
 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 

   הזמנה לקבלת הצעות

  דרך ומחסומיכניסה ממוחשבת  בקרת ,הקלטה דיגיטלית, ס"טמ  ,מערכות גילוי פריצה להתקנת

  

  

  ,שלום רב

  

והוא מחליף כל  הקובע ואה מה שיפורט להלן יובהר כי . הבהרות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת רשימת  תמצורפ

   .אליהשאין להתייחס , הבהרה קודמת ככל שניתנה

  

. לציון הסכמתו למפורט במסמך זה ידו על חתוםכשהוא  למסמכי ההצעה המוגשים על ידו זה מסמך לצרף המציע על

  .במקום המסומן עמוד כל בשוליהחתימה תעשה 

  .המציע מהצעת נפרד ובלתי מחייב חלק ומהווה, הרלוונטיים במקומות ההצעה מסמכי את מתקן זה מסמך כי מובהר

  

  __________________________:פקהס/שם המציע

  

 תשובה שאלה

  

  ?האם ניתן לדחות את מועד ההגשה
  . 16:00בשעה  07.08.2011' מועד ההגשה נדחה ליום א

  
  ?"טבלת הענות טכנית - מסמך יב: "'חסר מסמך יבהאם 

  .ב הנספח"מצ

  

מתייחסים שניהם  36.02.210 -ו 36.02.090סעיפים 

  ?ה כמות האם אין כאן כפילות ללחצני שבירה ומופיעים באות

מתייחס ללחצני חירום לצידי   36.02.090סעיף 
מתייחס ללחצן חירום  36.02.210סעיף  . הדלתות

בסעיף זה נפלה . כללי משולב בפנל השליטה על הסבסבות
אחת  - מספר היחידות הנדרשות. טעות במספר היחידות 

  .כפי שנרשם בטעות בכתב הכמויות 50בלבד ולא 

או תכתובת אחרת נוספת מעבר /יצא סיכום סיור קבלנים והאם 

  ?למפרטים שהועברו לנו בתחילה 

לכל בסיור הודע  .לא יצא סיכום לסיור הקבלים
וכל  ,כל הנאמר ומוצג בסיור אינו מחייבכי  תפים  תהמש

סבור שעלה בסיור ושהוא שמי מהמשתתפים ועניין נושא 
מסגרת שאלות לפנות בעליו , במתן הצעתומבקש להסתמך 

וכי , ופץ לכל המשתתפיםתבכתב שהבהרה הבהרה ולקבל 
  . את הספרייה ובכתב יחייבבהרות אך ורק ה

רשום כי מחסומי    12.1.8 -פסקה 79במפרט הטכני בעמוד 

אולם   GUNNEBOהדרך ושער הנכים יהיו רק תוצרת חברת 

. ע"בכתב הכמויות רשום בסעיפים אלו רשום שניתן להציע גם ש

 האם ניתן להציע חלופות או רק ציוד של ? נכון  מה 

GUNNEBO?  

בחוברת יש  12.1.8פסקה  79במקום הרשום בעמוד 
תוצרת    ושער הנכים יהיו  מחסומי הדרך"רשום לראות כ

GUNNEBO   ע"או ש ." 
  

) 36- 34עמודים (בנוגע לדרישתכם למילוי טבלת עבודות קודמות 

האם ניתן להסתפק -תקנו לגבי פירוט כמות וסוג המערכות שהו

ד כי המציע ביצע שלשה פרויקטים "י עו"ל מאומת ע"בתצהיר מנכ

בנושא מערכות ביטחון שהושלמו בארץ בהיקף מינימאלי של 

שלא , א שהתקין והפעיל בעצמו"מ כ"כולל מע₪  2,000,000

: בחמש השנים האחרונות ובכל פרויקט התקין, כקבלן משנה 

צפייה , ס"טמ, בקרת כניסה ב מרכזית משולבת"מערכת שו

כתחליף למילוי הטבלה ניתן לספק תצהיר שימולא בנוסח 
מציע הבוחר להגיש את מובהר כי יחד עם זאת .  המצורף

אם תחליט על , ה מחויבהתצהיר במקום מילוי הטבלה יהי
לספק את הפרטים , כך הספרייה לפי שיקול דעתה

מיון בשלב מתקדם יותר של הליך ) או חלקם(החסרים 
   . או כתנאי לבחירת ההצעה כהצעה זוכה/ההצעות ו

  .מעודכן' מחוברת א' נספח חלמילוי ב "מצ
  



 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 תשובה שאלה

מערך , תקשורת מחשבים, גילוי פריצה, והקלטה דיגיטאליות

  ?בשל בעיות אתיקה וחסינות מקצועית .סבסבות ומחסומי דרך

  .מסמך זה באקסל אין באפשרותנו להעביר  .האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בתוכנת אקסל

  :מצורפים  מסמכים שונים

 'מחוברת א' נספח ח .1

  טבלת הענות טכנית -מסמך יב .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 'במסמך י -' א חוברת

  טבלת הענות טכנית

  

לכל אחד מסעיפי כתב הכמויות במסמך זה ימלא המציע את כל תוצרת ודגמי הציודים המוצעים 

  :כמפורט בדוגמא הבאהבפורמט  'גכמופיע בחוברת 

מספר סעיף 

בכתב 

 הכמויות

תאור הסעיף 

בכתב 

 הכמויות

תוצרת הציוד 

 המוצע

דגם הציוד 

 המוצע

עמידת הציוד 

המוצע 

בדרישות 

המפרט 

 הטכני

לא/כן  

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



  'ח מסמך -'א חוברת

  עבודות קודמות טבלת

  1פרויקט מספר 

  ______________________________________________________ :המבנהאופי 

  _________________________________________________:מועד תחילת ההתקנה

  ____________________________________________:מועד מסירת המערכת למזמין

  ):בכל סעיף שאינו מידע כמותי יש לרשום תוצרת ודגם( פירוט המערכות שהותקנו 

  :ב"שו מערכת

  _________________________ב  "תוכנת שו 

  : ס"טמ מערכת

  ________:     מספר מצלמות______________ :מצלמות___________  DVRחידות י

  :בקרת כניסה מערכת

  ______:כמות קוראים____________, :תוכנת ניהול___________, בקר מרכזי 

  גילוי פריצה מערכת

  __________מספר אזורים _________, תוכנת ניהול______________, בקר מרכזי 

  ול רשת מחשבי המערכתוניה תקשורת

מספר נקודות תקשורת _____________, מתגים מנוהלים ___________, מחשב שרת 

__________  

  ב"שו עמדות

תוכנת צפייה  _______מספר מצלמות מוקלטות ,_ _________ הקלטה מערכת

  _____________מטריצה וירטואלית ___________, ושחזור

  גיבוי מתח

UPS ספקי כוח ומטענים תוצרת_, ___________תוצרת________________  

  

______________________________________________________  : המציע הערות

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

_______________  

  חתימה

הופיע בפני _________________ מאשר כי ביום ד"עו______________________ אני

המוסמך לתת התצהיר בשם '____________ מס ז"ת נושא____________________ מר

כי עליו להצהיר את האמת וכי  שהזהרתיוולאחר ______________________***תאגיד

אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם  כןק אם לא יעשה יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו

  .   עליה בפני

                        

  תאגיד י"עלמילוי כאשר התצהיר נחתם *** 



  'ח מסמך -'א חוברת

  עבודות קודמות טבלת

  2 מספר פרויקט

  ______________________________________________________ :המבנהאופי 

  _________________________________________________:תחילת ההתקנה מועד

  ____________________________________________:מסירת המערכת למזמין מועד

  ):תוצרת ודגם לרשוםבכל סעיף שאינו מידע כמותי יש ( המערכות שהותקנו  פירוט

  :ב"שו מערכת

  _________________________  ב"שו תוכנת 

  : ס"טמ מערכת

  ________:     מצלמות מספר______________ :מצלמות___________  DVR יחידות

  :כניסה בקרת כתמער

  ______:כמות קוראים____________, :ניהולתוכנת ___________, מרכזי  בקר

  פריצה גילוי מערכת

  __________מספר אזורים _________, ניהולתוכנת ______________, מרכזי  בקר

  וניהול רשת מחשבי המערכת תקשורת

פר נקודות תקשורת מס_____________,  מנוהליםמתגים ___________, שרת  מחשב

__________  

  ב"שו עמדות

תוכנת צפייה _______ מוקלטותמספר מצלמות _ _________,  הקלטה מערכת

  _____________מטריצה וירטואלית ___________, ושחזור

  מתח גיבוי

UPS תוצרת ומטעניםספקי כוח ____________, תוצרת________________  

  

______________________________________ ________________: המציע  הערות

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

_______________  

  חתימה

הופיע בפני  _________________מאשר כי ביום ד"עו______________________ אני

המוסמך לתת התצהיר בשם '____________ מס ז"ת נושא____________________ מר

כי עליו להצהיר את האמת וכי  שהזהרתיוולאחר ______________________***תאגיד

אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם  כןיהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

  .   עליה בפני

                        

  תאגיד י"עלמילוי כאשר התצהיר נחתם *** 

  

  'ח מסמך -'א חוברת



  עבודות קודמות טבלת

  3 מספר פרויקט

  ______________________________________________________ :המבנהאופי 

  _________________________________________________:תחילת ההתקנה מועד

  ____________________________________________:מסירת המערכת למזמין מועד

  ):תוצרת ודגם לרשוםסעיף שאינו מידע כמותי יש  בכל( המערכות שהותקנו  פירוט

  :ב"שו מערכת

  _________________________  ב"שו תוכנת 

  : ס"טמ מערכת

  ________:     מצלמות מספר______________ :מצלמות___________  DVR יחידות

  :כניסה בקרת מערכת

  ______:יםכמות קורא____________, :ניהולתוכנת ___________, מרכזי  בקר

  פריצה גילוי מערכת

  __________מספר אזורים _________, ניהולתוכנת ______________, מרכזי  בקר

  וניהול רשת מחשבי המערכת תקשורת

מספר נקודות תקשורת _____________,  מנוהליםמתגים ___________, שרת  מחשב

__________  

  ב"שו עמדות

תוכנת צפייה _______ מוקלטותות מספר מצלמ_ _________,  הקלטה מערכת

  _____________מטריצה וירטואלית ___________, ושחזור

  מתח גיבוי

UPS תוצרת ומטעניםספקי כוח ____________, תוצרת________________  

  

______________________________________________________ : המציע  הערות

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

_______________  

  חתימה

הופיע בפני _________________ מאשר כי ביום ד"עו______________________ אני

צהיר בשם המוסמך לתת הת'____________ מס ז"ת נושא____________________ מר

כי עליו להצהיר את האמת וכי  שהזהרתיוולאחר ______________________***תאגיד

אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם  כןיהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

  .   עליה בפני

                        

  תאגיד י"עלמילוי כאשר התצהיר נחתם *** 

 


