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 לכבוד:

 מפגש מציעיםמשתתפי 

 

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים  05/2018מכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מסמך הבהרות מס'  - ברמת השרון תשתיות מים וביוב בע"מ

 

 בעקבות שאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן : .1

 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מס"ד

נבקשכם לאפשר  -למפרט הטכני  5.2.6סעיף  1

להציע חלופת פתרון בענן, פתרון מגובה ושריד, 

כמו כן נבקשכם לבצע בהתאמה שינויים 

 בסעיפים רלוונטיים לנושא זה.

מקובל, ובלבד שיענה על כלל דרישות 

המכרז. הספק שיבחר בחלופה זו, 

יידרש לספק על חשבונו קווי תקשורת 

למשרדי החברה בהם יוקם  ,נפרדים

במהירות שתאפשר הפעלה  המשל"ט,

לצורך צפייה  (,delayרציפה ללא שיהוי )

ללא פגיעה ובכל מערכות הטמ"ס, 

ברמת השירות של החברה בהפעלה של 

 שירותי אינטרנט אחרים.

כי לצורך  נודה אם תבהירו האם –תנאי סף  2

עמידה בתנאי הסף של המכרז, ניתן להשתמש 

בקבלני משנה והניסיון שלהם, ייחשב כניסיון 

 ? לצורך כך המציע

התשובה שלילית. למעט אם נכתב 

במפורש בתנאי הסף כי ניתן להציג 

שלא ניתן ניסיון של קבלן משנה, הרי 

יהא להסתמך על ניסיון של אחרים 

 .למעט המציע בעצמו

 התשובה שלילית. ייערך מפגש מציעים נוסף ?האם  3

מובהר כי הדרישה להשתתפות במפגש 

 הנה תנאי סף.

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז.  .4
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית          

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה
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 משתתפים במפגש מטעם המציעים

להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ  05/2018מכרז מס' 

 ברמת השרון

 פקס טלפון מייל שם + משפחה שם החברה מס'

1 
טופ סקיי ליין מערכות 

 הנדסה בע"מ
 office@topskyline.co.il ירין לוי

09-7452211 

054-5661003 
09-7453311 

2 
אי.אן.איי פתרונות 

 אבטחה מתקדמים בע"מ

 אלנסי סולומון

 תמיר אדמוני
security.com-elensy@eni 

054-4306082 

03-5507160 
03-5507161 

 beni@barak555.co.il לב בני בע"מ 555ברק  3
08-6756557 

052-3446555 
08-6756559 

  Yossi_s@magalcom.com 052-8747874 יוסי סרב מגלקום בע"מ 4

5 
מוטורולה סולושיינס 

 בע"מ
 otorolasolutions.comOfer.s@m 053-5858988 03-7642903 עופר סימונוב

6 G-1 אמיר אלון groop.com-Amir.alon@G1 052-2527523 03-9279605 

  Avi.d@team3.co.il 052-2423876 אבי דגן מערכות מיגון 3צוות  7

 rafi@elfar.co.il רפי שמידע אלפר 8
050-4008900 

03-9160531 
03-9160438 

  kobif@bynet.co.il 054-3456060 קובי בינת יישום מערכות 9

 Roy@nisec.co.il 050-7293778 09-7734982 רועי טל בי סקיוריטי 10

 nirz@leadcontrol.com 052-6394617 03-9626060 ניר זולטק ליד בקרה בע"מ 11

 s3.com-rafio@magal 052-2513807 03-5366245 רפי אוחיון מגל מערכות 12

 Guy.hallawa@bezeq.co.il גיא חלואה בזק 13
03-6267487 

050-6777487 
1533-6267487 

 gmail.com 054-7793404@7793404 ולדי מים שקטים 14
04-9532354 

07-32315016 

 elita.co.il-shai@tzag 052-4572020 03-3735106 שי צג עליתה 15

  orenp@electra.co.il 054-4557456 אורן פלטוני אלקטרה טכנולוגיות 16

 davidmo@pelephone.co.il 050-2020800 153-50220800 מור חיים דוד פלאפון 17

 shmuelbu@ledico.co.il 050-8500622 03-6282330 שמואל בן עוזי לדיקו בע"מ 18
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