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 ( 2022 באוקטובר 06יא' בתשרי תשפ"ג )  

 לכבוד 

 99/2022משתתפי מכרז פומבי 

 אספקה, התקנה,  מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות  גביה לשירותים  

 ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית 

 

 5 מס' -הבהרה מענה לשאלות  הנדון:

אלה,  להלן   תשובות  ההבהרות.  הליך  במסגרת  שנשאלו  ההבהרה  לשאלות  התשובות  יפורטו 

והאמור    -והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים

 נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.  -בהן מהווה חלק בלתי 

 מענה הבהרה שאלה ו/או  סעיף עמוד מס'
הנכם מבקשים שהמכונה   3.22 7 .1

צריכה להיות בקופסת  

מתכת עמידה לוונדליזם  

וגניבות. זהו מנעד רחב של  

דרישה שיש להרחיב  

ולהגדיר את בקשתכם כדי  

שנדע איזו מכונה לייצר,  

לדוגמא נדרש בריח פנימי?  

מנעול רתק כחלק מעיצוב  

המכונה? מה עובי המתכת  

הנדרשת? מה עובי הדלת?  

הן  כספות לא נמדדות אם 

עמידות לגניבות אלא כמה  

 זמן לוקח לפרוץ אותן.  

האמור  במקום  לשאלה  מענה  להלן 

   2בהבהרה מס'  23סעיף ב

  ויפורטמיגון  האמצעי    כל

במסמכי    המערכת    בפונקציונליות

 ההגשה של הספק.  

תתועד   המכונה  דלת  של  פתיחה  כל 

מצלמה   ע"י  רצופות  תמונות  בחמש 

למערכת    פנימית התמונות  את  שתשלח 

 .  הניהול

  ברגי עם  המקווה    לקיר  גן תעוהמכונה  

 הקיים כיום. מיקום בהתאם ל " ג'מבו"

 

 שינוי במסמכי המכרז.

 

מהמכרז     .2 יהיה    כיהעולה 

על   במזומנים  אחראי   טיפול 

טעינה תהייה  ,  כולל  דהיינו 

נגישות לכסף? האם    לאחראי 

נדרשת קופה אטומה פנימית  

נוספת ? עם בקרת פתיחה ?  

כן   ?ואם  היום  שקיים  כפי 

היא   כסף  וכמה  גודלה?  מה 

צריכה להכיל ? אם התשובה  

אך   בסדר  ,זה  שלילית 

המשמעות הוא שאין אחראי  

כנ''ל    מסוים הכסף  על 

לשאלות   מענה  האמלהלן  ור במקום 

   2בהבהרה מס'  32בסעיף 

 

הקשת   ע"י  תעשה  המכונה  דלת  פתיחת 

הראשי  אישי  קוד   מכונת  במסך  של 

מחסום  "יפתח  . הזנת קוד תקין  התשלום

לפתיחת   אפשר הכנסת מפתחהמ "מגנטי 

 דלת המכונה.  

של  ב ב  י המכונה  דלת  פתיחה    logרשם 

פתיחה:  מערכתה הכספי  ו  שעת  המצב 

הכוללבמכונה כמות    ,  שטרות,  כמות 

 . כום הכסףמטבעות וס
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 מענה הבהרה שאלה ו/או  סעיף עמוד מס'
מחסנית   לגבי  השאלה 

 השטרות..... .

הבסגירת   ידלת   logבם  רשמכונה 

הכספי  :  מערכתה והמצב  סגירה  שעת 

כמות  הכולל    במכונה שטרות,  כמות 

 . כום הכסףמטבעות וס

מיגון  כל כספת  נוסף  אמצעי  כגון:   ,

ושטרות,   יפורט  למטבעות 

במסמכי    המערכת    בפונקציונליות

 .  ההגשה של הספק

 

 

 שינוי במסמכי המכרז.

 

במידה ונגנב כסף כפי שהיה     .3

  ?בירושלים בעבר מי אחראי

 הקבלן? 

לשאלות   מענה  האמור להלן  במקום 

   2בהבהרה מס'  44בסעיף 

 

שה הזוכהבמקרה  בדרישות    ספק  עמד 

המכרז  האבטחה    במסמכי  המפורטות 

גניבה ת,  ואירעה   הדתית  שא  יהמועצה 

 באחריות .

 מגנטי  תקןתמוגן באמצעות מהמכונה 

ומפתח  כל פתיחה ללא הקשת קוד  שך  כ

 . במערכת הניהול הא תייצר התר

ש זמן  יהיה    ,  פתוחההמכונה  דלת  כל 

במכונה   חיצוני  נורת  באמצעות    חיווי 

 . איתות

 

 שינוי במסמכי המכרז.

 

 

 

 על המציע לצרף להצעתו מסמך זה ולחתום עליו באמצעות מורשי חתימה בתחתית כל עמוד. 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                               

 ה הדתית ירושלים המועצ                                                                                                                  


