
 
 

  
  

 

  
  23/2021מס' הליך   - הזמנה להציע הצעות לשירותי אנליטיקת מצלמות לשם בדיקות סקר מצולמות

  מענה לשאלות הבהרה

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נספח ד' 
  3סעיף 

בכוונתנו להציע 
מערכת שתופעל על 
ידינו אך הניסיון בה 

נצבר ע"י הספק 
שלנו, האם הדבר 

  בל?מקו

  הבקשה מקובלת.

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 3סעיף 
השירותים 
  הנדרשים

האם מדובר בהצבת 
מצלמות בתחנה,  4

בכדי לתעד את 
פעילות כל דלתות 

  הרכבת?

לא. מדובר בהצבת מצלמה אחת בתחנה, 
כשבכל  תחנות 4-בכאשר מדובר בסך הכל 

המצלמת את שני כיווני  ,אחת מצלמה
הגעת  הנסיעה. המצלמה תתעד את שעת

הרכבת לתחנה ושעת יציאה מהתחנה 
בשני כיווני הנסיעה. לעניין דלתות ראה 

  להלן. 7המענה במס' 

3.   

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3סעיף 
השירותים 

  הנדרשים

בכמה תחנות 
מדובר? יש מספר 

מינימלי ו/או 
מקסימלי של 

  תחנות?

 מצלמות 4 -במדובר בשלב ראשון 
תחנות שונות לאורך  4-המוצבות ב

עם התרחבות מערכת הקווים  לה.המסי
 ודרישה המסילתיים יתכן ותהיה הרחבה

אין אפשרות בשלב זה למצלמות נוספות, 
או קביעה מקסימאלית או  לתת אומדן

  מינימאלית לגבי צרכיים עתיידים. 

4.   

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3סעיף 
השירותים 

  הנדרשים

האם המזמין 
יאפשר חיבור לרשת 

החשמל בתחנות 
  ?הרכבת הקלה

 , ובכללההאחריות המלאה על ההתקנה
התיאומים הנדרשים היא על  אחריות כלפי

  .הספק



 
 

  
  

 

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מקריאת מסמכי   כללי
המכרז עולה כי 
הצורך הוא 
באנליטיקה, קרי 
אספקת ותחזוקת 
  שירותי תוכנה. 
אנו מבקשים 
הבהרה לגבי 
משמעויות החומרה 

  השונות:
האם תפיסת 
ההפעלה מתבססת 

ימוש בחומרה על ש
קיימת של הלקוח 
כדוגמת מצלמות 
שפזורות בתחנות 
(כמו המצלמה 
שממנה הופקה 
תמונת הדוגמא 
שבנספח ח'), 
מחשבים בחדרי 
בקרה של הלקוח 
וכו'. יש אמנם 
התייחסות קלה 

, אך 3.2בסעיף 
חשוב להבין כי אם 
הספק נדרש לספק 
גם את רכיבי 
החומרה השונים, 
הרי שיש צורך 

ות לקבל התייחס
ואפיון מפורט לכך. 
לנ"ל יש השלכה 
ישירה על הצעת 

  המחיר

כפי שרשום במכרז באופן ברור, הדרישה 
היא לשירות וע"כ הדרישות הינן דרישות 
פונקציונליות ולא דרישות טכניות. הספק 

המערכות לרבות, כל נדרש לספק את 
חומרה, תוכנה, תקשורת, ענן וכיו"ב. כלל 

יותו ולאחר הציוד נשאר של הספק ובאחר
  תום הפרוייקט נשאר בבעלות הספק.

  



 
 

  
  

 

6.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

על פניו נראה כי יש   3
סתירות קלות/אי 
התאמות בין תוכן 

לתוכן תת  3סעיף 
. נודה 3.8סעיף 

  להבהרות

בסעיף  . 1
עצמו יש 

התייחסות 
למספרי 

הקרונות 
ואילו בתת 

 3.8סעיף 
יש 

התייחסות 
למספר 

הרכבת. 
האם זה 

אותו 
 מספר?

עיף בס . 2
עצמו יש 

התייחסות 
לנושא 
פתיחת 

הדלתות 
ואילו בתת 

 3.8סעיף 
אין 

התייחסות 
  לכך.

כל רכבת מורכבת משני קרונות.  . 1
לכל קרון יש מספר חד ערכי המתאר 
אותו ואת מצג המספרים נדרש 

הפענוח נדרש  להפיק באנליטיקה.
הקרונות, כאשר המספר  2לגבי 

ותף של שניהם יגדיר את המש
 הרכבת שצולמה בתחנה.

מדידה של זמן הגעת  נדרשת . 2
הרכבת לתחנה (עצירה ולאחריה 
פתיחת דלתות) וזמן יציאת 
הרכבת מהתחנה (סגירת דלתות 

 ). ונסיעה

הפלט הרצוי הוא מספר שני 
הקרונות המרכיבים את הרכבת 
שעברה בתחנה, זמן ההגעה שלה 
לתחנה וזמן העזיבה שלה את 

תחנה. ובמידה ולא היתה ה
לציין זאת  -פתיחת דלתות

  בהערה.

7.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

האם הדרישה היא   3
לכיסוי כל הדלתות 
של הרכבת החולפת 

או שאפשר 
להתמקד בדלת 

אחת? האם נלקחת 
בחשבון העובדה 

שייתכן מצב תקין 
בו דלת לא נפתחת 
(מכיוון שאף נוסע 
לא לחץ על כפתור 

 פתיחת הדלת...)

אחת מספיקה. נדרש שדלת זו תהיה דלת 
  .הכפולה

ובדו"ח  לציין זאתיש  ,אם אף נוסע לא ירד
  נסיעה. ועצירה  זמני יופיעו



 
 

  
  

 

8.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

מצפיה שערכנו על   3
קרונות הרכבת 

הקלה שמנו לב כי 
לכל קרון יש מספר 

שמורכב ממספר 
הקרון + קידומת 

M1  אוM2 ,בנוסף .
בקדמת כל קרון יש 

רו. למשל, את מספ
בקדמת הקרון יש 

 19את המספר 
ובצידי הקרון יש 

את המספרים 
M1019/M2019 .
אנא הבהרתכם 

איזה מן המספרים 
אתם מבקשים 

  לזהות

 י הקרונות מבקשים לזהות את מספר
  M1019/M2019( הקרון. הנמצאים בצד

  לדוגמא)

  

9.   

ככל ויש צורך   כללי  כללי
להתקין מצלמות 
חדשות, נא לאשר 

ח קיבל כי הלקו
אישורים רלוונטיים 

מהגורמים 
המוסמכים 

להתקנת מצלמות 
  במרחבי התחנות

, כל האחריות 5לשאלה מס' ראה מענה 
להצבת המצלמות לרבות האישורים היא 

  .על הספק

10.   

הצעת 
  המחיר

ההצעה מתייחסת   כללי
מצלמות בלבד  4-ל

ולאופציה להוספת 
מצלמות נוספות. 
נשמח לקבל צפי 
לכמות מצלמות 

  יתעתיד

בשלב זה לא ניתן לתת צפי לגבי כמות 
  עתידית של מצלמות. 



 
 

  
  

 

11.   

לוח הזמנים של   כללי  כללי
המכרז הזה הוא 

ממש צפוף. לצורך 
העניין הוקצו 

שבועיים בלבד בין 
מועד הגשת שאלות 

ההברה למועד 
הגשת המענה. גם 

אם נקבל מענה על 
השאלות לאחר 
ימים ספורים, 

כמעט ולא יוותר 
זמן להכנת מענה 

נבקש איכותי. 
דחייה של הגשת 
המענה ואפשרות 

להגיב על 
תשובותיכם 

  לשאלות ההבהרה

  ת.מקובלהבקשה 

12.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

לוחות 
  זמנים

לאור הלו"ז הצפוף, 
תקופת החופשות 
והחגים הקרובים 
נבקש לדחות את 

מועד הגשת שאלות 
רה למכרז הההב

  לאחרי החגים.

  .חלקית הבקשה מקובלת

שימת לב המציעים לשינוי מועדים 
  המפורסם באתר.

13.   

תנאי 
  סף

הוכחת סעיף  לצורך  5.2
נבקש לאשר כי  5.2

ניתן יהיה להוכיח 
ביצוע התקנות גם 

באמצעות קבלן 
משנה מטעם 

  המציע.

מובאים ביחס הקריטריונים בסעיף זה 
 אין מניעהלמערכת המוצעת ועל כן 

להסתמך על ביצוע התקנות באמצעות 
 קבלן משנה.

 

  

 


