
12/5/2019 

 

 13/2019תשובות לשאלות הבהרה מכרז 

משתתפים פוטנציאליים כמפורט  4בהתאם להנחיות המכרז, התקבלו שאלות הבהרה מאת  .1

 בטבלה מטה. 

 ראו מענה לשאלות ההבהרה שנשאלו בחלוקה לגופים ששאלו. .2



להלן שאלות 
ותשובות 

ההבהרה:מס' 
 עמוד

 תשובה שאלה  תת סעיף סעיף

 סלקום

הגיש עותק אחד האם ל  18.2 6
 מקורי ושני העתקים

 כן

שיחות ללא הגבלה יוגבלו  3.1.1 3 17
 דקות 9000ל

 מקובל

סמס ללא הגבלה יוגבלו  3.1.2 3 17
 הודעות 9000ל

 מקובל

 100%לא ניתן להבטיח  7 נספח ב' 18
הגנה ביחס למניעת 

איומים ופרצות אבטחת 
יחולו הוראות  -מידע 

רישיון המפעיל ממשרד 
 תהתקשור

לא מקובל, ישאר 
כפי שנקבע 

 במכרז

)חובת  11.2בסעיף  11.2 נספח ב' 18
תיקון תקלות( למעט 

תקלה שנגרמה ברשלנות 
 או בזדון

מוסכם רק לעניין 
תקלה שנגרמה 

 בזדון

לא ניתן להתחייב לזמן  20.6, 18.3 20, 18 21
טיפול בתקלה, ניתן 

להתחייב לזמן תחילת 
טיפול שלא יעלה על 

 שעה אחת

סכם , תחילת מו
טיפול בתקלה לא 

 תעלה על שעה

הגבלת אחריות הספק   6.1 25
תהא לפי כל דין ולא 

תחול על נזקים עקיפים 
או תוצאתיים והיא תהא 
כפופה להגבלות שנקבעו 
ביחס לבעלי רישיון בחוק 
התקשורת . שיפוי יהיה 
 בכפוף לפסק דין חלוט

 לא מקובל

מבקשים לקבל את   8 18
עירייה כתובות אתרי ה

 לבדיקת הכיסוי והקליטה

 כל העיר עפולה
אתרי העירייה 
הכוללים מבני 
ציבור, חינוך, 

מתנ"סים, פארק 
עירוני, מבני 

תרבות וכיוצ"ב 
מפוזרים בכל 
רחבי העיר, 
התחתונה, 

העילית וגבעת 
 המורה

 

ניתן לאפשר במקרה  9.3 9 18
גניבה או אובדן שיחות 

 ימים 5נכנסות למשך 

 מוסכם



מבקשים להוסיף בנוסח  ערבות ח אנספ 13
הערבות: " דרישה 

תיחשב כדרישה אך ורק 
אם הגיעה באמצעות 

שליח או דואר רשום וכי 
כל דרישה שתגיע 

באמצעות פקסימילה או 
דואר אלקטרוני או מברק 

לא תיחשב כדרישה 
 לערבות זו"

מקובל למעט 
לעניין דואר 

אלקטרוני לאיש 
הקשר של הספק, 

אשר יחשב 
שהגיעה כדרישה 

ליעדה ובלבד 
שתישלח בימי 
 עבודה בלבד

ערבות  28
 חוזה

מבקשים להפחית את  
גובה ערבות הביצוע לכדי 

מסכום  10%
ההתקשרות בהסכם, כפי 
שמקובל במכרזים מסוג 

זה, ולבטל את צירוף 
 המע"מ

סכום ערבות 
הביצוע ישונה 

 ש"ח  20,000ל

מבקשים להוסיף לנוסח    
הערבות : "ערבות זו 

ה ניתנת להעברה או אינ
 להסבה" 

 מקובל

מהו תאריך ההצמדה  ערבות ביצוע נספח ה. 32
 בערבות הביצוע

המדד שפורסם 
חודש לפני 

ההחלטה על 
 הזכיה

מבקשים להוסיף לנוסח    
ערבות הביצוע: " דרישה 
תיחשב כדרישה אך ורק 

אם הגיעה באמצעות 
שליח או דואר רשום וכי 

כל דרישה שתגיע 
ימילה או באמצעות פקס

דואר אלקטרוני או מברק 
לא תיחשב כדרישה 

 לערבות זו"

  מקובל למעט 
לענים משלוח 
דרישה בדואר 

אלקטרוני לאיש 
הקשר של הספק 

 בימי עבודה

מבקשים שינויים בנספח  ביטוח נספח ד 30
 צרפו מסמך -הביטוח 

 לא צורף מסמך

 פרטנר

במקום חובת תיקון בכל  11.2 11 22
ת, תקופת ההתקשרו

תוגבל חובת התיקון 
לתקופת אחריות היצרן, 
תקלות נזק יהיו בעלות 

 כספית

 לא מקובל.
המחיר כולל גם  

עלויות תיקונים 
לאחר תקופת 
 אחריות יצרן

במקרה של ציוד תקול,  11.3 11 22
פעמים  3מעבר ל

חודשים,  12בתקופה של 
מבוקש שהתקופה תקוצר 

חודשים', כן המכשיר  3ל
חד שיוחזר יהיה ממו

)אולי ממוחזר( מאותו 
 דגם

לא מקובל לענין 
 קיצור התקופה.

 
לא מוסכם. 
במקרה של 

מכשיר תקול הוא 
יוחלף במכשיר 

 חדש

מבקשים לקבוע כמות  11.5 11 22
 שליחויות בכל חודש

לא מקובל, ככל 
שתידרש שליחות 



עקב מכשיר תקול 
 לא ניתן להמתין.

סוללה יש במכשיר עצמו,  14.1 14 23
כרון וכיסוי אחורי כרטיס ז

ניתן  לרכוש )בחלק 
 מהדגמים מסופק(

לא מוסכם, אלו 
 דרישות המכרז

מבקשים לקבל כמות  14.3 14 23
מנויים שזקוקים 

 לדיבורית

 מנויים 100

טיפול בתחנות השירות  18.3 18 24
לא ניתן להתחייב תוך 
שעה, מבוקש להחליף 

 לזמן סביר

תחילת טיפול 
 בתוך שעה

בקש לשנות לתקופה נ 20.1 20 24
של שלושה חודשים ולא 

חודשים. הספק יספק  12
מכשיר ממוחזר מאותו 

 דגם

 לא מקובל

נבקש לשנות לזמן סביר,  20.6 20 24
 לא ניתן להתחייב לשעה

תחילת טיפול 
 בתוך שעה

לגבי רכישת ציוד נוסף  21.3 21 25
בתקופת ההתקשרות, 
מבקשים להחליף את 
אחוז ההנחה, למחירון 

ודי ללקוחות ייע
 אסטרטגיים

 לא מקובל
אין שינוי מנוסח 

 המכרז

מכשירי סלולר שירכשו  21.5.1 21 25
בנפרד, מבוקש לשנות 

לאביזרים הנלווים 
בערכה )לא כל הרשימה 
שצויינה(, מטען מהיר לא 
נמכר על ידם, לגבי מטען 

לרכב יסופק מחירון 
 לאביזרים נלווים 

למעט לעניין 
מטען שולחני, כל 

ש במכרז שנדר
 ללא שינוי.

לגבי מכשיר קבוע ברכב  21.6.2 21 25
לא ניתן להתחייב ללא 

קידוחים, לא ניתן 
להעתיק זכרונות מהנייד 

 למכשיר הקבוע

במקום זכרונות 
יועתקו אנשי 

 קשר.
אין שינוי לגבי 
קידוחים, ככל 
שניתן למזער 

 באמצעים אחרים

הצעת המציע  -בנספח ו'   נספח ו 37
הנחה, במקום אחוז 

ירשם מחירון ייעודי 
 ללקוחות אסטרטגיים

 לא מקובל

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

 נספח ג'

 
 
 
 

 6סעיף 

מבוקש להחליף את 
לנוסח  6.1-6.4סעיפים 

 הבא:
 בחבות יישא הספק. "א

 דין פי-על עליו המוטלת
 או/ו גופנית פגיעה בגין
 עלולים אשר לרכוש נזק

 רכושו או/ו לגופו להיגרם
 עקב גוף או אדם כל של

 מקובל



 של מחדל או/ו מעשה
 הפועלים או/ו הספק

 הקשור בכל מטעמו
 הספק.ב. זה להסכם

 את לשפות מתחייב
 במלוא, העירייה

 חויבה בגינם הסכומים
 פי על לשלם העירייה

 עוכב שלא דין פסק
 תביעה בעקבות ביצועו

 או/ו גופנית פגיעה בגין
 אחראי להם לרכוש נזק

' א בסעיף כאמור הספק
 אותהוצ בגין וכן לעיל

 העירייה אשר סבירות
 לשם בהם נשאה
 התביעה מפני התגוננות

 שהעירייה ובלבד, כאמור
 לספק להודיע מתחייבת

 דרישה כל קבלת אודות
 האמור בגין תביעה או/ו

 ולאפשר לעיל' א בסעיף
 מפניה להתגונן לספק

 ".פעולה עימו ולשתף

למחוק את המילים "ומי  7.1סעיף  נספח ג' 25
 מטעמו"

 א מקובלל

לאחר המילים "בתום כל  7.2סעיף  נספח ג' 25
תקופת ביטוח" תווסף 

 "לבקשת העירייה"

 לא מקובל

 -נספח ד' אישור ביטוח  כותרת נספח ד' 28
למחוק את  1בסעיף 

 "המבוטח השני"

 לא מקובל

נספח ד' אישור ביטוח   נספח ד' 28
 – חבויות ביטוחי   -

 הבהרה להוסיף מבוקש
 האחריות תגבולו לפיה

 חוקית אחריות בביטוח
 וגבולות הצבור כלפי

 בביטוח האחריות
 הינם – מקצועית אחריות

 .משולבים

 מקובל

 את להחליף מבוקש 2.2סעיף  נספח ד' 28
 במילה" ונטען" המילה

 ".ויחשב"

 לא מקובל

 מיוחדים ותנאים הרחבות  נספח ד' 28
 – פתיחה פסקת –

" 2013" לרשום מבוקש
: םהמילי במקום

 מועד בתחילת התקפים"
 ".הביטוח

 לא מקובל

מבקשים לשנות רמת  4.2.2סעיף  נספח ב 21
MOS  לא  -  3.3לערך

צויינה טכנולוגיה 
 (G2/G3/G4מבוקשת )

 מקובללא 
הטכנולוגיה 

המבוקשת הינה 
4G 



מבקשים לדעת לצורך  8סעיף  נספח ב 22
כיסוי את כל אתרי 

ומתקני העירייה וכתובות 
 הבכירים

 ל העיר עפולהכ
אתרי העירייה 
מפוזרים בכל 
העיר )מבני 
ציבור, מבני 

חינוך, מתנסים 
 ומגורי בכירים(

 

 אין שינוי לא נתמך 7.1-7.2 7סעיף  21

האם ניתן  -ערבות הגשה   5נספח א' 16
להוסיף כתובת סניף 

 הבנק

 מוסכם

האם ניתן  -ערבות הגשה   5נספח א' 16
"וא/או  5להוסיף לפסקה 
 הסבה"

 מוסכם

 ניתן האם -ערבות הגשה   5נספח א' 16
 "דרישה: לנוסח להוסיף

 לאחר שתגיע לתשלום
 לא תוקף תום מועד
 לעניין כדרישה תחשב
 ".זה ערבות כתב

 אין שינוי בנוסח

אחריות פיצוי  6סעיף   6 30
 -חוזה  -ושיפוי  

בשירותים המסופקים 
בתחום התקשורת 

והמחשוב נהוג ומקובל כי 
ו אחראי הספק אינ

לנזקים עקיפים 
ותוצאתיים )ובכלל זאת 
להפסד הכנסה, אובדן 

נתונים וכיוצ"ב(. הגבלת 
האחריות כאמור נדרשת 
מאחר ששירותים מזוג 
זה חווים מעצם טיבם 
תקלות שונות שאינן 

בהכרח בשליטת הספק. 
ולכן נבקשכם להוסיף את 

"על אף   6.5הסעיף הבא 
האמור בכל מקום, 

הספק  מובהר ומוסכם, כי
לא יישא באחריות 
לנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים. דחיית 
בקשתנו זו עלולה 

מבחרתנו שלא להציע 
 הצעתה.

 מוסכם

אחריות פיצוי  6סעיף   6 30
בהמשך  -חוזה  -ושיפוי  

לבקשתנו לעיל, 
בשירותים המסופקים 

בתחום התקשורת 
והמחשוב נהוג ומקובל 
להגביל את אחריות 

הספק לסכום 

 לא מקובל



ונאלי לתמורה פורפורצי
אשר משולמת לספק. 
לפיכך ומבלי לגרוע 
בהחרגה לנזקי גוף 

ורכוש, נבקשכם להוסיף 
 6.6את הסעיף הבא: 

"מובהר ומוסכם כי 
אחריותו של הספק לכל 

נזק שעלול להיגרם 
בקשר עם השירותים, 
למעט נזקי גוף ורכוש, 
תוגבל לסך התמורה 
אשר שולמה בפועל 
לספק לפי הסכם 

דחית  התקשרות זה".
בקשתנו זו עלולה 

מחברתנו שלא להציע 
 הצעתה

 
 
 
 
 
 
 
 

 הוט מובייל

קבוצתי הינו  SMSשירות  6 נספח ב 17

שירות שמתומחר בנפרד 
)מחוץ למחיר החבילה(, 

תווים  70כל הודעה מעל 
הודעות  2תחוייב בעלות 

. 
 אג'  3מחיר הודעה 

במידה ומדובר בכמות 
 200גבוהה העולה על 

 אג' 2מחיר יהיה אלף ה

 מקובללא 

הודעה על סיום  2.4 נספח ג 23
יום מראש  60התקשרות 

 30ולא 

 מוסכם

נבקש הבהרתכם כי  2.4 נספח ג 23
במקרה של הפסקת 
ההתקשרות כאמור 

בסעיף, תשלם העיריה 
לספק את מלוא התמורה 
המגיע לו לפי החוזה בגין 

השירותים שסיפק עד 
מועד הפסקת 

ההתקשרות, לרבות 
התחייבויות שביצע 

 ושאינן ניתנות לביטול.

 מוסכם

נבקש הבהרתכם כי  3.5 נספח ג 23
החלפת עובד ו/או איש 

קשר תהיה בכפוף 

 מקובללא 



להודעה כתובה מראש 
יום ובכפוף  45של 

 לנימוק.
כן, הבהרתכם כי במקרה 
כאמור, תתאפשר לספק 

להשמיע לעיריה את 
דעתו לפני ביצוע 

 הדרישה.

"הצהרת והתחייבות  4 נספח ג 24
הספק" )הצהרות כלליות( 
מבוקש שההצהרות יהיו 
בכפוף לרישיון מתוקפו 

 פועל הספק.

, מקובללא 
העירייה אינה 

מסכימה להגביל 
את אחריותו של 
הספק רק לגדרי 

 הרישיון

מבוקש שסעיף זה יהווה  5 נספח ג 24
תנאי יסודי לחוזה אשר 

הפרתו ואי תשלום 
ימים  7התמורה בתוך 

המועד שנקבע בחוזה, מ
מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם 

 7מוסכם, במקום 
ימי  10יבוא  

 עבודה

סעיף אחריות פיצוי שיפוי  6 נספח ג 25
כי מדובר מובהר  -

בשרותי תקשורת 
הניתנים "כמות שהם" 

"(AS IS.)" 
לפיכך נבקש לקבוע כי 

אחריות בכל הנוגע ל
ולאספקת הספק בחוזה 

השירותים, תחול על 
פק החסינות הקבועה הס

לחוק  40-41בסעיפים 
התקשורת )בזק 

-ושירותים(, התשנ"ב
1982. 

בהתאם, יתווסף לסעיף 
 הנוסח להלן:

חרף האמור, בכל מקום 
בהסכם זה בו קיימת 

הוראה ביחס לאחריות 
נבקש לקבוע כי  .לנזקים

הספק לא יישא בכל 
אחריות חוזית ו/או 

נזיקית, לנזק שייגרם, 
שלישי  למזמין ו/או לצד

 כלשהו:
אספקת -(. עקב אי1)

השירותים, השהייתם, 
הגבלתם או הפסקתם, 

הנובעות מפעולה מכוונת 
של הספק ככל שזו 
דרושה לשם ביצוע 
פעולת בזק או מתן 

 שירות בזק; 

 לא מקובל



(. עקב טעות במתן 2)
שירותי בזק, טעות במסר 

בזק או השמטה ממנו, 
מסירת מסר בזק או -אי

איחור במסירתו, מסירת 
בזק למען בלתי נכון  מסר

או רישום מוטעה במדריך 
מנויים או בפרסום אחר 

של הספק, אלא אם 
הדבר נגרם ברשלנות 

 חמורה. 
( בגין כל נזק שיגרם 3)

עקב שיבושים, ניתוקים 
ו/או תקלות ו/או היעדר 

כיסוי או תשדורות 
שבוצעו באמצעות שירותי 

 הספק.
( ביחס לכל שימוש 4)

שייעשה במכשיר הקצה 
ר שהמחזיק או לאח

המשתמש בו התקין על 
דעת עצמו תוכנות או 

 התקנים מכל סוג שהוא.
(  כל נזק שנגרם עקב 5)

מעשה ו/או מחדל רשלני 
מצד המזמין ו/או 

המשתמש ו/או בניגוד 
להוראות הספק, היצרן 

 ו/או מי מטעמם. 
 

בנוסף, נבקש 
הבהרותיכם כי הספק לא 
יהא אחראי לכל נזק עקיף 

לרבות ו/או תוצאתי, 
הפסד רווח, פגיעה 
במוניטין וכיוצ"ב, ובכל 
מקרה אחריות הספק 

לא תעלה על  חוזהמכח ה
סך התמורה שהתקבלה 
בפועל בגין השירותים 
שסופקו מכח ההסכם 

החודשים  3במהלך 
 שקדמו לאירוע הנדון. 

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

  .הדין
 

בנוסף, במקרה של 
תביעות צד ג', נבקש 
להבהיר כי העיריה תודיע 

ספק לאלתר בדבר ל



התביעה ו/או הדרישה 
פשר לספק להתגונן, תאו

שתף עימו פעולה באופן ת
או  תפשרתמלא ולא 

תחייב בשם הספק ללא ת
קבלת הסכמתו מראש 

 .ובכתב

 
בשל דרישות ביטוחיות, 

ר כי נבקש להבהי
האחריות היא על פי דין 
ובכפוף לגבולות האחריות 

 הנזכרות בהסכם זה.
 

נבקש מחיקת הפסקה 
 6.1השניה בס.ק 

המתחילה במילה "נוסח 
חדש" ומסתיימת במילה 

"שיגיע 
הם".המתחילה \ה\לו

במילה "נוסח חדש" 
ומסתיימת במילה "שיגיע 

 הם".\ה\לו

המתחילה במילה "נוסח    
חדש" ומסתיימת במילה 

 הם".\ה\"שיגיע לו

 לא מקובל

איסור  -לחוזה   8.1סעיף  8.1 נספח ג 26
חרף האמור  -המחאה 

, נבקש להבהיר ף בבסעי
כי המחאה או הסבה או 

זה או  חוזההעברה של 
חלקו או התחייבויותיו או 

זכויותיו לפיו, כולן או 
חלקו, במישרין או 
שורה, בעקיפין, לחברה ק

חברה אם או חברה 
אחות, לא יהוו 

הסבה/העברה אסורה 
ולא יקנו זכות לעיריה 

לבטל את ההסכם, לפי 
 סעיפים אלה.

 מקובללא 

מקרה של הפרת ההסכם  9.1 נספח ג 26
נבקש למחוק את  -

המילים "מבלי לפגוע 
 בפיצויים המוסכמים".

 מקובללא 

נבקש להוסיף אחרי  9.1.1 נספח ג 26
ך ע"י המילים "לכ

העיריה" את המילים: 
 יום" 14-"שלא תפחת מ

 מוסכם

 ערבות החוזה: 12 נספח ג 26
נבקש הבהרותיכם 

 כדלקמן:
חילוט הערבות  .1

יהא רק עד גובה הנזק 

 
 
 
 

 מוסכם



שנגרם בפועל, בכפוף 
לתקרת אחריות החלה על 

 הספק.
בכפוף להודעה  .2

יום  30לספק בת 
שבמהלכם ניתן יהיה 

 לתקן את ההפרה.

 
 
 
 

 מוסכם

נבקש הבהרותיכם כי   כללי 
ודרישות הגדרת "כל דין" 

העיריה מהספק בהסכם, 
יכללו את פעולתו בכפוף 

שיון" מתוקפו הוא "ריל
 פועל.

לרבות ומבלי 
להגביל אך ורק 
 לגבולות הרישיון.

 פלאפון

 ההצעה כי להבהיר נבקש ג 2 4
 לא. אחת כמקשה מוגשת

 מן חלק להזמין ניתן
 .בלבד השירותים

 מוסכם

 סוג את להגביל נבקש 6.3 6 4
 ללקוחות המציע ניסיון

 בהתאם, מוסדיים
 ולצרכיה לאופייה

 רשות של הייחודיים
 (. עירייה להלן) מקומית

 את להגדיל נבקש, בנוסף
 200 ל הלקוח היקף

 בהתאם ומעלה מנויים
 המנויים כמות לגודל

 .עפולה לעירית הנדרשת

 מקובללא 

להקטין את סכום נבקש  10.1 10 5
 5,000 -ערבות המכרז ל

בלבד. הסכום הנקוב  ₪
[ מופרז ואינו ₪ 50,000]

פרופורציוני כלל לנזק 
שעלול להיגרם כתוצאה 
מהפרת הוראות המכרז 

]הנזק הממשי היחידי 
שעלול להיגרם הוא 

הארכת לוחות הזמנים[. 
יוער כי כל עלות מיותרת 
תגולגל מן הסתם בסופו 

של דבר על מחירי 
 המכרז, וחבל.

הערבות הופחתה 
ש"ח  10,000ל

)רצ"ב נוסח 
 ערבות מתוקן(

נבקש להבהיר כי במידה   11 5
והמכרז יבוטל מסיבה 
שאינה קשורה במציע 

יוחזר התשלום האמור 
 לידי המציע.

איזה תשלום? אם 
מדובר בערבות 

 מוסכם

נבקש למחוק את  15.2 15 6
מידע הכלול  המילים: "...

..". אם . במסמכי המכרז
לא ניתן לסמן על מידע 

שהעירייה מפרסמת 

הכוונה על מידע 
שלא מופיע 

בחוברת המכרז, 
חוזה המכרז 

 והמפרט.



במסגרת מסמכי המכרז, 
 על מה ניתן להסתמך??

קרי מידע שנמסר 
בע"פ או שלא 
במסגרת הליכי 
המכרז ואפילו 

נמסר על ידי גורם 
 עירוני מוסמך

נפלה טעות במספר   4נספח א' 12
]ולא  13/19 –המכרז 
כפי שנרשם  21/14

 בטעות[.
 

יתוקן )רצ"ב 
 מסמך מתוקן(

 1סעיף  5נספח א' 13
 
 
 

מבקשים להוסיף 
 6סעיף 

 -ערבות השתתפות 
מבקשים כאמור להפחית 

 ש"ח. 5,000ל
 

כן נבקש להבהיר כי 
הערבות ניתנת למימוש 
באמצעות מסירה פיזית 

בסניף הבנק ולא 
באמצעות הפקסימיליה 

 הדוא"ל.או 

ראה תשובה 
לעיל, סכום 

 הערבות שונה.
 
 

, מימוש מקובללא 
 לפי נוסח המכרז

נבקש להבהיר כי חבילת  3.1 נספח ב' 17
השימוש החודשית תכלול 

בהכרח שירות תיקונים 
)בהתאם לדרישת המכרז 

 (.11המפורטת בסעיף 

 מוסכם

נבקש להבהיר כי המונח  3.1.1 נספח ב' 17
ל "ללא הגבלה" יפורש ע

פי כללי החבילה הנהוגים 
אצל הספק ]שימוש אישי 

דקות  5000'[ ויכללו iוג
 5000 -שיחה ו

SMS/MMS. 

לא מקובל, נדרש 
דקות  9,000
 9,000-שיחה ו

MMS/SMS 

נבקש כי לאחר ניצול  3.1.3 נספח ב' 17
החבילה הכלולה תינתן 

אופציה אוטומטית 
לרכישת חבילת הרחבה  

בעלות סמלית נוספת 
מנגנון )להלן "

אופטימום"( במדרגות של 
גיגה לכל הרחבה  2

 נוספת.
 

 מוסכם

נבקש לשנות כי לאחר  3.1.3 נספח ב' 17
תיעצר  –ניצול החבילה 

 הגלישה )במקום האטה(.

 מקובללא 

נבקש להוסיף את  3.1.4 נספח ב' 17
לרשימת מדינות  -המילים

נבחרות, ולהגביל את 
השירות לשיחות לנייח 

ב בלבד למעט ארה"
וקנדה בהן תינתן שיחה 

גם לנייד או לחילופין 

, אין מקובללא 
 שינוי לענין זה



להוסיף "בהתאם לתנאי 
 השירות אצל הספק".

נבקש להבהיר כי  7 נספח ב' 18
אבטחת מידע בתחומי 

טכנולוגיית המידע 
ובמיוחד בתחומי 

התקשורת הינה על בסיס 
Best Effort לא ניתן .

להתחייב על מניעה 
 מוחלטת.

אין שינוי מהאמור 
 במכרז

נבקש להגביל את כמות  8 נספח ב' 18
המנויים המבוקשת 
לפתרון בעיית כיסוי 

מנויים  10בביתם לעד 
 בכירים

אין שינוי מנוסח 
 המכרז

או \יובהר כי תיקון ו 11.2 נספח ב' 18
החלפת פריט תקול או 

לקוי יינתנו בכפוף לצירוף 
שירות תיקונים לחבילת 

ית )ראה השימוש החודש
 3.1הבהרה לסעיף 

 לעיל(.

 מוסכם

או \יובהר כי כל תיקון ו 11.2 נספח ב' 18
החלפת פריט תקול או 

יינתנו  –לקוי ללא עלות 
רק במקרים של אחריות 

יצרן ובכפוף לרכישת 
הציוד מהספק. כל מקרה 

אחר )להלן "נזק לקוח" 
ובהכרח, לפי התנאי 

האמור, של ציוד שנרכש 
מהספק עצמו בלבד( 

 יהיה כרוך בתשלום נוסף.

, המחיר מקובללא 
כולל גם חבילת 

 תיקונים

)מקרה כרוני של ציוד  11.3 נספח ב' 18
נבקש לשנות מ  -תקול( 

"ציוד חדש" ל "ציוד 
 מחודש"

 מקובללא 

 SLAנבקש להבהיר כי  11.3 נספח ב' 18
להחלפת מכשיר הנו תלוי 

מלאי, זמינות, מועדי 
שליחויות וכו'. ייעשו כל 

המאמצים לעמוד ב 
SLA   שעות. 24של 

 מקובללא 

נבהיר כי, לטובת מענה  12 נספח ב' 19
זמין ומהיר לצורך 

יסופקו  –במכשיר חלופי 
ללקוח מכשירים קבועים 

שיישבו בבית הלקוח, 
ללא עלות כלשהי )להלן: 
"מחסן בית לקוח"(, זאת 

בכפוף להצטרפות 
לשירות התיקונים 

)בהמשך להבהרה 
למפרט  11לסעיף 

 מוסכם



השירותים, הבהרה 
 (.3.1לסעיף 

נבקש להבהיר כי  14.1 נספח ב' 19
המכשירים יסופקו 

בערכה המקורית שלהם 
)הכוללת: מטען, סוללה, 

 אזנייה(.

אין שינוי מהאמור 
 במכרז

נבקש להבהיר כי מאחר  16.1 נספח ב' 19
מדובר במנויים לא ו

ע"פ דרישת  ,מפוצלים
המכרז, רק בעלי 

בארגון יוכלו  ההרשאה
לקבל מענה בכל 

"אנשי  ;)להלן הנושאים
 הקשר המורשים"(.

שמות המנויים 
ימסרו לספק ולכל 

אחד מהמנויים 
תינתן האפשרות 
לקבל מענה על 

ידי נציג 
הספק/מוקד 

 השירות

נבקש להאריך את זמן  18.3 נספח ב' 20
התיקון לשעתיים מרגע 
קבלת המכשיר לתיקון 

 אקספרס.

תחילת תיקון 
 תקלה עד שעהב

נבקש להבהיר כי  19.1 נספח ב' 20
ההדרכות האמורות הינן 
אך ורק במסגרת תחום 
השירות/ מוצר שהספק 

)להלן "פלאפון 
תקשורת"( מספק 
במסגרת מכרז זה 

)שירות סלולארי/ ציוד 
 ואביזרי סלולאר.

 מוסכם

ראה הבהרות קודמות  20.1 נספח ב' 20
 11, 3.1לסעיפים 

 למפרט השירותים )
(. 21, 20, 18, 17מס"ד 

ציוד מחודש במקום  -
 ציוד חדש

 מקובללא 

בקש להבהיר כי סעיף זה  20.3 נספח ב' 20
 תלוי מלאי זמין.

 מוסכם

נבקש להבהיר כי  20.5 נספח ב' 20
התחייבות לזמן אספקה 

שעות למכשיר  24של 
חלופי )במקרה 

טוטאל לוסט( \גניבה\אבדן
הנה בכפוף לפתיחת 

ממרכזי הפנייה באחד 
השירות )ולא תיקון 

בשליחות(. לחילופין, 
נפנה להבהרה לעיל 

)לפיה, יועמד  12לסעיף 
ללקוח "בנק" מכשירים 

חלופיים זמין לכל עת 
 וצורך(.

 מוסכם

נבקש להבהיר כי הנ"ל  20.7 נספח ב' 20
תלוי בזמני ההמתנה 

בתחנת הנקודתיים 
ברגע כניסת  השירות

 אין שינוי



. כדי לקצר זמני הלקוח
תאם מועד המתנה ול

ניתן  –ידוע מראש 
להזמין תור מראש 

 )שירות "זימון תורים"(.

 -למפרט   20.7סעיף    
נבקש להבהיר כי תאום 

השליחות, בכפוף למערך 
הקיים  תהשליחויו

בחברת פלאפון )ימי 
שליחות קבועים מראש 

בהתאם לאזורים 
גאוגרפיים וכו' , ייעשו 

מאמצים לתאום 
ת השליחות המוקדמ

והסמוכה ביותר למועד 
 הפנייה.

אין שינוי מנוסח 
 המכרז

נבקש להבהיר מה כוונת  21.2 נספח ב' 21
העירייה בנושא רכש ציוד 

 קצה.

 21.5.1ראה סעיף 

נבקש להקטין את פריסת  21.4 נספח ב' 21
-התשלומים על הציוד ל 

 בלבד. 12

אין שינוי מנוסח 
 המכרז

המטען  נבקש לשנות את 21.5.1 נספח ב' 21
השולחני למטען מקורי 

 שמגיע בערכת המכשיר.

 מוסכם

נבקש להבהיר כי מטען  21.5.1 נספח ב' 21
 לרכב יינתן בעלות.

מטענים  50עד 
 ללא עלות

נבקש להבהיר כי  21.6.3 נספח ב' 21
השתקת הרדיו תתאפשר 

במידה ומערכת הרדיו 
 ברכב תאפשר זאת.

 מוסכם

 לא מקובל סעיף זהנבקש להסיר  21.6.5 נספח ב' 21

נבקש לשנות מ "העתקת  21.6.7 נספח ב' 21
" ל "העתקת תזיכרונו

 אנשי קשר".

 מוסכם

נבקש להבהיר כי סיום  2.4 נספח ג' 23
לפני תום ההתקשרות 

מותנה תקופת החוזה, 
בתשלום יתרת מחירם 
של המכשירים והציוד 

 ,שנרכשו, אם נרכשו
והחזר הטבות שניתנו 

 חוזה.במהלך ה

ם, למעט מוסכ
 החזר הטבות

נבקש להבהיר כי חובת  3.3 נספח ג' 23
השיפוי מותנית בכך 

שהעירייה הודיעה לספק 
מיד לאחר שנודע לה על 
התביעה, היא איפשרה 

לספק להתגונן מפני 
התביעה לרבות ניהול 

מו"מ להסרתה, שיתפה 
עימו פעולה בהתגוננות, 

ולא הודתה או הכירה 

 מוסכם



בחבות ללא אישורו של 
 מראש ובכתב.הספק 

נבקש להסיר סעיף זה  3.8 נספח ג' 24
בכללותו. אין לו כל מקום 

בהתקשרות שבין 
העירייה לבין הספק. 

האינטרס של העירייה 
להבטחת זכויות עובדי 

הספק בא לידי ביטוי 
בהתחייבויות הספק 

לשמור על חוקי העבודה. 
המצאת אישור רואה 
חשבון מידי שלושה 

בדה חודשים מהווה הכ
ונטל מיותר וחסר כל 

 טעם.

מוסכם בכפוף 
לחתימה על נספח 

 4א'

נבקש להסיר סעיף זה  3.9 נספח ג' 24
בכללותו. בכל הכבוד 

העירייה אינה רגולטור 
בתחום דיני העבודה. 

הספק כפוף כמובן לכל 
חוקי העבודה 

ולרגולטורים השונים 
המטפלים בתחום. 

עיריית עפולה אינה אחד 
הידע, מהם ואין לה את 

כח האדם והמקצועיות 
לפקח על הספק בנושאים 

 של דיני העבודה.

מוסכם בכפוף 
לחתימה על נספח 

 4א'

נבקש להסיר סעיף זה  3.10 נספח ג' 24
בכללותו. העירייה אינה 

מוסמכת 'לשפוט' 
במחלוקות, אם וככל 

שיתגלעו, בין הספק לבין 
מי מעובדיו, ועיכוב 

סכומים המגיעים לספק 
כזו או  בשל מחלוקת

אחרת בינו לבין עובד 
שלו אינה מוצדקת ואין 

 בה כל היגיון.

מוסכם בכפוף 
לחתימה על נספח 

 4א'

נבקשכם להבהיר כי  6.1 נספח ג' 25
אחריות הספק בקשר 

לסעיף זה ולתנאי המכרז 
בכללותם תהא אחריות 

על פי דין. בהתאם, 
נבקשכם להוסיף ברישא 

הסעיף את המילים: 
פטורים "בכפוף להגנות ול

המוקנים לספק על פי 
חוק התקשורת ועל פי כל 

ה, שנידין...", ובשורה ה
לאחר המילה "נזק" את 
המילה "ישיר". הסעיף 

בניסוחו הנוכחי רחב מידי 

 לא מקובל



ללא כל גבול ואף אינו בר 
 ביטוח.

נבקש להבהיר כי חובת  6.2 נספח ג' 25
השיפוי תחול על חיוב 

שנקבע בפסק דין חלוט, 
העירייה הודיעה ובלבד ש

לספק על תביעות ו/או 
דרישות כאמור, תאפשר 

לו להתגונן מפניהן 
)לרבות ניהול כל מו"מ( 

תשתף עימו פעולה 
בהתגוננות ולא תתפשר 

או תכיר בחבות ללא 
אישורו של הספק מראש 

 ובכתב.

 מקובל

נבקש להאריך את  9.1.2 נספח ג' 26
ימים  60 -התקופה ל

 [20]במקום 

 מיםי 30-יוארך ל

נבקש להוסיף בסיפא  9.2.2 נספח ג' 26
הסעיף את המילים: 

"ואלה לא בוטלו או הוסרו 
ימים מיום  60בתוך 

 שנפתחו"

 מוסכם

נבקש להוסיף בסיפא  9.2.3 נספח ג' 26
הסעיף את המילים: 

"ומינויו לא בוטל בתוך 
 ימים מיום שמונה". 60

 מוסכם

נבקש להקטין את סכום  12.1 נספח ג' 27
 -ת החוזה לערבו

. אין כל ₪ 10,000
הצדקה להעמיד ערבות 

בסכום כה גבוה 
לאבטחת השירותים 

נשוא חוזה זה. הדבר 
אינו פרופורציוני, אינו 

סביר, ומטיל נטל מיותר 
 על ההתקשרות.

הערבות הופחתה 
 -ש"ח   20,000-ל

ראה נוסח ערבות 
 מתוקנת מצורף

נבקש להבהיר כי חילוט  12.4 נספח ג' 27
יתאפשר רק  הערבות

במקרה של הפרה 
יסודית של הספק וביטול 

ההסכם כדין על ידי 
 העירייה.

עוד נבקש להבהיר כי 
הערבות תמומש רק 
לאחר מתן התראה 

 14כתובה לספק לפחות 
ימים מראש, ובתנאי כי 

הספק לא תיקן את 
ההפרה בתוך התקופה 

 האמורה.

 מוסכם

נבקש להקטין את סכום   נספח ה. 30
 ₪ 10,000 -הערבות ל

 הוקטן ראה לעיל.
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 עיריית עפולה         

  

מהנימוקים המפורטים 
 לעיל.

להבהיר כי כמו כן נבקש 
הערבות ניתנת למימוש 
באמצעות מסירה פיזית 

בסניף הבנק ולא 
באמצעות הפקסימיליה 

 או הדוא"ל.

     


