 29יוני 2021
הודעת עדכון מס'  - 1מכרז פומבי מס' 16/2021
מכרז לביצוע עבודות אספקת ,התקנת ואחזקת מכלול קיר מסכים ומערכת מולטימדיה בחדר בקרה בחירום
בעיריית פתח תקווה
.1

דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום א' ה 11.7.2021-עד השעה .14:00

.2

נוסח מעודכן של נספח הביטוח
מצ"ב כנספח ב' להודעת עדכון זו נוסח מעודכן של נספח  6לחוזה המכרז – נספח ביטוח ואישור עריכת
ביטוחים .מובהר ,כי הנוסח המצ"ב הנו הנוסח הסופי והמחייב של הנספח הנ"ל.

.3

עדכון מסמך א' - 3כתב הכמויות
נוכח עדכונים ותיקונים שבוצעו במסמך א' – 3כתב הכמויות ,מצ"ב כנספח ד' להודעת עדכון זו נוסח
מעודכן ומתוקן של כתב הכמויות .מובהר ,כי הנוסח המצ"ב מהווה הנוסח הסופי והמחייב ועל
המשתתפים במכרז להתייחס לנוסח זה בלבד.

.4

הננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן:

המסמך

סעיף

השאלה

תשובת החברה

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

 2.3וסעיף 4.13

אין בידנו דו"ח לשנת  2020כלל
ואנו מבקשים להגיש דוחות של
השנים  2017,2018ו.2019-

מובהר ,כי במסגרת מסמכי
המכרז המשתתפים אינם
נדרשים להגיש דוחות כספיים
אלא להגיש אישור רו"ח
בנוסח שצורף למסמכי
המכרז .מצ"ב כנספח א'
להודעת עדכון זו נוסח מעודכן
של אישור רו"ח (נספח ו')
אשר יהווה הנוסח המחייב
להגשה.

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

סעיף  4.13ונספח ו'

לא יכול להיות אישור רואה
חשבון – לא בסמכותו של רואה
החשבון –– רואה חשבון
סמכותו לתת אישור על מחזור
כספי ולא על תחום מסוים.
מבקשים להמיר זאת
בתצהיר החברה מאומת
ע"י עו"ד

הבקשה נדחית .לא יחול כל
שינוי.

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

2.5

מבקשים לאשר סניף שרות
קבוע במרכז הארץ ,בטווח
הגאוגרפי שבין קיסריה לגדרה.

מאושר
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הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

2.7

תמוה לנו למה אנו לא מופיעים
ברשימת היצרנים הסעיף ?2.7
חברת סילור פיתוח (חברה
ישראלית) היא מהמובילות
בתחום  Pro AV Over-IPעם
יותר פורטים מותקנים בפועל
מכל יצרן אחר ברשימה.
ההתקנות של המערכות שלנו
ברשויות מקומיות ,משטרה,
חברות ביטוח ,בנקים ,צבא וכו'.
לא יתכן שלא יאפשרו
לאינטגרטורים מובילים
שעומדים בתנאי הסף ושרגילים
לעבוד עם המערכות שלנו
(שכלולות גם בחשכ"ל) להציע
את הפתרונות מבית סילורה
פיתוח.
צורפה מצגת קצרה על החברה.

לא יחול כל שינוי בסעיף.
מובהר ,כי נבחרו חמישה
ספקים ,מהמובילים בשוק.

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

סעיף 3.2

האם הנחה באחוזים  %צריכה
להיות פר שורה או גלובאלית ?

אופן מתן הצעת המחיר הנו
בהתאם לקבוע וכמפורט
בהרחבה בסעיף .3.2

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

10.3.2

מבקשים לקבוע פרמטרים ראו טבלת ניקוד איכות
כמותיים ומדידים לצורך קביעת מעודכנת המצ"ב כנספח ג'
הניקוד – כגון מחזור כספי להודעת עדכון זו.
ומספר פרויקטים

הזמנה
למכרז –
מסמך א'1

10.4

לגבי – P3
הצעת המתמודדים מורכבת
מבליל של יצרנים/ספקים
שונים -
 .1רמות ההנחה
על מחירונים שונה בתכלית
מיצרן אחד למשנהו
 .2קיימים ספקים
שהמחירון הרשמי שלהם
לא מפורסם ולכן לא ברור
כיצד פרמטר זה יכול
להיבדק.
מבקשים להשמיט סעיף זה או
לחילופין לפרק את ההנחות פר
ספק וכמובן שהמכרז יכלול
רשימה סגורה של ספקים למכרז
כאשר כל משתתף יוכל להציגם.

לא יחול כל שינוי בסעיף.
מובהר ,כי המחירונים של כל
היצרנים המאושרים
המצוינים במכרז מפורסמים.
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חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

סעיף  1.31אחרי המילה המפקח מקובל.
להוסיף "אך למעט אחריותו
המקצועית של המפקח"

חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

סעיף  1.4שורה שניה אחרי מקובל.
המילה יבוטל להוסיף "אך לא
יהיה בכל כדי לפגוע בזכויות
המבטח (חברת הביטוח) על פי
דין"

חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

סעיף  5שורה שניה אחרי המילה ההערה לא רלוונטית ולכן
המפקח להוסיף "אך לא יחול נדחית.
לגבי אחריותו המקצועית של
המפקח"

חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

סעיף  14שורה שניה אחרי לא מקובל.
המילה דין למחוק מהמילה
לרבות ועד כל המשך סעיף 14

חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

אישור עריכת ביטוחים

בעמודה של כיסויים נוספים לא מקובל.
בתוקף וביטול חריגים – למחוק
כל משפט "ו/או משכיר ציוד"

חוזה המכרז
– מסמך א'2
– נספח – 6
ביטוח

אישור עריכת ביטוחים

בביטול/שינוי הפוליסה רשום  30השאלה אינה ברורה.
יום .יש סתירה עם דרישות
ההסכם שם רשום  60יום (סעיף
 10.1לחוזה)

מסמך א'– 4
מפרט טכני

מפעיל תצוגות -סעיף 3

האם ניתן להציע מערכות  KVMלא מאושר
 OVER IPשווה ערך מלא,
החברות
מתוצרת
 VISIONARYו – ? IHSE

מסמך א'– 4
מפרט טכני

מפעיל תצוגות 3-

מאושר  3מפענחים במקום
אחד.

במידה ואין לנו מפענח עם 3
יציאות  : HDMIהאם ניתן
ליישם  3מפענחים במקום
מפענח אחד?
במידה וכן  :האם המחיר צריך
לכלול את כל השלושה מפענחים? לא יחול שינוי במחיר.
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מסמך א'– 4
מפרט טכני

וידיאו וול – סעיף 3

האם נדרש להציג תמונות
דינאמיות על פני כל הקיר ללא
מגבלה של המסגרת של
המסכים?
כלומר יכולת פתיחה מלאה של
חלונות בכל גדול ומיקום רצוי ?

מסמך א'– 4
מפרט טכני

וידיאו וול – סעיף 1

ע"פ הדרישה עובי המסגרת של מאושר
כל מסך צריך להיות  0.45מ"מ .
זה נכון ?

מסמך א'– 4
מפרט טכני

הקלטה – סעיף 2

מסמך א'– 4
מפרט טכני

מאושר להציע מעבד שמע
מכלול חירום – מערכת שמע האם ניתן להציע מעבד שמע
הכולל  12כניסות.
הכולל  12כניסות ?
– סעיף 1
האם ניתן להציע פרוססור שלא כן ,ניתן להציע פרוססור שלא
מאותו יצרן של מערכת  ? KVMמאותו יצרן של מערכת
.KVM

מסמך א'– 4
מפרט טכני

כן ,על הקבלן לספק מגבר
שמע ,להלן המפרט:
מגבר שמע ,חסכוני בצריכת
אנרגיה ומותאם להתקנה
בארון  ”19בעל ארבע כניסות
אודיו ו 4-יציאות.
הספק של  100וואט לכל ערוץ
ב 4 -אוהם.
יכולת עבודה ב  100-וולט.
עלות ,₪ 4,000 :ללא מע"מ.

מסמך א'– 4
מפרט טכני

האם נדרש ממערכת ההקלטה
יכולת הזרמה ישירות לאינטרנט
?
כדוגמת שידור חי לפייסבוק /
יוטיוב?

מכלול חירום – מערכת שמע חסר מגבר שמע .
האם להוסיף ?

עמדת שולחן – סעיפים 1+2

כן ,כך נדרש.

כן ,כך נדרש.

מאושר להציע  2מקודדים ,של
מצוין מקודד  2ערוצים .האם
היצרנים שהתבקשו במכרז,
ניתן להציע  2מקודדים תוצרת
 ? VISIONARY SOLUTIONאך הכמות אינה משתנה וכן
המחיר לא משתנה ,כלומר על
הספק לשקלל את המחיר אם
הפתרון שלו כולל הפרדה בין
מקודדים.
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החברה הנקובה אינה
מאושרת.
מסמך א'– 4
מפרט טכני

כללי

.5

עמדת שולחן – סעיף 3

מצוין שלושה ערוצי יציאה.
האם ניתן להציע  3יחידות
 DECODERתוצרת
? VISIONARY SOLUTION

מאושר  3יח'  DECODERשל
היצרנים שהתבקשו במכרז,
אך המחיר לא משתנה.
כלומר ,על הספק לשקלל את
המחיר.

אבקש לאשר ציוד מתוצרת
חברת VISIONARY
.SOLUTION

לא מאושר

האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו
במסגרת הצעתו.
בכבוד רב,
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
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נספח א' – נוסח אישור רו"ח
נוסח אישור רו"ח
יוגש על ידי המשתתף יחד עם הצעתו
לכבוד
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
רח' הסיבים 47
פתח תקווה

הנדון :אישור רו"ח
חב' ________________ח.פ( ______________ .להלן" :החברה")
כרו"ח של החברה שבנדון ,הנני לאשר בזאת ,כדלקמן:

 .1המחזור הכספי השנתי הממוצע של החברה ,מפעילותה בתחום מפעילותו בתחום אספקת והתקנת מערכות
 KVM OVER IPוקירות ווידאו משולבים מסכי  , LCDבכל אחת מהשנים  2019 ,2018ו 2020-הסתכם ,לכל
הפחות ,בסך של ( ₪ 7,000,000שבעה מיליון שקלים חדשים) ,לא כולל מע"מ.
 .2לא נכללה בדו"חות הכספיים של החברה לשנת  2018 ,2017ו 2019-הערת "עסק חי".

תאריך__________ :

______________________
חותמת  +חתימת רו"ח
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נספח ב' – נספח ביטוח מעודכן
נספח  – 6נספח ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון הקבלן ,בחברת
ביטוח מורשית כדין ,החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי
המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי
המאוחר) ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף כנספח  6.1ומהווה חלק בלתי
ניפרד הימנו ("אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף  3להלן" :ביטוחי
הקבלן" ,בהתאמה).
התנאות מיוחדות פרק א -ביטוח עבודות קבלניות
1.1
לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד
וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין.
1.2

פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  24חודשים.

1.3

התנאות כלליות -ביטוח עבודות קבלניות

1.4

1.3.1

הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או
המפקח למעט אחריותו המקצועית ו/או הבנק המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון.

1.3.2

הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת
אי תשלום פרמיה ,ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש ,בכתב ובדואר
רשום של  60יום לפחות מראש.

נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל אליו,
בכפוף לשינויים הנקובים לעיל .חריג רשלנות רבתי  ,ככל שקיים ,יבוטל ,אך לא יהיה בכך כדי לפגוע
בזכויות המבטח על פי דין.

 .2על הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה טרם
כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטח הקבלן .לדרישת המזמין ,על הקבלן
למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.
כמו כן ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי המזמין,
אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).
 .3בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
 3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;
 3.2ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח חובה
בגבול אחריות בסך של  ₪ 500,000בגין נזק אחד.
ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין ,בגין נזק אשר היה אמור להיות
מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה ,על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין ,בגין
נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;
 3.3ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לרבות גניבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי
הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור
בסעיף זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  13להלן;
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 .4מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישורי עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או
כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.
 .5ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין ו/או מי
מטעם המזמין ,המפקח ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .6על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי
הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי
הסכם זה.
 .7על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה) ,להאריך את
פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות במשך כל
תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי,
ובמהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה.
 .8מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם
ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין.
במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על
הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 .9ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבע של הקבלן
או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין ,המפקח,
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .10על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.
 .11במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ,על הקבלן לוודא כתנאי
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית
לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
 .12על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה ,אבדן או
נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח
לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
 .13הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין ,המפקח ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים
לעיל ,וכן את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן),
מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן (לרבות
כלי עבודה ,מתקני עזר ,כלי רכב ,כלים הנדסיים ומנופים) לאתר העבודות  ,וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי
בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן ,או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית
הנקובה בביטוח ,ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור
מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .14למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את
הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה
את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ,נתבע ,נפסק או
כל מקרה אחר.
 .15מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו ,יהיו דמי
הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו ובכפוף להוראות הסכם מול
הבנק המלווה.
 .16היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה החובה לעדכן
את סכום הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.
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 .17בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על הקבלן להמציא אישור
ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  0לעיל ,בידי המזמין ו/או כל
גוף אחר שהמזמין יורו עליו ,וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.
 .18לדרישת המזמין ,על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  ,0כל
גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,כמבוטח
או כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .19נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת אישור
הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור
כאמור.
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נספח  - 6.1אישור עריכת ביטוחי הקבלן
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נספח ד' – טבלת ניקוד איכות
סעיף  10.3.2להזמנה למכרז יעודכן ונוסחו המתוקן יהא ,כדלקמן:
את איכות ההצעות תדרג ועדת המכרזים בהתאם לפרמטרים ולניקוד שנקבע לכל פרמטר ,כמפורט בטבלה
שלהלן ,בהתחשב גם בשיקולים כאמור בסעיף  10.8להלן:
פרמטר

ניקוד

ניסיון בביצוע עבודות אספקה והתקנה של
מערכות וציוד מעבר לנדרש בתנאי הסף.
מובהר ,כי כל הוכחת ניסיון העונה לדרישות
תנאי סעיף  2.2לעיל מעבר לנדרש בסעיף הנ"ל
תזכה את המציע בחמש נקודות נוספות עד
למקסימום של  35נקודות.

35

הצגת מערכת זהה אצל לקוח קיים כולל סיור
אצל לקוח ובחינת המערכת העובדת וכן המלצות
ומידת שביעות רצון של הלקוח .יעד הסיור יבחר
על ידי נציג מחלקת הביטחון בעירייה ובהתאם
לפירוט העבודות והלקוחות בנספח ג'.
במסגרת פרמטר זה ,יבחנו הנושאים הבאים:
מהירות המיתוג 5 -נקודות
תפריט  5 -OSDנקודות
מודולריות המערכת 5 -נקודות
שביעות רצון הלקוח 5 -נקודות
התרשמות המבקרים מהמערכת 15 -

35

בחינת המפרטים הטכניים של המוצר ככל
שיצורפו על ידי המציע ומידת התאמתם
לדרישות המפרט הטכני

10

התרשמות ממידת היותה של המערכת
"ידידותית למשתמש".
פרמטר זה יבחן על ידי משתמשי המערכת
העתידיים ובהתבסס על המפרטים הטכניים
שיצרף המציע.

10

התרשמות כללית –
בין היתר (אך לא רק) יילקחו השיקולים
המפורטים בסעיף  10.8להלן.

10

100
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נספח ד' – כתב כמויות – מסמך א' 3מעודכן
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