
                                                                                                    

 

 חתימת המציע ____________________ 

 

   12/ב/2022מענה לשאלות ההבהרה מכרז 

 לאספקה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית למועצה ויישוביה 

 תוספת לחלק הראשון ששלחתי   'חלק ב

מסמך זה מהווה חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז יש להגישו עם הצעתכם  

 חתום בתחתית כל עמוד. 

 

עמוד   מס"ד
בחוברת 

 במכרז

תת   סעיף
 סעיף

 תשובת עורך המכרז  נוסח השאלה  

אבקש להוריד את כל הקשור לנושא נזק כגון  1.1 6.4 29 1
נזק טכני נזק חשמלי, נזק פלסטיקה וכד' 

 מדובר באחריות טכנית למכשיר  

אין שינוי בדרישות 
 המכרז 

אבקש להוריד את כל הקשור לנושא נזק כגון  1.2 6.4 30 2
נזק טכני נזק חשמלי, נזק פלסטיקה וכד' 

 מדובר באחריות טכנית למכשיר  

אין שינוי בדרישות 
 המכרז 

אבקש להוריד את כל הקשור לנושא נזק כגון  1.3 6.4 30 3
נזק טכני נזק חשמלי, נזק פלסטיקה וכד' 

 מדובר באחריות טכנית למכשיר  

בדרישות אין שינוי 
 המכרז 

מדובר בתקופת אחריות טכנית לציוד רדיו   1.5 6.4 31 4
מערכת גיבוי מתח   אבקש להוריד את את

לרבות  ממירים  מצברים  מערכות אוורור 
הארקה מערכת הגנה מברקים ומערכת בקרת   

 אתר  

אין שינוי בדרישות 
 המכרז 

אבקש להוריד את המשפט כולל אישור  1.8 6.4 31 5
 קונסטרוקטר , באחריות לקוח

 הבקשה מאושרת 

אבקש להוריד את הצורך באישורי מהנדס   1.8 6.4 31 6
 חשמל מדובר באחריות לקוח  

 הבקשה מאושרת 

אין שינוי בדרישות    IP54אבקש לשנות את הדרישה ל   1.1 6.4 32 7
 המכרז 

יש להוריד את המשפט ציוד אקטיבי , באחריות   1.13 6.4 33 8
 לקוח

 הבקשה מאושרת 

אבקש להוריד את הדרישה לציוד אקטיבי  1.13 6.4 33 9
 מדובר באחריות לקוח  

 הבקשה מאושרת 

יש להוריד את הדרישה, סעיף זה לא רלוונטי   1.14 6.4 33 10
 לפרויקט זה 

 הבקשה מאושרת 

אבקש לפרט את כמות האביזרים הנדרשת   1.19 6.4 34-35 11
בפרויקט בכדי שיוכל להכנס למסגרת  

ללא התחייבות להזמנה   -התקציבית למכרז 
 וייחשב רק כמסגרת אפשרית

אין התחייבות לכמות  
 אביזרים

 

 



                                                                                                    

 

 חתימת המציע ____________________ 

 

עמוד   מס"ד
בחוברת 

 במכרז

  נוסח השאלה   תת סעיף  סעיף

יש להוריד את הצורך במנשא אנטי   1.19.3 6.4 36 12
 סטטי לא מדובר בסביבה נפיצה  

הבקשה  
 מאושרת 

אבקש להוריד את כל הקשור לנושא   1.2 6.4 37 13
נזק כגון נזק טכני נזק חשמלי, נזק  

פלסטיקה וכד' מדובר באחריות 
 טכנית למכשיר 

אין שינוי  
בדרישות 

 המכרז 

קבוצות   2יש לשנות את הדרישה ל      1 40 14
 קבוצות   2בממסר יש 

אין שינוי  
בדרישות 

 המכרז 

קבוצות   2יש לשנות את הדרישה ל      2 40 15
 קבוצות   2בממסר יש 

אין שינוי  
בדרישות 

 המכרז 

יש למחוק את הדרישה הקמת   1.1.5.6 1 44 16
קבוצת אד הוק לא קיים במערכת  

DMR 

הבקשה  
 מאושרת 

אבקש להוריד את כל הקשור לנושא   3.2.1.11.1 3.2.1.11 47 17
נזק כגון נזק טכני נזק חשמלי, נזק  

פלסטיקה וכד' מדובר באחריות 
 טכנית למכשיר 

אין שינוי  
בדרישות 

 המכרז 

אבקש להוריד את כל הסעיף הכולל  5.1.9 5.1 50 18
בקרה וניטור . לא קיים במערכת .  
לחילופין במידה ונדרש נא להפריד  

 ולתמחר בהתאם  

  הבקשה
 מאושרת 

להוריד את הסעיף אספקת חשמל   5.1.10 5.1 50 19
 באחריות לקוח  

הבקשה  
 מאושרת 

להוריד את הסעיף. אספקה   5.1.12 5.1 50 20
 והתקנת קו תקשורת באחריות לקוח  

הבקשה  
 מאושרת 

  SDKאבקש להוריד את הסעיף   5.1.17 5.1 51 21

 APIוה
הבקשה  
 מאושרת 

אבקש להבהיר בסעיף כי מדובר  5.1.23 5.1 51 22
בתקלות טכניות בלבד ללא נזק או  

 שבר 

  ההבהרה 
 מקובלת

הבקשה   אבקש לבטל את הסעיף  5.1.49 5.1 56 23
 מאושרת 

נבקש לשנות את הסעיף ולבטל  5.2.2 5.2 56 24
אחריות על מערכות כח,  

 מצברים,תשתיות מתח,כבילת מתח  

הבקשה  
 מאושרת 

אבקש לבטל את הסעיף . אחריות   5.9.5 5.9 59 25
 טכנית בלבד 

הבקשה  
 מאושרת 

יש לבטל את הסעיף . לא נדרש  5.9.10 5.9 60 26
 במכרז זה  

הבקשה  
 מאושרת 

יש לבטל את הסעיף נמצא באחריות   5.11.1.4 5.11 62 27
 לקוח 

הבקשה  
 מאושרת 

הבקשה   DMRלבטל את הסעיף . לא קיים ב  7.5 7 63 28
 מאושרת 

יש להבהיר בסעיף כי הגישור הוא  7.6 7 63 29
 בין קבוצות דיבור ולא משתמשים  

ההבהרה  
 מקובלת



                                                                                                    

 

 חתימת המציע ____________________ 

 

 

עמוד   מס"ד
בחוברת 

 במכרז

תת   סעיף
 סעיף

  נוסח השאלה  

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.1 9 66 30

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.2 9 66 31

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.3 9 66 32

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.4 9 66 33

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.5 9 66 34

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.6 9 66 35

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.7 9 66 36

 הבקשה מאושרת  יום   60נבקש לשנות ל  9.8 9 66 37

אין שינוי   MAH 2000נבקש לשנות ל  11.3.2 11.3 67 38
 בדרישות המכרז 

נבקש לבטל את הקומביינר או לחילופין לספק   17.1.4 17 72 39
כמות ממסרים לתמחור עבור הקומביינר, 

 להבנתנו דופלקסר מספיק  

אין שינוי  
בדרישות המכרז  

המימוש בפועל  
יבוצע על פי  
 המצב בשטח 

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.1.5 17 72 40

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.1.6 17 72 41

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.1.7 17 72 42

נבקש לבטל את הסעיף . אין שרידות וגיבוי   17.8 17 72 43

)מהממסר לאנטנה( ובנוסף  RFלמסלול  

 תמסורת באחריות לקוח  

 הבקשה מאושרת 

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף באחריות לקוח   17.9.6 17.9 72 44

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח     17.11 73 45

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.1 17.11 73 46

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.2 17.11 73 47

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.3 17.11 73 48

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.4 17.11 73 49

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.5 17.11 73 50

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף מדובר באחריות לקוח   17.11.6 17.11 73 51

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 חתימת המציע ____________________ 

 

 

 

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף    9.15 88 52

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף    9.16 88 53

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף    9.17 88 54

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף    9.18 88 55

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף  11.1 11 89 56

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף  11.2 11 89 57

 הבקשה מאושרת  נבקש לבטל את הסעיף  11.4 11 90 58


