולי יצוין בסיפא 

"בהתאם להרחבות 

 השיפוי כדלקמן".

73.  

 

)ביטוח(  21 24

סעיף -תת –

נבקש למחוק את המילים "הפרת חובה מקצועית"  ג.ה.

 ים "מעשה או מחדל"ולהחליפן במיל

 הבקשה נדחית.

74.  

 

)ביטוח(  21 24

סעיף -תת –

נבקש להוסיף את המילים "בגין מעשה או מחדל של  ג.ו.

הספק ו/או מי מטעמו" לאחר המילים "לשפות את 

 העירייה".

 הבקשה נדחית.

75.  

 

9 1.2.19 

מבקשים להבהיר שהורדת שירים כרוכה בעלות חד 

 פעמית

יש ליתן הצעה של 

פות מספר החל

 ללא עלות

76.  

 

9 1.2.21 

 מבקשים הבהרה לכוונה בסעיף זה

שירות סינון הודעות ושיחות ספאם ושיווק עוד לפני 
ששיחה או הודעה הגיעה ליעדה וזה על בסיס 

המערכת הקיימת של הספק ועל בסיס השירותים 
 של הספק

המתואר על בסיס 

המערכת של הספק 

והשרותים שלו ולא 

על בסיס המכשיר 

האישי של משתמש 

 ווההגדרות ב

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:lishka_m@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 lishka_m@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

77.  

 

סעיף  16

24 

 PTTמבקשים להבין האם מדובר על 

 MC-PTT)מתועדף( או 

 16בעמוד  24לא נמצא שהסעיף 

 מתייחס לנושא

78.  

 

סעיף  12

15 

מבקשים להבהיר ששינוי בפרטי חיוב יעבור 

 דרך מנהל שירות אישי

 מאושר

79.  

 

סעיף  12+9

15 ,2 

מבקשים להבהיר שיוזר לאתר מונפק לפי 

 ח.פ. הלקוח

 מאושר

80.  

 

13 18.5.

3 

מבקשים להבהיר שתכולת הערכה משתנה 

מיצרן ליצרן ומדגם לדגם. ניתן לרכוש בנפרד 

 כל אביזר משלים לכל מכשיר.

בנספח י' על הספק להציע את מגוון 

. יש לפרט את המכשירים שיכול לספק

ם ותכולת הערכה. מפרט המכשירי

 למשל "ללא מטען".

81.  

 

נספח  18

- 

הצע

ת 

מחיר 

)סעי

ף 

17) 

תכניות עם תכולה זהה ,  2 מצוינותבטבלה 

התכנית הראשונה מוגדרת כתכנית " 

מורחבת" מבקשים לקבל הבהרה מה השוני 

 בין התכניות מבחינת התכולה שלהן.

התוכניות נבדלות עפ"י נפח גלישה כפי 

 שמופיע בסעיף המכרז.

 

82.  

 

נספח  33

 -ד'

ערבו

ת 

 מכרז

נדרש להוסיף: דרישה בפקסימיליה או דוא"ל 

 או מברק לא תחשב דרישה לעניין זה.

 מאושר

83.  

 

נספח  34

 -ד'

ערבו

ת 

 ביצוע

נדרש להוסיף: דרישה בפקסימיליה או דוא"ל 

 או מברק לא תחשב דרישה לעניין זה.

 מאושר

84.  

 

שור למציע קיימים דגמים ייעודיים בכל הק 10.5 11

 למתן מכשיר זמני עבור הפקדה לתיקון

 מאושר

מצופה שהדגם החליפי יהיה שווה ערך 

למכשיר שנכנס לתיקון. אם אחרת, יש 

 לציין במענה את הדגמים המוצעים.
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