
 
 

  
  

 

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

  סבב ב' – מענה לשאלות הבהרה

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

  הזמנה   .1
לוחות 
  זמנים

לאור הלו"ז הצפוף, תקופת 
החופשות והחגים הקרובים 

נבקש לדחות את מועד הגשת 
מענה למכרז בהתאמה 

- 14לשבועיים אחרי החגים (
  .)2021- אוקטובר

אורכה, ראו  ניתנת
מועדים המפורסמים 
באתר צוות תוכנית 

 אב לתחבורה.

  כללי  הזמנה   .2
אנא אישורכם כי לא נדרשת 
הגשה של ערבות מכרז בשלב 

 .הגשת ההצעות
  .נכון

 הזמנה   .3

3  

פירוט 
דרישות 
  המערכת

איפה ימוקמו שרתי 
ההקלטה ומהי צורת 

דרשת בין התקשורת הנ
  המצלמות לשרתי ההקלטה?

המכרז הינו עבור 
פתרון כולל. הלקוח 

אדיש למיקום השרת 
וצורת התקשורת בין 
המצלמות לבין שרתי 
ההקלטה. הגישה של 

הלקוח למידע 
ולמצלמות צריכה 
להיות באמצעות 

  .האינטרנט

 הזמנה   .4

3  

פירוט 
דרישות 
  המערכת

האם נדרש חיבור תקשורת 
רת של על תוואי רשת התקשו

  הרכבת הקלה?

להתחבר ניתן לא 
למערכות של זכיין 

  הרכבת הקלה.

 הזמנה   .5
פירוט 

דרישות 
 המערכת

האם ניתן להציע פתרון 
שכולל קבלת מיקום הרכבת 

ממערכות הרכבת  onlineב 
(ללא שימוש במצלמות 

  אנליטיקה)?

  לא.

6.     

. 3סעיף 
פירוט 

דרישות 
  המערכת

אנא אישורכם, כי הרכבת 
נקודה עוצרת באותה 

 .ספציפית בדיוק

הרכבת הכלל הוא כי 
 עוצרת באותה נקודה

 מספרבטווח של 
  בודדים. סנטימטרים



 
 

  
  

 

7.     

3  

פירוט 
דרישות 
  המערכת

האם ניתן לקבל אינדיקציה / 
חיווי מהמערכות הרכבתיות 

  ?על פתיחת וסגירת הדלתות
  לא.

8.   

מענה 
לשאלות 
הבהרה 
תשובת 
  הבהרה

7 

לאחר סיור בשטח וצפייה 
ברכבת הקלה, נראה כי 
הדלת הכפולה נמצאת 

במרוחק מהמקום בו ממוקם 
מספר לוחית הזיהוי של 

הקרון. אנא אישורכם 
לפתרון חלופי שמבטיח את 

  .פתיחת הדלתות

המכרז הינו עבור 
פתרון כולל. במידה 

והספק מעוניין 
לשקלל נתונים 

נוספים ע"מ לשפר 
את מהימנות ודיוק 

תונים באמצעות הנ
מידע ו/או טכנולוגיה 

נוספת אין ללקוח 
  התנגדות.

  12.6.2  הסכם   .9

מהתמורה  %10קיזוז סך של 
בעבור כל חודש איחור במתן 

חשבונית, החל מהחודש 
הרביעי לאיחור איננו מקובל. 

 נבקש לבטל סעיף זה.

  ת.בלולא מקהבקשה 

  כללי  הסכם   . 10

אין אזכור כלל לערבות 
ם או ביצוע. אנא אישורכה

הבהרה באם תידרש ערבות 
ביצוע ואם כן אנא תעבירו 

  .נוסח ערבות נדרש

  לא התבקשה.

  ביטוח  הסכם   . 11

האם יידרש לספק אישור 
  ביטוח?

אם כן, אנא תעבירו נוסח 
  אישור ביטוחים.

  .כן

ראו נוסח הסכם 
התקשרות המעודכן 
באתר צוות תוכנית 

  אב לתחבורה.



 
 

  
  

 

12 .   

מענה 
לשאלות 
  הבהרה

  כללי
סיור שטח,  נבקש לערוך
ועדות להתקנה בתחנות המי

  .עם נציגים מקצועיים

  בקשה מתקבלת. 

סיור  ךהמזמין יערו
מציעים. הסיור אינו 

חובה, אך דברים 
שיאמרו בו יחשבו 

כחלק ממסמכי 
  המכרז.

על כלל המציעים 
לחתום על 

הפרוטוקול שיפורסם 
  ולצרפו להצעה.

ראו מועד הסיור 
 המפורסם באתר
צוות תוכנית אב 

  .חבורהלת

  

  


