
 24/2020מס' הליך   -הזמנה להציע הצעות לאספקת והתקנת שלטים אלקטרונים לתחבורה ציבורית במטרופולין ירושלים 

 תשובות לשאלות הבהרה

 

המסמך או  מסד
ספח אליו נה

מתייחסת 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלוונטיים

 תשובת המזמין נוסח השאלה

הזמנה  1
להציע 
 –הצעות 

 תנאי סף

הדרישה אינה ריאלית וכנראה ספק  6-10
אחד בתחום העומד בדרישה זו. אם 
אכן יש ספק שעומד בדרישה הזו אז 
הוא יהיה ספק יחיד ואין טעם 

 במכרז. 

נבקש לעדכן את תנאי הסף להיקף 
אשר ₪  1,000,000כספי של  ל 

מהווים לדעתנו קנה מידה מספק 
 ליכולת לעמוד בתנאי הפרויקט הזה. 

  מקובל.

 פרד.מעודכן יפורסם בנ 3נספח ג'

 

נספח י'  2
 מפרט טכני

אישור החומרה לשילוט טלוויזיוני  6-3
או משולב אינו מספיק לדעתנו בשלב 
 ההגשה ללא הצהרה בדבר התוכנה.

פיתוח תוכנה של שילוט משולב או 
יום,  90טלוויזיוני לוקח יותר מ 

מדוע לא להציג אישור מקבלן משנה 
 נה?או דרך מימוש התוכ

  אין שינוי בתנאי המכרז

 –נספח ד  3
עמוד 

 ירושלים

קופסת ה 
PIS 

האם יהיה מצב של שלט  .1
 מתחלף  דו צדדי?

הקופסה שלנו שונה קצת  .2
במידותיה וצורתה בגלל  

האם  –גודל המסכים 
חובה להיצמד לגודל 
הקופסה המשורטטת? או 

 שהיא להדמיה בלבד

יתווסף פריט נוסף לכתב  .1
 . שלט לד דו צדדי –הכמויות 

 15%ניתן יהיה לשנות בעד  .2
מהמידות הקיימות ובפרט 
שגובה תחתון של השלט לא 

 מ' 2.20-יפחת מ

 Total 1.4 הסכם הקמה 4
Risk Vs 

Vandalism 

הדרישה לא ריאלית מכוון שהיא . 1
מאוד ערטילאית ומטילה על הספק 
אחריות שאין לספק כל יכולת 

 לתמחר.  

אירועים כגון: אירועי פח"ע, 
מלחמה, תקלות חשמל, פגעי מזג 
אויר , נזק מחיות  ושאר אירועי כח 
עליון אינם באחריות הספק, עלולים 
להיות בהיקף מאוד גדול ולפגוע 

של שלטים ולכן בכמות רבה מאוד 
 היקף הנזק עלול להיות רב מאוד. 

בנוסף, אין לנו כל דרך לתמחר בשלב 
רך לתמחר נושאים כגון טזה מתי נצ

שוטרים בשכר והעלות היא רבה 
לכן, מאוד. אותו כנ"ל לגבי מודדים. 

 TOTAL RISKאנו מבקשים ש 

תשונה כך  Total riskהגדרת 
שאירועי פח"ע ומלחמה יכללו 
בהגדרת ונדליזם. שאר הנושאים 

 באחריות הספק. 

 ראו נוסח הסכם מעודכן. 

 

הבקשה לכיבוי שלטים מקובלת 
בתיאום עם יהיה אך הכיבוי  ,בחלקה

 המזמין.



יכלול רק נושאים שבאחריות 
  הספק.

  

במקרים של פגעי מזג אויר . 2
והפסקות חשמל יש לאפשר לקבלן 

לפי שיקול דעת הקבלן לכבות  
 שלטים כדי למנוע נזקים מהשלטים. 

בעבודות מסוג זה לא נדרש מנהל  14 הסכם הקמה 5
עבודה. ביצענו התקנות של מאות 
שלטים מסוג זה ולא נדרשנו להציב 
מנהל עבודה. הדרישה מאוד  תייקר 
את הצעת המחיר ואנו סבורים שזה 

 מיותר. 

מנהל עבודה דרוש בד"כ במקומות 
בהם יש אתר בבנייה ולא בהתקנת 

, הוספת מנהל עבודה שלטים ברחוב 
תמיד בשטח עם המתקינים מייקר 
את עלות ההקמה של הפרויקט 

 בצורה משמעותית.

דרש יהבקשה מקובלת חלקית. לא ת
נוכחות רציפה של מנהל העבודה בכל 
עת בכל אתר. מנהל עבודה ימונה לכל 

 חבילה שתוזמן. 

  מעודכן הסכם ראו ניסוח

אני רוצה להפנות את תשומת הלב  16.3 הסכם הקמה 6
של המזמין למצב העכשווי , בו יש 
עיכובים בהגעת סחורה מחוץ לארץ 

רונה, אנו מבקשים לא ובות הקקבע
לקבל קנסות במידה ונציג 
שהעיכובים אינם בשליטתנו 

 בעקבות המצב העולמי. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות 
רכות לאספקה עילהאריך את זמן הה

עתו דבהתאם לנסיבות ולשיקול 
בהזמנת  זאת ייןהבלעדי. ויצ

 העבודה.

הסכם  7
 אחזקה

לפי שיטת התחזוקה שאתם  4.9.3
מכתיבים כל רכיב שמתקלקל 
מוחלף על חשבון הספק כנ"ל גם ל 

Total Risk  התמחור לזה מבוסס ,
על התמורה בגין התחזוקה לכן 

ר תחזוקת שלטים  לעצור תשלום עבו
פוגע בתמורה לספקים כך שאין דרך 
להעמיס את עלות החלפת רכיבים 

 תקולים.

מתייחס למצב בו שלט  4.9.3סעיף 
מושבת עקב ונדליזם ואיננו מתוקן.  

 אין שינוי נוסח ההסכם 

נספחים  8
לכלל 

 ההסכמים

 7סעיף  2.7.2
 ניקיון שלטים

במידה  –ניקיון מבוצע אחת לחודש 
ונתעד במערכת ייעודית את הניקיון 
כולל צילומים המעידים על הניקיון 

אנו מבקשים שלא יוטל  עלינו קנס   -
זאת מכיוון שהעבודה  של ניקיון.

נעשתה כנדרש ובכל רגע נתון יכול 
השלט להתלכלך הן ע"י אנשים והן 

 ע"י גשמים

 בתנאי המכרזאין שינוי 

נספחים  8
כלל ל

 ההסכמים

ישנן תקלות אשר תיקונן דורש זמן  4סעיף  2.7.2
מסך ארוך יותר. במקרה של החלפת 

בשלט משולב או מארז של שלט 
משולב )דורש יותר מטכנאי אחד 
ולכן תהיה הגעה ראשונית של 
טכנאי  לאתר לאבחון הבעיה ואז 

זמן לתיקון תקלה רגילה יוארך 
 שעות מקבלת הקריאה 36ויהיה 



אנו יכולים  –תיקון(. תיאום צוות ל
ז להתחייב על זמן הגעה לתקלה וא

זמן תיקון נגיש למפקח לאישורו את 
 הזמן הדרוש. 

הזמנה  9
להציע 
 –הצעות 

 תנאי סף

אנו לא רשומים בפנקס הקבלנים  6.5
כך גם שאר המספקים  3או  2בסיווג 

 בתחום זה.

אך התקנו כבר מאות שלטים.  
 מבקשים למחוק דרישה זו. 

בהתקנה של חשמל חובה להשתמש 
למה ליקר את  –בחשמלאי מוסמך 

הפיתרון בהתקשרות עם חברה 
 בסדר גודל כזה? אין בו שום צורך 

ן ת. בנוסף, ני15ראו תשובה לסעיף 
 להתקשר עם קבלן משנה. 

הזמנה  10
להציע 
 –הצעות 

 י סףתנא

פרק )או -האם הכוונה בכל תת 7.2.2ו  7.2.1
חלוקה אחרת( ההצעה הזולה היא 

 הזוכה?  

או שהכוונה שההצעה הזוכה היא זו 
סה"כ שהשורה התחתונה של 

 זולה ביותר?היא ה ההצעה

הרי רשום שיש זוכה אחד, אך יתכן  
שספקים שונים יהיו זולים 

 בתחומים שונים.

פי ההצעה הזולה ביותר תיבחן ל
"סה"כ עלות לחישוב ההצעה 
הכספית" בהתאם לקובץ כתב 

 הכמויות המצורף למכרז.

הזמנה  11
להציע 
 –הצעות 

 תנאי סף

פרק )או -האם הכוונה בכל תת 7.2.2ו  7.2.1
חלוקה אחרת( ההצעה הזולה היא 

 הזוכה?  

או שהכוונה שההצעה הזוכה היא זו 
סה"כ שהשורה התחתונה של 

 זולה ביותר?היא ה ההצעה

הרי רשום שיש זוכה אחד, אך יתכן  
שספקים שונים יהיו זולים 

 בתחומים שונים.

 . 10ראו תשובה לשאלה 

ישנם ארבעה סוגי שלטים שונים  1-25 2נספח ד 12
במכרז אך מחירון "חלפים ועבודות 
נוספות" הנו כרגע אחיד לכולם. 
מבקשים מחירון שונה עבור סוגי 

 השלטים השונים. 

 .2ראו הערות בתחתית נספח ד'

הזמנה  13
להציע 
 הצעות

 ערבויות 11.1
 

 יצרף.." נאמר 11.1 בסעיף
 בנוסח.....צמודה ערבות המציע

 " 'ה כנספח זו להזמנה המצורף
 שהערבות מוזכר לא 'ה בנספח
 ?ולמה צמודה

ערבות המכרז המצורפת כנספח ה' 
 למכרז אינה נדרשת להצמדה. 

הזמנה  15
להציע 
 הצעות

 יצרף.." תמורה – 12
 תשומות למדד תוצמד התמורה

 ".... הבנייה
 לאספקה שהחוזה מהסיבה

 מספר למשך להיחתם מתוכנן
 רכש וכולל  )ארוך טווח(  שנים

 אין שינוי. 



 מבקשים אנו ביורו ציוד
 60%  תהיה בהסכם שההצמדה

 לצרכן המחירים למדד הצמדה
 היורו לשער 40% ו

הזמנה  15
להציע 
 הצעות

תנאי  – 6.5
 סף

המציע או קבלן  -הדרישה הרשומה 
משנה מטעמו רשום בפנקס 

 2סיווג  3הקבלנים בסיווג ג'
מדוע נדרש סיווג זה,  - 1שאלה 

לכאורה לפי סוג העבודות ניתן 
להסתפק במהנדס חשמל או ברישום 

 קבלני בסיווג נמוך יותר.?
האם מספיק שיהיה  - 2שאלה 

מגיש ההצעה,  -לקבלן הראשי 
 הסכם מותנה עם קבלן רשום?

 160 או \יתווסף הנוסח: ו 6.5לסעיף 
 . 2סיווג 

ניתן להציג הסכם מותנה עם קבלן 
 משנה כאמור. 

בשל תקלה טכנית לא התאפשר   כנס מציעים 
לחברתנו להצטרף לכנס שנערך 

אנו מבקשים . 13.01.21בתאריך 
 לערוך כנס נוסף

כנס מציעים יהיה בתאריך קובל. מ
 . קישור לכנס: 09:00בשעה  24.01

 : 09:00בשעה  24.01.2021שייערך ביום א' קישור לכנס מציעים שני 

https://us02web.zoom.us/j/88911767798?pwd=UUNJRExJNnRjcSt1cEVpZzVXbDU4QT09 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/88911767798?pwd=UUNJRExJNnRjcSt1cEVpZzVXbDU4QT09

