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ת הבהרה במכרז  שאלו  מענה ל

פסק  2009) 12(ת ' מס ת אל  ואחזקת מערכו   לאספקת 

שהתקבלו עד למועד האחרון להגשת , לשאלות ההבהרה") המוסד" –להלן (סד לביטוח לאומי ב תשובות המו"רצ
  .ההבהרות מסודרות לפי סדר הסעיפים במכרז   .השאלות

מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין , ב"מובהר בזאת כי הבהרות המוסד הרצ
  .צדדיםה

כאמור בסעיף , חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, יס של מכתב הבהרות זהיש לצרף להצעה תדפ, להזכירכם
  .במכרז 0.3.3.5

  

  סעיף   'מס

 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

1(   0.6.3  

האם ניתן להגיש ברשימת הלקוחות והממליצים 
  ? א "קוו 5א במקום "קוו 6מערכות של 

אולם המוסד לא , א"קוו 6ציג גם התקנות של ניתן לה
ייתן לכך יתרון בדירוג האיכות לעומת מציעים עם 

   .א"קוו 5מערכות של 

2(   3.1.1  

א במקום "קוו 6האם ניתן להציע מערכות של 
 ?א "קוו 5מערכות של 

א המוצעות עומדות בכל "קו 6כן בתנאי שמערכות 
סד מובהר בזאת כי המו. הדרישות המוגדרות במכרז

 6לא ייתן יתרון כל שהוא להצעות הכוללות מערכות 
   .א"קוו 5א במקום מערכות של "קוו

3(   3.1.2  
  ?האם נדרש מייצב מתח נפרד 

חייבות לכלול במכרז כל המערכות המוצעות  –לא 
  .לייצוב מתח היציאה מייצב מתח פנימי

4(   3.1.2  
  ?האם נדרש שמתח המוצא סינוס טהור 

ת צריכות לספק מתח כל המערכות המוצעו –כן 
  .מוצא בגל סינוס טהור

5(   3.1.5  
לא צוין ) דקות 30עד  15(בדרישת זמן הגיבוי 

  .ההספק שבו נדרש זמן הגיבוי
  

מהעומס  50%זמן הגיבוי מתייחס לעומס של 
  .הנומינאלי בוואטים של המערכות המוצעות

6(   

4.1.2  

4.1.3  

4.4.2  

האם טכנאי השירות צריכים להיות בעלי רישוי 
ת והאם יש לצרף  "מלאים של משרד התמחש

  ?אישור על רישוי החשמלאים למסמכי המכרז 
  

טכנאי השירות המוצעים במכרז אינם , בדרך כלל
במקרים . צריכים להיות בעלי רישוי חשמלאים

ספורים ונדירים בהם יידרש הזוכה לבצע הכנה 
יידרש הזוכה , והתקנה של אינסטלציה לאל פסק

הקצות לטובת העבודה טכנאי בעל רישוי חשמלאים ל
  .תקף

לכמה   4.1.2על המציע לפרט בתשובה לסעיף 
טכנאי שירות מבין טכנאי השירות המועסקים על ידו 

  .ועל ידי קבלני המשנה מטעמו יש רישוי חשמלאים

  

7(   4.8  

שייכללו מה המצב והגיל של מערכות אל פסק 
  ?בהסכם השירות 

  

כיום באתרי המוסד מפורטות המערכות המותקנות 
כל המערכות האמורות פועלות . למכרז 1.3בנספח 

ותקינות ונמצאות תחת הסכם שרות אחזקה תקף 
  .של הספק הנוכחי
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  סעיף   'מס

 במכרז

 תשובת המוסד שאלת הבהרה 

8(   4.7 ,4.8  

מבקשים לקבוע תוספת מחיר לדמי השרות של 
מערכות עם זמן גיבוי ארוך יותר הן למערכות 

הסכם במסגרת אחריות והן למערכות במסגרת 
  .תשירו

  .אין שינוי בתנאי המכרז

ללא , על המציע לנקוב במחיר שירות קבוע ואחיד
בהתאם להספק הנומינאלי של , תלות בזמן הגיבוי

  .5.5כאמור בסעיף , המערכת

9(   4.7.6  
היא  4.7.6האם החלפת מערכת כמתואר בסעיף 

  ?ללא תשלום נוסף 
  . אכן כן

10(   4.8  

ם האם יתכן כי המוסד יבטח רק מערכות ישנות ע
מצברים ישנים ויפסיק את הביטוח מיד לאחר 

  ?שבוצעו בהן תיקונים יקרים כגון החלפת מצברים 

המוסד , 4.8.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 
מעוניין לבטח ברציפות כל מערכת אל פסק 

לאורך כל תקופת , המותקנת אתרי המוסד
  .ההתקשרות

  

  

11(   4.8  

האם ייתכן שהמוסד יימנע מלבטח מערכות 
  ?חדשות 

המוסד , 4.8.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 
מעוניין לבטח ברציפות כל מערכת אל פסק 

לאורך כל תקופת , המותקנת אתרי המוסד
אף אם מדובר במערכות חדשות , ההתקשרות

מערכות שיסופקו על ידי הזוכה יודגש כי . יחסית
כולל , זכאיות לשלוש שנות אחריות מלאה לפחות

בתום . על חשבון הזוכה, המצבריםאחריות על 
המוסד יבקש להכניס , תקופת האחריות לכל מערכת

   . בתשלום) ביטוח(למסגרת שרות 

12(   5.4.4.3  

  RACKמדוע הינכם דורשים שמחיר מערכות 
, TOWERיהיה נמוך או שווה למחיר מערכות 

התנאי הזה עלול לגרום דווקא לייקור של מחירי 
ותר ממערכות שהן זולות י  TOWERמערכות 
RACK  

  .במכרז מבוטל בזאת 5.4.4.3סעיף 

  

  


