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 23/2019מכרז לפרוטוקול מפגש מציעים  - מוא''ז מטה יהודה

 

 לתחזוקה והתקנת 23/2019 , התקיים מפגש מציעים למכרז3.10.19 -ביום חמישי ה  .1

המפגש התקיים במבנה המועצה  .במועצה האזורית מטה יהודה מערכות אבטחה טכנולוגיות

 שבמושב נחם.

 במפגש נכחו: .2

  מוא"ז מטה יהודה –מנהלת אגף מידע ותקשוב  –גילי אהרוני 

  חברת טנדו, יועצים מטעם המועצה –כוכב כהן ואנטון טולמצ'וב 

  "שעיה דוד –"עמית מערכות 

  "גל אנגל –"אלקטרה 

  "מנשה מור –"אברון מערכות 

  "ניר זולטק –"ליד בקרה 

  "ירין לוי –"טופ סקיי ליין 

  אלירן כהן –" 3"צוות 

  דרור ירקוני –" 2000"בטחון 

  לב בני –" 555"ברק 

  "אלעד אשר –"מוטורולה 

  "דורון רחמים –"שמרד אלקטרוניקה 

 יניב אנטון – ""מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ 

  "ויברק יצחק הל –"מוטורולה סולושנס 
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פרוטוקול מפגש מציעים למכרז  -מטה יהודה  מוא''ז

23/2019 

9.20103.10  

 3מתוך  2מס.  עמוד

 
 הבאים: נושאיםאת ה והציג היועץ מטעם המועצה סקר .3

 פריסת האתריםהמועצה ו ההיקף הגאוגרפי של. 

  מתן שירותי תחזוקה  -פירוט השירותים הנדרשים מן המציע הזוכה במכרז, לרבות

 למערכות אזעקה, מצלמות, לחצני מצוקה, כריזה ומולטימדיה.

 .הכנת תיקי תיעוד לאתרים קיימים 

  חוברת המפרט הכללי( במפרט הכללי. כפי שמוסבריםדגש על סטנדרטים של עבודה( 

 מתן הצעות מחיר לפריטים בהתאם למפרט הטכני. )חוברת המפרט הטכני( דגש על 

 .הדגשת תנאי הסף למציעים 

 עם אפשרות מצד המועצה מרגע חתימת החוזה, חודשים  12 ,משך ההתקשרות

 שנים נוספות. 4להארכה לעד 

  המציעים נדרשים להציע מחיר עבור כל פריט הקיים בכתב הכמויות. עבור כל פריט יש

 ו.למלא את היצרן המוצע, הדגם המוצע ומחיר

 .אופן הגשת המענה הטכני 

 בהיקף הביצוע מתוך כתב הכמויות.המועצה  גמישות 

 של המכרז. לוחות זמנים 

 

 במפגש עלו השאלות הבאות מן המציעים: .4

ש להתייחס לפריטים בכתב הכמויות, לא ברור  למה יש רשימת כיצד נדר –שאלה  .4.1

 "מכולת" כאשר עיקר המכרז הינו תחזוקה?

כתב הכמויות מגדיר רשימה של פריטים, לכל פריט יש מפרט טכני שמגבה  –תשובה 

אותו. הפריטים נועדו לשמש כ"חלקי חילוף" לפריטים קיימים תקולים וכן להקמת 

 פרויקטים חדשים.

 האם ניתן להגיש את המענה הטכני על עותק דיגיטאלי בלבד? –שאלה  .4.2

חיובי, כל עוד המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות ולהגיש מפרטים  –תשובה 

שלמים. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לבצע בדיקת עמידות בתנאי הסף הטכניים 

 .ללא מפרט
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 רלוונטי?מש"ח הינו  2האם תנאי הסף לפרויקט אחד בהיקף  –שאלה  .4.3

מש"ח אצל לקוח בודד, למען הסר הספק  2חיובי, פרויקט אחד בהיקף ע"ס  –תשובה 

 להלן תנאי הסף:

 מיליון שח(. 10שנים האחרונות ) 3מינימום מחזור ב .4.3.1

היקף כספי מינימלי של פרויקט יחיד )בתחום הרלוונטי( באחת משלוש  .4.3.2

 מיליון שח. 2 –השנים האחרונות 

הצעה עם סטייה גבוהה  –אחוז במפרט הטכני  15דגש על סטייה של עד  .4.3.3

 מכך תיפסל.

 (. )למעט יום כיפור24/7/364שירות ואחזקה הכולל שירות  .4.3.4

 מסמכי המכרז.רכישת  .4.3.5

 האם יש כוונה לשדרג מוקד? בכתב הכמויות לא מופיעים פריטים של מוקד? –שאלה  .4.4

כתב הכמויות גמיש ומאפשר להקים גם אמצעים מוקד, קליינטים, מסכים  –תשובה 

בהתאם לפריטים שקיימים בכתב הכמויות )תחנות עבודה, תוכנות, וכיו"ב והכל 

 מסכים, מרחיקים וכו'(.

 

 
 סיכום .5

כלל הנוכחים במפגש המציעים מילאו את פרטיהם, מובהר כי מציע שלא נכח במפגש  .5.1

 אינו רשאי להגיש הצעה.

 להלן לוחות זמנים להמשך: .5.2

 3.10.19 –המכרז  מכירת מסמכיתחילת  .5.2.1

  12:00 בשעה 24.10.19 –אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה מועד  .5.2.2

בשעה  29.10.19 –י המועצה "אחרון למענה בכתב על השאלות עמועד  .5.2.3

12:00 

 12:00בשעה  7.11.19 –אחרון להגשת ההצעות מועד  .5.2.4

 

 בברכה,

 .טכנולוגיות טנדו – כהןכוכב 
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