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לכבוד
משתתפי המכרז
באמצעות דוא"ל/פקס/אתר המועצה
א.ג.נ
הנדון :המועצה המקומית כפר שמריהו מכרז  5102/4להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת
קשר אלחוטית ,הודעה מס'  -/תשובות לשאלות הבהרה.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מחברת ארומיד בע"מ:
 .0הספקת מכשיר רב תדר כדוגמת מוטורולה דגם ( APX7500או שווה ערך) שאינו מאושר כרגע ע"י פיקוד
העורף ומשטרת ישראל-
הבקשה לא מקובלת .למועצה נדרש מכשיר לחמ"ל העובד בתדרי ברק כתום -פיקוד העורף.
 .3הספקת מכשיר מתקדם יותר מהנדרש במפרט ,העובד במוד דיגיטלי ברוחב פס  6.32קה"ץ ,המספק טווח
וכמות ערוצים גדולה יותר ,ובמוד אנלוגי בתקשורת  Simplexהמכשירים עובדים ברוחב פס -03.2
הבקשה מקובלת.
 .2רגישות קליטה  1.2מיקרו במקום  1.00מיקרו ואלט ,כנדרש בסעיף  2.0במפרט מערכת הקשר-
הבקשה מקובלת.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו מחברת יהודה טל:
 .0תחילת עבודה בתוך  6שבועות מיום החתימה על ההסכם במקום בתוך  2ימים כנדרש במסמך א' סעיף
.0.3
הבקשה לא מקובלת.
סעיף  0.3מתייחס למועד בו יהא על הזוכה להתחיל לפעול לביצוע העבודה.
המועד להשלמת ההספקה הוא כנקוב בסעיף  0.6.0למסמך ב' – "מפרט המכרז" והינו  21ימי עבודה.
 .3דרישות הביטוח של המועצה -תשומת לב המציעים מופנית לעמ'  23בחוברת המכרז ,אישור עריכת
ביטוחים ,ובו פירוט דרישות הביטוח הנדרש למועצה.
 .2תנאי סף -דרישת הניסיון בסעיף  -2.2הספקת שלוש מערכות קשר אלחוטיות לשלושה גופים-
הבקשה לא מקובלת.
לאור העובדה כי בכוונת המועצה להגדיל את כמות מכשירי הקשר ברשת הקשר האלחוטית במהלך
תקופת ההתקשרות ,נדרש ניסיון כמפורט בסעיף זה.
 .0תנאי סף -דרישת הניסיון בסעיף  -2.2חמישה טכנאי חוץ לפחות העומדים לרשות המציע -
הבקשה לא מקובלת.
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 .2הוספת מכשירים כמפורט בטבלה בסעיף  3בפרק הצעת המחיר וכתב הכמויות-
יובהר כי במידה ובמועצה תידרש להוסיף מכשירים ,המכשירים שיתווספו יהיו זהים במפרט הטכני
למכשירים המפורטים בסעיף  0בטבלה בפרק זה.
 .6הספקת מכשיר נייד ללא צג ,כנדרש בטבלה בסעיף  2בפרק הצעת המחיר וכתב הכמויות בדגם משופר-
הבקשה מקובלת.
 .3הבהרות למכשיר הנדרש בסעיף  0לטבלה בפרק הצעת המחיר וכתב הכמויות-

הספק המכשיר לא יקטן מ  2Wכל עוד יספק יכולת שידור וקליטה ברחבי המועצה.
 .0הבהרות למכשיר הנדרש בסעיף  6לטבלה בפרק הצעת המחיר וכתב הכמויות-
המכשיר נדרש עבור חמ"ל המועצה לשעת חרום ועליו לעבוד בתדרי ברק כתום – פיקוד העורף ,המידות
לא יהיו גדולות מ  125X30X60מ"מ.
 .0הבהרות לרמקול מיקרופון ולסוג המכשיר הנדרש בסעיף  03לטבלה בפרק הצעת המחיר וכתב הכמויות.
הרמקול מיקרופון בסעיף זה מתייחס למכשיר הנדרש בסעיף  0בטבלה בפרק הצעת המחיר וכתב
הכמויות.
למען הסר ספק ,יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.
לתשומת לב המציעים ,מועד פתיחת המכרז נקבע ליום  0/2/3100בשעה .03:11

יש לצרף מסמך זה ,חתום בחתימה וחותמת ,לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,
עֹפר גורדון
מנהל הרכש

העתקים:
גזברית ומזכירת המועצה
מנהל מח' בטחון
יוע"מ
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